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Időutazás

Júliusban és augusztusban MWG–12-es 

nosztalgiavillamossal és ZiU–9-es nosztal-

gia-trolibusszal utazhat Szegeden. 

Gyerektábor

Balakonkenesén

Önkormányzati 

segítséggel, ked-

vezményes áron 

nyaralhatnak a 

szegedi gyerekek a 

Balatonon. 

Kedvező sorsolás

Sorsoltak a fériké-

zilabda BL-ben. A 

MOL-Pick Szeged 

az A jelű nyolcasba 

került, ahol a cél a 

csoport első vagy 

második helye.

6. 10.
Sisi

A tragikus sorsú 

magyar királyné 

életét és korát 

bemutató kiállítás 

év végéig látható 

a Móra Ferenc 

Múzeumban. 

4.3.

Szeged segít!

SZ
eged önkormányzata nehéz gazdasági helyze-

te ellenére idén is segíti azokat a családokat, 

amelyeknek gondot okoz a téli tüzelő beszerzé-

se. A város által biztosított ingyen tűzifára július 16-áig lehet 

pályázni. A nyertes családok még ősszel megkapják a tűzifát, 

amelyet ingyen házhoz is szállít az önkormányzat.

Részletek a 3. oldalon

Botka Lászlóra célzott,
de Pintér Sándort találta el

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető  

a szegedi szúnyogirtásról

S
ok a szúnyog Szege-

den – posztolta Face-

book-oldalán Kocsis 

Máté, a Fidesz frakcióveze-

tője, amikor pár napja Sze-

geden járt. Ezzel Botka Lász-

ló polgármesterre célzott, 

de Pintér Sándort találta el, 

ugyanis a szúnyogirtás már 

évek óta a Belügyminiszté-

rium alá tartozó katasztró-

favédelem feladata az egész 

országban, így Szegeden is. 

Kovács Tamás gazdasági al-

polgármester szerint Kocsis 

Máté ezzel a nyilatkozatával 

a kormányt kritizálta, mely 

a források elvonásával min-

den feladatot központosít.

Cikkünk a 4. oldalon

Életműdíjjal ismerte el az önkormányzat
három nyugalmazott pedagógus munkáját

P
edagógusokat ünne-

pelt legutóbbi ülésén a 

közgyűlés. Botka Lász-

ló polgármester minden peda-

gógusnak megköszönte, hogy 

erőn felül teljesített a korona-

vírus-járvány alatt, majd élet-

műdíjjal tüntetett ki három nyu-

galmazott pedagógust. Életmű-

díjjal ismerte el az önkormány-

zat Huszkáné Pék Erzsébet, az 

Óvodák Igazgatósága nyugal-

mazott igazgatóhelyettesének, 

Flachné Vidéki Katalin, a Tabán 

Általános Iskola nyugalmazott 

intézményvezetőjének és Si-

posné Gyuris Valéria, a Vasvá-

ri Pál Gazdasági és Informatikai 

Technikum nyugalmazott igaz-

gatójának munkáját.

Bővebben a 6. oldalon

A kitüntetett pedagógusok (balról jobbra): Siposné Gyuris Valéria, Flachné Vidéki Kata-

lin és Huszkáné Pék Erzsébet. Fotó: Iványi Aurél 

Napvitorlákat feszítenek ki 
a Kárász utcán

Megújul Makkosházon
az Agyagos utcai óvoda

A Makkosházi Óvoda a kilencedik a sorban, amelyet uniós 

támogatásból és saját forrásból újít fel az önkormányzat 

– mondta Szabó Sándor országgyűlési képviselő (képünkön 

jobbra), amikor kedden átadták a munkaterületet a kivite-

lező cég vezetőjének, Püspöki Istvánnak (középen). Kozma 

József, a városrész önkormányzati képviselője azt hangsú-

lyozta, hogy az óvoda-korszerűsítés az egyik legjobb befekte-

tés a jövőbe, mert nem mindegy, hogy milyen körülmények 

között nőnek fel a gyermekeink. Fotó: Szabó Luca 

Részletek az 5. oldalon  

A 
Kárász utca 

Szeged egyik 

legszebb és 

legforgalmasabb 

helye, de nyáron 

szinte elviselhetet-

len itt a hőség. A 

klímaváltozás még 

nagyobb forróságot 

okozhat a jövőben a 

sétálóutcán. Mihá-

lik Edvin, Zöld város 

programért felelős 

tanácsnok  javasla-

ta szerint napvitor-

lák felszerelésével lehetne elviselhetőbbé tenni a hőmérsék-

letet a Kárász utcán.

– Úgy fogjuk enyhíteni a hőséget, hogy közben nem von-

juk el a fényt az itt található lakásoktól, és megőrizzük az 

Europa Nostra-díjas utcaképet is. Terveink szerint az enge-

délyeztetési folyamatot követően augusztusban kerülhetnek 

fel a napvitorlák, amelyek harmonikusan illeszkednek majd 

a környezetbe, és élhetőbbé teszik a belvárost. Első ütem-

ben a Kárász és a Kölcsey utca sarkán álló épületekre kerül-

nek majd ki az árnyékolók, utána a szegediek visszajelzései 

alapján folytatjuk a fejlesztést – mondta sajtótájékoztatóján 

a Zöld város programért felelős tanácsnok.

Írásunk az 5. oldalon

Mihálik Edvin. 
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Megújul az Oskola utca, a hídfő és a Stefánia
Gyalogosoknak, kerékpárosoknak és autósoknak is biztonságosabb lesz

Elkezdődött az Oskola utca 

felújítása, amely 5 hóna-

pig tart. Az újabb belvárosi 

közmű- és útrekonstrukció 

teljes egészében egy év 

múlva készül el. Fő célja a 

helyi közlekedés biztonsá-

gosabbá és gyorsabbá téte-

le, valamint az Oskola utca 

XXI. századi látványának és 

kényelmének kialakítása. A 

munkálatokról látványter-

vek és bővebb információk 

a megujul.szeged.hu olda-

lon érhetők el.

A
z Oskola utca átépíté-

séről, annak okairól 

az internetes oldalon 

olvasható Miért pont ilyen 

lesz? 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 hatóság jóváha-

gyását, illetve a minisztérium 

tervzsűrijének engedélyét. 

A kompromisszumos megol-

dás kialakításáról megírtuk, 

hogy a legfontosabb alapel-

vek voltak: gyorsabb legyen 

az autóforgalom, biztonsá-

gosabb a kerékpáros és pon-

tosabb a közösségi közle-

kedés; szélesebb járdához 

jussanak a gyalogosok, és 

nagyobb teraszokhoz a ven-

déglátóhelyek.

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.

A lényeg – röviden című 

cikkből kiderül, milyen terü-

lettel gazdagodik hamaro-

san a belváros.

Korzójelleget kap  
az Oskola utca

Szeged belvárosának nagy 

vonzereje a sétálhatósága: 

szép épületek, díszburkolat, 

sétálóutcák, kitelepült ven-

déglátóhelyek adják meg 

a belváros hangulatát, ami 

a Kárász utcától a nemrég 

átadott Móra-parkig egyre 

több rehabilitált területet 

foglal magában. Ebbe a sor-

ba kapcsolódik most be az 

Oskola utca is: az egyik járda 

sétánnyá szélesedik, ahol 

teraszok, fák is helyet kap-

nak, és a terület nagy részén 

díszburkolaton sétálhatunk 

majd egy év múlva.

Megújul a kerékpáros 
főútvonal

Teljesen megújult kerékpá-

ros főútvonalat kap a város: 

az ország egyik legforgalma-

sabb kerékpárútja halad az 

Oskola utcától a Stefániáig, 

ami az utóbbi évtizedekben 

bőven kinőtte önmagát. Ké-

nyelmesebb és biztonságo-

sabb utakra van szükség, 

hogy ne akadjanak össze az 

egymással szemben haladó 

kerékpárosok, és a csomó-

pontok is be- és átláthatók 

legyenek. A Dóm tértől az 

Oskola utcán és a Stefáni-

án két oldalon, egymástól 

elválasztva halad majd a két 

irány olyan széles sávban, 

hogy a kerékpárosok ké-

nyelmesen tudjanak előzni, 

egymás mellett haladni. A 

Stefánián egy kis szakaszon 

közös busz- és kerékpársáv 

lesz, a többi részen végig 

két méter széles irányhelyes 

kerékpársávot alakítanak ki. 

Ehhez alkalmazkodva az út 

teljes hosszában átalakul-

nak a kereszteződések, s 

így több baleseti gócpont is 

megszűnik: az Oskola utca 

és Somogyi utca sarkán, az 

Oskola utca és a Roosevelt 

tér sarkán, valamint a hídfő-

nél.

Bővül a kerékpáros 
hálózat

A csomópontok átalakításá-

nál az is fontos szempont 

volt, hogy ne elszigetelten 

haladjon az új kerékpáros 

tengely, hanem kerékpárral 

is szabályosan és biztonsá-

gosan el lehessen kanya-

rodni a többi kerékpáros út-

vonal felé. Kerékpárosként 

különösen fontos, hogy a 

lehető legkevesebbet kelljen 

kerülni az úti célig, hiszen 

saját erőből halad a jármű, 

ezért több helyen bővül az 

infrastruktúra, hogy jobban 

kerékpározható legyen a bel-

város. Kerékpársáv létesül 

a Híd utcában, lehet majd 

biciklizni a Széchenyi tér 

körül, a város több pontján 

pedig, ahol nincs lehetőség 

kerékpársáv kialakítására, 

kerékpáros nyomokat fes-

tenek fel, ezzel is jelezve a 

kerékpárosok létjogosultsá-

gát a forgalomban. A cél a 

belváros kerékpáros átjárha-

tóságának biztosítása, így be 

lehet majd hajtani egyirányú 

utcákba szemből is kerék-

párral: többek között a Deák 

Ferenc, a Kígyó és a Hajnó-

czy utcában is lehet majd 

két irányban kerékpározni.

Gyorsabb autós  
kapcsolat lesz  
Újszegeddel

A belvárosból jelenleg egyet-

len módon lehet közvetlenül 

Újszegedre eljutni: a Belvá-

rosi hídon keresztül. A terü-

letnek autós szempontból az 

elsődleges és legfontosabb 

funkciója e kapcsolat minél 

rugalmasabb biztosítása. 

Ahhoz, hogy ez erősödhes-

sen, más, kevésbé használt 

közlekedési irányokat meg-

szüntetnek vagy átalakíta-

nak.

Az Anna-kút irányából 

eddig három útvonal veze-

tett a hídra, ám az átalakítás 

után csak a Stefánia felől 

lehet majd Újszegedre eljut-

ni. Ezért cserébe az autósok 

akkora „zöldidőt” kapnak a 

hídfőben, amellyel – a szá-

mítások és a modellezés 

szerint – több autó jut át 

Újszegedre, mint a korábbi 

három irányból összesen. 

Ennek köszönhetően akár a 

színházig nyúló autósor is át-

haladhat a kereszteződésen 

egy zöld lámpa alatt. Egysze-

rűbb lesz Alsóváros felé ha-

ladni a hídról: a Deák Ferenc 

utcára kanyarodáskor nem 

kell elengedni a Híd utcai 

kocsisort, és a Victor Hugo 

utcán haladóknak sem kell 

elsőbbséget adni.

