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Hőhullám
Kutatók szerint 
pár nap helyett 
akár másfél hó-
napig is tarthat-
nak a hőhullá-
mok a jövőben 
Szegeden.

Bevonultak
Száz éve vonul-
tak be a ma-
gyar csapatok 
a közel három 
évig szerb meg-
szállás alatt 
álló Újszegedre.

Közeleg a rajt
Egy hónapja készül 
a szezon szeptembe-
ri rajtjára a PC Trade 
Szeged NB I/B-s női 
kézilabdacsapata. A 
cél egy stabil együt-
tes kialakítása.

8. 10.
SZIN 
Hazaira hangol-
va. Százötven 
magyar zenekar 
és előadó lép 
fel a Partfürdőn, 
augusztus 25. és 
29. között.

7.6.

Mindkét irányban 
járható lesz autóval 

a Belvárosi híd 
Hétfőtől módosítják a korlatozásokat

Augusztus 23-án, hétfőn újabb forgalmi változások lépnek 
érvénybe az Oskola és a Híd utca, illetve a Stefánia fel-
újítása miatt. Jó hír viszont, hogy korlátozásokkal, de újra 
mindkét irányban járható lesz autóval a Belvárosi híd. 

Terv szerint halad a vízvezeték-rekonstrukció és a rész-
leges útburkolat-építés a Stefánián, a Belvárosi híd 
szegedi hídfőjében, valamint a Roosevelt tér Híd utca 

és Victor Hugo utca közötti részén. Emiatt újabb forgalmi kor-
látozások lépnek életbe, melyek a gyalogosok, az autósok és 
a kerékpárosok közlekedését is érintik. Ezek várhatóan szep-
tember 19-éig lesznek érvényesek.

• Augusztus 23-ától, hétfőtől a buszok és trolibuszok is-
mét az eredeti útvonalukon járnak. Ezzel összhangban meg-
szűnik a Széchenyi téri ideiglenes megállóhely. 

• Újszeged felől is újra járható lesz autóval a Belvárosi 
híd, korlátozásokkal.

Folytatás az 5. oldalon

Hétvégén is 
ünneplés

Az ünnepi hosszú hét-
végén nemcsak a 
programokra érde-

mes kilátogatni. A Széchenyi 
tér igazi kézműves- és gaszt-
ronómiai piaccá változott: 
közel 120 kereskedő kínálja 
a portékáit. A szegediek kö-
rében kedvelt borászatokon 
kívül kisüzemi sörkülönle-
gességek, finom pálinkák és 
ínycsiklandó ételek is megta-
lálhatók. Szombaton fellép a 
Csiga duó, a Kozmosz Egye-
sület, Báder Béla és zeneka-
ra, a Colorado Country Band, 
a Pumpkins és a Concorde 
zenekar, s lesz fúvószene-
kari találkozó is. Vasárnap 
színpadon a Grimm-Busz 
Színház, a Kozmosz Egyesü-
let, Várkonyi Tibi, a MI3 és a 
Coco Bongo.

Mi lesz a tápéi egyházi temetővel?

Jozó Zoltánné összegyűjtötte harmincegy, a tápéi öreg temető környékén lakó támoga-
tó aláírását, majd Szabó Sándor MSZP-s országgyűlési képviselőhöz fordult: segítsen 
nekik abban, hogy a római katolikus egyház, miután évtizedeken át nem törődött a te-
rülettel, végre foglalkozzon vele. Az asszony többször levélben is kereste már a püspöksé-
get, de eddig még nem válaszoltak neki. Ezért is fordult a képviselőhöz. A gazdátlan, gazos 
terület eső után a környék legnagyobb szúnyogkeltetője. Fotó: Iványi Aurél

Folytatás a 4. oldalon

Elkezdődött a tizenegyedik 
óvoda felújítása

A Gyertyámos utcai óvoda a tizenegyedik, amely az utób-
bi három évben megújul az önkormányzat ovi-korszerű-
sítési programjában. A kivitelező a napokban elkezdte a 
munkát. Fotó: Iványi Aurél

Bővebben a 4. oldalon

Szobrot avattak 
Kecskéstelep alapítójának

A 140 éve született Kecs-
kés István mellszobrát 
a róla elnevezett város-
részben Csorba Ágnes, a 
Kecskési Civilek a Környe-
zetünkért Érdekvédelmi 
Egyesület elnöke, Botka 
László polgármester és a 
család nevében Kecskés 
László, Kecskés István 
unokája leplezte le. Csorba 
Ágnes történelmi pillanat-
nak nevezte az ünnepsé-
get, Kecskés László pedig 
az önkormányzatiság meg-
testesülésének, mert kü-
lönböző pártok fogtak ösz-
sze a szobor érdekében.

– Sokszor, sokan feltették 
már azt a kérdést, hogy mi a 
titka Szegednek? Mitől ilyen 
erős a közösségünk össze-
tartozása, miért a miénk az 
egyik legszolidárisabb város 
az országban? És ha erre a 

kérdésre választ szeretnénk 
találni, akkor érdemes kö-
zös történelmünket és an-
nak jeles szereplőit tanul-
mányozni és minél jobban 

megismerni. Közülük is ki-
emelkedik Kecskés István, 
akinek szép szobrát ma 
avatjuk fel, hogy lerójuk tisz-
teletünket különleges mun-

kássága előtt. Ő az, akiről 
Kecskéstelep a nevét kapta 
– fogalmazott beszédében 
a polgármester. 

Folytatás a 3. oldalon

Kecskés István mellszobrát a Kecskési Művelődési Ház melletti közösségi téren Csorba Ágnes 
és Botka László leplezte le. Fotó: Szabó Luca
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

41. § (2) bekezdés értelmében

közzéteszi

a Szeged, Kossuth Lajos sgt. – Teréz utca – Bakay Nándor u. – Vásárhelyi Pál út, vala-

mint a Szeged, Dorozsmai út – Fonógyári út – Kollégiumi út által határolt területek tele-

pülésrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó

tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-ér-

vényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pont-

jában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszű-

nésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. 

évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az 

elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő 

közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, 

kizárólag elektronikus úton,

a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével 

és a fehereva@szeged.eu e-mail-címre megküldve,

legkésőbb 2021. szeptember 5-ig.

Alföldi Róbert, aki A csár-
dáskirálynővel, a Mágnás 
Miskával, az István, a ki-
rállyal és a Hegedűs a ház-
tetőnnel is óriási sikert 
aratott az utóbbi másfél 
évtizedben a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon, most a 
klasszikussá lett népsze-
rű musicalt, a West Side 
Storyt állította színpadra a 
Dóm téren.

A darabban egymás el-
len kíméletlenül har-
coló két New York-i 

szekértábor, a Cápák és a 
Rakéták miatt mintha Ma-
gyarországon különös ak-
tuálisa lenne ma Leonard 
Bernstein musicaljének, az 
1957-es ősbemutató óta tö-
retlenül népszerű West Side 
Storynak.

Erről Alföldi Róbert el-
mondta: – Biztosan ez is 
közrejátszhat abban, hogy 
Rosta Mária és a Zikkurat 
Színpadi Ügynökség most 

elővette ezt a mára abszolút 
klasszikussá lett musicalt. 
A dolog lényege szerintem 
mégsem ez, hanem inkább 
az, hogy ebben a darabban – 
miként Shakespeare Rómeó 
és Júliájában is – mindenki 
elbukik. Ki nyer egy ilyen 
helyzetből? Senki! Halál a 
vége. Ez engem sokkal job-
ban érdekel a történetben. 
A két szemben álló szekértá-
bor a darab alapkonfliktusa, 
nem kell felfedezni. Sokkal 
érdekesebb számomra azt 
megtalálni, hogy mitől van 
ilyen hatalmas indulat ezek-
ben a fiatalokban. Valóban 
az utcáról szól ez, vagy az 
csak egy ürügy? Vagy a saját 
zavarodott boldogtalansá-
guk miatt kell találniuk vala-
kit, aki életprogramot ad ne-
kik azzal, hogy gyűlölni kell 
és lehet, és kit kell majd ki-
nyírni? A két tábor ugyanazo-
kat a dolgokat járja körbe, 
és állításaikra ugyanazokat 
a kérdéseket lehet föltenni. 

Ugyanúgy lehet mindkettő-
nek ellentmondani. A West 
Side Storyban ehhez még 
hozzáadódik, hogy van két 
különböző kultúra, melynek 
képviselői közül sokan ab-
ból indulnak ki: ha valaki 
nem ugyanolyan, mint én, az 
csak rosszabb lehet. Ennek 
a gondolkodásmódnak csak 
halál és boldogtalanság le-
het a vége, miközben az egy-
másnak feszülő szereplők 
ugyanolyan korúak, ugyano-
lyan az adrenalinszintjük és 
ugyanúgy túlfűtöttek szexu- 
álisan.

A színész-rendezővel ké-
szült teljes interjú a szege-
diszabadteri.hu internetes 
oldalon olvasható. A musical 
augusztus 21-én és 22-én 
még látható. 

Adóellenőrök jelentek meg a napokban a 
szegedi Wesley János Általános Iskolában, 
amelyet az Iványi Gábor által vezetett Ma-
gyar Evangélikus Egyházközösség működtet 
a régi Dugonics-iskola épületében (képün-
kön). Az adóhatóság tartozás miatt indított 
végrehajtást a szervezet ellen.

A Magyar Evangéliumi Testvérközösség 
a hitélet mellett a szociális ellátásban, 
az oktatásban, az idősgondozásban és 

a hajléktalanok ellátásában is dolgozik, állami 
feladatokat átvállalva. Az Orbán-kormány évek 
óta próbálja ellehetetleníteni a munkájukat. 
Az első lépés az volt, 
amikor a szervezetet 
jogsértő módon meg-
fosztották egyházi 
státuszától. Ezt az al-
kotmánybíróság még 
2012-ben törvény-
telennek nyilvánítot-
ta, és kötelezte a kor-
mányt döntése meg-
változtatására. Ez az-
óta sem történt meg. 
Mivel Iványiék így nem minősülnek egyházi 
szervezetnek, nem jogosultak az emelt norma-
tív támogatásra sem.

