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Emlékezés
A holokauszt már-
tírjaira emlékez-
tek a szegedi és 
a város környéki 
áldozatok depor-
tálásának 77. 
évfordulóján. 

Egyenlő esélyek
Az egészségügyi 
unió célja, hogy 
minden európai 
polgárnak azo-
nos minőségű 
minimumszolgál-
tatás járjon. 

Újra megcsinálta!
Rio után Tokióban 
is ott lesz az olim-
pián Olasz Anna, a 
Szegedi Úszó Egylet 
klasszisa, aki 10 ki-
lométeren harcolta 
ki a részvételt.

6. 10.

Fenntartható közlekedés
Félszázan indultak a Haladjunk együtt – kö-
zösen Szegeden! címmel meghirdetett fotó-
pályázaton.

4.3.

Megszűnik a kötelező
maszkhasználat

Megszünteti a kormány a kötelező maszkhasználatot 
a zárt terekben – kivéve az egészségügyi intézmé-
nyek –, ha elérjük az 5,5 milliós átoltottságot.  Lap-

zártánkkor még tizenháromezer oltásra volt szükség a kor-
mány által bejelentett újabb lazításokhoz, ami után nem kell 
majd védettségi igazolás a strandokra, szállodákba, fürdők-
be és éttermekbe. Ugyanakkor a tömegrendezvényeket – 
sporteseményeket, koncerteket, fesztiválokat – továbbra is 
csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni. Július elsejétől 
Magyarországon is elérhetővé vált az európai uniós vakcina-
útlevél, zöldkártya a kormány ígérete szerint. Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a zöld útle-
vél papíralapon a kormányablakokban igényelhető, elektroni-
kusan pedig az ügyfélkapun keresztül. A kártya három okból 
állítható ki: a betegségen való átesettség, negatív PCR-teszt 
és védőoltás megléte esetén. A közúti határátkelőhelyeken a 
legtöbb helyen visszaállt a normális rend, a schengeni hatá-
rokon megszüntették a belső határellenőrzést.

Megválasztották Kovács Tamást
Szeged új gazdasági alpolgármesterének

SZécsényi Rózsa gazda-
sági alpolgármester 
elvégezte az általa két 

évre vállalt feladatot, és július else-
jével átadta a stafétabotot Kovács 
Tamás önkormányzati képviselő-
nek, akivel már több témában dol-
goztak együtt. Botka László polgár-
mester javaslatára megválasztották 
a június 25-i közgyűlésen Szeged új 
gazdasági alpolgármesterének Ko-
vács Tamást, aki régóta foglalkozik 
gazdasági társaságokkal és pénz-
ügyi joggal. Szerinte a járvány har-
madik hullámának végén az a leg-
fontosabb feladat, hogy folytatódjon 
Szeged dinamikus fejlődése.

Cikkünk a 2. oldalon
Szécsényi Rózsa gratulál Kovács Tamásnak, miután megválasztotta a közgyűlés 
Szeged új gazdasági alpolgármesterének. Fotó: Iványi Aurél 

Megszólaltak a fanfárok a Dóm téren
Botka László: Talán soha nem vártuk annyira a Szegedi Szabadtéri Játékok megnyitását, mint az idén

– Megható és örömteli érzés lát-
ni, hogy újra megtelt a Dóm tér. Ta-
lán soha nem vártuk annyira a Sza-
badtéri Játékok megnyitását, mint 
az idén. Tavaly ugyanis a járvány 

miatt le kellett mondani az előadá-
sokat – mondta ünnepi köszöntő-
jében Botka László polgármester, 
aki megnyitotta a Szegedi Szabad-
téri Játékok 90. évadát, amely a 

szimfonikus zenekar Ajándékkon-
certjével kezdődött. Az ország leg-
nagyobb szabadtéri színházában 
hat produkció 18 előadását láthat-
ják a jubileumi évadban. A hétvé-

gén Andrew Lloyd Webber világhírű 
rockoperáját, a Jézus Krisztus Szu-
persztárt mutatják be a Dóm téren.

A Múzeumok Éjszakáján nyílt 
meg a Móra-múzeumban az Erzsébet 

királyné életéről szóló Sisi-kiállítás, 
a Fekete házban pedig a Rotschild 
Klára legendás divattervező életét és 
munkásságát bemutató tárlat.

Bővebben az 5. oldalon 

Botka László polgármester nyitotta meg a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évadát. Nagyszabású Sisi-kiállítás nyílt a Móra Ferenc Múzeumban. Fotó: Szabó Luca és Iványi Aurél
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Szécsényi Rózsa átadta a stafétabotot  
Kovács Tamásnak

Szécsényi Rózsa gazdasági al-
polgármester elvégezte az általa 
két évre vállalt feladatot, és júli-
us elsejével átadta a stafétabo-
tot Kovács Tamás önkormányzati 
képviselőnek, akivel már több té-
mában dolgoztak együtt. Kovács 
Tamást június 25-én Botka László 
polgármester javaslatára meg-
választotta a közgyűlés Szeged 
gazdasági alpolgármesterének. 
Kovács július 1-jén vette át a hi-
vatalát.

– Megtisztelő és nehéz feladatot 
kaptam két éve Botka László pol-
gármestertől, amely teljesen új volt 
a számomra. Bár gyakorlottan mo-
zogtam a városházán, mivel öt éve 
képviselő voltam, de az új feladat 
izgalommal és várakozással töltött 
el. Korábban nagy cégnél dolgoz-
tam, több évtizedes tapasztalattal 
rendelkeztem, de az önkormány-
zat más alapokon és törvényi kör-
nyezetben működő szervezet cége-
ivel és intézményeivel együtt; mint 
ahogy a városi költségvetés össze-
állítása és felügyelete is teljesen 
más, mint egy cégnél – még bé-
keidőben is. 2019-ben senki sem 
gondolt arra, hogy olyan másfél 
év elé nézünk, amely a koronaví-
rus-járvány tavaly márciusi kitörése 
óta tart hazánkban, és ami miatt 
rendkívül intenzív és szokatlan fel-
adatokkal teli időszakot tudhatunk 
magunk mögött. Akkor még nem 
tudtam, hogy ez milyen jelentőség-
gel fog bírni, de azt éreztem, hogy a 
város költségvetésének stabilitása 
mellett a cégek irányába kell nyit-
ni, ott kell az együttműködés lehe-
tőségeit felkutatni és erőteljesebb 
kommunikációt megvalósítani. El-
sődleges feladatomnak tekintet-
tem az önkormányzati cégek mun-
kájával kapcsolatos kontroll meg-
erősítését és a hatékonyság növe-
lését – mondta Szécsényi Rózsa.

Szécsényi Rózsa:  
Elvégeztem  

a munka dandárját

– Sikerrel végeztük el a munka 
dandárját a kollégáimmal: átvilá-
gítottuk a cégeket, számos intéz-
kedést vezettünk be, elsősorban 
a beszerzéseket vettük górcső alá 
a cégvezetőkkel, ami lehetőséget 
teremt a jövőben a hatékonyabb 
működésre és a gazdasági társa-
ságaink közös együttműködésére. 
A partnerséget mindig fontosnak 
tartottam a munkám során, mert 
azt vallom: nincs más út, mint az 
együtt gondolkodás és az együtt-
működés – főleg egy ilyen időszak-
ban – a kollégákkal, cégvezetőkkel, 
partnerekkel és a nagy adózókkal. 
Ez a partnerség még inkább hang-

súlyos volt a járványban, amelyben 
olyan intézkedéseket, döntéseket 
kellett meghoznunk, amikre a ko-
rábbi években nem volt példa. Eb-
ben a szokatlan környezetben haj-
tottuk végre együtt azokat a válto-
zásokat, amelyek a jövőre nézve 
előremutatóak és innovatívak az 
együttműködés és a hatékonyság 

területén. A kollégáim talán néha 
hitetlenkedve, de mindig támoga-
tólag álltak mellém, ezért is sike-
rült azokat az átfogó változásokat 
végrehajtani, amiket terveztünk. 
Azt mondják, és ez nagyon igaz az 
elmúlt időszakra is, hogy senki sem 
szereti a fogyókúrát, de az azt köve-
tő karcsúsodásnak mindenki örül. 
A járvány okozta helyzet és a kor-
mány intézkedései – amelyeknek 
semmi közük nem volt a pandémi-
ához – olyan változásokra kénysze-
rített, mint például, hogy rugalmas 
folyamatot kellett kialakítani a költ-
ségvetés-készítéshez, hiszen a kor-
mány elvonásainak hatására szin-
te hetente, havonta át kellett struk-
turálni a költségvetést.

– A drasztikus kormányzati for-
ráselvonás rendkívül intenzív mun-
kát követelt tőlem és a kollégáim-
tól. Alkalmazkodva a helyzethez, 

arra törekedtem az elmúlt másfél 
évben, hogy a hatékony működés 
érdekében a lehető legtöbb lehető-
séget feltárjuk, hogy a város műkö-
dőképes maradjon. Óriási pénzügyi 
nyomás nehezedett a kormány 
részéről az önkormányzatra, ami-
nek nem éreztem az indokát. Ezért 
is okozott „lelki fájdalmat” az el-
múlt bő egy év, mert mindenki az 
építkezésre, nem pedig egyfajta 
rombolásra van kódolva, amikor a 
munkáját végzi. Ugyanakkor tudni 
kell: a válság új lehetőséget is te-
remt a hatékonyabb működésre. 
Azt azonban el kell mondanom, 
hogy tavaly március óta olyan volt 
a helyzet, mintha valaki térkép 
nélkül próbálna tájékozódni a sö-
tétben, sem fény, sem irány nem 
volt. Ilyen helyzettel még senki sem 
találkozott, nem tudtuk, mit hoz a 
holnap, pontosabban fogalmazva, 
nem tudtuk, milyen intézkedéseket 
hoz a kormány. Mindig alázattal, 
nyitottan, de határozottan végez-
tem a feladatom. Azt gondolom, ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy eddig jól 
vettük az akadályokat.

