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Szeged szabadon szereti

Magyarország legjobb borai, Oszvald Marika és a Bon Bon a Széchenyi téren, a Vad Fruttik és az LGT sztárjai a Dóm téren

K

ét év kényszerű szünet után újra együtt
ünnepelhetjük Szeged napját. Szeged
polgárai háromszázhárom
éve kapták vissza azt a jogot, hogy önállóan és szabadon dönthessenek saját sorsukról.
A tíznapos ünnepségsorozat lapzártánk után kezdődött
a Széchenyi téren, a borfesztivállal, ahol közel százötven
borász kínálja legfinomabb
nedűit. Ugyanitt három pódiumszínpadon sztárfellépők
is gondoskodnak a jó hangulatról. A Klauzál téren ínycsiklandó ételek és kisüzemi
sörök, a Dugonics téren pedig
kézművesek, háztáji termelők
és zenei produkciók várják
az érdeklődőket.

Május 20-án díszközgyűlésen ünneplik Szeged
napját a Széchenyi téren,
ahol 16 órától Botka László
polgármester mond ünnepi
beszédet és adja át a legmagasabb városi kitüntetéseket.
Ugyancsak a jövő hét végén
tűzijáték és koncertek nyújtanak felhőtlen kikapcsolódást
a Dóm téren, ahol többek
között fellép a Vad Fruttik,
az Ocho Macho, és a Zenevonat szuperkoncert robog
az LGT sztárjaival. Május
21–22-én tartják a szegedi
hídivásárt. A Móra-parkban
május 21-én és 22-én rendezik meg az országos mazsorettbajnokságot.
A Szeged-napi
ünnepségsorozat részletes
programja a 7. oldalon

Közel százötven borász kínálja legfinomabb nedűit a Széchenyi téren, ahol három színpadon rendeznek koncerteket. Archív fotó

Több mint 2200 munkahely
76 kamerát
telepít a város létrejöttét és megmaradását
támogatta az önkormányzat
Győr után Szegeden a legkisebb a munkanélküliség
Az önkormányzat munkahelyek támogatására, képzésre és vállalkozóvá válásra hárommilliárd forint költött
2014 óta; a vállalkozások letelepedését pedig hétmilliárd forint értékű útépítéssel és -felújítással ösztönzi.

Tovább fejleszti az önkormányzat a közterületi térfigyelő
rendszert. Októberig 76 kamerát telepítenek ütemezetten
szerte a városban – Kiskundorozsmától a belvároson át Szőregig. A beruházás 25 millió forintba kerül, amit saját forrásból finanszíroz a város. A munka már elkezdődött a dorozsmai templomkertben (képünkön). Szeged már eddig is
az egyik legbiztonságosabb magyar város volt, az újonnan
telepített térfigyelőkkel pedig a kamerák száma meghaladja
majd a százhatvanat.
Cikkünk az 5. oldalon

– Szeged célkitűzése az első
foglalkoztatást segítő projekt
elindulásakor is az volt, hogy
megfelelően képzett munkaerő jelenjen meg a munkaerőpiacon, valamint új befektetők és vállalkozások
telepedjenek le a térségben
– mondta Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere a helyi foglalkoztatást
támogató együttműködésről
tartott sajtótájékoztatón. Uniós támogatásból képzési és
foglalkoztatási programokra
a kormányhivatalon keresz-

tül az önkormányzat eddig közel 3 milliárd forintot fordított
2014 óta. Az első ütemben,
2019-ig 763 álláskeresőt vontak be; a jelenlegi második
ütem pedig már most túlszárnyalja az elsőt: április végéig
1470 főt sikerült támogatni,
hogy vállalkozóvá váljon, vagy
elhelyezkedjen. A járvány miatt az önkormányzat további
105 millió forintot csoportosított át a projekt megvalósítására. A program 2023 első
negyedévében zárul le.
Folytatás a 2. oldalon

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester Fotó: Iványi Aurél
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Több mint 2200 munkahely létrejöttét és
megmaradását támogatta az önkormányzat
Győr után Szegeden a legkisebb a munkanélküliség

A Norbo-Ép Holding üzemcsarnokában. Fotó: Iványi Aurél

Folytatás az 1. oldalról

K

ovács Tamás gazdasági alpolgármester a programról elmondta, hogy
a támogatás hátrányos hely-

zetűeket – így alacsony iskolai végzettségűeket, 25
év alattiakat, illetve 30 év
alatti pályakezdőket, 50 év
felettieket, gyedről, gyesről, ápolási díjról visszatérőket, gyermeküket egye-

dül nevelőket, megváltozott
munkaképességűeket, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket,
tartós munkanélkülieket, roma nemzetiségűeket –, valamint közfoglalkoztatottakat

Kiváló üzleti márka
a szegedi Goodwill Pharma
MagyarBrands-díjat kapott a kiváló üzleti kategóriában
a szegedi Goodwill Pharma, amely Magyarország legdinamikusabban fejlődő gyógyszeripari cége. A Jójárt Ferenc
és felesége, Kardos Mária által huszonöt éve alapított
szegedi cég töretlenül fejlődik a magyar tudásra, leleményességre, kitartásra és innovációra építve. „Jójárt
Ferenc néven már a negyedik vagyok a sorban, akik Szegeden élték le az életüket, és rengeteget tettek a városért” – nyilatkozta az alapító tulajdonos, akinek munkáját a város két éve Szegedért emlékéremmel ismerte el.

J

ójárt Ferenc és felesége, Kardos Mária
1997-ben családi vállalkozásként alapította a céget Szegeden, amely
mára Magyarország tíz legnagyobb gyógyszeripari vállala-

A Goodwill
Pharma
két szegedi
üzemegységében több
mint száz embernek
ad munkát. A társaság
árbevétele évről évre
dinamikusan nő.

ta közé küzdötte föl magát.
A cég ma már gyógyszeripari
tudásközpontként működik.
A Goodwill Pharma két sze-

gedi üzemegységében több
mint száz embernek ad munkát. A társaság árbevétele
a fejlesztéseknek köszönhetően évről évre dinamikusan
nő. Nagy hangsúlyt fektetnek a tradíciókra, miközben
a modern kor eljárásait alkalmazzák. Kommunikációjuk fontos eleme a tájékoztatás és az egészségnevelés,
amelynek során Szent-Györgyi Albert tudományos látásmódját, filozófiáját, elkötelezettségét követik.
Az év elején adtunk hírt
arról, hogy rangos nemzetközi díjat nyert a világ egyik
legnagyobb, iparágakon és
határokon átnyúló üzleti versenyében a szegedi cég; most
pedig MagyarBrands-díjat kapott a kiváló üzleti kategóriá-

ban a szegedi Goodwill Pharma. A MagyarBrands Program
tizenkét éve díjazza a magyar
vonatkozású márkák közül
a legeredményesebbeket.
Céljuk a vásárlók és az üzleti világ figyelmét ráirányítani
a legsikeresebb hazai fogyasztói, üzleti vagy innovatív
márkák termékeire, szolgáltatásaira. A díj a fogyasztók számára is nagy segítség, hiszen
a kiválóság megtestesítőjeként a vásárlói döntések egyik
meghatározó iránytűje. Olyan
márkák kapják meg, amelyek
nemcsak eladni, hanem adni
és segíteni is akarnak.
A legtöbben a SzentGyörgyi Albert C-vitamin-családhoz kötik a céget, ebből
a kategóriából a legismertebb termékük a Szent-Györgyi Albert 1000 mg Retard
C-vitamin. Hogy mit jelent
számára Szeged? „Jójárt Ferenc néven már a negyedik
vagyok a sorban, akik Szegeden élték le az életüket, és
rengeteget tettek a városért”
– mondta. A város 2020-ban
Szegedért emlékéremmel
ismerte el az alapító tulajdonos munkáját.

érint. A programban lehetőség van elhelyezkedést segítő támogatást igénybe
venni, képzéseken részt venni, önfoglalkoztatóvá válni.
Az együttműködésben részt
vevő munkáltatók álláskereső alkalmazása esetén bértámogatást, illetve bérköltségtámogatást kaphatnak.
A vállalkozásokat, rajtuk
keresztül pedig a foglalkoztatást az önkormányzat utak
felújításával is támogatja
– így korszerűsítette a Kollégiumi utat, a Délép Ipari Parknál lévő Házgyári utat, a Vágány, a Vásár, a Tűzoltó utcát
és a Cserje sort, továbbá folyamatban van a Városgazda utca felújítása. Ezenfelül
pedig az uniós ciklus legnagyobb útépítési beruházása
is zajlik: az ELI-hez vezető út
kiépítése. Összességében
a város 2014 és 2020 között közel 10 milliárd forintot
fordított a foglalkoztatás támogatására.

Budai László, a megyei
kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője
elmondta, hogy két országos
program mellé illesztették
be ezt az együttműködést.
A 2010-es évek elején több
mint 20 ezer munkanélkülit
tartottak nyilván a megyében; Szegeden is rendkívül
magas volt a számuk. Ez
mostanra nagyon visszaesett: a megyében 5200
a regisztrált álláskeresők
száma, s ebből 1633-an élnek Szegeden, ezzel pedig
itt a második legkedvezőbb
a helyzet Győr után. Kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottakat igyekeztek beemelni
az elsődleges munkaerőpiacra, illetve fontos vállalása a munkáltatóknak, hogy
a támogatott munkaerőt tovább foglalkoztatják. E téren
az eredeti terveknek a hatszorosát érték el, hiszen jelenleg 600 főt foglalkoztatnak tovább a vállalkozások.

A támogatások tehát célt
értek, azaz lassan munkaerőhiány alakul ki.
A házigazda Norbo-Ép
cégcsoport nevében Masa
Ferenc projektmenedzser
elmondta, hogy három éve
dolgoznak holding formában. A Délép Ipari Parkban
170 főt foglalkoztatnak, hárommilliárd forint az éves
árbevételük. Magas- és
mélyépítésben egyaránt
dolgoznak, jellemzően csak
a megyén belül vállalnak
munkát. Az önkormányzat
és a kormányhivatal együttműködésével támogatott 47
dolgozójukra a program első
részében 70 millió forint támogatást kaptak. A felvett
álláskeresők közül 25-en
még ma is a cégnél dolgoznak. A program jelenlegi
részében 8 munkavállaló
dolgozik náluk, 12 millió forint támogatásnak köszönhetően. Céljuk a hosszú távú
foglalkoztatás.
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Botka László: Négyezer-ötszázzal
több rászorulónak segít a város
A kormányzati elvonások
ellenére is bővíti az országban egyedülálló szociális ellátórendszerét
Szeged önkormányzata.
Botka László a Szeged
Televízióban elmondta:
az igazságosabb és bővített szociális intézkedésekkel 1,2 milliárd
forintot költhet a város
a rászorulókra.