– Miután elvették ezt, ezért kerültünk ilyen 
nehéz helyzetbe, hiszen az alapnormatívából 
nem lehet működtetni az államtól átvállalt fel-
adatokat, csak a kiegészítő támogatásokkal. 
Ha valaki nem kapja meg, akkor azoktól kelle-
ne beszedni, akik felé végzi ezt a tevékenysé-
get. De nem akartuk ráterhelni ezt az összeget 
a gyerekek szüleire, másutt az idős emberek 
hozzátartozóira, vagy pedig a hajléktalanokra 
– nyilatkozta a Szeged Televíziónak Iványi Gá-
bor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérkö-
zösség elnöke.

Az állami támogatás elvonása miatt a szer-
vezet nem tudta maradéktalanul rendezni a 

dolgozók járulékait, a felhalmozott tartozás 
meghaladja a 250 millió forintot. Azonban az 
állam sokkal több pénzzel tartozik nekik. Iványi 
Gábor szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek 

személyes problémája van vele, 
mivel több alkalommal is kritizálta 
tevékenységét. Szerinte csak egy 
kormányváltás segíthet abban, 
hogy a jogsértés megszűnjön.

– A megoldás az, hogy távoz-
nia kell a hatalomból annak, aki 
úgy deformálja a dolgokat, és 
olyan világot épít fel, amely műkö-
désképtelenné teszi a normális, 
embereket szolgáló intézménye-
ket. Mihelyt eltávozik a hatalom-

ból a jelenlegi kormány összes szereplője, egy 
választás vagy valami egyéb következtében, a 
helyzetünk azonnal rendeződik – jegyezte meg 
Iványi Gábor. 

Az adóhatóság tisztviselői a napokban 
megjelentek a szegedi Wesley-iskolánál is, 
hogy bármilyen értékesíthető dolgot lefoglalja-
nak. Mivel azonban nem találták eladhatónak 
az iskolában található padokat, táblákat és 
egyéb felszereléseket, ezért végül nem vittek 
el semmit. Iványi Gábor levélben arról tájékoz-
tatta munkatársait, hogy a kialakult helyzet 
miatt augusztus elején mindenkinek csak 140 
ezer forintot tudnak bérként kifizetni. A fenn-
maradó összeget akkor tudják utalni, ha az 
egyházközösség megkapja az e havi normatív 
támogatást.

A fideszesek  nagy részének sem 
tetszik a Pegasus-botrány

Pártállástól függetlenül a magyarok több 
mint fele elítéli a megfigyeléseket – derült 
ki a Publicus Intézet felméréséből. 

Van már adat arra is, hogy a Fidesz sza-
vazói mekkora arányban értesültek a 
botrányról. A fideszesek 68 százaléka 

tud a Pegasus-botrányról, az Orbán-kormány 
lehallgatási ügyéről, amelyben ellenzéki 
vagy kormánykritikus politi-
kusokat, újságírókat, üzlet-
embereket figyeltek meg. A 
legértesültebbek a DK sza-
vazói, 94 százalékkal, de a 
lakossági átlag is elég ma-
gas: 76 százalékos.

A Népszava számára 
készített Publicus-felmérésből az is kide-
rül, hogy a fideszes szavazók 71 százaléka 
szerint sem elfogadható, hogy megfigyelnek 
kormánykritikus személyeket, de csak 7 szá-
zalékuk gondolja azt, hogy Orbán Viktornak 
le kellene mondania. Ugyanakkor 43 száza-
lékuk mondatná le Varga Judit igazságügyi 
minisztert, aki a titkosszolgálati megfigyelé-
sek engedélyezésére jogosult. 

A fideszesek 25 százaléka gondolja azt, 

hogy a megfigyeléseket a kormány kezde-
ményezte, ám 41 százalékuk biztos benne, 
hogy nem; 34 százalékuk nem tudja, vagy 
nem válaszolt. Az ellenzékieknél 84 száza-
lék az aránya azoknak, akik szerint az Or-
bán-kormány kérésére figyelték meg az em-
bereket.

A Publicus kérdésére válaszolva a kor-
mánypártok szavazóinak 76 százaléka nem 

tartja helyesnek, hogy a 
magyarországi törvények 
szerint lényegében bárki 
megfigyelhető az igaz-
ságügyi miniszter enge-
délyével, s ezt csupán 17 
százalékuk támogatja. Az 
ellenzékieknél 92 százalék 

ellenzi ezt az eljárásrendet, és csak 4 száza-
lék támogatja. Ez azt is jelenti, hogy a kor-
mánypártiak és az ellenzékiek is nagyrészt 
azt szeretnék, hogy szigorúan szabályoznák 
a lehallgatások elrendelését, és nem egy 
ember döntene róluk, kiváltképp nem egy 
kormánytag.

Varga Judit igazságügyi miniszter hivatal-
ba lépése óta naponta öt engedélyt adott ki 
megfigyelésre.

Megszállta a NAV Iványi Gáborék 
szegedi iskoláját

Alföldi Róbert: A fiatalok 
hatalmas indulata érdekel

90 éves a szabadtéri

Augusztus 29-ig negyven plakátból álló tárlat mutatja 
be az idén 90 éves Szegedi Szabadtéri Játékok törté-
netét a Klauzál téren, a kezdetektől egészen a 2000-
es évekig.

Varga Judit igazságügyi 
miniszter hivatalba lépé-
se óta naponta öt enge-
délyt adott ki megfigye-
lésre.

Az állami támogatás el-
vonása miatt a szervezet 
nem tudta maradéktala-
nul rendezni a dolgozók 
járulékait, a felhalmozott 
tartozás meghaladja a 
250 millió forintot. Azon-
ban az állam sokkal több 
pénzzel tartozik nekik.
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 Vélemény

Van tétje

Hamarosan tényleg, most már igaziból megkezdődik 
az ellenzéki előválasztás, tehát nemcsak a jelöltek 
megnevezése és visszaléptetése zajlik majd, hanem 

kampány is a szavazatokért. A demokrácia ünnepének szo-
kás nevezni a választást – ízlés dolga, ki mennyire ünnepli 
azt, ami választás címén Magyarországon az utóbbi időben 
zajlik –, de az előválasztás tényének amúgy tényleg lehetne 
egy kicsit örülni.

Vagy legalábbis értékelni a tényt, hogy idáig eljutottak az 
ellenzéki pártok. 

Jó néhány évvel korábban is napirenden volt már ez a 
módszer, de mostanra egészen világossá vált: az előválasz-
tás megrendezése, az annak szabályairól való megállapo-
dás maga is szövetség-
kötési lépés. Vagyis ha 
az ellenzéki pártok nem 
akarnak együttműköd-
ni, mi több, szóba sem 
nagyon állnak egymás-
sal, akkor arról sem 
tudnak megegyezni, 
hogyan rivalizáljanak. 
Ez az akadály hárult el 
2018 után. Ebből a szempontból tulajdonképpen mindegy 
is, mekkora az előválasztás megrendezésének motivációi 
között a kényszer szerepe, és mekkora a vidáman daloló ön-
kéntességé a pártok részéről, mert a politikában rendsze-
rint többre megyünk azzal, ha a szereplők felismerik érde-
keik egybeesését, és képesek elviselni azt, hogy ami nekik 
jó, az másnak se rossz. 

A „dögöljön meg a szomszéd tehene” megközelítéshez 
képest ez valóságos civilizációs ugrás.

Most következik az a rész, amikor ténylegesen le kell fut-
tatni a versenyt, és amikor kiderül, hogy a közös jelöltekre 
vágyó ellenzéki választók mennyire motiváltak arra, hogy 
aktívan bevonódjanak e közös jelöltek kiválasztásába. 

A részvételi számnak a versengés akusztikáján túl gya-
korlati szerepe is van, legalább két okból. Az egyik, hogy az 
előválasztás fideszes meghekkelésének lehetőségét leg-
inkább akkor lehet megelőzni, illetve azzal lehet ennek a 
feltételezett hatását csökkenteni, ha sok ellenzéki szavazó 
vesz részt a voksolásban. Ebben az esetben az Orbán-rend-
szer trolljai csak kis mértékben képesek felvizezni az ellen-
zéki közakaratot.  A másik, ami miatt fontos a részvétel az 
előválasztáson, az az, hogy vajon mennyire hasonlít majd 
a 2021. őszi ellenzéki szavazóközönség a 2022. tavaszira. 
Egy kisebbség fogja kiválasztani a többség számára a jelöl-
tet, s mivel nálunk ilyesmivel még sosem próbálkoztak, nem 
tudhatjuk, hogy a tavaszi szavazóknak mennyire lesz ked-
vük az ősszel győzedelmes ellenzéki jelöltre szavazni. Igaz, 
bármennyien is vesznek részt a voksoláson, a jelöltjelölők 
köre mindenképpen szélesebb lesz, mint ha csupán a párt-
vezetők döntöttek volna az indulókról. 

Az igazán döntő mozzanat azonban csak ezután követke-
zik. A közös miniszterelnök-jelölt és a közös egyéni jelöltek 
kiválasztását nem követheti a ma még ki sem nyitott közös 
lista helyeinek szétvitatkozása. Amire komoly esély van. Csak-
hogy az előválasztás lezárásának nem a macherkedés új sza-
kaszába kell átvezetnie bennünket, hanem egy pszichológiai 
áttörés felé kellene vinnie az ellenzéki és a kormánykritikára 
hajló, de szavazati szándékában még bizonytalan közönsé-
get. Azt kellene érezni október közepén, hogy több mint egy 
évtized után van kihívó. Nem bottal ütjük a Fidesz nyomát, 
hanem karnyújtásnyira van a váltás lehetősége.

Ez az, aminek mélyen be kell vésődnie az ellenzéki politi-
kusok gondolkodásába. Az a tény, hogy van tét, a felelőssé-
güket is meghatványozza. Többé nem az a kérdés, kié lesz 
az ezüstérem, nem is az, ki lehet-e húzni még négy évet a 
NER-ben. Ha a kormány-, sőt a demokratikus rendszerváltás 
a tét, akkor az elvárások is ennek megfelelő magasságba 
emelkednek. Ehhez kell felnőnie mindenkinek. 

Lakner Zoltán

Ha a kormány-, sőt a de-
mokratikus rendszervál-
tás a tét, akkor az elvá-
rások is ennek megfelelő 
magasságba emelked-
nek. Ehhez kell felnőnie 
mindenkinek.

