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Rendőrkézen az oktatás
Megdöbbentek a pedagógusok, hogy a Belügyminisztérium alá kerül a közoktatás.

Újszülöttek köszöntése
Hagyomány Petőfitelepen, hogy köszöntik
az elmúlt egy évben született babákat.
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Szeged új képeslapjai
Az E539 szegedi fotósközösség képei a
Stefánia Fiókkönyvtárban láthatók.

Harcban a vb-részvételért
A férfi-vízilabdaválogatott bő keretében a szegedi Sánta Dániel is helyet kapott.

Botka László: Szeged fejlődése
és szabadsága kéz a kézben jár
Szajbély Mihály, az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének alapítója Szeged idei díszpolgára
– Az elmúlt két év viszontagságai után fölemelő érzés végre
újra korlátozások nélkül együtt
ünnepelni. Az elmúlt két évben
az egész világnak, hazánknak
és Szegednek is olyan kihívással kellett megküzdenie,
amelyre korábban, de legalábbis a mi életünkben még
nem volt példa. Szeged mindig
gyönyörű, de tavasszal, szabadságának ünnepén talán
még a szokásosnál is szebb.
A parkjaink és tereink virágba
borulnak, zászlók díszítik a városházát és a Belvárosi hidat.
A szegediek és a hozzánk érkező vendégek megtöltik élettel, örömmel és szeretettel a
városunkat – kezdte ünnepi
beszédét Botka László polgármester a Szeged napja alkalmából tartott díszközgyűlésen,
amelyen átadta a díszpolgári címet Szajbély Mihály irodalomtörténésznek, egyetemi

tanszékalapítónak, valamint
méltatta a Pro Urbe díjjal és
Szegedért emlékéremmel kitüntetettek munkáját.
Botka László beszédében
elmondta: Szeged több mint
300 évvel ezelőtt, a törökök
kiűzését követően nem nyerte
vissza azonnal a szabadságát, nem kapta vissza rögtön
szabad királyi rangját. Szeged
hosszú éveken át a törökök
elleni háború határvárosa
volt, és az ide rendelt császári
katonák és vezetők erre hivatkozva szorongatták a szegedi
polgárokat.
– A császár emberei a
városunkat megillető jogok
korlátozásával,
törvénytelenül kivetett adókkal, hivatali
akadékoskodással és számos
egyéb módon bosszantották
az itt élő embereket – fogalmazott a polgármester.
Folytatás a 3. oldalon A díszpolgári címet Botka László, Szeged polgármestere adta át Szajbély Mihálynak. Fotó: Iványi Aurél

Járdaszigetek a Felső Tisza parton Tízezrek ünnepelték

GY

Járdasziget a Felső Tisza parton. A gyalogosok biztonságosabban tudnak átkelni a többsávos útszakaszon. Fotó: Szabó Luca

alogosjárdaszigetekkel,
kerékpáros nyommal és kerékpársávval teszi biztonságosabbá a
közlekedést az önkormányzat
a Felső Tisza parton. A burkolati jelek felfestésével külön sávot hoznak létre a belváros felől érkezőknek a balra kanyarodáshoz. Szegeden
már hosszú ideje alkalmaznak gyalogos-járdaszigeteket a biztonságosabb átkelés
érdekében. A tapasztalatok
szerint ezeknek köszönhetően jelentősen csökkent a balesetek száma az adott útszakaszokon.
Cikkünk a 4. oldalon

Szeged szabadságát

Tíz napig Szeged volt a világ közepe. Május 13. és 22. között ünnepelte a város, hogy 303 éve nyerte vissza függetlenségét és szabadságát. Tízezreket vonzott a Szeged-napi ünnepségsorozat, amelyen sokszor egy gombostűt sem lehetett
leejteni. Varázslatos volt a hangulat, és önfeledt a jókedv.
Képösszeállításunk a 7. oldalon
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Ceglédi Zoltán

Most jön a lényeg

A

zt hiszem, a Szegedi Ifjúsági Napok nyárra tervezett programját böngészve jutottam arra, hogy erről írni kell. Hogy tudniillik most jön a lényeg. Amit
az önfeldicsérésben világbajnok közéleti nyilvánosság és körötte a boxutca lenézően per „uborkaszezon”
emleget, annál fontosabb nincs, arról szól az egész. Sokkal
fontosabb, mint a politikai főszezon.
Fura ezt egy politikai elemzőtől olvasni? Pedig így gondolom.
A politika gyakorlata ugyanis szolgáltatás. Azt ígérik a
közügyek intézésére jelentkező személyek és szervezetek,
hogy ők megoldják. Hétköznapokat és ünnepeket, hajnalt,
delet és éjszakát, születést, szerelmet, halált, tehát a fontos
dolgainkat képesek, most figyeljünk: lekísérni. Nem eléjük
állni, nem elfogni előlük a fényt, nem túlharsogni őket. Biztosítani, hogy a lényegre koncentrálhassunk.
Ezért szeretem ezt az időszakot. Ilyenkor világlik ki, hogy
mit intéztek. Napról napra csökken az igény és figyelem a
pártpolitikai csatározásokra, a címlapokon egyre több a
nem politikai anyag, kezdjük újra észrevenni egymást. Most
jön az igazi próbája a politikának, amikor nincs ok bármit
is orrbefogva megszavazni, sem harcolva-megmentve kiabálni.
A politika számunkra fontos és szükséges funkciója nem
az, hogy témát adjon, vagy szétfolyjék az életen, hanem hogy
megértse és képviselje az akaratunk, amelyből a mindenkori kisebbség-többség arányainak
megfelelően alternatíva vagy
Dühös politikormánypolitika legyen. Mi
kai kommentek,
pedig mostantól fogjuk
a főszerepre emelt
ezt tesztelni. Például az
pártos viták helyett
augusztusi SZIN-re éremelje fel a fejét,
kezők azt, hogy milyen
és nézze azt, ami
autópályán, illetve vasúti
körötte van.
közlekedéssel lehet eljutni Szegedre. Politikai preferenciától függetlenül: milyen
menő az okosjegy, de milyen idétlen, ha nem is létezik az
az ülésszám, amelyre a jegyet eladták, mert a MÁV azt se
tudta, milyen kocsit indít. Vizsgázik a városvezetés is, hogyan készült egy ilyen, Szegedet hosszú ideje megmárkázó
nagyrendezvényre.
Az úgynevezett uborkaszezon szembesít minket az üdülőhelyi, például balatoni önkormányzatok munkájával, és
a kormányéval, hogy milyen nyaralásra tudott félretenni a
magyar. Hülyén hangzik, de a strand egyfelől tényleg fizikai
szembesülés is a testi valóval, a koronás-lezárásos időszak
alatt, a túldolgozott hétköznapok alatt átalakult szervezettel, másfelől meg ugye, hogy mennyi belépőt és lángost lehet venni az agyonvert forintból. Az uborkaszezonban újítja
fel a házát-lakását a magyar, vagy kezdi az őszi költözést
szervezni. Kevés dolog fontosabb ennél. Ilyenkor vesz könyvet a kézbe az is, akinek máskor nincs érkezése. Nyáron találkoznak a rokonok, illetve töltenek együtt több napot azok,
akiknek erre év közben nincs módja. Most repül külföldre a
zöm, vagy kocsizik ki egykor volt tengereink partjára napernyőt bérelni. Gyermektáborok. Esküvők! Tavasz végén és
nyáron kötik össze az életüket a legtöbben.
És akkor mondja bárki, hogy az a legfontosabb, hogy ki
vonult ki melyik parlamenti beszédről, meg milyen új pártot
csinálnak itt és ott, hogy aztán két és fél év múlva pánikban tolják be az újabb összefogásba! Régi meggyőződésem,
hogy a politika gyakorlata ideális esetben a nem bizalmaskodó csaposé, a nem flegma felszolgálóé, a nem sznob baristáé. Nem akar főszereplő lenni, mert tudja, hogy az ő dolga egy: szolgáltatást nyújtani az embereknek, akik őt fizetik.
Szóval most jön a lényeg, emberek. Ezért van az egész
hajcihő. Azt kérem mindenkitől, hogy dühös politikai kommentek, a főszerepre emelt pártos viták helyett emelje fel a
fejét, és nézze azt, ami körötte van. Ez a lényeg.

Megdöbbentek a pedagógusok,
hogy a belügy alá kerül az oktatás
Kiderült: ismét nem lesz oktatási minisztérium az új kormányban, illetve az is, hogy az oktatás a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium alá kerül.

A

Pedagógusok Demokratikus Szakszer vezetének
(PDSZ) pécsi ügyvezetője, Nagy Erzsébet az
mfor.hu-nak egyebek mellett
elmondta: óriási visszalépés
oktatási és társadalmi szempontból, hogy a Belügyminisztérium lesz a felelős az oktatásért. Ennek üzenetértéke van,
mégpedig az, hogy esetleg parancsuralmi eszközökkel fogják irányítani ezt a területet is.
Nagy elmondása szerint
arra nem számítottak, hogy
lesz külön oktatási minisztérium, azt azonban nem akarták
elhinni, hogy tényleg a belügy
alá kerülhetnek.
– Az égvilágon semmilyen
magyarázatát nem látjuk a lépésnek. A jogszabálytervezetben sincs indoklás, csak hogy
a háború ellen meg kell védeni az országot. Egy viszont
tény: itt egy olyan területről

30 milliós
végkielégítés
Ennyi jár a kormányból távozó
két tárca nélküli miniszternek,
Süli Jánosnak és Mager Andreának.

