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Dorozsmai bicikliút
Jövés-menés az okos városban
Felújítják a városrészen átvezető részt – jelen- Szeged mobilitását, fenntartható közlekedését kutatta a frissen végzett egyetemista.
tette be Komjáti Zoltán képviselőjelölt.

Babakocsi-történelem
Elbúcsúztak Csanki Márktól
Hatalmas kerekek, gazdag díszítés jellemez- Tragikus hirtelenséggel hunyt el a 19 éves, ifjúte a mai babakocsik elődjét.
sági világbajnoki ezüstérmes kenus.

Két idősek otthona
újul meg

Elkészült a tizedik
óvoda felújítása

Kezdődik a Kálvária sugárúti idősek otthonának felújítása. A lakóknak nem kell elhagyniuk az intézményt a korszerűsítés idejére sem. Fotó: Iványi Aurél

Elkezdődött
a barna kukák ürítése

E

lső alkalommal Sziksóson és Subasa városrészben
szállították el a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló barna kukát. Ezen a területen az edényeket már március végén kiosztották, kedd óta pedig kéthetente ürítik azokat. Az önkormányzat egy uniós pályázatnak köszönhetően, 300 millió forintból majdnem 27 ezer kukát osztott
ki ingyenesen a szegedieknek.
Ezen a héten, kedden reggel
Ezen a
szinte minden ház elé kitették
héten, kedden
a zöldhulladékot gyűjtő edéreggel szinte minnyeket Subasa és Sziksós
den ház elé kitették a
városrészben. Szegeden itt
zöldhulladékot gyűjtő
szállították el először a gal�edényeket Subasa és
lyakból, fűből álló, valamint
Sziksós városrésza növényi eredetű hulladékot.
ben.
Ez pedig a szegedi szelektív hulladékgyűjtés újabb állomása. Az önkormányzat összesen 26 ezer 852 barna
kukát osztott ki városszerte március vége óta, ez az akció
pedig több mint 67 ezer lakost érint.
Folytatás a 4. oldalon

Szeged lakossága számára
kulcsfontosságú a szociális
intézmények minőségi feltételeinek javítása. Szeged
város önkormányzata 1 milliárd 131 millió forint uniós
támogatást fordít a Kálvária
sugárúti emelt szintű és hagyományos elhelyezést biztosító idősek otthona energetikai korszerűsítésére. A munkálatokhoz az önkormányzat
további 527 millió forintot
biztosít.
– Nagyon nagy munkába vágunk bele, a Kálvária
sugárúti idősek otthonának
mindkét épületét felújíttatja
a város. Az elmúlt években
a szociális ellátás kisebb
intézményei kerültek sorra,
a nappali ellátást biztosító
klubhelyiségek – mondta a
helyszínen Nagy Sándor alpolgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Botka László polgármester, Somogyiné Andrikó Krisztina intézményvezető és Bartáné
Tóth Mária óvodaigazgató a gyerekekkel együtt avatta fel a megújult Gyertyámos utcai
óvodát. – Duplán is örömünnep a mai nap, hiszen közös erővel megújítottuk ezt a több mint
hatvanéves belvárosi óvodát, és öröm azért is, mert ez már a tizedik, amit az elmúlt években
sikerült korszerűsítenünk. Ezzel párhuzamosan hat bölcsőde is újjászületett – fogalmazott
Botka László az ünnepségen. Fotó: Iványi Aurél
Írásunk az 5. oldalon

Rekordok
Szeged
napján

Trolikkal és buszokkal
gyarapodott az SZKT

„Szeged, a fesztiválváros
újra erőre kapott, innentől
kezdve az év végéig folyamatosan világszínvonalú kulturális rendezvényeket tartunk, mert a kultúra a legfontosabb közösségépítő erő” –
írta Facebook-oldalán Botka
László, ahol megköszönte a
Szeged Napja Ünnepségsorozat valamennyi szervezőjének a munkáját. „Nemcsak
a Borfesztiválon, a Hídivásáron is rekord részvétel volt,
a Dóm tér is megtelt az esti
koncertek alatt a hétvégén.
Öröm volt újra együtt ünnepelni gyönyörű, szolidáris,
európai városunkat, a 303
éve szabad Szegedet.”
Bővebben a 3. oldalon

Lengyelországból két használt, de jó állapotban lévő trolit, Németországból pedig két
buszt vásárolt a Szegedi Közlekedési Társaság. Utóbbi kettőt a 4-es villamos kiváltására is
bevetik majd június közepétől. A vonal felújítása városi pénzből folytatódik a Szivárvány kitérő és a Vám tér között. Fotó: Iványi Aurél
Részletek a 4. oldalon
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Szabó Sándor: Tarthatatlan az egészségügyi
dolgozók és a pedagógusok helyzete
Szegedi példákon keresztül
szembesítette az egészségügyi szakdolgozók és
az óvodapedagógusok kilátástalan helyzetével a
kormányt Szabó Sándor országgyűlési képviselő azon
a napon, amikor a fideszes
többség megszavazta az új
kormányzati struktúrát.
– Az új kormányzati struktúrából hiányzik az önálló oktatási, egészségügyi vagy éppen a környezetvédelmi minisztérium. A minap azt hangoztatták, nem az a lényeg,
hogy akár az egészségügy,
akár az oktatás, nevelés, az
iskolák, óvodák vagy környezetünk védelme önálló minisztériumot kapjon, hanem
az, hogy ezeket a területeket jól kezelje a kormányzat.
És a kormányzat eddig is nagyon jól vizsgázott az érintett
szakterületeken. Lássuk akkor, hogy mi a valóság – fogalmazott Szabó Sándor
szegedi országgyűlési képviselő.

Nézzük
az egészségügyet!
A politikus egy szegedi
egészségügyi szakdolgozót
idézett: „12 órás váltott műszakok, fokozott felelősség,
fokozott stressz. Mindenki
kapott tavaly egy kis pluszjuttatást. 30-20-15 ezer forintról beszélünk, a szomorú
az, hogy ezt a pici pluszt is
hozzácsapták a bruttóhoz,

és az összes járandóságból
vontak adót, így szinte az
egész plusz beígért »jutalom« visszavándorol a központi kasszába. Zéró megbecsülés, a hivatástudat/
kényszerpálya
maximális
kihasználása. Szeretem a
munkám, tudom, hogy szükség van rám, azért vagyok
ott, mert képes vagyok rá.
Ez rendben van, de ezt aljas
dolog kihasználni. Remélem,
talán egyszer eljut a megfelelő emberekhez az egészségügyi dolgozók segélykiáltása.”
Szabó Sándor így folytatta: – Tarthatatlan az ápolóhiány az egészségügyben, a
kizsigerelt dolgozók szabadságra sem tudnak menni,
olyan kevesen vannak. Tavaly ősszel 26 ezer szakdolgozó hiányzott, most a hiány
10 százalékos. Ez azt jelenti,
hogy ha egyik pillanatról a
másikra 10 ezren jelentkeznének ápolónak Magyarországon, akkor is még csak
a minimumfeltételek tudnának teljesülni.
És ha mindez még nem

Kerékpárállomások
épülnek
Horgos, Röszke és Szeged a hasonló élet- és munkakörülményekből adódóan szorosan kötődnek egymáshoz.
Együtt kell, hogy szembenézzenek olyan kihívásokkal,
mint például a kerékpárutak fejlesztése.

A

Horgos–Röszke–Szeged – A jó út összeköt mindenkit
elnevezésű projektben Szeged önkormányzata projektpartnerként vesz részt 2020 októbere óta. A projekt
idén június végéig tart, az önkormányzati társulás vezető partnere a magyarkanizsai önkormányzat. A magyar partnerek a szegedi és a röszkei önkormányzat. A projekt költségvetése
megközelítőleg 400 ezer euró (nagyjából 140 millió forint), amit
az Európai Unió 85 százalékban támogat; Szeged része 28,6 millió, ehhez a város további közel nyolcmilliós önerőt biztosít.
Tavaly elkészültek annak a két kerékpárállomásnak a
tervei, amik Szeged két pontján, Szentmihályon és Kecskéstelepen valósulnak meg. A kivitelezésre vonatkozó eljárás lezárult, a nyertes ajánlattevő a HPQ Plus Kft. lett, a kivitelező
nemrég vette át a munkaterületet és elkezdett dolgozni.

lenne elég, több egészség- forint, de lehet, hogy annál
ügyi szervezet szerint na- több is. Ehhez jön még a repokon belül újabb távozási zsi és az étkezés, ami összehullám fog elindulni, meg- sen 150–170 ezer forint.”
szűnik ugyanis a 2020 óta, Egy kezdő pedagógusnak
megszakításokkal
ugyan, tehát 30-40 ezer forintja
de szinte folyamatosan élet- marad ruházkodásra, gyógyben lévő felmondási tilalom szerre, egyéb használati
az ápolóknál. Mindeközben cikkekre. Kultúrára, szóraegyre fokozódik a bérfeszült- kozásra, rekreációra költeni
ség is az egészségügyben, ennyi pénzből szinte leheteta béremelés terén ugyanis len, ha valaki egyedül él.
– És valóban 207
továbbra is vanezer forint. Nagynak hiányosjából
ennyit
ságok.
A Magyar
keres
ma
Ahogy
Ápolási Egyesület
egy kezdő
a péljavaslata, hogy az
dán is
ápolók bére, végzettség- ó v o d a p e dagógus
szemtől függően, ne lehesMagyarléltetsen kevesebb, mint az
o
rszágon.
t e m ,
orvosi bérek 50–70
Ezért a pénn e m
százaléka.
zért kell felemindenki
lős, gyereknevelői
kapta meg azt
munkát végezni, felkészía pénzt, amire a kormány ígéretei szerint számí- teni a gyerekeket az iskolátani lehetett, és egyre csak ra. A megalázóan alacsony
nyílik az olló az orvosi és az fizetéseken a kormány érvek
ápolói bérek között, ami fe- óta nem hajlandó érdemben
javítani, így nem csoda, hogy
szültségeket eredményez.
A Magyar Ápolási Egyesü- a felvételi adatok szerint 14
let javaslata, hogy az ápolók éve nem jelentkeztek olyan
bére, végzettségtől függően, kevesen óvodapedagógus
ne lehessen kevesebb, mint szakra, mint idén. Összehaaz orvosi bérek 50–70 szá- sonlításképp: 5 évvel ezelőtt
még kétszer több jelentkező
zaléka.
volt.
Ebből nagyjából az is kiköNézzük az óvodákat!
vetkeztethető, hogy az elmúlt
A politikus egy kezdő óvoda- 5 évben a felkínált fizetések
pedagógust idézett: „Gya- és az alacsony bérek miatti
kornokként 207 ezer forin- alacsony életszínvonal egyre
tot kapok kézhez. Ami azt kevésbé tükrözi a szakmájelenti, hogy ebből albérletre val kapcsolatos elvárást, az
elmegy minimum 90 ezer elvégzendő munka terhét és