Az Oskola utcán is  
Újszeged felé tartsunk 

autóval

Az Oskola utcába is akkor 

érdemes autóval jönni, ha 

Újszeged felé tartunk, vagy 

a Roosevelt tér az úti célunk. 

Megszűnik ugyanis az át-

hajtás a Stefánia felé, ezzel 

hely és a lámpánál „zöldidő” 

szabadul fel a kerékpáro-

soknak és az Újszeged felé 

tartó autósoknak. A város 

északi felébe a Tisza Lajos 

körúton, a Nagykörúton vagy 

a rakparton is el lehet jutni, 

így ez a tranzitforgalom nem 

terheli a belváros sűrűsödő 

forgalmát. Azok az autósok, 

akik mégsem a hídra tarta-

nak, a Victor Hugo utcába le-

kanyarodva, a Kelemen utca 

felé még visszafordulhatnak 

a belvárosba. Az Oskola ut-

cában a parkolósáv helyét 

sétány, fasor, teraszok és 

kerékpársáv veszik át. A 

mindenképp a belvárosban 

parkolni szándékozó autó-

sok az Art Hotel mélygaráz-

sában vagy a dóm mögött 

található parkolóhelyeken 

parkolhatnak majd.

A lényegen túl

A lényeg tehát, hogy a felújí-

tás után több teret kapnak a 

gyalogosok és a biciklisek a 

belvárosban, az autósok pe-

dig az eddiginél gyorsabban 

hajthatnak fel a hídra, im-

már csak két irányból. Emel-

lett természetesen számos 

egyéb részlet van, a kisebb 

forgalmi változásoktól kezd-

ve a telepített zöldfelületek 

hasznosságán át a közössé-

gi közlekedés előnyben ré-

szesítéséig, melyek felfedez-

hetők egy internetes virtuális 

túrán, a megujul.szeged.hu 

oldalon.

Az Oskola utca valóságos 

bejárásáig a tervek szerint 

az év végéig kell várni, a töb-

bi terület pedig jövő júliusig 

készül el. Addig számítani 

kell forgalmi korlátozásokra, 

zajra és porra, amelyeket a 

területen lévő magánépítke-

zések is fokoznak.

Folytatjuk. A cikk teljes 

terjedelmében (sok más 

hasznos információval 

együtt) megtalálható a meg-

ujul.szeged.hu oldalon

Itt kényelmes teraszon kávézhatunk majd a felújítás után. Ilyen ötletes járdafestések is tájékoztatnak az Oskola utca 

bejáratainál. Fotó: Szabó Luca

Ilyen lesz az Oskola utca a Dóm tér felől nézve. LÁTVÁNYTERV
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 Vélemény

Fényfestés

Ö
nmagán messze túlmutató volt az a vita, amely az Eu-

rópai Labdarúgó Szövetség (UEFA) és München ön-

kormányzata között folyt, és amelynek az volt a tétje, 

hogy a bajor fővárosban rendezett Németország–Magyaror-

szág Eb-meccsen kaphat-e szivárványszínű kivilágítást az Al-

lianz Aréna.

A müncheni városvezetés a magyar parlamentben elfoga-

dott homofóbtörvény ellen akart tiltakozni. Az UEFA ezt megtil-

totta. Tehette, mert az általa rendezett tornán mindent maga 

határoz meg. Így azt is, hogyan kell kinézniük kívülről és belülről 

a stadionoknak. Napokig tartott a vita, de eközben nem azon 

gondolkoztam el, hogy ez a sport és a politika összekeverése-e, 

hanem arról, hogy nekünk, magyaroknak hol van a helyünk a 

világban.

Hadd lépjek az elénk táruló képtől kissé hátrébb. Bajoror-

szág kettős politikai természetét idehaza kevesen ismerik, 

noha ez a tény sok érdekességet hordoz magában. Mindez sok 

szállal kötődik a stadion kivilágításához. 

Bajorország az egyik legnépesebb és gazdaságilag is leg-

jelentősebb német tartomány. München világgazdasági helyét 

kijelöli, hogy három gigantikus cég központja: a Siemensé, az 

Allianzé és a BMW-é. (Az Audi főhadiszállása is Bajorországban 

található, Ingolstadt-

ban.) Politikai kettős-

sége leginkább abban 

áll, hogy a tartományt 

a Bajor Keresztényszo-

ciális Unió (CSU) vezeti 

a második világháború 

lezárása óta, miközben 

a tartomány fővárosának, Münchennek évtizedek óta szociál-

demokrata polgármestere van. 

Végtére is nem érthetetlen ez. Egyik oldalon áll egy világ-

város a maga multikulturális jellegével, szemben a hagyomá-

nyos, nevezzük konzervatív értékek iránt jobban elkötelezett 

tartománnyal. Szinte természetes, hogy politikai felfogásukban 

is különböznek egymástól. Eleinte azt hittem, kizárólag a mün-

cheni polgármester kezdeményezése a stadion szivárványszínű 

megvilágítása, ám kiderült, hogy ennek a kereszténydemokra-

ta tartományi miniszterelnök, Markus Söder is a támogatója 

volt. Mi több, hamarosan arról olvastam, hogy hivatali elődje, 

Horst Seehofer, a jelenlegi szövetségi belügyminiszter is elítélte 

a magyar homofóbtörvényt.

Hogy miért sorolom mindezt ilyen részletesen? Leginkább 

azért, mert kézenfekvő lett volna olyan narratíva, amely szerint 

a németországi baloldali pártok és politikusok álltak a tiltakozás 

e jelképes formája mögött. A valóság egészen más. A német és 

bajor kereszténydemokraták teljes egyetértése rajzolódik ki ar-

ról, miként vélekednek a Fidesz hozta homofóbtörvényről. 

A Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) a maga nem le-

becsülhető erejével és támogatásával évtizedek óta komoly  

hátországot jelentett a Fidesznek. Emlékezhetünk, hogy ellen-

zéki politikusként és kormányfőként is feltűnően gyakran láto-

gatott Münchenbe Orbán Viktor, akit Edmund Stoiber és Horst 

Seehofer bajor miniszterelnökök láttak vendégül. A helyi poli-

tikai elitnek nem csekély szerepe volt abban, hogy bevezették 

az Európai Néppártba az eszmeileg ide messziről érkező néhai 

liberális magyar pártot.

A magyarság európai története leírható azzal, hogy ezer 

éve nincsenek barátai a kontinensen. Vagy magányosak 

voltunk, vagy kényszerszövetségek alárendeltjei, különböző 

felállásokban. Az Allianz Aréna fényfestése körüli vita arra 

világít rá, hogy mennyire eredményes a Fidesz a meglévő ba-

rátságok szétrombolásában. Uniós csatlakozásunkkal a kon-

tinens elitklubjának lettünk tagjai, ám a klubtársak többsége 

ma már kitessékelné onnan az országot. A Fidesz elhagyta az 

Európai Parlament néppárti frakcióját, mert lehetetlenné vált 

a helyzete.

Barátságok, szövetségek, rokonszenvek felszámolásában 

erős évtizedet tudhat maga mögött a magyar kormány. Az  

Allianz szó egyébként szövetséget jelent.

Bod Péter

Az Allianz Aréna fény-

festése körüli vita arra 

világít rá, hogy mennyi-

re eredményes a Fidesz 

a meglévő barátságok 

szétrombolásában.

Szeged segít!
Ingyen tűzifát kapnak a rászoruló családok a várostól

Szeged önkormányzata a 

nehéz gazdasági helyzete 

ellenére idén is segíti azo-

kat a családokat, amelyek-

nek gondot okoz a téli tüze-

lő beszerzése. A város által 

biztosított ingyen tűzifára 

július 16-áig lehet pályázni.

– Az önkormányzat évek óta 

saját erőből kénytelen meg-

oldani a szociális tűzifa biz-

tosítását, mivel ilyen méretű 

településnek nincs lehető-

sége pályázni állami támo-

gatásra – mondta Ménesi 

Imre, a közgyűlés szociális 

bizottságának elnöke. Elő-

ször 2014-ben osztott in-

gyen téli tüzelőt a város. 

Fokozatosan emelkedik az 

igénylők száma, tavaly már 

473-an kaptak egy kaloda jó 

minőségű tűzifát. Ménesi el-

mondta: szegedi sajátosság, 

hogy ingyen házhoz is szállít-

ják a fahasábokat.

Július 16-áig pályázhat-

nak a nehéz helyzetű csa-

ládok a tűzifára, amelyet 

még ősszel megkapnak. A 

pályázati feltételek között 

szerepel, hogy a háztartás-

ban fával fűtsenek, illetve 

hogy tavaly vagy az idén az 

érintett család települési 

támogatásban vagy rend-

szeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül-

jön, esetleg más szociális 

támogatást kapjon a város-

tól vagy a Szegedi Kistérség 

Többcélú Társulása Egyesí-

tett Szociális Intézményen 

keresztül. Pályázhattak 

ugyanakkor a móravárosi és 

kiskundorozsmai szegregá-

tumokban élők is, ha tűzifá-

val fűtenek.

A támogatást a humán 

közszolgáltatási iroda által 

elkészített formanyomtat-

ványon lehet kérni, mely le-

tölthető a város honlapjáról 

(www.szegedvaros.hu), vagy 

személyesen is beszerezhe-

tő az iroda ügyfélszolgála-

tán, továbbá a polgármesteri 

hivatal kirendeltségein.

A pályázati űrlapot pos-

tai úton lehet benyújtani a 

Szeged Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Hu-

mán Közszolgáltatási Iroda, 

6720 Szeged, Széchenyi tér 

11. címre, vagy személyesen 

le lehet adni ügyfélfogadási 

időben az iroda ügyfélszolgá-

latán, továbbá a polgármes-

teri hivatal kirendeltségein.

Július 16-áig lehet pályázni az egy kaloda ingyen tűzifára, 

amelyet még ősszel megkapnak a családok. 

Tíz nap a Balatonon
Önkormányzati segítséggel, kedvezményes áron nyaralhatnak a szegedi gyerekek

Nemcsak a beiskolázást tá-

mogatja tízezer forinttal az 

önkormányzat, és biztosítja 

a nyári szünidei étkeztetést 

a rászorulóknak, de a rekre-

ációt és a pihenést is segí-

ti. A város balatonkenesei 

táborába idén 600 szegedi 

gyerek juthat el kedvezmé-

nyes áron, ahol 10 napot 

tölthetnek el a nyári szü-

netben.

H
árom busszal indult 

el nemrégiben száz 

szegedi gyermek az 

önkormányzat balatonkene-

sei táborába. A járványhely-

zet miatt nehéz hónapokon 

vannak túl a családok is, az 

online oktatás nemcsak a di-

ákokat, de a szülőket is pró-

bára tette. Az önkormányzat 

által meghirdetett nyári tábo-

roztatás ezért idén a koráb-

biaknál is népszerűbb volt, 

több mint másfélszeres volt 

a túljelentkezés.

– Nagyon örülünk, hogy 

a pandémia után lehetőség 

van arra, hogy a gyerekek 

újra együtt utazhassanak és 

táborozhassanak. Nagyon 

várták már, és nagyon hi-

ányzott nekik ez az élmény 

– nyilatkozta az egyik szülő 

a Szeged Televíziónak.

A táborban a strando-

lás mellett idén is lesznek 

tematikus napok, amelyek 

középpontjában a sport, a 

művészetek vagy éppen a ki-

rándulások állnak, de a jár-

vány után egy újabb terüle-

ten is próbálnak ismereteket 

nyújtani a szervezők.