– Botka László polgármesterrel 
úgy egyeztem meg, hogy két évre 
vállalom a feladatot. A munkát, 
az általam vállalt feladat jelentős 
részét elvégeztem gazdasági al-
polgármesterként, de fontos el-
mondanom: maradok önkormány-
zati képviselő, és igény szerint 
mindenben segítem Kovács Tamás 
munkáját. Fontos hangsúlyoznom: 
ahogy eddig, úgy a továbbiakban is 
Szeged városáért fogok dolgozni! 
Úgy érzem, lélegzetvételnyi időhöz 
jutottunk, most jött el az ideje an-

nak, hogy átadjam a stafétabotot 
a fiatal, energikus kollégámnak, 
akit évek óta ismerek, több témá-
ban dolgoztunk együtt. Kovács 
Tamás képviselő olyan céltudatos, 
határozott és felkészült kollégám, 
akiről bizton állítom, hogy abban 
a szellemben fogja folytatni a to-
vábbi munkát, mint amilyenben a 
kollégáimmal együtt dolgoztunk – 
hangsúlyozta Szécsényi Rózsa.

Kovács Tamás:  
Nagyon megtisztelő  

a felkérés

– Szécsényi Rózsa kiváló munkát 
végzett az általa elsődleges fel-
adatként vállalt, a városi cégek 
hatékonyabb működését célzó fel-
adatokban. Mindezt nagyon nehéz 
helyzetben és időszakban tette, hi-
szen a koronavírus-járvány rendkí-
vüli kihívások elé állította Szege-
det. Nemcsak azért, mert a kor-
mány drasztikus, 10,5 milliárd fo-
rintos forráselvonással sújtotta a 
várost, de olyan váratlan költségek 
és feladatok is hárultak az önkor-
mányzatra a járványban, amelyek 
senki számára nem voltak előre 
láthatók. A vírus elleni védekezés 
önkormányzati költségei és a vá-
rosi cégek bevételkiesései megha-
ladták a 7 milliárd forintot. Ebben 
a helyzetben a gazdasági alpolgár-
mester intézkedéseinek köszönhe-
tően a városi cégek takarékosabb 
gazdálkodással és közös együttmű-
ködéssel tudtak úrrá lenni a nehéz 
időszakon. Én azt a munkát szeret-
ném tovább folytatni, amit Rózsa 
elkezdett, mégpedig úgy, hogy az 

együttműködés további erősítésé-
vel klaszterekben tudjanak együtt 
dolgozni az önkormányzati cégek – 
mondta Kovács Tamás önkormány-
zati képviselő, aki korábban a köz-
gyűlés pénzügyi bizottságának volt 
a tagja, jelenleg pedig a jogi bizott-
ság alelnöke. Ügyvédként úgy véli, 
az önkormányzati és céges gaz-
dálkodásban nagyon fontos a gaz-
dálkodás törvényességének minél 
szorosabb felügyelete, akár a be-
szerzésekről, akár az egyéb céges 
szerződésekről van szó.

– Arra fogok törekedni, hogy 
ezek a lehető leghatékonyabban 
valósuljanak meg. Úgy gondolom, 
hogy a járvány harmadik hullá-
mának végén az a legfontosabb 

feladat, hogy folytatódjon Szeged 
város dinamikus fejlődése. Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy 
Botka László polgármester en-
gem kért fel arra, hogy folytassam 
Szécsényi Rózsa munkáját. Ügy-
védként és képviselőként is régóta 
foglalkozom gazdasági társasá-
gokkal és pénzügyi joggal. Rend-
kívül megtisztelő a feladat, amit a 
polgármesterrel szorosan együtt-
működve igyekszem majd végezni 
Szeged város további fejlődése ér-
dekében – mondta Kovács Tamás.

Szécsényi Rózsa és Kovács Tamás már több témában dolgoztak együtt. Fotó: Iványi Aurél

Mindenben segítem Ko-
vács Tamás munkáját. 
Fontos hangsúlyoznom: 
ahogy eddig, úgy a továb-
biakban is Szeged váro-
sáért fogok dolgozni!
Szécsényi Rózsa

Úgy gondolom, hogy a 
járvány harmadik hullá-
mának végén az a legfon-
tosabb feladat, hogy foly-
tatódjon Szeged város 
dinamikus fejlődése.
Kovács Tamás
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 Vélemény

Szabó Sándor: Miért nem válaszol
a kormány a közérdekű adatigénylésekre?
Szabó Sándor, Szeged szocialista or-
szággyűlési képviselője Kásler Miklós 
minisztertől szerette volna megtudni, 
mi az oka annak, hogy nem válaszol-
nak a közérdekű adatigénylésekre.

SZabó Sándor kérdést nyúj-
tott be Kásler Miklóshoz. 
Ebben egyebek mellett 

megjegyezte: nem csak az országgyű-
lési képviselőknek, de az európai par-
lamenti képviselőknek sem válaszol a 
kormány, hiszen Ujhelyi Istvánnak sem 
mondtak semmit. Szeged EP-képviselő-
je a 2018-ban elfogadott öt nemzeti 
egészségügyi program (rákellenes, ke-

ringési, mozgásszervi, mentális egész-
ségügyi, gyermekegészségügyi) rész-
leteit szerette volna megtudni a kor-
mánytól. A meghosszabbított határidő 
letelte után közölték vele, hogy ezek 
döntés-előkészítő iratok, és azok nem 
megismerhetőek.

Szabó Sándor az alábbi négy kér-
désre várt választ:

• Mi az oka annak, hogy nem vála-
szolnak a közérdekű adatigénylésekre?

• Ha ennyire büszkék az egészség-
ügyben elért eredményeikre, akkor mi-
ért titkolják azok részleteit?

• Hogyan várhatják el az ellenzék-
től, hogy támogassa a költségvetést, 

amikor a Covid hatásainak elhárítása 
látványosan nincs az egészségügyi fe-
jezetbe belefogalmazva, és az ezzel 
kapcsolatos minden adatot titkolnak?

• Összefüggésben áll-e az egészség-
ügyi igazgatás és jogalkotás számtalan 
hibája azzal, hogy nem adják ki az adato-
kat? Előfordulhat, hogy azért titkolóznak 
az egészségüggyel kapcsolatos közér-
dekű adatokkal kapcsolatban, mert való-
jában nem rendelkeznek azokkal?

Rétvári Bence államtitkár válaszá-
ban elmondta: szerinte Magyarország 
az egyike volt azon államoknak, ame-
lyek a legrészletesebben tájékoztattak 
a koronavírus-járvány fejleményeiről.

Egyenlő esélyeket az egészségügyben
Minden európai polgárnak 
azonos minőségű minimum-
szolgáltatás járjon az egész-
ségügy területén – ez a célja 
az európai egészségügyi uni-
ónak. Erről tartott sajtótájé-
koztatót a frissen felújított 
Gáspár Zoltán utcai rende-
lőintézet épülete előtt Szabó 
Sándor, Szeged szocialista 
országgyűlési képviselője, 
Ujhelyi István, Szeged euró-
pai parlamenti képviselője 
és Kökény Mihály, a szocia-
lista kormányok népjóléti, il-
letve egészségügyi miniszte-
re, az európai egészségügyi 
unió egyik segítője.

SZabó Sándor az-
zal kezdte, hogy 
Szeged az el-

múlt uniós ciklusban 34 mil-
liárd forintnyi uniós támoga-
tást kapott, amelyből több 
mint 1,3 milliárd forintot for-
dított egészségügyi intézmé-
nyek felújítására, korszerű-
sítésére, építésére. Így újult 
meg a Gáspár Zoltán utcai, a 
Korondi utcai és Tarjánban a 
Budapesti körúti orvosi rende-
lő, Kiskundorozsmán pedig új 
egészségházat épített az ön-
kormányzat. A felújított intéz-
ményekben a legkorszerűbb 
körülmények között fogad-
ják a betegeket. Szabó Sán-
dor elmondta azt is, fontosak 
az egészségügyben az infra-
strukturális beruházások, de 
legalább ilyen fontos, hogy az 
unió tagállamai hogyan járnak 
el az egészségügyi szolgálta-
tások terén.

– Ujhelyi István jó érzékkel 
kezdeményezte az Európai 
Parlamentben, hogy jöjjön lét-
re egy európai egészségügyi 
unió, ahol a betegbiztonság 

és a szolgáltatások minőségé-
nek alapfeltételeit és annak 
garanciáit kellene megterem-
teni. Az ugyanis tarthatatlan, 
hogy egyes uniós tagállamok-
ban eltérő az egészségügyi 
szolgáltatások színvonala 
– mondta Szeged szocialista 
országgyűlési képviselője.

Ujhelyi István elmondta: 
az a tervük, hogy az európai 
egészségügyi unión belül meg 
tudják azt fogalmazni, hogy 
az egyes tagállami kormá-

nyoknak mik legyenek a kö-
telezettségei az egészségügyi 
kérdésekben.

– Benne lesz az is, hogy 
mik azok az egészségügyi 
minimumok, amiket minden 
uniós polgárnak meg kell kap-

nia, éljen akár Kübekházán, 
Sopronban vagy Berlinben. 
Elindítottuk azokat az egész-
ségügyi programokat, például 
az európai rákellenes straté-
giát, amelyekben elvárásokat 
közvetítünk a kormányok felé, 
hogy milyen szolgáltatási mi-
nőséget kell biztosítaniuk az 
állampolgároknak – mondta 
Szeged EP-képviselője. Ujhe-
lyi hangsúlyozta: a program 
része az is, hogy javítsák az 
egészségügyi dolgozók mun-

kakörülményeit és -feltételeit. 
Szemléletes példát is mon-
dott: Magyarországon 647 
üres háziorvosi praxis van. 
Csak a pandémia kitörése óta 
233 háziorvos mondott fel. – 
A kormány nem tett semmit 

azért, hogy ezeket a praxiso-
kat betöltsék. Ennyi háziorvosi 
körzetben nem kapnak meg-
felelő háziorvosi ellátást az 
emberek – mondta az euró-
pai parlamenti képviselő, aki 
arról is beszélt, hogy e munka 
kapcsán kérte fel Kökény Mi-
hályt a brüsszeli Progresszív 
Tanulmányok Központja, hogy 
egy szakmai csapatot vezetve 
vizsgálják meg az egészség-
ügyi program megvalósítható-
ságának lehetőségeit.

Kökény szerint az EU egy-
ségesen léphetne fel, járhat-
na el minden egészségügyi 
kérdésben, ha a gyakorlatban 
is megvalósulnak az elkép-
zeléseik. – A felmérésekből 
kiderült, hogy a szakma és a 
társadalom is támogatja ezt 
a kezdeményezést. Ha lenne 
egy egységes uniós követel-
ményrendszer, akkor nem lett 
volna zűrzavar a tesztelések-
kel és a védőoltások beszer-
zésével kapcsolatban. Egy 
veszélyhelyzetben szükséges, 
hogy a 27 uniós tagállam egy-
séges elvek szerint, egységes 
irányítás mellett védekez-
zen a járvány ellen – mond-
ta a korábbi egészségügyi  
miniszter.