Kitartanak
a szegediek
A polgármester elmondta:
Szabó Sándort újraválasztották a Csongrád-Csanád megyei 1-es választókerületben,
Mihálik Edvinnek ugyanakkor nem sikerült megnyernie
a 2-es körzetet, annak ellenére, hogy Szegeden kétezerrel
több szavazatot kapott, mint
fideszes ellenfele.
„A 3200 önkormányzatból összesen negyvenkettőt
nyert meg az ellenzék. A legnagyobb győzelem Szegeden
volt, ezért a legfontosabb értékelésem a köszönet. Április
3-án is kiderült: a szegediek
kitartanak, és továbbra is
támogatják azt a húszéves
politikát, amely európaiságról, szolidaritásról, demokráciáról, együttműködésről
és a város fejlődéséről szól”
– mondta Botka László.

Folytatódik Szeged
fejlesztése
Az új parlamenti ciklussal
kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy Szeged
vezetésének jól végiggondolt
városfejlesztési stratégiája
van. Az elmúlt évtizedben
sem volt hiány építkezésekből. „Minden évben tudjuk,
hogy mit szeretnénk megépíteni, és azt is tudjuk, mit tervezünk a következő évben”
– hangsúlyozta Botka. Emlékeztetett arra, hogy Szegedet eddig túlnyomórészt uniós forrásokból fejlesztették,

Dombai Tünde

Romjaimban

H

Szegeden épp a fordítottja történt az országos eredménynek az április 3-i választáson, mivel a Fidesz listája
40 százalékot sem ért el.
A 110 szegedi szavazókörből
százat megnyert az ellenzék.
Az ellenzéki lista megközelítette az 50 százalékot – értékelte a választás szegedi eredményét Botka László
a Szeged Televízió Téma című
hírháttérműsorában.
Botka László: Április 3-án is kiderült, hogy a szegediek kitartanak, és továbbra is támogatják azt a húszéves politikát, amely európaiságról, szolidaritásról, demokráciáról,
együttműködésről és a város fejlődéséről szól. Forrás: Szeged Televízió

amihez mindig megteremtette a szükséges önerőt a város
fegyelmezett gazdálkodása.
„Ezért figyeljük aggodalommal az Európai Unió és
az Orbán-kormány közötti
vitát, aminek az az eredménye, hogy hónapok óta
nem érkeznek európai pénzek. Magyarország érdeke,
hogy mihamarabb megjöjjenek ezek a források. Ez
Szeged érdeke is. Az Európai Uniónak és mindannyiunknak az az érdeke, hogy
legyenek garanciák arra,
hogy a közpénzek és az uniós
pénzek szervezett lenyúlása,
ami jellemezte az Orbán-kormány működését az utóbbi
években, ne tudjon működni” – hangsúlyozta a polgármester.
A települések számára
közvetlenül az Európai Uniótól – tehát a kormányok
kihagyásával – lehívható
pénzekről a polgármester
elmondta: kevés ilyen forrás
áll rendelkezésre, de ezeket
nem elsősorban építkezésre
lehet felhasználni, hanem
inkább konferenciákra, tanulmányokra. Botka László
elmondta: szkeptikus azzal
kapcsolatosan, hogy az önkormányzatok közvetlenül
hozzájuthatnának uniós fejlesztési pénzekhez, de azt
ki lehet követelni az Orbánkormánytól, hogy ne lopják
el ezeket a pénzeket, és ne

pártpolitikai szempontok
alapján osszák el.
„Szegeden az elmúlt
másfél évtizedben nagyon
jól szerepeltünk az uniós
források megszerzésében,
de ehhez kellett az is, hogy
az unióval kompatibilis, jól
átgondolt, hosszú távú fejlesztési tervünk van” – tette
hozzá Botka László, aki a kistelepüléseken tapasztalható
fideszes fenyegetésekkel
összefüggésben arra is felhívta a figyelmet, hogy 2019
őszén a Fidesz azzal fenyegetőzött, hogy ha ő marad
a polgármester, akkor nem
jönnek fejlesztési források
a városba, a tavaszi választási kampányban viszont azt
sulykolták, hogy a kormány
önti a pénzt Szegedre.
„Ennyire kell nagyvárosi szinten komolyan venni
ezeket a politikai fenyegetéseket. Egymásnak gyökeresen ellentmondó állításokat
fogalmaztak meg, alig több
mint két év különbséggel”
– mondta Botka László. Megjegyezte, hogy más kérdés
a 12 éve tartó kormányzati
elvonások köre, melyek komolyan sújtják Szegedet. Az
iparűzési adó megfelezése
idén 3 milliárd, a közösségi
közlekedés támogatásának
megszüntetése évi 328 millió, a gépjárműadó elvétele
pedig évi 500 millió forint kiesést jelent Szegednek.

Bővül a kör
Szeged idén 1,2 milliárd forintra növelte a szociális kas�szát, ennyi támogatást nyújt
a város a rászorulóknak. Ebből fedezik az általános iskolás gyerekek beiskolázási és a nyugdíjasok tízezer
forintos támogatását is. „Az
előterjesztésemre döntött arról a közgyűlés, hogy további
4500 szegedinek nyújtsunk
támogatást, azoknak, akik
még nem nyugdíjasok, de
rokkantsági ellátásban részesülnek.”
Mivel a központi jogszabályok szerint a települési
szociális támogatások kizárják az alanyi jogosultságot, jövedelemhatárt kellett
húzni. Szegeden ezt a határt egy főre havonta nettó
330 ezer forintnál húzták
meg; akinek ennél kevesebb a jövedelme, az megkaphatja a támogatást.
Szegeden 1500 főnek van
havi nettó 330 ezer forintnál magasabb nyugdíja,
helyettük inkább a rászoruló, rokkantsági ellátásban
részesülőket támogatja tovább Szeged. „Viszont 4500
rokkantsági járadékos kap
támogatást, ami azt jelenti, hogy háromezerrel nő
azon szegediek száma, akik
már az idén megkapják ezt
a pénzt” – hangsúlyozta
Botka László.
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agyjon mindenki békén, csalódtam a választáson, elegem van a politikából, ki akarok kapcsolni, becsukni a szemem, fülem. Hogy abban
a zempléni faluban nincs térerő? Szuper, igen,
az lesz a megfelelő megoldás, ott fogok pihenni – gondoltam naivan pár hete, amikor romjaimban magam elé bámultam. Lefoglaltam a szállást, és már indultam is. Harapnivaló zöld tavasz, madárcsicsergés, szarvasok az út
mentén, a falu előtt pedig tényleg megszűnik a térerő, se
telefon, se internet, se üzenet nem ér utol. Erre vágytam.
Még ha akarnám, akkor sem hallom, látom a külvilágot,
és viszont.
És mert a kirándulás megnyugtat és feltölt, olyan közeli úticélokat választottam, ahol hegymászás, történelmi
ismeretbővítés és fotós téma egyaránt kínálta magát. A füzéri várhoz amúgy is kedves emlék fűzött, ez volt az első
úticélom. Felújították, kíváncsi voltam, könnyebben megközelíthető-e, több információt nyújt-e a korábbinál, de
hamar megbántam. Távolról a meszelt fala megdöbbentő,
közelről a renoválásra elköltött százmilliók a kötelezően kitett táblán, még közelebbről a szemenszedett arcátlanság,
amellyel kiszúrják a kirándulók szemét. Merthogy igen, tessék, ez az igénytelenség is jó lesz nektek, mi meg elloptuk
a pénz nagy részét, oszt jónapot.
Épült csiricsáré parkoló, de
a meredek hegyoldalra
Tudnánk sorolni
vezető korlátok, lépa százmilliók
csők egyszer csak
jobb helyét, de azt
megszűnnek,
is vallom, hogy a közös
igaz, a hegytekultúránkra szintén kell
tőn, a várban
a pénz, és a győztesek végre
ott a látványlift,
nagyvonalúan megengedhetnék
mert annak azmaguknak azt a luxust, hogy
tán lenni kell.
hozzáértőket fizetnek
Van kivilágított látmeg, és értelme legyen
ványkonyha is, aztán
a beruházásoknak.
mindössze kopár falak
néhány tablóval, nesze
neked, turista. Mindezek után
a kijáratnál egy palatáblán fel merészelik tenni a kérdést,
tetszik-e a felújítás. Számtalan strigula az „igen” mellett,
egyetlen, mutatóba a „nem” -nél. Én voltam a második. Fogalmam sincs, tényleg tetszett-e ez a pimasz kifosztás élő
embernek, vagy csak nem mert senki más nemmel szavazni. Vagy itt is elhitték, amit kiírtak nekik, mármint hogy
így van ez jól, ti hülyék. Azon már nem is csodálkoztam,
amikor a barátnőm Nagyvázsonyból küldött hasonlóan gyomorforgató képeket. Merthogy tavaly még együtt jártuk be
a várat, és azt reméltük, a sok száz milliós felújítás után is
kedvünket leljük benne. Hát nem. Sikerült ízléstelen fehér
kockákkal tönkretenni a romokat.
Biztos vagyok benne, hogy mindenki tudná még sorolni, ami ennyire vagy még inkább felháborítja, vagy csak rá
legyint, mert olyan nyilvánvalóan lopják ki belőle a pénzt
a szemünk láttára, hogy már erőnk sincs morogni a tengernyi bűncselekmény miatt. Hiszen szállóige a kisvárdai
lówellness, a negyvencentis bodrogkeresztúri kilátó vagy
a felcsúti kisvasút, amelyet, ha sokat hőbörgünk, majd még
meghosszabbítanak Bicskéig. Ilyenkor amellett, hogy jó példákkal igyekszem kiegyensúlyozni a lelki békémet, hiszen
azért abból is bőven látok, eszembe villan mindjárt: istenem,
mennyire jó, hogy mindez nem nálunk, Szegeden történik, és
nem kell szégyenkeznünk a sok turista előtt! Pedig ami a mi
hazai romjainkkal, kilátóinkkal, útjainkkal, stadionjainkkal,
egészségügyünkkel és sok minden egyebünkkel történik – az
továbbra is lopás a miénkből, ahogy eddig. Tudnánk sorolni a százmilliók jobb helyét, de azt is vallom, hogy a közös
kultúránkra szintén kell a pénz, és a győztesek végre nagyvonalúan megengedhetnék maguknak azt a luxust, hogy
hozzáértőket fizetnek meg, és értelme legyen a beruházásoknak. Mert ez az én hazám is. Ha ez hazaárulás, akkor
vállalom, még romjaimban is.
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Segítsen Szegednek!
Útfelújításokkal segít a város
Mondja el egy online kérdőív
több száz szegedi vállalkozásnak kitöltésével,
hogyan közlekedik
Szeged önkormányzata
jelentős segítséget nyújt
a város ipari parkjaiban
működő több száz vállalkozásnak azzal, hogy
felújítja az ott található
utakat. Több ütemben
közel 1,5 milliárd forintot
fordítanak erre a célra.

– nyerhet is a válaszaival!
A lakótelepi közlekedési szokásokat méri fel
az önkormányzat a Mobilissimus Kft. közreműködésével. Június 3-áig egy
Google-űrlap kérdéseit
kell megválaszolnia, s ha
szerencsés, 30 napos bérletet nyerhet, vagy „Limeperceket”!