A

24.hu
számítása
szerint rekordös�szegű pénz jár Süli
Jánosnak, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek és Mager Andreának, az
állami vagyonért felelős tárca
nélküli miniszternek, akik távoznak az Orbán-kormányból.
A lap emlékeztet arra, hogy a
két tárca nélküli miniszter fizetését 2018-ban emelték meg
az akkori 1,1 millióról 5 millió
forintra, hogy igazodjon az általuk irányított állami cégek és
intézmények vezetőinek fizetéséhez. A többi miniszter ehhez
képest jóval szerényebb emelésben részesült, illetményük
még most sem éri el a 2 millió
forintot. Így Kásler Miklósnak,
az emberi erőforrások miniszterének és Benkő Tibor honvédelmi miniszternek mindössze
11,9 millió forint végkielégítés
jár az 1,9 millió forintos miniszteri fizetésük után.

A munka törvénykönyvének
szabályainál is hátrányosabb
a munkavállalók számára. Az
egészségügyi szolgálati jogviszony pedig egészen militáns
lett. Attól tartunk, hogy minket
is felmondási tilalommal, átvezényléssel és hasonlókkal

van szó, amelynek képviselői
sokat kakaskodtak, és végül
hozzárendelték ahhoz a miniszterhez, aki parancsokkal
és egyéb rendvédelmi eszközökkel szokott maga körül
rendet tenni – mondta Nagy
Erzsébet.
A PDSZ attól tart, hogy az
egészségügyhöz hasonló változások jöhetnek, és új jogállási törvény születhet meg.
Más területekről pedig látni,
hogy ez mivel jár együtt. – Kezdődött a köztisztviselői szférával, ahol már két törvény van,
de szerintünk egyik rosszabb,
mint a másik. Azonnal kevesebb lett a felmentési idejük
és a végkielégítésük, megcsorbították a jogaikat. Aztán
jött a szakképzés, majd a kulturális szféra átszervezése. A
szakképzési törvény szerint
például a dolgozóknak csomó
pluszmunkát nem fizetnek ki,
a munkaidőkeret pedig még

sújtanak majd – fogalmazott
Nagy Erzsébet. Kérdésre válaszolva elmondta, nem tudnak
olyan országról, ahol a belügy
alá vonták volna az oktatást,
de érdemes lenne utána nézni, hogy Észak-Koreában vagy
Kínában mi a metódus.

Botka László: Aggódom
Botka László közösségi oldalán reagált arra a hírre,
hogy a Belügyminisztérium alá kerül az oktatás. A polgármester azt írta: „Az iskolákat 2013-ban elvették a
helyi közösségektől, az önkormányzatoktól. Egy országos
központba integrálták, megszüntetve a tanítás szabadságát, azóta minden hazai és nemzetközi felmérés alapján folyamatosan romlik a gyermekeink tudása. Most
az ország összes iskoláját odaadják a rendőrök által
irányított Belügyminisztériumnak, amely már átvette a
kórházak irányítását is. Szeged iskolaváros és egészségügyi központ is, ezért aggódom a polgármestereként. A
Fidesz példaképe a Horthy-rendszer, amelynek egyetlen,
minden XXI. századi európai demokrata által tisztelhető
vezető politikusa Klebelsberg Kunó, Szeged országgyűlési képviselője, Magyarország iskola- és egyetemépítő
kultuszminisztere volt. Ő azt mondta: „A magyarság igazát nem az elhazudott múltban, hanem a versenyképes
tudásban kell keresni!” A Fidesz-kormány eddig nem ezt
csinálta, éppen ezért Szeged aggódik a jövő miatt.”

SZEGEDI
NEMZETI
SZÍNHÁZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Nemzeti Színház (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1.) nyilvános pályázatot
hirdet a Nagyszínházában és a Kisszínházában levő művész- és közönségbüfék
együttes, a 2022/2023-es színházi évadban történő működtetésére.
Pályázati feltételek:
A működtető alapvető feladata a színház látogatói, valamint a színházi dolgozók számára
megfelelő színvonalú és árral rendelkező büfészolgáltatás nyújtása, a büféknek a színház
játék és munkarendjének megfelelő rugalmas nyitvatartási idővel való működtetése,
rendeltetésszerű használata, állagának megőrzése.
A pályázó név megjelölésével pályázhat.
A pályázati alapár: 270.000,- Ft + Áfa összegű havi bérleti díj.
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig tart.
A pályázatot az összességében legelőnyösebb ajánlat nyeri.
Részletes pályázati kiírás:
A pályázaton való részvétel feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, amely 2022.
május 30. napjától 2022. június 17. napjáig térítésmentesen átvehető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20. napján 10.00 óra
A pályázat bontása: 2022. június 20. napján 10.00 óra
A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázat benyújtásának, bontásának helye:
A Szegedi Nemzeti Színház Főigazgatójának Titkársága (6720 Szeged, Vaszy V. tér 1. III.
emelet) munkanapokon 9-12 óra között.
Az eredményhirdetés: legkésőbb 2022. június 27. napján írásban
A szerződéskötés: legkésőbb 2022. június 30. napja
Az ajánlatkérő Szegedi Nemzeti Színház fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
feltételeket, szabályokat módosítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
továbbá, hogy a nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.