Szeged városa több mint 1,3 milliárd forintot 
fordított az elmúlt években egészségügyi in-
tézmények felújítására, korszerűsítésére, 
építésére. Így újult meg a Gáspár Zoltán utcai, 
a Korondi utcai és Tarjánban a Budapesti kör-
úti orvosi rendelő, Kiskundorozsmán pedig 
új egészségházat épített az önkormányzat. 
A felújított intézményekben a legkorszerűbb 
körülmények között fogadják a betegeket.
Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési kép-
viselője

Sajtótájékoztató a felújított Gáspár Zoltán utcai rendelőintézet épülete előtt az európai 
egészségügyi unióról. Balról jobbra: Kökény Mihály, Ujhelyi István és Szabó Sándor. 

Hidegvérrel

Június 15-én megint rosszabb hely lett Magyarország, 
miután Áder János aláírta a gyalázatos homofóbtör-
vénnyé silányított pedofiltörvényt. A melegeket vagy in-

kább az LMBTQ-közösséget megbélyegző jogszabálygyűjte-
ményt kifejezetten gusztustalanul, a pedofil bűncselekmé-
nyek büntetését szigorító törvényekhez csapták, és az egé-
szet becsomagolták egy a 18 éven aluliak védelméről szóló 
sztaniolpapírba. Természetesen a 18 éven aluliak védelme 
nagyon fontos, a pedofíliát üldözni kell, ezek vitán felül áll-
nak, de elfogadhatatlan az LMBTQ-közösséget párhuzam-
ba állítani a pedofíliával. A nemi identitásnak, a szexuális 
irányultságnak semmi köze a gyerekekkel művelt szexuális 
bűncselekményekhez, a törvény viszont épp ezt sugallja.

Alapvetően hibás az elgondolás: a törvény úgy állítja be 
az LMBTQ-témát, mint-
ha bármiféle rossz, 
tiltandó vagy bűnös do-
logról lenne szó, ami 
megzavarja a fiatalo-
kat. Hiába érvelnek 
úgy, hogy a gyerekek 
szexuális nevelése a 
szülők dolga, itt egysze-
rűen nem erről van szó, 
hiszen a nemiség az 
teljesen más, azt nem 
lehet „kinevelni”, és arról igenis beszélni kell a családnál tá-
gabb környezetben is. Arra már nem is vesztegetnék hosszú 
sorokat, hogy mindezt az a kormány tiltja, amely szerint az 
iskolának nem csak tanítani, nevelni is kell.

A kormányzati érvrendszer valójában egy újabb trükk. Az 
ellenséggyártó gép megint zakatol Orbánéknál, a szabvány, 
a séma ugyanaz: a többség által kevéssé ismert, ezért félt, 
utált vagy gyűlölt kisebbség hátára célkeresztet rajzolnak, 
és odavetik a többség elé. „Nesztek, csámcsogjatok rajtuk, 
találjatok egymásra a félelemben, a gyűlölködésben, formá-
lódjatok táborrá, legyen ez a »nemzeti minimumotok«, védjé-
tek meg a király hatalmát és pénzét 2022-ben.” Nem ez az 
első, és nem is az utolsó eset. A minta adott: Oroszország-
ban is „bevált” a politikai szuperragasztóként használt gyű-
lölet. Ott is hasba rúgták az LMBTQ-közösséget, majd eljár-
ták a guggolóst a torkukon. Nálunk verbunkost járnak rajtuk, 
de a lényeg ugyanaz. A társadalmi kár mérhetetlenül nagy. 

A politikai ellenfeleket, az Orbán-rendszer leváltásán dolgo-
zó ellenzéket, sőt az egész magyar társadalmat újabb kommu-
nikációs csapdába zárják, mert június 15-e óta megint sokkal 
nehezebb értelmesen beszélni erről a témáról. Nehezebb vitat-
kozni, konszenzust kialakítani, elfogadni, megérteni, hiszen a 
pártpolitika benyomult erre a területre is. Így, aki szereti vagy el-
fogadja a jobboldali autokráciát, már nem fogalmazhat meg el-
térő véleményt a fősodortól, aki pedig ki mer állni a melegek jo-
gaiért, az rögtön megkapja majd a maga célkeresztjét a hátára. 
Talán még le is pedofilozzák. A közmédia elvégezte a „támoga-
tó”, „nevelő” feladatát: június 14-én a törvény homofób passzu-
sai miatt tiltakozók megmozdulását a pedofil bűncselekmények 
szigorítása elleni tüntetésként tálalták a szekértábornak. Előre 
megfontolt szándékkal elkövetett, hidegvérű aljasság.

Hogy mennyire hatalmi-politikai ügyről van szó, és nem 
valamiféle társadalmi megmentő akcióról? Miután felme-
rült, szivárványszínűre világítanák a német–magyar Euró-
pa-bajnoki csoportmeccs helyszínét, a legnagyobb münche-
ni stadiont a Pride-hónap okán, a magyar miniszterelnök 
Facebook-oldalán magyar nemzeti színekben pompázó 
stadionok jelentek meg. Melegek kontra nemzet. Az üzenet 
egyértelmű: a melegek elleni fellépésből nemzeti kérdést, 
identitáspolitikát kell csinálni. Mintha nem lehetne nemzeti 
érzelmű az, aki az LMBTQ-közösség tagja. 

Egy kormánynak sincs joga csoportokat megbélyegez-
ni, erőszakosan „leválasztani” a társadalomról, még akkor 
sem, ha érzi a felhatalmazást bizonyos tömegektől.

Cservenák Zoltán

Az ellenséggyártó gép 
megint zakatol Orbánék-
nál, a séma ugyanaz: a 
többség által kevéssé is-
mert, ezért félt, utált vagy 
gyűlölt kisebbség hátára 
célkeresztet rajzolnak, 
és odavetik a többség 
elé.



2021. július 3., szombat4 Aktuális

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-

fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

37. § (2) bekezdés értelmében

közzé teszi

a Szeged MJV Településszerkezeti Tervének és Építési  

Szabályzatának felülvizsgálatára, 2021-2022. évi karbantartá-

sára vonatkozó

előzetes tájékoztatót, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrende-

zéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partner-

ségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek az előzetes 

tájékoztatóval kapcsolatban észrevételeket tehessenek. A 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok-

ról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 

165. § (2) bekezdése értelmében bekezdése értelmében az 

észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkor-

mányzati 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-ig.

A közzététel ideje:

2021. július 05-től 2021. július 19-ig.

A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető 

Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

Szegedi
egyesület

az első
háromban

Bejutott az első három-
ba a szegedi Fénysu-
gár Medicina a Meg-

változott Munkaképességűe-
kért Egyesület Jelen-lét című 
pályázata a Tesco által kez-
deményezett Ön választ, mi 
segítünk! közösségi prog-
ramban – tájékoztatta la-
punkat Vaskóné Kiss Éva. 
Az egyesületi elnök elmond-
ta: mostantól a vásárlók sza-
vazatától, pontosabban az 
általuk bedobott zsetonok 
számától függ, hogy hánya-
dik lesz a szegedi egyesület. 
Az első helyezett 400 ezer, a 
második 200 ezer, a harma-
dik szervezet pedig 100 ezer 
forintot nyer.

A szegedi egyesület él-
ményterápiás életmódtábort 
szervez szeptemberben a 
nyereményből gyógytornász, 
masszőr és életmód-terá-
piás szakemberek bevoná-
sával idős és megváltozott 
képességű, esetleg fogya-
tékkal élő embereknek egy 
Szeged környéki települé- 
sen.

Vigyázz, kész, rajt, vakáció!
Közösségépítő családi program Tarjánban

Hosszú kényszerszünet 
után tudott közösségépítő 
családi programot rendez-
ni az elmúlt hét végén Tar-
jánban, a Pósz Jenő utcai 
tömbbelsőben a Szeged 
Város Közösségéért Közala-
pítvány.

Vigyázz, kész, rajt, va-
káció! címmel hirde-
tett pótgyereknapi 

programot a Szeged Város 
Közösségéért Közalapítvány 
a múlt hét végén Tarján-
ban, amely vidám hangu-
latú családi nappá kereke-
dett. A Pósz Jenő utca nem-
régiben megújult tömbbel-
sőjében együtt szórakozott 
idős és fiatal a közösségépí-
tő programon, ahol volt töb-
bek között aszfaltrajzver-
seny, kézműves-foglalkozás, 
kutyás és tekvandóbemuta-
tó, bűvészshow, felléptek a 
Fire Fantasy artistái, műsort 
adott a Grimm-Busz Báb-
színház és a Csiga Duó, de 
ugrálóvárral és ajándék vat-
tacukorral is várták a gyere-
keket.

Mészáros Tamás, a vá-
rosrész önkormányzati kép-

viselője elmondta: a járvány-
veszély miatt hosszú ideig 
nem lehetett közösségi prog-
ramokat rendezni, de amint 
erre lehetőség nyílt, azonnal 
nekiláttak megszervezni a 
családi napot.

A résztvevők nagy száma 
is bizonyította, hogy hatal-
mas az igény az ilyen közös-
ségi rendezvényekre.

– Több száz környékbeli 
jött el családostul. A nagy 
meleg sem tartott vissza 
senkit attól, hogy hosszú idő 
után ismét részese legyen 
egy ilyen közösségi élmény-

nek – mondta az önkor-
mányzati képviselő.

– A hosszú bezártság ide-
jén döbbentünk rá igazán, 
hogy milyen fontosak is tud-
nak lenni ezek a közösségi 
összejövetelek. Ami van, az 
egy idő után természetes-
sé válik, ami nincs, annak 
megérezzük a hiányát. Nagy 
öröm volt ismét látni, hogyan 
szórakoznak önfeledten az itt 
élő családok. Régen láttam 
ennyi mosolygós gyermekar-
cot – mondta Szabó Sándor 
országgyűlési képviselő, a 
rendezvény fővédnöke.