a felelősség mértékét. Ez a
helyzet is tarthatatlan. Szegeden legalább 46 szakképzett
óvodapedagógus hiányzik.
Idén ráadásul 22-en nyugdíjba mennek, őket sem tudják
pótolni, így az óvodapedagógus-hiány hamarosan még
nagyobb lehet. De gond van
Budapesten, Miskolcon, de
kormánypárti településeken
is, így Debrecenben, Székesfehérváron is. Országszerte
jelenleg 459 állást hirdetnek
a kormányzati oldalon, tehát
ennyi óvodapedagógusnak
azonnal tudnának munkát
adni.
De ugyanez a helyzet a
tanároknál is, ahol szintén
óriási a létszámhiány. Ez is
természetesen összefügg az
anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányával, a megalázóan alacsony bérekkel párhuzamban az egyre nagyobb
pedagógusterhekkel.
És ezt az érintettek, a
dolgozók, a szakmai és érdekvédelmi
szervezetek
is tapasztalják, és segélykiáltást fogalmaznak meg
hónapok óta. Mára eljutottunk oda, hogy lassan nem
lesz, aki gyógyítsa, ápolja a

magyar embereket, illetve
nevelje, vagy éppen tanítsa
gyermekeinket. Önök 12
éve kormányoznak, ebben
a felelősség az önöké. Ne

tessék ismét visszafelé mutogatni!
Számos építő jellegű javaslatunk volt és van most
is, hogyan javítható a helyzet
ezeken a területeken. Bár
tudom, hogy ezeket csípőből
elutasítják, ahogy ezt eddig
is tették, de a cselekvést
nem tudják tovább elodázni,
ha el akarjuk kerülni a rendszerek teljes összeomlását!
– zárta gondolatait Szabó
Sándor.

A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány
pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.
Pályázni lehet a Szegeden és vonzáskörzetében működő
szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli
és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás,
valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek
programjainak és működésének támogatására.
A részletes pályázati felhívás és a letölthető pályázati
adatlap a www.szegedvaros.hu oldalon olvasható.

Orbán Viktor: Jönnek újra a különadók
– Rezsivédelmi és honvédelmi alapot hozunk létre, ebből
fizetjük a rezsicsökkentés és
a honvédség megerősítésének költségeit. Kötelezzük
a bankokat, biztosítókat,
nagy kereskedelmi láncokat,
energiaipari és kereskedő
cégeket, telekom cégeket és
légitársaságokat, hogy extraprofitjuk nagy részét ide
fizessék be 2022–23-ban
– jelentette be Orbán Viktor
múlt szerdán. Vagyis bekövetkezett a piaci szereplők
által már várt gazdaságpolitikai válaszlépés az elszálló
költségvetési hiányra.
A Szeged Televízió Téma
című műsorában Bod Pé-

ter Ákos elmondta: „ami új,
az a légitársaságok megadóztatása. Azonban az
extraprofitról nem tudunk
még semmit, így valójában
a lényeget nem tudjuk.”
A közgazdász csak kicsit
csodálkozott azon, hogy az
építőipar, ahol a Mészáros
és Mészáros az egyik legnagyobb cég, vagy a turizmus, ahol Tiborcz Istvánnak vannak nagyon komoly
érdekeltségei, kimaradtak
az extraprofittal gyarapodó
miniszterelnöki felsorolásból. A közgazdász abban is
biztos, hogy az újból különadókkal megadóztatandó
cégek a lehető leghama-

rabb áthárítják ránk, a családokra ezeket a pluszban
befizetendő
összegeket.
Ha valaki azt kérdezi, valójában a rezsicsökkentést ki
fizeti, akkor arra az a helyes
válasz, hogy a magyar családok.
A rászorulók külön támogatásával egész egyszerűen
nem akar foglalkozni a kormány. – Ha az energiaárat
támogatja a magyar állam,
és közben az összes többi
szolgáltatás árát megnöveli,
akkor pontosan azt nem segíti elő, amin egész Európa
dolgozik most: hogyan lehetne csökkenteni az energiafelhasználást, ezáltal a

külföldtől való függést, ami
most éppen Oroszországot
jelenti. Azon kívül, hogy a
dolog igazságtalan, mert
szétteríti a terheket azokra,
akiknek egyébként semmi
közük hozzá, megvédi azokat is, akik egyébként meg
tudnák engedni maguknak
a piaci energiaárakat, ráadásul tartósítják az oroszoktól való energetikai függést. A szakmát ezúttal sem
kérdezték meg, az egyszer
bemondott ígéret szent, és
nincs olyan miniszter, aki
azt merné mondani, nem
észszerű, van ennél jobb
megoldás is – tette hozzá a
közgazdász.
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Bod Péter

A muszáj Háry János

M
Nagy Sándor és Zsótér Ágnes ismertette a lakóknak a két Kálvária sugárúti épületben tervezett munkákat. A kis ünnepségre gyümölcsöt vitt az önkormányzat az ellátottaknak. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
– Most pedig, hosszú évek
előkészítő munkája után lehetőség nyílik arra, hogy az
önkormányzat európai uniós és saját forrásból 1,6 milliárd forint értékben megvalósítsa a két épület korszerűsítését. Ez alapvetően
energetikai felújítás, hogy
az épületek fűtési és világítási szempontból megfeleljenek a 21. század követelményeinek, hogy jelentősen,
az előzetes számítások szerint a tizedére csökkenjen az
energiafogyasztás. Mind a
két épület hőszigetelést kap,
teljes nyílászárócsere, teljes
gépészeti és elektronikai felújítás történik. A beruházás
több mint egy évig tart, jövő
nyár közepére várható, hogy
elkészül. Emiatt türelmet ké-

rünk az itt lakóktól. Azt a ne- önkormányzati tulajdonban
héz feladatot kell megolda- álló rész, vagyis a földhivani a következő időszakban, talé nem.
hogy úgy újítjuk fel az épüleVárhatóan egy hónap
teket, hogy nem kell teljesen múlva kezdődhet el a pakiköltözniük az ellátottak- nelépület rekonstrukciója,
nak – mondta Nagy Sándor hasonló munkákat végez
városfejlesztési
el ott is a kivitelező.
alpolgármesMindkét részen
Mindkét
ter.
megoldják a
részen megoldA bekapcsolódó
ják
a
kapcsolódó
ruházás
akadályakadálymentesítést,
két szamentesíés
az
akadálymentes
kasztést, és az
mosdókban a burkolab a n
akadályzajlik,
m e n t e s
tok és szaniterek is
elsőként
mosdókban
megújulnak.
a
régebbi
a burkolatok és
épület felújítászaniterek is megsa kezdődött el, a szeújulnak. A panelépület korgedi Sziki-Ép Kft. nyerte a szerűsítésére is a szegedi
közbeszerzési eljárást. Az Sziki-Ép Kft. adta a legjobb
épület teljes tetőszerkezete ajánlatot, ez azért szerenmegújul, de lentebb csak az csés, mert egy kivitelezővel

kell egyeztetni a területen.
– Az intézmény szempontjából nehéz év előtt állunk, de
abban is biztos vagyok, hogy
egy bő év múlva olyan intézményt vehetnek birtokba ismét teljesen, ami magasabb
színvonalon szolgálja majd
az itt élők mindennapjait –
tette hozzá az alpolgármester.
Zsótér Ágnes, az Egyesített Szociális Intézmények
főigazgatója elmondta, jó
ideje készítik elő a munkaterület átadását, a felújítás
kezdetét. Bíznak abban,
hogy működésben és külső megjelenésben is olyan
előrelépést tesznek, ami
minden ellátott megelégedésére szolgál. Mindenkitől
türelmet és megértést kért a
közös cél érdekében.

Rekordokkal zárult a borfesztivál

B

otka László, Szeged polgármestere
a Facebook-oldalán
visszatekintett az
mögöttünk álló tíz nap eseményeire. „Szeged, a fesztiválváros újra erőre kapott,
innentől kezdve az év végéig folyamatosan világszínvonalú kulturális rendezvényeket tartunk, mert a kultúra
a legfontosabb közösségépítő erő” – írta Facebook-oldalán Botka László, ahol megköszönte a Szeged Napja Ünnepségsorozat valamennyi
szervezőjének a munkáját.
„Nemcsak a Borfesztiválon,
a Hídivásáron is rekord részvétel volt, a Dóm tér is megtelt az esti koncertek alatt

Fotó: Szabó Luca
a hétvégén. Öröm volt újra
együtt ünnepelni gyönyörű,
szolidáris, európai városunkat, a 303 éve szabad Szegedet.” A polgármester azt
is megjegyezte, „büszkék va-

gyunk Szegedre és újra várjuk vendégeinket!”
A polgármester egyúttal
azt is jelezte, a városnapi
ünnepségsorozat
„csak”
felvezette a szegedi nyarat.

