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Ellenzéki
előválasztás
Szeptember 18. 
és 26. között 
rendezik meg az 
ellenzéki elővá-
lasztás első for-
dulóját.

Minden drágul
Meghaladta az 
infláció a becslé-
seket. Mutatjuk, 
hogyan számol- 
ják a nyugdíjaso-
kat érintő drágu-
lást.

Hősöket köszöntöttek
Négy szegedi sportoló 
vett részt a tokiói para-
limpián: Varga Katalint, 
Major Endrét, Biacsi Ilo-
nát, Biacsi Bernadettet 
és edzőiket köszöntöt-
ték a városházán.

7. 10.
Légi parádé
– képekben
Minden a repü-
lésről, a repü-
lőkről és a re-
pülősökről szólt 
Szegeden az 
elmúlt hétvégén.

6.2.

Tudományos 
Oscar-díj  

Karikó  
Katalinnak

Megtiszteltetésnek 
tartja Szeged dísz- 
polgára, Karikó 

Katalin, hogy Drew Weiss-
mannal közösen elnyerte a 
tudományos Oscarnak szá-
mító Breakthrough-díjat. 
Karikó Katalin világhírű bi-
okémikus, a koronavírus el-
leni mRNS-vakcina feltalá-
lója elsőként a Szeged Tele-
víziónak reagált a hírre. Úgy 
fogalmazott: örül neki, hogy 
ezáltal nagy figyelem hárul 
a kutatásokra és a tudó-
sokra. A Breakthrough-díj-
jal a tudományos élet kor-
szakalkotó kutatásait isme-
rik el. 

Bővebben a 4. oldalon

Újszülötteket köszöntöttek 
Petőfitelepen

Nagy Sándor:  
Nem a fideszes megyei 
közgyűlés dönt Szeged 

EU-támogatásáról

A kormány már döntött 
arról, hogy a megyei 
jogú városok nem kap-

hatnak kevesebb uniós támo-
gatást 2021 és 2027 között, 
mint amennyit a korábbi cik-
lusban kaptak. A napokban 
ezzel ellentétes javaslatot fo-
galmazott meg a fideszes 
többségű megyei közgyűlés. 

– Nem a teljesen jelen-
téktelen Csongrád-Csanád 
megyei közgyűlés dönti el, 
hogy Szeged városának meny-
nyi EU-s pénz jár – nyilatkozta 
lapunknak Nagy Sándor vá-
rosfejlesztési alpolgármester 
azzal kapcsolatban, hogy a 
fideszes többségű megyei 
közgyűlés arra tett javaslatot: 

a 2021–2027-es uniós fej-
lesztési ciklusban Szeged 8,5 
milliárd forintot kapjon. Az elő-
ző uniós fejlesztési ciklusban, 
2013–2020 között Szeged 
városa 33,9 milliárd forintot 
kapott.

Nagy Sándor hangsúlyoz-
ta: az Európai Unió egyszer 
már visszadobta ezt a telje-
sen észszerűtlen javaslatot. 
– A kormány már döntést 
hozott arról, hogy a megyei 
jogú városok nem kaphatnak 
kevesebb uniós támogatást 
ebben a fejlesztési ciklusban, 
mint amennyit a korábbi cik-
lusban kaptak – hangsúlyozta 
Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester.

91 szervezet összesen 26 millió forintot kapott
Nyugdíjasok és fogyatékkal élők vehettek át támogatást az önkormányzattól

Nyugdíjasszervezeteket érintő, 
valamint a fogyatékosügyi támo-
gatásról szóló oklevelet nyújtott 
át a napokban Botka László pol-
gármester. 91 szervezetnek ösz-
szesen huszonhat millió forintot 
adott át.  

– A járvány alaposan megviselte 
Szeged költségvetését is, de arról 
nem mondunk le, hogy megőrizzük 
az évek alatt kiépített szociális vív-
mányainkat, hiszen a segítségre 
éppen a legnehezebb időkben van 
leginkább szüksége az itt élő em-

bereknek – mondta köszöntőjében 
Botka László.

Szeged az idén is megőrizte 
szociális vívmányait. A polgármes-
ter elmondta: amellett hogy az idén 
is sikerült megőrizni az idősügyi és 
a fogyatékosügyi alapot, a napok-

ban mind a 35 ezer szegedi nyug-
díjas megkapja azt a tízezer forin-
tos támogatást, amelyet 2019-ben 
vezetett be a szegedi önkormány- 
zat.

Az itt élő iskolások szülei pedig 
már augusztusban kézhez kapták 

a tízezer forintos iskolakezdési tá-
mogatást. Ezt a segítséget idén 11 
ezer gyermek után vették igénybe 
a szegedi családok – mondta Bot-
ka László.

Folytatás a 3. oldalon

A támogatott nyugdíjasklubok vezetői és a fogyatékkal élők szervezetének képviselői Botka László polgármester társaságában. Fotó: Iványi Aurél

Tizenhét éve hagyomány Petőfitelepen, hogy évente köszöntik a városrész újszülöttjeit 
és szüleiket. Az idén a szokottnál is többen jöttek el az ünnepségre, mert tavaly a járvány-
helyzet miatt elmaradt az összejövetel. Idén 152 petőfitelepi, újpetőfitelepi, baktói és fo-
dorkerti gyermek családját köszöntötte Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Szénási 
Róbert, a körzet önkormányzati képviselője (képünkön). Összesen hetvenkilenc kislányt és 
hetvenhárom kisfiút ünnepeltek. Az elmúlt hétvégén Alsóvároson, Újrókuson és Újszegeden 
is családi napot rendeztek. Fotó: Iványi Aurél 

Folytatás az 5. oldalon
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Bár júliusban kissé visszaesett, au-
gusztusban ismét emelkedett az 
infláció – derült ki a KSH szeptember 

elején közzétett adataiból. Az árak 4,9 szá-
zalékkal nőttek az előző év azonos hónap-
jához képest, a nyugdíjasokat pedig a hi-
vatalos számok szerint ugyanekkor „csak” 
4,4 százalékos drágulás sújtotta. Az idén 
az első nyolc hónap alatt a fogyasztói árak 
az összes háztartást figyelembe véve át-
lagosan 4,3 százalékkal, a nyugdíjas ház-
tartások körében 3,9 százalékkal emel- 
kedtek.

Minden ilyen statisztikát követően több 
idős is azt kérdezi, miként „hozza ki a KSH 
ezeket a számokat”. Az azenpenzem.hu 
táblázatban összeszedte, hogy egy „nor-
mál” és egy nyugdíjas kosárba miből mi-
lyen arányban pakolnak a statisztikusok, az 

áremelkedés pedig ezeknek a részadatok-
nak az összesítéséből jön ki. A KSH 2021-
ben a nyugdíjas infláció számításához a 
2019. évi nyugdíjas fogyasztási szerkezetet 
használja. 

A kosarakban az arányok és a tartalmak 
is eltérnek. Szembetűnő, hogy az idősebbek 
kosarába nagyobb arányban tettek élelmi-
szereket, bár az alacsonyabb ellátást kapók 
saját adatai ennél alighanem még nagyobb 
hányadot jelezhetnek. Az egyéni fogyasztás 
persze másban is alaposan eltérhet az át-
lagtól, amit mindenki a saját tapasztalatai 
alapján tud megítélni. Külön érdemes ki-
emelni, hogy a nyugdíjasok szempontjából 
kitüntetett csoport, a gyógyszerek, gyógy- 
áruk részaránya a fogyasztóiár-indexben 
2,7, a nyugdíjasok kiadási szerkezetében 
viszont 5,8 százalék.

Az egészségügyi szolgáltatások idén au-
gusztusban 5,4 százalékkal kerültek töb-
be a tavalyinál. Közben a gyógyszerek és  
gyógyáruk nem egészen 3 százalékkal – te-
hát jócskán az átlag alatti mértékben – drá-
gultak. Ezen a téren is jókora különbségek 
lehetnek, sőt egészen biztosan vannak is, a 
nyugdíjasok között.

Meghaladta az infláció a becsléseket
Így számolják a nyugdíjasokat érintő drágulást

FŐCSOPORTOK              ÖSSZES HÁZTARTÁS NYUGDÍJAS HÁZTARTÁS 

Élelmiszerek 27 30
Szeszes italok, dohányáruk  10 9
Ruházkodási cikkek  3 2
Tartós fogyasztási cikkek 9 6
Háztartási energia 6 8
Egyéb cikkek, üzemanyagok *  19 19
Szolgáltatások  26 26
Összesen 100 100

*A gyógyszerek és gyógyáruk ebbe a csoportba tartoznak

Forrás: KsH, InFograFIKa: szegedI TüKör   

A krónikus betegek ellátásának elmaradása 
magyarázhatja a többlethalálozást a megyében

Megdöbbentőek a friss halá-
lozási számok. Megyénkben 
10 százalékkal többen hal-
tak meg idén május és au-
gusztus között, mint tavaly 
ugyanebben az időszakban. 
Az egészségügyi szakértő 
szerint ez a lecsökkentett 
kórházi kapacitásoknak 
köszönhető, hiszen nagyon 
sokan nem jutnak hozzá a 
megfelelő ellátáshoz. 

A kórházi kapacitások 
a koronavírus-járvány 
harmadik hullámának 

lecsengése után sem álltak 
vissza; annak ellenére, hogy 
alig volt covidos beteg a nyá-
ron, az osztályok többsége 
továbbra is csökkentett ágy-
számmal kénytelen dolgozni. 
A várólisták hosszúak, prosz-
tataműtétre például 7-8 hó-
napot is kell várni. Ígéret volt, 
hogy visszaállítják a kapaci-
tásokat. Szeptember elején 
Kanka Andor, a Magyar Orvo-
si Kamara megyei elnöke azt 
nyilatkozta a Szeged Televí-
ziónak a pszichiátriai osztály 
kapcsán, hogy „az előkészü-
letek folynak, de még most is 
ugyanaz az ágyszám műkö-
dik. A klinikák is fele-harma-
da ágyszámmal kénytelenek 
dolgozni. Nyilván oda keve-

Halálozások száma a fővárosban és a megyékben (fő)

sebb beteget lehet felvenni, 
elsősorban az akut, sürgős 
betegeket. A halasztható ellá-
tásokra tulajdonképpen még 
most is alig van esély.”