– Kifejezetten fontosnak 

tartjuk idén, hogy a gyere-

keket is kicsit arra neveljük, 

hogy fokozottan tartsák be 

a higiéniai előírásokat, ami 

a későbbiekben is a hasz-

nukra fog válni – nyilatkoz-

ta Tóth András, a Nevelési 

és Kulturális Intézmények 

Gazdasági Szolgálatának 

(NGSZ) igazgatója.

A város tulajdonában álló 

öt és fél ezer négyzetmé-

ter alapterületű balatonke- 

nesei gyermektábort az ön-

kormányzat intézménye, 

az NGSZ üzemelteti. Az ön-

kormányzat évtizedek óta 

táboroztat itt a nyári szü-

netben kedvezményesen, 

több turnusban sok száz 

szegedi iskolást. Idén tízna-

pos turnusváltásokkal 600 

szegedi gyermek élvezheti 

a tábori élet mindennapjait. 

A balatonkenesei tábor tur-

nusaiban a részvétel (uta-

zás, szállás, programok és a 

felügyelet) ingyenes. Ezt az 

önkormányzat finanszírozza. 

A táborozás feltétele a tábo-

rozás ideje alatti napi ötszöri 

étkezés térítési díjának befi-

zetése. (Címlapon az ajánló-

képünk MTI/Varga György.)

Elindultak a szegedi gyerekek az önkormányzat balaton- 

kenesei táborába. Fotó: Szeged TV

A strandolás mellett kirándulások is szerepelnek a szegedi gyerekek programjában. 

Archív fotó: NGSZ
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Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu

Az akció időtartama┺ 2021. március 16-tól július 31-.ig

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

Ha lakás felújítást tervez, ne feledkezzen meg a radiátorcseréről sem! 

Cserélje le régi radiátorait korszerű, új, energia- és költséghatékony típusra! 

Csere esetén a tulajdonos dönti el, hogy külső vállalkozóval 

vagy a SZETÁV Kft. szakemberével végezteti el a munkát. 

A cseréhez szükséges hozzájárulást azonban csak a Szegedi Távfűtő Kft. adhatja ki.

Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:

- társaságunk magasan képzett, tapasztalt szakemberei végezteti el a munkát,

- a radiátorokat és a cseréhez szükséges minden segédanyagot beszerezzük 

és a helyszínre szállítjuk,

- az elbontott egységek helyszínről történő elszállítását 50 kg-ig díjmentesen vállaljuk,

- a radiátorok mindenkori kereskedelmi listaárából 30% kedvezményt biztosítunk,

- elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és újratöltést, 

biztosítva a fűtési szezon problémamentes indulását,

- a helyszíni felmérés árát (5000 forintot) a szerelés elvégzését követően 

jóváírjuk a végösszegben,

- ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva, 

ezek átszerelését is elvégezzük bruttó 4500 Ft/radiátor átszerelési díj ellenében.

- a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,

- a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig 

díjmentes javítást biztosítunk. 

- a beépített radiátorra 10 év garanciát vállal a gyártó.

PANELLAKÁSOK FŰTÉS
KORSZERŰSÍTÉSE

Tápénak a tarhonya – mint kabátnak a gomb

Kocsis Máté Botka Lászlóra célzott,

de Pintér Sándort találta el  

szúnyogügyben

Nosztalgiázzon az SZKT-val!

J
úlius szombatjain, valamint augusztus 14-

én és augusztus 20–22-én a ZiU–9-es 

nosztalgia-trolibusszal utazhat a Körtöltés 

utca és a Gyermekkórház között. A trolik min-

dig délután közlekednek: a Körtöltés utcából 

13.19-kor indul az első jármű, a Gyermekkór-

háztól pedig 13.42-kor. Az MWG–12-es nosz-

talgiavillamos a négyes vonal déli végét kivéve 

mindenhová eljut: az Európa ligetből indul, az 

Anna-kútnál visszafordul Tarján felé, kirobog a 

hurokvégállomásra, ahonnan, akár a 3-as vil-

lamos, leszáguld a vadasparkig, majd az An-

na-kútnál „bekanyarodik” az 1–2-es vonalra, 

hogy aztán egy kicsit kifújja magát a szegedi 

nagyállomás előtt, s aztán innen visszamenjen 

az Európa ligetbe. Egy ilyen kör majd két óra.

Az MWG július szombatjain és augusz-

tus 14-én közlekedik délutánonként; az első 

jármű 13 óra 5 perckor indul az Európa li-

getből. Augusztus 20–22-én az FVV csuklós 

villamos járja be a fenti villamosvonalakat.

Külön jegyet egyik járműre sem kell ven-

ni, normál díjszabással vehetők igénybe.

Bővebb információ a www.szkt.hu honla-

pon.P
ár napja Szegedre láto-

gatott Kocsis Máté, a 

Fidesz frakcióvezetője 

és a Magyar Kézilabda Szö-

vetség elnöke, aki a kirán-

dulás után arról posztolt Fa-

cebook-oldalán, hogy a vá-

rosban sok a szúnyog, kevés 

a térigyelő kamera, zűrös a 

városvezetés, de erősödik a 

jobboldal.

Kocsis Máté egyedül arról 

feledkezhetett meg az RTL 

Híradó riportja szerint, hogy 

2014 óta a Belügyminisz-

térium felügyelete alatt álló 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság a felelős a szú-

nyogirtásért, nem pedig a sze-

gedi önkormányzat – szem-

lézte a riportot a Telex.

„Kocsis Máté, amikor azt 

a nyilatkozatot tette, hogy 

sok a szúnyog, azzal igazából 

a kormányt kritizálta” – nyi-

latkozta az RTL Híradónak 

Szeged gazdasági alpolgár-

mestere, Kovács Tamás. A ri-

portban arról is beszámoltak, 

hogy hiába állami feladat a 

szúnyoggyérítés, így is szük-

ség van az önkormányzat 

beavatkozására. Ugyanis míg 

a katasztrófavédelem csak 

június 22-én tudta elkezdeni 

az irtást a város felett, a sze-

gedi önkormányzat egy héttel 

előbb, már június 15-én el-

indította a repülőket – saját 

költségvetéséből.

„A katasztrófavédelem 

nincs a helyzet magaslatán, 

gyakorlatilag nyolc éve ők kel-

lene, hogy elvégezzék Szeged 

területén belül is a szúnyogy-

gyérítést. Ehhez képest azt 

látjuk, hogy nem tudtak fel-

nőni a feladathoz, így a lakos-

sági bejelentések és a saját 

méréseink alapján – amikor 

szükséges – elvégezzük a 

katasztrófavédelem helyett 

a munkát” – mondta Kovács  

Tamás.

Az RTL Híradó megke-

reste a Fidesz-frakciót és az 

Országos Katasztrófavédel-

mi Főigazgatóságot is, hogy 

Kocsis Máté beszámolt-e a 

belügyi szervnek a szegedi 

szúnyoghelyzetről; ám míg 

Kocsis pártja nem reagált, 

a katasztrófavédelem igen: 

„Nem érkezett a Fidesz frak-

cióvezetőjétől jelzés” – írták 

válaszukban.

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté (képünkön zsebre dugott kézzel) helyi fideszesek-

kel Szegeden, az alsóvárosi ferences rendház udvarán. Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala 

ZiU–9-es trolibusz.

MWG–12-es villamos.

Olyan étel pedig nincs, amit 

nem lehet megfőzni tarho-

nyából – állítják a tápaiak, 

akik ezt be is bizonyítják 

évente a júliusi fesztiválon. 

Idén a többség csülökkel és 

kolbásszal főzte a tarhonyát.

A 
járvány miatt nem 

tudták megtartani 

az elmúlt két évben 

Tápé ikonikus fesztiválját, 

így bár tizennyolc éve indult, 

az idei még csak a tizenha-

todik volt. Falunappal egy-

bekötve ünnepeltek a tá-

paiak a múlt héten a Heller 

Ödön Művelődési Ház udva-

rán, ahol versenyre keltek a 

csapatok tarhonyafőzésben. 

Az alapanyagot a szervezők 

biztosították, a hozzávalókat 

a résztvevők hozták maguk-

kal. Széll Zoltán, a Tápai Ha-

gyományőrző Egyesület elnö-

ke elmondta: tizenkét csapat 

mérkőzött meg egymással. 

Hangsúlyozta: a tarhonya 

úgy kötődik Tápéhoz, mint 

kabáthoz a gomb. Ezt az egy-

szerű ételt vitték a paraszt- 

emberek a földekre, vagy a 

gyékényvágók az egész napi 

munkához, hogy néhány ma-

rék tarhonyából egy kis sza-

lonnával meg hagymával ha-

mar egytálételt készítsenek 

maguknak. Idén a többség 

csülökkel és kolbásszal főz-

te a tarhonyát.

– A tarhonyafesztivál 

elődleges célja a hagyo-

mányőrzés, a tradicionális 

tápai konyha népszerűsíté-

se, és persze a közösségi 

élmény – mondta megnyitó-

beszédében Szécsényi Ró-

zsa. Tápé önkormányzati 

képviselője arról is beszélt, 

hogy nehéz idők vannak 

mögöttünk a járvány miatt, 

és „fontos, hogy a helyi kö-

zösségeinket minél hama-

rabb újjáépítsük, hogy ismét 

jól tudjuk érezni magunkat 

együtt”.

Szabó Sándor országgyű-

lési képviselő köszöntőjében 

arra emlékezett vissza, hogy 

tizennyolc éve Molnár Já-

nos – vagy ahogyan Tápén 

ismerik, Szuszi – megkeres-

te a városházán, hogy ren-

dezzenek fesztivált Tápén a 

tarhonyának. A város veze-

tése azonnal az ötlet mellé  

állt.

– Nagyon fontos, hogy 

minden település, város-

rész ápolja a hagyományait. 

Szegedet ez teszi sokszínű, 

igazán élhető várossá. Fon-

tos a közösségépítés, ami 

a járvány után újra felérté-

kelődött. Azok a települések 

tudnak fejlődni, gyarapodni, 

ahol erős, összetartó közös-

ségek élnek – mondta Sza-

bó Sándor.

A gyermekprogramok, 

kézműves-foglalkozások és 

koncertek mellett átadták a 

Tápéért emlékérmet, amelyet 

idén egy tápéi tanár házaspár 

– Szegedi László és Szegedi-

né Sövényházi Erika – kapott.

Tarhonyafesztivál Tápén. Idén tizenkét csapat versenyzett 

tarhonyafőzésben. Fotók: Szabó Luca 

Széll Zoltán, a Tápai Hagyományőrző Egyesület elnöke, 

Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője és Sza-

bó Sándor országgyűlési képviselő a fesztiválon.
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Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a haszná-

latukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását folyamatosan 

végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasz-

náló köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követő-

en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem 

tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztá-

lya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles 

megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg.

Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302    

                                             SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám

                                             e-mail: info@szegedvaros.hu

Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170    

                                                               Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

                                                               Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály

                                                               e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

 Dr. Martonosi Éva,

 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Napvitorlákat feszítenek ki 

a Kárász utcán

M
ihálik Edvin azzal 

kezdte hétfőn a saj-

tótájékoztatóját a 

Kárász utcán, hogy nyáron 

szinte elviselhetetlen a hő-

ség a sétálóutcán. Elmondta: 

pár napja megmérte a Kárász 

térburkolatának hőfokát, és 

46 fokot mutatott a hőmérő. 