Szegedi Nemzeti Színház
ajánlatkérő

Büfé pályázati felhívás 2022 2023 - Szegedi Tükör 02.indd 1
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Botka László: Szeged fejlődése
és szabadsága kéz a kézben jár
Folytatás az 1. oldalról
– Hozzánk hasonlóan azonban már elődeink is konok
és makacs emberek voltak,
ha veszélyben érezték legfontosabb értékeiket. Márpedig a szegedi polgárok a
szabadság iránti vágyukat
semmilyen körülmények között nem adják fel. Így aztán
összefogtak, és apránként,
de folyamatosan haladva,
több mint 30 éven át küzdve érte, végül sikerült visszaszerezniük,
megerősíteniük városunk régi rangját és
szabadságát – hangsúlyozta ünnepi beszédében Botka László.
Erre emlékezünk, ezt
ünnepeljük Szeged napján A díjazottak (balról jobbra): Boldogkői Zsolt, Duda Ernő, Szajbély Mihály, Deli Julianna, Szilágyi Annamária és Szeri István. Fotó: Iványi Aurél
minden évben. 1719. május
21-én Szeged visszanyerte tások is megkeserítették az otthonra találni. Továbbra Szerinte a büszke, szabad, nemcsak a szegedieknek, Szegeden az első környezetrégi jogait, szabad királyi vá- elmúlt két évben a minden- is 10 ezer forinttal támogat- szolidáris, európai Szeged a hanem az egész országnak barát, gázüzemű autóbuszt.
rosi rangját, és virágzásnak napokat.
ja az önkormányzat minden két év viszontagságai után tudott fontos, az életünket A Szegedi Jazz Fesztivál és
indult.
– Mi azonban a világjár- általános iskolás gyermek szebb és erősebb lett, mint döntően befolyásoló segít- a Szeged Első Lions Club
– Elődeink a törvány és a gazdasági tanévkezdését. Az idősek volt.
séget nyújtani. A Szegedi alapítója, a halmozottan
ténelmünk során
válság ellenére támogatási rendszerét pedig
A polgármester méltat- Biológiai
Kutatóközpont hátrányos helyzetű gyerekek
Ha
sokszor megsem torpan- kibővítették, így újabb 4500 ta a kitüntetetteket. Az idei alapító tagjaként, a világ pártfogója – mondta a polnincs
vívták harcutunk
meg szegedinek tudnak segíteni. díszpolgárról, Szajbély Mi- számos egyetemén tanító gármester.
önállóság és
kat
hazánk
az
elmúlt Idén ősztől nemcsak a nyug- hályról elmondta: nemcsak professzorként elévülhetetBotka szerint az, hogy
és városunk
szabadság, ak- két évben. díjasok, de a rokkantjáradé- tudományos munkájával és len érdemeket szerzett vá- Szegedi Nemzeti Színház a
szabadságáVárosszerte kosok is megkapják a város tanszékvezetőként érdemel- rosunknak – mondta Botka kortárs és a klasszikus drákor fejlődés
ért. Így tettek a
f e l ú j í t o t t u k 10 ezer forintos támogatá- te ki a címet, hanem ember- László.
mairodalom egyik legfontosincs.
törökök kiűzését
rendelőinket, sát.
ként is. „Igazi szegediként,
– Boldogkői Zsolt kér- sabb műhelye az országban,
követően is, mert
korszerűsítettük
Botka László beszédé- aki minden körülmények kö- lelhetetlenül harcol a tév- főként annak köszönhető,
tudták, hogy Szeged fejlő- bölcsődéinket, óvodáinkat ben felsorolta az elmúlt zött kiáll egyik legfontosabb hitek ellen. Az Orvosi Bio- hogy olyan kiváló színészei
dése és szabadsága kéz a és iskoláinkat is. Miközben időszak fejlesztéseit: meg- értékünk, a tudományos lógiai Intézet vezetőjének vannak, mint Szilágyi Ankézben jár. Ha nincs önál- a koronavírus, a szomszé- újult a történelmi belváros, élet, az oktatás szabadsága nevét a járvány idején az namária, aki alakításaival
lóság és szabadság, akkor dunkban dúló háború, az újjászületett a Stefánia, a és függetlensége mellett.”
egész ország megismerhet- rendre kivívja a nézők rajonfejlődés sincs. Tudták ezt egekbe szökő infláció egyre Móra-park és Roosevelt
– Szajbély Mihály akkor te bátor kommunikációjá- gását. Mély emberismereta szegediek 300 évvel ez- nagyobb terhet ró a magyar tér, a régió legmodernebb is felemeli hangját az igaz- nak köszönhetően. Azért
tel, a közönséget megindító
előtt, tudták az 1848-as családokra, mi megerősí- kiállítóhelyévé változott a ság érdekében, amikor a mondom, hogy bátor,
átéléssel játssza
forradalom idején, és tudták tettük szociális ellátórend- Móra-múzeum, megújult a többiek nem merik, ezzel mert az igazságot
szerepeit.
A szegedi
1956-ban, az 1989-es rend- szerünket. Míg az állami Tisza Lajos körút, és elké- igazi példaképe és vezetője nem
mindenki
Sokat tett
szerváltáskor, ahogy tudjuk szociális ellátás lényegében szült az új uszoda. Sok más közösségünknek. Neki és szíveli. BoldogD
o
rozsma
siker titka
most, 2022-ben is. Szeged megszűnt, mi idén 1 milli- városrészi fejlesztés mel- a hozzá hasonló bátraknak kői Zsoltot azontörténetének
az összefoidén áprilisban is összefoköszönhető az, hogy Szeged ban mindez nem
és
hagyogás.
gott és kiállt legfontosabb
évszázadok óta a szabadság tántorítja el attól,
mányainak
értékei mellett. Ahogy az
városa. Kiállásával, ember- hogy minden mamegörökítéséért
elmúlt húsz évben folyamaségével és az egyetemünk gyar ember egészségéDeli Albin, akinek
Pro Urbe díjas: Boldogkői Zsolt molekuláris biológus
tosan, most is sikerült megszabadságáért vívott küzdel- ért dolgozzon, kutatóként az otthona is helytörténeti
és Duda Ernő immunológus. Szegedért emlékérmes:
védenünk szabad, szolidáris
mével egy egész várost tesz és közéleti szereplőként emlékek és tárgyak különSzeri István, a CSMKIK tiszteletbeli elnöke, a Tisza
és európai városunkat. Köbüszkévé – mondta Botka is. Hálásak lehetünk neki leges gyűjtőhelye. – Ezt a
Volán Rt. egykori vezérigazgatója, Szilágyi Annamária
szönöm városunk minden
László.
konok bátorságáért, a tév- különleges örökséget özveszínművész és posztumusz Deli Albin hagyományőrző,
polgárának, hogy nemcsak
A polgármester szerint eszmék elleni sokszor ma- gye és gyermekei viszik toakinek díját felesége, Deli Julianna vette át.
a járvány ellen vívták meg
Duda Ernő tiszta, világos ér- gányos harcáért – közölte vább. Köszönetet mondok
példás fegyelmezettséggel
velését a járvány legaggasz- a polgármester.
a családnak, hogy nemcsak
a küzdelmet, de Szeged
tóbb idejében is üdítő volt
– Szeri István igazi rene- Dorozsma, hanem Deli Albin
szabadságát is sikerült meg- árd forint helyett már 1,2 lett a Vértó körüli futópálya, hallgatni. – Szent-Györgyi szánsz ember, aki nemcsak emlékét is méltó módon őrvédenünk és újra megerő- milliárd forintot fordítunk a sport- és wellnesspark több Albert szerint a tudós fela- a Tisza Volán korábbi vezér- zik tovább – fogalmazott a
sítenünk – mondta Botka rászorulók támogatására. tízezer embernek nyújt in- data „nemcsak az, hogy a igazgatójaként, valamint a polgármester.
László. A polgármester sze- Ez arányában a legtöbb az gyenes sportolási lehetősé- maga tudományát művelje, kereskedelmi és iparkamara
– Szegeden mindig a telrint kevés olyan város van egész országban – hang- get. Hangsúlyozta: nem túl- de ott kell tartania tekinte- megyei elnökeként alkotott jesítményben és a tudásban
az országban, amelyik ilyen súlyozta a polgármester. zás azt állítani, hogy Szeged tét az államélet horizontján, maradandót, de a szegedi hittünk. Meggyőződésünk,
nehéz körülmények között, Elmondta: a város folytatja a legzöldebb magyar város, és segédkezet kell nyúj- civilek világában, a szegedi hogy az igazi erő a közösségkettős szorításban is fej- az önkormányzati lakások de az önkormányzat szeret- tania a politikusnak prob- sport- és kulturális életben ben, az összefogásában rejlődni tudott, mert a járvány felújítását, így segít a fiata- né, ha még egészségesebbé lémái felismeréséhez és is fontos szerepet tölt be a lik. Ez a szegedi siker titka –
mellett a központi megszorí- loknak és a rászorulóknak és fenntarthatóbbá válna. megoldásához”. Duda Ernő mai napig. Ő indította útjára hangsúlyozta Botka László.

Díjazottak
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Gyalogos-járdaszigetek
a Felső Tisza parton

Segít, ha kitölti,
és még nyerhet is!
Felméri az önkormányzat a
lakótelepeken rendszeresen megfordulók közlekedési szokásait, hogy az ös�szegyűjtött tapasztalatokat
felhasználva még jobbak
legyenek a közlekedési feltételek, még jobb legyen a
közösségi közlekedés, még
több kerékpárút épüljön
ott, ahol arra a legnagyobb
szükség van. Június 3-áig
lehet kitölteni az online
kérdőívet.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester tájékoztatta a sajtót a Felső Tisza parton.
Mögötte az épülő gyalogos-járdasziget. Fotó: Szabó Luca
Járdaszigetekkel teszi biztonságosabbá a közlekedést az önkormányzat a
Felső Tisza parton. Ezeknek köszönhetően a gyalogosok kényelmesen és
biztonságosabban tudnak
átkelni a többsávos útszakaszon.

sével az az önkormányzat
célja, hogy az eddigieknél
még biztonságosabb legyen
a közlekedés a Felső Tisza
parton. A többsávos úton kerékpáros nyomot és kerékpársávot is kialakítanak, így
sokkal egyértelműbb lesz,
hogy ki hol közlekedhet a
Felső Tisza parton. Ez a troagy Sándor város- li- és buszközlekedés miatt
fejlesztési alpol- is fontos.
gármester a helyUgyancsak a közlekedés
színen tartott
biztonságát szolsajtótájékoztatóján
gálja, hogy a
A
burkolati
elmondta: a Felső
gyalogojelek felTisza parton folyó
sok biztonsámunkák a belvágosabban tudnak f e s t é s é vel külön
rosi közlekedésfejátkelni a többsálesztési projekt résávot hozvos útszakanak
létre a
szei. A gyalogos-járszon.
daszigetek megépítébelváros felől

N

érkezőknek a balra kanyarodáshoz, valamint a munkálatok során vízszintbe hozzák,
cserélik az aknafedeleket az
IH és az Etelka sor közötti útszakaszon.
Vincze Tibor, a Szeged
Pólus Nkft. projektigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón elmondta: már hosszú
ideje alkalmaznak Szegeden
gyalogos-járdaszigeteket a
biztonságosabb átkelés érdekében. A Budapesti körúton és a Szőregi úton is ilyenek segítik az átkelést, és a
tapasztalatok szerint ezeknek köszönhetően csökkent
a balesetek száma. A kivitelezési munkálatok lapzártánk után fejeződnek be a
Felső Tisza parton.

– Ez viszonylag homogén terület, ahol jó a tömegközlekedés, nincs messze a belvárostól, ugyanakkor azt
látjuk, hogy megváltoztak
a közlekedési szokások az
Az önkormányzat egy onelmúlt években – mondta line felméréssel igyekszik
Nagy Sándor a Szeged Tele- megismerni a lakótelepevíziónak. A városfejlesztési ken élők közlekedési szokáalpolgármester szesait és igényeit. Az
rint hiába a jó
eredmények
Június
infrastruktükrében
3-áig lehet
túra, a latudnak
kitölteni a kérdőíkótelem a j d
vet a szegedvaros.hu
peken
fejleszoldalon. Ez mindössze
élők kötése10-12 percet vesz igénybe.
zül egyk e t ,
Az eredmények tükrében
re kevemódotudnak majd fejlesztésesebben
sításoket, módosításokat
használkat tertervezni.
ják a közösvezni.
ségi közleke– Megnödést, egyre többen
vekedett az autószállnak autóba. Emiatt ma használat, úgy is, hogy ös�már gyakrabban érzik azt is, szességében valószínűleg
hogy nehézkes parkolót ta- csökkent a helyváltoztatálálni a területen.
sok száma. A nyugdíjasok

kevesebbet utaznak, mint
a Covid-járvány előtt, illetve
sok munkahelyen terjed a
home office, és úgy tűnik, ez
már trend, ami megint kevesebb helyváltoztatást jelent.
Többféle változás van folyamatban, nyilván ezeket szeretnénk pontosabban érteni
– mondta Nagy Sándor.
A kérdőívet június 3-áig
lehet kitölteni a szegedvaros.hu oldalon, a Hírek
menüpont alatt. A kérdőív
kitöltése mindössze 10-12
percet vesz igénybe. Aki ezt
megteszi, nemcsak segít
jobbá tenni a városrészek
közlekedését, de nyerhet
is: havibérletet a közösségi
közlekedésre vagy ingyenes
Lime-használatot.