– Az egészségügyi társa-
dalom azért kezd kimerülni 
– nyilatkozta Rovó László. A 
Szegedi Tudományegyetem 
rektora szerint nagyon sok 

változás érte az egészség-
ügyben dolgozókat, sokan 
elégedetlenek az új szolgála-
ti jogviszonnyal és bérrend-
szerrel. Többek között ez 
is nehezíti az egészségügyi 
ellátások bővítését. – Hogy 
erre pontosan mit fogunk 
válaszolni, és milyen lehető-
ségeink lesznek a kapacitás 

növelésére, az sem elsősor-
ban tőlünk függ, hanem a 
jogviszonyváltozásból eredő 
körülményektől. Erről többet 
nem nyilatkoznék, mert ezek 
még nem nyilvános adatok, 
és én sem tudok sokat róla, 
de a kormányzat próbálja 
kezelni ezt a problémát – 
tette hozzá Rovó László. 

A napokban tette köz-
zé a Központi Statisztikai 
Hivatal azokat a halálozási 
adatokat, amelyek szerint 
megyénkben tíz százalékkal 
többen vesztették életüket 
idén május és augusztus 
között, mint egy évvel ko-
rábban, szintén covidmen-
tes időszakban. Az egész-

ségügyi szakértő szerint a 
többlethalálozás és a le-
csökkentett egészségügyi el-
látás szoros összefüggésben  
van. 

Lantos Gabriella egész-
ségügyi menedzser a Sze-
ged Televíziónak elmondta: 
– Amikor a Covid harmadik 
hullámában a legtöbb halál-
eset volt, akkor 50-60 száza-
lékkal magasabb volt a halá-
lozás, mint az azt megelőző 
évek átlaga. Ehhez viszonyít-
va a most nyilvánosságra 
hozott 10 százalék nem két-
ségbeejtő adat. Az viszont 
biztos, hogy nem erre számí-
tottunk. Azt reméltük, hogy 
azok haltak meg, akik az év 
második felében vagy a jövő 
évben haltak volna meg, 
hiszen tudjuk, hogy idős 
és krónikus betegeket súj-
tott a járvány. Ezért bíztunk 
benne, hogy amikor a Covid 
elmúlik, a többlethalálozás 
csökken. Így történt például 
Heves megyében, Csong-
rád-Csanádban viszont nem. 
Ezért az a feltételezés, hogy 
a másfél éve ellátatlan bete-
gek közül sokak számára a 
helyzet végzetessé vált, nem 
túlzó. Remélem, ezt a hipo-
tézist a kormány meg fogja 
vizsgálni. 

Budapest 4387  4439
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Az infláció közzététele után a nyugdíjasok 
rendre panaszolják, hogy az ő tapasztala-
taik szerint az árak sokkal erőteljesebben 
nőttek. Az azenpenzem.hu összeszedte, 
pontosan miként és milyen adatokból szá-
mítják ki a statisztikusok az idősebbeket 
érintő árváltozást. 

a fogyasztási kiadások megoszlása (%)

Nagyon nem mindegy például, hogy az 
idősebbek háztartásában van-e súlyosabb 
krónikus beteg, és neki pontosan milyen 
gyógyszereket ír elő az orvos. Az minden-
esetre biztos, hogy a szigorúan kiszámított 
pénzből élők minden árváltozást erőtelje-
sebben megéreznek. 

A Magyar Államkincstár közérdekű 
adatigénylésre az idén tavasszal elárul-

ta, hogy minden hetedik-nyolcadik friss 
nyugdíjas lehet kénytelen 100 ezer forint 
alatti összegből megélni. Nekik pedig hi-
ába bizonygatja a KSH, hogy a tényleges 
és vélt árváltozás közti különbséget pszi-
chológiai tényező is okozza – az emlé-
kekben ugyanis szerintük tovább élnek a 
negatív tapasztalatok, így az áremelkedés  
is.
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 Vélemény

Merjünk örülni egy kicsi 
demokráciának

akran találkozni azzal az aggodalommal a kor-
mánykritikus közvéleményben, hogy az elővá-
lasztás szétforgácsolja az energiákat, az el-

lenzéki pártok közötti vitákat állítja a középpontba, holott a 
rendszer leváltásához együttműködésre lenne szükség. 

Ha azonban átgondoljuk, miről szól az előválasztás, ha-
mar szembesülhetünk azzal, hogy a szabályozott, meder-
be terelt versengés azért lehetséges egyáltalán, mert az 
ellenzéki pártok már szövetséget kötöttek egymással. Az 
előválasztás lényege éppen az, hogy egy közös célt kitűző 
politikai szövetség tagjai tartanak maguk között előválo- 
gatást.

Ennek során a választópolgárok dönthetik el, kiket 
tartanak a legalkalmasabbnak annak a bizonyos közös 
célnak a kivívására, a tényleges ellenfél legyőzésére. Ha 
viszont a választókra bízták a döntést – ennek alternatívá-
ja az, hogy a pártvezetők leülnek egy asztalhoz, és kima-
tekozzák a helyeket, miközben képletesen vagy igazából 
rugdossák egymást az asztal alatt –, akkor a választók-
nak támpontokra van szükségük, hogy állást foglalhas- 
sanak. 

Így keletkezett az előválasztás. 
Meg persze úgy, hogy a pártokban rájöttek: a jelölti he-

lyek elosztásánál olyan sok tényezőt kell figyelembe venni-
ük, amire egyszerűen nem tudnak választásmatematikai 
megoldóképletet gyártani. A helyosztás gordiuszi csomóját a 
választók vághatják csak el. Ennek megvan az az előnye is, 
hogy a kiválasztott képviselőjelöltek, merüljön bár fel velük 
kapcsolatban bármilyen kétely, joggal hivatkozhatnak majd 
arra, hogy mögöttük az emberek akarata áll. 

Ugyanez vonatkozik a miniszterelnök-jelöltre, akinek sze-
mélyéről véglegesen feltehetően csak az októberi második 
fordulóban születik döntés. 

Mielőtt azonban az olvasó édes álomba hullva beleha-
nyatlana az illúziók rózsaágyába, el kell ismerni, hogy az elő-
választásnak megvannak a maga kockázatai. A jelöltjelöltek 
közötti versengés kétségkívül azzal jár, hogy akár olyanokat 
is mondhatnak egymásra, amilyeneket szövetségesektől 
nem szívesen hallunk, s ezzel mintegy megágyaznak a Fi-
desz támadásainak. A kormánypárt pedig vidáman – vagy 
inkább fogcsikorgatva – kampányol, miközben az ellenzék 
tagjai egymáson keresnek fogást.

Ebben nyilván sok az igazság, de nehéz rá mást monda-
ni, mint azt, hogy minden döntésnek megvan a maga követ-
kezménye. Az előválasztásról szólónak is. Azonkívül pedig a 
politikában elég kevés olyan dolgot találunk, aminek csak és 
kizárólag előnye lenne. Az előválasztás sok egyezkedéssel, 
de versengéssel is jár – s nem éppen azt szeretnénk, hogy 
a magyar politikába visszatérjen a tisztességes és szabad 
versengés? 

Merhetnénk jobban örülni ennek a kicsi, egyelőre gya-
korló demokráciának. 

Az előválasztással párhuzamosan zajló kormánypárti 
kampány valójában annak is szól, hogy nincs igazán jó vá-
laszuk az előválasztásra. A lenézett, lesajnált ellenzék még-
iscsak megszervezte a voksolást, amelynek révén a körül-
ményekhez képest a legnagyobb legitimációval rendelkező 
jelölteket fogja kiállítani. Nyilvánvaló, hogy az őszi voksolá-
son sokkal inkább az ellenzéki tábor kemény magja járul a 
szavazókörökbe, míg tavasszal majd az egész választói kö-
zönség megcélzása lesz a cél. Az illeszkedési problémából 
adódó nehézségek kezelése nagy kihívás, de ennél széle-
sebbre akkor sem lehetett nyitni a jelöltválogató résztvevő-
inek körét. 

Következésképpen bárkinek bármilyen jogos kételyei 
vannak is az ellenzékkel kapcsolatban, legjobban úgy járul-
hat hozzá ezek feloldásához, ha elmegy szavazni az elővá-
lasztáson. Is. 

Lakner Zoltán

91 szervezet összesen 26 millió forintot kapott
Nyugdíjasok és fogyatékkal élők vehettek át támogatást az önkormányzattól

Folytatás az 1. oldalról
A polgármester a jövőről 
szólva kiemelte: egy friss 
statisztika szerint Szegeden 
76 százalékos a járvány el-
leni átoltottság, amivel a leg-
elsők között vagyunk az or-
szágban, így felkészülve vár-
hatjuk a járvány negyedik 
hullámát.

Arra kért mindenkit, ol-
tassa be magát, mert csak 
így tudunk hatásosan véde-
kezni a járvánnyal szemben.

Ötvennégy nyugdí-
jas-egyesületet és 37 fo-
gyatékosügyi szervezetet 
támogat a város. A nekik 
szánt keretösszegek elosz-
tásáról a múlt héten döntött 
a közgyűlés foglalkoztatá-
si, szociális és sportbizott- 
sága.

A fogyatékosügyi tá-
mogatási keretet két éve 
emelték a korábbi ötről 
nyolcmillió forintra. Tavaly a 
felhívásban megadott határ- 
időig összesen 27 pályázat 
érkezett be, az idén pedig 
már 37 egyesület élt a le-
hetőséggel. Végül minden 
pályázó kapott támogatást, 
s ezzel több mint 3700 fo-
gyatékkal élő életét könnyíti 
meg az önkormányzat.

A sikeresen pályázók ki-
rándulások, nyári táborok, 
közös ünnepi készülődés, 
tájékoztató előadások, szű-
rővizsgálatok és érzékenyítő 
programok szervezéséhez 
kaptak támogatást.

Egy független munkabi-
zottság javaslata alapján öt-

vennégy nyugdíjas-egyesület 
között 18 millió forintot osz-
tott szét a foglalkoztatási, 
szociális és sportbizottság. 
Az idősügyi szervezetek egy 
pályázattal legfeljebb 500 
ezer forintot igényelhettek; 
idén a legmagasabb elnyert 
támogatás 490 ezer, a leg-
alacsonyabb 70 ezer forint 
volt.