Azért is fogalmazott így, mert
a nyári szünet első hétvégéjén, június 18-án újra kinyit
Szeged legnépszerűbb Tisza-parti fürdőhelye, a Lapos
Beach. Szintén június 18-án
ünnepeljük az újjászületett
Oskola utcát. Ugyancsak június 18-tól egy héten át kiemelt szerepet kap Szeged,
az új Tiszavirág Sportuszoda
a vizes vébé egyik helyszíne
lesz, világrekordot felállítva
a szervezés rövid idejét tekintve. Június 25-én, szombaton Szőregen rendezik
meg a hagyományos Rózsaünnepet. Július 1-jén pedig
megnyitja kapuit az ország
legnagyobb szabadtéri színpada a Dóm téren.

ost már ilyen is létezik: építési és beruházási
miniszter. A posztra jelölt Lázár János miniszteri meghallgatásán a parlament illetékes szakbizottsága előtt feladatát messze túlteljesítve
nem kizárólag arról beszélt, mit tekint tárcája leendő feladatának, és ezt hogyan kívánja megoldani. Ha csupán arról lett
volna szó, akkor tartalmas, érdemi és szakmai párbeszédről
írhatnánk.
Egy uniós tagállamban nehéz mit kezdeni az olyan kijelentéssel, ami Lázártól hangzott el: „Azon fogok dolgozni,
hogy az országban mindent magyar építészek tervezzenek,
és mindent magyar építőipari cégek építsenek, mert engem
Orbán Viktor egy magyar világ építésére kért fel.” A kijelentés nem csak azért zavarba ejtő, mert akaratlanul is arról
árulkodik, hogy ebben az országban mindent, de mindent
egy ember akarata határoz meg. Ezen túlmenően képtelenség mit kezdeni azzal a megfogalmazással is, ami a „magyar világ felépítésére” vonatkozik. Nem a gyökértelen liberalizmus mondatja velem, hogy ez üres szónoki fogás, mert
ugyan mi más is épülhetne Magyarországon, mint magyar
világ? Megtoldhatjuk ezt azzal, hogy egy
vasúti sínpálya, egyetlen négyzetméter autóút, egy új iskola
Lázár azt
magyarabb lesz-e attól, ha
Mészáros Lőrinc vagy Gamondta, hogy
rancsi István valamelyik
2030-ra hazánk lesz
cége építi? Badarság.
Európa egyik legjobb
Akad további gond is
országa, és hogy utola kifejezéssel. Az uniós
érjük fejlettségben
gondolkodás olyan mértékben átitatta a társadalAusztriát.
mat, hogy azt már egy tizennégy éves diák is tudja, hogy az
Unió gazdasága az áruk, a személyek,
a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására épül. Ilyen
értelemben a legkevésbé sem korlátozható, hogy egy közbeszerzésen milyen cégek indulnak. Nemzeti hovatartozás
alapján ebből – legalábbis elvben – nem lehet senkit kizárni. Ha csak – és ezt éppen Lázár János szíves közléséből
tudjuk – Orbán Viktor másként nem akarja. Természetes
jogérzékünkkel rávághatnánk, hogy egy uniós ország miniszterelnöke nem jogforrás, ha ennek nem tapasztalnánk
idehaza folyton az ellenkezőjét. A gránitszilárdságú Alaptörvényt éppen a múlt héten módosították tizedszer. Mert a politika kénye-kedve így kívánta.
De azt is mondta Lázár, hogy 2030-ra hazánk lesz Európa egyik legjobb országa, és hogy itt az idő, hogy utolérjük
fejlettségben Ausztriát. Hogy a legjobb ország mit jelent, eldönthetetlen. Hogyan lennének összemérhetőek az országok? Portugália jobb, mint Olaszország? Hollandia jobb, mint
Svédország? Bár annyi kiderül a kijelentésből, hogy nagyotmondásért a miniszter nem megy a szomszédba. Ez soha
nem volt rá jellemző. Ha csak a HVG egyik legutóbbi számát
olvasta volna el, tudhatná, hogy a magyar politika nagyjából 130 éve készül rá, hogy fejlettségben utolérje Ausztriát.
Az eredményt nem részletezném, elég nyilvánvaló. És erről
eszembe jut Lázár Jánosnak egy 2019-es kijelentése, amikor félreállított politikusként a Békés megyei mezőhegyesi
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kormánybiztosa
lett. Azt állította akkor, hogy a ménesbirtok öt éven belül az
ország, tíz éven belül Európa legjobb agrárcége lesz.
Nem érte be ezzel, noha a vállalást önmagában sem lehet csekélységnek nevezni. Ehhez hozzátette, hogy az általa
felügyelt cég szárnyalása hozzásegíti Békés megyét a gazdasági felzárkózásban. Az általa irányított cég éves árbevétele akkor 5,6 milliárd forint volt, ami a szomszédos megye
cégei között nagyságrendileg a „futottak még” kategóriájára
volt elég. A nagyotmondásban ez az aprócska, de mégis fontosnak tűnő gazdasági-pénzügyi mutatószám csöppet sem
zavarta Lázárt.
Muszáj Háry Jánosokból mostanság nagy a túlkínálat.
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Nyáron folytatódik
a „ráncfelvarrás”
a 4-es vonalon
Két trolival és két busszal gyarapodott az SZKT

Nagy Sándor alpolgármester és Majó-Petri Zoltán SZKT-igazgató mutatta be a frissen
beszerzett járműveket. Fotó: Iványi Aurél
Lengyelországból
két
használt, de jó állapotban
lévő trolit, Németországból pedig két buszt vásárolt a Szegedi Közlekedési
Társaság. Utóbbi kettőt a
4-es villamos kiváltására
is bevetik majd június közepétől.

A nagyprojekt befejezése
óta több mint nyolcszázharmincmillió forintból újítottak
fel az SZKT munkatársai 12
trolibuszt. Háromszázmillió
forint ráfordítással felújítottak 8 villamost, és több mint
80 millió forintért vásároltak
és állítottak forgalomba hét
autóbuszt.
Idén pedig 42 millió forintot biztosított az önkormányzat két használt autóbusz vásárlására, a társaság
saját forrásból 9 millió forintért két használt trolibuszt is
beszerzett.
A 4-es villamosvonal teljes rekonstrukcióját 2013
óta szeretné megvalósítani
a város. Korábban kormány-

tér között újították fel a villamospályát, az idén pedig
– június 15. és augusztus
vége között – a Szivárvány
kitérő és a Vám tér közötti
400 méteres szakaszon kell
lezárni a pályát felújítás miatt.
A munkát külső támogatás hiányában az önkor– Szegeden a helyváltoztamányzat által idén erre a
tások 36 százaléka közöscélra biztosított 40 millió
ségi közlekedéssel történik.
forintos keretből az SZKT
Naponta közel hetvenötezer
saját pályafenntartási munutazást teljesítenek a szegekatársai végzik.
diek, amihez 43 trolibusz és
A tervek szerint a kö25 villamos áll folyamatosan
vetkező években szakaszolgálatban. Ehhez jó állaszosan folytatódik a 4-es
potú járműparkra van szükvillamospálya rekonstrukség, ezért évente legalább
ciója. A teljes – Dugonics
három-négy új trolibuszt és
tér és Kecskés közötti –
két-három új villamost kelszakasz
előreláthatólag
lene üzembe helyezni. Erre
2025-ben, nyár végére
A
azonban a városnak nincs
készül el. A 4-es vonal Anmunkát külső támegfelelő forrása, ráadána-kút és Kecskés közötti
sul Magyarországon a
szakaszán idén nyáron
mogatás hiányában az
helyi közösségi közvillamospótló autóbuönkormányzat által idén
lekedés finanszírozászok fognak közlekederre a célra biztosított 40
sából az állam szinte
ni. Többek között ehmillió forintos keretből az
teljesen kivonult, ezért
hez szerzett be két volt
SZKT saját pályafennSzegeden a közlekedémüncheni
csuklós Citaro
tartási munkatársai
si társaság szakemberei
buszt a közlekedési társavégzik.
használt járművek felújításág. Majó-Petri Zoltán, az
sával igyekeznek biztosítani
SZKT ügyvezető igazgatóaz elöregedő járműpark cse- zati támogatás is lett volna ja elmondta, a járművek
réjét – mondta Nagy Sándor rá, de a programot még az 2009-es évjáratúak, jó
alpolgármester azon a sajtó- építkezés megkezdése előtt állapotban vannak. A két
tájékoztatón, ahol a társa- törölték. Becslések szerint busz beszerzési költsége
ság frissen vásárolt jármű- a 4-es vonal közel hat kilo- szállítással együtt nettó 35
veit mutatták be.
méterének felújítása közel millió forint volt. A két SolaUtoljára 2013-ban, a 3 milliárd forintba kerülne, ris troli szállítással együtt
közlekedési nagyprojektben ennyi pénzzel nem rendelke- összesen nettó 6 millió foszerezhetett be a város új zik az önkormányzat, marad rintba került. A tizenhét és
járműveket, akkor 13 tro- a darabonkénti felújítás. Két tizennyolc éves, alacsony
libuszt és 9 Pesa villamost éve több mint 200 méteren, padlós szóló trolik év végén
vásároltak.
a Szabadkai út és a Vám állhatnak forgalomba.

Elkezdődött a barna
kukák ürítése
Folytatás az 1. oldalról
Mihálik Edvin Zöld Város
programért felelős tanácsnok a szeged.hu-nak elmondta, a cél az, hogy évente közel 2 ezer tonna zöldhulladékot gyűjtsenek össze,
amelyet így nem kidobnak az
emberek, hanem komposzt
készül belőle. Azt pedig majd
a város zöldterületeinek ápolásához, gondozásához fogják felhasználni.
Az edényeket minden
második héten fogják elszállítani, de nem egyszerre a
műanyaghulladékokat gyűjtő sárga kukákkal. A zöldhulladékot egyhetes eltolással,
a kommunális szeméttel egy
napon, de külön kukásautóba gyűjtik össze.
Makrai László, a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nkft.