Kis zsonglőrök Tarjánban. Háttérben Szabó Sándor ország- 
gyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke és Mészáros Ta-
más, a városrész önkormányzati képviselője. Fotó: Iványi Aurél

Kioltotta életüket a gyűlölet
A holokauszt szegedi áldozataira emlékeztek

– A szegedi zsidókat három 
vonatszerelvénnyel 1944. jú-
nius 25–28. között szállítot-
ták el Szegedről. A deportá-
lások után olyan volt a város, 
mint egy halottasház – mond-
ta emlékezőbeszédében Sza-
lai-Bobrovniczky Vince, a Mi-
niszterelnökség civil és társa-
dalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára. Mind-
azt, ami 1944-ben Szegeden 
történt, megmagyarázhatat-
lan gonoszságnak nevezte, 
hangsúlyozva: a zsidók kire-
kesztése szavakkal kezdő-
dött, majd törvényekkel foly-
tatódott. A borzalmak már a 
deportálás előtt elkezdődtek, 
mert a helyi gettóban ösz-
szezsúfoltak közel négyezer 
embert, akikre csupán egyet-
len vízcsap jutott – hangzott 

el. – Zéró toleranciát hirdet-
tük az antiszemitizmus el-
len, amihez ragaszkodunk – 
mondta a helyettes államtit-
kár.

– Csupán szállítmány-
ként tekintettek a magyar 
hatóságok arra a három sze-
relvényre, amelyekkel 1944 
nyarán elszállították a helyi 
és a környékbeli zsidóságot 
– mondta Juhász Tünde kor-
mánymegbízott. Hangsúlyoz-
ta: a hazai zsidóság tragédi-
ája a magyarság tragédiája.

– A gyász olyan nagy, 
hogy még a kövek is sírnak 
– idézte az 1944-ben 90 
éves korában elhunyt legen-
dás szegedi rabbit, Löw Im-
mánuelt ifj. Iványi Gábor, a 
Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség lelkésze.

A legszemélyesebb han-
gú beszédet érthető módon 
Salamon András nyugal-
mazott szegedi orvos, holo-
kauszttúlélő mondta, akit 4 
évesen deportáltak. Szeren-
cséje volt, mert a harmadik 
szerelvényre került, ami az 

első kettővel ellentétben 
nem a hírhedt megsemmi-
sítő táborba, Auschwitzba, 
hanem az ausztriai Strass-
hofba ment, az ottani mun-
katáborba. Bár az életkö-
rülmények itt jobbak voltak, 
mint Auschwitzban, mégis 

sokan haltak meg. A Strass-
hofban felszabaduló szegedi 
zsidók jelentős része gyalog 
jött haza.

Az új zsinagógában első-
ként Binszki József önkor-
mányzati képviselő beszélt, 
aki a holokauszt erkölcsi 

dilemmáiról szólt. Hogyan 
lehet megbocsátani a meg-
bocsáthatatlant? Hogyan 
lehet elfeledni az elfeled-
hetetlent? – fogalmazott. 
Elhangzott: a holokauszthoz 
vezető ordas eszmék kifejlő-
déséhez évtizedek kellettek, 
és ennek végpontja a depor-
tálás volt. Szeged gazdag és 
virágzó zsidó kultúrája na-
pok alatt megsemmisült. A 
táborokból visszatérők több-
sége nem maradt a város-
ban, mert a történtek után 
nem tudták hazájuknak te-
kinteni Magyarországot. Mai 
ismereteink szerint közel 
2100 szegedi zsidó veszett 
oda a haláltáborokban.

Juhász András, a Kálvin 
téri református templom 
lelkésze szerint máig érthe-
tetlen, hogyan történhetett 
meg ez a felfoghatatlan tra-
gédia a zsidósággal. A Sze-
gedi Zsidó Hitközség vallási 
vezetője, a rabbijelölt Kend-
rusz Attila szerint a szavak-
kal nemcsak gyógyítani, ha-
nem gyilkolni is lehet.

Az egykori téglagyári gettó bejáratánál emelt emlékoszlopnál emlékeztek a holokauszt 
szegedi áldozataira. Szeged gazdag és virágzó zsidó kultúrája napok alatt megsemmisült. 
Fotó: Iványi Aurél

A holokauszt mártírjaira emlékeztek múlt vasárnap a sze-
gedi és a város környéki áldozatok deportálásának 77. év-
fordulóján. A Cserzy Mihály utcai egykori téglagyári gettó 
bejáratánál emelt emlékoszlopnál tartottak koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezést. Ezt követően a munka-
szolgálatosok, deportáltak emlékének adózva az új zsina-
gógában gyászistentiszteleten hajtottak fejet.
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Megszólaltak a fanfárok a Dóm téren
Ajándékkoncerttel indult a Szegedi Szabadtéri Játékok 90. évada – Nagyszabású kiállítás nyílt a Móra-múzeumban és a Fekete házban

– Megható és örömteli ér-
zés látni, hogy újra megtelt 
a Dóm tér. Talán soha nem 
vártuk annyira a Szabadté-
ri Játékok megnyitását, mint 
az idén. Tavaly ugyanis a jár-
vány miatt le kellett mon-
dani az előadásokat. Nem 
épülhetett meg a Dóm tér 
gyönyörű színpada és Ma-
gyarország legnagyobb né-
zőtere sem. Ezekben a hó-
napokban ráébredtünk arra 
is, hogy mennyire fontosak 
nekünk ezek a közös élmé-
nyek. Ez az évad nemcsak 
azért különleges, mert tavaly 
szünet volt, hanem azért is, 
mert idén kilencvenéves a 
Szegedi Szabadtéri Játékok, 
amely kilenc évtized alatt – 
köszönhetően a nagyszerű 
alkotóknak – Európa és Ma-
gyarország egyik leghíresebb 

nyári színházává vált. Az idei 
évad is különleges lesz, min-
den múzsa – a tánc, a zene, 
a próza, az opera és az ope-
rett is – visszatalál a szín-
padra – mondta ünnepi kö-
szöntőjében Botka László. 
A polgármester a jubileumi 

születésnap alkalmából Sze-
ged Emlékplakettjét adta át 
Barnák Lászlónak, a Szegedi 
Nemzeti Színház és Szabad-
téri Játékok főigazgatójának.

Az ország legnagyobb 
szabadtéri színháza nem 
mindennapi látványvilággal 
nyitotta idei évadát. Az Aján-
dékkoncerten nagy orosz ze-
neszerzők művei csendültek 
fel, melyeket a Hármashang-
zat Freskó Program alko-
tóstábja jóvoltából a dómra 
vetített háromdimenziós ani-
mációk kísértek.

– Sisinek nagyobb kul-
tusza van Magyarországon, 
mint Ausztriában – mondta 
az Erzsébet királyné életéről 
szóló nagyszabású kiállítás 
megnyitóján Fogas Ottó, a 
Móra-múzeum igazgatója. A 
Sisi-kiállítás méltó Szeged-
hez, és illeszkedik azoknak 
a tárlatoknak a sorába – 
Munkácsy, dinoszaurusz, 
Pompeji, fáraók –, amelyek 
százezres látogatottságot 
vonzottak a múzeumba.

– Az intézmény és kör-

nyezete, a Móra-park, a 
Stefánia és a Roosevelt tér 
nemrég újult meg hárommil-
liárd forintból, uniós támo-
gatásból és önkormányzati 
forrásból. A felújítás után hu-
szonegyedik századi körül-
mények várják a látogatókat 
– hangsúlyozta a megnyitón 
Kovács Tamás gazdasági al-
polgármester.

Az utóbbi évek egyik 
legjobb hazai kiállításának 
nevezte a Rotschild Klára 
legendás divattervező éle-

tét és munkáját bemutató 
tárlatot a megnyitón Varga 
Benedek. A Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója nem 
minden irigykedés nélkül 
tette hozzá, hogy a budapes-
ti Rotschild Klára-kiállítás az 
ottani térbeli lehetőségek 
miatt színvonalában elma-
radt a szegedi kiállítástól.

Egy jeggyel
Egy jeggyel lehet 
utazni a szabadtéri 
előadásainak napja-
in este hat óra után. 
Majó-Petri Zoltán, az 
SZKT ügyvezető igaz-
gatója a Rádió 88-nak 
elmondta: néhány 
éve indították a hat 
után egy jeggyel ak-
ciót. A Dóm téri és az 
újszegedi előadások 
napjain céljáratok 
közlekednek, és este 
hattól üzemzárásig 
egy jeggyel lehet utaz-
ni valamennyi szegedi 
közösségi közlekedési 
járművön.

Látványos szimfonikus zenekari koncerttel kezdődött el a 
Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi, 90. évada. Augusztus 
végéig hat produkció tizennyolc előadását láthatják a Dóm 
téren. A Múzeumok Éjszakáján nyílt meg a Móra-múzeum-
ban az Erzsébet királyné életéről szóló nagyszabású Sisi-ki-
állítás, a Fekete házban pedig a Rotschild Klára legendás 
divattervező életét és munkásságát bemutató tárlat.

A Rotschild Klára által tervezett ruhák a Fekete házban 
láthatók. 

A Móra-múzeum és környezete nemrég újult meg három-
milliárd forintból. A felújított Kultúrpalotában Sisi-kiállí-
tással várják a látogatókat. Fotók: Szabó Luca



2021. július 3., szombat6 Aktuális

Haladjunk együtt – közösen Szegeden!
Közel félszázan indultak a SASMob fenntartható közlekedés témakörben hirdetett fotópályázatán

Haladjunk együtt – közö-
sen Szegeden! címmel a 
fenntartható közlekedés 
témakörben hirdetett fotó-
pályázatot a Szeged Pólus 
Fejlesztési Nkft. a SASMob 
projektben.

Közel félszáz fotó ér-
kezett a pályázatra, 
melyből három fény-

képet díjazott az Iványi Au-
rél, Papdi Balázs és Sütő 
Máté alkotta a zsűri: Ekés 
András Csak egy hétköznap 
reggel, Szabó Tamás Reggel 
kettesben és Brezanóczy Fe-
renc András Földön, vízen... 
két keréken című képét.

Ekés András elmond-
ta a szeged.hu-nak, hogy 
viszonylag ritkán szokott 
pályázni, de volt, hogy már 

elért szép helyezést. – Kö-
vetem a SASMob projektet, 
így tudtam a fotópályázatról. 
Nagyon szeretek úgy fotózni, 
hogy a mozgást ábrázolom. 
Kimentem a Belvárosi híd 
szegedi hídfőjéhez és figyel-
tem a lámpaváltásokat. Ilyen 
fajta fotót Magyarországon 
Budapesten kívül csak itt, 
Szegeden lehet készíteni. 
Amikor zöldre váltott a lám-
pa, egynegyed másodper-
cig lekövettem a biciklisek 
indulását. Hat-nyolc fotót 
csináltam. Ilyenkor az a fon-

tos, hogy minél több éles 
eszköz legyen a képen, de 
ehhez sok képet kell készí-
teni, elsőre ritkán sikerül. 
Az ajándékba kapott biciklit 
az egész családom használ-
ja majd, a gyerekeimnek is 
kényelmes méret – mondta 
Ekés András.