Isten hozott benneteket, Indul az előszezon a Szikin
petőfitelepi újszülöttek!

Az ünnepségen a városrész három óvodájának gyermekei
adtak műsort. Fotó: Szeged Televízió
Tizennyolc éve született meg
Gila Ferenc korábbi önkormányzati képviselő fejében,
hogy minden évben köszöntsék Petőfitelepen az újszülötteket. Az ünnepség idén
lett nagykorú.
– Egy városrész és közössége összetartó erejét

sokféleképpen lehet formálni
és növelni. Nagyon kellemes
kötelesség, hogy nyolc éve
– amikor először megválasztottak a városrész képviselőjének – szervezhetem az
újszülöttek köszöntését a helyi művelődési házzal együtt
– mondta Szénási Róbert ön-

kormányzati képviselő. Nem
titkolja, az a cél is vezeti, hogy
a helyben élők minél nagyobb
számban írassák be gyerekeiket a városrész óvodáiba és
általános iskolájába.
Idén 65 újszülött érkezését ünnepelték Petőfitelepen.
Az ünnepségen a városrész
három óvodájának gyermekei
adtak műsort. – Számomra
ez a környék nagyon nyugis,
családias és barátságos –
sorolta Sztanó Krisztina, akit
tizennyolc éve az elsők között
köszöntöttek a petőfitelepi újszülöttek sorában. Idén az újszülöttekkel egy időben őket
is köszöntötték. Szombaton
gyermeknapot is tartottak Petőfitelepen.

Június 3-án kezdődik az előszezon a Szikin.
Ekkortól a nyári szünetig hétvégenként fogadják a vendégeket a strandon, június 16ától pedig mindennap élvezhetik a nyarat a
kikapcsolódni vágyók Kiskundorozsmán. A

vendégeket zöld környezetben, sportpályákkal, bográcsozáshoz és grillezéshez kialakított főzőhelyekkel, büfével, homokos pláz�zsal, gyerekjátékokkal, napozóteraszokkal
és fürdőzési lehetőséggel várják.
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Kiválóságait köszöntötte Szeged
Kovács Tamás: A valódi összetartozás kulcsa, ha közösségünket a teljesítmény és a tudás alapján szervezzük
Szeged napja alkalmából adták át az alkotói és pályakezdői támogatásokat, a Szeged Sportolója és a Szeged
Sportjáért díjat, valamint
a Szeged Ifjú Tehetsége és
a Szeged Ifjú Tehetségéért
díjat. Összesen huszonkilencen kaptak támogatást,
díjat, amelyet Kovács Tamás
alpolgármester, Kozma József, a közgyűlés kulturális
bizottságának elnöke és Ménesi Imre, a közgyűlés sportbizottságának elnöke adott
át ünnepélyesen a városháza
dísztermében.
– Szeged sikere az összefogásban rejlik. A valódi ös�szetartozás kulcsa, ha közösségünket a teljesítmény
és a tudás alapján szervezzük. Ezért kiemelten fontos
számunkra, hogy minden évben díjazzuk a legjobbjainkat, amivel még jobb teljesítményre ösztönözzük őket
– kezdte ünnepi beszédét
Kovács Tamás. Az alpolgármester hangsúlyozta: a díjazottak a sport, a kultúra és a
művészetek terén nyújtanak
kiemelkedőt, példát mutatva
közösségünknek.
– Ezért fontos, hogy Szeged napján kifejezzük elismerésünket és tiszteletünket, mert a sikereikből mi
is erőt meríthetünk. A kimagasló egyéni teljesítmények
mögött sokak megfeszített
munkája áll, ezért nemcsak

A Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjasok (balról jobbra): Szabó Gábor sportvezető, a Combat „D” Sport Club elnöke, Bodó Richárd kézilabdázó, Ménesi Imre, a közgyűlés sportbizottságának elnöke, Kovács Tamás alpolgármester, Sík Márton sportvezető, a Szegedi Vízisport Egyesület
szakmai vezetője és Varga Katalin parakajakos. Fotó: Iványi Aurél
a legjobb sportolókat, de
edzőiket is; nemcsak a legtehetségesebb
fiatalokat,
hanem felkészítő tanáraikat
is; nemcsak az érett művészeket, de a pályakezdő tehetségeket is jutalmazzuk.

Ezek az eredmények egy
hosszú láncba illeszkednek
Szeged több évszázados történetében, mert a több mint
300 éves szabadságát ünneplő városunk függetlensége a tudásra és a tehetségre

épül – mondta az alpolgárSzeged Ifjú Tehetmester. Kovács Tamás az sége és Szeged
Varga Katalin
alkotói és pályakezdői tá- Ifjú
Tehetséparakajakos: – Meglemogatásokkal kapcsolatban géért
díj.
pett a díj, mert nem vagyok
azt hangsúlyozta: bízik ben- Szeged Ifjú
szegedi, de már annak érzem
ne, hogy újabb művek jön- Tehetsége
magam. Azt szoktam mondani:
nek létre, melyek szélesítik d í j a s o k :
Vecsésen lakom, de Szegeden élek.
az alkotói szabadság lehe- Jákó MiNagyon örülök a díjnak, ami jelzi,
tőségeit, és színesítik Sze- riam
–
hogy egyre nagyobb elismerést kap
ged kulturális életét. Idén sportlövő,
a parasport. Szeged megbecsüli
húszan kaptak támogatást a Szegedi
a sportolóit, ezért is jó itt élni.
az önkormányzattól – pél- SzakképzéSok sporttársam irigy is arra,
dául kiállítások rendezésé- si Centrum
hogy szegedi
re, verseskötet kiadására, Vedres István
vagyok.
dokumentumfilm-forgatásra Technikum diákja,
és orgonakoncert szervezé- Kövecs Renáta – zeKirály
sére.
König Péter
nész, a Király-König Péter
Szeged Sportolója díj Zenei Alapfokú Művészeti Zenei Alapfokú Művészeti
és Szeged Sportjáért díj. Iskola tanulója, Puskás Mi- Iskola tanára.
Szeged Sportolója díjasok: hály – sakkozó, a Szegedi
Alkotói,
pályakezdői
Varga Katalin parakajakos, Petőfi Sándor Általános Is- díjak. Alkotói támogatás:
a Szegedi Vízisport Egyesü- kola diákja. Szeged Ifjú Te- Ambrus Éva, Lázár Éva, Balet olimpikonja, Bodó Ri- hetségéért díjas: Pécsiné logh Sándor, Székely-Maróti
chárd kézilabdázó, a Pick
Pánczél Má- Renáta Zsuzsanna, Rengei
Szeged válogatott átlövőria, a Georgina, Szilágyi Annamáje. Szeged Sportjáért
ria, Pospisil Stefan, Fontos
Puskás
Mihály
díjasok: Szabó GáZoltán, Herczeg Éva, Csala
sakkozó: – Hatévesen
bor sportvezető,
Zsuzsanna, Barczánfalvi Fekezdtem
el
sakkozni,
és
a Combat „D”
renc, Mucsi Gergő, Horváth
hat éve versenyszerűen sakSport Club elAndrás, Lázár Tamás, Reke
kozom.
Ez
a
díj
kisebb
csoda
nöke, Sík MárBalázs, Dömötör Mihály,
számomra. A célom a nagyton sportvezeKuzma Levente, Jászay Tamesterség, az álmom pedig
tő, a Szegedi
más, Perovics Zoltán és
az, hogy a sakkolimpián
Vízisport EgyeErdély Perovics Andrea. Páaz
első
három
között
sület szakmai velyakezdői támogatás: Samoszerepeljek.
zetője.
dai Bence János.
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Dzsungelkölykök az egyetemfoglalás után a színházban
A Freeszfe zenés rendező szakos hallgatói gálaesttel vizsgáztak
A Szegedi Nemzeti Színházban vizsgáztak a Freeszfe zenés rendező szakos hallgatói. Ascher Tamás és Forgács
Péter osztályából hatan mutatták meg először magukat az
opera műfajában. Lapzártánk után 16 részlet hangzott el
10 különböző operából, 3 különféle korszakból, 22 kórustag közreműködésével.
– Dinyés Dániel, a szegedi
színház zenei vezetője elsős
korunk óta a tanárunk, így
merült fel az együttműködés
a színházzal – mondta Nyári Ádám, a Freeszfe harmadéves hallgatója. – Együtt vizsgázunk a kórustagokkal, hiszen a zeneigazgató őket
szeretné kipróbálni hangsúlyos szólóhelyzetben – kapcsolódott a beszélgetésbe
Csehi Rebeka. Hozzátette,
Donizetti-részletet
rendez,
és a Figaro házasságából
egy tercettet. Csík Barnabás
a három miniszter jelenetét
állította színpadra a Turandotból, és egy másfél perces
villanást is a Figaro házasságából. Bezerédi Bendegúz és
Nyári Ádám kapta a legtöbb
feladatot; négy-négy műsorszámot a Figaro házasságából, Donizetti Csengő, Szerelmi bájital és Rita című operájából, a Don Giovanniból,
a Varázsfuvolából, valamint
a Pomádé királyból választottak részleteket.