ügyvezető igazgatója hangA Subasa és Sziksós vásúlyozta, a barna kukákba rosrészben lakók hasznos
semmi mást nem szabad kezdeményezésnek tartják
beletenni, csak a zöldhul- a zöldhulladék elszállítását.
ladékot, és azt sem szabad Viszont néhányan úgy gonösszekötni, bálázni. Amen�- dolják, főleg a nyár közenyiben
bármilyen
ledtével a 120 literes
idegen
anyag
kukák két hétre
kerül
bele,
nem
lesznek
Nemcsak
például étele
l
e
g
e
ndők.
a kertes házak,
maradék,
Azonban
a
hanem a kisebb
műanyag,
sűrűbb ürítéstársasházak is
akkor azt
re még nincs
kaphatnak ilyen
már
nem
mód,
mivel
barna kukát.
lehet
komaz
összegyűjposztálni, mivel
tést végző cégnek
nincs mód a zöldhulnincs rá kapacitása.
ladék válogatására.
Nemcsak a kertes házak,
Makrai László azt is hoz- hanem a kisebb társasházátette, hogy a többi kertvá- zak is kaphatnak ilyen barna
rosi rész lakosai értesítést kukát, de csak 4 lakás alatt.
kapnak arról, hogy náluk Nekik azonban ezt külön igépontosan mikor kezdik meg nyelniük kell a Szegedi Hula zöldhulladék elszállítását.
ladékgazdálkodási Nkft.-nél.
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Családi nap
süteménykóstolással

U

grálóvár, arcfestés, süteménykóstolás színezte
a csodás péntek délutánt a múlt hétvége előtt. A
helyszínre kilátogató Botka László polgármester is
erről beszélt: végre újra lehet gyereknapot szervezni, a hagyományos szegedi, a ligetben megrendezett kétnapos gyereknap mellett az Agórában, a Kövér Béla Bábszínházban, a vadasparkban és több más városrészben lehetnek újra programok. – A koronavírus-járvány miatt elmaradt
rendezvényeket a gyerekeknek is szeretnénk pótolni. Bármelyik gyereknapra is mentem el
az elmúlt években, azok igaA kozi családi rendezvények
ronavírus-járvoltak, ilyen ez a mosvány miatt elmaradt
tani, dorozsmai gyerendezvényeket a gyerereknap is. Ezt a mai,
keknek is szeretnénk pótolDianovszky téri renni. Bármelyik gyereknapra is
mentem el az elmúlt években, dezvényt a képviselőjelöltünk, Komazok igazi családi rendezjáti Zoltán karolta
vények voltak, ilyen ez a
fel, segített a szervemostani, dorozsmai
zésben. Jó döntés volt
gyereknap is.
ide, a Jerney-iskola mellé
Botka László
megszervezni ezt a délutánt,
bízom benne, sikerült ezzel hagyományt teremteni, remélem, ezután minden évben meg tudjuk majd rendezni – nyilatkozta Botka László. Komjáti Zoltán, az Összefogás Szegedért önkormányzatiképviselő-jelöltje három gyerekével ment ki a gyereknapra.

Fotó: Iványi Aurél

Elkészült a tizedik
óvoda felújítása

Énekkel és tánccal ünnepeltek a Gyertyámos utcai óvodások. Fotó: Iványi Aurél
Duplán is örömünnep a mai nap, hiszen közös erővel megújítottuk ezt a több mint hatvanéves belvárosi óvodát, és
öröm azért is, mert ez már a tizedik, amit az elmúlt években sikerült korszerűsítenünk. Ezzel párhuzamosan hat
bölcsőde is újjászületett – fogalmazott Botka László polgármester a Gyertyámos utcai óvoda átadóünnepségén.
– A program folytatódik: jelenleg építkezés zajlik a
gedói és a tarjáni óvodákban. Egy önkormányzat részéről a legnagyobb segítség a kisgyermekes családoknak az, ha szép és biztonságos
környezetben
tudhatják napközben a
gyermekeiket – mondta Botka László. Eddig a szegedi
óvodafejlesztési programban négymilliárd forintot fordítottak felújításra, hármat
a Szegednek megítélt euró-

pai uniós keretből használtak fel, egymilliárdot pedig a
város saját büdzséjéből tett
hozzá.
A Gyertyámos utcai óvoda az 1960-as években
épült, 102 kisgyermek számára biztosít férőhelyet,
időszerűvé vált a modernizálása. A korszerűsítéssel az
volt a cél, hogy hatékonnyá
és energiagazdaságossá tegyék az óvoda működését.
Az előzetes számítások szerint 60 százalékkal csökken

Megújul a kerékpárút Dorozsmán is
– A dorozsmaiak többször
megkerestek, hogy nem megfelelő a városrészen áthaladó
kerékpárút minősége. Ezt jeleztem az önkormányzatnak,
és az egyeztetések után már
tudható, hogy a kerékpárutat
több szakaszban fel fogják
újítani – mondta el múlt hétvégén a helyszínen a városrész önkormányzatiképviselő-jelöltje, Komjáti Zoltán.
– Tavasszal készült el a
Szegedet Bordánnyal összekötő kerékpárút korábban
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Kovács Tamás gazdasági alpolgármester és Komjáti Zoltán képviselőjelölt. Fotó: Iványi Aurél

még hiányzó, külterületi része, így gyakorlatilag Szeged
belvárosából egészen Bordányig lehet biztonságosan
kerékpározni. A dorozsmaiak arra kértek, azért, hogy
komfortosan eljuthassanak
egészen a belvárosig, a már
meglévő, de időközben leromlott állapotú útszakaszokat újítsuk fel. Az első
szakasz – az Izabella hídtól
a vasúti átkelőig – megújítása már meg is történt. Azzal
keresett meg Komjáti Zoltán,

majd az intézmény energia- az önkormányzat 89 millió
fogyasztása. A beruházás forint uniós támogatást és
során hőszigetelték a homlokzati falakat, a lapos tető
A
hő- és vízszigetelést kakorszerűsítéspott, a tetőre pedig
sel az volt a cél, hogy
napelemet telepíhatékonnyá
és energiagaztettek. Kicserélték
daságossá tegyék az óvoda
a nyílászárókat,
működését.
a csoportszobák
Az
előzetes
számítások szekülső árnyékolást
rint 60 százalékkal csökken
kaptak, a bejámajd az intézmény
rat fölé új előtető
energiafogyaszkészült. Új burkolatása.
tot kapott a földszinti
vizesblokk, felújították és
átalakították a melegítő- és
a tálalókonyhát is. A beru- közel 120 millió forint városi
házás részeként a melegítő- önerőt használt fel.
konyhák, az akadálymentes
A fejlesztés a Felsővárovécé vízellátását is átala- si óvoda korszerűsítésével
kították. A munkálatokra folytatódik.

Helyközivel a Szikiről a Mars térre
Komjáti Zoltán önkormányzatiképviselő-jelölt az önkormányzat közbenjárását kérte, hogy Sziksóstól ismét városi jeggyel lehessen utazni a helyközi buszokon a Mars térig, ahogy korábban is. Nagy Sándor
alpolgármestertől megtudtuk, ez egy jogszabályi lehetőség, amiről a város egyeztetést kezdett az állami
Volánbusz Zrt.-vel és a minisztériummal.

hogy a Dorozsma-táblától a
templomig is fel kellene újítani a kerékpárutat. Ez lesz a
második ütem. És tervezzük,
hogy a dorozsmai templomtól a vasúti átjáróig is rendbe tesszük később a burkolatot – mondta el Kovács

Tamás gazdasági alpolgármester.
Az első – a dorozsmai
templom és a várostábla közötti – szakasz felújítása hamarosan meg is kezdődhet.
A városüzemeltetési bizottság a napokban döntött róla.
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Sztárszereposztással debütál a Chicago
A meglepetésekkel teli előadást hat estén keresztül láthatják majd a Dóm téren

Czakó Julianna (Roxie Hart)

Ónodi Eszter (Velma Kelly)

Janza Kata (Morton Mama)

Nagy Ervin (Billy Flynn)

Mészáros Máté (Amos Hart)

Lakatos Márk (Konferanszié)

A Szegedi Szabadtéri Játékok történetében először kerül
színpadra a világ musicalirodalmának egyik legnépszerűbb darabja, a Chicago, amely augusztus 12-én debütál
a Dóm téren; ezt követően pedig még öt estén át láthatják
a nyári fesztiválszezon szenzációját. A mű népszerűségét
a jazz, a revü és az amerikai show-biznisz legjobb hagyományait ötvöző zenéjén kívül elévülhetetlen aktualitású
témájának is köszönheti.

di Szabadtéri Játékok színpadán idén bemutatkozó
művészek teszik teljessé.
Március elején százötven
tehetséges
jelentkezőből
választották ki az alkotók
a Domján Edit-díjas Czakó
Juliannát, aki a hírnévre
vágyó Roxie Hart szerepében csatlakozhat a szereplőgárdához. Czakó Juliannát többek között olyan
musicalek
főszerepeiben
láthatta az elmúlt években
a közönség, mint a My Fair

A

Chicago Béres Attila rendezésében
kerül színpadra. A
főszerepekben óriási népszerűségnek és nem
csekély szakmai elismertségnek örvendő művészekkel találkozhat majd a közönség. A revüsztár kettős
gyilkos, Velma Kelly szerepében Ónodi Esztert láthatják,
akit Billy Flynn ügyvédként
Nagy Ervin képvisel majd a
Dóm tér színpadán. Morton
Mama dögös börtönőrszerepében Janza Kata tér vis�sza Szegedre. A színművészek nem először lépnek a
szabadtéri színpadára: Nagy
Ervin a Leányvásárban és a