– Sokat közlekedem 
biciklivel, ezért is tetszett 
nagyon a téma, ezért is 
gondoltam, hogy elindulok 
a pályázaton. Adta magát 
a téma, szerintem a Hősök 
kapuja tökéletes helyszín 
egy ilyen fotónál. Tudtam, 
mit akarok fotózni, megter-
veztem előre, csak várnom 

kellett a villamost – mondta 
Szabó Tamás.

– Egy ismerősöm szólt, 
hogy van egy ilyen fotópályá-
zat. Máskor is indultam már 
pályázatokon. A Tisza-par-
ton voltam, ott láttam meg 
a biciklit, amit lefotóztam. 
Egyébként úgy szoktam 
fényképezni, hogy megyek 
a városban, és körülbelül 
tudom, mit szeretnék „lőni” 
a géppel, de ha meglátok va-
lami témát útközben, akkor 
lefotózom – mondta Breza-
nóczy Ferenc András.

A díjazottak értékes ösz-
szecsukható Neuzer kerék-
párt kaptak jutalmul.

Ekés András: Csak egy hétköznap reggel.

A díjazottak (balról jobbra): Brezanóczy Ferenc András, Szabó Tamás és Ekés András. A díjakat Tóth Anita, a Szeged Pólus munkatársa adta át. Fotó: 
Iványi Aurél

Brezanóczy Ferenc András: Földön, vízen... két keréken.

Szabó Tamás: Reggel kettesben.

Közel félszáz fotó 
érkezett a pályázat-
ra, melyből három 
fényképet díjazott 
az Iványi Aurél, Pap-
di Balázs és Sütő 
Máté alkotta a zsűri.
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Elkezdődött az Oskola utca felújítása
Autósoknak és bicikliseknek is biztonságosabb lesz

Az Oskola utca átépí-
téséről, annak oka-
iról az internetes ol-

dalon olvasható Miért pont 
így? című cikkből előző szá-
munkban már idéztük, hogy 
kompromisszumos megol-
dás született. Ezt a tervezők 
több körben egyeztették a 
kerékpárosklubbal, valamint 
megszerezték a közlekedés-
biztonsági, hatósági jóváha-
gyást, illetve a minisztérium 
tervzsűrijének engedélyét. A 
kompromisszumos megol-
dás kialakításáról megírtuk, 
olyan alapelveket határoz-
tak meg, mint hogy az autó-
forgalmat gyorsítsa, a kerék-
párosoknak biztonságosabb 
legyen, pontosabb legyen a 
közösségi közlekedés, szé-
lesebb járdához jussanak a 
gyalogosok és nagyobb tera-
szokhoz 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 legkeve-
sebb járulékos veszteség 

keletkezzen. Ennek eredmé-
nyeképp alakult ki a komp-
romisszum. Az autóforgalom 
biztonsága és gyorsítása 
érdekében tett lépésekről 
beszámoltunk a június 26-i 
Szegedi Tükörben. 

Kerékpárosoknak
• A kerékpárosok számára 
a legfontosabb változás az, 
hogy a közlekedés mostan-
tól irányhelyes lesz, tehát 
az Oskola utca – Stefánia 
tengelyen mindig az út me-
netirány szerinti jobb oldalán 
kell majd haladni. Így délről 
észak felé a Tisza felőli, míg 
északról dél felé a Széche-
nyi tér felőli oldalon fognak 
közlekedni a kerékpárosok. 
Hasonlóan a Híd utcában és 
a Széchenyi tér déli oldalán, 
a Belvárosi hídon meglévő 
irányhelyes létesítményhez 
csatlakozva.

• Megszűnik a forgalom 
többi résztvevőjétől eddig 
jórészt elkülönítve vezetett 
kerékpárút a Stefánián, a 
kerékpáros közlekedés fel-
kerül az úttestre, és kerék-
pársávokon fog haladni az 

egész útvonalon. Bár sokak 
számára biztonságosabb-
nak tűnhet a kerékpárút, 
ez a biztonságérzet hamis, 
amit a baleseti statisztikák 
egyértelműen igazolnak. A 
kerékpár jármű, az úttesten 
a többi közlekedő között van 
a helye. Itt – a látszat elle-
nére – sokkal nagyobb biz-
tonságban van, ugyanis így 
a forgalom többi szereplője 
számára folyamatosan lát-
ható marad.

• A sávokon mindig lesz 
elég hely az előzésre.

• Nemcsak az Osko-
la utca – hídfő – Stefánia 
tengelyen bővül a hálózat 
kapacitása, hanem ehhez a 
főútvonalhoz a kapcsolódá-
si lehetőségek is javulnak. 
Több helyen nyílnak meg az 
egyirányú utcák a kerékpá-
rosok számára szemből is, 
és kerékpáros nyomok segí-
tik a közlekedést.

A közösségi közlekedés és 
a gyalogosok számára
• A troli a Stefánián a szín-
háztól a Vár utcáig a kerék-
párokkal közös (szélesített) 
sávban, a gépjárműforga-
lomtól elkülönítve fog köz-
lekedni, így javulni fog a 
menetideje, nem fog többet 
dugóba keveredni ezen a 
szakaszon.

• A Stefánián a belváros 
irányába tartó trolibuszok-

nak új megállóhelye lesz, így 
már lesz párja a szemközti 
„Múzeum” megállónak. Így 
könnyebben elérhetővé válik 
a mozi és a színház, illetve a 
környéken lévő intézmények 
dolgozóinak sem kell a Szé-
chenyi térről visszagyalogol-
niuk.

• Nem kell kerülgetniük 
egymást a gyalogosoknak és 
a kerékpárosoknak a Stefá-
nián, hiszen a kerékpáros 
forgalom már az úttesten 
zajlik, így nem keresztezi a 
gyalogosok útvonalát.

• A Somogyi utca – Os-
kola utca sarkánál jóval 
szélesebb lesz a járda, így a 
gyalogos is jobban belátja a 
kereszteződést, és őt is ha-
marabb veszik észre a köz-
lekedők, mert már a parkoló 
autók sem takarják ki őket. 
Az Oskola utcát az Oroszlán 
utcánál keresztező járda 
szintben ki lesz emelve, ezzel 
is emlékeztetve az autósokat 
és kerékpárosokat az elsőbb-
ségadási kötelezettségre.

• A hídfőben újra lesz 
keresztező gyalogátkelőhely, 
az eddigi kerékpáros átkelő 
helyén.

Magától értetődően mire 
a tervezés eljutott az elem-
zéstől eddig a koncepcióig 
és a jogerős útépítési en-
gedélyekig, még éveknek 
kellett eltelnie és több ezer 
oldalnyi dokumentációnak 
kellett megszületnie. Először 
is a tervező Trenecon Kft.-
nek a területet szakaszaira 
bontva kellett több válto-
zatot is készítenie, melyek 
közül egy széles grémium 
választotta ki a továbbterve-
zendő változatokat. (Ebben 
részt vett a városüzemelte-
tési iroda, a városi utakat 
üzemeltető környezetgaz-
dálkodás, az SZKT, a Volán-
busz, a kerékpárosklub, az 
auditor, a rendőrség.)

Az auditor ezekre a 
tervváltozatokra, majd az 
engedélyezési és a kiviteli 
tervekre is ún. közúti bizton-
sági auditot végzett. Előre 
meghatározott szempont-
rendszer alapján vizsgálták 
a szabványoknak való meg-
felelést, a közlekedésbizton-
ságot (így a rálátási három-
szögek meglétét). Az audit 
után született észrevétele-
ket egyeztették a tervezők-
kel és a megrendelő szegedi 
önkormányzattal.

Később, 2018 márciu-
sában a Nemzeti Fejlesztési  
Minisztérium Kerékpáros 
Koordinációs Főosztálya 
által koordinált tervzsűri is 
áttekintette a terveket. Ez a 
tervzsűri különös figyelmet 
fordít a gyengébb közleke- 
dők (gyalogosok, kerékpá-
rosok) szempontjainak ér-
vényesítésére, alapvetően 
támaszkodik a Magyar Ke-
rékpárosklub véleményére, 
a kiadott tervzsűri-nyilat- 
kozatnak a kerékpárosklub 
szakvéleménye is része. 
A Trenecon külön állás-
foglalást is kért az NFM 
Kerékpáros Koordinációs 
Főosztályától a Stefániára 
tervezett körforgalom kerék-
páros kialakítására vonat-
kozóan, amire a minisztéri-
um támogató nyilatkozatot  
adott.

Minden tervezési sza-
kasz elején és végén is kü-
lön egyeztetések zajlottak a 
már fent is említett grémium 
tagjaival, és külön is bevon-
ták a tervezők a kerékpá-
rosklub szegedi szervezetét, 
akik később szintén támoga-
tó nyilatkozatot adtak a ter-
vekhez.

Folytatjuk. A cikk teljes 
terjedelmében és még sok 
más hasznos információ 
megtalálható a megujul.sze-
ged.hu oldalon.

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 köz-
lekedés biztonságosabbá és gyorsabbá tétele, valamint 
az Oskola utca XXI. századi látványának és kényelmének 
kialakítása. A munkálatokról látványtervek és bővebb in-
formációk elérhetők a megujul.szeged.hu oldalon.

A kerékpárosok a menetiránynak megfelelően, biztonságosabban közlekedhetnek. A járdák szélesebbek lesznek, az autóforgalom sebességét többek között az Oroszlán utcai  
gyalogátkelő járdaszintre emelése is tompítja. LÁTVÁNYTERV

Nemcsak az Oskola 
utca – hídfő – Stefá-
nia tengelyen bővül 
a hálózat kapacitá-
sa, hanem ehhez a 
főútvonalhoz a kap-
csolódási lehetősé-
gek is javulnak. 
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak 

tűzifaosztásra

A támogatásban részesíthetők köre:
• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2020. vagy 2021. évben települési támogatásban vagy rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült (A pályázat kapcsán települési támogatásnak tekintendő a 
települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakhatási támogatás, 
gyógyszertámogatás, hátralékcsökkentési támogatás, átmeneti segély, temetési segély, szülési támogatás, beis-
kolázási támogatás és időskorúak támogatása)
vagy
• a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben, Szegeden személyes gondosko-
dást nyújtó szociális vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, csa-
ládsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő
vagy
•  a 267/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került Integrált Településfejlesztési Stratégiában körül-
határolt kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lakó szegedi háztartások, akik tűzifával fűtenek.