A pályázók többek között 
nyugdíjas Ki mit tud?, egész-
ségmegőrző előadások és 
szenior harmonikaverseny 
megrendezésére, Tisza-tavi 
és pécsi kirándulásra igé-
nyeltek támogatást.

– Nekünk ez mindent je-
lent, kis túlzással szólva az 
életünk függ ettől a támoga-
tástól – mondta a Kecskési 
Nyugdíjas Egyesület vezető-
je, Ábrahám Mihályné. – Ha 
ez nem lenne, nem tudnánk 
a programjainkat megva-
lósítani, márpedig az idős 

embereket ezek a közösségi 
összejövetelek éltetik. Külö-
nösen így van ez most, ami-
kor az elmúlt másfél évben 
szinte ki se mozdulhattunk 
otthonról.

Az egyesület vezetője 

elmondta, hogy évek óta 
sikeresen pályáznak, és az 
elnyert összeget főleg kirán-
dulásokra, klubrendezvé-
nyekre és arra fordítják, hogy 
más idősügyi szervezetekkel 
kapcsolatot tartsanak.

–  Hétfőn indulunk Har-
kányba háromnapos kirán-
dulásra. Az elmúlt években 
szinte az egész országot be-
jártuk, voltunk Egerben, Gyu-
lán, Egerszalókon. A tagjaink 
elsősorban a fürdővároso-
kat kedvelik, de mindenütt 
megcsodáljuk a látnivaló- 
kat is.

A kecskésiek hét másik 
Szeged környéki nyugdíjas-
klubbal tartanak aktív kap-
csolatot, és sűrűn vendégül 
látják egymást.

– Most készülünk egy 
baráti találkozóra is, október 
9-én mi leszünk a házigaz-
dák Kecskésen – mondta 
Ábrahám Mihályné.

Az ünnepség végén az 
ötvennégy nyugdíjas- és 
harminchét fogyatékosügyi 
szervezet képviselői átvehet-
ték Botka László polgármes-
tertől a támogatásról szóló 
okleveleket.

Polgármesteri levél a nyugdíjasoknak

„Tisztelt Szegedi Polgár! Bár a koronavírus-járvány idején meghozott kormányzati 
megszorítások Szegednek is hatalmas veszteséget okoztak, örömmel jelentem, hogy 
idén is 10 ezer forinttal támogatjuk a szegedi nyugdíjasokat – írta levelében az érin-
tetteknek Botka László polgármester. – Az elmúlt év viszontagságai után kiemelten 
fontosnak tartottuk, hogy megtarthassuk városunk egyedülálló szociális hálóját. Ön-
kormányzatunk évről évre 1 milliárd forinttal segíti a rászorulókat, a tanévet kezdő 
iskolás gyerekeket és az időseket. Nincs ez másképp 2021-ben sem. A 2019-ben 
bevezetett szegedi jóléti támogatást így már harmadik éve tudjuk kiosztani. A pénzt 
az idősek napjáig minden szegedi nyugdíjas meg fogja kapni. Ezúton is szeretnénk 
kifejezni hálánkat a járvány idején tanúsított együttműködéséért. Köszönjük, hogy ön 
is fegyelmezetten betartotta a korlátozásokat, amelyek mindannyiunk számára sok 
nehézséget jelentettek. Bízunk benne, hogy a nehezén már túl vagyunk, jó egészséget 
kívánok Önnek és szeretteinek a jövőben is! Köszönöm megtisztelő támogatását!”

A támogatott szervezetek képviselőinek Botka László polgármester nyújtotta át az okleveleket a városházán. Fotó: 
Iványi Aurél

A pályázók többek 
között nyugdíjas Ki 
mit tud?, egészség-
megőrző előadások 
és szenior harmoni-
kaverseny megren-
dezésére, Tisza-tavi 
és pécsi kirándulás-
ra igényeltek támo-
gatást.

GY
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Soha ennyi gyerek  
nem táborozott még 

az Agórával

A számok alapján való-
színűsíthető, hogy egy-
egy gyermek nagyjából 

két táborban is részt vett, de 
akadtak olyanok is, akik 3-4 
hetet is az Agóra valamelyik 
szaktáborában töltöttek.

– A pandémia miatt sok 
bizonytalanság előzte meg a 
szervezést, de bíztunk ben-
ne, hogy akárcsak tavaly, az 
idén nyáron is megszervez-
hetjük a táborainkat, ezért a 
szokottnál is jobban készül-
tünk – mondta Orbán Hédi, 
a Szent-Györgyi Albert Agóra 
igazgatója.

A járványveszély miatti 
korlátozások feloldásával azu-
tán az érdeklődés be is igazol-
ta a várakozásokat: minden 
korábbinál többen minden 
eddiginél több időt töltöttek 
nyáron az Agóra táboraiban.

Június 28-tól augusztus 
6-ig az idén is megszervezték 

az önkormányzati napközis 
tábort, ami évek óta nagy 
népszerűségnek örvend a 
gyerekek és szülők körében 
egyaránt. Itt az egyheti téríté-
si díj ellenében napi három-
szori étkezést és számtalan 
színes programot biztosítot-
tak a vakációzó diákoknak.

Idén nyáron hetente 
210–226 gyermek táborozott 
a Tarjáni Kéttannyelvű Álta-
lános Iskolában, így hat hét 
alatt összesen 1327 résztve-
vője volt az önkormányzat ál-
tal szervezett táboroknak.

Most először vezették be 
a tábori kuponokat, amelye-
ket február közepétől vásá-
rolhattak meg a szülők az 
Agóra webáruházában. Leg-
népszerűbbek a cukrász-, a 
korábbi kuktatábort felváltó 
ízőrző tábor, valamint az uta-
zó- és az erdőkerülő táborok 
voltak.

Kerékpáros pihenőhelyek 
létesülnek

Horgos, Röszke és Szeged 
a hasonló élet- és munka-
körülményekből adódóan 
szorosan kötődnek egymás-
hoz. Együtt kell szembenéz-
niük olyan hátrányokkal, 
mint például a kerékpárút 
hiánya. 

A szegedi önkormány-
zatnál futó Horgos–
Röszke–Szeged – A 

jó út összeköt mindenkit el-
nevezésű projekt keretében 
egyebek mellett a Vajdaság-
ban kerékpárútszakaszok 
épülnek. A projekt egyik leg-
fontosabb eleme a Horgos II. 
– Röszke II. határátkelőhely 
összekötése a határ túlolda-
lán egy 651 és egy 896 mé-
teres kerékpárútszakasszal, 
ami megteremti a határon át-
nyúló kerékpáros kapcsola-
tot. Elkészült a komplett en-
gedélyes tervdokumentáció a 
Röszke II. határátkelőhely és 
Szeged-Szentmihály közötti 
kerékpárútra.

Pihenőhelyek és a kerék-
párjavító állomások fognak 
megvalósulni, amelyek a ter-

vezett kerékpárút vonzerejét 
erősítik a környék legked-
veltebb turisztikai célpont-
jaihoz vezető utak mentén, 
azaz Szeged és Mórahalom 
irányában. Kerékpáros pihe-
nőhely létesül a mórahalmi 
kerékpárúton, amely szer- 
vizállomással is kiegészül, 
valamint Szeged két pont-
ján, Szentmihályon és Kecs-
késtelepen.

A projekt 2020. október 
1-jén indult el a tervezéssel, 
és 2022. január 31-ig tart. 
Az önkormányzati társulás 
vezető partnere Magyarka-
nizsa önkormányzata; a ma-
gyar partnerek a projektben 
a szegedi és a röszkei önkor-
mányzat.  A projekt költség-
vetése megközelítőleg 400 
ezer euró (nagyjából 140 
millió forint), amit az Európai 
Unió 85 százalékban támo-
gat; Szeged része 21,6 mil-
lió, ehhez a város egymilliós 
önerőt biztosít. A projekt a 
Magyarország–Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program keretében 
valósul meg. 

Először lép fel Fekete Gizi 
a Kövér Béla Bábszínházban

Fekete Gizi főszereplésével 
mutatja be új darabját, A 
százéves kislányt a szege-
di Kövér Béla Bábszínház. 
A szegediséget igyekeznek 
ezzel az előadással is erő-
síteni. 

Gimesi Dóra kamasz-
meséje egyszerre 
család- és várostör-

ténet, élőszereplős színház 
és bábjáték, bájos és izgal-
mas. Jól illeszkedik a báb-
színház szegediséget hang-
súlyozó műsorpolitikájába 
legújabb bemutatójuk, A 
százéves kislány. A főszerep-
lőt, a Jászai Mari-díjas Feke-
te Gizit a Szegedi Nemzeti 
Színház „adta kölcsön”.

– Fontos, hogy az életkori 
sajátosságoknak megfelelő 
darabokat mutassunk be, 

ezért most nem a legkiseb-
beket, hanem a nyolc éven 
felülieket célozzuk meg az 

új előadással – mondta Kiss 
Ágnes igazgató.

A rendező, Veres And-
rás, aki most ismerkedik 
Szegeddel, elmondta, hogy 
ilyen nagy ívű család- és 
várostörténetet csak egy 
bábszínházi előadás képes 
ötven percbe sűríteni. A 
főszereplőt, Fekete Gizit, bár 
Cibakházán született, már 
régen szegedi színésznőként 
tartjuk számon. – Ez az első 
alkalom, hogy bábszínpa-
don játszom, meg is lepőd-
tem a felkérésen, de mára 
valamennyire magam is 
megtanultam bábozni. Hogy 
mennyire, azt majd eldönti a 
közönség – mondta a színmű- 
vész.

Nyolc héten keresztül szervezett a nyári szünetben táboro-
kat a szegedi diákoknak a Szent-Györgyi Albert Agóra. Az 
idén a korábbi éveknél is többen vettek részt a tartalmas 
nyári kikapcsolódást kínáló programokon. Nyolc héten ke-
resztül 67 szaktábort szerveztek, ahol 778 diák összesen 
1427 tábori részvétellel zárta a nyarat.

Tudományos Oscar-díj Karikó Katalinnak
Megtiszteltetésnek tartja Szeged dísz- 
polgára, Karikó Katalin, hogy Drew 
Weissmannal közösen elnyerte a tu-
dományos Oscarnak számító Break- 
through-díjat.