Karikó Katalin újabb elismerése
Ösztöndíjat neveztek el róla az Egyesült Államokban 

A Pennsylvaniai Egyetem 
Perelman Orvosi Iskola 
ösztöndíjat nevezett el Sze-
ged díszpolgáráról, Karikó 
Katalinról. Az új ösztöndíj 
a vakcinakutatás terüle-
tén tevékenykedő kutatók 
számára nyújt majd támo-
gatást.

A Pennsylvaniai Egye-
tem július végén je-
lentette be, hogy két 

új ösztöndíjjal támogatja a 
hallgatóit, tisztelegve Karikó 
Katalin és a Roberts család 
tudományos munkája előtt 
– derül ki a Penn Medicine 
News cikkéből. Karikó  Kata-
linról a bécsi egyetemen már 
jelöltek meg kurzust, de ösz-
töndíjat most először nevez-
tek el róla.

A szegedi József Attila 
Tudományegyetemen dip-
lomázó és doktoráló kutató 
24 évig dolgozott a philadel-
phiai Pennsylvaniai Egyete-
men. A Karikó-ösztöndíj a 

pályakezdő tudósokat fogja 
segíteni: a fiatal kutató egy-
éves fizetésének megfelelő 
összegű támogatás célja, 
hogy a fertőző betegségek 
elleni oltóanyagok létreho-
zására ösztönözzön, így a 
Pennsylvaniai Egyetemet, 
mint az mRNS-alapú és más, 
modern megközelítésű vak-
cinafejlesztés bázisát erősít-

se és népszerűsítse – írja az 
SZTEinfo.

Karikó Katalin azt is el-
árulta: szurkol, hogy Pardi 
Norbertnek adják az első 
Karikó-ösztöndíjat, fél azon-
ban, hogy más szempontok 
dominálnak majd a kivá-
lasztás során. A két tudóst 
a kisújszállási gyökerek és 
a szegedi egyetemi tanul-

mányok mellett az is össze-
köti, hogy együtt dolgoztak 
a Pennsylvaniai Egyetemen, 
később pedig Karikó Katalin 
az mRNS-kutatásokban dön-
tő szerepet játszó laboratóri-
umát Pardi Norbertnek adta 
át. A két kutató partnersége 
és alapozó kutatása terem-
tette meg a Covid–19 elleni, 
történelmi jelentőségű mR-
NS-oltóanyagok kifejleszté-
sét. 

A Penn Medicine News 
kiemelte: a Roberts család 
támogatásával a fertőző 
betegségek és a rák elleni 
küzdelmet segítő ambició-
zus kutatási program indul. 
Az egyetem munkatársai a 
koronavírusok szélesebb 
körét megcélzó, illetve a 
szegényebb országok szá-
mára is elérhető oltóanyag 
fejlesztésén dolgoznak. Az 
mRNS-platformot az influ-
enza, a genitális herpesz, a 
HIV és a malária ellen is be 
szeretnék vetni.

Karikó Katalin radnótis diákok társaságában, májusi szege-
di látogatásán. Fotó: Iványi Aurél

Szobrot avattak 
Kecskéstelep alapítójának

Folytatás az 1. oldalról
– Az I. világháború idején a 
határon túlról elmenekült 
honfitársainknak és a háború-
ban súlyos sebesülést szenve-
dő, leszerelt katonáknak hoz-
ta létre ezt a telepet. Közben-
járásával kedvezményes hi-
telből építkezhettek azok az 
emberek, akik máskülönben 
földönfutók lettek volna. De 
nemcsak otthont, munkát is 
segített találni olyan emberek-
nek, akikről a többség már le-
mondott volna. A korábbi ár- 
terület a város tulajdonában 
volt, Kecskés István pedig 
kedvezményes kölcsönt har-
colt ki azoknak, akik itt akar-
tak építkezni. Majdnem 400 
új otthonnal alapították meg 
itt a telepet az 1920-as évek-
ben – tette hozzá Botka Lász-
ló. – Kecskés István azonban 
tudta, hogy a biztonságot nyúj-
tó otthon és a hasznos munka 
mellett még egy fontos össze-
tevője van a jó közösségnek: 
ez pedig a színes és gazdag 
közösségi kulturális élet. Így 
közreműködött a kultúrház, a 
helyi civil életben fontos sze-
repet játszó polgári kör meg-
szervezésében is. 

De a telep létrehozását 

követően Kecskés István 
közreműködésével alakult itt 
dalárda, hitkör, vonószenekar 
és önkéntes tűzoltó-egyesü-
let is. A közös erőfeszítésnek 
köszönhetően a telepen élők 
összetartozása talán az egyik 
legerősebb a mai napig Sze-
geden.

A polgármester hozzá-
tette: – Persze azóta sok víz 
lefolyt a Tiszán. A kis, mai 
szemmel kevéssé komfortos 
házikókat szép kertes házak 
váltották fel, egyre több fiatal 

költözik ide örömmel, mert 
a város közelsége mellett 
nyugalmat, békét és a gye-
rekek felneveléséhez ideális 
körülményeket találnak itt a 
családok. Bár a városrész az 
elmúlt csaknem száz évben 
rengeteget változott, fontos, 
hogy tudjuk, nem jöhetett 
volna létre Kecskés István 
elszántsága, emberszeretete 
és értékes szakmai tudása 
nélkül. A mai napon hadd 
fejezzem ki legnagyobb tisz-
teletemet Kecskés István 

munkássága előtt, amiért 
Szegednek ezt a korábban 
lakatlan területét élettel, 
örömmel és szeretettel töl-
tötte meg. Fontosnak tartom, 
hogy emlékét jó szívvel őriz-
zük, és minél több szegedivel 
megismertessük. Mert példa-
mutató szolidaritása nélkül 
Szeged nem lehetne ma az 
összetartozás és az összefo-
gás városa. Áldjuk hát ezért 
a nevét legalább újabb 140 
évig!– zárta beszédét Botka 
László

Botka László polgármester Kecskés Lászlóval, Kecskés István unokájával a szoborava-
tón. Fotó: Szabó Luca
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Gyűjthetik
az aláírásokat

Lezárult az ellenzéki elő-
választás jelentkezési 
időszaka. A hat minisz-

terelnök-jelölt mellett össze-
sen 271 egyéni képviselő-
jelöltet regisztráltak a 106 
egyéni választókerületben. 
Szegedet érintően a Csong-
rád-Csanád 1-es egyéni vá-
lasztókerületben Binszki Jó-
zsef (DK) és Szabó Sándor 
(MSZP), a Csongrád-Csanád 
2-es választókerületben Mi-
hálik Edvin (Momentum) és 
Tóth Péter (Jobbik) indul az 
előválasztáson. A jelöltek 
augusztus 23-ától szeptem-
ber 6-áig gyűjthetik az aláírá-
sokat. Az előválasztás első 
fordulóját szeptember 18. és 
26. között rendezik meg.

Megújult bérletek 
válthatók

Megszűntek a koráb-
bi bérletek a Sze-
gedi Nemzeti Szín-

házban, helyettük nyolc új 
konstrukcióból választhatnak 
a felnőtt és három új variáci-
óból a fiatalabb nézők. Eddig 
a korábbi bérlettulajdonoso-
kat várták a jegyirodába, az új 
bérletesek augusztus 23. és 
október 15. között vásárolhat-
nak majd színházbérletet. 

Műfajilag sokszínű re-
pertoárral, ősbemutatókkal 
várják a közönséget: a tizeny-
nyolc új bemutatóból hármat 
a Szegedi Kortárs Balett állít 
színpadra, és az operatagozat 
is kiemelkedő programmal 
készül. Továbbra is elérhetők 
a három-, illetve ötelőadásos 
szabadbérletek, amelyek már 
online, SZÉP-kártyával is meg-
vásárolhatók és beválthatók.

Szeged segít
10 ezer forint a várostól

Ha mindenki kéri, akkor összesen 9500 szegedi gyerek 
kaphat iskolakezdési támogatást az önkormányzattól. 
Gyerekenként 10 ezer forintot lehet igényelni, de ké-

relmet kell beadni hozzá. A szegedi önkormányzat tavaly 95 
millió forinttal segítette a családokat tanévkezdés előtt, idén 
is hasonló nagyságrendű támogatást terveznek.

A beiskolázási támogatást minden szegedi bejelentett 
lakcímmel rendelkező és itt élő család igényelheti gyereké-
nek. Ehhez egy nyomtatványt kell kitölteni, amit akár a Szé-
chenyi téri ügyfélszolgálaton, akár valamelyik kirendeltségen 
be lehet adni, még sorba sem kell állni, elég a gyűjtődobozba 
bedobni. Elektronikusan is kitölthető és benyújtható a kére-
lem, a kifizetés pedig 7-8 napon belül megtörténik. Eddig 
5000 igénylés érkezett be. A kérelmeket szeptember 15-éig 
lehet leadni.

Tápai kiflit is sütöttek

A tápai Heller Ödön Mű-
velődési Házban tar-
tott Kicsi Kukta tábor 

résztvevői mindennap sü-
töttek valamit, és azt meg 
is ették. Azt is megtanulhat-
ták, hogyan viselkedjenek a 
konyhában és az asztalnál. 
Egyik nap lángost dagasz-

tottak, de kekszeket és tápai 
kiflit is készítettek. Szécsényi 
Rózsa, Tápé önkormányzati 
képviselője az utolsó napon 
szakácskönyvekkel lepte 
meg a gyerekeket, és kaptak 
egy fehér kötényt is, amelyet 
mindenki kiszínezhetett ru-
hafestékkel.

Folytatás az 1. oldalról
Szabó Sándor, Szeged szocialista országy-
gyűlési képviselője azzal egészítette ki 
Jozó Zoltánné szavait, hogy elmondta, 
több mint egy hónapja hivatalos levelet írt 
Kiss-Rigó László megyés püspöknek, kér-
ve a segítségét.

– A túloldalon a kis kápolna és a re-
meteház is felújításra vár. Ha lesz beru-
házás, a tervezési költségek felét Szeged 
önkormányzata magára vállalja. De ehhez 
az kell, hogy az egyházmegye is lépjen. És 
nemcsak a felújítás lenne fontos, hanem 
ennek az egész területnek a rendbetétele 
– mondta Szabó Sándor. Az országgyűlési 
képviselő hozzátette: ha nem kap választ 
a levelére, személyesen keresi fel Kiss-Ri-
gó Lászlót. Szabó Sándor szerint igazából 
az egyháznak is az érdeke lenne, hogy 
végre történjen itt valami.