A

Dorozsmai út melletti Délép Ipari Parkban több
mint 140 vállalkozás található, ezért is volt
fontos, hogy korszerűsítsék az itt lévő Házgyári utat.
Az önkormányzat 2019-ben
kezdte el azt a közel 1,5 milliárd forintos projektet, amelynek célja az ipari területeken
található utak korszerűsítése.
Ennek volt egyik része a Házgyári úti beruházás.

Fodor Antal önkormányzati
képviselő.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta: felújítják a leromlott állapotú utakat, és több helyen
új szakaszokat is építenek.

A
Felújította az önkormányzat a Délép Ipari Parknál futó Házgyári utat. Egy jelzőlámpás
csomópont is készült a Házgyári és a Dorozsmai út kereszteződésében. Fotó: Iványi Aurél

Az útfelújításoknak köszönhetően jobban hasznosíthatók
az ipari területek, biztosítani
tudják az itt működő vállalkozások fejlődését, és új cégeket is be tudnak vonzani.
Elsőként a Kollégiumi utat,
a második ütemben pedig
a Házgyári utat korszerűsítették. Ez a beruházás óriási
logisztikai fejlesztést jelent
a Délép Ipari Parknak és az itt
lévő vállalkozásoknak.
Nagy Anna, a Délép Ipari
Park ügyvezető igazgatója
elmondta: az elmúlt húsz
évben, mióta az ipari park
működik, jelentősen megnövekedett az itt közlekedő gépjárművek mérete és száma.
Emiatt is vált szükségessé

egy nagyobb áteresztőképességű és teherbírású bevezető
út megépítése. A beruházásban elkészült egy jelzőlámpás csomópont a Házgyári
és Dorozsmai út keresztező
désében, az útszakasz egy
részét felújították, valamint
több mint fél kilométer hos�szan új szakasz is épült.
A gyalogosközlekedés biztonságossá tétele érdekében
járda is készült, továbbá 800
méteren kiépült a közvilágítás. Emellett elkészült a Vágány, a Tűzoltó és a Vásár
utca, illetve a Cserje sor felújítása és a hiányzó szakaszok
kiépítése. E területeken az útés járdaépítés mellett 445 fát
telepítettek, több buszmegál-

Már a sziklák bajnoka

ló megújult, és kerekpártárolókat is kihelyeztek. A projekt
harmadik részében a Városgazda sor felújítását végzik el,
és az útszakaszt a Kereskedő
közig meghosszabbítják.
– Öröm látni, hogy a munkák határidőre befejeződtek,
és a gazdasági utak korszerűvé váltak. Ez a beruházás
nemcsak az ipari parkban
lévő több mint 140 cég, de
Dorozsma megközelítését
is könnyebbé és gyorsabbá
teszi az 5-ös útról. Büszke
vagyok rá, hogy a választókörzetemben valósult meg
Szeged egyik legnagyobb volumenű útépítése – mondta
Fodor Antal, a körzet önkormányzati képviselője.

szegedi lakótelepeken rendszeresen megfordulók közlekedési
szokásait szeretné felmérni az önkormányzat,
hogy az összegyűjtött tapasztalatokat felhasználva
még jobbak legyenek a közlekedési feltételek azokban
a városrészekben, még jobb
legyen a közösségi közlekedés, még több kerékpárút
épüljön ott, ahol arra a legnagyobb szükség van.
Ezekre a városrészekre éppúgy igaz, mint a belvárosra: egyre nehezebb
parkolóhelyet találni, egyre
több az autó, egyre jobban
át kell gondolni, hogyan és
mikor indulunk el, de közben választhatjuk már most
is a közösségi közlekedést
vagy a kerékpározást, a rollerezést.
A kérdőív kitöltése körülbelül 10-12 percig tart. A kérdőívet névtelenül is kitöltheti,
de ha megadja az adatait,

T
szetes élőhelye, a magashegységek világa
teljes ellentéte az alföldi tájnak. A kassai és
az innsbrucki állatkertből 2019-ben érkezett
tenyészpár számára Szegeden egy sziklás
domb kialakításával teremtettek komfortos
környezetet. A meredélyen már a nemrégiben
született zergegida is feltűnt.

A szegedi
lakótelepeken
rendszeresen
megfordulók
közlekedési szokásait
szeretné felmérni az
önkormányzat, hogy
még jobbak legyenek
a közlekedési
feltételek.

Töltse ki a kérdőívet,
akár most, hogy elolvasta
ezt az írást! Annyi a teendője, hogy okostelefonjával
beolvassa a cikkben szereplő
a QR-kódot, de a szeged.hu
honlapon is megtalálja a kérdőív linkjét.

2020 után 2021-ben is a Szetáv lett
a legjobb hazai távhőszolgáltató
a fogyasztók értékelése alapján
Elégedettebbek a távhőszolgáltatókkal a távfűtést
használók. Az ágazat a tavaly ősszel végzett felmérés
szerint a járványhelyzet ellenére javítani tudott a két
évvel korábban elért jó eredményén. A Szetáv ismét
első lett az országban a fogyasztók értékelése alapján.

Zergegida született nemrégiben a Szegedi
Vadasparkban. Az Alpokban és a Kárpátokban is őshonos zergét a hazai állatkertek közül egyedüliként Szegeden mutatják be. Bár
a környező országokban is előfordul, bizonyos
szempontból a Szegedi Vadaspark egyik legegzotikusabb állatának számít, hiszen termé-

a nevét és a telefonszámát
vagy az e-mail-címét, akkor
nyerhet is. A kérdőívet kitöltők között ugyanis kisorsolnak 20 darab harmincnapos
szegedi havi bérletet és száz
promóciós kódot, amely Szegeden tíz perc Lime-használatra jogosít.

avaly másodszor készítették el a távhő
ágazatban a felhasználói elégedettségi felmérést, amelynek keretében
kilenc távhőszolgáltató tevékenységét vizsgálták. A cél a felhasználók véleményének és
elvárásainak alaposabb megismerése volt, amelynek alapján
lehetőség nyílik magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására.
Több mint 560 ezer felhasználói visszajelzést dolgoztak fel, egyebek mellett a távhőszolgáltatás minőségéről,
az ellátás folyamatosságáról,

a számlázásról kérdeztek.
Az ügyfélszolgálati munkáról
a kiegészítő és az azonnali
felmérés keretében kérték
a válaszadók véleményét.

a leolvasásról, a mérésről,
Az
a költségmegosztásról, a tájéeredmények
koztatásról, az ügyfélszolgáismeretében a szolgáltatók
megalapozott
latok elérhetőségéről, valadöntéseket hozhatnak a
mint az ügyfélszolgálati és
fejlesztésekről a műszaki,
panaszkezelési tevékenyaz értékesítési, a számség hatékonyságáról.
lázási, az üzemviteli és
A szolgáltatókat három
az ügyfélszolgálati
felméréstípusban minősítterületen.
hették az ügyfelek. Az alapfelmérés során a kérdezőbizAz eredmények alapján
tosok otthonukban keresték
fel a felhasználókat, akiket a vállalatok közül a legjobb
a többi között a távhőszol- eredményt a Szegedi Távfűtő
gáltatás minőségéről, a le- Kft. érte el, 920 ponttal a tárolvasásról, a tájékoztatás- saság másodszor is az élen
ról, az ügyfélszolgálatról, végzett.
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76 kamerát telepítenek Szajbély Mihályt választották
Tovább fejleszti az önkormányzat
a közterületi térfigyelő rendszert
Októberig 76 kamerát telepítenek ütemezetten szerte
a városban – Kiskundorozsmától a belvároson át Szőregig. Már elkezdődött a munka.

J

elenleg közel kilencven
térfigyelő kamera működik Szegeden, amelyből harmincnyolcat tavaly szereltek fel a városban.
Az optikai kábelezéssel együtt
31 millió forintba kerülő beruházást kizárólag önkormányzati forrásból fedezték.
Idén a rendőrségi és képviselői igények alapján folytatja az önkormányzat a ka-

merarendszer fejlesztését.
Októberig 76 kamerát telepítenek ütemezetten szerte
a városban – Dorozsmától
a belvároson át Szőregig.
Már elkezdődött a munka.
A 76 kamera telepítése
az optikai hálózat bővítésével együtt 25 millió forintos
beruházást jelent, amit saját
forrásból finanszíroz az önkormányzat.

Bővítik a térfigyelő rendszert. A dorozsmai templomkertben
is telepítettek kamerát. Fotó: Szabó Luca

Kamerát telepítenek többek
között:
• Dorozsmán a templomkertben, a ligetben, a kirendeltségnél, a buszfordulónál és
három téren (Jerney, Maróthy, Faragó),
• Petőfitelepen a könyvtárnál, a művelődési háznál
és a Gábor Áron Utcai Óvodánál,
• az Anna-kútnál és a Kossuth Lajos sugárúton,
• Szőregen a művelődési
háznál és a Szerb utcán,
• Gyálaréten a főtéren,
• Újszegeden a Máltai Szeretetszolgálat épületénél,
a Vedres utcán és a Székely soron,
• Tápén,
• Felsővároson a Csillag téren,
• az Északi városrészben
a Gáspár Zoltán utcában,
• Alsóvároson a Vám téren,
a pályaudvar főbejáratánál, a villamosmegállóban
és az Alsó nyomás soron,
• a Mars téren.
Szeged eddig is az egyik
legbiztonságosabb magyar
városnak számított; a városszerte telepített újabb
térfigyelő kamerákkal pedig
– amelyek száma az idei beruházás után meghaladja
majd a százhatvanat – még
tovább növelik az itt élők biztonságát.

idén Szeged díszpolgárának

Megszüntették a taxiszolgáltatás hatósági árát Szegeden

Szécsényi Rózsa is felszólalt a közgyűlésen. Fotó: Szabó Luca

A taxiszolgáltatás hatósági árának megszüntetéséről határozott legutóbbi
ülésén Szeged közgyűlése. A képviselők döntöttek a városi kitüntetésekről is.

E

ddig a taxival utazóknak 600 forintos alap-, 400 forintos kilométer-, illetve
100 forint percenkénti időarányos díjat kellett fizetniük Szegeden; ezentúl szabadabb lehet az árképzés. Botka László
polgármester elmondta: a taxidíjak maximálása nem kötelező, csupán lehetőség
az önkormányzatok számára,

amellyel a megyei jogú városok többsége nem él.
A közgyűlés döntött a települési támogatásban részesülők körének átalakításáról is.
A jövőben a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők – Szegeden mintegy
4500-an – is kapnak 10 ezer
forintos támogatást a várostól. A jogszabályi előírásoknak
megfelelően döntöttek arról is,
hogy az alanyi jogosultság helyett a jövőben jövedelemhatárhoz kötik a támogatást, azok
kaphatnak ilyet, akiknél az egy
főre jutó nettó jövedelem nem
éri el a 330 ezer forintot.
A közgyűlés új lakásrendeletet alkotott. Kovács

Tamás gazdasági alpolgármester kifejtette: az arra rászorulók vagyoni viszonyaihoz, élethelyzetéhez igazítják
a lakbértámogatás – 5 és 45
százalék közötti – mértékét,
a korábbi öt helyett három
év helyben lakás után is pályázhatnak az érintettek bérlakásra, és csökken az előírt
munkaviszony hossza is.
Az elmúlt években az önkormányzat több mint 700 lakást újított fel és adott bérbe
a piaci ár töredékéért.
Zárt ülésen döntött a közgyűlés arról, hogy 2027. május 31-éig Orbán Hedvig tölti
be az Agóra igazgatói posztját.