Karikó Katalin világhírű biokémikus, 
a koronavírus elleni mRNS-vakci-
na feltalálója elsőként a Szeged 

Televíziónak reagált a hírre; azt mondta, 
örül neki, hogy ezáltal nagy figyelem hárul 
a kutatásokra és a tudósokra. A Break- 
through-díjjal (magyarul az „áttörés díja”) 
a „tudományos élet paradigmaváltó kuta-

tásait” ismerik el. Évente három – életta-
ni, fizikai és matematikai – kategóriában 
ítélik oda. Ez a világ legnagyobb pénzju-
talommal, kategóriánként 3-3 millió dol-
lárral (nagyjából 900-900 millió forinttal) 
járó tudományos kitüntetése. A termé-
szettudományi kutatókat elismerő, „a tu-
domány Oscar-díjának” is nevezett elis-
merést – mások mellett – Mark Zucker-
berg, a Facebook elindítója alapította.

Mark Zuckerberg a Facebookon azt 
írta: „Idén különösen izgatott vagyok 
Karikó Katalin és Drew Weissman díja-
zottaknak a Covid-vakcina megalkotásá-

ban nyújtott munkája miatt. Kutatásuk 
évtizedekkel ezelőtt kezdődött, hogy 
megtanulják, hogyan kell felhasználni az 
mRNS azon képességét, hogy a sejteket 
fehérjék előállítására tanítsa, immun-
válasz kiváltása céljából. Erőfeszítéseik 
megnyitották az utat az mRNS haszná-
latához a Pfizer/BioNTech és a Moderna 
vakcinákban, és megnyitották az ajtót az 
mRNS felhasználására a jövőbeni vak-
cinákban és betegségek – köztük akár 
a HIV és a rák – elleni védőoltásokban. 
Gratulálunk a 2022-es Breakthrough-díj 
nyerteseinek!”

Tanszerekkel segítették az iskolakezdést
Az iskolakezdéshez elen-
gedhetetlen tanszereket 
osztott a napokban Szabó 
Sándor parlamenti képvi-
selő (képünkön) a Csillag 
téren. Az akció anyagi felté-
teleit a Magyar Szocialista 
Párt országgyűlési képvise-
lői által létrehozott Szolida-
ritási Alap teremtette meg. 

SZabó Etelka ne-
gyedikes fiá-
val, Istivel ér-

kezett. Elmondta, már az ön-
kormányzat 10 ezer forintos 
támogatása is nagy segítség 
volt, és ezt az iskolaszercso-
magot is jól tudják használ-
ni.

Szabó Sándornak nem 
ez az első akciója, amellyel 
rászorulókat támogat. Kap-
tak tőle élelmiszercsomago-
kat, a pandémia időszaka 
alatt védőfelszereléseket és 

tanszereket is. Az anyagi fe-
dezetet a Magyar Szocialista 
Párt országgyűlési képviselői 
által létrehozott Szolidaritá-
si Alap biztosítja. A mostani 
akcióra 10 millió forintot 
fordítanak: az iskolaszerek 

(füzet, körző, ceruza, színes 
ceruza, hegyező és radír) 
mellett rászoruló családok-
nak élelmiszercsomagot ál-
lítanak össze. Szabó Sándor 
kiemelte: neki és Szeged-
nek is nagyon fontos érték 

a szolidaritás. Ezt mutatja 
az iskolakezdési támogatás, 
illetve Botka László napok-
ban tett bejelentése, hogy 
minden szegedi nyugdíjas 
idén is 10 ezer forint támo-
gatásban részesül.

Fekete Gizi nagyamamát játszik a bábszínházban. Fotó: 
Iványi Aurél
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Gyereknap, újszülöttek köszöntése, marhapörköltfőzés 
és zsákbahalacska városszerte a családi napokon

Folytatás az 1. oldalról
Szabó Sándor országgyűlé-
si képviselő így fogalmazott 
a petőfitelepi ünnepségen: 
– Szeged önkormányzata ki-
emelkedően fontosnak tart-
ja, hogy támogassa és se-
gítse a gyermekvállalásban 
az itt élő szülőket. 2017 óta 
minden szegedi édesanya 25 
ezer forint támogatást kap 
gyermeke születésekor. Az el-
múlt négy és fél évben 5300 
szegedi család vette igénybe 
ezt a támogatást, ami a vá-
rosnak 133 millió forintjába 
került.

A körzet képviselője, 
Szénási Róbert beszédében 
kiemelte: az egyik legszebb 
kötelességének tartja az új-

szülöttek köszöntését, töb-
bek között azért is, mert a 
közösség erősödését látja 
benne. – A gyerekek szüle-
tése nemcsak a család, ha-
nem mindannyiunk életében 
nagyon fontos esemény, hi-
szen velük fejlődik, erősödik 
a közösség. Ilyenkor igazá-
ból a jövőnket ünnepeljük – 
mondta.

Alsóvároson az immár 
hagyományossá vált 
gyermeknappal vár-

ták a családokat a Mátyás 
téren. Kovács Tamás alpol-
gármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője sze-
rint az ilyen rendezvények-
nek közösségteremtő és 
hagyományőrző szerepe 

van, emellett kikapcsolódá-
si és szórakozási lehetősé-
geket biztosít a környéken 
élők számára. Látszik, hogy 
az emberek már ki vannak 
éhezve a különféle közössé-
gi rendezvényekre, nem vé-
letlen, hogy ilyen sokan meg-
jelentek most is. Kovács Ta-
más azt is kiemelte, hogy az 
elkövetkező időszakban je-
lentős fejlesztések lesznek 
a körzetben. Az első, amely-
nek a közbeszerzési eljárá-
sa már le is zajlott, és így ha-
marosan kezdődhet a kivite-
lezés, a Szentháromság utca 
és a Rákóczi utca kereszte-
ződésében lévő körforgalom 
felújítása lesz. Ez az útsza-
kasz már megérett erre. A pandémia miatt két 

évig nem tudták meg-
szervezni a több mint 

egy évtizedes múltra visz-
szatekintő gyermeknapot az 
újrókusi Búvár-tónál. Az el-
múlt hétvégén ezt is pótol-
ták. A körzet önkormányzati 
képviselője, Ménesi Imre el-
mondta: tavaly a gyermek-
nap alkalmából a Szegedi 
Vadasparkba szóló belépők-
kel lepte meg a gyerekeket, 
azonban a legtöbben a ren-
dezvényt várták. – A környé-
ken lakók megszerették és 
megszokták ezeket az össze-
jöveteleket. A járvány alatt 
az emberek kiéheztek arra, 

hogy találkozzanak, közösen 
szórakozzanak a barátokkal, 
ismerősökkel – tette hozzá a 
képviselő. 

Délben a hagyományok-
nak megfelelően marha-
pörkölt várta a vendégeket; 
a képviselő és segítői 495 
adagot főztek meg. Az étel 
kiosztásában a rendezvény 
fővédnöke, Szabó Sándor 
országgyűlési képviselő is 
részt vett, aki elmondta: na-
gyon szereti az ilyen lokális 
rendezvényeket, melyeknek 
óriási közösségteremtő ere-
jük van, és összehozzák az 
embereket. A jól működő 
közösségek pedig egy jól 

működő város alapjai – ez 
itt Szegeden már többször is 
bebizonyosodott.

Az ebéd kiosztása után 
rögtönzött fogadóóra vette 
kezdetét, többen is meg-
keresték Szabó Sándort 
ügyes-bajos dolgaikkal, ész-
revételeikkel, javaslataikkal. 
Sok mindenről szó volt, töb-
bek között a Pegasus-ügyről, 
az ellenzéki előválasztásról 
és a nyugdíjakról is.

A finom pörkölt elfo-
gyasztása után zenés gyer-
mekműsor, valamint színhá-
zi előadás szórakoztatta a 
gyerekeket – és természete-
sen a felnőtteket is.

Az alsóvárosi családi napon Pesenyka bohóc kedveskedett a gyerekeknek és a felnőt-
teknek. Fotó: Iványi Aurél

CSaládi napot 
tartott az ön-
kormányzat az 

újszegedi víztoronynál épült 
hajós játszótéren. A játékos 
foglalkozásokkal a környe-
zetvédelemre és a klímavál-
tozásra is felhívták a figyel-
met. 

– A csapadék elvezeté-
se, a meglévő rendszerek 
fejlesztése és újak építése 
minden városrész lakosa-
inak elemi érdeke, hiszen 

az elmúlt években tapasz-
talható klímaváltozás miatt 
egy nap alatt akár többhe-
ti esővíz is lezúdulhat egy 
adott területen, ami komoly 
problémákat okozhat az ott 
élőknek – erről beszélt Mi-
hálik Edvin, Zöld város prog-
ramért felelős tanácsnok a 
családi nap megnyitóján.

Joób Márton hozzátette: 
Újszegeden 7, Marostő vá-
rosrészben 9 utcát csator-
náznak be, ezek burkolatát 

utána rendbe is teszik, a 
Holt-Marosnál pedig áteme-
lőt is építenek. Avramov 
András, Marostő képviselő-
je szerint a beruházásnál 
fontos szempont, hogy az 
összegyűjtött vizet ne vezes-
sék messzire, az maradjon 
helyben. Újszegeden és Ma-
rostő városrészben az össze-
gyűjtött esővíz a Holt-Marost 
gazdagítja, így a csapadék 
újra a természetes körforgás 
részévé válik. 

Az újszegedi hajós játszótéren a városrész önkormányzati képviselői, Joób Márton, Mi-
hálik Edvin és Avramov András köszöntötték a családokat. Fotó: Csányi Mónika

Újrókuson hagyományosan marhapörkölttel tették emlékezetessé a családi napot. A 
bográcsnál: Ménesi Imre képviselő.  Fotó: Iványi Aurél
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Ki hogyan 
szavazhat?

• Az előválasztáson 
minden magyar ál-
lampolgár szavazhat, 
akinek magyarországi 
állandó bejelentett lak-
helye van.
• Személyesen szep-
tember 18. és 26. 
között lehet leadni a 
szavazatokat az egyes 
választókerületek kije-
lölt választási pontjain, 
de online is lehet vok-
solni.
• A szavazóknak iga-
zolniuk kell magukat 
fényképes igazolvány-
nyal, valamint be kell 
mutatniuk érvényes 
lakcímigazolványu-
kat, amellyel igazolják, 
hogy melyik választó-
kerülethez tartoznak. 
Mindenki csak a saját 
állandó lakcíme szerinti 
választókerület jelöltje-
ire szavazhat, és min-
denki csak ott szavaz-
hat egyéni jelöltre, ahol 
lakcíme szerint él.
• A választó két szava-
zólapot kap: egyet az 
egyéni országgyűlési 
képviselőjelöltek nevé-
vel, egyet a miniszter-
elnök-jelöltek nevével. 
Mindkét lapon maxi-
mum egy-egy jelöltet 
választhat ki.