Mi lesz a tápéi egyházi temetővel?

Újabb óvodafelújítás kezdődött

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester és Szondi Ildikó önkormányzati képviselő a 
napokban adta át ünnepélyesen a munkaterületet a kivitelező szegedi vállalkozás ve-
zetőjének, Molnár Tamásnak. A Gyertyámos utcai óvoda a tizenegyedik, amely az utóbbi 
három évben megújul az önkormányzat ovi-korszerűsítési programjában. A kivitelező a 
napokban elkezdte a munkát. A hatvanas években épült intézményt jövő év elején vehetik 
újra birtokukba a gyerekek, akik addig a Teréz utcai oviba járnak majd. A 200 millió forintos 
fejlesztés nagyobb részét, 111 milliót az önkormányzat finanszírozza, 89 millió az uniós 
támogatás. A fejlesztés célja elsősorban az energetikai korszerűsítés. Fotó: Iványi Aurél 

A kuktatábor résztvevőit Szabó Sándor országgyűlési és 
Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő lepte meg. 
Fotó Iványi Aurél
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Mindkét irányban 
járható lesz autóval 

a Belvárosi híd 
Hétfőtől módosítják a korlátozásokat

Folytatás az 1. oldalról
•  A hídfőben a munkálatok 
miatt egy-egy sávra szűkül a 
forgalom, a két irányba vál-
takozva lehet haladni, jelző-
lámpa irányítása mellett. Az 
Újszegedről érkezők a Híd 
utca felé egyenesen és jobb-
ra is mehetnek.

• Ezzel összehangban az 
Újszegedről érkező kerékpá-
rosok a szegedi hídfőig az 
eredeti helyükön, a magasí-
tott kerékpárúton közleked-
hetnek, a hídfőben pedig 
átmenetileg be kell csatla-
kozniuk az autósávba. 

• Szeged irányából az 
autósok átmenetileg a Deák 
Ferenc utca felől hajthatnak 
fel a hídra, a posta elől balra 
továbbra sem kanyarodhat-
nak ki. 

• A Stefánia a Vörösmar-
ty utca és a Vár utca között 
újra járható lesz; a Vörös-
marty utcai (színházi) körfor-
galomból érkező autósok a 
Vár utca – Deák Ferenc utca 
felé jutnak ki a Híd utcára és 
onnan egyenesen,   jobbra 
vagy balra, a hídra.

• A Roosevelt tér fe-

lől ebben az időszakban is 
zárva lesz a jobbra, a hídra 
tartó irány, kerülni a Victor 
Hugo utca – Deák Ferenc 
utca – Híd utca – Belvárosi 
híd vagy a Victor Hugo utca 
– Kelemen utca irányban  
lehet. 

• A kerékpárosok eb-
ben az időszakban Újszeged 
felé változatlanul csak jár-

művüket tolva, gyalogosan 
mehetnek fel a hídra, vagy 
az úttesten, a többi közleke-
dővel együtt. A gyalogosok a 
Belvárosi híd Roosevelt téri 
oldalán mehetnek mindkét 
irányban; a járdaszegély épí-
tése miatt a hidat megközelí-
teni a Roosevelt téri lépcsőn 
lehet.

• Az Oskola utca tovább-
ra is zárva a Somogyi utca és 
a Roosevelt tér (Palánk cuk-
rászda) között. Az Oroszlán 
utca csak az építési forga-
lom számára elérhető, a So-
mogyi utca és a Victor Hugo 
utca átjárható. Az Oroszlán 
utca – Nádor utca – Bajza 
utca közötti rész csak a Deák 
Ferenc utca felől közelíthető 
meg. Az Oskola utca lezárt 
részére tehát kizárólag az 
építési forgalom és a sze-
métszállító járművek hajt-
hatnak be, a szolgáltatást az 
eddig megszokott formában 
végzik. Parkolni is tilos ezen 
a szakaszon. Az áruszállítás 
a környező közterületeken 
– Somogyi utca, Victor Hugo 
utca, Roosevelt tér – kijelölt 
rakodóhelyekről kézikocsi-
val oldható meg; az Oskola 
utcai árumozgatáshoz a kivi-
telező alkalmas felületet biz-
tosít. A gyalogosok az Oskola 
utca Belváros felőli járdáját 
használhatják. Kerékpáro-
sok csak gyalogosként, a ke-
rékpárt tolva mehetnek be 
az elzárt területre. Az üzletek 
gyalogosan mindkét oldalon 
megközelíthetők.

Múlt héten adták át 
ünnepélyesen a 
Gáspár Zoltán ut-

cai és a Kossuth Lajos su-
gárúti idősek klubját. A Dáni 
utcai felújított nappali ellátó-
helyet hétfőn vették birtok-
ba az idősek. Ferenczi Mi-
hálynénak nagyon hiányoz-
tak a társak és a programok. 
Az egyik legrégebbi klubtag, 
Bárdos Istvánné úgy fogal-
mazott: hiába biztosítottak 
nekik máshol lehetőséget, 
a Dáni utcai klub az „igazi 
otthonuk”, amely népszerű 
a környék idős lakóinak kö-
rében – több mint harmin-
can látogatják rendszere- 
sen.

A nappali ellátóhely ve-
zetője, Zádori Szeréna el-

mondta: nagyon szeretnek 
ide járni a nyugdíjasok, mi-
vel jó a társaság, és számos 
programot szerveznek ne-
kik. A körzet önkormányzati 
képviselője, Hekáné Szondi 
Ildikó arról beszélt, hogy a 
városban óriási szükség van 
az idősklubokra, amelyek 
igazi közösségi térként mű-
ködnek.

A hat klub felújítása ta-
valy indult uniós támoga-
tásból és önkormányzati 
forrásból – összesen 430 
millió forintból. Csúcs Áron, 
a Szegedi Kistérségi Többcé-
lú Társulás (SZKTT) igazga-
tója elmondta, hogy a Dáni 
utcai klub 43 millió forintból 
újult meg. Az SZKTT Szociá-
lis Intézménye laptopot, mo-

sógépet és egyéb használati 
eszközöket is vásárolt a sa-
ját költségvetéséből.

A beruházás során az 
épület új homlokzati hőszi-
getelést kapott, korszerűsí-
tették a fűtést, a világítást, 
a vizesblokkot, akadálymen-
tesítették a mellékhelyisé-
get. Teljesen megújult a tá-
lalókonyha, ahová modern 
konyhatechnikai eszközök 
is kerültek. A klubhelyiségbe 
új bútorokat, függönyöket és 
szőnyegeket vásároltak.

Mihálik Edvin szerdán 
adta át ünnepélyesen a 
felújított Alsó kikötő sori 
idősek klubját. A körzet ön-
kormányzati képviselője 
elmondta: a klub hatvan új-
szegedi idős ember nappali 
ellátását biztosítja. A panel-
házban működő intézmény 
teljes felújítása 71 millió 
forintba került – ebből 59 
millió volt az uniós támoga-
tás, 12 millió pedig a városi  
önerő.

Megújult a Dáni utcai
és az Alsó kikötő sori

idősek klubja
Hat szegedi idősek klubja újult meg az elmúlt hónapokban 
430 millió forintból Szegeden. Hétfőn a Dáni utcai klubot, 
szerdán pedig az Alsó kikötő sori nappali ellátóhelyet vet-
ték birtokba az idősek. A fejlesztéseknek köszönhetően 
hazánkban Szegeden a legkorszerűbb az idősek nappali 
ellátása.

Mihálik Edvin önkormányzati képviselő szerdán adta át az Alsó kikötő sori idősek klub-
ját. Több mint 70 millió forintból újult meg az idősek nappali ellátóhelye. 

Szondi Ildikó önkormányzati képviselő adta át hétfőn az idősek felújított Dáni utcai 
nappali ellátóhelyét. Fotók: Iványi Aurél 

Augusztus 23-ától érvényes 
forgAlmi korlátozások 

AutósoknAk és kerékpárosoknAk

Hétfőtől két sávon, korlátozásokkal közlekedhetnek az 
autósok.
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Száz éve vonultak be
a magyar csapatok
a közel három évig
szerb megszállás

alatt álló Újszegedre

Magyar katona 1918-ban. Fotó: Fortepan/
Máté Zsuzsanna 

Szerb katona 1919-ben. Fotó: Fortepan/
Horváth Miklós  

Csak pár százan tudtak át-
jönni a megszállt övezetből 
Szegedre, ugyanis a szer-
bek mindössze néhány órát 
adtak a költözésre, utána 
lényegében lezárták Újsze-
gedet. Szekéren, talicskán, 
batyuban hozták az emberek 
a holmijukat. Száz éve vonul-
tak be a magyar csapatok a 
közel három évig szerb meg-
szállás alatt álló Újszegedre. 

Az első világháború után 
két részre szakadt Sze-
ged. A szerb csapatok 

1918-ban vonultak be Újsze-
gedre és Szőregre. Ahogy azt 
a szeged.hu egy korábbi cik-
kében megírta: a szerbek el-
lenőrizték a Tisza két hídjá-
nak újszegedi hídfőit és a fon-
tos vasúti csomópontokat. A 
megszállás utáni első napok 

még békésen teltek, a ma-
gyar és szerb katonák közö-
sen járőröztek, ügyeltek arra, 
hogy a gyenge ellátás miatti 
elégedetlenség ne torkolljon 
lázadásba. Később azonban 
a szerbek mindjobban éreztet-
ték, hogy jelenlétük tartós le-
het, és akár meg is szerezhe-
tik maguknak Újszegedet és 
a Tisza–Maros szögének te-
lepüléseit. 1919 februárjában 
sokan elhagyták a megszállt 
övezetet, és amíg lehetett, a 
Belvárosi hídon át távoztak 
Szegedre. Innentől kezdve 
azonban lényegében elzárták 
egymástól a város két részét. 
A szerbek több mint két és fél 
évig tartották megszállás alatt 
Újszegedet, ahonnan 1921. 
augusztus 21-ére, vasárnap-
ra virradóra nyomtalanul el-
tűntek.

„Szegednek szíve nyugta-
lanul dobogott tegnap éjsza-
ka. Az emberek alig aludtak, 

sokan ébren töltötték az éj-
szakát, úgy várták a hajnalt, 
Újszeged felszabadulásának 
hajnalát. A háromórai harang-
szóra már talpon volt csak-
nem egész Szeged. Egyszerű 
munkásemberek és finom úri 
nép, fejkendős asszonyok és 

cifra kalapos úri dámák soka-
sága sereglett a híd felé. Min-
denki látni akarta, ha csak a 
távolból is, Újszeged feltáma-
dását” – tudósított a vasár-
nap hajnali eseményekről a 
Szeged című napilap.