16 részlet,
10 operából
Hat rendező, 16 részlet, 10
különböző operából, 3 különféle korszakból, 22 kórustag,
zongorakísérettel – mindehhez álmodtak a rendezőjelöltek közös díszletet a szegedi
színház raktárából. Így született meg a két és fél órás gálaest, két részben.

Az osztály helyzete sem
mindennapi, hiszen három
éve kezdték a Színművészeti Egyetemet, totálisan
átrendezte az életüket a
járványhelyzet, aztán az intézményük államosításakor
egyetemet foglaltak. – Az első
egy nagyon hülye helyzet volt,
amihez rettentő nehezen alkalmazkodott az egész világ,
benne a színházi szakma és
mi is. Az első évünk második
fele azzal telt volna, hogy a
gyakorlatban is kipróbáljuk
az elméletben előkészített
anyagainkat, ebből nem lett
semmi – fogalmazott Bezerédi Bendegúz. – Az egyetemfoglalás ezzel szemben egy
üdítő és pezsgő időszak volt.
Amikor egy 550 fős egyetem
hirtelen, mint egy zsezsgő
hangyaboly, megtelik élettel,
holott alapvetően előtte sem
fakó, szordínós a közeg. Ahol
mindenki mindent csinált; az,
hogy hajnali négytől hatig őrt
ültünk, kilencre meg bementünk mozgásórára, éppúgy
belefért, mint hogy többen
voltunk
raktárfelügyelők,
vagy pakoltunk, takarítottunk. Abszolút átalakuló életmódot hozott ez a helyzet.

A dzsungelkölykök: Csík Barnabás, Csehi Rebeka, Bezerédi Bendegúz, Nyári Ádám. A képről hiányzik: Gálhidy Sára és
Sahin-Tóth Sára. Fotó: Szabó Luca
tént velük, ami sokkal értékesebb az eredeti tananyagnál.
Az óráik zömét jelenleg a
Marczibányi Téri Művelődési Központban tartják, és
mindenütt, ahol csak lehet.
Bendegúz hozzáfűzte: – Ez
a Freeszfe lényeges vetülete, hiszen az derült ki, hogy
egy épület elvehető, az intézmény elvehető, de a szellemiséget nem lehet elvenni.
Vagyis ezt kell megőrizni és
erre kell építeni. Továbbra is
mi szervezzük az óráinkat, a
Freeszfe elnökségében több
hallgató is részt vesz, közösséggé váltunk, és megpróbáljuk eltörölni a rossz hierarchikus beidegződéseket.

Az épületet elvehetik,
de szellemiséget nem

Szeged nekik
a kánaán

Nyári Ádám szerint, bár szakmailag lemaradtak kissé,
emberileg és élményanyagban viszont annyi minden tör-

– Szeged nekünk a kánaán.
Volt olyan, hogy egy korábbi
vizsgánkat egy budai raktárépületben csináltuk meg,
tíz fokban, decemberben,
sőt a kijárási korlátozások
miatt ott is aludtunk. Budapest szinte minden pincéjében rendeztünk már,
kocsmákban, iskolában is.
Ehhez képest itt van próbatermünk, ahová bejöhetünk
azt csinálni, amit akarunk,
és az énekesek a munkaidejükben velünk próbálnak,
ez nekünk hatalmas luxus
– egészítette ki Ádám. Mostanra annyira megedzették
őket a szürreális szituációk,
hogy minden helyzetben
feltalálják magukat, legyen
szó játszóhelyről, díszletről,
kellékről, ez pedig nagyszerű tudás, fontos tapasztalat.
Barnabás úgy látja, ezzel az
önállósággal, szívóssággal

A salzburgi Mozarteum
diplomája
Ascher Tamás rendező: „A Freeszfe harmadéves növendékei, akik még a Színház-és Filmművészeti Egyetemre nyertek felvételt, még csak harmadéves rendezőhallgatók, de már sok megpróbáltatáson, kalandon,
szellemi és társadalmi élményen vannak túl. De igazi
zenésmesterség-vizsgájuk most zajlik először úgy,
hogy külső helyszínen, operai körülmények között,
operai igényeknek megfelelve dolgozhatnak… Ezeket
az első lépéseket remélhetőleg két tanéven át még
sok további gyakorlati munka követi. Magam gyakran
bámulom számomra újszerű, váratlan elképzeléseiket, örömmel tanulok tőlük magam is, és csiszolom
rajtuk tanári felkészültségemet, osztályfőnöktársammal, Forgács Péter rendezővel együtt. Ha minden jól
megy, növendékeink a salzburgi Mozarteum művészdiplomáját nyerik el végül. Drukkolok nekik.”

megtalálják majd a helyüket,
ha végeznek, hiszen gyökeresen átalakult körülöttük a
színházi szakma, amiben ők
dzsungelkölykök. Bendegúz

úgy érzi, az egyetemfoglalás
visszaadott nekik egy vágyat,
amelyet a Covid-járvány el
tudott volna venni. Mostanra
azonban már nincs az a fal,

amin akár sokadik nekifutásra ne akarnának és ne tudnának átmenni.
Dombai Tünde

Kreativitás és kompromisszum
Barnák László, a szegedi színház főigazgatója: „Kreativitás és kompromisszum – ez a
vezérelv, ami szerint dolgozhatnak a diákok, és amit meg kell tanulniuk egy életre. Ez
egy lehetőség, amit azért teremtünk, hogy megtapasztalják kőszínházi körülmények
között élesben, milyen ez a munka. Mennyi egyeztetéssel, kihívással, változtatással,
bizonytalansággal, lemondással jár. Hasznos, hiszen megtanulják ezeket kiküszöbölni, megtanulják, miként legyenek rugalmasak, hogy megbecsüljék a körülöttük lévő
szakmai tudás értékét, legyen az öltöztető, fodrász, kellékes, díszítő, világosító. És bár
a rendező irányítja őket, de ha a közös munka nem működik, nem lesz belőle semmi.
18 bemutató után, 22 darabos repertoárt pörgetve, az évad végén járunk, mindenki
fáradt, de segítünk összehozni az eredményt. Jönnek hozzánk hallgatók hospitálni látványtervező, rendező mellé, dolgozik friss diplomás, és most itt ez a csapat. Ahogyan
más képzőhelyekkel, a Freeszfével is példaértékű az együttműködés.”

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged, Tisza folyó – Oldal utca – Boldogasszony sugárút – Tisza Lajos körút által határolt terület településrendezési eszközök módosításának
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020.
évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat
az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu
e-mail címre megküldve,
legkésőbb 2022. június 10-éig.
A közzététel ideje:
2022. május 27-étől 2022. június 10-éig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos
honlapján (www.szegedvaros.hu).

Szeged-napi ünnepségsorozat

2022. május 28., szombat

Tízezrek ünnepelték
Szeged szabadságát

T

íz napig Szeged volt
a világ közepe. Május 13. és 22. között
ünnepelte a város,
hogy 303 éve nyerte vissza
függetlenségét és szabadságát. Tízezreket vonzott a Szeged-napi ünnepségsorozat,
amelyen 150 borász, 150
kereskedő, 150 koncert és
több mint kétszáz kézműves
várta a szegedieket és a városba látogató vendégeket,
több helyszínen. Sokszor
egy gombostűt sem lehe-

tett leejteni a Széchenyi téri
borfesztiválon, a Dóm téri
koncerteken és a hídi vásáron. Varázslatos volt a hangulat, és önfeledt a jókedv
a napfény, a borértők és a
gyönyörű lányok városában.
Frittmann János, a borverseny zsűrielnöke a borászok
véleményét tolmácsolva azt
hangsúlyozta, hogy Magyarország legjobb hangulatú
borfesztiválja a szegedi.
A zsűri a Babits Borászat
2019-es tokaji késői szüre-

telésű sárgamuskotályát választotta Szeged város borának. A tíz feledhetetlen nap
képeiből válogattunk. Fotó:
Szabó Luca, Iványi Aurél,
Tari Róbert
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Fotókiállítás