A 2-es választókerület
szavazópontjai Szegeden

Széchenyi tér és Kárász utca sarka – Szeged, Kárász  
utca 2.
2021. 09. 18., szombat, 10:00 – 19:00.
2021. 09. 19., vasárnap, 14:00 – 19:00.
2021. 09. 20–24., hétfőtől péntekig, 10:00 – 19:00.
2021. 09. 25., szombat, 8:00 – 11:00.
2021. 09. 26., vasárnap, 14:00 – 19:00.

Mars téri piac főbejárata előtt – Szeged, Mars tér
2021. 09. 18., szombat, 8:00 – 11:00.
2021. 09. 19., vasárnap, 8:00 – 11:00.
2021. 09. 20–24., hétfőtől péntekig, 10:00 – 19:00.
2021. 09. 25–26., szombat–vasárnap, 8:00 – 11:00.

Csanádi utcai SPAR ABC előtt – Szeged, Csanádi  
utca 7.
2021. 09. 18–20. szombattól hétfőig, 8:00 – 20:00 óra.

Kiskundorozsmai Művelődési Ház előtt – Szeged, Negy-
vennyolcas utca 12.
2021. 09. 21–26., keddtől vasárnapig, 8:00 – 20:00 óra.

Hargitai utcai COOP ABC előtt – Szeged, Hargitai  
utca 60. 
2021. 09. 18., szombat, 8:00 – 11:00 óra.
2021. 09. 24., péntek, 10:00 – 19:00 óra.

Jégpálya parkolója – Szeged, Szabadkai út
2021. 09. 20., hétfő, 10:00 – 19:00 óra.

Szeged, Régiposta utca – Napos út sarka
2021. 09. 21., kedd, 10:00 – 19:00 óra.

Mátyás téri játszótér mellett – Szeged, Mátyás tér
2021. 09. 22., szerda, 10:00 – 19:00 óra.

Szeged, Kálvária tér – a Katona József utca sarkával 
szemben
2021. 09. 23., csütörtök, 10:00 – 19:00 óra.

MIHÁLIK EDVIN (MOMEN-
TUM, MSZP, PÁRBESZÉD) 

M i h á l i k 
E d v i n 
2019 óta 
ö n k o r -
mányzati 
képvise-

lő és Zöld város programért 
felelős tanácsnok Szegeden. 
Mihálik Edvin a Szeged Te-
levízióban elmondta: Szege-
den és a Homokhátságon 
mindenki leadhatja a szava-
zatát a szerinte legalkalma-
sabb jelöltre. A képviselője-
lölt azt kérte, hogy mindenki 
menjen el szavazni az elővá-
lasztáson, ahol magát tartja 
a legalkalmasabb jelöltnek 
arra, hogy széles összefo-
gással leváltsa a fideszes or-
szággyűlési képviselőt jövő 
tavasszal.

TÓTH PÉTER (JOBBIK, DK, 
LMP) 

Tóth Pé-
ter 2014 
és 2019 
k ö z ö t t 
ö n k o r -
mányzati 

képviselő volt Szegeden. 
2019 óta tanácsadó a 100 
százalékban a szegedi ön-
kormányzat tulajdonában 
álló Szeged Pólus Nkft.-nél. 
Mindeközben asszisztens is 
a Jobbik parlamenti frakció-
ja mellett, és a párt megyei 
elnöke. Tóth Péter a Szeged 
Televíziónak nyilatkozva el-
mondta: kormányváltó han-
gulatot tapasztalt a körzet-
ben. „A vidéki szavazatokat 
mi tudjuk úgy hozni az ellen-
zék számára, hogy abból kö-
zös győzelem legyen.” 

TÓTH SZABOLCS (MIN-
DENKI MAGYARORSZÁGA 
MOZGALOM) 

Tóth Sza-
b o l c s 
2019 óta 
ö n k o r -
mányzati 

képviselő Kisteleken. A Min-
denki Magyarországa Mozga-
lom jelöltje a Momentum frakci-
ójába ülne be a parlamentben. 
Tóth azt mondta a Szeged Tele-
víziónak, nem látja túl esélyes-
nek magát, hiszen nem ismert 
a közéletben, de szerinte épp 
azért lenne ő a megfelelő kép-
viselőjelölt, mert nem megosz-
tó személyiség, „Nem vagyok 
olyan párt tagja, amire vagy 
szavaznak, vagy nem szavaz-
nak az emberek. Célkitűzésem 
ugyanaz, mint a többieké: a kor-
mányváltás.”

A 2-es választókerület képviselőjelöltjei

Szeptember 18. és 26. között szavazhatnak arról,
hogy ki induljon 2022-ben az ellenzék színeiben 

BINSZKI JÓZSEF 
(DK, JOBBIK)
A 2014-es és a 2019-
es önkormányzati 
választáson mandá-
tumot nyert a sze-
gedi önkormányzat-
ban, ahol jelenleg a 

közgyűlés jogi bizottságának elnöke. A párt 
alapítása óta a DK tagja, és az elnöke is 
Csongrád-Csanád 1-es és 2-es választóke-
rületében. Binszki József a Szeged Televí-
ziónak elmondta: nagy volt az érdeklődés, 
az ajánlások több mint felét úgy gyűjtötték 
össze, hogy ki sem kellett lépniük az irodá-
jukból, a választók maguk mentek be aláírni 
az ajánlóívet. Úgy látja, az ellenzéki szava-
zókat mozgósította az előválasztás, de nem 
áll le, folyamatosan kampányol majd. „Meg 
akarom nyerni az előválasztást, és meg is 
nyerem. Így tervezem.”

SZABÓ SÁNDOR 
(MSZP, PÁRBE-
SZÉD, MOMENTUM, 
LMP, MINDENKI 
MAGYARORSZÁGA 
MOZGALOM)
Szabó Sándor 2014 
óta az 1-es választó-

kerület országgyűlési képviselője, és jelen-
leg az MSZP megyei elnöke. Szabó egyike 
azoknak, aki az ellenzéki jelöltek közül egyé-
niben is győzni tudtak a 2018-as ország- 
gyűlési választáson. Szabó Sándor a Szeged 
TV-nek elmondta: azt kéri a szegediektől, 
hogy támogassák őt és Karácsony Gergelyt, 
mert mindketten bizonyítottak, le tudták 
győzni a Fideszt, és arra készülnek, hogy ezt 
2022-ben is megteszik. „Azért is kérem a 
támogatásukat, hogy egy igazságos, szabad 
és szolidáris országot tudjunk megterem- 
teni.”

Szeptember 18. és 26. kö-
zött rendezik meg az ellen-
zéki előválasztás első fordu-
lóját.

SZegeden öten 
gyűjtötték ösz-
sze a szüksé-

ges 400 érvényes ajánlást, 
így az 1-es választókerületben 
Binszki József (DK, Jobbik) és 
Szabó Sándor (MSZP, Párbe-
széd, Momentum, LMP, Min-
denki Magyarországa Mozga-
lom), a 2-es választókerület-
ben pedig Mihálik Edvin (Mo-
mentum, MSZP, Párbeszéd), 
Tóth Péter (Jobbik, DK, LMP) 
és Tóth Szabolcs (Mindenki 
Magyarországa Mozgalom) in-

dulhat az országgyűlési képvi-
selőjelöltségért.    

Az ellenzéki előválasztás 
első fordulóját szeptember 
18. és 26. között rendezik 
meg. Ekkor lehet majd szavaz-
ni arról, hogy kik induljanak 
az ellenzék színeiben egyéni 
országgyűlési képviselőjelölt-
ként a 2022-es választáson. 
Esetükben csak egy forduló 
lesz, s az győz, aki a legtöbb 
szavazatot kapja.

Szeptember 18. és 26. kö-
zött már a miniszterelnök-je-
löltekre is lehet szavazni, de 
ha az első fordulóban egyik 
jelölt sem szerzi meg a szava-
zatok több mint 50 százalékát 
– ami szinte biztosra vehető 

–, akkor október 4. és 10. 
között második fordulót tarta-
nak, ahol már csak a három 
legtöbb szavazatot kapott mi-
niszterelnök-jelölt közül lehet 
majd megválasztani Orbán 
Viktor kihívóját a jövő áprilisi 
országgyűlési választásra.

A miniszterelnök-jelölti 
versenyben öten teljesítették 
a kitűzött célt, azaz szerezték 
meg országosan a legalább 
20 ezer érvényes ajánlást: 
Karácsony Gergely (MSZP, 
Párbeszéd, LMP), Dobrev Klá-
ra (DK), Jakab Péter (Jobbik), 
Márki-Zay Péter (Mindenki 
Magyarországa Mozgalom) és 
Fekete-Győr András (Momen-
tum).

Az 1-es választókerület
képviselőjelöltjei

Széchenyi tér és Kárász utca sarka
2021. 09. 18., szombat, 10:00 –19:00 óra. 
2021. 09. 19., vasárnap, 14:00 –19:00 óra.
2021. 09. 20–24., hétfőtől péntekig, 10:00 – 
19:00 óra.
2021. 09. 25., szombat, 8:00 – 11: 00 óra.
2021. 09. 26., vasárnap, 14:00 – 19:00 óra.
Mars téri piac főbejárata előtt
2021. 09. 18., szombat, 8:00 – 11:00 óra.
2021. 09. 19., vasárnap, 8:00 – 11:00 óra.
2021. 09. 20–24., hétfőtől péntekig, 10:00 – 
19:00 óra. 
2021. 09. 25–26., szombat–vasárnap, 8:00 – 
11:00 óra.
Csillag téri SPAR ABC előtt
2021. 09. 18., szombat, 8:00 – 11:00 óra.
2021. 09. 19., vasárnap, 8:00 – 11:00 óra.
2021. 09. 20–24., hétfőtől péntekig, 10:00 
–19:00 óra.