A Rudolf (ma Roosevelt) 
téren táboroztak a magyar 
katonák, akik várták, hogy át-
lépjék a Tiszát. A Rudolf teret 
rendőri kordon vette körül, „a 
kordonon kívül a kíváncsiak 
ezreinek sűrű sora, a Kultúr-
palota lépcsőzetén is feketél-
lik az embertömeg” – írta az 
újság.

Fél öt felé már feszesen 
álltak a rohamsisakos ka-
tonák, magas rangú tisztek 
jártak lóháton ide-oda, a Vár 
utcai részen, a Kultúrpalota 
mellett indulásra készen állt 
a huszárság. Kevéssel három-

negyed öt előtt kocsirobogás 
hallatszott a Széchenyi tér 
felől. Jöttek a város urai és az 
állásaikba visszahelyezendő 
tisztviselők. Elöl a város foga-

ta, nemzetiszínű zászlót tartó 
hajdú a bakon, a kocsiban 
Aigner Károly főispán, Somo-
gyi Szilveszter polgármester, 
majd Kószó István nemzet-
gyűlési képviselő, az újszege-
di háromszög kormánybiztosa 
és a többi urak.

Pontban háromnegyed 
ötkor megjelent lóháton 
Janky Kocsárd tábornok, aki 
rövid beszédet mondott a 
katonáknak. „Nem harcolni 

és nem megszállni mentek. 
Szeretetet és boldogságot 
vigyetek azoknak, akik a há-
roméves nyomorúság alatt 
mindvégig kitartottak mel-
lettünk. Testvéri szeretettel, 
meleg, megértő szívvel le-
gyetek azok iránt is, akiket 
a lelketlen felbujtók megtán-
torítottak. Csak a felbujtókat 
fogjuk a törvény teljes szigo-
rával sújtani. Senki másnak 
bántódása nem lesz. Isten 
vezéreljen benneteket!” – 
mondta a tábornok, és a 
csapatok kettős rendekbe 
fejlődve, kendőlobogtatás, 
lelkes éljenzés és a katona-
banda víg muzsikája mellett 
vonultak át a hídon Újsze-
gedre.

A tudósítások szerint a híd 
végén állt az átadással megbí-
zott francia tiszt, aki feszesen 
szalutált a magyar lobogónak, 
majd látható megilletődéssel 
nézte végig a bevonulást. Új-
szegeden virágeső zúdult a 
magyar katonákra, síró anyák 
ölelték át fiaikat, boldog hitve-
sek rég nem látott férjüket.

Sz. C. Sz.

Az 1900-as évek elején készült fotón a Rudolf (ma Roosevelt) tér, a Kultúrpalota és a Belvárosi híd feljárója látható, a vámházakkal. 1921. augusztus 
20-áról 21-ére virradó éjszaka a Rudolf téren táboroztak a magyar katonák, akik várták, hogy átlépjék a Tiszát. Körülöttük több ezer szegedi gyűlt össze, 
még a Kultúrpalota lépcsőjén is hatalmas volt a tömeg a korabeli újság tudósítása szerint. Fotó: Fortepan

A Szeged című lap 1921. augusztus 23-i számának címlapja.

A megszállás utá-
ni első napok még 
békésen teltek, a 
magyar és szerb 
katonák közösen 
járőröztek, ügyeltek 
arra, hogy a gyenge 
ellátás miatti elé-
gedetlenség ne tor-
kolljon lázadásba.

„Szeretetet és boldogságot vigyetek azok-
nak, akik a hároméves nyomorúság alatt 
mindvégig kitartottak mellettünk. Testvéri 
szeretettel, meleg, megértő szívvel legyetek 
azok iránt is, akiket a lelketlen felbujtók meg-
tántorítottak. Csak a felbujtókat fogjuk a tör-
vény teljes szigorával sújtani.”
Janky Kocsárd tábornok a magyar katonáknak
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letein azonban a 15 feletti 
értékek lehetnek a jellem-
zőek, míg a központban a 
kompakt zónák területén 
a 20-at, illetve a 25-öt is 
meghaladhatja a trópusi éj-
szakák száma. A rosszabb 
forgatókönyv szerint a város 
közel teljes területén 30 fe-
letti lehet a trópusi éjszakák 
száma, csupán az északi és 
keleti területeken (Baktó és 
a Marostői városrész) lehet 
kisebb ez a szám. Szeged 
központjában ez az érték a 
40-et, illetve egy kisebb te-
rületen az 50-et is megha-
ladhatja.

Mindezt szemléletesen 
úgy is megfogalmazhatjuk, 
hogy a mostanában pár na-
pig tartó hőhullámok helyett 
a jövőben egy-másfél hó-
napig tartóra kell felkészül-
nünk.

Az SZTE Éghajlattani és 

Tájföldrajzi Tanszékén futó 
NKFI kutatási projekt ered-
ményei itt érhetők el: http://
clima.u-szeged.hu/klimaval-
tozas-a-varosokban

Szabó C. Szilárd

trópusi éjszakák száma. A 
rosszabb forgatókönyv sze-
rint ugyanakkor a városköz-
pontban már 20 feletti érté-
kek is megjelenhetnek. 

A kutatók szerint a 2071 
és 2100 időszakban már na-
gyobb mértékű változások 
várhatók. Szinte egész Sze-
geden 10 feletti lehet a tró-
pusi éjszakák száma. Csak 
Baktó, Béketelep, Tápé és 
a Marostői városrész külső 
területein lehetnek ez alatti 
értékek. A város belső terü-

7Városklíma

Pár nap helyett akár másfél hónapig is
tarthat a hőhullám Szegeden a jövőben

Szegeden több olyan nap is 
volt a júliusi hőhullámban, 
amikor éjszaka sem csök-
kent 20 fok alá a hőmér-
séklet. Ezt nevezik trópusi 
éjszakának. A szegedi ku-
tatók szerint ilyenből lesz 
több: a közeljövőben akár a 
20-at, az évszázad második 
felében pedig akár az 50-et 
is meghaladhatja a trópu-
si éjszakák száma évente 
Szegeden.

Napjainkban számos 
vizsgálat irányul arra, 
hogy megbecsülje az 

évszázad végéig Földünk ég-
hajlatának változását. Fon-
tos azonban tisztában lenni 
azzal, hogy a városi terüle-
tek klímáját nem csak globá-
lis és regionális folyamatok 
befolyásolják. A települések 
természetestől jelentősen 
eltérő felszíne és az ott folyó 
emberi tevékenység ugyanis 
kihat a hőmérséklet, a szél 
és további időjárási elemek 
alakulására, és e változá-
sok eredőjeként jön létre egy 
igen jellegzetes helyi klíma: 
a városklíma.

Ezt vizsgálták az SZTE 
Éghajlattani és Tájföldrajzi 

Hősziget

A városi hősziget jelenség fokozza a hőhullámok ne-
gatív hatását. A burkolt felületek és a gyenge átszel-
lőzés miatt akár 5-10 fokkal is magasabb hőmérsék-
letet mérhetünk a sűrűn beépített övezetekben, mint 
külterületen – írta Lakatos Mónika, az éghajlati szél-
sőségek kutatója a globális klímaválsággal foglalkozó 
masfelfok.hu oldalon. Az elmúlt negyven év erősödő 
trendje elsősorban a Kisalföldön és a Dél-Alföldön ér-
ződik.

Zöld Szeged
Szegeden két évtizede zajlanak jelentős – összességében több tízmilliárd forint költségű 
– környezetvédelmi beruházások, uniós és önkormányzati forrásból. Cél, hogy Szeged 
legyen az ország legzöldebb városa. A nagy költségigényű programok sorába tartozik a 
panelrekonstrukció, az elektromos közlekedés bővítése és az intézmények felújítása, me-
lyeknél elsődleges szerepet játszik az energiahatékonyság. 2018 óta több mint tíz kilo-
méter kerékpárút és kerékpársáv épült a városban. A folyamatosan bővülő kerékpáros 
infrastruktúrának köszönhetően már minden ötödik helyváltoztatás kerékpárral történik 
Szegeden. Összesen több mint 2500 fát ültettek el az uniós Zöld város programban, 
amelyben 80 ezer négyzetméter új vagy felújított zöldterület jött létre (Odessza, Erzsébet 
liget, Tarján, Belváros). Az önkormányzat mintegy 2500 fát ültetett el városszerte az uniós 
projekteken kívül. Zajlik az a 22 milliárd forintos program, amelyben a szegedi távfűtési 
rendszert állítják át geotermikus energiára. A geotermikus fűtési rendszernek köszönhe-
tően évente 23 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe – ezzel Reykjavík 
után Szegeden jöhet létre Európa második legnagyobb zöld távhőszolgáltató rendszere. 
Szeged a fenti teljesítményével nyerte el nemrégiben a Klímabarát település címet.

Hűtőfolyosók a sugárutak 
A zöldítéssel lehet a leghatékonyabban védekezni a 
városokban a hőhullámok ellen – nyilatkozta a Ma-
gyar Narancsnak Szilassi Péter geográfus, az SZTE 
Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi 
Tanszékének docense. „A növényzet klímaszabályo-
zó hatásánál nincs erősebb. A fa nemcsak árnyékot 
ad, a párologtatás révén is hűti a környezetét, és a 
gyep hűtő hatása is nagyságrendekkel jobb bármilyen 
más felületénél. Nagyon szimpatikus kezdeménye-
zés, hogy az olyan területeket, amelyeket nem hasz-
nálnak, füvesítik, például a villamossínek közét, a 
növényzet azt a területet is hűti. Azt hinné az ember, 
teljesen mindegy, hogy ott gyep van, beton vagy kő, de 
ez nem igaz” – hangsúlyozta a kutató, aki elmondta, 
hogy az éjszakai órákban, mivel a városközpont akkor 
is jóval melegebb, mint a város pereme, elkezd áram-
lani a levegő. „Ez az úgynevezett vidéki szél a központ 
felé halad a sugárutakon, amelyek ilyenkor ventilációs 
folyosóként működnek. Ott, ahol ezt a légmozgást se-
gítik a zöldfelületek, gyepek, fák, cserjék, amelyek fö-
lött páradúsabb és hűvösebb a levegő, sokkal jobban 
érvényesül ez a hatás. Ezek a városi sugárutak klima-
tikus hűtőfolyosóként funkcionálnak ilyenkor.” Szilas-
si Péter arról is beszélt a lapnak, hogy a zöldfelületek 
mellett a víznek is van hűtő hatása, de számít, hogy 
mekkora felületről van szó. Szerinte Szegeden a Tisza 
túl keskeny ahhoz, hogy az egész város klímáját jelen-
tősen befolyásolja. A folyóparti lakásokban viszont pár 
fokkal hűvösebb lehet, annak köszönhetően, hogy a 
víznek többi idő kell a felmelegedéshez, mint a burkolt 
felszíneknek. A vízfelszín közelében hűvösebb van –
egy szökőkútnak vagy egy városi park tavának is lehet 
ilyen hatása.