Kitüntetések
Idén Szajbély Mihály irodalomtörténész, az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének alapítója kapja a díszpolgári címet Szeged napján. Pro Urbe díjat vehet át a május 20-i díszközgyűlésen Boldogkői Zsolt molekuláris biológus és Duda Ernő immunológus,
genetikus. Szegedért emlékérmet kap Szeri István, a CSMKIK tiszteletbeli elnöke, a Tisza
Volán Rt. egykori vezérigazgatója, Szilágyi Annamária színművész és posztumusz Deli Albin hagyományőrző. Pedagógus életműdíjat kap a nyugdíjba vonuló Kissné Szamosközi
Brigitta és Kissné Gera Ágnes tanár, valamint Megyeri Ildikó óvodapedagógus.
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Botos Éva: Bakancslistás volt nálam,
hogy Alföldi Róbert rendezzen
A Mária országa királynéja hattusának érzi a darabot
A Mária országa egyetlen vendégművésze, Botos Éva a királynét
alakítja. Nem irigyli a mostani politikusokat, elnézve, milyen vis�szajelzéseket kapnak a vetélytársaiktól, a kollégáiktól, a néptől
és a szakértőktől. Szegedi kollégáiról viszont azt mesélte: kiváló
csapat, kiváló művészekkel.

Botos Éva civilben. Fotók: Szabó Luca

– Hogyan került a képbe?
– Amikor a férjem, Horgas Ádám
négy éve főrendező lett Szegeden,
megbeszéltük, teljes egyetértésben,
hogy csak akkor fog hívni Szegedre, ha kimondottan engem kér egy
rendező. Nekünk fontos, hogy egy
szakmai helyzetre ne vetüljön valamiféle családi elfogultság vádja. Így
is történt, Alföldi Róbert kért engem
erre a szerepre. Ádám negyedik éve
dolgozik együtt a csapattal egy fantasztikus színházon Barnák László
főigazgatóval. Lacit is ismertem
régről, egy rendezésében is szerepeltem, a hívása nagyon-nagyon
jólesett, nagy örömmel jöttem.
– Hogy kell elképzelni a meghívást?
– Tavaly jött a telefon, átgondoltuk a helyzetet, és vállaltam.
– Érdekelte Székely Csaba darabja, Alföldi Róbert rendezése?
– Nem is kérdés. Alföldivel nem
dolgoztam még, bár találkoztunk
már párhuzamos próbafolyamatok
kapcsán, és nagyon érdekesnek,
izgalmasnak találtam a munkáit.
Kíváncsi voltam rá, hogy úgy mondjam, bakancslistás volt. Nagyon
nagyra tartom, sok előadását láttam színészként és rendezőként is,
rutinos Alföldi-előadásnéző vagyok.
– Hogyan fér bele az életébe
a szegedi ingázás más szerepek,
a szinkron és saját rendezések
mellé?

– Szoros logisztikával. A tévésorozat miatt (Mintaapák a TV2-n – a
szerk.) félretettem egy időre a színházi munkáimat. Most, hogy vége
a sorozatnak, újra belelendültem,
havi rendszerességgel a Centrál
Színházban játszom, saját munkáim
is vannak. A Jurányi Inkubátorházban a napokban lesz premierem,
egy kétszemélyes darab Réti Adrienn-nel, Cseh Juci rendezésében,
Anya születik! címmel. Vagyis most
kezdek újra utat találni, bár jólesett
egy kis pihenő, mert nagyon intenzív
és fárasztó három év volt a forgatás
miatt. Teljesen más jellegű munka,
mint a színház, más az időbeosztás,
minden áttolódott kora reggelre.
Most jó újra ilyen klasszikus színházi körülmények közé visszatérni.
– Ráadásul mindjárt királynészerepben. Milyen? Ha csak a jelmezeit nézem, igen színes, sőt
susogós.
– Csodálatos. Van egy nagyon
erős stílusa a jelmezeknek, elképesztően vicces és szerintem nagyon kreatív ötlet, hogy susogós
torna-, mackó-, jogging- – ki hogy
nevezi – szerelésben vagyunk, és
hozzá arany magassarkú cipőm is
van. Nagyon tetszik Kálmán Eszter
tervezői munkája.
– A másik véglet egy nagyon
erotikus jelenet egy hozzáillő
csipke alsóneműben. Ez nem feszélyezi?

– Szerintem ez minden embert
feszélyez, de itt a helyzet megkívánja. Egyébként a szerelmi jelenet
nem könnyebb és nem nehezebb,
mint a nevetés vagy egy komoly pillanat megteremtése.
– A darab alaphelyzete a királyné, Kotromanics Erzsébet és a nádort szerelmi viszonya. Milyen ez
a nő? Hogy érzi magát a szerepben?
– Mindig is érdekelt szakmailag,
amit a valóságban szerencsére soha nem fogok megtapasztalni, hogy
milyen lehet egy országot vezetni.
Hiszen abban a korban nem létezett média, vagyis a politikusok
nem érzékelték közvetlenül egy-egy
döntésük hatását, nem olvasgathattak kommenteket. Az uralkodónak
az udvarban volt egy bizonyos információs biztonsága, és lassan érkeztek be a hírek innen-onnan. Ahogy
a mostani politikusokat elnézem, és
hogy milyen visszajelzéseket kapnak a vetélytársaiktól, a kollégáiktól, a néptől és a szakértőktől, arra
gondolok: nemhogy nem irigylem,
hanem kibírhatatlan, pokoli. Nem
lehet épp ésszel végigcsinálni, hogy
elképesztő mennyiségben záporoznak az információk, és több ezer
hozzászólás születik minden lépésem után. A darabban a szerepemen akkora súly van, amit halandó
ember nem kívánna magának. Azt
a feszültséget, hogy minden szava
életekbe kerülhet, minden döntésével országrészek pusztulhatnak,
elképzelhetetlenül nehéz lehet feldolgozni. Ugyanakkor egy idő után
szül is egy apátiát, amikor a következmények már nem érdekelnek,
már mindegy, csak az ego vezérel,
hogy a saját céljaim megvalósuljanak. Az ego elkezdi félretolni az érzelmeket, mert valahogy túl kell élni ezt a mennyiségű fesztültséget,
és akkor úgy dönt, hogy nem baj,
az a lényeg, hogy én túléljem, én,
én, én. Ebbe pedig ugyanúgy bele
lehet pusztulni, az ego túltengése
szétrobbantja a lelket, az agyat, és
tönkreteszi akár a legnemesebb
terveket is. Erre gondolok, amikor
a darabról gondolkodom, mert
izgalmas és élesen jelen lévő helyzet háborústul, mindenestül.
– Hogy készült fel? Aktuálpolitikából indult ki, vagy beleásta
magát a történelembe?
– Nem, az emberből kiindulni
mindig könnyebb. Az aktuálpolitika pillanatnyi értékrend, nézőpont,
érdekcsoport. Az ember érdekelt,
a döntéseinek a súlya, a szavainak
hatása a tömegekre, és hogy ezt
miként dolgozza fel, miért ragaszkodik a pozícióhoz. Engem ezek
az emberi gyarlóságok, jellemhibák vagy éppen jellemnagyságok

foglalkoztatnak, mint minden más
szerepben is. Aktuálpolitikához navigálni bármit színészként, az nem
az én utam.
– Milyen a szegedi kollégákkal
dolgozni?
– Az elmúlt négy évben sokat
jártam színházba Szegedre is; nem
vagyok elfogult, ez egy fantasztikus
csapat. Ahogy figyeltem a jeleneteket, a társulat olyan profi módon
összedolgozott, például hogyan
jöjjön létre egy mozgásos jelenet,
amire másutt koreográfust szerződtetnek. Érződik, hogy kialakult egy
közös nyelvük, félszavakból értik
egymást. Kiváló csapat, kiváló művészekkel. Ha lehetett, kívülről is
néztem a kollégák próbáit, és nagy
örömmel nyugtáztam, hogy milyen
jó nekem köztük.
– Sokszereplős a darab,
a csatajelenetekről már nem is
beszélve, ráadásul jó humorral.
Csoda, hogy egyáltalán felférnek
a Kisszínház színpadára.
– Nagyon melós. Mondtuk is Borovics Tamással (aki Garai nádort
alakítja – a szerk.), hogy ez nem is
öt-, hanem inkább hattusa, a végére

vígjátéknak szánta, ugyanakkor
történelmi tablónak is, amiből sokat tanulhatunk.
– Ez mind így igaz. Üzenem
a kedves nézőknek, hogy én, amikor ülök, és kívülről nézem a többieket, rengeteget nevetek. Amellett
valóban egy történelmi tabló, mert
hiteles történelmi személyek és
események töltik meg, miközben
a stílusa humoros, lendületes, különösen a nyelvezete izgalmas, ami
erősíti az abszurdot.
– Mik a további tervei? Rendezés? Esetleg közös produkció
a férjével? Kíváncsi lennék, milyen,
amikor a férj rendezi a feleséget,
vagy fordítva.
– Én a rendezői szerepbe inkább belecsöppentem; többször
is megkértek, hogy segítsek, mikor
valaki színpadra akart vinni valamit,
és kellett egy külső szem. Én akkor
vagyok a legmozgósíthatóbb, ha
másokért küzdhetek. Az egyetlen
sajátom, amit én akartam nagyon,
a Cseresnyéskert feldolgozása volt
csRSnyés címmel. A férjemmel,
Ádámmal pedig nem szoktuk
keresni a lehetőségét, hogy együtt

Királyné a színpadon.
úgy érezzük, mintha eltoltunk volna
három hegyet oda-vissza. Fizikailag
is iszonyúan megterhelő.
– Milyen Alföldi rendezőként?
– Határozott, nagyok az elvárásai, nagyon katonás, feszes munkatempót diktál, ezt tapasztaltam, de
előtte ezt is gondoltam róla.
– És milyen a darab? Székely
Csaba drámaíró azt mondta róla,

dolgozzunk. Hosszú együttlétünk
alatt ha három-négy példa adódott.
Ez tudatos, hiszen jobban tudjuk
egymást emelni, ha az egyik szenvedélyesen dolgozik, a másik pedig
higgadtabb nézőpontokat tud adni
kívülről. De ha úgy alakul, akkor jöjjön, aminek jönnie kell.
Dombai Tünde

Szeged napja

2022. május 14., szombat
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Szeged szabadon szereti
Magyarország legjobb borai, Oszvald Marika és a Bon Bon a Széchenyi téren,
a Vad Fruttik és az LGT sztárjai a Dóm téren
Szeged 303 éve nyerte vissza szabad királyi városi rangját. III.
Károly 1719. május 21-én írta alá a díszes oklevelet, amelyben
visszaállította azokat a jogokat, melyekkel szabadon élhettek
a szegediek. Szeged városa a visszanyert szabadságát ünnepli
május 13-ától május 22-éig. Finom borok és ételek, koncertek
és vásári kavalkád nyújt felhőtlen szórakozást tíz napon át a szegedieknek és a városba látogató vendégeknek.