2021. 09. 25–26., szombat–vasárnap, 8:00 
–11:00 óra.
Kodály téri SPAR ABC előtt
2021. 09. 18., szombat, 8:00 – 11:00 óra.
Makkosházi COOP ABC előtt
2021. 09. 20., hétfő, 10:00 – 19.00 óra.
Petőfitelepi ABC előtt
2021. 09. 21., kedd, 10:00 – 14:00 óra.
Tápé, COOP ABC előtt
2021. 09. 21., kedd, 15:00 – 19:00 óra.
Budapesti körút és József Attila sugárút sar-
ka
2021. 09. 22., szerda, 10:00 – 19:00 óra.
Rókusi körút és Csáky utca sarka
2021. 09. 23., csütörtök, 10:00 – 19:00 óra.
Szilléri sugárúti SPAR ABC előtt
2021. 09. 24., péntek, 10:00 – 19:00 óra.
Szőregi COOP ABC előtt
2021. 09. 25., szombat, 8:00 – 11:00 óra.

Az 1-es választókerület szavazópontjai Szegeden
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Szeged felett 
az ég

Minden a repülésről, a repülőkről és a repülősökről 
szólt Szegeden az elmúlt hétvégén. A szegedi repü-
lőnapok programja a Magyari Béla előtti tisztelgés-

sel kezdődött. Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület szin-
te eredeti állapotba újította fel az 1418-as MiG–21U vadász-
gépet, amelyet Magyari Béla ezredesről, Farkas Bertalan űr-
hajós tartalékjáról kereszteltek el, aki ezzel a típussal repült. 
A Szeged International Airshow-n a műrepülők, siklóernyő-
sök, sárkányrepülők és ejtőernyősök, valamint a különleges 
kötelékrepülések és a hőlégballonok seregszemléje mellett 
Magyarországon soha nem látott éjszakai látványshow-t is 
láthattak a szegedi repülőtérre kilátogatók. Bemutatót tar-
tott az olasz műrepülő csapat, a Pioneer Team négygépes kö-
teléke, Luca Bertossio vitorlázó műrepülő világbajnok – aki 
a gravitációt meghazudtolva, motor nélkül rajzolt az égen –, 
az angol AeroSparks kétgépes köteléke, a kassai Retro Sky 
Team, a német dr. Martin Gräf műrepülőbajnok, a dán RVa-
tors ötgépes köteléke, a francia bajnoknő, Mélanie Astles, va-
lamint Besenyei Péter és Vári Gyula is. (Fotók: Menyhárt Luca, 
Seffer Zsuzsanna, Iványi Aurél, Balázs Roland, Tari Róbert.)

Hőlégballonok a Tisza felett.

Farkas Bertalan űrhajós egykori bajtársára, Magyari Bé-
lára emlékezett.

Hőlégballonok a Kossuth Lajos sugárút felett. 

Az égre rajzolt. I.

Az égre rajzolt. II.

Kötelékben. Felszállásra készen.

Formaugrás. 
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KÉZMŰVES- ÉS BORPIAC 
Időpont: szeptember 18–
19., szombat–vasárnap.
Helyszín: Szent István tér.

Finom borokkal, sörkülönle-
gességekkel, kézművesek 
és háztáji termelők termé-
keivel, lángossal, lepénnyel, 
kürtőskaláccsal és gyermek-
programokkal várják az ér-
deklődőket. Szombat és va-
sárnap 11 és 16 óra között 
látogatható a Szent István 
téri víztorony is a kedvezmé-
nyes belépővel.

VÁROSHÁZI SÉTÁK
Időpont: szeptember 19., 
vasárnap, 10–17 óra.
Helyszín: Városháza.
A kulturális örökség napja 
alkalmából megnyitja kapu-
it az eklektikus, neobarokk 
stílusú városháza. A nyílt na-
pon megnézhetik az impo-
záns dísztermet, a Lechner- 
és a Tisza-termet, a Sóhajok 

hídját, a házasságkötő ter-
met, valamint csak ezen a 
napon felmehetnek az óra-
toronyba is. Az idegenveze-

téssel kísért, az épületet be-
mutató séták félóránként 
indulnak. Az épület megte-
kintése ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. Regisztrálni 
a Tourinform szegedi irodájá-
ban lehet személyesen, vagy 
az alábbi elérhetőségeken 
(telefon: +36-62/488-690, 
+36-62/488-699, e-mail: 
szeged@tourinform.hu)

MESÉK A BOLDOGSÁG-
RÓL 
Időpont: szeptember 21., 
kedd, 18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
„Boldogan éltek, míg meg 
nem haltak” – a legtöbb 
mese így fejeződik be. Izgal-
mas dolog a történetekre 
abból a szempontból tekin-

teni, hogy miként boldogok a 
mesék hősei. Mit jelent szá-
mukra a „boldogan élés”, és 
hogyan csinálják? Hogyan 
jutnak el a boldogság állapo-
tába? És vajon mennyire tar-
tós ez a boldogság? A Men-
tor(h)áló Mesék a boldog-
ságról – boldogságforrások 
a mesékben és az életben 
című évadnyitó előadásán 
Boldizsár Ildikó mesekutató 
a vendég. Az előadáson a vi-
lág hét nagy meserégiójából 
hangzanak el mesék, hogy 
választ adjanak a fenti kér-
désekre, megmutatva, mit 
tudnak a mesék a boldog-
ság természetrajzáról, és ezt 
a tudást hogyan emelhetjük 
át a mindennapjainkba.

ZSIGMOND VILMOS NEM-
ZETKÖZI FILMFESZTIVÁL 
Időpont: szeptember 21–
25., kedd–szombat.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Idén ötödik alkalommal ren-
dezik meg a szegedi szüle-
tésű, világhírű Oscar-díjas 
operatőrről, Szeged város  
díszpolgáráról elnevezett fil-
mfesztivált. A rendezvény ki-
emelt célja, hogy a filmkészí-
tés egyik legfontosabb társ- 
alkotójára, az operatőrre, 
munkája jelentőségére irá-
nyítsa a figyelmet, s egyúttal 
lehetőséget teremtsen a fia-
tal filmesek bemutatkozásá-
ra.
Szeptember 21-én, kedden, 
17 órakor Enyedi Ildikó új 
filmjével, A feleségem törté-
netével nyílik a fesztivál, ahol 
olyan világ-
sikert ara-
tott filmek 
is láthatóak 
majd, mint 
a dél-kore-
ai Élőskö-
dők vagy a 
francia Port-
ré a lángoló 
fiatal lány-
ról című al-
kotás. A ha-
zai filmes 
b l o k k b a n 
pedig az el-
múlt pár év 
sikerfilmjei 

– Hab, Pesti balhé, A feltalá-
ló, Hét kis véletlen – mellett 
premier előtti filmek is szép 
számmal láthatóak majd a 
fesztiválon, többek között a 
Krasznahorkai Balázs ren-
dezte és Réder György fo-
tografálta Hasadék vagy a 
Lőrincz Nándor–Nagy Bálint 
alkotópáros Legjobb tudo-
másom szerint című filmje. 
(Részletes program a zsig-
mondvilmosfilmfest.com 
honlapon.)

8 Programajánló

Borpiac, séták, mesék és filmfesztivál

HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE 
A NŐKET? 
Időpont: szeptember 22., 
szerda, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Csányi Sándor egyszemélyes 
vígjátéka: nyolc különböző 
karakter, nyolcvan percben, 
szünet nélkül. Mi a teendő 
abban az esetben, ha az em-
ber a szülőszoba ajtajában 
döbben rá arra, hogy nem-

csak a gyerekekkel nem tud 
bánni, hanem a nőkkel sem? 
Miért baj, ha őszintén vála-
szolunk arra kérdésre, hogy 
fogytam-e? Érdemes-e a friss 
jogosítvánnyal vezető felesé-
günknek tanácsokat oszto-
gatni a forgalomban? Eljön-e 
a pillanat egy nő életében, 
amikor azt mondja: köszö-
nöm, van elég cipőm, nem 
kell több. Illetve, hogy mind-
ezek ellenére miért dobban 
meg mégis a szívünk, ha be-
lép a szobába? Nos, ezekre a 
kérdésekre nem tud választ 
adni az előadás, viszont szá-
mos hasonló kérdést vet fel 
az együttélés nehézségeiről, 
szépségeiről és örömeiről.

BÉKÉVEL JÖTTÜNK 
Időpont: szeptember 23., 
csütörtök, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Musimbe Dávid Dennis és 
Lakatos László stand-upos 
humoristák első közös estje, 
melyen nemcsak magukat 

mutatják be, de az életüket 
és a családjukat is. Sok-sok 
történeten keresztül mesél-
nek arról, milyen józsefvárosi 
romaként és terézvárosi afri-
kaiként felnőni, élni Magyar-
országon. Megélni az előíté-
leteket bölcsen, viccesen, 
szeretve másokat. A közön-
ség nemcsak a két fiatal sok-
színű és humoros produkció-
ján, de önmagán is őszintén 
tud majd nevetni.
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     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az 
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesz-
tett formában adja közre.

Levél

Levelet kaptam Orbán Vik-
tortól, amelyben megkö-
szöni, hogy részt vettem a 
járvány utáni életről szóló 
konzultáción. Van egy kis 
bökkenő, ugyanis én nem 
küldtem vissza a kipostázott 
kérdőívet, azaz nem vettem 
részt a nemzeti konzultáció-
nak becézett színjátékban. 
Hogyan higgyek ezek után 
bármilyen és bármiről szóló 
kormányzati statisztikában, 
továbbá Önben, miniszter-
elnök úr?

Dinnye

A néphit szerint már nem jó 
a dinnye, ha belepisil Lőrinc, 
akiről nekem a Júliát és Ró-
meót összeadó szerzetes 
és a kormányfő falubeli-
je is eszembe jut. Most lá-
tom, szeptember 5-e Viktor 
és Lőrinc névnapja. Ez min-
dent megmagyaráz! Az nem 
semmi, hogy egykoron egy 
kis dunántúli faluban két 
előrelátó család nem a Pis-
ta, Jóska vagy Jani, hanem 
a Viktor és Lőrinc nevet adta 
gyermekének. Csoda, hogy 
ezek a fiúk ilyen keresztnév-
vel azzá váltak, amik?

Méhes János

Osszunk gyorsan díjakat!