Lady, a Kabaré vagy a Producerek.
A Jászai Mari-díjas Mészáros Máté – akit jelenleg
a Hotel Margaret, valamint A
Séf meg a többiek című sorozatban is láthatnak, de feltűnt többek közt a Kincsem
és a Seveled című mozifilmMarica grófnőben mutatta
ben is – Amos Hartot, Roxie
meg sokoldalú tehetségét; a
jóravaló, ám kissé hiszékeny
Jászai Mari-díjas Ónodi Eszférjét alakítja majd; a Konfeter olyan nagyszabású próranszié szerepében pedig a
zai előadásokkal látogatott
népszerű stylist, műsorvezeSzegedre, mint a III. Richárd
tő, látványtervező, Lakatos
és Az ember tragédiája;
Márk foglalja egységbe és
Janza Kata pedig közönközvetíti a pergő eseményeAz előadás egyedi
ségkedvenc musicaket.
koncepcióval közelíti
lekben volt látható:
Az előadás egészen
meg
a
világszerte
ismert,
de
a Rudolf, a Rómeó
egyedi
koncepcióval
a szegedi szabadtérin még soés Júlia, a Szentközelíti meg a világhasem játszott történetet. Béres
ivánéji álom, a
szerte ismert, de a
Attila rendezésében nemcsak az
Jekyll és Hyde,
szegedi szabadtérin
igazságszolgáltatás és a show-bizaz Elfújta a szél,
még sohasem játnisz olvad egybe a színpadon, de
az Apáca Show
szott történetet. Béres
beemeli legsajátabb hétköznapi
és az Elisabeth
Attila
rendezésében
valóságunkat, a paneldzsunfőbb szerepeiben.
nemcsak
az
igazságszolgelek érzelmileg sivár
A Chicago sztárgáltatás és a show-biznisz
miliőjét is.
szereposztását a Szegeolvad egybe a színpadon,

Roxie története
A történet egyik főhőse Roxie Hart, aki táncosnő egy
kétes hírű lebujban. Férje egyszerű, reggeltől estig a
műhelyben robotoló autószerelő. Roxie hírnévről álmodozik, a nagy kiugrásról. Miután egy részeg éjszakán
hirtelen felindulásból lelövi szeretőjét, és börtönbe
kerül, álma váratlanul valóra válik: a gyilkosságnak köszönhetően azonnal az újságok címlapján találja magát. A történet kíméletlen pontossággal mutatja be a
folyamatot, ahogyan az igazság helyét átveszi a média
által manipulált közvélemény.
de beemeli legsajátabb hétköznapi valóságunkat, a
paneldzsungelek érzelmileg
sivár miliőjét is, valamint
reflektál a darab középpontjában álló 15 perc hírnév
problémakörének
legmaibb vonzataira – univerzális
mondanivalója mellett is sok
izgalmas megoldással kikacsintva a „kis magyar valóságra”.
A színdarabot és a dalszövegeket Hamvai Kornél
és Varró Dániel fordította,

Maurine Dallas Watkins Chicago című színdarabja alapján.
A meglepetésekkel teli
előadást hat estén keresztül
– augusztus 12., 13., 14.,
18., 19. és 20. – láthatják
majd a Szegedi Szabadtéri
Játékok nézői. Augusztus
20-án ez a produkció fogja
zárni a 2022-es évadot a
Dóm téren. A részletes szereposztás a szegediszabadteri.hu/hu/page/show/chicago oldalon olvasható.

Közlekedés
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Jövés-menés az okos városban
Szeged mobilitását, fenntartható közlekedését kutatta a frissen végzett egyetemista
Szeged szinte minden polgára hozzáférhet a közösségi
közlekedési szolgáltatásokhoz. Jól áll a város az akadálymentesített, alacsony padlós járatokkal is. Jelentős a kerékpárutak, gyalogos és 30-as zónák száma a városban,
amelyek megkönnyítik az aktív, alternatív közlekedést.
Ezeket a megállapításokat Brindza Ágnes frissen végzett
szegedi egyetemista tette a diplomamunkájában, amit
dicséretben részesített a Magyar Urbanisztikai Társaság
városfejlesztés és városkutatás kategóriában.

A

robbanásszerű népességnövekedés
és az urbanizáció
felgyorsulása egyre nagyobb nyomást gyakorol a közlekedésre. Előrejelzések szerint 2050-re megduplázódhat világszinten a
járművek száma. Megjelenik emellett egy párhuzamos folyamat, a közlekedési
szegénység problémája. Ennek lényege, hogy nem mindenki számára megfizethető
az autófenntartás, a tömegközlekedési eszközök pedig
nem elérhetőek a lakosság
minden tagja számára. Általában igaz, hogy a marginalizált csoportok kevesebb közlekedési szolgáltatáshoz juthatnak. Ezekre a problémákra a társadalom széles körű
bevonásával, az okos mobilitás megoldásaival kívánnak
válaszolni. A szakpolitikusok
szerint a közlekedés információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával fejleszthető „okosan”, amelyek
mindemellett fenntarthatók
és egyúttal elérhetőséget és

megfizethetőséget biztosítanak – írta az Építészfórum,
amely összefoglalta Brindza
Ágnes diplomakutatását, aki
Szeged okos mobilitását vizsgálta.
Ahhoz, hogy megértsük,
mi is az okos mobilitás, tisztázni kell, mit jelent az okos
város kifejezés. Brindza Ágnes okos városnak tekinti, ha
az információs és kommunikációs technológiák, infrastrukturális beruházások és
szolgáltatások
• fejlesztéseket ösztönöznek,
• a lakosok számára
nyújtott szolgáltatások maximalizálódhatnak az erőforrások optimalizálásával,
• és a város kollektív intelligenciája alkotható meg,
amellyel a város hatékonysága, versenyképessége és a
társadalmi jóléte mozdítható
előre.
Az okos város hat alrendszerből áll: okos gazdaság,
emberek, kormányzás, mobilitás, környezet és életkörülmények. Meghatározó ele-

Szegeden a legutóbbi felmérés szerint a városlakók 29 százaléka autóval, 36 százaléka közösségi közlekedéssel, 17
százaléka kerékpárral, 18 százaléka pedig gyalogosan közlekedik. Fotó: Szabó Luca
mei az okos utazó és az okos
jármű mellett a bekapcsolt
jármű, a bicikli- és járműmegosztás, a B+R („biciklizz és
utazz”) és a P+R („parkolj és
utazz”) parkolók, a gyalogos,
a kerékpáros, a közösségi
közlekedésben részt vevők,
valamint a GPS- és kameraszolgáltatások, amelyek ös�szekötik az utazókat az infrastruktúrával az információs
és kommunikációs technológiák segítségével.
Szeged közlekedési forgalma napról napra növekszik. Egyre több torlódás
alakul ki a város különböző
pontjain. A környezetszen�nyezés is egyre nagyobb

mértékű. Elengedhetetlen a
hatékonyság, a fenntartható
fejlődés és az erőforrás-hatékony tervezés. Szeged város
önkormányzata 2016-ban
megalkotta a fenntartható
városi mobilitási tervét.
Problémát jelent, hogy
az autóknak fajlagosan nagy
a térigényük. A csökkenő
közösségi közlekedés aránya nemcsak a személyautók számának növekedését eredményezte, de a
kerékpározók és gyalogosok
száma is jelentősen megnövekedett az elmúlt években. Brindza Ágnes szerint
kiemelten kell foglalkozni
azzal, hogy hogyan lehet

Brindza Ágnes megvizsgálta és térképen ábrázolta, hogy az egyes megállóknál hány járat halad át munkanapokon 6
és 22 óra között. A legtöbb jármű a Széchenyi téren halad át egy nap alatt. A fontosabb csomópontok: Centrum áruház,
Mars tér, Bartók tér, Dugonics tér és Anna-kút. A belvárosból kifelé haladva találhatók a kevesebb járattal rendelkező közösségi közlekedési megállók.

Túl a dicséreten
Brindza Ágnes (képünkön) tavaly
végzett a szegedi egyetemen
geográfus mesterszakon, terület- és településfejlesztés szakirányon. A diplomakutatása nem
csak a Magyar Urbanisztikai Társaság diplomadíj pályázatán
kapott dicséretet városfejlesztés és városkutatás kategóriában, de első helyezést ért el a munkájával
az Országos Tudományos
Diákköri Konferencián, valamint harmadik lett az Adatgazdaság digitalizációs ös�szefüggései című pályázaton,
amit a Digitális Jólét Nkft.
hirdetett meg.

megváltoztatni a közlekedési módok arányát, és hogy
a közösségi közlekedés irányába mozduljon el ez a mutató. A fenntarthatóság és
a környezetvédelem szempontjából elengedhetetlen a
kerékpáros és gyalogos mód
előmozdítása, illetve a járművek károsanyag-kibocsátásának minél alacsonyabb
szinten tartása is. Az önkormányzat, a közintézmények,
a magánvállalkozások és
a közlekedési szolgáltatók
együttműködésével
egy
fenntartható és környezetbarát városi mobilitás kiépítése volt a SASMob-projekt
célja. Brindza Ágnes az önkormányzat fejlesztési irodájával közösen meghatározott három alapindikátorral
számolt a munkája során: a
mobilitási szolgáltatásokhoz
való hozzáféréssel, az aktív
mobilitás lehetőségeivel és

a városi funkcionális diverzitással. Megvizsgálta például
a burkolt útfelületek, a gyalogos zónák, a kerékpárutak,
a 30-as zónák és a teljes úthálózat hosszát. Kiderült: az
utak nagy aránya használható a városban nem autós
közlekedésre, ami fenntarthatóbb környezetet és tisztább levegőt eredményezhet
Szegeden. Összegzésében
azt írta: Szeged népessége
95 százalékos arányban
hozzáférhet a közösségi közlekedési szolgáltatásokhoz,
és a város lakóinak 50 százaléka akadálymentesített
és alacsony padlós járatokat
tud igénybe venni. Megállapítása szerint jelentős a kerékpárutak, gyalogos zónák
és 30-as zónák mennyisége
is a városban, amelyek megkönnyítik az aktív, alternatív
közlekedést.
Szabó C. Szilárd