Forrás: sZTE 
ÉghajlaTTani És  

TájFöldrajZi TansZÉk

sZT-graFika

Tanszékének munkatársai – 
Unger János, Skarbit Nóra és 
Gál Tamás –, akik elemezték 
a városklíma és a globális/
regionális klímaváltozás 
együttes hatásait. 

Modellkísérleteik ered-
ményéből kiderül, hogy a klí-
maváltozás és a városklíma 
együttes hatására hogyan 

alakul a jövőben a hőterhe-
lés a Kárpát-medence na-
gyobb városaiban, így Sze-
geden is. A hőterhelést az 
úgynevezett trópusi éjszaka 
index segítségével szemlél-
tették. Trópusinak nevezzük 
azt az éjszakát, amikor nem 
csökken 20 fok alá a hőmér-
séklet – az elmúlt napokban 
tapasztalt hőhullám idején 
több ilyen éjszaka is volt 
Szegeden.

Vizsgálatuk szerint az 
1981 és 2010 közötti idő-
szakban Szeged legnagyobb 
területén 5 feletti volt a tró-
pusi éjszakák száma. A vá-
rosközpontban a kompakt 
beépítés miatt a 10-et, illet-
ve a 15-öt is meghaladta a 
trópusi éjszakák száma.

A kutatók szerint a 2021 
és 2050 közötti időszakra 
kismértékű változások kö-
vetkezhetnek be Szegeden a 
trópusi éjszakák számában. 
Úgy vélik, megnő azoknak 
a területeknek a nagysága, 
ahol 5 feletti – Felsőváros, 
Tarján, Makkosház és Odesz-
sza –, illetve 10 feletti – Mó-
raváros és Rókus – lehet a 

Hőhullám idején – Szegeden.

Árnyékot adó fák a Stefá-
nián. A Tisza-parton mindig 
hűvösebb van pár fokkal. 
Fotók: Szabó Luca

A rosszabb forgató-
könyv szerint a vá-
ros közel teljes terü-
letén 30 feletti lehet 
a trópusi éjszakák 
száma, csupán az 
északi és keleti te-
rületeken (Baktó és 
a Marostői város-
rész) lehet kisebb ez 
a szám. 

A trópusi éjszAkák számA szegeden

1981–2010 2021–2050 2071–2100
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SZIN 2021: Hazaira hangolva!
Több mint százötven magyar zenekar és előadó lép fel a Partfürdőn, augusztus 25. és 29. között

A hazai zenekarok legna-
gyobb találkozója lesz idén 
a Szegedi Ifjúsági Napok 
– több mint százötven ma-
gyar zenekar és előadó lép 
fel a nyárzáró bulin. A SZIN 
idén egy napot még rá is 
húz: az ötnapos fesztivált 
augusztus 25 és 29. között 
rendezik meg a Partfür- 
dőn.

Nem emelnek jegyá-
rat, egy nappal hosz-
szabb, azaz ötnapos 

lesz a fesztivál, és minden 
idők legtöbb hazai fellépőjét 
vonultatják fel – ezt ígéri a 
hazai fesztiválpaletta hagyo-
mányosan nyárzáró bulija, a 
SZIN.

A hazai zenekarok és 
előadók közül Szegedre jön 
többek között a Halott Pénz, 
Majka & Curtis, a Tankcsap-
da, a Wellhello, Ákos, Rúzsa 
Magdi, a Kiscsillag, az Irie 
Maffia, a Carson Coma és 
a Csaknekedkislány is. A 

legerősebb hazai felhozatal-
ban lesz Zenevonat Szuper-
koncert az LGT sztárjaival, 
a hazai szcéna legjobbjai és 
megannyi feltörekvő tehet-
ség, a korosztályok széles 
skálájának igényét kielégít-
ve.

„Olyan koncertfolyamot 
állítottunk össze, amivel 
meg szeretnénk köszönni a 
közönségünk eddigi türel-
mét, emlékezetessé tenni 
a nyár utolsó pillanatait, és 
nem utolsósorban minél 
több magyar zenekarnak 
lehetőséget adni, hogy a 
hosszú kihagyás után vég-

re színpadra állhassanak” 
– mondta Kolonics Erika, a 
SZIN főszervezője.

Augusztus 24-én, kedden 
délután 5 órakor megnyitják 
a kapukat, beköltözhetnek 
a sátorozók a Partfürdőre, 
ahol augusztus 25-én, szer-
dán délután fél 5-kor a Fo-
nó-Hangfoglaló színpadon a 
Csillagerdő zenekar fellépé-
sével kezdődik az ötnapos 
buli. Ugyanitt szerdán este 
koncertet ad a Parno Graszt 
és a Kerekes Band. A feszti-
vál teljes programját a SZIN 
weboldalán (www.szin.org) 
találják meg, napi bontás-
ban.

Fontos fesztiválinfók

• A fesztivál területén augusz-
tus 24-én 17 órától augusztus 
30-án 12 óráig lehet tartóz-
kodni.

• A fesztiválról folyama-
tosan friss információk sze-
rezhetők a SZIN hivatalos 
Facebook- és weboldalán 
(www.szin.org), valamint a 
SZIN applikációban.

• A fesztivál területén 
mindenkinek kötelező a kar-
szalag viselése. 

• Fényképezni szabad 
a fesztiválon, de kép- és  
hang-, valamint drónfelvételt 
a rendezvényről csak a szer-
vezők írásos engedélyével 
lehet készíteni.

• A fesztiválozók elsőse-
gély-ellátásáról az Országos 
Mentőszolgálat gondosko-
dik.

• Bármilyen felmerülő 
probléma esetén a feszti-
vál területén az Infopont 
munkatársai, a biztonsági 
szolgálat, valamint a szer-

vezők nyújtanak segítsé- 
get.

• Az Infopont és a cso-
magmegőrző 0–24 óráig 
üzemel.

• A talált holmikat az 
Infopontnál vagy az elkob-
zott tárgyak gyűjtőpontján 

lehet leadni, a főbejárat- 
nál.

• A Torontál téren őrzött 
kerékpártároló várja a bicik-
livel érkezőket.

• A Partfürdő terüle-
tére tilos állatot behoz- 
ni!

• Sátorozásra van lehe-
tőség a fesztivál területén, 
napijeggyel és bérlettel egy-
aránt.

• A sátorjegyet minden 
esetben a www.szin.org/je-
gyek weboldalon keresztül 
lehet megvásárolni: ezzel a 

jegytípussal egy fő jogosult-
ságot kap a kempingbe való 
belépésre.

• A kempingben egy 
megvásárolt sátorjeggyel 
maximum egy kétszemélyes 
sátor (4 négyzetméter terü-
letre) telepíthető.

Civilszervezetek a SZIN-en
A civil kezdeményezések a társadalmi-kulturális élet 
fontos elemei. A Civil Falu szervezetei más-más indít-
tatással, más szerepvállalással érkeznek a fesztivál-
ra, de egyben közösek: értéket teremtenek, közösségi 
szükségleteket elégítenek ki.

Ezt a színes világot szeretnék bemutatni a fesz-
tiválon egy közös vezérfonal mentén: a kidolgozott 
projektekben szerepet kapnak a környezet- és a ter-
mészetvédelemmel, valamint a biológiai sokféleség 
megőrzésével kapcsolatos ismeretterjesztő és tájé-
koztató elemek, hol játékos, hol komolyabb formában. 
A SZIN-en naponta 12 órától várják az érdeklődőket a 
Civil Faluban, ahol az idén huszonnyolc, főként helyi, 
kistérségi szervezet mutatkozik be.

Bérlet- és napijegyárak
Augusztus 23-án, hétfőn éjfélig 27 990 forintért lehet 
bérletet vásárolni a SZIN-re, utána már 30 000 fo-
rint az ára. Augusztus 23-án, hétfőn éjfélig szerdára, 
csütörtökre, péntekre és szombatra 8990, vasárnap-
ra pedig 7500 forintért lehet napijegyet venni; utána 
szerdára, csütörtökre, péntekre és szombatra 11 000, 
vasárnapra pedig 9000 forintért lehet a helyszínen 
megvásárolni.

A szervezők jelezték: aki kerülni akarja a tumultust, 
a sorban állást, az augusztus 19-étől 23-áig reggel 8 
és este 8 óra között az IH-ban válthatja karszalagra az 
előre megváltott bérletét, jegyét.

Jó kilátás… Archív fotók: MTI/Rosta Tibor és Iványi Aurél

Tetőfokára hágott a hangulat…

A kezeket akarom látni… 

A hazai zenekarok 
és előadók közül 
Szegedre jön többek 
között a Halott Pénz, 
Majka & Curtis, a 
Tankcsapda, a Well-
hello, Ákos, Rúzsa 
Magdi, a Kiscsillag, 
az Irie Maffia, a Car-
son Coma és a Csak-
nekedkislány is. 

A fesztiválon csak 
védettségi igazol-
vánnyal rendelkező 
személyek és az ál-
taluk kísért kiskorú 
gyermekek vehet-
nek részt!
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Tisztelt Olvasóink! 