Főnök úr, bocsásson meg, hogy világmegváltó elmél-
kedését zavarni merészelem. Nyakunkon maradt 
vagy száz lovagkereszt, amiket Áder Jánosnak küld-

tek vissza Bayer Zsolt kitüntetése miatt. Meg kellene sza-
badulni ezektől, jutalmazni a híveket, hiszen a járvány mi-
att alig volt erre alkalom. Osszunk gyorsan díjakat! Itt a 
nyakunkon a választás, kellenek a lelkesítő díjazások.

Édes anyanyelvünk, a szép magyar beszédért Kazin-
czy-díjban részesülhetne Deutsch Tamás, Bayer Zsolt és 
Bencsik András, azzal a feltétellel, hogy a díjátadás előtt 
alaposan kimossák szappannal a szájukat. A történelem-
tudományok területén is számos kiemelkedő alkotás szü-
letett, amelyek inspirálója Kásler Miklós emberminiszter 
volt. Új megvilágításban élvezhetjük a pozsonyi csatát, 

készül a világraszóló 
mohácsi diadal film-
je is. Megtalálták a 
Hunyadiak csontjait, 
a DNS-ük a Nemzeti 
hitvallás mellé kerül-
hetne nemzetiszínű 
keretben. Tisztázódott, 
hogy a két háború kö-
zött senkit sem üldöz-
tek nálunk a vallása 

miatt, alig néhány átköltöztetés történt, az is kérelemre. 
Még nem dőlt el, hogy Árpád népe lovon vagy teveháton 
foglalta el a hont, Lőrinc barát máris belevágott a tevete-
nyésztésbe. Kásler Miklóst feltétlenül ki kellene tüntetni, 
míg Budai Gyula csontvázügyi biztost el kellene marasz-
talni, hiszen ezernél is több szekrényt nyitott fel, de még 
tíz elszámoltatható találatot sem ért el.

Milliárdos Mária már látja a jövőt, miszerint a maradék 
brit birodalom is darabokra fog hullani, hiába térdelnek 
le focistáik a meccs előtt. Neki most nem kell díjat adni, 
elég, ha Kötcsére meghívják. Adtunk díjat hamis gyógy-
szert reklámozónak, sőt a Szent Korona auráját gondolati 
úton tisztogatónak is. Hiába, annak ragyognia kell, hátha 
a főnök fel kívánja tenni. Logopédiai nagydíjjal javasoljuk 
kitüntetni szuperminiszterünket, a mindenhez értő, gép-
puskabeszédű Palkovics Lászlót. A hadügyérekre most 
nem gondolok, akik ott is bombát látnak, ahol csak klotyó 
van, és égünk az egész NATO előtt. Itt vannak a lapos-
föld-hívők, a sámánsarlatánok, a mindenféle szájtátiak is. 
Jöjjenek, kell a CÖF-menetbe sok-sok ember, ha már az 
oltakozás megfeneklett, pedig Müller Cecília is kapott 6 
millió forint „motivációs elismerést” a fizetése mellé.

Művészeti kategóriában a kormány hegedűse díjjal 
Varga Judit igazságügyi minisztert, a nemzet bűvésze díj-
jal pedig Farkas Flóriánt kellene jutalmazni, aki úgy eltün-
tetett 1,6 milliárd forintot a Híd a munka világába prog-
ramban, hogy ötévnyi nyomozással sem találják. David 
Copperfield a nyomába sem érhet, aki csak a 204 tonnás 
Szabadság-szobrot tudta eltüntetni.

Előrehaladott tárgyalások folynak egyébként a bű-
vésszel a magyar államadósság eltüntetéséről, de Matol-
csy fél, hogy a trükk közben a vezér által is megcsodált 
aranykészlet is elvarázsolódik.

Sajnos én nem vagyok szuperbűvész, sem az ördög 
ügyvédje, pedig büszke lennék rá. Így maradok tisztelet-
tel:

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

A nemzet bűvésze díjjal 
Farkas Flóriánt kelle-
ne jutalmazni, aki úgy 
eltüntetett 1,6 milliárd 
forintot a Híd a munka 
világába programban, 
hogy ötévnyi nyomozás-
sal sem találják.

Számít a magyar emberek  
véleménye?

Ha az eddigi gyakor-
latot nézem, akkor 
a címben feltett kér-

désre kapásból rávághatom: 
nem. Mert a Fidesz a tizen-
két éves regnálása alatt ki-
zárólag a saját orra után 
ment. Ezt a célt szolgálta, 
szolgálja a látszat kedvéért a 
nemzeti konzultáció, ami vé-
gül is gyorsan elvezetett az 
egyoldalú nemzeti elfogult-
sághoz, amely kezdeti sza-
kaszában – hihetően – szo-
rosan összefüggött az álta-
lános emberi szabadsággal, 
az ezért vívott küzdelem-
mel. De a Fidesz minden tet-
te képmutatásba és hazug-
ságba fulladt. Többek között 
azért, mert például a nemze-
ti konzultációkban „bűnba-
kokat” keresett, keres a ha-
talom, azok semmi más célt 
nem szolgáltak, szolgálnak. 
Megvolt ennek a konkrét ára 
is. Ha nem csal az emlékeze-
tem, a tíz-tizenegy alkalom 
összesen minimum 30-40 
milliárd forintba és sok em-
ber munkájába került. Ezért 

a pénzért önmagukat igye-
keztek önámításba ejteni, a 
népet pedig becsapni.

És hogy mennyire a lát-
szatra ment a játék, bizo-
nyítják a kérdésekre előre 
megírt válaszok is. Az önál-

ló, szubjektív vélemények-
nek még csak véletlenül 
sem volt esélye. A pártatlan 
kontrollt teljesen mellőzve 
vált bizonytalanná a vissza-
küldött kérdőívek száma. 
Bármennyi is volt (minden 

esetben egy-két millió közöt-
ti visszaküldésről beszéltek), 
az az összes választónak 
csak töredéke (körülbelül 20 
százaléka), és nem tükrözte 
a többség véleményét.

Mindezt azért írom, mert 
a Fidesz esetenként jogot 
formál arra, hogy egy-egy 
konzultáció eredményére hi-
vatkozhasson, olyasvalami-
re, amit rajta kívül senki más 
nem tud hitelesen kezelni.

Mit szólnak ehhez a ked-
ves olvasók? A nagyképű-
séghez, a cinizmushoz? Egy-
általán megkérdezte önöket 
bárki is a Budapest–Belg-
rád-vasútvonal kiépítéséről, 
a kínai egyetem több mint 
500 milliárd forintos beruhá-
zásáról, a paksi atomerőmű 
korszerűsítéséről, az ország 
közvagyonáról, például a 
Balaton és a Fertő-tó kisajá-
tításáról, a közpénzek elher-
dálásáról?

Még hogy az Orbán-re-
zsimnek számít a magyar 
emberek véleménye…!?

Kutnyik Pál

Csodálkozás

Alkotmányunk ünnepén igazán gaz-
dag program várta az ünneplőket 
Magyarországon, főleg Budapesten, 

de Szegeden is. A Huszár Mátyás rakpar-
ton lenyűgözte a több ezer nézőt a csodála-
tos zenei aláfestéssel, sok színben pompá-
zó, sziporkázó tűzijáték. Ámulva néztük az 
égen a különböző fényalakzatokat, a Tiszá-
ba hajló fénysugarakat, a hulló csillagokat.

A csodálkozás egy-egy fantasztikus 
természeti jelenség vagy ember által lét-
rehozott látvány – alkotások, építmények 

– láttán a belső érzelemvilágunk külső 
megnyilvánulása.

A gyermekek a különösen szép, legki-
sebb érdekességet megpillantva is ragyogó 
arccal, őszinte örömmel tudják kifejezni a 
csodálkozásukat.

Ahogy az arcukat nézem, én is csodálko-
zom: hogyan tudnak ilyen aranyosak lenni 
ezek a csodálkozó gyermekek?! (Olvasónk 
küldte a fotót, amelyet még nyáron készí-
tett az unokáiról – a szerk.)

Dr. Berecz Árpádné
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HAT ARANY A VB-N. Remek 
szerepléssel zárták a portugá-
liai U23-as és ifjúsági kajak-ke-
nu világbajnokságot az MVM 
Szeged versenyzői: hat arany- 
és négy bronzérmet szereztek. 
Az U23-asoknál a kenus Nagy 
Bianka szenzációs volt, páros-
ban 200 és 500 méteren, a né-
gyessel 500 méteren nyert, így 
triplázott. A 16 éves kenus, Kiss 
Ágnes sem érte be egy arannyal 
az ifjúságiak között: egyesben 
500 méteren, párosban klub-
társával, Csorba Zsófiával 200 
méteren zárt az élen. Csorba 
a négyes tagjaként 500 méte-
ren ugyancsak nyert, így szintén 
duplázott. A bronzérmeket Mol-
nár Csanád, Szendy Márk, Ozs-
gyáni Bence és Kocsis Ádám 
szerezték. A versenyzők edzői 
Kása Péter, Boldizsár Gáspár, 
Velenszki Tamás és Csamangó 
Attila. 
HÜVÖS ELISMERÉSE. Szak-
mai díjak odaítéléséről dön-
tött legutóbbi ülésén a Magyar 
Edzők Társasága. A Kemény 
Dénes által vezetett grémium 
a Mesteredzői Díjat a szege-
di Hüvös Viktor kajakedzőnek, 
valamint Halla Péter vívóedző-
nek, Szokolai László úszóedző-
nek és Märcz Tamásnak, a férfi 
vízilabda-válogatott szövetségi 
kapitányának ítélte. A díjakat 
szeptember 25-én adják át a 
Testnevelési Egyetemen.
MICSODA BRONZ! Remek 
versenyzéssel bronzérmet 
nyert a junior tájékozódá-
si futók Törökországban ren-
dezett világbajnokságán Jó-
nás Ferenc, az SZVSE tájfutó-
ja. A sportoló, akinek edzője 
Szencz Attila, a 4,5 kilométe-
res középtávon érte el a ha-
talmas sikert, harminc ország 
140 versenyzője között.
VERSENYEK HÁROM SZAK- 
ÁGBAN. A Tisza SE fallabdá-
sai, tollaslabdázói és padelezői 
is versenyeztek az utóbbi hetek-
ben. Fallabdában szenior ob-t 
rendeztek, ahol Sódar László 
ezüstérmet szerzett, Kozma Já-
nos egy hetedik és egy nyolca-
dik helyet gyűjtött be. A Good-
will Pharma Tisza Tollas SE 
sportolói közül Bozsogi Mira 
és Könczöl Ádám vett részt az 
U19-es pécsi nemzetközi baj-
nokságon: előbbi az első fordu-
lóban búcsúzott, utóbbi a végső 
győztes indiai versenyző ellen 
a legjobb 16 között kapott ki. 
A Squash Club Szabadidőköz-
pontban új győztest avathattak 
a III. Babszem Bútorház padel-
versenyen, amelyet a Balogh, 
Marijic duó nyert meg, a finálé-
ban a Bíró Attila, Hoffmann pá-
rost legyőzve, harmadik lett a 
Hódi, Pápai kettős.