BORFESZTIVÁL
Széchenyi tér
Május 13–22.
Május 14., szombat
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: Radics Sándor – cimbalom
18.30: Teát Rummal
20.30: Útközband
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Bata Krisztina operettműsora
18.30: Vavra Bence
19.30: NaKaHara
Pizza Monkey színpad – szökőkút
18.00: Harmonika Klub
19.30: AV Acoustic
21.00: Báder Béla és zenekara
Május 15., vasárnap
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: Bellegance & Fraser
19.00: Burai Krisztián és Tabatabai
Nejad Flóra
20.30: Green6
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Golden Trió
19.00: Tha Shudras
21.00: Vecsernyés Robi vs Gera Janó
Pizza Monkey színpad – szökőkút
18.00: Foolish Heart – piano
19.30: Maya soul
21.00: Best of Mode
Május 16., hétfő
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: DorombÓdal zenekar
18.00: Borverseny – eredményhirdetés
18.30: Szandi
19.30: Folk Roses
21.00: Minor Zenekar
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Harmonika Klub
19.00: Oszvald Marika, Merényi Nicolette, Kiszely Zoltán
20.30: Casino Együttes
Pizza Monkey színpad – szökőkút
18.00: Sándorfalvi Térségi Alapfokú

Művészeti Iskola (STAMI) zenekarok
fellépése
19.30: Pató Pál Project
21.00: C-wosh és a Funk Crew
Május 17., kedd
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: Az én időm
19.00: Deniz és Orsovai Reni
21.00: Volvox
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Kovács Zsuzsa – zongora
18.30: Pumpkins Trió
20.30: Reaper Fever Band
Pizza Monkey színpad – szökőkút
18.00: Blaho Attila
19.30: Face 2 Face
21.00: Villa Negra
Május 18., szerda
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: Tóth Sándor Trió
19.00: 
Z abos Regina és Fésűs
Ádám
21.00: Bebe és a Buligánok
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Guitar Drifting
18.30: Szabó Ádám
20.00: Gera Fivérek
Pizza Monkey színpad
– szökőkút
18.00: Stami Jazz és Népi Ének
Tanszak
19.30: Rambling Blues
21.00: Lounge Melody
Május 19., csütörtök
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: Maya & Peti
19.00: Vivat Bacchus Énekegyüttes
21.00: Black Five
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Agod Alíz és Szokolay Dongó Balázs
18.30: Roy és Ádám
20.00: Jaffa Trió
Pizza Monkey színpad – szökőkút
18.00: Lusta Dick

Díszközgyűlés
Május 20-án, pénteken díszközgyűlésen ünneplik Szeged napját a Széchenyi téren, ahol 16 órától Botka László polgármester mond ünnepi
beszédet, és adja át a legmagasabb városi kitüntetéseket. Az ünnepség
előtt térzene és táncbemutató, a díszközgyűlésen pedig ünnepi műsor
várja az érdeklődőket a városháza előtt.

19.30: Concord Együttes
21.00: Indigó Zenekar
Május 20., péntek
Prágai Boutique Optique
színpad – Takaréktár utca
17.00: Foolish Heart
18.30: Mohai Szilárd és Almási Enikő
20.00: Bedő Gábor Trió
21.00: Coco Bongo feat latin sax
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Acoustic soul
19.30: Kökény Attila
21.00: Show & Bors Zenekar
Pizza Monkey színpad – szökőkút
18.00: Nagy Lili és Bencsik Levi
19.30: Brass On The Road
21.00: Zsomboys
Május 21., szombat
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: Zdroba Patrik
18.00: Diseuse
19.00: Luigi
21.00: Party Art’s OK
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Foolish Heart
18.30: MI3
20.30: Bon Bon
21.00: Dollár Boys
Pizza Monkey színpad – szökőkút
18.00: Blaho Attila
19.30: Be Strong Johnny
21.00: Öreg rocker találkozó a Juniolds Zenekarral
Május 22., vasárnap
Prágai Boutique Optique színpad
– Takaréktár utca
17.00: Betty Love
19.00: Csillag Júlia Jazz Trió
20.00: Sanzonizé
21.00: Colorado Country Band
Pingvin Patika színpad – Posta felőli átjáró
17.00: Polgár Gyula Trió
18.30: Belmondó Akusztik
19.30: Zabos Quintett
21.00: Bara Party
Pizza Monkey színpad
– szökőkút
18.00: Budai Project
19.30: Blues Bell
21.00: Disco’n’troll zenekar

DÓM TÉRI KAVALKÁD
Dóm tér
Május 20–22.
Május 20., péntek
16.30: Kalyi Jag
19.00: Fool Moon
20.00: Vad Fruttik
Május 21., szombat
9.00: Magyar mazsorettbajnokság
bemutatói
16.30: Balkan Union

20.00: Zenevonat szuperkoncert
az LGT sztárjaival
21.30: Tűzijáték
Május 22., vasárnap
15.00: Gypo Circus
17.00: Little G Weevil Band (vendég:
Mohamed Fatima és Andelic
Jonathan)
20.00: Ocho Macho

KINCS TÉR
Dugonics tér
Május 13–22.
Május 14., szombat
11.00: Andy műsora
12.00: Blues for You
14.00: Geometro
16.00: Vodku zenekar Cseh Tamásdalokkal
17.30: Kórusok szabadon - gála
20.00: Zűrös Banda
Május 15., vasárnap
11.00: Bereczky Szilvia
13.00: Jazzarosa
14.00: Huszár Gergő guitar classic
15.00: Cserenyecz Dóra gitárművész
16.00: Haraszti Ádám Projekt
19.00: Csonka András
20.00: Original Nerd
Május 16., hétfő
16.00: Sunset Boulevard Band
18.30: Frederick Cornelius Trió
20.00: Éliás Jr. Trió
Május 17., kedd
16.00: STAMI – bemutató
18.30: Livi and The Band
20.00: Gájer Bálint
20.30: Szerb táncház a Bánát Zenekarral és a Bánát Szerb Néptáncegyüttes tagjaival
Május 18., szerda
16.00: Montázs zenekar
18.00: Pál Dénes
21.00: Dudellow
Május 19., csütörtök
16.00: Falusi Mariann és Weisz
Viktor
18.00: Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – gála
20.30: Funkorama

Május 20., péntek
16.00: Smink zenekar
18.30: König Szalonzenekar
20.30: Charge zenekar
Május 21., szombat
10.00: Kozmosz Egyesület
11.00: Royal balett
12.00: JUMP Tánc- és Sportegyesület
12.30: Creative Dance Club
13.00: X-Treme Tánciskola
13.30: Skillful Dance Club
15.00: Storyville Jazz Band
16.00: Nemzetiségi gála. Fellép
a Balkán Táncegyüttes,
az Eleftheria Tánccsoport,
a Kariatidák kórus
20.00: Görög táncház a Mythos
Zenekarral és az Eleftheria
Tánccsoport tagjaival
Május 22., vasárnap
10.00: Csiga Duó
12.00: SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium
14.00: Gőzerő
17.00: Szakonyi Milán és Romhányi Áron
20.00: Kalungu Ütőegyüttes

KÉZMŰVES- ÉS
GASZTROUDVAR
Május 13–22.
Klauzál tér
A finom borok mellett ínycsiklandó
ételek és kisüzemi sörök várják a látogatókat, és a környékbeli kézművesek is bemutatkoznak.

HÍDIVÁSÁR
Belvárosi híd – Híd utca
Május 21–22.
Az ország egyik legnagyobb kézműves-seregszemléje a Szeged-napi ünnepségsorozat csúcspontja és záróakkordja. Hamisítatlan vásári hangulat
várja a látogatókat, utcai mutatványosokkal és minden olyan termékkel, mi
szemnek-szájnak ingere.
További információ és részletes program a www.szegediborfesztival.hu és
a https://www.facebook.com/szegedborfeszt oldalon található.
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Virtuozitás, karakter,
nőiesség – mazsorettbajnokság
a Móra-parkban
Új helyszínként csatlakozik a Szeged-napi ünnepségsorozathoz a felújított Móra-park, ahol május 21-én és 22-én, szombaton és vasárnap a 21. magyar mazsorettbajnokság produkciói versenyeznek
majd egymással. A főként lányokból álló csapatok különleges előadásaikkal, botforgató és gimnasztikai tehetségükkel kápráztatják
el a nézőket.
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A Játék a kastélyban és a Rokonok jön
az új színházi évadban

Barnák László főigazgató bejelenti az új színházi évadot. Fotó: Szabó Luca

Tizenöt bemutatóval várja a nézőket a Szegedi Nemzeti Színház
ősszel induló új évadában. Június 10-éig kedvezményes áron lehet
megújítani a bérleteket, de válthatók újak is.

B

arnák László főigazgató
a mostani évadról elmondta, hogy tizennyolc bemutatót láthattak a nézők
– ez rekordnak számít –, és az év
hagyományosan a május 28-ai Dömötör-gálával zárul.
Az új évadban a premierek sora
Molnár Ferenc Játék a kastélyban
című vígjátékával kezdődik. Peter
Handke Nobel-díjas író Zdeněk

Adamec című színművének magyarországi bemutatóját a Reökpalotában tartják; a prágai Vencel
téren 2003-ban magát felgyújtó 19
éves diákról szóló előadást Szilágyi
Bálint rendezi. A Kisszínház első bemutatója Örkény István Macskajátéka lesz. Az évad első operapremierje Carl Maria von Weber A bűvös
vadász című műve. Novemberben
tartják Eisemann Mihály, Halász

Imre és Békeffi István Egy csók és
más semmi című zenés vígjátékának premierjét. Felújításként újra
műsora tűzik Ránki György Pomádé király új ruhája című meseoperáját. Decemberben lesz Lőrinczy
Attila Élve megégetve – A szegedi
boszorkányok című színművének
ősbemutatója. Az évet ifj. Johann
Strauss legismertebb műve, A denevér című operett zárja, Vida Péter
rendezésében. A 2023-as év első
nagyszínházi premierje a világ egyik
legismertebb musicalje, a Hegedűs
a háztetőn lesz, amelyet a főigazgató, Barnák László állít színpadra.
A Szegedi Kortárs Balett
a 2023-as Petőfi-emlékév alkalmából tűzi műsorra a Lánglelkű című
táncjátékot. Tavasztól látható Verdi utolsó műve, a Falstaff című vígopera. A prózai évadot Ken Kesey
1962-ben megjelent műve, a Száll
a kakukk fészkére, illetve Móricz
Zsigmond 1932-es, Rokonok című
regénye alapján készült színmű
zárja. Az utolsó bemutató a Szegedi Kortárs Balett Lear király történetét feldolgozó táncjátéka lesz,
április végén.