Múltidéző
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Babakocsitörténelem
A székből átalakított gyerekkocsitól
a panorámás babakocsiig

A

z első babakocsit William Kent angol építész készítette 1733-ban egy herceg megbízásából, aki gyermeke számára szeretett volna egy közlekedési eszközt. Kagyló alakú kosár, hatalmas kerekek, gazdag díszítés jellemezte a mai babakocsik elődjét, ami inkább
mini hintóhoz hasonlított. Több mint másfél évszázaddal később, 1889-ben William H. Richardson forradalmasította a
babakocsit Amerikában. Neki köszönhetjük a levehető mózeskosarat és az egymástól függetlenül, minden irányba forgó kerekeket is. A babakocsit eleinte csak a jómódú családok engedhették meg maguknak, később azonban tömegtermékké vált, így az 1920–30-as évektől már a szegényebb
rétegek is tudtak vásárolni a változatos stílusban, színben és
dekorációval készült kocsikból, amelyek egyre alacsonyabbak, mélyebbek, kényelmesebbek és biztonságosabbak lettek. Idővel a korábbi fa- és rézelemeket felcserélték a jóval
modernebb és olcsóbb műanyagra, illetve fémre. 1965-ben
Owen Maclaren repülőmérnök a felesége panaszait meghallgatva egy könnyű alumíniumvázas babakocsit szerkesztett,
felhajtható árnyékolóval. Ez a modell aztán további gyártmányok alapjává vált. Az 1980-as években megjelentek az
első sportos, kerékpárgumikkal felszerelt babakocsik. A 21.
században a babakocsik már minden igényt kielégítenek:
UV-szűrős borítás, hipoallergén fogantyú, többfunkciós használat, könnyű, mégis erős anyagok.
(Forrás: imami.hu családi online magazin, fotók: Fortepan, Szegedi Emlékkereső)

Kíváncsi baba 1960-ban a Széchenyi téren. Amikor a fotóst is fotózzák.

Baba-mama az 1950-es években a Bartók téren.

Panorámás babakocsi az 1980-as évekből.

A nagyobb testvérrel és egy pöttyös labdával az 1960-as években a Virág cukrászdánál.

Séta az Árpád téren az 1970-es években.

Képünk az 1960-as években készült az Aradi vértanúk
terén egy aranyos kislánnyal. Háttérben a Rákóczi lovas
szobor.

Egy család az 1930-as években a Széchenyi téren. Háttérben a Vasalóház, amely Baumhorn Lipót tervei alapján
épült 1912–1913-ban.

Egy család az 1950-es években Szegeden.

Olvasóink írták
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Az együgyű és a tisztességtelen
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják,
mit cselekszenek.” A fenti idézetet viszonylag
elég sokan ismerhetik – Jézus sóhajtása a keresztfán Lukács evangéliuma szerint. „Gondolkodó ember számára aligha van gyötrőbb kérdés, mint az, hogy megérthetem és megbocsáthatom-e a tudatlanságból és megtévesztésből elkövetett vétkeket, amelyeket az éppen
aktuális törvény nem büntet. Sőt, amelyeket
támogat” – írja Nógrádi Gábor a Népszavában. Nem a múlt rendszer elvakult szolgáira és
nyomorultjaira gondol a szerző, hanem azokra, akik szavazatukkal egy önkényuralmi rendszert szolgálnak, akiknek döntését, döntésük
hátterét meg kellene világítani, cselekvésüket
pedig elfogultság nélkül elemezni.
A felső réteg egyértelműen hasznot húz a
regnáló rendszerből. Lásd példaként a gázszerelő Mészáros Lőrincet, aki semmiből lett

milliárdos, sőt az ország leggazdagabb embere. Ami természetesen matematikai képtelenség, de az olyan rendszerben, mint az
Orbán-rezsim, előfordul, akár több embert
érintően is. A következő szinten van azok
csoportja, akik ugyan nem kapnak milliárdokat, de valami jó állást elnyerhetnek. A
harmadik szinten azok állnak, akik hisznek
a rezsim által sugalmazott ideológiában. Az
egyes csoportokba tartozóknak más-más súlyú vétkük van. Óriási különbség van viszont
a szent együgyű és a tudatosan, szándékosan tisztességtelen között.
Amondó vagyok: nem lehet mindenkinek
feltétel nélkül megbocsátani. Azok pedig, akik
a közösségépítő munkát nem vállalják, mert
így is megélnek a köz pénzéből, mielőbb hagyjanak fel a politikával.
Kutnyik Pál

Világító kőrakás

O

rbán Viktor nem
fér a bőrébe, mert
ha ő egyszer elhatározza, hogy úgy
irányítja az országot, ahogy
neki tetszik, akkor tizedjére is módosítja a gránitszilárdságú Alaptörvényt, hogy
szabadon uralkodhasson. Az
orosz–ukrán háború a második világháború óta nem ta-

pasztalt humanitárius helyzetet produkált, megváltoztatva az európai gazdasági
kilátásokat is. „E kihívások
kezeléséhez és kivédéséhez hazánknak biztosítania
kell a hatékony rendeleti kormányzást és a gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét” – közölte Varga
Judit.

Egy kép, két mondat

A rendeleti kormányzás
lényegét az alábbi jelenettel
szemléltetném.
Autóval megy egy férfi,
amikor meglát egy világító
kőrakást. Megáll és megkérdezi az ott álló embertől:
– Miért van lámpa?
– Megvilágítja a köveket.
– És miért vannak itt a
kövek?
– Azok tartják a lámpákat.
K. P.

Vizesnyolcas
hasonlatok

A

Szeged felett az ég. Felsőváros fele fényben, fele árnyékban. Fotó: Nagy Dániel

z új Országgyűlés
alakuló ülésén a leköszönő köztársasági elnök többek között azt mondotta, hogy az új
kormánynak minden tapasztalatára szükség lesz, hogy a
„világgazdaság háborgó tengerén Magyarország hajóját
jó irányba kormányozza”. Komolyan mondom, hogy nem
értem. Mi szükség ezekre a
százszor hallott vizesnyolcas
hasonlatokra, még ha az exelnök úr nagy ho-ho-horgász is?
Hát nem lovas nemzet
vagyunk?
A ló már nem való?
Vagy visszatértünk a lovas tengerészek világába?
Akkor meg pláne elkelt volna
a beszédébe egy-két ló poén
is. Például. Nagy a feje, búsuljon az Unió! Nyereg alatt
puhított ellenzék, és a többi.
De visszatérve a horgászatra, tény és való, hogy Fideszék jól beetették az embereket, akik többnyire horogra
is akadtak.
Még jó, hogy méreten
aluli vagyok!
M. J.
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Jóból is megárt a sok

E

z a régi bölcselet jutott eszembe, amikor
ötödször is megválasztották, bocsánat,
a parlament megszavazta Orbán Viktort miniszterelnöknek. Megérdemeltük, mi nem
akartunk változást. Lehet
azon vitázni, mit is ér ez a
tisztség, de a gyakorlatban
teljes jogkörű, ismételten kétharmados hatalomgyakorlást. Nem a miniszterelnök
a legfőbb közjogi méltóság,
csak a második, az első vezető jelenleg a köztársasági
elnök, aki egyben a honvédség főparancsnoka is. A rangsorban az Országgyűlés elnöke a harmadik, az Alkotmánybíróság, majd a Kúria elnöke
zárja a sort.
A köztársasági elnököt
nem közvetlenül választják,
ezt az 1989-ben tartott négyigenes népszavazás mondta
ki 0,14 százalékos (6101 fő)
többséggel, s ezzel a rendszerváltozás legnépszerűbb
politikusát, Pozsgay Imrét félreállította. A Szegedről indult,
Komócsin Mihály helyi despotát legyőző Király Zoltán
népszavazást javasolt azzal a
céllal, hogy az elnökválasztás
közvetlen választás legyen.
Mivel a nyári időpont miatt a
szavazási részvétel alacsony
maradt, a szavazók túlnyomó
többsége, 85,9 százaléka
hiába támogatta a közvetlen
választást, ez az arány semmire nem kötelezte a parlamentet.