2022. május 28., szombat

Az E539 bemutatja Szeged új képeslapjait
Szeged utcáit, tereit örökítették meg különleges nézőpontokból az E539 elnevezésű önszerveződő szegedi fotósközösség tagjai. A képeket a Stefánia Fiókkönyvtárban
láthatják.
– Úgy kezdődött, hogy tavaly szeptemberben nagyjából húsz
fotós összeült, és erről senki sem készített egy árva fényképet sem. Ettől a soha nem bizonyítható pillanattól kezdve létezik az E539 – mondta a fotókiállítás megnyitóján Kis Péter, aki Kocsír Anikóval és Rabi-Dányi Zitával alapította meg
az E539 fotósközösséget.
Nevük, az E539, más néven nátrium-tioszulfát (Na2S2O3) az analóg fotográfiában használatos
Céljuk hiányfixírsó élelmiszer-ipari képpótló és értéktelete.
remtő munkát végezni
Kis Péter elmondta,
a lokális és globális
hogy
a csapat jelenleg harfényképészközösségért, a
minc OKJ-végzettséggel
képalkotó kultúra öregrendelkező
fotográfusból
bítéséért Szegeden és
áll. Közülük tizennégy fotós
vonzáskörzetében.
összesen hetvenkét alkotásával találkozhatnak a tárlaton,
melyen teljesen új értelmet és formát
nyer a képeslap kifejezés. A kiállított képek önmagukban is
értéket teremtenek, nem pusztán a város legismertebb tereit láttatják fotografikus módon, hanem engednek a belülről
jövő felhangoknak, és nem ragaszkodnak klasszikus esztétikai szabályokhoz sem.
A fiatal fotósközösségnek ez az első nyilvános kiállítása.
Céljuk hiánypótló és értékteremtő munkát végezni a lokális és globális fényképészközösségért, a képalkotó kultúra
öregbítéséért Szegeden és vonzáskörzetében.
Kis Pétertől tudjuk: azért is hozták létre a közösséget,
hogy továbbra is tanulhassanak neves fotográfusoktól. Vendégük volt már többek között Újvári Sándor, Tombor Zoltán
és Puskás János is.
(A Szeged új képeslapjai című fotókiállítást június 30-áig
tekinthetik meg a Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtárában.)

Az alapítók: Kocsír Anikó,
Kis Péter és Rabi-Dányi Zita.
Forrás: stefania.e539.org

Szekszárdi Krisztina képe.

Repisky Máté képe.

Ferencziné Török Anikó fotója.

Kocsír Anikó felvétele.

Wilhelm Laura fotója.

Olvasóink írták

2022. május 28., szombat

Postabontás

És jött a postás!

M

ájus 19-én jött a postás, és hozta a nyugdíjunkat. Lapítottam, mert a Szegedi Tükörben április
30-án megjelent írásomban (Varázslóvilág) megemlítettem őt. Igaz, csak a keresztnevén, de hát
nem minden bokorban teremnek Ervinek. Miután végeztünk
az anyagiakkal, váratlanul megköszönte, hogy benne lehetett
az újságban. A kollégái hívták fel rá a figyelmét, és ez nagy
öröm a számára. Örültem az örömének. Ritka pillanatok ezek
a számomra is. Bizony, az írás hatalma! Bárkit lesújtani, bárkit a mennyekbe emelni, ez kevesek kiváltsága. Ez ám a hatalom! Csak nem visszaélni vele! (Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység – mondta Bástya elvtárs.)
M. J.

Mindennapi kémia
– Holnap dolgozatot írunk,
és gyakorolni kellene a szénhidrogének elnevezését! Ráérnél? – kérdi az egyik unokám.
– Rendben! Írd fel a kilenc szénatomszámú, telített szénhidrogén szerkezeti
képletét! Alakítsd át úgy,
hogy a harmadik szénatomhoz kapcsolj két metilcsoportot, a negyedik szénatomhoz pedig egy etilcsoport
kapcsolódjon – kérem. A
helyes képletfelírás után dicsérem. Megbeszéljük a vegyület megnevezését.
– Nem lehetne egyszerűbb az elnevezés? Például
olyan, hogy cukor?
– Lehetne, de az alapján
nem tudnád felírni a szerkezeti képletét.
Miután tele lett a papír
képletekkel, az egyenletek
felírását gyakoroljuk. A metán égésének reakcióegyenlete könnyen megy, de az
etán elégéséhez szükséges
oxigénmolekulák számának
meghatározása már nehezebb. Két mol etán elégéséhez hét mol oxigénmolekula
kell. Mivel sehogy sem jön ki
a megfelelő molszám, kis idő
múlva újabb kérdés adódik:
– Nagymami! Ha kevesebb az égéshez az oxigén,
akkor mi történik?
– Ha nincs tökéletes
égés, akkor szén-monoxid
keletkezhet, amely mérgező. A szén-monoxid erősen
kötődik a vér hemoglobinjához, és meggátolja a vér

oxigénfelvételét. A szén-monoxid színtelen, szagtalan
gáz, ezért kimutatásához
jelzőkészülék
szükséges.
Mivel könnyebb a levegőnél,
fentről lefelé tölti meg a helyiséget, érdemes a jelzőberendezést a mennyezet alá
10-15 centiméterre felszerelni. A metán, az etán és a
többi telített szénhidrogén
tökéletes elégése során víz
és szén-dioxid keletkezik. A
szén-dioxid is mérgező, de
mivel ez a gáz nehezebb a
levegőnél, aluról felfelé kezdi feltölteni a helyiséget. Hol
várható, hogy a szén-dioxid
mérgezést okozhat?
– Amikor a pincében erjed a must.
– Igen! Milyen elővigyázatossági szabályt kell betartani?
– Mivel ez a gáz nehezebb a levegőnél, mellmagasság alatt égő gyertyával
kell a pincébe lemenni. Ha
elalszik a láng, azonnal fel
kell jönni! A szén-dioxid is
színtelen, szagtalan, mint a
szén-monoxid, de az égést
nem táplálja, és sokkal nehezebb, mint a levegő.
– Igazad van – dicsérem.
A szén-dioxid egy és félszer
nehezebb a levegőnél. Kicsit
elkanyarodtunk a szénhidrogénektől, de talán közelebb
kerültünk a mindennapi élet
kémiai vonatkozásaihoz. Hiszen ezért tanuljuk a kémiát.
(Olvasónk hosszú évtizedekig tanított kémiát.)
Dr. Berecz Árpádné

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

E

nyhülni látszik a Covid-járvány hazánkban, de még közel
sincs vége, mert új
és új mutánsok jönnek. Ami
az orosz–ukrán háborút illeti,
nincs annál barbárabb dolog,
amit ember elkövethet. Nem
győzöm Putyin agresszív viselkedését elítélni, azt, hogy
mások megsemmisítésén fáradozik. Ilyet nem tehet normális ember.
Más a helyzet a brüsszeli
figyelmeztetéssel, ami leginkább az önfejű kormányunkon áll vagy bukik, illetve
Orbánék túlzásba vitt nacionalizmusán. Hosszú évek óta
megoldatlan, rendszerszintű
problémákat lát az Európai
Bizottság az uniós pénzek
magyarországi felhasználá-

N

sában, ezért (is) indított eljárást a közösségi költségvetés
védelmében, aminek végén
akár jelentős pénzt is elvonhatnak Magyarországtól.
Egy bizonyos: a jogállamisági eljárásban a végső döntést a tagállamok
pénzügyminiszterei hozzák
meg, minősített többséggel.
Amennyire bele lehet látni
ebbe az ügybe, azt kell hogy
mondjam:
elmarasztalják
Magyarországot, és csak remélni tudom, hogy a vétkes
személyeket is. Persze vannak ellenkező vélemények is.
Sőt olyan személyek is – mint
például Kovács Attila az Alapjogokért Központból –, akik
felháborítónak tartják, hogy
amikor Magyarország az ukrán háború humanitárius ter-

em szeretnék senkit sem abban a tévhitben ringatni, hogy
az alábbiakban egy érzelemdús történetet fognak olvasni
azokról a hosszú lábú, piros csőrű madarakról, amelyek télen melegebb éghajlatú országokba vonulnak, és csak akkor térnek vissza szép hazánkba, amikor
már itt is kedvező az időjárás számukra.
De nem ám! Azt viszont a javukra írhatjuk, hogy nálunk költenek, ami tagadhatatlanul a magyarországi gólyák hazaszeretetéről ad ékes bizonyságot.
Miért, miért nem, de több nép kultúrájában is megjelenik a gólya, mint
a gyermekek hozója. Európától kezdve
Amerikán és Észak-Afrikán át egészen a
Közel-Keletig megtalálható ez a történet.
Egy biztos, ha a gólya hozza, ha nem,
nagyon nem mindegy, hova születik az
a baba. Én például, amióta az eszemet
tudom, nem szeretem a telet, de még azt
sem, aki szereti. Haragszom is arra gó-

A hit oltárán

M

i, egyszerű, földi
halandók men�nyire
tudunk
örülni, ha évente
hébe-hóba a hét végére ös�szejön két-három nap, az úgynevezett hosszú hétvége, amikor legtöbbünknek nem kell
dolgozni! Bezzeg a Teremtő kibulizta magának minden hétre a háromnapos hosszú hétvégét. Jól kifundálta ezeket a
világvallásokat, noha egy az
isten, ha más és más néven
nevezik is Őt. A muszlimok a
pénteket, a zsidók a szombatot, a keresztények a vasárnapot áldozzák Neki a hit oltárán. Emlékszik még valaki
a kommunista szombatokra?
Na az se volt semmi!
M. J.