Ugyanakkor két méterrel ar-

rébb, ahol az egyik vendéglá-

tóhely terasza egész nap ár-

nyékolja a burkolatot, 20 fok-

kal volt hűvösebb, és sokkal 

elviselhetőbb a klíma – tájé-

koztatott a Zöld város progra-

mért felelős tanácsnok. Hang-

súlyozta: rövid és hosszú tá-

von is megoldásokat kell ta-

lálni a klímaváltozás káros 

hatásaira, melynek egyik leg-

súlyosabb következménye a 

városi hősziget jelenség.

– 2019-ben javasoltam, 

hogy fedjük le árnyékolóval a 

Kárász utcát, így csökkentve 

a napsugárzás hatását. Öröm-

mel jelentem be: elkészültek 

a tervek, és az engedélyez-

tetést követően augusztus-

ban napvitorlákat feszítünk 

ki a Kárász utca 13. és 14. 

számú épület között. A sze-

gediek visszajelzései alapján 

folytatjuk majd a fejlesztést, 

s jövőre a második ütemben 

a Széchenyi és a Klauzál tér 

közötti utcaszakasz kaphat 

árnyékolókat.

– A napvitorlák tervezé-

sekor három szempontot 

vettünk figyelembe. Enyhíteni 

kell a sétálóutcán tapasztal-

ható hőséget, hogy a sze-

gediek a legmelegebb nyári 

napokon is jól érezhessék 

magukat a Kárász utcán. Ezt 

olyan módon kell megvalósí-

tani, hogy az itt található la-

kásoktól ne vonjuk el a fényt 

és a kilátást, illetve a lakók 

továbbra is tudjanak szellőz-

tetni. Közben pedig meg kell 

őriznünk a Kárász utca Euro-

pa Nostra-díjjal kitüntetett 

arculatát, s a gyönyörű, mű-

emléki védettségű homlok-

zatoknak láthatóaknak kell 

maradniuk – hangsúlyozta 

Mihálik Edvin.

Az árnyékoló látványterve. 

Megújul Makkosházon

az Agyagos utcai óvoda
Átadták kedden a munka-

területet a kivitelezőnek az 

Agyagos utcai Makkosházi 

Óvodában. A gyerekek a Te-

mesvári körúti óvodába köl-

töztek a felújítás idejére, de 

még az idén megszépülve 

visszakapják megszokott 

helyüket. Öt év alatt ez már 

kilencedik óvoda, amely 

megújul a városban.

E
urópai uniós támoga-

tásból és saját forrás-

ból korszerűsíti az ön-

kormányzat az Agyagos utcai 

Makkosházi Óvodát.

– 2017 óta ez már a ki-

lencedik óvoda, amelyet 

európai uniós támogatással 

újít fel az önkormányzat. A ki-

lenc épület korszerűsítésére 

összesen 2 milliárd 400 mil-

lió forintot fordított a város, 

amelyből 600 millió forint 

volt az önkormányzat öne-

reje – mondta a helyszínen 

Szabó Sándor, Szeged szo-

cialista országgyűlési képvi-

selője abból az alkalomból, 

hogy átadták a munkaterü-

letet a kivitelezőnek. Szabó 

Sándor emlékeztetett arra 

is, hogy az óvodák megújí-

tása mellett jelentős bölcső-

de-korszerűsítési program 

is zajlik Szegeden: eddig 7 

bölcsőde felújítására össze-

sen 1,4 milliárd forintot for-

dított a város. Bár az iskolá-

kat 2013-ban államosította 

a Fidesz-kormány, az önkor-

mányzat a szegedi gyerekek 

és pedagógusok érdekében 

ezekre az intézményekre is 

több milliárd forintot fordí-

tott az elmúlt években.

– Óvodát, bölcsődét vagy 

iskolát korszerűsíteni az 

egyik legjobb befektetés a 

jövőbe, mert nem mindegy, 

hogy a gyermekeink milyen 

körülmények között nőnek 

fel és tanulnak – mondta 

Kozma József. A városrész 

önkormányzati képviselője 

beszélt arról is, hogy a pa-

nel- és a kertváros határán 

1990-ben épült, 108 férőhe-

lyes makkosházi intézmény 

a város egyik legfiatalabb 

óvodája, de a paneltech-

nológiával felhúzott épület 

immár megérett a korszerű-

sítésre. A fejlesztésre össze-

sen 280 millió forintot fordít 

a város: 220 millió forint uni-

ós és 60 millió forint saját 

forrást használnak fel.

Az energetikai korszerű-

sítés során többek között 

kicserélik az óvodaépület 

korszerűtlen homlokzati nyí-

lászáróit, hő- és vízszigete-

lést kap a tetőfödém, ahol 

napelemeket is elhelyeznek. 

Korszerűsítik az elektromos 

és világítási rendszert, ala-

csony energiafogyasztású 

LED-világítást építenek ki. 

Új beléptető- és informatikai 

rendszer létesül.

Akadálymentesítik az 

épületet, valamint új tároló 

és karbantartó helyiséget 

alakítanak ki, és kibővítik 

tárgyalót. A felújítással érin-

tett részeken kicserélik a 

belső ajtókat, válaszfalak is 

épülnek, a belső terek fala-

it kifestik. A csoportszobák 

külső árnyékolást kapnak, 

az ablakokra pedig szúnyog-

hálók kerülnek. Az épületen 

kívül felújítják a külső korlá-

tokat, a rámpához új térbur-

kolat készül.

A fejlesztés várhatóan 

2021 negyedik negyedévé-

ben fejeződik be. A kivite-

lezési munkákat a közbe-

szerzési eljárásban nyertes 

Püspöki Építőipari Kft. végzi.

Az óvodafejlesztési prog-

ram a Makkosházi Óvoda 

után a tervek szerint a Gyer-

tyámos Utcai és a Tarjáni Óvo-

da felújításával folytatódik.

Bontással indul a felújítás. Még az idén megszépülve kapják vissza a gyerekek az Agya-

gos utcai óvodát. Fotó: Szabó Luca
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Életműdíjjal ismerte el az önkormányzat
három nyugalmazott pedagógus munkáját

Három nyugalmazott pedagógus 

munkáját ismerte el az önkor-

mányzat a legutóbbi közgyűlésen. 

Pedagógus életműdíjat kapott 

Huszkáné Pék Erzsébet, az Óvo-

dák Igazgatósága nyugalmazott 

igazgatóhelyettese, Flachné Vi-

déki Katalin, a Tabán Általános Is-

kola nyugalmazott intézményve-

zetője és Siposné Gyuris Valéria, 

a Vasvári Pál Gazdasági és Infor-

matikai Technikum nyugalmazott 

igazgatója.

P
edagógusokat ünnepelt leg-

utóbbi ülésén a közgyűlés. 

Botka László polgármester 

minden pedagógusnak megkö-

szönte, hogy erőn felül teljesített 

a koronavírus-járvány alatt, majd 

életműdíjjal tüntetett ki három nyu-

galmazott pedagógust.

Huszkáné Pék Erzsébet

Huszkáné Pék Erzsébet, a szege-

di Óvodák Igazgatósága nyugalma-

zott igazgatóhelyettese 1978-ban 

szerzett Kecskeméten óvodapeda-

gógusi végzettséget. 1990-ben ke-

rült Szegedre, ahol a Hóbiárt Basa 

Utcai Óvodában dolgozott, 1995-től 

már tagóvoda-vezetőként. 2001-

ben a szegedi egyetemen közok-

tatás-vezetői oklevelet szerzett. Et-

től az évtől tevékenyen részt vett a 

minőségbiztosítás előkészítésében 

és bevezetésében.

2004-től 2020-as nyugdíjba 

vonulásáig az Óvodák Igazgató-

ságán igazgatóhelyettesi pozíciót 

töltött be. Ez a tisztség közvetlen 

részvételt jelentett 53 óvoda irá-

nyításában. Igazgatóhelyettesként 

kitüntetett érdemeket szerzett az 

esélyegyenlőségi feladatok meg-

valósításában, a gyermekvédelmi 

feladatok és a sajátos nevelési 

igényű gyermekek ellátásának 

megszervezésében. Elkészítette 

az intézmény Esélyegyenlőségi ter-

vét. Sokat munkálkodott a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekkel 

kapcsolatos Tehetség I–II. és a hát-

rányos helyzetű gyermekek integ-

rációját segítő IPR-pályázatokban.

Irányítása alá tartoztak a fej-

lesztő pedagógusok és az intéz-

ményi pszichológusok. Kidolgozta 

a munkájukat segítő jogszerű do-

kumentumokat. Támogatta az uta-

zó gyógypedagógusok munkáját, 

amihez segítette a fejlesztő szobák 

kialakítását az óvodákban. Moz-

gatórugója volt az intézményi ren-

dezvények és kirándulások meg-

szervezésének. Munkája mellett 

felkérték a dajkaképzés akkreditá-

ciójának előkészítésére, valamint 

az elméleti és gyakorlati oktatásra 

is. Előadásokat tartott a szakmai 

munkaközösségekben, valamint 

a Szegedi és a Homokháti kistér-

ség óvodáiban. Hatalmas munka-

bírása, precizitása, szakmaisága 

minden óvodapedagógus számára 

példaértékű.

Flachné Vidéki Katalin

Flachné Vidéki Katalin, a Tabán 

Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola nyugalmazott intéz-

ményvezetője 1979-ben végzett 

magyar–orosz szakos általános is-

kolai tanárként, majd a Tarjánvá-

ros III. Általános Iskolában tanított. 

1993-tól a Tabán Általános Iskolá-

ba került. 1995-től igazgatóhelyet-

tesként a humán, a nyelvi, az al-

sós és a napközis munkaközösség 

munkájáért volt felelős, és hozzá 

tartozott a diákönkormányzat fel-

ügyelete is. A tanárjelöltek szakmai 

gyakorlatát is adminisztrálta, s az 

iskolai alapítvány kuratóriumának 

elnökeként tevékenykedett.

2002 óta kinevezett igazgató-

ként, illetve intézményvezetőként 

irányította az iskolát, 2020 decem-

beréig. Vezetőként támogatója, 

irányítója, résztvevője volt az inno-

vációra fogékony tantestületnek, 

amely folyamatosan új eljárásokat, 

programokat, rendezvényeket, 

projekteket, nemzetközi kapcsola-

tokat gondozott és valósított meg. 

Mindvégig biztosította az eredmé-

nyes és hatékony pedagógiai mun-

ka optimális feltételeit, lehetőséget 

teremtett a sokszínű szakmai mun-

ka kibontakoztatására, folyamatos 

megújulására. Mindig készen állt 

az új oktatáspolitikai változások 

megismerésére és az azokban fog-

laltak megvalósítására.

Húszéves vezetői munkájának 

mottója Nelson Mandela egyik gon-

dolata volt: „A jó vezető pontosan 

olyan, mint egy kertész: felelőssé-

get kell vállalnia azért, amit elülte-

tett. Néha ki kell kapálnia a vad-

hajtásokat, de a jövőért dolgozik, 

azokért a gyümölcsökért, amelyek 

majd később fognak megérni.”