A háztartás fogalommeghatározását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
4. §-a tartalmazza, azaz háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező személyek közössége.

Egy háztartás egy alkalommal részesülhet egy kaloda tűzifában.

A benyújtás határideje és módja:
A benyújtás határideje 2021. július 16. napja.

A támogatást igénylő a Humán Közszolgáltatási Iroda (továbbiakban: Iroda) által elkészített formanyom-
tatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról  
(www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal 
Kirendeltségein beszerezhető.

A Pályázati űrlapot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.,

vagy
személyesen ügyfélfogadási időben az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.
A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, 
hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik. Különösen rászorult a többgyermekes háztartás, 
a tartósan beteg, illetve fogyatékos személyt ápoló, gondozó háztartás, az egyedülálló időskorú személy, vagy 
egyéb, méltánylást érdemlő okból krízishelyzetben lévő háztartás. A pályázatok befogadása és a támogatás 
odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

Az Iroda a jogosultságról igazolást állít ki. A tűzifa kiszállításának időpontjáról ezt követően kapnak a jogo-
sultak értesítést.
A tűzifa kiadása átadás-átvételi elismervény mellett történhet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet 
a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatói 
munkakörének betöltésére 

Pályázati feltételek:
a) büntetlen előélet;
b) felsőfokú közművelődési szakképzettség;
c) a Társaság valamely tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló te-
rületen szerzett legalább öt év szakmai tapasztalat;
d) legalább öt év vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) legalább tíz év vezetői tapasztalat;
b) a munkakör ellátása során hasznosítható nyelvismeret.

A pályázat benyújtási határideje 2021. szeptember 1. napja. 

A pályázattal kapcsolatos részletes információk a www.szegedvaros.hu 
és a www.ihrendezvenykozpont.hu oldalakról tölthetőek le. 

Tarhonyafesztivál és Jézus Krisztus Szupersztár

FALUNAP – TARHONYA-
FESZTIVÁL
Helyszín: Tápé, Búcsú tér
Időpont: Július 3., szombat
8 óra: zenés invitáló Tápé ut-
cáin, 9 óra: Szécsényi Rózsa 
önkormányzati képviselő és 
Szabó Sándor országgyűlé-
si képviselő köszöntője, 9 
és 12 óra: tarhonyafőzés. 11 
óra: tarhonyakészítés bemu-
tatása. 12 óra: nótacsokor 
és retró zenés műsor Laka-
tos Dórával és Csjef Klau-
diával. 15.30: Sajtkukac 
Duó gyerekzenekar műsora, 
16.30: a színpadon a mű-
velődési ház csoportjai, 18 
óra: Gergely Róbert zenés 
fellépése, 19 óra: Tápéért 
emlékérem átadása, 19.30: 
Weisz Viktor-koncert. 10 órá-
tól kézművessátor gyerekek-
nek, arcfestés. Gyékényből 
Szőtt Egyesület – gyékényes 
foglalkozás.

BELVÁROSI SÉTA
Találkozó: a Tourinform iro-
dánál
Időpont: Július 3., szombat 
10 óra
A séta során felfedezzük a 
belvárost, és megismerke-
dünk az 1879-es árvíz után 
néhány év alatt felépült pa-
lotás város épületeivel, tere-
ivel, sugárútjaival. Bejárjuk 
a Széchenyi teret, megcso-
dáljuk a városházát, a Só-
hajok hídját, megtudjuk, mi-
ért Kossuth Lajos szobra áll 
a Klauzál téren, és kiről-mi-
ről kapta a nevét a Kárász 
utca. Arra is fény derül, mi-
ért áll a szegedi vár marad-
ványa az utca szintjénél két 
méterrel mélyebben, mió-
ta nézi merengve Erzsébet 
királyné a színházat, mikor 
szólal meg Dankó Pista már-
ványhegedűje, és mi az a fo-
gadalom, amelyből a szege-
di dóm megszületett. A séta 
időtartama két óra, részvéte-
li díjas és regisztrációhoz kö-
tött, +36-62/488-690, +36-
62/488-699 vagy szeged@
tourinform.hu.

ALSÓVÁROS AZ IRODA-
LOMBAN – KULTÚRSÉTA
Időpont: Július 3., 10., 17., 
24., 31., szombat 10 és 14 
órától
Alsóváros Szeged egyik leg-

archaikusabb és legzártabb 
településrésze volt sok év-
századon keresztül. A közép-
kortól itt élő ferencesek mi-
att Jámborvárosnak, a pap-
rikakikészítők miatt pedig 
Paprikavárosnak is nevezték 
ezt a városrészt. Tömörkény 
István szerint a belvárosiak 
számára Alsóváros csak a 
ferences templomig tartott, 
és tovább már nem voltak 
hajlandóak menni és meg-
ismerni, kik élnek itt. A séta 
során Kálmány Lajos gyűj-
téseit, Tömörkény István és 
Cserzy Mihály novelláit, vala-

mint a helyi anekdotákat fel-
idézve felkeressük Alsóváros 
kultikus helyeit, megnézzük, 
hogyan éltek a századfordu-
lón az alsóvárosi emberek. 
A program részvételi díjas és 
regisztrációhoz kötött. Tele-
fon: +36-30/501-2822 és 
e-mail: szegedalsovarosi.taj-
haz@gmail.com.

KIS ÉJI, KIS ÉJJELI ZENE
Helyszín: Petőfitelepi Műve-
lődési Ház
Időpont: július 3., szombat 
19 óra
Az AranyEzüst Quartett nyár-
esti koncertjét az teszi még 

hangulatosabbá, hogy sza-
badtéren rendezik meg idő-
járástól függően. A könnyed 
hangulatú komolyzenei kon-
certen elhangzik Mozart és 
Schröder címadó muzsiká-
jának néhány részlete, vala-

mint más mediterrán hangu-
latú dallamok szórakoztatják 
a közönséget. A program be-
lépőjegyes. 

JÉZUS KRISZTUS SZU-
PERSZTÁR
Helyszín: Szegedi Szabadté-
ri Játékok
Időpont: július 3., 4., 9., 10.,  
21 óra

Több mint harminc év után 
tér vissza a legendás darab 
a Szegedi Szabadtérire. A 
szegedi Dóm téren mutatták 
be Magyarországon először 
Andrew Lloyd Webber va-
rázslatos művét. A rockope-
ra jelentős mérföldkő a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok éle-
tében, mely ekkor indult el 
azon az úton, hogy a hazai 
musicaljátszás meghatározó 
színhelye legyen.

SHALOM SZEGED FESZTI-
VÁL
A Szegedi Zsidó Hitközség 
rendezvénysorozata a zsina-
gógában.
Július 4.,  vasárnap 10.00–
16.00: kertbemutató és 
könyvvásár. 16., péntek 
Hofi-kiállítás (augusztus 
5-ig). 18., vasárnap 10.00–
16.00: zsinagóga- és szék-
házlátogatás. Augusztus 1., 
8. és 15., vasárnap 11 óra: 
orgonahangverseny. 8., va-
sárnap 10 és 16 óra között 
PICKnik, Pick-kiállítás és 

gasztronómiai fesztivál. 12., 
csütörtök 20 és 22 óra kö-
zött Éjszaka a zsinagógá-
ban. 20., péntek 13 óra: val-
lásközi beszélgetés. 22., va-
sárnap 10.00–16.00: zsina-
góga- és székházlátogatás, 

28., szombat 21 és 23 óra 
között Éjszaka a zsinagógá-
ban. 30., hétfő Koncz Zsu-
zsa-koncert (pótlás).

A KÉTSZÁZ ÉVES DO-
ROZSMA KÉPEKBEN
Helyszín: Dorozsmai Petőfi 
Sándor Művelődési Ház
Időpont: július 6-ig
Jelen és múlt címmel kiállí-
tás látható a kétszáz éves 
Dorozsma történetéről.

SZURKOLÓI FALU
Helyszín: Partfürdő
Időpont: július 11-ig

SZÓLJANAK A FANFÁ-
ROK! – 90 ÉVES A SZE-

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

GEDI SZABADTÉRI JÁTÉ- 
KOK
Helyszín: Somogyi-könyvtár, 
Dóm tér

Időpont: július 21-ig
A szegedi nyár legrango-
sabb színházi eseménye 
a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok. Az 1930 óta meg-
tartott szabadtéri előadá-
sok – töretlen sikerrel – 
90 éve szórakoztatják a 
nézőket: varázslatos han-
gulat, felejthetetlen élmé-
nyek a szabad ég alatt, az 
ország legnagyobb csil-
lagtetős színpadán. A So-
mogyi-könyvtár dokumen-
tumkiállítással emlékezik 
meg a játékok történeté- 
ről.
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     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

Egy kép, két mondatSzeretettel Jánoskának

Oktalan ember lennék, 
ha most azzal dicse-
kednék, hogy meny-

nyire szeretek olvasni, mert 
ez születési hibám. De az 
sem érdem, hogy viszonylag 
sok könyvem van, mert ez 
meg a hosszú évtizedek óta 
tartó műgyűjtögető életmó-
domnak köszönhető. Nomen 
est omen! És nem tartom 
szégyenemnek, hogy a köny-
veim túlnyomó része antik-
váriumokból való. Valamint 
a Somogyi-könyvtár kedvez-
ményes könyvvásárlási akci-
óinak hála, számos, nekem 
értékes, bár használt könyv-
nek jutottam a birtokába. 
Az a helyzet, hogy nálam a 
könyvek nem kultúrdíszként 
funkcionálnak a polcon.

Nem véletlenül mond-
ták a régi rómaiak, hogy a 
könyveknek is megvan a 
maguk sorsa (Habent sua 

fata libelli), csakúgy, mint 
azok tulajdonosainak, te-
szem hozzá. Szinte minden 
egyes könyvemről tudom, 
hogyan került hozzám. 
Könyveim további sorsát 
természetesen nem isme-
rem, nyilván nem viszem 
őket magammal a sírba. Egy 
nagyon közeli hozzátarto-
zóm szerint az lesz nekem 
a legrosszabb a pokolban, 

hogy ott örökké zárva tart a  
könyvtár.