Sport

Magasra tették a lécet az akadémián 
Kárpáti Krisztián szerint sikeres volt az első év

Megkezdte az idényt a Pick 
Kézilabda Akadémia: ko-
moly felkészülés után már 
éles meccseket vívnak a 
fiatalok. Az akadémia ve-
zetőjével, Kárpáti Krisztián-
nal a klubhonlap közölt be-
szélgetést, ebből idézünk.

– Mit vár az új idénytől?
– Kicsit tartok tőle, mert 

az elmúlt szezonban ma-
gasra tettük a lécet. Ez volt 
az első akadémiai évünk, 
amely nagyon sikeres lett. 
Sok játékosunk távozott, ez 
főleg az NB I/B-s csapatun-
kat érinti. Összesen tizen-
egyen mentek el, az pedig 
nagy büszkeség, hogy öten 
az NB I.-ben folytatják a pá-
lyafutásukat. Nyolc fiatal-
ember érkezett a keretbe, 

így egy teljesen új csapatot 
kell építenünk. Nem volt sok 
időnk együtt készülni, mert 
az ifjúsági Európa-bajnok-
ság miatt többen hiányoz-
tak. Megfiatalodtunk, így 
nagyobb izgalommal várom 
az idényt.

– A többi korosztály is 
átalakult?

– Ott nagyobb stabilitást 
érzek. A tavalyi négy helyett 
öt akadémiai csapatunk 
van, mert annyi fiatal tehet-
séggel rendelkezünk, hogy 
érdemes volt ezt bővíteni. 
Felfelé tolódtak a dolgok, 
szerencsére kevés távozónk 
volt, inkább az érkezők név-
sora a bővebb.

– A felnőtt NB I. is elin-
dult, jó néhány akadémista 
kapott szerepet a Pick Sze-

niai edzőtábort, hatalmas 
lökést kaptak: nagyobb 
önbizalommal, bátrabban, 
karakteresebben végzik a  
munkát.

– Rang már a Pick Kézi-
labda Akadémia játékosá-
nak lenni?

– Jó úton járunk, de azért 
még sok lépés van hátra. 
A rendszerünk nem teljes, 
több szegmensben még dol-
goznunk kell. Hatalmas elő-
relépés lesz, ha elkészül az 
új otthonunk. A nyílt napunk 
népszerűsége viszont azt 
mutatja, hogy igenis rangja 
van az akadémiának, hiszen 
a korábbi évekhez képest 
megnégyszereződött a je-
lentkezők létszáma. Ez azt 
mutatja: tényleg elindult va-
lami.

gedben, néhányan a roglai 
edzőtábort is a nagyokkal 
töltötték. Nagy motiváció 
ez a játékosoknak?

– Motiválja őket, hogy a 
felnőttekhez lehet kerülni. 
Azt vettem észre, hogy akik 
végigdolgozták a szlové-

Kárpáti szerint tényleg elindult valami az utánpótlásban.
Fotó: pickhandball.hu

Októberben 
indul

a hokiszezon

A jégkorong OB II.-ben ér-
dekelt Goodwill Phar-
ma Szegedi Vízmű csa-

patának októberben rajtol a 
2021–2022-es idény. Az el-
lenfelek már ismertek, ahogy 
a lebonyolítás is, ám pontos 
sorsolás még nincs.

– Az OB II.-ben hat csapat 
vesz részt, a szegedi mellett 
a KMH, a Sátoraljaújhely, a 
dunaújvárosi Worm Angels, 
a MAC, illetve a Pesterzsébe-
ti Farkasok. Újdonság, hogy 
az alapszakaszban dupla 
kört játszunk, összesen húsz  
meccs, ebből tíz hazai vár a 
Goodwill Pharma Szegedi Víz-
műre. Új igazolás az utánpót-
lásedzőként is dolgozó Vojnits 
Bence, valamint Erdély Simon 
Bálint, Kukucska Balázs, 
Pápa Barnabás, Szabó Zsolt 
és Kiss Benedek; ők koráb-
ban mindannyian a Vasasban 
szerepeltek. Biztos távozó 
Mach Márton, Bálint Tamás 
és Maslac Michael – mondta 
a klubhonlapnak Gusztos Gá-
bor technikai vezető.

Az egyesület utánpót-
lás-nevelését dicséri, hogy a 
legjobb magyar akadémiák 
ezen a nyáron is előszeretettel 
igazoltak Szegedről: az U14-
es korosztályból az Ifj. Ocskay 
Gábor Jégkorong Akadémia 
Pallós Zsombort és Borbély 
Balázst vitte el, míg az U18-
asok közül Vadkerti Zalán az 
FTC-hez, Pallós Bertalan és 
Sánta William a DVTK Jeges-
medvék Jégkorong Akadé- 
miájához távozott.

A 2020-ra tervezett, vé-
gül idén augusztus 
24. és szeptember 5. 

között megtartott paralimpi-
án a magyar versenyzők ösz-
szesen hét aranyat, öt ezüs-
töt és négy bronzot nyertek, 
amivel a csapat 18. lett az 
éremtáblázaton. A bronz- 
érmesek között szegedi is 
volt, az MVM Szeged VE ka-

jakosa, Varga Katalin, aki 
K1 200 méteren húzta be 
a dobogós helyet kategó-
riájában (edzője: Csaman-
gó Attila). A kajakost, illet-
ve három társát, az ATSK-t 
képviselő Major Endre ke-
rekes székes asztalitenisze-
zőt (edzői: Márki Ernő, Bá-
csi Bernát), valamint az SZV-
SE-hez tartozó Biacsi Ilona 

és Biacsi Bernadett paraat-
létákat (edzőik: Antal Andor, 
Szabó Erzsébet) Kovács Ta-
más alpolgármester és Mé-
nesi Imre, a foglalkoztatási, 
szociális és sportbizottság 
elnöke köszöntötte a város- 
házán.

– Mind a négy szege-
di komoly eredményt ért 
el, ezzel városunkat ismét 
felhelyezték a nemzetkö-
zi sporttérképre; köszönet 
érte. Szeged önkormányza-
ta nevében biztosíthatom 
önöket, hogy a város ere-
jéhez mérten a jövőben is 
minden támogatást megad 

ahhoz, hogy eredményesen 
készülhessenek fel és sze-
repelhessenek a hazai és 
nemzetközi versenyeken – 
fogalmazott Kovács.

Ménesi az oklevelek át-
adása előtt azt mondta: Sze-
ged önkormányzata az esély- 
egyenlőség jegyében nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a 
paralimpikonokat is ugyan-
úgy megbecsülje és segítse, 
mint az olimpián résztvevő 
ép társaikat. Az önkormány-
zat a felkészülésük során 
ugyanolyan támogatást 
biztosított nekik is, mint az 
olimpián indulóknak.

Köszöntötték a paralimpia hőseit
A szegedi sportolók, valamint edzőik vehettek át városi elismerést

Harmincnyolc magyar sportoló vett részt Tokióban a pa-
ralimpiai játékokon. A küldöttségben négy szegedi, Var-
ga Katalin, Major Endre, Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett 
képviselte Szegedet, akik összességében egy bronzérmet, 
két ötödik és egy nyolcadik helyet szereztek. A sportoló-
kat és edzőiket a városházán köszöntötték.

Büszkék lehettünk a paralimipán szerepelt szegediekre és edzőikre. 
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SZEPTEMBER 22., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 17.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a  30/459-7777 telefonszámon.)
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.)
SZEPTEMBER 25., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Szeretne ajándék CD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukor-
megfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 22. 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: Megújul a 
közlekedés az Oskola utcában és a Stefánián. A nyertes: Pónyai Réka. Gratulálunk!
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT 
szeptember 3-án: Varga Gábor és Biró Viktó-
ria; szeptember 4-én: Benke Martin és Gajda 
Bernadett, Vass Bence és Müller Bernadett, 

Tóth Sándor és Horváth Margit, Cser Balázs 
és Szanka Blanka, Szabó Viktor Pál és Far-
kas Bernadett Margit, Benedeczki Zoltán Már-
ton és Szécsényi Dóra Eszter, Szemendrey Oli-
vér Zoltán és Lakatos Nikoletta, Kókai Attila és 
Dani Andrea, Nyiri Márk Viktor és Takács Ad-
rienn Zsuzsanna, Varga Jenő és Lakatos Éva.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bihari Gábornak 
és Pelhe Szabinának 2021. 09. 06-án Balázs, 
Harmai Tamásnak és Szabó Csilla Andreának 
2021. 09. 06-án Benett Olivér, Ábrahám Ist-
vánnak és Virág Máriának 2021. 09. 06-án 
Dávid, Sólya Gábornak és Ábrahám Mártának 
2021. 09. 07-én Bende Dominik nevű gyerme-
ke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
véget ér a szeptemberi nyár

 Szeptember
18.

szombat

 Szeptember
19.

vasárnap

 Szeptember
20.

hétfő

 Szeptember
21.

kedd

Szeptember
22.

szerda

Szeptember 
23. 

csütörtök

 Szeptember
24. 

péntek

Közepesen
 felhős
25/12

Diána,
Metód

Közepesen
 felhős
22/11

  
Vilhelmina,

Dorián

Közepesen
 felhős
22/10

 
Friderika,

Frida

Közepesen
 felhős
20/9

Máté,
Mirella

Erősen
 felhős 
21/9

Móric,
Írisz

Közepesen
 felhős
22/8

Tekla,
Líviusz

Záporok

23/8

Gellért,
Mercédesz

Képviselői 
fogadóóra
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