Siposné Gyuris Valéria

Siposné Gyuris Valéria, a Vasvá-

ri Pál Gazdasági és Informatikai 

Technikum nyugalmazott igazgató-

ja 1979-ben vette át politikai gaz-

daságtan és tervezés szakos kö-

zépiskolai tanári diplomáját, és 

Kiskunfélegyházán kezdett el taní-

tani.

1986-ban visszatért abba a kö-

zépiskolába, ahol korábban diáké-

veit töltötte: a szegedi Gutenberg 

utcai Közgazdasági Szakközépis-

kolába. Szinte minden közgazda-

sági tantárgy oktatásában részt 

vett, és osztályfőnöki megbízást is 

kapott.

1988-tól a szakmai igazgató-

helyettesi feladatokat látta el. Az 

1992/93-as tanévben indult az 

a kísérleti képzés – a gazdasági 

szakközépiskola-modell –, amely 

lehetővé tette, hogy a későbbiek-

ben könnyen tudtak igazodni a 

szakképzésben bekövetkező jog-

szabályi változásokhoz.

1995-ben hozták létre a tető-

térben a tanirodát, amely a gyakor-

lati oktatásban játszott igen fon-

tos szerepet. Az iskolai alapítvány 

háttértámogatásával egy élő diák-

vállalkozást hozott létre: egy igazi 

papír- és írószerboltot működtettek 

az iskolában, több éven keresztül. 

2002-től kapott megbízást a Vas-

vári Pál Közgazdasági Szakközép-

iskola vezetésére.

Vezetői munkája egyik legnehe-

zebb, de egyik legszebb feladata 

volt az iskola bővítéses rekonst-

rukciója. Közben folyamatosan 

bővítette a képzési kínálatot is. 

2009-től főigazgatói feladatokat lá-

tott el a szakképzési rendszer kor-

szerűsítése, fejlesztése érdekében 

alapított Szegedi Kereskedelmi, 

Közgazdasági és Vendéglátóipari 

Szakképző Iskola élén, amely egy 

holland modell szerint működő, 

közös igazgatású közoktatási in-

tézmény volt. A 2013-as állami 

fenntartásba vételt követően a 

folyamatos fenntartói változások 

közepette nyugdíjazásáig, 2019 jú-

nius végéig vezette a Vasvárit, azt 

az iskolát, ahol pályája kezdetén 

vezetővé vált.

Botka László polgármester a legutóbbi közgyűlésen minden pedagógusnak megköszönte, hogy erőn felül teljesített a koronavírus-járvány alatt. Az életműdíjjal kitüntetett pedagó-

gusok az első sorban (balról jobbra): Siposné Gyuris Valéria, Flachné Vidéki Katalin és Huszkáné Pék Erzsébet. Fotó: Iványi Aurél

Huszkáné Pék Erzsébet 
sokat tett a hátrányos 
helyzetű gyermekek in-
tegrációjáért.

Flachné Vidéki Katalin 
mindig támogatta az in-
novációra fogékony tan-
testületet.

Siposné Gyuris Valéria 
folyamatosan bővítette a 
képzési kínálatot a Vas-
váriban.
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Ifjú szép asszony került a trónusra

– írta Sisiről Krúdy Gyula
Királyné feketén-fehéren a Móra Ferenc Múzeumban

A Múzeumok éjszakáján 

megnyílt szegedi Sisi-kiál-

lítás nem a királyné város-

hoz való kötődéséről szól, 

noha életútja és Szeged 

több ponton keresztezték 

egymást. Az uralkodónő 

szépsége mind a mai napig 

legendás.

H
árom éve voltak há-

zastársak Wittels- 

bach Erzsébet Amá-

lia Eugénia és Ferenc József, 

amikor 1857-ben az ural-

kodópár szemleútra érke-

zett Magyarországra. A hely-

színek körül nem maradt ki 

Szeged sem. Május 24-én 

jártak itt, ami jelzi, hogy már 

másfél évszázada is jelentős 

településnek számított a vá-

ros egy, a mainál lényegesen 

nagyobb országban.

Szimbolikus, ám annál 

többet mondó gesztus volt 

az akkorra már a magyarok 

kedvencévé vált királynőtől, 

hogy írországi vadászatát 

az 1879. márciusi szegedi  

nagyárvíz hírére azonnal 

megszakította, és hazauta-

zott Bécsbe.

Kimagasló  

személyiség

Egyebek mellett megtudhat-

juk a Móra Ferenc Múze-

um új Sisi-kiállításán, hogy 

a királyné a saját korában 

172 centijével kifejezetten 

magas nőnek számított. Ha 

ehhez hozzátesszük, hogy 

férje csupán 168 centis volt, 

akkor a királyné magassága 

még sokatmondóbb.

Imádott lovagolni, és ki-

fejezetten szerette az olyan 

férfias sportokat, mint a fal-

kavadászat. Elsőként 1869-

ben Rómában vett részt ilye-

nen, majd ezt több angliai és 

írországi vadászat követte. 

Hagyományteremtő jelleggel 

Gödöllőn 1872-ben rendez-

tek első alkalommal falkava-

dászatot.

Remek lovas volt, akit 

ezért és kitartásáért csodál-

tak a vele vadászók. Ponto-

san tisztában voltak vele, 

milyen átlagon felüli lovag-

lótudás, kitartás és erőnlét 

kell ehhez a tevékenység-

hez, ráadásul női nyeregben. 

A legjobb női lovas szeretett 

volna lenni, ezért különösen 

rosszul érintette, hogy elha-

talmasodó testi fájdalmai 

miatt 1883-tól nem ülhetett 

lóra.

Akibe egy ország  

szerelmes

Ekkortól lett szenvedélyes 

sétáló, aki karcsúságát, 

ötvencentis derékbőségét 

mozgással is szerette volna 

megőrizni. A magyar férfiak 

szinte elolvadtak a tünemé-

nyes Sisitől. Krúdy Gyula, aki 

ugyancsak sokat tudott a két 

nem közötti vonzalomról, így 

írt a királynéról. „Hála isten-

nek, ifjú szép asszony ke-

rült a trónusra, akibe lehet 

újra szerelmesnek lenni.” 

Szintén Krúdy írta róla: „(…) 

nemigen akadt férfi Magyar-

országon, aki oda ne adta 

volna fél karját Erzsébetért.” 

Ha ő mondja…

A korabeli visszaem-

lékezések szerint, amikor 

1867-ben magyar királlyá 

koronázták Ferenc Józsefet 

és királynévá Erzsébetet, ak-

kor a 29 éves Sisi asszonyi 

szépségének teljességében 

pompázott.

Az utazó királyné

A Szegeden nyílt kiállítás be-

mutatja, mennyire szeretett 

utazni az uralkodónő. Sok 

időt töltött Magyarországon, 

Budapestet hamar a szívé-

be zárta. A család szívesen 

töltötte az időt a gödöllői 

kastélyban, amelynek park- 

ját különösen kedvelte az 

uralkodópár. Bár a férj és 

feleség sok mindenben kü-

lönböztek egymástól, de 

mindketten rajongtak a ter-

mészetért.

Kedvelt fürdőhelye volt 

Sisinek a ma Romániában 

található Herkulesfürdő, 

ám gyógykezelések és lelki 

gondok oldása miatt gyak-

ran járt Korfu szigetére és 

Madeirára is. Élete második 

felében tett külföldi útjai 

összefüggtek rajongott fia, 

Rudolf öngyilkosságával, 

akinek halála feldolgozha-

tatlan veszteség volt számá-

ra. Tetézte a bajokat, hogy 

négy gyermeke közül Rudolf 

a második volt, akit elveszí-

tett: Zsófia lánya kétévesen 

halt meg, tífuszban – éppen 

1857-es első magyarországi 

útjuk alatt.

Gyereknevelési kérdé-

sekben nagyon különbö-

ző elveket vallottak 

férjével. Ez különö-

sen Rudolf kap-

csán vált vissza-

térően komoly 

v i ta for rássá 

kettőjük kö-

zött. Sisi úgy 

érezte, őt terheli a felelős-

ség fia és annak szerelme 

tragikus haláláért.

Genf, tőr, ruha, halál

A szegedi kiállítás legna-

gyobb szenzációja Sisi-

nek az a ruhája, amelyben 

1898. szeptember 10-én 

Genfben egy olasz anarchis-

ta meggyilkolta. A kis fekete 

selyemfigaró ruhán szívtá-

jéknál látható az a csöppnyi 

lyuk, ahol a penge áthatolt a 

szöveten.

Bármilyen furcsa, a ké-

sőbbi áldozat a támadáskor 

nem is tudta pontosan, mi 

történt. A merénylő, Luigi 

Lucheni fellökte s közben 

megszúrta a Sztáray Irma 

grófnővel kettesben sétáló 

Erzsébetet, aki, miután felse-

gítették, még felszállt a genfi 

kikötőben egy hajóra. Ott lett 

rosszul, és ruhája meglazítá-

sakor derült ki, hogy Lucheni 

szívtájékon sebesítette meg.

„Mi történik velem?” – 

kérdezte kísérőjét. A hajó 

visszafordult a súlyosan se-

besült Erzsébettel, aki nem 

sokkal később szállodai 

szobájában elhunyt. Óriási 

pompa és megrendülés kö-

zepette a kapucinusok bécsi 

templomában helyezték örök 

nyugalomra, Rudolf fia mellé.

Szeged már akkor is 

az élen

A királyné népszerűségét jel-

lemzi, hogy még halálának 

évében az országban elsők 

között Szegeden létesült 

Erzsébet-liget, Újszegeden; 

Budapesten ez csak 1907-

ben történt meg. Magyaror-

szágon utcák, terek, parkok 

és ligetek vették fel a nevét, 

és egymásután állították fel 

az Erzsébet-szobrokat is – 

Szegeden például 1907-ben 

avatták fel Ligeti Miklós al-

kotását. 

A szegedi Sisi-kiállítás 

ékességei mások mel-

lett az a neki varrt 

magyar díszruha, 

amelynek kü-

lönös jelen-

tősége volt 

a soknem-

zetiségű 

M o n a r -

chiában, 

valamint azok az étkezés-

hez használt tárgyak, melyek 

közül a tányérok és csészék 

kivétel nélkül Herenden ké-

szültek, fehér porcelánból, 

arany babérágakkal díszítve. 

Az étkészlet a Budavári Palo-

ta tartozéka volt, ugyanúgy, 

mint Sisi egyik legyezője.

Idehaza máig legenda és 

kultusz övezi Sisit. És mivel 

idősebb korában nem enge-

dett képet készíteni magá-

ról, hiába volt már 62 éves, 

amikor elhunyt, arcvonásait 

fiatalon őrizte meg az emlé-

kezet. 

Bod Péter  

Fotók: Szabó Luca
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Nagy Ági, a 

Rádió88 hírszerkesztő műsorvezetője Irvine Welsh Trains-

potting című könyvét ajánlja.

M
ár gyerekkorom óta falom a könyveket, nálunk divat 

volt az olvasás, a polcok is roskadoztak a könyvek 

alatt, de rendszeresen jártunk könyvtárba is kölcsö-

nözni olvasnivalót. Szüleim elmondása szerint hamar megis-

merkedtem a betűkkel, már az általános iskola előtt megta-

nultam olvasni. Talán a szülői példa miatt, de soha nem je-

lentettek gondot a kötelező olvasmányok sem. Sőt hatásuk-

ra számos Jókai-regényt leemeltem a polcról, de szerettem 

az orosz, angol és francia írókat is. A gimnázium vége felé 

elsősorban történelmi írásokat forgattam, majd a főiskola 

alatt Agatha Christie krimijei jöttek sorba. Mostanság pedig 

a sci-i történetek töltik ki az időm egy részét.