Pályakezdő fiatalok produkciójával
zárja az évadot a bábszínház

Négy pályakezdő fiatal – Bódi Zsófia dramaturg, Fodor Orsolya
rendező, Virág Vivien látványtervező és Szász Petra zeneszerző
– közös alkotásával, a Mara és a pillangófül című bábjátékkal
búcsúzik az idei évadtól a Kövér Béla Bábszínház.

É

rzékeny témát vet fel az előadás: a gyerekek közötti csúfolódás, gúnyolódás
apropóján arról tesz fel
kérdéseket, hogyan tudjuk elfogadni önmagunkat olyannak, amilyenek
vagyunk – persze mindezt a gyer-

mekek nyelvén elbeszélve.
„A világ sokszor tűnik olyan
helynek, ahova nem könnyű beférni. Egy ferdébb fog, egy szemüveg,
egy nagyobb láb, has vagy akár fül
– és máris kilógunk. Pont, mint
Mara. Pedig Mara olyan gyerek,

mint a többiek: ő is hord zoknit,
rendszeresen lehorzsolja a térdét,
és ki nem állhatja a spenótot, csak
az átlagosnál kicsit nagyobb fülei
vannak. És ha valaki kilóg, az szembeötlő, feltűnő, sőt talán még ki is
nevetik. Pont, mint Marát” – olvasható az előadás ajánlójában.
A darabról tartott sajtótájékoztatón Fodor Orsolya rendező arról
beszélt, hogy nem gonosznak vagy
elítélendőnek akarták bemutatni
azokat a gyerekeket, akik bántják,
gúnyolják a főhőst, ők egyszerűen
így szocializálódtak, ez számukra
a játék része.
Megtudtuk, hogy a darabot egy
brazil képeskönyv ihlette, és Mara
útját mutatja be a nagy füle miatt
érzett elkeseredéstől egészen addig, míg képes lesz elfogadni önmagát, és ezután társai, akik korábban
gúnyolták, kezdik őt is befogadni.
A darabban Mara édesapjától
tudja meg, hogy fülei nem egyszerűen nagyobbak a megszokottnál,
hanem pillangófülek, amelyekkel
csodákra képes. Mara – amolyan
szuperhősként – pillangófülei szárnyán indul el, haja virágos rétté változik, legyőzi a gravitációt, életre
kelti a cipőjét, találkozik a Holddal,
és az út végén talán már nem is
a fülei repítik, hanem saját maga
száll: megtalálja és elfogadja önmagát.

Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Gyimóthi Zoltán,
a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar karmestere Márai Sándor
A teljes napló című önéletrajzi írásait ajánlja.

Ú

gy vélem, hogy a könyvek és egyáltalán az olvasás iránti szeretetemet szüleimtől örököltem. Édesapám informatikus egyetemi tanár, akadémiai professzor; édesanyám orvos – mindketten olyan
családból származnak, ahol magától értetődő volt a különböző
szakkönyvek mellett a szépirodalmi kötetek megléte és rendszeres olvasása. Nálunk sem volt ez másképp.
Egészen fiatal koromtól kezdve rengeteg kottát, zenei kiadványt forgattam. Már zeneiskolai hangszeres tanulmányaim alatt nagyon érdekeltek

Fotó: Girst Gábor
a „partitúrák” – a karmesteri vezérkönyvek –, és ez a gyerekkori szenvedélyem később nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Fricsay Ferenc Városi
Fúvószenekar karmestere legyek.
A kották mellett kiemelt helyet foglalnak el „könyvtáramban” az életrajzi kiadványok, hiszen egy-egy zenemű mélyebb vizsgálatakor az előadás
szempontjából is fontos információkat kaphatunk, ha ismerjük az adott
alkotás keletkezési körülményeit, esetleg a zeneszerző éppen aktuális
élethelyzetét, lelkiállapotát. Talán ezért is olvasom mindig különös figyelemmel az ilyen jellegű – az alkotók
mindennapjaiba bepillantást engedő – naplókat, levelezéseket, vis�A
szaemlékezéseket, biográfiákat.
papíralapú
Így találtam rá a Márai Sándorolvasást részesítem
naplókra is.
előnyben. Sajnos
Bevallom, egy-két filmjelenlegi élethelyzetemben
adaptációt leszámítva előta munkám, a zenekarok
te nem sokszor találkoztam
és a családi elfoglaltságok
Máraival, de A teljes napló
mellett kevesebb idő jut
közvetlen, lényeglátóan egyaz olvasásra,
szerű stílusa teljesen magával
mint amennyit
ragadott. Az egész sorozat több
szeretnék...
évtized naplóbejegyzéseit öleli fel,
mennyiségileg is hatalmas olvasmány.
Gyakorlatilag közel fél évszázadot átölelően tartalmazzák az író személyes gondolatait, melyeket már pusztán
kortörténeti jelentőségük miatt is érdemes megismerni. Számomra a fent
részletezett okok miatt nagy élményt jelent A teljes naplón keresztül betekinteni Márai alkotóműhelyébe, megélni életének személyes és szakmai
történéseit.
A papíralapú olvasást részesítem előnyben. Sajnos jelenlegi élethelyzetemben a munkám, a zenekarok és a családi elfoglaltságok mellett
kevesebb idő jut az olvasásra, mint amennyit szeretnék, de azért lefekvés
előtt igyekszem legalább 10-15 perc erejéig belepillantani éppen aktuális
olvasmányomba, legyen az szépirodalom, zenei szakkönyv vagy gyerekneveléssel kapcsolatos kiadvány.
Márai Sándor A teljes napló című önéletrajzi írásai a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhetők.
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Egy kép, két mondat

A nép a hatalomé

n kis „naív” azt hittem, hogy április
3-án a demokratikus és tisztességesen gondolkodók győzelme
köszönt ránk.
Nemcsak a jól-rosszul, de
őszinte hittel és elkötelezettséggel dolgozó politikusok
maradtak alul, akiknek magasan kvalifikált szakértők
készítettek az ország számára érthető, érvekkel alátámasztott kormányprogramot, amit a Fidesz regnálása
alatt egyszer sem tett meg,
„folytatjuk tovább” jelszóval.
Később meg azt hazudták,
amit akartak! A társadalomnak az a része bukott most el
elsődlegesen, amely követelte ezt az összefogást, és egy
jogállami alapon álló jövőben
reménykedett. De nem mentünk el elegen szavazni, ki
tudja, miért? Mindezekben
közrejátszott legfőképpen Orbán azzal, hogy a háború ve-

szélyével ijesztgette a népet.
Vagy a fiatalok és az aktív középkorúak nem értették meg,
hogy a demokratikus Európa
és a diktatórikus Kelet között
csak egy választási lehetőség
van? Azaz a kiszolgáltatott
nép – adott szituációban
– maradéktalanul a hatalomé lett.
Közrejátszottak ebben
az elmúlt 12 év hatalmának jól megszűrt, célirányos
kormánypárti hamis hírei,
ahol – nem mellesleg – a
kormány minden tagja földre szállt angyal, az ellenzék
pedig maga az ördög volt.
Hitte ezt az a sok tájékozatlan és buta ember, köszönhetően a KESMA-nak és
a magyar oktatás „magas”
színvonalának. Mindez azok
bűne – elsősorban a magyar
kormányé –, akik tudatosan,
hatalmuk megőrzése érdekében tartották a népet tévhitben.

A ferdítések, hazudozások természetesen nem
határozhatták volna meg
százezrek, milliók szavazási
magatartását egy olyan országban, ahol a sajtó tényleg szabad, és az emberek
ellenőrizhető tények alapján
dönthettek volna. A hazugságok persze mindenhová
eljutottak, a cáfolatok azonban véletlenül sem!
Ilyen körülmények közepette a kétharmad megszerzésében nagy szerepük
volt a fideszesek egyoldalú
– legtöbbször hazug – információinak.
Ne is csodálkozzék Orbán, hogy sokan azt mondják rá: akkor hiszem el,
hogy tisztességes kormányfő vagy, ha lesz szerencséd
még egyszer szeplőtelenül
megszületned.
Kutnyik Pál

Vörös vonalak

magyar politikai
KRESZ megalkotta
a legújabb vészjósló jelzését: az átléphetetlen vörös vonalat.
A záróvonal mára elértéktelenedett, bárki átlépheti az autójával, ha nem látja kamera, hiszen nem kőfal. De mit
is véd ez a retteghető vonal?
Volt demarkációs vonal, egy
ideiglenes határvonal, általában egymással hadban álló
felek között, melyet legtöbbször fegyverszüneti egyezményben jelölnek ki.
Vezérlő Viktor sem volt
rest, vörös vonalat húzott
a maradék határ teljes vonalára: ide ellenséges eszmék,
pedofil, LMBTQ, libsi, sőt Putyin-ellenes gondolatok sem
áramolhatnak be. Ezt a vörös
vonalat nem engedjük átlépni,
jelentette ki a magyar generalisszimusz, megvédjük gyermekeinket, a támogatások
szabad lenyúlását. Ide orosz
kémek sem jöhettek be, nem
is kellett egyet sem kiutasítani, maradt a bankjuk is.
Sikeres tisztogatás után,
megszabadulva a CEU-tól, Sorostól, megalkothatták a pedofiltörvényt, amely annyira
híressé lett, hogy országok,
szervezetek egész sora, így
az unió is, elítélte. De a vezérlő tábornok rátett még egy lapáttal: népszavazást rendelt
el, nem tanulva a megelőző
bukásából. Neki, a kormánynak nem kellett aláírást gyűj-
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teni, mint az ellenzéknek, védelmi népszavazás) mind
gyorsan az országgyűlési eredménytelen lett.
Az alaptörvény szerint
választásokra ragasztották
az időpontot, hogy meglegyen az országos népszavazás
a kellő számú szavazat.
akkor érvényes, ha az ös�Volt már népszavazás szes választópolgár több
a magyar történelemben, mint fele érvényesen szavanem is egy. Az első országos zott, és akkor eredményes,
népszavazás, 1989. novem- ha az érvényesen szavazó
ber 26-án, az úgynevezett választópolgárok több mint
négyigenes volt, amely azóta fele a megfogalmazott kéris a legmagasabb részvéte- désre azonos választ adott.
A vezér szerint van tehát
li aránnyal, 58 százalékkal
zajlott – ha nem emlékezné- egy törvény szerinti vörös vonek rá, többek között a mun- nal, amelyet a vártnál nehekásőrség feloszlatásáról, zebben lehet eladni a jogálaz MSZMP pártvagyonának lamisági piacon. Országunkra
elszámoltatásáról. 1990. jú- kiragaszthatják a fertőzöttség
lius 29-án volt a következő, vörös matricáját, ide nem lépamelyet Szegedről kezdemé- het be a szabad szellem, a jognyezett Király Zoltán, arról, szerűség, az uniós ügyészség.
hogy közvetve vagy parlamenten keresztül válasszunke köztársasági elnököt.
Érdeklődés hiányában
Országunkra
nem volt érvényes.
kiragaszthatják
1997. november 16a fertőzöttség vörös
án a NATO-, 2003.
matricáját, ide nem
április 12-én pedig
léphet be a szabad
az EU-csatlakozásszellem, a jogszerűség,
ról népszavaztunk,
az uniós ügyészség.
mindkétszer eredményesen. A többi (2004.
december 5.: népszavazás a kórházprivatizációról
és a magyar állampolgárság megadása kérdésében; Jönnek az új adók, kell Tiborcz2008. március 9.: népszava- nak a vissza nem fizetendő
zás a tandíj, a vizitdíj és a kór- 130 milliós támogatásra, kell
házi napidíj ügyében; 2016. a Városliget bebetonozására,
október 2.: migránsbetele- de nem marad a többször
pítés-ellenes népszavazás; megígért szegedi hídra.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
2022. április 3.: gyermek-

Vízjáték a Móra-parkban, a szegediek örömére. Benda Beatrix olvasónk fényképe.