Külön csemege a köny-
vekbe írt ajánlósorokon elmé-
lázni. Ugyan hogy s mint van 
például X. Y., aki karácsonyi 
ajándékként kapta anno Krú-
dy Gyula A vörös postakocsi 
című művét? Van egy Verne 
Gyula-könyvem, amelyben 
ez olvasható: „Szeretettel Já-
noskának Bp. 1960. április 
1-jén Rácz Mihály.” Na, ez ne-
kem szólt. De gondolt-e arra 
akkor bárki is, hogy röpke 
tizenkét év múlva pont azon 
a szent napon állok majd az 
anyakönyvvezető előtt? Meg-
jegyzendő, hogy Tabi László 
szerint ez utóbbiak követik el 
a legtöbb összeadási hibát!

Méhes János
Nagy kincs a víz. Hullámokat festett a medence falára olvasónk, dr. Berecz Árpádné, aki-
től a fotót kaptuk.

Epizód az online
oktatás időszakából

Távoktatás. Képünk illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter 

Pontosan kezdődik az óra. A tanító néni megjelenik a  
képernyőn, Évike feszülten figyeli, hogy mit mond. A 
kép jó, de a hang nem tiszta. Nehezen lehet érteni a 

szavakat.
– Mama, segíts! Nem jó a hangszóró – kéri Évike. 
A mama is dolgozik. Itthonról tartja az óráit a középisko-

lásoknak. Nem szakíthatja meg a tanítást, hiszen őt is hu-
szonvalahány diák figyeli.

– Lacika! Nézd meg Évi hangszóróját! – kiált a másik sa-
rokban ülő nagyobb fiának, akinek most nincs órája.

A középiskolás fiú hamar megoldja a problémát. Minden 
rendben megy tovább. Két óra múlva, a szünetben berántja 
a mama a főzeléket, mert az öttagú család itthon étkezik. 
Még az édesapa is online irányítja itthonról a munkahelyén 
lévő dolgozókat. 

Még nincsen dél, amikor Évike a matekóra közben oda-
szól az öccsének, aki éppen kekszet ropogtat: – Pisti, kérlek, 
adjál nekem is, éhes vagyok!

Pisti halkan mondja: – Figyelj a tanító nénire! Különben is 
óra közben nem eszünk!

Délután egy órakor az asztalhoz ülnek, csak apának van 
még dolga. Étkezés közben veszi észre a mama, hogy Évike 
„munkaasztala” mögött, a fotelen ott van a kislány pizsa-
mája. Rosszallóan mondja lányának: – Évikém! Nem meg-
mondtam, hogy a tanító néni mindent lát?! Kértelek, hogy a 
fürdőszobában hagyd a hálóruhád.

– Igen, mama, de már nem volt időm, hogy kivigyem, 
mert kezdődött a tanítás. Különben is szépen összehajto-
gatva tettem a fotelra. A tanító néni láthatja, hogy rendes 
vagyok!

Dr. Berecz Árpádné

Első a szabadság újbóli megteremtése

A kormány (de inkább Orbán Vik-
tor) rosszul kezelte a gazdasá-
gi és az egészségügyi helyzetet, 

hidegen hagyta a Fideszt a Covid-jár-
ványban elhunyt áldozatok száma. A 
kormány zavarodott gondolatai, eltúl-
zott önzései kerültek mindenütt elő-
térbe, ki sem kérve az emberek véle-
ményét (na, most nehogy felemlítsék 
a nemzeti konzultációkat!). Orbánnak 
és néhány vezető kollégájának fonto-
sabb volt a sor elején lihegnie, hadd 
lássa a nép a szorgos semmittevésü-
ket. Nekik nem elég a kétharmados 
többség, hihetetlenül felgyorsított in-
tézkedésekre volt, van szükségük, ne-
hogy jusson másnak is a morzsák- 
ból.

Úgy tűnik, hogy jó úton kezd járni a 
választás előtti ellenzéki együttműkö-

dés. A szocialisták már le is tették az 
asztalra a jövőbeni elképzeléseiket a 
2022-es kormányváltás utáni időkre. A 
párt a szociáldemokrata értékek meg-

őrzése mellett újfajta, szélesebb szö-
vetség megalapozására is készül – írta 
a Népszava. Három jövőképet vizionál: 
az első a szabadság, a jogállamiság és 
a demokrácia újbóli megteremtése, a 
második az esélyegyenlőségről és a tár-
sadalmi igazságtalanságok megszün-
tetéséről, a harmadik az igazságos-

ságról szól. Szép gondolatok. Kérdés 
persze a konkrét részletek megvalósí- 
tása.

A Fidesz nagy nyüzsgése, az elkap-
kodott alapítványi hajcihő mind-mind a 
legrosszabbat sejteti a közjavaink biz-
tonságát illetően.

Nem új keletű a kérdés: mi oka van 
annak, hogy a regnáló hatalom (Fidesz) 
ellenségnek tekinti a magyar ellenzé-
ket? Pedig segítené a tisztánlátást, ha 
a politikai csatározásoktól el lehetne 
tekinteni, akár a kérdés „talonba” vo-
násával. Sajnos a jelenlegi szituáció-
ban ez illúzió volna, már csak azért is, 
mert a járvány elleni védekezés mind-
annyiunk életét hátrányosan befolyá-
solta, befolyásolja, ráadásul 2022-ben 
választások is lesznek.

Kutnyik Pál

Furcsa és félresiklott észjárás

A jelek szerint hazánkfi-
ai, ha kormánypárti 
politikusoknak állnak, 

szinte kötelességszerűen öl-
tik magukra a „közönséges-
séget” is. Persze, nincs eb-
ben semmi különleges, ha 
a Fideszről van szó, mert ez 
az elhajlás náluk természe-
tes. Már a rezsim szolgálata 
valami haszon reményében. 
De akkor mit keres a sora-

ikban az a nem is olyan ke-
vés értelmes fiatal, akiknek 
a többségére bizonyosan 
nem mondható, hogy közön-
séges?

Szájer József sem polgári 
környezetben adta meg ma-
gát a kéjnek, mert hiszen a 
sötét romantikát csak a szív 
alakú rózsaszín kispárnák la-
zították. Mifelénk a bajt nem 
bocsánatkéréssel, egyenes 

mondatokkal igyekeznek 
enyhíteni, hanem a gonosz 

felmutatásával. Orbán azt 
mondta, „amit Szájer Jó-
zsef képviselőtársunk tett, 
az a mi politikai közössé-
günk értékrendjébe nem fér 
bele”. Bezzeg a korrupció, 
a mindennapi hazugságok 
igen? Furcsa és félresiklott 

észjárásról tanúskodik ez 
a fajta regula. Ugyanakkor 
az álszenteskedő munkáját 
soha nem felejtik. Nem is 
lepődnék meg, ha egy-két 
éven belül újra felbukkanna 
„hősünk” valami fontos és 
jól fizetett állásban. Nem 
véletlen hát Orbán rövid és 
tömör észrevétele a témá-
hoz, arról nem is beszélve, 
hogy általa „le van zárva az 
ügy”. De nézne csak félre 
valamelyik ellenzéki, napes-
tig be nem állna a szájuk… 
Nem is véletlen, hogy valami 
paradoxont érzek Orbán sza-
vaiban.

K. P.

Nálam a könyvek 
nem kultúrdíszként 
funkcionálnak a pol-
con.

Mifelénk a bajt nem 
bocsánatkéréssel, 
egyenes monda-
tokkal, hanem a go-
nosz felmutatásával 
igyekeznek enyhíte- 
ni.

A Fidesz nagy nyüzsgése, 
az elkapkodott alapítványi 
hajcihő mind-mind a legrosz-
szabbat sejteti a közjavaink 
biztonságát illetően.
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EZÜSTÉREM. Bajnokok Ligá-
ja-ezüstérmes lett a Zengő Al-
föld Szegedi TE férfi tekecsa-
pata. A németországi Bam- 
bergben rendezett négyes dön-
tőben Karsaiék a horvát Zapre-
sic együttesét legyőzve jutottak 
a fináléba, ahol a német Zerbst-
től 7–1-re kikaptak. A szegedi-
eknél Ács Tamás, Bárány Cson-
gor, Brancsek János, Danóczy 
Richárd, Karsai László, Kiss 
Norbert, Loncsárevity Adrián és 
Zapletán Zsombor lépett pályá-
ra a négyes döntőben.

COOK A SZEDEÁKBAN. A 24 
éves, 196 centiméter magas 
Keandre Cook személyében ta-
lálta meg első légiósát a Natur-
tex-SZTE-Szedeák férfi kosár-
labdacsapata a 2021–2022-
es idényre. A 2-es és 3-as 
poszton bevethető amerikai já-
tékos utolsó egyetemi évében 
14,9 pontot és 4,6 lepattanót 
átlagolt a Missouri State-en. 
Az előző idényben a Charlotte 
Hornetsben egy meccsen pá-
lyára lépett az NBA előszezon-
jában, majd nyolc találkozón 
lehetőséget kapott a Hornets  
G-League-ben szereplő csapa-
tában, a Greensboro Swarm-
ban is. Ami az elmúlt év légi-
ósait illeti, velük kapcsolatban 
Kardos Péter elnök úgy nyi-
latkozott, mindenkinek tettek 
ajánlatot. Zach Brown olyan 
lehetőséget kapott a német 
Bundesligából, amellyel nem 
tudtak versenyezni, de James 
Dickey is hasonlóan népszerű. 
A legtöbb esély Govens Darrin 
megtartására van, vele kap-
csolatban Kardos bizakodó.

GYŐZÖTT ÉS FELJUTOTT A 
VÁLOGATOTT. A magyar válo-
gatott megnyerte az atlétikai 
csapat Eb harmadosztályának 
(2. liga) bulgáriai versenyét, ez-
zel feljutott a második vonalba. 
A viadal honlapja szerint a több 
számban is tartalékos magya-
rok (255 pont) 9,5 ponttal uta-
sították maguk mögé a máso-
dik dán csapatot (245,5 pont). 
A skandinávok és a harmadik 
Szlovénia (233 pont) szintén 
feljebb lépnek egy osztállyal. A 
nemzeti csapatban helyet ka-
pott az SZVSE súlylökője, Vei-
land Violetta is, aki harmadik-
ként végzett számában. Bulgá-
riában Ausztria és Oroszország 
távollétében tíz csapat mérte 
össze erejét negyven verseny-
számban. Minden számban 
ugyanannyi pont volt gyűjthető: 
a győztes 10 pontot kapott, a 
második 9-et, a harmadik 8-at, 
és így tovább a tizedik helye-
zettig, aki 1 ponttal gazdagítot-
ta válogatottját.