Magyarországon a főpolgármesteri tisztség a legmagasabb közjogi funkció,
ami közvetlen választással
tölthető be. Tehát a poszt a
legdemokratikusabb, és ez
piszkálja is a Karmelita kolostor lakóit.
A Holdról is látható győzelem a Fideszt is meglepte.
Visszajött Spanyolhonból a
legderekabb vej, rögtön kapott félmilliárdos vissza nem
térítendő támogatást. De volt
olyan gazda, aki 612 milliót
kapott epertermesztésre, de
egy szemet sem produkált.
Nem szűkmarkúak! Tíz éve
még extraadót találtak ki a
magas
végkielégítésekre,
ma a 30 milliós miniszteri
bánatpénz teljesen elfogadható a számukra. De kaptak
a búcsúzó képviselők is, függetlenül attól, folyik-e ellenük
büntetőeljárás.
Új ismerősünk kért 50
milliárdot hitelbe, amiből vett
egy repülőgépgyárat, s mit
tesz isten, már közel húsz
gépet meg is rendelt a Magyar Honvédség! Percek alatt
visszafizeti a kölcsönt, marad
a gyára további profittermelésre. Többen gratuláltak a
zseniális ötlethez, mások az
összeférhetetlenségről kér-

dezték az új minisztert, aki
állította, nem lesz semmilyen
jogszabályba ütköző dolog.
Jönnek az új és régi arcok,
néha meglepő hitvallással.
A rendőrminiszter nem ígér
semmit, de azt betartja.
Megerősíti az iskolarendőrség fegyverzetét, lehet, hogy
jogszerű lesz a nádpálcázás
is. Rogán Antal kezében lesz
minden, kémelhárítás, titkosszolgálat. Nyugodtan ülhet a Pegazuson.
Vannak tehát változások,
csak nehogy úgy járjunk,
hogy ami régi, az már nem
jó, ami új, az nem szép, sőt,
elfogadhatatlan!
Ötszörös
válogatott középcsatárunk a
végén megint elrúgja a pöt�työst, akár a Holdig, feledve
az eddigi megszégyenítő kritikákat, feledve mindent, nem
tanulva az új helyzetből.
Pedig az Unió már sokat
tanult. Orbánt se várják már a
V4-ek, Brüsszelben pedig ott
a jogállamisági eljárás. Lökd
ide a zsozsót – ez az idő elmúlt. De nem a NER-lovagok
fognak pórul járni, mert már
megszereztek autópályákat,
vasutat, szinte mindent, ami
mozdítható.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

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

Egy telhetetlen olvasó

Ú

gy tűnik, újra divatos reggelije. Megfilmesítették,
lettem, nem mintha de az szerintem messze elbármit is tettem vol- marad a regénytől, amelynek
na ezért – egysze- tartalmát lehetetlen pár mondatban leírni, és nem is
rűen szeretek olvasni, szüérdemes. El kell
letési hibám. Viszont
olvasni!
bajba kerülnék, ha
Legutóbb
csak egy kedvenc
De félre
A Lakinger
Kurt
Vonkönyvemről kelBéla zsebcirkáló
lene szólnom,
n
e
g
u
t
t
al,
című kisregényre
mert a XXI.
mert ha sarokhegyeztem a
ba szorítanának,
században
új
fülem.
módszerek is
akkor is legalább tíz
szerzőt tudnék felsorolvannak az irodalmi
ni, akiknek az írásait rendsze- élmények megszerzéséhez
resen újraolvasom, és a Biblia a hagyományos olvasáson
„szerzőjéről” még nem is be- túl. Például az úgynevezett
széltem.
e-könyvek. De akik nem akarNa, jó, legyen egy író, egy ják fárasztani a szemüket a
mű. Kurt Vonnegut Bajnokok képernyőről való olvasással,

mint ahogyan én sem, azoknak ajánlom jó szívvel a hangoskönyveket. Óriási a választék! Megvásárolhatók DVD-n,
de a netről is le lehet tölteni
számtalan, jeles magyar színművész által felolvasott irodalmi alkotást.
Én legutóbb Moldova
György A Lakinger Béla zsebcirkáló című kisregényére
hegyeztem a fülem „laza lelki
tartással” (Karinthy Frigyes).
A hangoskönyvekben többek
között az a jó, hogy nem kell
lapozni! (Copyright M. J.)
Maradok őszinte híve a
könyvek minden formában
való élvezetének:
Méhes János
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Sportmix
BÚCSÚZOTT A SZEDEÁK.
A címvédő Szombathely jutott az elődöntőbe a férfi kosárlabda NB I.-ben, miután
négy meccsen kiejtette a Naturtex-SZTE-Szedeákot. A párharc első három mérkőzése rendre hazai sikert hozott,
és mivel az alapszakasz végeredménye alapján a Falco
élvezett pályaelőnyt, a vasiak
2–1-es vezetéssel utazhattak
Szegedre. Az első negyedben
úgy tűnt, hogy a válogatott Váradi Benedek vezérelte vendégek dűlőre viszik a dolgot,
ám a folytatásban a szegediek főként az amerikai Rashun Davis révén felzárkóztak.
A nagyszünetben 34–33-mal
a Szombathely volt minimális előnyben. Fordulás után
magasabb fokozatba kapcsolt a triplavonalon túlról remekül célzó Falco, és bár a
kulcsemberei nem villogtak,
nyolc ponttal nyerte a harmadik negyedet. A Szedeák óriási hajrával gondoskodott róla,
hogy a meccs vége izgalmas
legyen, a rendes játékidő utolsó perce 69–69-ről indult, és
mivel egyik csapat sem talált
a gyűrűbe, jöhetett a hosszabbítás. Az ötperces ráadásban
folytatódott a „Váradi-show”,
a 27 éves hátvéd triplát, büntetőket és duplát is dobott,
így hamarosan 71–80 állt a
nagyórán. Ezt a lemaradást
már nem tudta ledolgozni Simándi Árpád együttese, így a
Falco készülhet az Alba Fehérvár elleni elődöntőre. A Szedeák számára ezzel véget ért a
szezon, amely klubtörténetinek számít a Magyar Kupában elnyert ezüstérem miatt.
EGY ARANY, EGY BRONZ.
Az MVM Szeged Vízisport
Egyesület sportolói közül Németh Antal a 65–69 évesek
korosztályában K1 férfi 10
kilométeren magyar bajnok
lett, Pusztay István pedig a
40–44 évesek között ugyanezen a távon bronzérmet
szerzett a Győrben rendezett
masters maratoni kajak-kenu
országos bajnokságon. Szintén 10 kilométeren Boros József hatodik, Lőrinczy György
hetedik helyen zárt a 65–69
éveseknél.
HÁROM SZEGEDI ÉREM
AZ OB-N. Bite Balázs és Tanács Dániel nagy sikerrel
képviselte a Haász SZUE csapatát a Hódmezővásárhelyen
megrendezett magyar paraúszó-bajnokságon: Bite 200
méter gyorson és 100 méter háton ezüstérmet, míg
Tanács 200 méter gyorson
bronzérmet szerzett.

Csanki Márkra gyertyagyújtással emlékeztek csapattársai, edzői, barátai és szerettei. Fotók: MVM Szeged

Örökké megőrzik Márk emlékét Szegeden
Elbúcsúzott tragikus hirtelenséggel elhunyt 19 éves kenusától az MVM Szeged Vízisport Egyesület
Gyászol az MVM Szeged Vízisport Egyesület és a teljes magyar kajak-kenu
társadalom: tragikus hirtelenséggel elhunyt a szegedi klub 19 éves, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes kenusa, Csanki Márk.

CS

anki Márk szegedi kenus hunyt
el abban az autóbalesetben,
amely az M5-ös autópályán, Inárcs
térségében történt két hete. Az
ifjúsági korosztályban világbajnoki ezüstérmes Csanki az MVM Szeged Vízisport Egyesület sportolója
volt.
Az M5-ös 36-os kilométerszelvényénél egy román rendszámú kami-

on ismeretlen okból megállt, hátulról
nekiütközött egy kisteherautó, majd
az árokba sodródott. Mögötte egy
személyautó érkezett, amelynek 19
éves sofőrje az ütközés elkerülése érdekében balra rántotta a kormányt, és a szalagkorlátnak csapódott. A baleset következtében a
személyautó 19 éves utasa, Csanki
Márk a helyszínen elhunyt, a jármű
vezetőjét életveszélyes sérülésekkel
vitték kórházba.

Gyertyagyújtással emlékeztek
A versenyző emlékére megszámlálhatatlan mécsest gyújtottak csapattársai, edzői, barátai és szerettei a
Szegedi Vízitelepen, valamint búcsúzóul egy koszorút is vízre tettek.
„Hányszor, de hányszor tette le a kenuját a Tiszára erről a stégről Csanki Márk. Most ugyanott álltak a csapattársai és a szerettei, hogy rá emlékezzenek. Nincsenek szavak és
nincs válasz a miértre! És hosszú
ideig őszinte mosoly és jókedv sem
lesz a Szegedi Vízitelepen. Őszinte részvétünket kívánjuk a gyászo-

Bajnok lett az SZRSE
gyerek korosztálya
Hazai közönség előtt okozott meglepetést Csányi Dániel csapata

Ó

riási sikert aratott
a Szegedi Röplabda Sportegyesület
utánpótlása: a fiú
gyerekcsapat országos bajnok lett! Hab a tortán, hogy
lelkes hazai közönség előtt,
Szegeden, a Pick Aréna munkacsarnokában
harcolták
ki az aranyérmet. További
büszkeség, hogy Fitor Patrick
MVM-ösztöndíjas lett, illetve
Simon Benedek is kapott egy
trófeát a torna legjobb szegedi játékosa címért. Az SZRSE
a középszakasz hajrájában
hatodik helyezettként harcolta ki részvételét a hatos döntőben, így a végső sikerrel

Volt minek örülni. Fotó: SZRSE/Kocsis Alíz
óriási meglepetést okoztak a
srácok. A vezetőedző, Csányi
Dániel játékosként már átélt

ilyen diadalt, most pedig trénerként is korosztályos bajnok lett.

ló családnak! Márk emlékét örökre
megőrizzük” – közölte az MVM Szeged Vízisport Egyesület.

Márknak ajánlották az érmet
A baleset hétvégéjén rendezték Csehországban az idény első gyorsasági világkupáját. Márk tragikus halála mély
nyomot hagyott a versenyzőkben, az
edzőkben, a kenus társakban és mindenkiben, aki ismerte őt. A világkupán a Nagy Bianka, Bragato Giada
páros bronzérmes lett – edzőjükkel,
Kása Péterrel Csanki Márknak ajánlották az eredményüket.