Kifejezett kedvenc könyvem nincs, de Irvine Welsh Tra-

inspotting című könyvét rendszeresen újraolvasom. Mi-

kor egyetemi felvételi előkészítőre jártam, akkor láttam 

a könyv alapján készült filmet, ami valamiért megfogott. 

Zsebpénzemből megvettem VHS-en, majd könyvben és 

DVD-n is. Mikor leemelem a polcról, mindig eszembe jut 

az az idő, mikor beleszerettem a városba, és eldöntöttem, 

hogy ha törik, ha szakad, én Szegeden valósítom meg ál- 

maim. 

Egyszerűen csak szeretem, mert kikapcsol és szórakoz-

tat.

Irvine Welsh 1993-ban a Trainspottinggal valósággal 

berobbant az irodalmi köztudatba; 2002-ben pedig Pornó 

címmel jelent meg a regény folytatása. A regényből a már 

Oscar-díjassá lett Danny Boyle készített filmet, mely bemu-

tatását követően rövid időn belül ugyancsak kultuszművé  

vált.

 „Rendkívül izgalmas könyv, annyira mulatságos és ve-

szélyes, amennyire egy súlyos heroinista élete nem az. Ben-

ne van az a vibrálás, amiért az emberek kábítószereznek. 

Süt belőle ez a fajta tapasztalat és kockázat.” (Danny Boyle, 

a regényből készült film rendezője)

S k ó c i -

ában lelki 

gyógyszer 

a drog… 

Edinburgh 

sivár külvá-

rosai, a 90-

es évek. 

D r o g o k , 

ivászatok, 

b u n y ó k , 

meccsek, 

c s a j o k , 

ócska stik-

lik – halál 

és árulás. 

Ez a nar-

kós Ren-

ton és ha-

ver ja inak 

é l e t t e r e , 

ezek töltik ki mindennapjaikat. A sztorik sorozatából las-

sanként kibontakozik a történet: Renton szabadulni akar 

a függőségtől, a heroin rabságából. Ám a kitörés iszo-

nyatosan nehéz („könnyebb a narkót eltüntetni egy faszi-

ból, mint a narkóst”), és mivel a droggal együtt a korábbi 

életmóddal járó társaságról is le kell mondania, időnként 

kínos megalkuvásokra és piszokságokra kényszerül. 

És ezek csak tovább bonyolítják amúgy sem egyszerű  

életét…

A Trainspotting az utóbbi évtizedek nagy kultuszköny-

veinek egyike. Egyszerre durva és megható, valósághű és 

szürreális, igaz és ironikus – ezekkel a gondolatokkal ajánlja 

magát a könyv hátsó borítóján.

Irvine Welsh Trainspotting című regénye a Somo-

gyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Lemezbörze és New York csalogánya
A kormány feloldotta a mű-

velődési intézményekre és 

sportlétesítményekre vo-

natkozó járványügyi korlá-

tozásokat. A programokról 

minden információ meg-

található a http://szeged-

tourism.hu/hu/esemeny 

oldalon. 

ALSÓVÁROS AZ IRODA-

LOMBAN – KULTÚRSÉTA

Időpont: Július 10., 17., 24., 

31., szombat, 10 és 14 órá-

tól.

Alsóváros Szeged egyik leg-

archaikusabb és legzártabb 

településrésze volt sok év-

századon keresztül. A kö-

zépkortól itt élő ferencesek 

miatt Jámborvárosnak, a 

paprikakikészítők miatt pe-

dig Paprikavárosnak is ne-

vezték ezt a városrészt. A 

program részvételi díjas, és 

regisztrációhoz kötött. Tele-

fon: +36-30/501-2822 és 

e-mail: szegedalsovarosi.taj-

haz@gmail.com

LEMEZBÖRZE

Helyszín: Agóra parkoló és 

udvar.

Időpont: július 10., szombat, 

10–14 óra.

JÉZUS KRISZTUS SZU-

PERSZTÁR

Helyszín: Szegedi Szabadté-

ri Játékok.

Időpont: július 10., szombat, 

21 óra.

Több mint harminc év után 

tér vissza a legendás darab a 

szabadtérire. A szegedi Dóm 

téren mutatták be Magyaror-

szágon először Andrew Lloyd 

Webber varázslatos művét. 

A rockopera jelentős mér-

földkő a Szegedi Szabadtéri 

Játékok életében, mely ek-

kor indult el azon az úton, 

hogy a hazai musicaljátszás 

meghatározó színhelye le-

gyen.

KÖLCSÖNLAKÁS

Helyszín: Újszegedi Szabad-

téri Játékok.

Időpont: július 10., szombat, 

21 óra.

A Játékszín vendégjátéka. 

Az elegáns londoni emeleti 

lakás Philipé és Johannáé. 

Hetek óta tart a renoválás, 

nagy a felfordulás. Philip 

és Henry sikeres gyermek-

könyvkiadók, irodájuk a 

földszinten található. Henry 

nagy nőcsábász. Amíg Philip 

a feleségével vendégség-

be készül, addig Henry egy 

hölgyismerősével randizna 

társa lakásában. Nem tudja, 

hogy felesége is ezt tervezi 

újdonsült lovagjával. És van, 

amiről egyikük sem tud: a 

felújításon dolgozó belsőépí-

tész is épp szerelmi légyott-

ra hívta a szobalányt. A tel-

jes káosz közepébe érkezik 

meg váratlanul a meglehe-

tősen prűd hírében álló híres 

mesekönyvíró, akire a kiadó 

már régóta fente a fogát… 

MÚZEUMI SÉTA

Helyszín: Móra Ferenc Mú-

zeum.

Időpont: július 11., vasár-

nap, 10 óra.

A millenniumra fölépült Köz-

művelődési Palota, vagy 

ahogy Móra Ferenc nevezte, 

a „sokablakos ház” csak-

nem kétévi rekonstrukció 

után újra várja látogatóit. 

A múzeumi séta során a lá-

togatók bejárják az újjáva-

rázsolt kiállítótereket, meg-

ismerkednek az izgalmas, 

újszerű tárlatokkal. A Móra 

rengeteg című kiállításban 

pl. meglepő elemek segít-

ségével kerülnek közelebb 

az író és múzeumigazgató 

természetszemléletéhez, de 

több újdonság várja a láto-

gatót a vár kiállításán is. A 

múzeumi kilátóban pedig 

nemcsak a mai, hanem a 

nagyárvíz előtti várossal is 

megismerkedhetnek.

VARSÁNYI ANNA: NEW 

YORK CSALOGÁNYA

Helyszín: a városháza udva-

ra.

Időpont: július 12., 13., 14. 

– 20.30 óra.

Vígjáték. A Nyári színházi 

esték sorozatban. Floren-

ce Foster Jenkins különle-

ges jelenség volt New York 

zenei életében, ugyanis 

annak ellenére, hogy rend-

szeresen adott áriaesteket, 

elviselhetetlen hangja volt. 

Egy korabeli vicc a követke-

ző kérdést teszi föl: „Mi az 

alapvető különbség Mada-

me Jenkins és a többi éne-

kes között? Egy énekesnél 

előfordul, hogy nagy ritkán 

becsúszik egy hamis hang, 

Madame Jenkinsnél viszont 

az fordul elő, hogy nagy rit-

kán becsúszik egy tiszta.” 

Hihetetlen összpontosítást 

igényelt a művésznő élettár-

sától és menedzserétől, St. 

Clair Bayfieldtől, hogy soha 

ne látogassák olyanok a 

koncerteket, akik nem elva-

kult hívei a dívának – a sajtó 

képviselőiről nem is beszél-

ve. A darabban St. Claire 

egy zöldfülű újságírót kér fel, 

hogy készítsen az énekesnő-

ről egy részrehajló interjúso-

rozatot. Az eredményt nem 

bízza a véletlenre, ő maga 

állítja össze a kérdéseket a 

fiatalembernek, aki ez idáig 

kizárólag a zoológiai rovat-

ban publikált.

SZÜNIDEI MATINÉ

Helyszín: Belvárosi mozi.

Szerdánként 14 órától csalá-

di filmek láthatók. Július 14.: 

Luca. Július 21.: Óriásláb. 

Családi bevetés. Július 28.: 

Farkasbőrben. Augusztus 

4.: Szilaj – Zabolátlanok. Au-

gusztus 11.: Vad víz – Aqua 

Hungarica. Augusztus 18.: 

Állati jó kekszek. Augusztus 

25.: Croodék – Egy új kor.

SHALOM SZEGED FESZTI-

VÁL

A Szegedi Zsidó Hitközség 

rendezvénysorozata a zsina-

gógában.

Július 16., péntek: Hofi-ki-

állítás (augusztus 5-ig); 18., 

vasárnap, 10–16 óra: zsi-

nagóga- és székházlátoga-

tás. Augusztus 1., 8. és 15., 

vasárnap, 11 óra: orgona-

hangverseny; 8., vasárnap, 

10–16 óra: PICKnik, Pick-ki-

állítás és gasztronómiafesz-

tivál; 12., csütörtök, 20–22 

óra: éjszaka a zsinagógá-

ban; 20., péntek, 13 óra: 

vallásközi beszélgetés; 22., 

vasárnap, 10–16: zsina-

góga- és székházlátogatás; 

28., szombat, 21–23 óra: éj-

szaka a zsinagógában; 30., 

hétfő: Koncz Zsuzsa-koncert 

pótlás.

SZURKOLÓI FALU

Helyszín: Partfürdő

Időpont: július 11-ig

SZÓLJANAK A FANFÁ-

ROK! – 90 ÉVES A SZEGE-

DI SZABADTÉRI JÁTÉKOK

Helyszín: Somogyi-könyvtár, 

Dóm tér.

Időpont: július 21-éig.

A szegedi nyár legrango-

sabb színházi eseménye a 

Szegedi Szabadtéri Játékok. 

Az 1930 óta megtartott sza-

badtéri előadások – töretlen 

sikerrel – 90 éve szórakoz-

tatják a nézőket: varázsla-

tos hangulat, felejthetetlen 

élmények a szabad ég alatt, 

az ország legnagyobb csil-

lagtetős színpadán. A Somo-

gyi-könyvtár dokumentumki-

állítással emlékezik meg a 

játékok történetéről.

ÉVSZAKOK ÉS FÁK

Helyszín: Somogyi-könyvtár, 

Dóm tér.

Időpont: augusztus 26-áig.

Koncz-Bisztricz Tamást 

2019-ben – ekkor még csu-

pán 15 éves volt – a világ 

legjobb ifjú madárfotósának 

választották, 2020-ban pe-

dig elnyerte a világ legjobb 

ifjú makrófotósa címet.