heinek jelentős részét viseli,
akkor támad minket az EU.
Kovács azt is megjegyezte,
hogy a különböző korrupciókutató szervezetek véleményére hivatkozva állítanak
pellengérre tagállamokat. A
lényeg: itt mindenki lehet hibás, de a Fidesz nem!
Szó nem lehet itt költségvetési konszolidációról
(megszorításokról), hiszen
olyat Orbán soha nem csinálna. Inkább sunyin hallgat
az ügyben, de végül színt kell
vallania. A kormány tisztában
van az ország gazdasági helyzetével: hazudtak reggel, délben, minden hullámhosszon,
óriásplakáton. Ez elég is volt
a kétharmadhoz.
Jönnek majd a megszorítások, változtatni kell a

A gólyákról
lyára, amelyik pont ide pottyantott! Miért
nem vitt engem melegebb éghajlatra?
Egy mediterrán országba, ahol mindig
süt a nap, kék az ég, és a tenger hullámai
nyaldossák a homokos partokat.
Biztos, hogy egészen más fazon lettem volna. Egy laza, életvidám csávó,
mint például szegény Abody Béla Anzix
című írásának egyik szereplője, és nem
olyan búval bélelt, betoji alak, mint amilyenné váltam a kedvezőtlen „éghajlati”
körülmények miatt. De íme az írás:
„Ül az olasz a tengerparton. Sütteti
magát, lábát áztatja a habokban. Néha
belenyúl a vízbe, kiszürcsöl egy kagylót.
Nyugatnémet turista:
– Hallja, barátom, nem jól él maga.
– Hogy kellene élnem?
– Hát először is. Piacra viszi a kagylót,
eladja. Lesz egy kis pénze.

rezsicsökkentésen. Mert hiába tudjuk, hogy ezek a rögzített árak jelentősen nem
javítják (sőt inkább rontják)
az életkörülményeinket, és
egyszer majd meg kell fizetnünk értük, minden egyes
bíráló szó csak tovább javítja
Orbán megítélését. És ő csak
erre játszik. Időt kell nyerni,
mondja Orbán – mint ahogy
már Gulyás Gergely is pedzegette –, akár rendeleti kormányzással is!
Hát most itt tartunk, várjuk az időt. Mert az elmúlt
tizenkét év kormányzása már
bebizonyította: a társadalom
alsó harmadában élők csak
rabszolgasorsra és megaláztatásokra számíthatnak, nyomorra vannak ítélve.
Kutnyik Pál

– Aztán?
– Vesz rajta egy hálót. Halat is fog, azt
is eladja. Még több pénze lesz.
– Aztán?
– Ladikot bérel, segítséget fogad.
Gyűlik a pénz.
– Aztán?
– Állandó alkalmazottat tart, többet
is. Megvásárolja a ladikot, oldalmotort
is vesz. Meg egy állandó bódét a halpiacon.
– Aztán?
– Végül már megy a dolog magától.
Nem is kell, hogy dolgozzék. Ül a tengerparton, sütteti magát, lábát áztatja a
habokban. Néha belenyúl a vízbe, kiszürcsöl egy kagylót.”
Minthogy hébe-hóba optimista vagyok, ezért él bennem a remény, hogy a
reinkarnációnak hála, legközelebb egy
jobb helyre pottyant engem is a gólya. Isten engem úgy segéljen!
Méhes János

Egy kép, két mondat

A Szőke Tisza. Ahogy olvasónk írta: minden jó, hajó a vége. Fotó: Tóth László
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Sport
Sportmix

NEGYEDIK HELYEN ZÁRTAK. Már az utolsó forduló
előtt biztossá vált a Kecskemét feljutása a labdarúgó NB
I.-be, miután a Diósgyőr gól
nélküli döntetlent játszott az
FC Ajka otthonában. A bajnok a Vasas lett, a negyedik helyen a Szeged-Csanád
Grosics Akadémia végzett. A
Kecskemét, amelyben több
szegedi kötődésű játékos,
például Varga Bence, Puskás Zoltán, Vágó Levente és
Grünvald Attila is játszik, legutóbb 2015-ben szerepelt
az élvonalban, de a következő idényre nem kapott licencet. A csapat ezt követően a
megyei bajnokságban, majd
három szezonon keresztül
az NB III.-ban indult, az NB
II. mostani idényében újoncként szerepelt.
WIRTHÉK AZ ÉLVONALBAN. A Budapesti Honvéd
– soraiban a szegedi Wirth
Ádámmal – feljutott a másodosztályból a kosárlabda
NB I.-be, így ismét lesz fővárosi csapat az élvonalban. A
Honvéd a tavaly kiesett Jászberény ellen 3–0-s összesítéssel nyerte meg a finálét.
A 33-szoros bajnok, legutóbb
1997-ben aranyérmes Honvéd a Pécsi VSK csapatát
váltja az NB I.-ben: a baranyaiak az Atomerőművel szemben maradtak alul a playoutban.
HÁROM ÉREM. Kiskunfélegyházán rendeztek ezüst
szintű asztalitenisz ranglistaversenyt, amelyen jól szerepeltek az ATSK Szeged utánpótláskorú versenyzői: két
ezüst- és egy bronzéremmel
térhettek haza. Kiváló teljesítményt nyújtott Kasa Zsombor, aki két érmet is begyűjtött, serdülő fiú egyesben második lett, párosban pedig
Kókai Ákos oldalán harmadik. A harmadik szegedi érmet, egy ezüstöt Szögi Szonja nyerte az U13-as lányok között. A versenyzőket a Simon
Viktor, Lele Viktor, Bácsi Bernát és Popovics János edzői
csapat segítette a versenyen.
KÁLMÁN A DOBOGÓN. Noé
Bálint második lett a férfi kajak egyesek versenyében a
Győrben rendezett maratoni
kajak-kenu országos bajnokságon, ezzel indulási jogot
szerzett az egyesült államokbeli Birminghamben júliusban sorra kerülő világjátékokra. A győri versenyen a női kenusok 14 kilométeres számában Kulcsár Dorina nyert, az
MVM Szeged sportolója, Kálmán Brenda bronzérmes lett.
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Sánta Dániel is küzdhet a vb-részvételért
Märcz Tamás kihirdette a férfi-vízilabdaválogatott bő keretét

Sánta Dániel esélyt kapott a vb-részvételre.Fotó: Szegedi Vízilabda Egylet
Märcz Tamás szövetségi
kapitány kihirdette 27 fős
bő keretét a hazai rendezésű világbajnokságra. A
szegedi Sánta Dániel is bizonyíthat a kapitánynak.

Versenyben
a helyekért
A magyar szövetség honlapjának közlése szerint Märcz
Tamás a héten 16 játékossal, köztük a Szegedi Vízilabda Egylet centerével, Sánta

Dániellel kezdte meg a felkészülést, míg a Bajnokok
Ligája nyolcas döntőjében
érdekelt tíz ferencvárosi válogatott játékos, illetve a Pro
Reccót erősítő Zalánki Gergő
június 8-án csatlakozik társaihoz. A névsorban ott van
az exszegedi Jansik Szilárd
és Manhercz Krisztián is.
A vb-ig hivatalos mérkőzés
nem szerepel a csapat programjában, csupán közös
edzések lesznek a kanadai
és a horvát csapattal.

A vízilabdatorna csoportmeccseinek a Hajós-uszoda
nagymedencéje mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad
otthont. Mindegyik városban
egy-egy férfi és női csoport
küzdelmei zajlanak majd,
azaz délutánonként kétkét mérkőzést nézhetnek
meg a szurkolók – kivéve a
Margitszigetet, ahol a magyar férfi és női válogatott
játszik; itt, elkerülendő az
ütközést az úszóviadallal,
az első meccsek 19.30-kor

kezdődnek, míg a magyarok
21 órától szállnak vízbe. A
férfiak az A csoportban június 21-én Montenegróval
találkoznak először, két nappal később Brazíliával, június 25-én pedig Georgiával
játszanak.

Elindult
a jegyértékesítés
Egy hónappal a rajt előtt elindult a jegyértékesítés a
vizes vb-re. A szervezők saj-

Nagy csatában végeztek az élen
A Szegedi KE nyerte a kosárlabdázók leány kadett B döntőjét

M

egrendezték a
helyosztókat
Baján, a kosárlabda leány kadett B döntőben. Az aranyéremért az addig hibátlanul
menetelő Szegedi KE és a
PVSK csapott össze. A Tisza-partiak, ha szűken is, de
minden negyedet megnyertek a fináléban – ezek közül
a második bizonyult döntőnek, amely során hét pontot vertek riválisukra. Drahos Leila újfent remekelt, 30
ponttal terhelte meg a baranyaiak gyűrűjét, de a 16
pontos, 11 lepattanós Rácz
Zsófia is hasznosan játszott.
A pécsiektől a padról 19
ponttal beszálló Mayer Dorina bizonyult a legjobbnak,
Hőgye Petra 15 egységig ju-

tótájékoztatóján elhangzott,
hogy mintegy 180 ezer belépő vár gazdára. Az úszóversenyekre a legolcsóbb jegy
1500, a legdrágább 19 ezer
forintba kerül a vb hivatalos
honlapján (www.fina-budapest2022.com), a műugró
viadalra 1000 és 3000, a
szinkronúszásra 1500 és
5000 forint között válthatók
belépők. A nyílt vízi úszók
versenyeire
egységesen
3000 forintba kerül a jegy,
amely aznapra belépést biztosít a Lupa Beach strandra
is. A vízilabdatornán a csoportmérkőzésekre minden
helyszínen 4000 és 8000
forint között lehet belépőt
vásárolni; az egyenes kieséses szakaszra emelkednek
az árak, a fináléra pedig a
legdrágább jegy 24 ezer forintba kerül.
Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív igazgatója
elmondta, hogy az előzetes
nevezések alapján közel
180 ország sportolója érkezik Magyarországra; hivatalosan június 8-ig kell jelentkezni, várhatóan körülbelül
2700 versenyző vesz részt
a viadalon. A vb-n ezúttal az
első héten, június 18. és 25.
között rendezik az úszóversenyeket – a helyszín a Duna
Aréna –, és ezzel párhuzamosan mennek a szinkronúszó versenyek a margitszigeti Széchy-medencében.