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

A kérdés egyszerűnek 
tűnik, mondanám, 
mindenkinek. De ez 

nem igaz. Talán azt mond-
hatnánk, sokaknak. Ezért 
még Mészáros Lőrinc is leha-
jol. Tehát nagyon sokaknak, 
egy embert kivéve. A minisz-
terelnököt. Mivelhogy nem 
fogadta el Magyarország a 
norvég javaslatot, hogy ki ke-
zelje a Norvég Alap civileket 
érintő részét. Minden más, 
az alappal kapcsolatban álló 
országban gond nélkül folyik 
be a Norvég Alap pénze, és 
erősíti a gazdaságot, a klí-
mavédelmet és a civil szek-
tort. Csak Magyarországon 
nem, immár 2013 óta. Ko-
rábban az Ökotárs Alapít-
vány kezelte a civil alapot, 
teljesen objektíven, hibátla-
nul. (Ők most is pályáztak.) 
Azt nagyon nem hinném 
el, hogy nem a miniszterel-

nök döntése volna az eluta- 
sítás.

Orván Viktornak nem 
számít a 77 milliárd forint, 
legalábbis akkor nem, ha 
nem a NER-hez jut, hanem 
az általa nem ellenőrizhető 
civileknek. Illetve a civilek-
nek akkor is csak ennek az 
összegnek az 5 százaléka 
jutna. De a civileknek a 4 
milliárd forint is félelmete-
sen nagy összeg. (A félel-
metesen szó leginkább az 
orbáni rendszer számára 
félelmetesen sok.) A Fidesz 
által kreált Nemzeti Együtt-
működési Alap, amely az 
egyetlen igazán nagyobb 
összeget szétosztó, civilek 
– pontosabban a hatalom-
hoz lojális civilek – számára 
létrehozott alap,  2021-ben 
összesen 1 milliárd 488 mil-
lió forintot oszthatott szét, 
ami a fele sincs amannak.

Norvégia, Izland és 
Liechtenstein – együttesen 
Norvég Alap – nem tagja az 

Európai Uniónak, és azért, 
hogy kedvezményesen ke-
reskedhessenek az EU-val, 
támogatják az uniós orszá-
gokat a kultúra, a megújuló 
energia, a társadalmi felzár-
kóztatás, a klímavédelem, a 
roma integráció és az önkor-
mányzatiság területén.

A nyugati típusú álla-
mokban a társadalomnak 
3 pillére van: az állami és 
önkormányzati, a forprofit 

és a nonprofit. Ez utóbbit 
akarja tönkretenni az Or-
bán-rezsim. Illetve ez sem 
igaz, mert a baráti nonprofit 
szervezetek maradhatnak, 
sőt olyan támogatásokat 
kapnak, amelyet a valódi, 
alulról építkező, társadalmi-
lag fontos szerepet betöltők 
el sem tudnak képzelni. 

Lehet, hogy a nonprofi-
tok félelmetesek? Autonó-
mok, alulról szerveződnek, 
demokratikusan épülnek 
fel, és kritikusak. Elítélnek 
mindent, ami diktatórikus, 
antidemokratikus, és azo-
kat, akik nem fogadják el a 
kritikát. 

Miniszterelnök úr! Írják 
alá azt a szerződést, és jöj-
jön az a pénz. Nem kell félni 
a civilektől. Együtt kell velük 
dolgozni.

 
Brandt István

Kinek számít 77 milliárd forint?

Reggeli illatok

A szobában 27 fok van, és a külté-
ri hőmérő is 28 fokot mutat. Az 
esti lefekvéskor még nem érde-

mes kinyitni az ablakokat. Hajnali négy 
óra felé már hűvösödik, ezért kereszt-
huzattal próbálom frissíteni a levegőt. 
A gyenge szélben alig mozognak az ab-
lak előtt terebélyesedő fák levelei, de 
a függöny már meg-meglibben. A kel-
lemes környezetben nyugodt álomban 
szendergek tovább.

Öt óra körül azonban megzavarják 
az álmom az utca túloldaláról érkező 
illatok. „Valaki biztosan kávét főz, és 
hat órára megy dolgozni” – gondol- 
tam.

Amikor megitta a frissítőjét, meg-
szűnt a kávéillat.

Tovább bóbiskolok, de fél órával ké-
sőbb újabb illatok érkeznek.

„Ez paprikás krumpli vagy valami-
lyen pörkölt lehet” – tippelgettem.

Igazán várhatott volna még az illető 
a főzéssel!

Fél óra múlva ismét kitisztul a leve-

gő, és folytathatom a pihentető alvást. 
A nyugdíjas sokáig alhatna reggel, ha 
nem szenved alvászavarban. Sajnos 
reggel hét óra után beindul az autófor-
galom. Személyautók, buszok szágul-
doznak az utcában, és eregetik a ki-
pufogógázokat. Ez az újabb „illattípus” 
már nagyon kellemetlen, és bár még 
kint csak 22 fok van, be kell csukni az 
ablakokat. Az illatelemzések után nyu-
godtan alszom tovább. Hogy meddig? 
Le se merem írni!

Dr. Berecz Árpádné

Hát ki ne vágyna nyáron, a káni-
kulában a vízpartra, a vízbe? Jó-
magam vízimádóként vitorlázom 

a karjaimmal – sosem vágyva Hosszú 
Katinka eddig elért, tiszteletre méltó si-
kereire –, mert imádok úszni. Megmoz-
gatom „már vénülő”, ropogó végtagja-
imat. Azt se bánom, ha lefröcskölnek, 
vagy eltalál egy labda – csak ne fájjon 

nagyon –, aktív résztvevőként esetleg 
vissza is passzolom. Szóval dúdolha-
tom a dalt, hogy a „strandon az is jó...”.

Ahogyan lubickoltam, egy idős 
párt láttam, ahogy kézen fogva, egy-
mást segítve sétáltak békésen, ko-
mótosan a vízben. Oda és vissza. 
Ahogyan a Tisza-parton szoktak az 
emberek, az aszfalton. Meghatottan 

néztem őket. Tetszett a lelemény, az 
összefogás, az összetartozás látvá- 
nya.

Az augusztusi nap már kezdett nyu-
govóra térni, amikor kimentek a vízből. 
Én a gondolataimba mélyedve úsztam 
egyet az útjukon, egyes-egyedül. 

Grandpierre Cecília 

Minden más ország-
ban gond nélkül 
folyik be a Norvég 
Alap pénze, és erő-
síti a gazdaságot, a 
klímavédelmet és a 
civil szektort.

Séta a vízben

Az augusztusi nap már kezdett nyugovóra térni. Képünk illusztráció

Teljesítette osztálya
a tanárnő álmát

Sok emberrel talál-
kozunk életünk so-
rán, és így vagy úgy, 

de mindenki hatást gyako-
rol ránk. Akadnak olyanok, 
akik egész életünkre pozi-
tív hatással vannak. Például 
egy pedagógus, aki utat mu-
tathat egész életünkre. Ilyen 

Dohány Edit, aki történelem-
tanárként kezdte pedagógu-
si pályáját az egykori Kolozs-
vári téri Gagarin Általános Is-
kolában.

Tavaly volt a harmincéves 
találkozója a Gagarin-iskola 
8/B osztályának, amelynek 
Dohány Edit volt az osztály-
főnöke. Egykori tanítványai 
szerették volna illően meg-
köszönni hajdani tanáruk lel-
kiismeretes munkáját. Ezért 
a bakancslistájáról váltottak 
valóra egy álmot. A limuzi-

nos utazás kedves emberek 
társaságában már a tavalyi 
jubileumi találkozón telje-
sült. A legnagyobb álom egy 
hőlégballonos utazás volt a 
bakancslistán, amelyhez a 
születésnapján kapta meg a 
beszállókártyát.

Az álom valóra vált az 
egykori, első osztálya közre-
működésével. Az időjárási 
viszonyok miatt a felszállás 
a Szegedi Repülőtér helyett 
egy Balástyához közeli tisz-
tásról történt. A felszállás 
helyszínére az egykori tanít-
ványok egy része is elkísérte. 
Végül a Sándorfalvi út kör-
nyékén sikerült szerencsé-
sen landolni. Az este pedig 
egy vacsorával végződött, a 
Fehértói halászcsárdában.

A tanárnő elmondta, ha 
lehetne még egy kívánsá-
ga, akkor az az lenne, hogy 
szeptembertől újra normális 
keretek között tudjanak ta-
nulni a gyerekek.

Dobó András Zsolt,
az egykori Gagarin-iskola 

8/B osztályának nevében 

Dohány Edit (fehér kalapban) felszállásra készen. Egykori 
osztálya hőlégballonozással lepte meg a pedagógust.

Dohány Edit a Ko-
lozsvári téri Gagarin 
Általános Iskolában 
kezdte pedagógusi 
pályáját.
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ÚJ BAJNOK ÜNNEPELT. A 
hazai pályán versenyző Lon-
csárevity Adrián nyerte a 19. 
BB Mentor-kupa nemzetkö-
zi A kategóriás szegedi teke-
verseny királykategóriáját, 
a 201 játékost felvonultató 
férfi egyénit. A második he-
lyen klubtársa, az ugyancsak 
a Zengő Alföld Szegedi TE-t 
erősítő Ivanyik Richárd vég-
zett, de egy harmadik szege-
di, Brancsek János is a négy 
közé jutott. A nők igazolt ka-
tegóriáját a győri Sass Edit, 
az amatőrt a paksi Herman-
né Csilla, az utánpótlást a rá-
koshegyi Pásztor Enikő nyerte, 
míg a férfi amatőrben a Bolgár 
Díszfa játékosa, Jaksa Tibor, a 
szeniorok között a KV Kronla-
chert képviselő Papp László, 
az utánpótlásban pedig a már 
említett szegedi Ivanyik dia-
dalmaskodott.

NEMZETI KÖTELEZETTSÉ-
GEK. Nem tudott teljes keret-
tel készülni az OB I. rajtjára a 
Szegedi VE férfi-vízilabdacsa-
pata, hiszen többeknek is a 
korosztályos magyar váloga-
tottaknál volt jelenésük. Gyap-
jas Brendon és Bóbis Botond 
a juniorcsapattal készült, de 
az új vezetőedzőt, Kiss Csabát 

(képünkön) szintén nélkülöz-
niük kellett, hiszen a szakem-
ber a serdülőválogatott stáb-
jában kapott helyet.