T

A csodálkozás joga

udom én azt nagyon jól, hogy az én
koromban már nem
lenne illő sem meglepődni, sem csodálkozni
semmin (nil admirari). De
az a fotó, amely az új parlament alakuló ülésén készült a díszpáholyban helyet
foglaló Medgyessy Péterről
és a mellette ülő díszes társaságról, nos az, bevallom,

jócskán meglepett. Hogy került ő azok mellé? Arra a nyilatkozatára meg, amelyet
talán az ülés után a Népszavának adott, már a szemem
se rebbent. MZP és LJ látványos összeborulása után van
új a nap alatt? Részben értem én az exminiszterelnök
úr máig tartó sértődöttségét egykori leváltása okán,
de azt már elfelejtette, hogy

miket kapott anno az akkori
ellenzéktől, azaz a jelenleg
több mint egy évtizede hatalmon levőktől? A gyalázkodó, lélekölő D–209-ezést,
meg a többit? Mert ezek
ugyanazok ám! Ennyire áldott, jó ember lenne? Fátylat
a múltra, éljen a jelen, a jövőről nem is szólva? És még
én ne csodálkozzak semmin!
Méhes János

De hol vannak a civilek?

S

zalay-Bobrovniczky
Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és a Civil
Kapcsolatok és Társadalmi
Konzultáció Főosztályának
hat-hét munkatársa Szegedre látogatott „a civil szervezetekkel történő személyes konzultációra”, ahogy
a meghívóban állt. Az alkalomra mindösszesen hat-hét
civilszervezetet hívtak meg
az 1185 szegedi civil szervezet közül (2021-es KSHadat). Hiába, szűk körű volt
a konzultáció…
Jöttek még a Miniszterelnökségtől és a megyétől is.
Sokan voltunk, csak a civilek
voltak kevesen. Az államtitkár elmondta, hogy nem
lehet mindenkit boldoggá
tenni semmilyen pályázati

rendszeren belül, hogy pénzügyi mozgásterünk a civilek
felé nem lesz, hogy „lepattanók lehetnek a civileknek”,
és hogy a gazdasági válság,
a háború, az infláció az ilyen
forrásokat elsöpri, „mert ilyen
időszakban ilyesmire nincs
szükség”. Javaslatokat kért,
és engem szólított meg elsőnek. Elmondtam, hogy szerényebben kellene a milliókat
osztani a fideszes köröknek,
mert most szépen kaptak
olyan személyekhez köthető
nonprofitok, mint Papcsák
Ferenc, Hende Csaba, Novák
Katalin, Simicskó István, Kósa

Lajos, Németh Szilárd, vagy
az ifjú, de tanulékony Koncz
Zsófia; és hogy a Szegeden
legtöbbet (21 milliót) nyert
szervezet vezetője Berta Márk,
akinek az édesanyja, Bertáné
Bényi Krisztina a modern városok és falvak fejlesztésének
koordinációjáért felelős helyettes államtitkár volt. Megemlítettem azt is, hogy a felcsúti
választókörzet civiljei az előző
pénzosztásnál 71 milliót, míg
a két szegedi választókörzet
civiljei összesen 36 milliót kaptak, amiből 15 millió Bertáék
szervezetéé lett.
Jávorszky Iván

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

10

Sport

2022. május 14., szombat

Sportmix

Várják az önkénteseket a részben szegedi vb-re Marad a védő

Szakmai nap a Pick Arénában. A Kézilabda-specifikus Módszertani Központ
május 16-án, hétfőn 8.45től 15.45-ig szakmai napot
szervez Szegeden, a Pick
Arénában. Az edzők számára a részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Az elismert előadók, a szakmai
programok, a kerekasztalbeszélgetések és a gyakorlati
edzésbemutatók nem kizárólag a kézilabdában dolgozók
számára jelenthetnek értéket, hanem más sportágak
szakembereinek is iránymutatók lehetnek. Ezért várják
klubok, akadémiák szakmai
stábjának tagjait, azaz szakmai vezetőket, edzőket, erőnléti edzőket, gyógytornászokat, és bíznak abban, hogy
részvételükkel még szélesebb
körű párbeszédre, illetve véleménycserére nyílik lehetőség. A Pick Szeged csapatából a cégvezető Kiss Bence,
a vezetőedző és a másod
edző, Juan Carlos Pastor és
Marko Krivokapić, valamint
a Pick Kézilabda Akadémia
szakmai igazgatója, Kárpáti
Krisztián is az előadók között
lesz. Az eseményen részt vesz
Bánhidi Bence, a Pick Szeged
csapatkapitánya is.
Biztató eredmények.
Szép eredményeket értek el
az MVM Szeged VE evezősei
a szegedi felnőtt és korosztályos válogató, illetve rangsoroló versenyen. Dani Zsolt tanítványai egy arany-, két ezüst- és
három bronzérmet szereztek,
emellett több indulási jogot
is bezsebeltek a korosztályos
világversenyekre. A Pálka Bálint, Hajdú Márton Zsigmond
egység győzelmével kijutott
a lengyelországi olimpiai reménységek versenyére, míg
az ezüstérmes Szabó Blanka,
Mácsai Lilla páros négyesben
lehet majd ott az ORV-n. Kunstár Simon és a Molnár Orsolya,
Farsang Dorka páros az eredményével szintén egy lépéssel közelebb került a nemzetközi szerepléshez. Nagyszerű
teljesítményt nyújtott Szabó
Gábor és Király Miklós is, ám
számukra ez még csak egy tájékoztató verseny volt.
Az MVM Szeged dobogós
eredményei: 1. Pálka Bálint,
Hajdú Márton Zsigmond (FS
2-), 2. Kunstár Simon (F1 1×),
2. Szabó Blanka, Mácsai Lilla
(NS 2-), 3. Pálka Bálint, Hajdú Márton Zsigmond (FS 2×),
3. Szabó Gábor, Király Miklós
(FF 2-), 3. Tapasztó Dénes,
Papp Ákos, Lukács Patrik,
Horpácsy Kristóf (FI 4×).

Május közepén kezdik árusítani a belépőket

A Tiszavirág Sportuszoda is helyszín lesz. Fotó: szeged.hu

Egy hónap múlva kezdődik Magyarországon, részben
Szegeden a vizes világbajnokság, amelyre már várják
az önkéntesek jelentkezését.

A

szervezők közlése szerint a június 18. és július 3.
között sorra kerülő
eseményre várhatóan május közepén kezdik árusítani

a belépőket. A szurkolóknak
a pontos dátumért érdemes
figyelemmel követniük a Magyar Úszó Szövetség és a Magyar Vízilabda Szövetség honlapját, illetve a vb hivatalos

Facebook-oldalát – olvasható a tájékoztatásban. Azok,
akik önkéntesként szeretnének közreműködni a szervezésben, a lebonyolításban,
már jelentkezhetnek a sportonkent.hu oldalon.
A magyarországi vb-rendezést február 7-én jelentették
be. Az úszás és a műugrás

versenyei a Duna Arénában
zajlanak majd, a műúszás
a margitszigeti Széchy-medencében lesz, a nyílt vízi
úszók a Lupa-tavon küzdenek,
míg vízilabdában a szigeti Hajós-uszoda mellett Debrecenben, Sopronban és Szegeden,
a Tiszavirág Sportuszodában
is rendeznek mérkőzéseket.

Éremeső a tekéseknél
Jól sikerült a szentgotthárdi ob

A
Brancsek klubtársa ellen nyert a sprint fináléjában.
Fotó: Szegedi TE

férfi egyéni teke országos bajnokság
szentgotthárdi döntőjében a Zengő Alföld Szegedi TE játékosai kiváló szerepléssel négy érmet
– két aranyat és két ezüstöt
– szereztek. A napi egyéniben
Zapletán Zsombor tudott dobogóra állni: az exszegedi,
jelenleg zalaegerszegi Kakuk Levente mögött lett má-

sodik. Klubtársai közül Brancsek János a nyolcadik, Kiss
Norbert a tizenötödik, Karsai
Dániel pedig a harminckettedik helyet szerezte meg.
A szegediek a másik szakágban, a sprint számban jól
kezdtek, majd Brancsek és
Kiss egymás ellen döntőzött.
Végül Brancsek nyert, összetettben pedig Zapletán végzett az élen.

T

avaly érkezett az NB
II.-es Szeged-Csanád
Grosics Akadémia
labdarúgócsapatához Győrből Vári Barnabás,
de nem alakult szerencsésen
az első szegedi éve. A felkészülési mérkőzéseken rendszeresen ott volt a csapatban
a rutinos védő, de a Tiszasziget elleni utolsó edzőmeccsen
súlyos sérülést szenvedett, így
az őszi szezont szinte teljes
egészében kezelésekkel és
rehabilitációval töltötte. A téli alapozásnál a koronavírus
szólt közbe a felkészülésébe, ott sem tudott zavartalanul az edzésekkel foglalkozni.
Az elmúlt hetekben már egyre
több lehetőséget kapott a csapatban, Diósgyőrben először
játszott kezdőként, és rögtön
gólt is szerzett. A klub vezetése úgy döntött, hogy a tavaly
megkötött szerződésben szereplő egyéves opciót lehívja,
így jövőre is Szegeden játszik
a 34 éves védő.
– A legrosszabbkor sérültem meg nyáron, mire vis�szatérhettem a teljes értékű
munkához, addigra kialakult
és jól működött a csapat, így
érthetően nem nyúltak hozzá
az edzők. Télen újra a legros�szabbkor, az alapozás alatt
kaptam el a koronavírust,
ezért a kispadon kezdtem ezt
a félévet is. Az utóbbi fordulókban lehetőséget kaptam,
és úgy érzem, nem is ment
rosszul a játék. Nem én vagyok a legfiatalabb játékos,
ugyanakkor azt sikerült bebizonyítanom, hogy lehet rám
számítani. Remek körülmények között egy sokra hivatott,
nagyszerű közösséget alkotó
csapatban játszhatok, így örülök, hogy jövőre is maradok
Szegeden – mondta klubja
honlapjának Vári Barnabás.