2021. július 10., szombat

A 
defenzív taktikai 

rendszer neve, a ca-

tenaccio olaszul az 

ajtókon, kapukon használt 

reteszt jelenti. Mint ahogy 

minden taktikának, ennek is 

voltak előzményei, de klasz-

szikus formáját a Helenio 

Herrera irányította Internazi-

onale csapata által az 1960-

as években nyerte el. Ez volt 

a Grande Inter korszaka, 

amikor is ez a klub uralta 

Olaszország és Európa lab-

darúgását. Helenio Herrera 

az 5–3–2 formációt hasz-

nálta, amelyben a négy vé-

dőt szorosan hozzárendelte 

az ellenfél támadóihoz, míg 

egy extra játékos, a sepre-

gető hárított minden olyan 

labdát, amely átjutott a vé-

dőkön. A megerősített véde-

lem azonban önmagában 

nem lett volna garancia a si-

kerre. Ahhoz kiváló kontra-

játék, egy klasszikus irányí-

tó és gyors támadók is kel- 

lettek. 

Noha nem vagyok akkora 

szakértője a labdarúgásnak, 

mint az Eb-meccsek előtt, 

közben és utána megszólaló 

szakkommentátorok, de úgy 

vélem, nem járok messze az 

igazságtól, amikor bátran 

kijelentem, hogy kábé így 

fociztunk mi is.

 Méhes János

H
a abból indulunk ki, 

mint maga Léan-

tand, hogy „Minden 

nép a béke híve, viszont 

egyik kormány sem az.”, ak-

kor sokkal inkább Machia-

velli azon állítása tűnik reá-

lisnak, hogy „Sokkal bizton-

ságosabb, ha félnek az em-

bertől, mint ha szeretnék.” 

Különben is, a politika nem 

valami romantikus időtöltés, 

hanem olyan fontos dolog, 

mint maga a politikus, aki 

bármely kérdésre másról és 

nem a lényegről tud és akar  

beszélni.

Orbán és kormánya sem 

különb ezeknél, hiszen egy-

folytában hinti a port, mert 

mást sem mondanak, mint 

hogy „az emberek egyen-

lőnek születnek, de más-

nap már nem azok”. So-

kan gyűlölik is a vezért, aki 

megmondja a tömegeknek: 

„Gyűlöljenek, csak féljenek!” 

Ehhez ért kormányunk, de 

különösen a népi erő meg-

osztásához, félrevezetésé-

hez, hogy aztán uralkodjon 

rajtunk. Oszd meg őket, és 

uralkodj – egyszerű, mint az 

egyszeregy.

Arról szól a fáma, mást 

sem mondanak, mint hogy a 

kormány rövidesen létrehoz 

egy újabb vagyonkezelőt, a 

Maradványvagyon-hasznosí-

tó Zrt.-t, mellyel privatizálni 

akarják az állami vagyon egy 

részét. A mostani becslé-

sek szerint ennek az állami 

vagyonelemnek az értéke 

(2000 milliárd forint) meg-

közelíti az ún. közérdekű va-

gyonkezelő alapítványoknak 

eddig eljuttatott vagyonét, 

amely a kormányközeli ala-

pítványoktól idővel magán-

szereplőkhöz kerülhet. In-

gyen és bérmentve.

Micsoda dolog az, hogy az 

ország vezetője az ország la-

kosainak felét ellenségnek, 

a másik felét vazallusnak 

tekinti? Vagy „rászállnak” 

egy-egy ellenzéki vezetőre, 

mint pl. Karácsony Gergely 

budapesti főpolgármesterre, 

és minden formában lejárat-

ják őt. Nem is csodálkozom 

Karácsony azon megjegyzé-

sén, hogy mindazokat áru-

lóknak minősíti, akik a nép 

ellenvetésére csak azért is 

be akarnak telepíteni Buda-

pestre egy kínai egyetemet, 

több száz milliárdos hazai 

költséggel felépíttetni, aho-

vá aztán magyar hallgató az 

évenkénti több millióra rúgó 

iskolai költség miatt be se 

teheti a lábát. 

Kutnyik Pál
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Tisztelt Olvasóink! 

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

Egy kép, két mondat

Haza csak ott van,  
hol jog is van

O
lyan salátatörvénnyel rukkolt elő Ko-

csis Máté, ami Európa legtöbb orszá-

gában kiverte a biztosítékot. De mivel 

a jachtos külügyes szerint a rágalmazók el 

sem olvasták e remekművet, én vettem a bá-

torságot, s átrágtam magam a tizenkét olda-

las anyagon. 

A törvényszövegbe, annak majdnem 

minden paragrafusába bekerült, hogy „tilos 

tizennyolc éven aluliak számára pornográf, 

valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, 

amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, 

illetve a születési nemnek megfelelő öna-

zonosságtól való eltérést, a nem megvál-

toztatását, valamint a homoszexualitást 

népszerűsíti, jeleníti meg”.

Szégyenletes

Eddig 13 ország ítélte el a megítélésük 

szerint diszkrimináló törvényt, amelyet Ur-

sula von der Leyen, az Európai Bizottság 

elnöke is szégyenletesnek nevezett. Grá-

nitszilárdságú Alaptörvényünk XVI. cikke  

szerint:

 (1) Minden gyermeknek joga van a 

megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlő-

déséhez szükséges védelemhez és gondos-

kodáshoz. Magyarország védi a gyermekek 

születési nemének megfelelő önazonos-

sághoz való jogát, és biztosítja a hazánk 

alkotmányos önazonosságán és keresztény 

kultúráján alapuló értékrend szerinti neve- 

lést.

(2) A szülőknek joguk van megválasztani 

a gyermeküknek adandó nevelést.

Az újonnan elfogadott jogszabály meg-

sérti mindezeket a jogokat, és azzal a koc-

kázattal jár, hogy éppen azoknak a gyer-

mekeknek árt, akiket védeni akar. Emellett 

hozzájárul egy félelemmel teli légkörhöz, és 

aggodalomra ad okot az összes gyermek és 

a társadalom jólétét illetően. Engem mélyen 

megrázott pár éve azon nyolcadikos, jól ta-

nuló magyar srác esete, aki a ballagás után 

hazament, lerakta a szép ruhát, s megölte 

magát, mert nem bírta elviselni, hogy más-

ságáért kigúnyolják. S ilyen esetekkel a vi-

lágháló is tele van, lesz erre további példa 

idehaza is. 

Márpedig az ENSZ gyermekjogi egyezmé-

nye szerint a gyermekeknek és fiataloknak 

joguk van átfogó, pontos, tudományosan 

megalapozott és kulturálisan érzékeny sze-

xuális egészségnevelésben részesülni.

 „Mindaz, amit mondanak, hazugság, 

mindaz amit mondanak, semmilyen össze-

függésben nincs azzal a törvénnyel, amelyet 

a gyermekek védelmének érdekében fogad-

tunk el.” „Kikérem magamnak, hogy NGO-k 

meg ki tudja, ki által finanszírozott, ki tudja, 

milyen szervezetek neveljék a gyerekemet 

a szexuális orientációjával kapcsolatban” 

– fogalmazott a külgazdasági és külügymi-

niszter, aki szerint a törvény annyit mond ki, 

hogy egyrészt meg kell védeni a gyermeke-

ket a pedofiloktól, másrészt a szülők kizáró-

lagos joga a gyermekek szexuális orientáció-

val kapcsolatos nevelése. 

Putyinnál is drasztikusabb

Mindenesetre Orbán azt állítja: az EU jogsza-

bályai és az Alapvető Jogok Chartája szem-

pontjából nem kérdés, hogy a migráció nem 

emberi jog, és a gyermek szexuális nevelé-

sének mikéntje sem a gyermek emberi joga. 

Neki jó nevelője volt, a nadrágszíját csattog-

tató párttitkár édesapja.

Orbán Viktor még a Putyin-rezsimnél is 

drasztikusabban diszkriminatív szabályokat 

alkotott. Az orosz törvényszöveg nem mos-

sa össze már a címében is a pedofíliát és 

a homoszexualitást. A jogszabály több más 

törvényt is módosít, így a köznevelési és a 

médiatörvényt is, szankciókat ezek alapján 

lehet kiszabni, de a tényállások roppant 

elnagyolt módon vannak megfogalmazva, 

hogy senki ne tudhassa pontosan, mikor lépi 

át a büntethetőség kereteit.

De szükségesnek tartom, hogy idézzek 

egy 1776. július 4-én, azaz 245 évvel ezelőtt 

elfogadott dokumentumból, amelyet a zsar-

nokság ellen küzdő, a bölcs királyvezérből 

végleg kiábrándult polgárság vezetői szer-

kesztettek, s a címe Amerika Tizenhárom 

Egyesült Államának Egységes Nyilatkozata:

„Magának értetődőnek tartjuk azokat 

az igazságokat, hogy minden ember egyen-

lőnek teremtetett, és az embert teremtője 

olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta 

fel, amelyekről le nem mondhat. Ezek közé 

tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, 

valamint a Boldogságra való törekvés…

A Nép Joga, hogy új Kormányzatot létesít-

sen, olyan elvekre alapítva, és hatalmát oly 

módon szervezve, amely jobban védi bizton-

ságát és jobban elősegíti boldogulását.”

A nép megnyomorítása

1846 júniusában, azaz 185 évvel ezelőtt egy 

Petrovics Sándornak született ifjonc, vándor-

színész, költő, forradalmár, nemzeti hős, a 

magyar költészet egyik legismertebb és leg-

kiemelkedőbb alakja ezt írta: „Haza csak ott 

van, hol jog is van, / S a népnek nincs joga.”

Törvénygyárunk féléves működése alatt 

79 törvényt fogadott el a 133 vitéz vastapsa 

mellett, érdemi tárgyalás, megvitatás nélkül. 

A nép képviselete annak megnyomorítását 

célozta, a támogatások a NER-lovagoknak 

jutottak, nekünk maradtak a 20 százalékos 

élelmiszer-áremelkedés, az értékét vesztett 

családtámogatások, az új ellenség megtalá-

lása, a nemzeti konzultációra pazarolt mil-

liók, a nemzeti vagyon: egyetemek, ország-

utak, autópályák stb. ellopása.

Meg a mese arról, hogy Magyarország job-

ban teljesít: 30 ezer halottal, 50 százalék körü-

li (hamis) átoltottsággal, leszakadó tízezrekkel, 

éhező gyermekekkel. A népnek joga van? Jöjj, 

2022 tavasza, te szülj nekem rendet!!!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Zsák a foltját…

Így fociztunk mi

Szegeden a bokor is biciklivel jár. Benda Beatrix olvasónk figyelmét ragadta meg ez a 

látvány.
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ÚJRA BAJNOK LETT. Újra 

Márton Anita nyerte a női súly-

lökők országos bajnokságát. A 

magyar atlétika egyetlen világ-

bajnoka, az olimpiai bronzér-

mes szegedi sportoló gyerme-

ke januári születése óta elő-

ször versenyzett, 15,95 méte-

res eredményével pedig 15. 

magyar bajnoki címét szerez-

te fő számában. Eperjesi Lász-

ló tanítványa mellett az SZVSE 

két sportolója, a tavalyi győztes 

Veiland Violetta, valamint Lo-

sonczi Blanka állhatott még fel 

a dobogóra. Márton elmondta, 

már megkezdték a könnyítést, 

formába hozást a tokiói olim-

piára.

GERBER ÉS HAJNÁCS A 

DOBOGÓN. A fériaknál Buj-

dosó Zoltán, a nőknél az SZV-

SE sportolója, Gerber Csen-

ge nyerte a tájékozódási fu-

tók Sprint Ligájának második, 

óbudai fordulóját. Gerber mö-

gött Sárközy Zsóia és Hajnács 

Lili zárt még dobogós helyen, 

utóbbi szintén az SZVSE spor-

tolója. A Sprint Ligát idén elő-

ször rendezi meg a Magyar Tá-

jékozódási Futó Szövetség; a 

döntő októberben lesz, ám a 

helyszínét még nem jelölték ki.