SZERZŐDÉST HOSSZABBÍ-
TOTT. A szegedi származású 
válogatott futsalos, Rutai Ba-
lázs szerződést hosszabbított 
a magyar kupa legutóbbi kiírá-
sát megnyerő Balaton Bútor 
FC Veszprém csapatával, így 
2024-ig az együttesnél ma-
rad. A bajnokság épp a múlt 
héten rajtolt el.
„Boldog vagyok az új szerző-
dés miatt, hiszen jól éreztem 
magamat eddig is Veszprém-
ben: részemről nem volt kér-
dés, hogy maradni szeretnék. 
Őszintén remélem, hogy az 
előttünk álló évadban még 
szebb sikereket tudunk majd 
elérni együttes erővel! Ke-
ményen fogunk dolgozni, ezt 
megígérhetem!” – nyilatkozta 
Rutai Balázs.

Sport

Tehetségeket
támogatnak

A Mol Tehetségtámoga-
tó Program 2006 óta 
nyújt anyagi segítséget 

a fiatal sportolóknak, s az ala-
pítvány idén is kihirdette a pá-
lyázat győzteseit. A sport ka-
tegóriában a korábbi évekhez 
képest jelentős változások tör-
téntek; a legfontosabb módo-
sítás, hogy az alapítvány az 
alapprogramban a 10 és 16 
év közötti fiatalok segítésére 
fókuszál. Idén összesen 77 fia-
tal között osztottak ki 25 millió 
forintot. Szegedet ketten kép-
viselik az alapprogram névso-
rában: az atléta Dobó Zsom-
bor, aki diszkoszvetésben, 
kalapácsvetésben és súlylö-
késben is versenyez, illetve a 
kenus Kiss Ágnes Anna.

– Az alapprogramban 
négyszáztizennégy pályázat 
érkezett, ebből hatvanhét 
fiatal nyert el támogatást, 
míg a klasszis kategóriában 
a negyvenhat pályázóból tíz 
sportoló részesült díjazás-
ban. A pályázatok elbírálásá-
ban továbbra is az eredmé-
nyesség volt az elsődleges, 
emellett a szociális szem-
pontokat is figyelembe vet-
tük. Hogy hány pályázó nyeri 
el a támogatást, azt mindig 
a keretösszeg szabja meg. 
A fiatalabbak esetében még 
az egyesület vagy a szülő a 
fő finanszírozó, ez indokolta 
a korhatár lentebb vitelét – 
mondta az utanpotlassport.
hu oldalnak Koncz Kinga, 
a Mol Alapítvány megbízott 
ügyvezetője.

Teljes gőzzel készül a szezonra 
a PC Trade Szeged csapata

Szeptember közepén indul a másodosztályú bajnokság

Nem volt sok idő a nyári 
pihenésre a PC Trade Sze-
ged NB I/B-s női kézilab-
dacsapatánál, július utolsó 
előtti hetében ugyanis már 
edzésre várta a lányokat 
Vojkovics Gyula vezető-
edző, így pont egy hónapja 
zajlik a munka.

A bajnoki kiírás szerint 
az előttünk álló idény-
ben a Keleti és a Nyu-

gati csoportban is tíz csapat 
kezdi meg a küzdelmeket. 
Az oda-visszavágós kör után 
a két csoport első öt-öt he-
lyezettje a feljutásért küzd 
majd, a mögöttük végző öt-
öt csapat pedig a kiesés el-
kerüléséért játszik oda-visz-
szavágós rendszerben. Itt 
hatalmas csata várható: a 
tíz együttesből csak négy 
marad a másodosztályban, 
hat kiesik.

– Nehéz és hosszú sze-
zon vár ránk, így a felké-
szülést is ennek jegyében 
állítottuk össze. Ambiciózus 
csapatunk van, amely képes 
nagy bravúrt elérni, ugyan-
akkor a rutinos játékosok 
mellett sok fiatal van a ke-
retben, akiket folyamatosan 
építenünk és képeznünk kell 
a nagyobb feladatokra. Ép-
pen ezért az idei szezonban 
a stabil csapat kialakítása 

mellett a biztos bennma-
radás a célunk – mondta a 
klub honlapján Vojkovics 
Gyula, a PC Trade Szeged 
vezetőedzője.

Az előző évi keretből 
Miklós Kitti és Zsikó Zsanett 
máshol folytatja pályafutá-
sát. Az elmúlt évek szakmai 
munkájának köszönhetően 
őket az utánpótlásból kike-
rülő játékosokkal pótolják, 
így csak a beálló poszton 
igazoltak: Baráth Kitti csatla-
kozott a HLKC-ból. A fiatalok 

közül többen már bemutat-
kozhattak a felnőttek között, 
de idén is lehetőséget kap-
nak a legtehetségesebb ifjú-
sági és serdülő játékosok.

– Évek óta azon dol-
gozunk, hogy szegedi kö-
tődésű játékosok adják a 
felnőttcsapat magját. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a 
legutóbbi bajnokságban is 
sokan lehetőséghez jutot-
tak az utánpótlásból, amivel 
élni is tudtak. Ugyanabban 
a rendszerben játszanak a 

fiatalok, mint a felnőttek, 
így az átmenet könnyebb, 
a kellő rutin megszerzésé-
vel pedig meccsről meccsre 
jobban teljesítenek. A türel-
münk megvan ahhoz, hogy 
egy sokra hivatott csapat 
álljon össze; ehhez a követ-
kező lépést az előttünk álló 
szezonban tehetjük meg – 
hangsúlyozta Vadkerti Attila 
operatív igazgató. A tervek 
szerint a bajnoki szezon 
szeptember közepén kez- 
dődik.

Történelmet írtak az SZTE pólósaiSikerek az utánpótlásban
Tapasztalatot szereztek a szegedi kosarasok

Remek eredményeket 
értek el a magyar után-
pótlás-válogatottak ko-

sárlabdában az utóbbi he-
tekben. A férfi U20-as csapat 
81–62-re legyőzte a fehéroro-
szokat a soproni challenger-
torna döntőjében, ezzel meg-
nyerte a sorozatot. Az együt-
tesben két szedeákos is sze-
repet kapott, Simándi Árpád 
másodedzőként, Balogh Szi-
lárd játékosként; utóbbi rend-
re a kezdőcsapat tagja volt.

– Nagy melót tett bele 
mindenki, aki pályára lépett, 
nem voltak sima meccsek. 
Negyven percen keresztül kő-
keményen védekeztünk, ez 
volt a kulcs. Amit védekezés-
ben és agresszivitásban csi-
náltuk, annak köszönhetjük, 
hogy nagy különbségű győzel-

meket arattunk. Ami a döntőt 
illeti, érződött, hogy máshogy 
jöttek fel a fehéroroszok, egy 
percig nem adták fel. A döntő-
ben is tíz emberünk játszott, 
jó volt a rotációnk. Amikor ne-
hezen ment nekik a támadás, 
akkor rá tudtunk tenni még 
egy lapáttal, mindehhez pedig 
egy gyors, pörgős, dinamikus 
támadójáték passzolt. Örülök, 
hogy minden meccsen kezdő-
ként léphettem pályára. A vé-
dekezésemre büszke vagyok, 
támadásban pedig kijöttek 
azok a dolgok, amiken javíta-
nom kellene – értékelt klubja 
honlapján Balogh.

A nőknél az U18-as chal-
lengertornán vett részt a ma-
gyar gárda, amelyben pályára 
léphetett a Szeged KE tehet-
sége, Horváth Gréta is.

Miskolc adott otthont a vízilabdázók magyar egyetemi-főiskolai országos bajnokságá-
nak, melyen a férfiaknál a BGE megvédte címét, az először kiírt női bajnokságban pedig 
a Szegedi Tudományegyetem írt sporttörténelmet. Ami a lebonyolítást illeti, a négy női 
együttes körmérkőzéses formában döntötte el a helyezések sorsát. A Varga Tamás olimpiai 
bajnok által felkészített szegedi gárda kiemelkedett a mezőnyből, így fölényesen nyerte a 
MEFOB-ot, illetve a vele járó vándorserleget. A férfiaknál a szegedi csapat negyedik lett. 
Fotó: waterpolo.hu

Továbbra is Vojkovics Gyula irányítja a szegedi csapatot. Fotó: sznke.hu
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AUGUSZTUS 25., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szon-
di.ildiko@szeged.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 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: augusztus 25. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Évtizede-
kig kertmozi is volt az Újszegedi Szabadtéri Színpad. A nyertes: Bánfi Loretta. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖ-
TÖTTEK HÁZAS-
SÁGOT augusztus 
6-án és 7-én: Bacsa 
István és Márki Éva, 
Nagy Bence Ágos-
ton és Agócs Doroty-
tya Luca, Egyházi 
András és Bern La-
ura, Bottyán András 
és Berta Domini-
ka Anna, Masa Gá-
bor és Varga Beáta 
Erzsébet, Kónya András Balázs és Kovács 
Fanni Luca, Tóth Róbert és Simon Krisztina 
Renáta, Ferencsik Norbert és Kovács Kitti 
Lídia, Reiner Tibor és Molnár Adrienn, Ki-
rály Sándor Mátyás és Kreuter Evelin, Fa-
ragó Balázs és Nagy Boglárka Csilla, Zá-
dori József és Zelei Brigitta, Molnár Bence 

Bendegúz és Tari 
Izabella.
S Z E G E D E N 
SZÜLETTEK: Se-
reg Andrásnak 
és Bozóki Tíme-
ának 2021. 07. 
28-án Zétény, 
Molnár Márknak 
és Simon Anikó-
nak 2021. 07. 
30-án Szonja, Si-
pos Ádámnak és 

Kószó Klaudia Nikolettnek 2021. 07. 30-
án Zalán, Vágvölgyi Zsolt Attilának és Tal-
pai Marietta Krisztinának 2021. 08. 05-én 
Hanna Marietta, Vetró Mihálynak és Ocs-
kó Krisztinának 2021. 08. 05-én Zente Mi-
hály nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
visszatér a nyár 

Augusztus 
21.

szombat

Augusztus
22.

vasárnap

Augusztus
23.

hétfő

Augusztus
24.

kedd

Augusztus
25.

szerda

Augusztus
26. 

csütörtök

Augusztus
27. 

péntek

Közepesen 
felhős
30/16

Sámuel,
Hajna

Gyengén 
felhős
31/16

  
Menyhért,

Mirjam

Kánikula

32/17
 

Bence, 
Minerva

Záporok, 
hidegfront

30/17

Bertalan,
Detre 

Záporok
  

29/17

Lajos,
Patrícia

Záporok
 

27/16

Izsó,
Natália

Közepesen
 felhős
26/15

Gáspár,
Gazsó

Képviselői 
fogadóóra
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