Június 3-án,
Szegeden rajtol
a bajnoki döntő

V
Nem volt kérdés a Szegedi KE sikere a fináléban. Fotó: MKOSZ
tott. A 75–61-es szegedi siker azt jelenti, hogy a szegedi lányok nyerték meg a B
döntőt.

A torna végeredménye:
1. Szegedi KE, 2. PVSK NKA,
3. Darazsak Sportakadémia,
4. Atomerőmű KSC Szek-

szárd, 5. Bajai NKK, 6. Zalaegerszegi KTE, 7. Szolnoki
Sportcentrum, 8. Óbudai Kaszások.

églegesen
eldőlt,
hogy a Telekom
Veszprém nyerte a
férfi kézilabda NB
I. alapszakaszát, megelőzve
a bajnoki címvédő Pick Szegedet. Ahogy ez hivatalossá
vált, a Magyar Kézilabda Szövetség közzétette a bajnoki
finálé menetrendjét, amelyben a felek két mérkőzésen,
oda-visszavágós alapon döntenek az aranyérem sorsáról.
Az első, szegedi összecsapás
június 3-án, pénteken 18.45től lesz a Pick Arénában, míg
a visszavágó nyolc nappal később, június 11-én, szombaton 17.45-kor Veszprémben.
A Pick a Dabas ellen zárta az
alapszakaszt, így a szezonból
már csak a bajnoki döntő két
meccse van hátra.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT
május
13-án: Laczkó Dezső és
Gyapjas Mónika, Nagy
Torma Ricsárd és Tonkovic Tamara, Engi Gábor
és Miskolczi Alina; május 14-én: Petrovics Mihály Árpád és Biacsi Ibolya Mónika, Balogh Zoltán és Szöllősi-Vágó Éva,
Horváth Ádám Péter és
Danyi Ildikó, Pályi Antal
Zsolt és Juhász Gyöngyi.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

JÚNIUS 1., SZERDA
Dr. Binszki József: 17 órától (Somogyi Könyvtár Francia
Utcai Fiókkönyvtára)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
JÚNIUS 4., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
hidegfront, zápor, napsütés
Május
28.
szombat

Május
29.
vasárnap

Május
30.
hétfő

Május
31.
kedd

Június
1.
szerda

Június
2.
csütörtök

Június
3.
péntek

Zápor,
szeles nap

Zápor

Erősen
felhős

Zápor

Erősen
felhős

Zápor

Zápor

23/13
Csanád,
Emil

21/11
Magdolna,
Léna

23/11
Janka,
Zsanett

24/12
Angéla

25/13
Tünde,
Jusztina

26/13
Kármen,
Anita

25/14
Klotild,
Bercel

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
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www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 1. 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 kárpátaljai Rahó lett Szeged első testvérvárosa. A nyertes: Köles Edit. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A héten végre visszanyeri régi önmagát: tele
lesz energiával, és készen
áll mindent megtenni céljai
elérésére. Ne reagálja túl a
bosszantó dolgokat, ehelyett
utazzon el egy hosszú hétvégére.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Nem teljesíthet minden területen ugyanolyan jól, ezért
állítson föl fontossági sorrendet. A döntéshez kérjen tanácsot családjától, de ha meghozta, ragaszkodjon hozzá! Szabad idejét töltse pihenéssel.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Aktív időszaknak néz elébe, egyre több feladattal
bízzák meg munkahelyén.
De ne vállalja túl magát, mert
az magánélete, sőt egészsége
rovására mehet. Ha nehezen
tud nemet mondani, közölje
írásban az illetékessel.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Néhány múltbeli probléma felbukkanhat, amikkel muszáj lesz foglalkoznia. Próbálja a lehető leggyorsabban rendezni ezeket,
hogy tiszta lappal folytathassa.
Valamelyik barátja segítségére
lehet ebben.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Vállaljon több
szerepet a napi tennivalók megoldásában, a
szórakozásra szánt órák rovására. Hosszú távon igen kedvező következményekkel fog
járni anyagi téren. Káros szenvedélyeit szorítsa vissza!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ne halogassa régóta dédelgetett tervei
megvalósítását, most minden körülmény adott a kedvező végkifejlethez. Ám ha ez
anyagi kiadásokkal jár, figyeljen, mire költi a pénzét, nehogy visszaéljenek a bizalmával.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ha úgy érzi, képtelen
kitörni a mindennapok
mókuskerekéből, vegyen
ki szabadságot. Amennyiben van rá mód, keresse föl
valamelyik rég látott barátját, és
töltsenek együtt pár órát, közös
szép emlékeikről beszélgetve.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Semmiképpen
ne keveredjen vitába a
következő napokban, mert
annak hosszú távú negatív
következményei lehetnek. Ám
ha bántja a dolog, írja le, és
rejtse el a fiókja mélyére, így
könnyebb lesz feldolgoznia.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Fokozottan ügyeljen
a héten, kinek mit mond
el a munkatársai közül a
gondjairól, mert valamelyikük visszaélhet vele. Anyagi biztonsága stabilizálódhat, ha
odafigyel a lehetőségeire.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Az érzelmeké lesz a
főszerep a következő napokban, de ügyeljen, nehogy elragadják! Egyeseknek
új párkapcsolatot, másoknak
összeköltözést hozhat – utóbbi
akár lakásfelújítással is együtt
járhat.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
A hét első felében minden mozgásba lendül ön
körül, úgyhogy csak kapkodja a fejét, alig győzi majd
idővel és energiával. Anyagi
téren nagy valószínűséggel
pozitív változás vár önre.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Fontos találkozás vár
önre a héten, valószínűleg valamelyik barátja
révén. Munkahelyén nem
mindig fogják elismerni a teljesítményét, de kezelje ezt
higgadtan, mással is történt
már hasonló. Étkezésére fokozottan figyeljen!

Szeged régen

HOSSZÚ ÉVTIZEDEKIG NÉZTE ÍGY SOK SZURKOLÓ A FELSŐ TISZA PARTON A FUTBALLMÉRKŐZÉSEKET A SZEOL-PÁLYÁNÁL.
Találtunk képeket a szegedi „kerítésbérletesekről” a hatvanas évekből is a Fortepan online fotóarchívumában, de ez a fénykép valamikor a nyolcvanas-kilencvenes években készült. 1989. június 25-én
tizennyolcezer néző előtt játszott emlékezetes osztályozó mérkőzést
a Szeged a Vasassal. A tét a szegediek számára az NB I.-be jutás,

az ellenfélnek pedig az NB I.-ben maradás volt. A budapesti meccsen
1–1 volt az eredmény, és a Szeged a 90. percig továbbjutásra állt a
hazai 0–0-ás eredménnyel, amikor Szabó Gyula tizenhatoson belüli
kezezéséért a bíró 11-est ítélt a fővárosiak javára. Szabadi belőtte a
büntetőt, a Szeged pedig az NB II.-ben maradt. Sokan beszaladtak a
pályára, kitört a botrány. A nézőtéren pedig a szemüket törölgették a
drukkerek… Fotó: Szeged régi fotói

Gyermeknap a ligetben – féláron a vidámpark
SIKERSZTORIK
Időpont: május 31., kedd,
19 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Mucsi Zoltán színész, azaz
Kapa az est vendége, akit
sokan Tóth Jánosként ismernek a Munkaügyek című sorozatból. Hogyan alakult az
életútja? Erről mesél.
A KIS NICOLAS ÉS AZ ELVESZETT KINCS
Időpont: június 2-ától, csütörtöktől.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Ideális
nagyszülő-unoka

(képünkön), Arash, Cascada, az Ámokfutók és a Kozmix, valamint Korda György
és Balázs Klári.

program a francia filmvígjáték. A kis Nicolas remekül
érzi magát a bőrében: otthon a papa és a mama, az
iskolában pedig ott vannak a
haverok, akikkel mindig valami csínyen törik a fejüket.
Csakhogy a papát előléptetik, ami költözéssel jár – az
ország másik végébe...
DEJA VU FESZTIVÁL
Időpont: június 3–5., péntek–vasárnap.
Helyszín: Partfürdő.
A kilencvenes évek hazai és
külföldi legendáival bulizhat
a nosztalgiafesztiválon. Fellép többek között Lou Bega

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:
TAKARÍTÓ, ÚT- ÉS KÖZMŰHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ.
Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier oldalon.