Biztató eredmények
Olaszországban versenyeztek a szegedi úszók

O

lasz Anna kilencedik, Vas Luca (a
képen) 21. helyen
zárt a nyílt vízi Európa-kupa algherói állomásán. Az olaszországi verseny
a vb-felkészülés része volt, illetve – mivel február végén
volt az utolsó nyílt vízi megmérettetése a Haász SZUE
válogatott úszóinak – fontos
felhozó viadal a setúbali világkupára. A magyar csapatból óriási meglepetést okozott Szimcsák Mira: a 18 esztendős tehetség győzelemmel debütált a sorozatban.
– Anna végig jól úszott,
csak a hajrá előtt volt hibája,
amikor nem bújt ki a bolyból. Miután kiszállt a vízből,
azt mondta, hogy ebben a
tempóban még egy kört bírt

volna, ami biztató. Biztosan hasznosítja majd az itt
szerzett tapasztalatot. Luca
a felkészülési állapotának
megfelelő eredményt hozott,
túl van az egyetemi szorgalmi időszakon, így mostantól
még nagyobb elánnal tud
készülni az Európa-bajnokságra – nyilatkozta Gellért
Gábor, a Haász SZUE vezetőedzője és a nyílt vízi szakág
szövetségi kapitánya.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT május 14-én: Tóth-Gulyás Zoltán és Eszteleczki
Anikó; május 20-án: Kárász Dávid Sándor és
Kószó Viktória; május 21-én: Tóth István és
Papdi Ildikó Erzsébet, Lovász Zsolt és Varga
Viktória, Rúzsa Dániel Dávid és Csurár Kitti,
Emődi Gábor és Mocsai Fanni Blanka.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Simon Attilának és Boros Bernadettnek 2022. 05. 07én Zente, Hudák Beatrix Grétának 2022.
05. 12-én Noel Zétény, Balázs Bencének
és Nagy Évának 2022. 05. 19-én Bertalan,

Képviselői
fogadóóra
JÚNIUS 7., KEDD
Dr. Kovács Tamás: 18.00 –
19.00 (A jelzett időponton

Nacsa Norbertnek és Talmácsi Viktóriának
2022. 05. 19-én Laura, Böjthe Sándornak
és Balogh Viviennek 2022. 05. 20-án Vivien
Emma, Pipicz Gábornak és Nagy Andreának
2022. 05. 20-án Benett Márton, Hajbel Istvánnak és Salamon Szabinának 2022. 05.
20-án Vencel Tamás, Farkas Noelnak és Balázs Évának 2022. 05. 20-án Csongor, Antal
Gábornak és Dietrich Barbara Magdolnának
2022. 05. 22-én Heléna Leonor nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

belül elérhető a 30/3039654 telefonszámon.)
Molnár Zoltán: 16.00 –
17.00 (SZTE Kossuth Zsuzsa Technikum és Szakképző Iskola, Kodály tér 1.)
JÚNIUS 8., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
17.30 – 18.30 (Alföldi Agrárképzési Centrum Fodor József Élelmiszeripari

Technikum és Szakképző
Iskola, Szabadkai út 3.)
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 11., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
változékony idő sok napsütéssel
Június
4.
szombat

Június
5.
vasárnap

Június
6.
hétfő

Június
7.
kedd

Zápor,
zivatar

Felhős,
szeles nap

Zápor,
zivatar

Zápor

31/18
Bulcsú,
Kerény

30/17
Fatima,
Pünkösd

27/17
Norbert,
Pünkösd

26/15
Róbert,
Robertina

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

Június
8.
szerda

Június
9.
csütörtök

Közepesen Közepesen
felhős
felhős
26/14
Medárd,
Helga

28/14
Félix,
Előd

Június
10.
péntek

Zápor
28/16
Margit,
Gréta

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 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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 8. 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: Szegeden
tizenegy nemzetiségnek van saját önkormányzata. A nyertes: Szántóné Somogyi Katalin. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Mostanra kezd beérni
az elmúlt időszak sok
munkájának a gyümölcse,
úgy érzi, érdemes volt belevágni ezekbe a nagyobb feladatokba. Eredményei inspirálóan hathatnak környezetére is.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
A munkahelyén sok, de
érdekes feladata lehet, ez
pedig feldobja a hangulatát.
Itt volna az ideje feldobni a
magánéletét is, szervezzen
olyan szabadidős programot,
amiben ön is igazán kedvét leli!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Magánéleti feszültségeit
és munkahelyi problémáit
egyaránt fontos lenne
megbeszélnie azokkal, akik
ön szerint ezeket okozzák!
Könnyebbnek fogja érezni
magát utána, és személyes
kapcsolatainak is jót tehet vele.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Jól ossza be most az
energiáit, mert a következő napokban igencsak
sok lesz a munkája. Mindemellett szánjon elegendő időt
a családjára is, fontos lenne
éreztetni velük, hogy mindig
számíthatnak önre!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Családtagjai
egy jó közös programmal
lephetik meg, amivel
nagy örömöt szerezhetnek
önnek. Legyen velük figyelmes,
ugyanakkor önmagával is
törődjön, és próbálja meg végre
rendesen kipihenni magát!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ügyeljen, hogy szakmai lelkesedését a mindennapok robotja ne törje
meg, a kitűzött céljait tartsa
mindig szem előtt! Érdemes
volna családjával közös programokat szervezni, ezek inspiráló hatással lesznek önre.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Sűrűn ingerlékennyé
válhat, ha nem úgy
sikerülnek a dolgai, ahogy
eltervezte. Gyakoroljon egy
kis önmérsékletet, hiszen
megtapasztalta már sokszor,
hogy nem jó, ha a mindennapjait
a feszültségek irányítják!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Kreatív ötletekkel
állhat elő a munkahelyén,
amivel meglepheti munkatársait, hiszen eddig nem
ilyen oldaláról ismerték önt.
Töltse azok társaságában a
szabadidejét, akikkel igazán
kikapcsolódhat és feltöltődhet!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Több, régóta halogatott elintéznivalója aktuálissá válik a napokban,
ezért az idejét jól kell beosztania, hogy jusson minden
feladatra. Ugyanakkor nem várt
helyről kaphat segítséget.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Igyekezzen minél jobb
viszonyban lenni a kollégáival, mert ha a nehezebb
feladataival elakadna, csak
tőlük számíthat segítségre.
Segítheti önt a feltöltődésben,
hogy a magánéletében élményekkel teli időszak várható.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Rutinja segíti abban,
hogy gyorsan oldja meg
a feladatait, így nagyon
hatékony tud lenni a munkájában. Ez az időszak most
alkalmas arra, hogy új célokat
tűzzön ki magának.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Sikeres periódus veszi
kezdetét a munkája
terén. Ezzel párhuzamosan viszont ügyeljen arra,
hogy a magánéletében ne
a megszokott monotonitás
játssza a főszerepet, beszéljenek arról, hogy ki mit érez,
kinek mi a fontos!

Szeged régen

AUTÓPIAC IS VOLT EGYKORON A SZENT ISTVÁN TÉREN. Képünk
a nyolcvanas évek elején készült, amikor elsősorban a Lada-, Škodaés Trabant-kínálat volt a jelentős, de a kis Polskikat is keresték. A
korabeli híradások szerint a három-négy éves Lada 1200-eseket 80100 ezer, az ugyanennyi idős kis Polskikat pedig 55-60 ezer forintért
kínálták. A kétezres évek közepére teljesen megváltozott a tér arcu-

lata. Szeged város önkormányzata ugyanis jelentős uniós támogatásból és saját forrásból, összesen 1,2 milliárd forintból újjávarázsolta a
teret. A felújított, megfiatalított Szent István teret 2006-ban adták át:
megszépült a szegediek által Öreg Hölgynek becézett víztorony, mérnökpanteont alakítottak ki, az újjászületett téren pedig megváltozott a
forgalmi rend. Forrás: Régi Szeged közösségi oldal

Magyar kémfilm és ingyenes séták
SZIMFONIKUSOK
KONCERTJE
Időpont: június 7., kedd, 19
óra
Helyszín: új zsinagóga

lemű felfogásban és rendhagyó hangszer-összeállításokkal kíván hidat építeni a magyar és a szomszédos népek
népzenéje között, kiemelve

A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje Gyüdi Sándor
vezényletével.

a zenei hasonlóságokat és
az egyéni jellemzőket egyaránt.

KORINDA KONCERT ÉS
TÁNCHÁZ
Időpont: június 7., kedd, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Korinda zenekar újító szel-

A JÁTSZMA
Időpont: június 9-étől, csütörtöktől
Helyszín: Belvárosi Mozi
Itt a nagy sikerű magyar
kémfilm, A vizsga folytatása! 1963, Budapest. Az ál-

lambiztonság
tisztjének,
Jung Andrásnak (Nagy
Zsolt) tökéletes az élete:
boldogan él a feleségével,
Évával (Hámori Gabriella). Egyetlen dolog hátráltatja az előléptetését, egy
versengő kolléga, Kulcsár
(Scherer Péter). Amikor egy
lezáratlan ügy kapcsán felbukkan a múltból a legendás kém, Markó Pál (Kulka
János), fordulat fordulatot
követ, és kezdetét veszi egy

könyörtelen párharc, ahol
senki és semmi nem az,
aminek látszik.

hetjük a gyermekeinket és
unokáinkat úgy, hogy jó testvérekké váljanak.

HOGYAN LEGYÜNK
TESTVÉREK?

A SZECESSZIÓ ÉKKÖVEI
Időpont: június 11., szombat, 10 és 15 óra, valamint
június 12., vasárnap, 10 és
15 óra
Helyszín: Szeged
Kétórás séta a szecesszió világnapján idegenvezetők kalauzolásával, amelyen megismerhetik a szecesszió szegedi gyöngyszemeit. A Tourinform Iroda elől induló séta
ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Itt lehet regisztrálni:
Tourinform Iroda (Széchenyi
tér 12.), tel.: +36-62/488690,
+36-62/488-699,
e-mail: szeged@tourinform.
hu

JÓ

Időpont: június 10., péntek,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Geszvein Erika tanácsadó
pszichológus előadása arról, hogy hogyan lehetünk jó
testvérek, és hogyan nevel-

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:
TAKARÍTÓ,
KARBANTARTÓ.
Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier internetes oldalon.