Sport

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Alpin-
technikával.  

Kedvező  
árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése

Kettőzött erővel
készül Nagy

Hivatalossá vált, hogy 
a Szegedi Lelkesedés 
SK sportolója, Nagy 

Péter kvótát szerzett a to-
kiói olimpiára, így a magyar 
súlyemelők közül egyedüli-
ként indulhat a nyári ötkari-
kás játékokon. Részvételi jo-
gosultságáról a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság tájékoz-
tatta a hazai sportági szö-
vetséget, majd a Nemzetkö-
zi Súlyemelő Szövetség (IWF) 
is megerősítette, hogy Nagy 
kvótatulajdonosként ott le-
het a japán fővárosban. So-
káig kérdőjeles volt a sze-
gediek ólomsúlyú emelőjé-
nek indulása, mivel a plusz 
109 kilósok világranglistáján 
nem szerepelt a tokiói rajtra 
jogosultak között, csak a 21. 
helyet foglalta el. Mostanra 
viszont eldőlt, hogy az IWF-
nek a különböző okból előle 
kiesők nélküli végleges rang-
sorában ő a tizedik, és bár 
van nála jobb európai, Nagy 
mégis kvótás, mivel Afriká-
nak nincs második számú 
képviselője, aki kiszoríthatta 
volna őt az indulásra jogosul-
tak közül.

– Boldog vagyok, mert már 
kezdtem feladni a reményt. 
Május végén úgy festett, ép-
pen kicsúszok a kvalifikáció-
ból, ha lehet ezt mondani, az 
élet visszaadta az indulási jo-
got – reagált az MTI-nek Nagy, 
aki 2012-ben és 2016-ban is 
egyedül képviselte a magyar 
súlyemelést. – Az esélytele-
nek nyugalmával várom har-
madik olimpiámat, amelyre 
most kettőzött erővel készü-
lök. Napi két edzéssel nagyon 
komolyan megnyomom ezt az 
utolsó egy hónapot, júliusban 
végig edzőtábor, az utolsó 
négy hetet szünet nélkül vé-
gigdolgozom – mondta a 35 
éves sportember.

Már az olimpia lázában ég a 
Szegedi Úszó Egylet: a klub 
sportolói közül Olasz Anna 
biztosan ott lesz Tokióban, 
míg Fábián Fanni sorsa lap-
zártánk után dőlt el.

A Szegedi Úszó Egylet 
klasszisa, Olasz Anna 
megnyerte a nyílt vízi 

úszók portugáliai olimpiai 
kvalifikációs viadalát, így in-
dulhat a július 23-án rajto-
ló tokiói játékokon. A szin-
tén magyar Rohács Réka 
14. lett. Olasz 2:01:55.50 
órával győzött, két és fél 
másodperccel előzte meg 
a második helyen záró spa-
nyol Paula Ruiz Bravót és 
2,9 másodperccel a kanadai 
Kate Farley Sandersont. Ro-
hács 2:03:09.50 órával vég- 
zett.

A 43 fős mezőnyben 15 
olimpiai kvóta talált gazdára 
Setúbalban. A legjobb tíz, de 
nemzetenként csak egy, va-
lamint kontinensenként az öt 
további legjobb váltotta meg 
jegyét a japán fővárosba. Az-
zal, hogy a 27 éves Olasz győ-
zött a 10 kilométeres távon, a 
másik magyar induló, Rohács 
nem szerzett kvótát. A májusi 
budapesti Európa-bajnoksá-
gon ezüstérmes Olasz pálya-
futása második olimpiájára 
készülhet, 2016-ban Rióban 
a 14. helyen végzett.

– Köszönöm a családom-
nak, Gellért Gábornak, Táczi 
Zsoltnak, a Haász Szegedi 
Úszó Egyletnek, és minden-
kinek, aki az elmúlt években 
támogatott! Volt időszak, 
amikor abba akartam hagyni 
az úszást, de olyan emberek 

állnak mögöttem, akikkel 
sikerült túljutni a hullámvöl-
gyeken. Az Európa-bajnok-
ság után az ezüstérem elle-
nére is izgultam, múlt héten 
idegesebb voltam, de amikor 
utaztunk, már nyugodtan ké-
szültem, ahogy edzőm, Gege 
is, és ez is sokat segített. 
Valahogy úgy éreztem: min-
den klappol majd. Így is lett, 
és a végén ötször is a célba 
csaptam, ki akartam élvezni 
a pillanatot. Még nem tel-
jesen fogtam fel, hogy mit 
értem el, de rengeteg gra-
tuláló üzenetet kapok, ame-
lyek tudatosítják bennem: 
ott leszek az olimpián. Még 
egyszer: mindenkinek köszö-
nöm a támogatást! – fogal-
mazott Olasz.

– Anna ezt nem bízta a 
véletlenre! Erre készültünk, 

most is az Eb-n ezüstöt hozó 
taktikával vágtunk neki a 
versenynek, nem akartunk 
izgalmakat a végén. Kilenc 
évet vártunk arra, hogy ilyen 
úton jussunk ki az olimpiára. 
Bebizonyítottuk, hogy az Eb-
érem nem volt véletlen, Anna 
formája rendkívül meggyőző. 
Büszke vagyok rá! – értékelt 
Gellért Gábor.

Eközben a Magyar Úszó 
Szövetség közzétette a to-
kiói medencés csapatot, ám 
ehhez még lapzártánkkor 
hiányzott a Nemzetközi Úszó 
Szövetség jóváhagyása. A lis-
tán B-szintesként, meghívá-
sos idővel szerepel a szegedi 
Fábián Fanni, aki 200 méte-
res gyorsúszásban, illetve a 
4×200 méteres gyorsváltó-
ban kaphat szerepet, ha ked-
vező döntés születik. 

Második olimpiájára készülhet Olasz Anna
Kihirdették a tokiói olimpián részt vevő magyar úszócsapatot

Július végén kezdik a felkészülést
Alakul a MOL-Pick Szeged edzőmeccseinek programja

A MOL-Pick Szeged férfi 
kézilabdacsapata be-
jelentette: a 2021–

2022-es szezonra július 26-
án, hétfőn kezdik el a felké-
szülést. A bajnoki címet elhó-
dító együttes tagjai egyelőre 
a szabadságukat töltik, de a 
hónap végén újra edzésre je-
lentkeznek, természetesen 
az olimpián érdekelt játéko-
sok nélkül. A közös munka a 
szokásos orvosi vizsgálatok-
kal kezdődik, majd már az 
első napon edzést tart Juan 

Carlos Pastor vezetőedző és 
a szakmai stábja. Ekkor mu-
tatkozik be a klub új erőnléti 
edzője, a Bubori Kornélt vál-
tó, évek óta Magyarorszá-
gon dolgozó és magyarul ki-
tűnően beszélő Slobodan 
Acimov. Az első két nap Sze-
geden lesz a keret, majd jú-
lius 28-án a szlovéniai Rog-
láig utazik, ahol augusztus 
6-ig magaslati edzőtáborban 
vesz részt. Az első edzőmecs-
cset augusztus 11-én, szer-
dán játsszák, méghozzá ha-

zai pályán, a Dabas ellen. A 
felkészülési találkozót azok 
a szurkolók tudják megnéz-
ni, akik rendelkeznek vé-
dettségi igazolvánnyal. Az is 
biztos, hogy augusztus 19-
én és 21-én, ugyancsak az 
újszegedi sportcsarnokban 
a Szegeden edzőtáborozó, 
norvég bajnok Elverum lesz 
az ellenfelük. A felkészü-
lés utolsó megméretteté-
se az augusztus végén sor-
ra kerülő X. Kanizsa-kupa  
lesz.

A budapesti Eb-n egyaránt érmet szerző Olasz Anna (jobbra) és Fábián Fanni a közelmúltban virágcsokrot kapott a 
SZUE elnökétől, Nagy Attilától. Előbbi már biztosan ott lesz Tokióban is. Fotó: SZUE
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JÚLIUS 5., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 – 19.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 30/303-9654 te-
lefonszámon.)
JÚLIUS 7., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A 
jelzett időponton belül elérhető a 30/963-
8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu  címen.)

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és 
elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési 
határidő: július 7. 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 vonatko-
zó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Az új 
fedett sportuszoda a Tiszavirág nevet kapta. A nyertes: Szántó Zoltán. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT június 18-
án: Bogdán Iulian és Mihá-
lyi Beatrix, Krajcsovicz Zsolt 
és Maróti Katalin, Kajtsa 
Gergő és Czékus Klaudia; 
június 19-én: Bánfi János 
és Koncz Beáta, Király Nor-
bert és Müller Dóra, Sztojka 
László és Gyorgyevity Rad-
mila, Molnár Gábor András 
és Kató Enikő Zsófia, Borbo-
la Roland és Tóth Alexandra, 

Zöld Szabolcs 
Antal és Gyön-
gyösi Orsolya, 
Szévald Dániel 
és Horváth Cin-
tia.
S Z E G E D E N 
S Z Ü L E T T E K : 
Bakos Imre Atti-
lának és Marja-
nucz Biankának 
2021. 06. 10-én Boldizsár, 
Terbe Ákosnak és Tóth Enikő-

nek 2021. 06. 
11-én Ámon, 
Mityók Máté-
nak és Tóth Me-
lindának 2021. 
06. 15-én Oli-
vér, Bense Ár-
pádnak és Hid-
li Arankának 
2021. 06. 17-én 
Kinga nevű gyer-

meke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Kornél,
Soma
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31/18

  
Ulrik,
Berta
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32/19

 
Emese,
Sarolta

Gyengén 
felhős
33/19

Csaba,
Dominika

Gyengén 
felhős
34/20

Apollónia,
Bódog

Közepesen  
felhős
35/21

Ellák,
Eperke

Gyengén 
felhős
35/21

Lukrécia,
VeraKépviselői fogadóóra

Nagy  Sándor: 16.30 – 17.30 (A fogadóóra 
kizárólag oltási  igazolvánnyal látogatható. 
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont, Fel-
ső Tisza-part 2.)
Mihálik  Edvin: 17.00 – 18.00 (A fogadóó-
ra kizárólag oltási  igazolvánnyal látogatha-
tó. Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
JÚLIUS 10., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor 
tér 12.)
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