ÚJABB KETTŐT IGAZOLTAK. 

Két új játékos szerződtetését 

jelentette be a Szegedi Vízi-

labda Egylet: a 22 éves Hajdú 

Attila az elmúlt szezonban az 

OB I.-es KSI-t erősítette, gyors,  

gólérzékeny játékos; míg a 20 

éves, hódmezővásárhelyi Vé-

kony Ákos szerepelt a KSI és a 

Kaposvár csapatában, illetve 

tagja volt annak a magyar ju-

niorválogatottnak, amely világ-

bajnoki bronzérmes lett.

BROWN TÁVOZOTT, FIATA-

LOK ÉRKEZTEK. A Natur-

tex-SZTE-Szedeák NB I. A cso-

portos kosárlabdacsapata be-

jelentette, hogy az előző idény-

ben náluk szereplő amerikai 

légiós, Zach Brown a Bundes-

ligában, a Hamburg Towers 

csapatában folytatja pályafu-

tását. Három iatal viszont ér-

kezett a keretbe: az előző sze-

zonban is Szegeden szerep-

lő Balogh Szilárd hároméves, 

Polányi Kristóf pedig kétéves 

szerződést írt alá, illetve visz-

szatér a Szedeákhoz a klub-

ban nevelkedett Szatmári 

Zsombor, aki az előző szezon-

ban a Honvédban játszott. A 

Szedeáknál az utánpótlás-

ra hosszú távon szeretnének 

számítani, reményeik szerint 

pedig ez a három iatal adhat-

ja a gerincét a jövőben a ma-

gyar magnak.

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

2019-ben negyedik, 2020-

ban harmadik helyen zárt a 

Tisza Squash SE a féri fal-

labda-csapatbajnokság első 

osztályában – ha ezt nézzük, 

a 2021-es ezüstérem, ame-

lyet június végén szereztek 

meg, előrelépés. Mégis csa-

lódottak voltak az együttes 

játékosai, hiszen az aranyért 

utaztak a mindent eldöntő 

budapesti fordulóra.

A képlet egyszerű volt: 

mindenki tudta, hogy a sze-

gediek és a City Squash Club 

meccsén dől el az arany sor-

sa. A drámai összecsapáson 

a Tisza SE horvát légiósa, 

Martin Kegel 3:0-ra kikapott 

az egyes pályán, Vas Máté 

3:1-re maradt alul a négye-

sen, míg Hoffmann Péter 

3:1-re nyert a hármason. Az 

utolsó meccset Sebők Bene-

dek játszotta, aki úgy lépett 

pályára Szabóky Márton 

ellen, hogy tudta, a három 

szettben összesen 12 pont 

alatt kell tartania ellenfe-

lét. Ez nem sikerült, így hiá-

ba nyert 3:0-ra, a meccsek 

(2–2) és szettek (7:7) után 

a pontkülönbség rangsorolt, 

ami 118–117 lett a CSC ja-

vára.

Karnyújtásnyira volt a sze-

gediek bajnoki címe, amely 

2013 és 2015 után a har-

madik lett volna. Az ezüst- 

érmes csapatban Benedek 

Kristóf, Hódi György és Kiss 

Dániel lépett még pályára a 

korábbi meccseken. A har-

madik helyen a tatabányai 

Squashberek végzett.

Karnyújtásnyira volt a bajnoki cím
Ezüstérmes lett a Tisza Squash SE a csapatbajnokságban

Már a jövőt tervezi a PC Trade Szeged

A járványhelyzet miatt 

tavaly a bajnokság is 

félbeszakadt, és év-

zárót sem tudott rendezni a 

PC Trade Szeged másodosz-

tályú női kézilabdacsapa-

ta. Idén azonban a szezon 

is végigment, illetve az évzá-

ró sem maradt el, amelyen a 

klub vezetése röviden érté-

kelte az évadot, illetve már 

a jövő is szóba került. A kö-

vetkező évben szeretnék 

folytatni az útjukat, azaz az 

utánpótlásra épülő csapat-

tal, szegedi kötődésű játéko-

sokkal előrelépni a bajnok-

ságban.

– Nem volt egyszerű 

évünk, sajnos érződött a 

pandémia hatása. Ennek 

ellenére nem lehetünk elé-

gedetlenek, a célunkat elér-

tük, de ami fontosabb, előre 

tudtunk lépni a csapatépí-

tésben. Az utánpótlásunk-

ból egyre többen játszanak 

fontos szerepet a felnőttek-

nél. Ez a jövő, ebből épít-

kezünk, ezzel tudunk elő-

relépni – mondta Vadkerti  

Attila.

A klub operatív igazgató-

ja hozzátette: Miklós Kitti és 

Zsikó Zsanett máshol folytat-

ja, és már körvonalazódik a 

jövő évi keret, amelyben a 

főszerepet a fiatalok játsz-

szák. A tervek szerint au-

gusztus elején hívja először 

tréningre a lányokat az edző, 

Vojkovics Gyula.

Reális cél a csoportgyőzelem
Kedvezően alakult a MOL-Pick Szeged számára a BL-sorsolás

Sorsoltak a kézilabda 

Bajnokok Ligája 2021–

2022-es csoportkörére. A 

MOL-Pick Szeged a kön�-

n�ebbiknek tűnő n�olcas-

ba került, ahol Juan Carlos 

Pastor vezetőedző szerint 

minden esél�ük megvan 

arra, hog� megszerezzék az 

első vag� a második hel�et.

A magyar bajnok MOL-

Pick Szeged az A jelű 

csoportba került a 

férikézilabda Bajnokok Ligá-

ja 2021–2022-es idényében 

a bécsi sorsoláson. Ebben a 

szegediek mellett a 2020-as 

győztes német THW Kiel, a 

macedón Vardar Szkopje, az 

idei BL-ezüstérmes dán Aal-

borg, a fehérorosz Meskov 

Breszt, a francia Montpelli-

er, a horvát PPD Zagreb és a 

norvég Elverum kapott még 

helyet.

A másik nyolcasban a 

Veszprém a címvédő Bar-

celonával és a legutóbb 

bronzérmes francia Paris 

Saint-Germainnel került ösz-

sze, illetve itt szerepel még a 

portugál FC Porto, a lengyel 

Kielce, a német Flensburg, 

a román Dinamo București 

és az ukrán Motor Zapo- 

rizzsja.

– A csoportok nagyon kü-

lönbözőek. A B csoport erő-

sebb, mint a miénk. Minden 

esélyünk megvan arra, hogy 

megszerezzük az első vagy 

a második helyet. Ez fontos 

lenne a rájátszás szempont-

jából, hiszen egy párharccal 

kevesebb várna ránk. Az vi-

szont jól látszik, hogy kemé-

nyen indul majd a szezon, 

hiszen a tervek szerint Mont-

pellier-ben kezdünk, illetve 

a Breszt és a Kiel ellen is 

idegenben lépünk pályára. 

Ami már most látszik, hogy 

a másik csoportból biztosan 

erős ellenfelet kaphatunk, 

de állunk elébe, mert ko-

moly célokkal vágunk neki 

az új BL-szezonnak – rea-

gált a szegediek honlapján 

Juan Carlos Pastor vezető- 

edző.

– Egy biztos: a szeren-

csésebb nyolcasba kerül-

tünk, mint a másik, ami igazi 

halálcsoport. Ismerve az el-

lenfeleket, az első két hely 

valamelyikét szeretnénk 

megszerezni, ezt a célt kell 

magunk elé tűzni. Ezért kell 

majd keményen dolgoznunk, 

az új játékosoknak pedig mi-

nél hamarabb beépülniük. 

Ha minden rendben lesz a 

felkészüléssel, akkor biztos 

vagyok abban, hogy sikerül 

elérnünk a kitűzött célunkat, 

és előkelő helyen végzünk a 

csoportmeccsek után – fo-

galmazott a beálló Bánhidi 

Bence.

A csoportküzdelmek 

szeptember 15-én indulnak, 

az utolsó forduló mérkő-

zéseit 2022. március 3-án 

és 4-én rendezik. Mindkét 

nyolcasból az első hat jut 

tovább, az első kettő-kettő 

egyenesen a negyeddöntő-

be. A nyolc közé kerülésért 

március 31. és április 8. kö-

zött játszanak a csapatok, a 

negyeddöntő mérkőzéseire 

május 12. és május 20. kö-

zött kerül sor, a négyes dön-

tőt pedig június 12-én és 13-

án rendezik.

A szegediek újra összecsapnak a Kiellel a Bajnokok Ligájában. Fotó: MOL-Pick Szeged

Volt okuk örülni a szezonban. Fotó: PC Trade Szeged
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JÚLIUS 14., 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.)

JÚLIUS 17., SZOMBAT

Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor 

tér 12.)

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az új Tiszavirág uszodába? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lak-

cím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: július 14. A 

nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. Az intézmény csak az érvényben lévő kormányrendeletben foglaltak szerint fogadhat látogatókat. 

Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 

adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 

Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Történeti látványtár nyílik a vármúzeum emeletén.  A nyertes: Maczelka Norman. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK 

HÁZASSÁGOT június 25-

én: Vereska Mátyás és Bagi 

Brigitta, Forgács Dávid Pé-

ter és Malustyik Anikó, Tóth 

Arnold András és Taba Judit, 

Gyöngyi Ádám és Süli Brigit-

ta, Sipos Dávid Balázs és 

Király Petra; június 26-án: 

Takács Róbert és Györe Iza-

bella, Rácz Norbert és Ma-

tuska Tímea, Zatkó Szilvesz-

ter Csaba és Ungvári Viktó-

ria, Kovács Pál és Pigniczki 

Enikő, Rácz Dániel és Nagy 

Tímea, Berkes Tamás és Ko-

rom Fatime Hella, Pocskai 

Zsolt és Lomjánszki Nóra.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: 

Vári Gábor Lajosnak és Ber-

ta Mónikának 2021. 06. 17-

én András Lajos, Albert Zol-

tánnak és Szenes Szilviának 

2021. 06. 20-án Boglárka, 

Gémes Dániel Bálintnak és 

Süli Gabriellának 2021. 06. 

22-én Dániel, Lakatos Sán-

dornak és Hegedűs Szilviá-

nak 2021. 06. 23-án Szoia 

Szilvia, Becskereki Gábornak 

és Szilágyi Viviennek 2021. 

06. 23-án Olivér, 

Szabó Péternek 

és Fekete Réká-

nak 2021. 06. 24-

én Bence, Bakó 

Pálnak és Kardos 

Csillának 2021. 

06. 24-én Roland, 

Suhajda Tibornak 

és Grandpierre Szandrának 

2021. 06. 25-én Lilla, Rácz 

Zoltánnak és Bózsó Alexand-

rának 2021. 06. 26-án Tekla, 

Nagy Zoltánnak és Ivanov Nó-

rának 2021. 06. 26-án Máté, 

Gózon Jánosnak és Vincze 

Ritának 2021. 06. 26-án 

Regő nevű gyermeke szüle- 

tett.  

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:

www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: 

www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu
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2021. július 10., szombat12  Hirdetés