Pörögnek az események az MVM Szeged VE versenyzőinél
Az utánpótlás versenyzett, a felnőttek világkupára mennek
Sorozatban érkeznek a jobbnál jobb hírek az MVM Szeged VE kajakosairól és kenusairól – ezeket foglaltuk
össze a közelmúltból.
Aranyakkal indult a szezon
Három aranyat, egy ezüstöt és egy bronzot szereztek
az MVM Szeged VE versenyzői a fővárosban rendezett
Lupa-kupa hosszú távú regionális kajak-kenu versenyen,
amely az idény első megmérettetése volt. Csamangó Attila és Rohony Balázs tanítványai közül Kelemen Blanka
(K1, női serdülő, U15, 15
km), Nyerges Csenge (K1,

női serdülő, U16, 15 km) és
Szabó Levente (K1, férfi serdülő, U16, 15 km) megnyerte futamát, Zöldi Zoé (K1, női
serdülő, U15, 15 km) második, Csomor Balázs (K1, férfi
kölyök, U14, 8 km) pedig harmadik lett.
Három szegedi Račicében
Nagy Bianka, Nádas Bence
és Szendy Márk is rajthoz áll
a május 20-án kezdődő rači-

cei gyorsasági kajak-kenu
világkupán, amely a sportág első komoly nemzetközi versenye lesz 2022-ben.
Az olimpiai negyedik Nádas
nemcsak egyesben, hanem
az olimpiai bajnok Tótka
Sándorral párosban is indul
Csehországban. Az U23-as világbajnok Nagy Bianka, Bragato Giada páros újra a felnőttek között bizonyíthat, míg
Szendy Márk egy fiatal négyes tagjaként versenyezhet.
Tízen az edzőtáborban
Békésen rendezték meg
a Vajda Attila Regionális Aka-

démia kölyök kajakos edzőtáborát. Oravecz Máté edző
mellett tíz MVM Szeged-versenyző vehetett részt az eseményen: Retek Viktória, Sad-

ler Kamilla, Nagyi Vanessza,
Gábor Alíz, Bokányi Nóra,
Szalai Kata, Havass Zsombor,
Klein Marcell, Csomor Balázs
és Csomor Bence.

Nádas Bence a világkupára hangol. Fotó: Facebook/Nádas Bence
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Szegeden születtek:
Kreininger Zsoltnak és Márkus Melindának 2022. 02.
16-án Zsombor, Béki Gábornak és Budai Marietta Tamarának 2022. 04. 22-én Nikolász Gábor, Krausz Péter
Józsefnek és Plesovszki Tímeának 2022. 04. 22-én Judit és Péter András, Szőcs
Gábornak és Buza Mónikának 2022. 04. 27-én Róza,
Tóth Mihálynak és Szelezsán
Stella Alexandrának 2022.
04. 27-én Lilla Zorka, Acsinte Bogdannak és Moldovan
Katinak 2022. 04. 27-én Denissza Szofia, Ticz Tamásnak
és Horváth Györgyinek 2022.
04. 28-án Léna Kata, Au-

Képviselői
fogadóóra

április 30-Án:
Szőrfi Kristóf és Váradi Kitti,
Balatoni Attila és Sógor
Bettina, Palsovits Gábor
Károly és Dávid Marina Ute,
Conek Ádám és Berkes
Szabina, Zakor Tamás és
Lestyánszki Fanni.
Gratulálunk!
gusztinyi Gábornak és Tabajdi Tündének 2022. 05. 01jén Benedek nevű gyermeke
született.
Gratulálunk!
Szegeden Házasságot
kötöttek április 29-Én:
Gahwagi Nebil és Szabó
Dóra.

Május 18., szerda
Dr. Binszki József: 17.00 órától. Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Tisza L. krt. 6–8.).
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
Tóth Károly: 17.00 óra. Somogyi Könyvtár Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár Z. u. 6.
Május 21., Szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
napsütötte napok jönnek
Május
14.
szombat

Május
15.
vasárnap

Május
16.
hétfő

Május
17.
kedd

Május
18.
szerda

Május
19.
csütörtök

Május
20.
péntek

Zápor

Derült

Zivatar

28/16

28/13

Gyengén
felhős
29/13

Gyengén
felhős
25/13

Gyengén
felhős
27/12

Gyengén
felhős
28/14

Bonifác

Szonja,
Zsófia

Botond,
Mózes

Paszkál

Alexandra,
Erik

Ivó,
Milán

Bernát,
Felícia

26/15

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

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

Szeretne két belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba?
Játsszon velünk! 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: május 18. 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: A vizes vb egyes vízilabda-mérkőzéseit Szegeden rendezik. A nyertes: Borbély Bogáta. Gratulálunk!
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Színes

2022. május 14., szombat

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Egy fontos probléma megoldása vár önre a héten.
Találja meg hozzá a megfelelő segítséget, és akkor
gyorsan túleshet rajta. A háztartási munka oldhatja az önben
felgyülemlő feszültséget!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Váratlan helyzetek adódhatnak a magánéletében,
de maradjon higgadt, és
kezelje azokat súlyuknak
megfelelően. Ha minden kötél
szakad, egy jó barát tanácsa
sokat érhet. Esténként keres
sen alkalmat a relaxációra!
ikrek (V. 21–VI. 21.)
Meglepő találkozása lehet a héten, akár több is,
meglepő helyeken. Amelyik
kellemes, abból hozza ki a
maximumot, de a többivel nem
foglalkozzon. Fokozottan ügyeljen a közlekedésre, és ne húzza
fel túlságosan magát, ha valaki
vét a szabályok ellen.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ügyeljen a héten a külső
megjelenésére, ez valamiért nagyon fontos lehet!
Munkájára fektessen nagyobb hangsúlyt, még akkor
is, ha néha unalmasnak tartja.
Családjában valakinek szüksége lehet az ön segítségére!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII. 22.)
Munkahelyi kapcsolatai zavartalanok lesznek a héten,
ám magánéletében kompromisszumra kényszerülhet
valamilyen eseménnyel kapcsolatban. Engedjen, még ha először nehezére esik is, mert
hosszú távon megéri!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Összpontosítson a következő napokban a munkahelyi feladataira, mert több
teher hárulhat önre, mint
eddig. Kollégái közül azokra támaszkodjon, akikben teljesen
megbízik. Kevés szabad idejét
töltse a szabadban, ha esik,
ha fúj!
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Amennyiben valamilyen új
ötlet megvalósítását tervezi, vágjon bele bátran –
kifejezetten jónak tűnnek
ehhez a körülmények. Családi
segítséget azonban csak óvatosan vegyen igénybe! Érzelmi
téren lehetnek átmeneti nehéz
ségei.
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Ha van olyan dolog az életében, amivel elégedetlen,
most alkalma lesz rajta
változtatni. Éljen bátran a
lehetőségekkel! Valaki megpróbálhatja önt anyagilag rászedni,
legyen óvatos, még ha első pillantásra csábító is az ajánlat.
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Mind a magánéletében,
mind a munkahelyén kellemes időszak elé néz. De ne
bízza el magát, mert akkor
gyorsan véget érhet! Szabad
idejét feltétlenül töltse a barátaival, érdekes fejlemények sülhetnek ki belőle!
BAK (XII. 22–I. 20.)
A hét első fele eseménytelenül telik majd, de utána találkozhat valakivel,
akit már rég látott, és ez
befolyásolhatja az ön jövőjét
is, főleg a munka területén.
Baráti kapcsolataira fordítson
nagyobb figyelmet, még ha ez
megterhelő is.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Próbálja meg ezen a héten
elkerülni a kellemetlen helyzeteket, de ha nem sikerül,
álljon ki bátran az igazáért!
A hét második felében kissé elragadhatják az érzelmei, ügyeljen, nehogy komolyabb baja legyen belőle.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Nagyon sok energiája lesz
a héten – ezt használja főleg mások megsegítésére, és csak másodsorban
saját ügyei megoldására! Ha
akadályokba ütközne, ne vis�szakozzon, inkább keressen támogatókat.

Szeged régen

Móra Ferenc Ének a búzamezőkről című regényét idézi ez a szövőgyárban készült fénykép: „– No, én nem tudnék mögszokni abban az Amerikában – harapta el Etel a cérna végét, és új varrnivalót keresett. Egy ingvállát húzta elő, két esztendeje vett egy vég vásznat, abból
való ez, de mind szétmegy jóformán az állásba. – Hadivászon – morzsolgatta meg Ferenc az ingvállat, és mondott egy amerikai várost, ahol két hónapig dolgozott egy szövőgyárban, de ott nagyon becsületes munkát csinálnak. – Úgy nézöm, maga nagyon beleszeretött abba az Amerikába – neheztelt
meg tréfásan Etel. Igen, ott más világ van, Ferenc nem mondja, tetszett is neki egy darabig, de aztán csak haza húzta a szíve. – Ahun a családja az embörnek, ott a hazája – mondta Etel.”
József Attila pedig így foglalta versbe a Külvárosi éj című költeményében: „S a szövőgyárak ablakán / kötegbe száll / a holdsugár, / a hold lágy fénye
a fonál / a bordás szövőszékeken / s reggelig, míg a munka áll, / a gépek mogorván szövik / szövőnők omló álmait.” Fotó: Szegedi Emlékkeresők

Kabaré, városházi nyílt nap és legek tere
A programokról minden megtalálható a http://szegedtourism.
hu/hu/esemeny/ oldalon.
Mara és a pillangófül
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház.
Időpont: május 17., 18. és
19, 10 és 14.30 óra.
Tudom, ki vagyok
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház.
Időpont: május 16., hétfő,
19 óra.
A Barboncás Társulat előadása felnőtteknek, utána Frenkkoncert.
Kabaré
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: május 24., kedd,
16.30.

járó elismerést is. Ezért kapott helyet a 6. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál
programjában, az Oscar-díjas
operatőrök sorozatban.
Városházi nyílt nap
Helyszín: Városháza
Időpont: május 21., szombat,
9 és 14 óra között.
Ingyenes városházi séta Szeged napja alkalmából. A program regisztrációhoz kötött
(Széchenyi tér 12.; tel: +36-

Egyetlen alkalommal újra
nagyvásznon látható az idén
50 éves amerikai musical,
a legendás Kabaré. A film
8 Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb operatőrnek

62/488-690, +36-62/488699; e-mail: szeged@tourinform.hu).
Belvárosi séta
Találkozó: Tourinform iroda.
Időpont: május 21., szombat,
10 óra.
A résztvevők bejárják a Széchenyi teret, megcsodálják a
városházát, a Sóhajok hídját,
megtudják, miért Kossuth
Lajos szobra áll a Klauzál
téren, mióta nézi merengve
Erzsébet királyné a színházat, mikor szólal meg Dankó Pista márványhegedűje.
A kétórás séta részvételi díjas, és regisztrációhoz kötött
(Széchenyi tér 12.; tel: +3662/488-690, +36-62/488699; e-mail: szeged@tourinform.hu).

Legek tere
Találkozó: Tourinform iroda.
Időpont: május 22., vasárnap, 10 óra.
A Széchenyi tér Szeged egyik
legforgalmasabb tömegközlekedési csomópontja, a legtöbb fesztivál helyszíne, és a
város legszebb és egyik legnagyobb tere is. A kétórás séta részvételi díjas, és regisztrációhoz kötött (Széchenyi tér
12.; tel: +36-62/488-690,
+36-62/488-699; e-mail:
szeged@tourinform.hu).

