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Béremelés
Most már az átlagkereset közel 10-szeresét 
kapja Orbán Viktor.

Legyen Szeged a legzöldebb!
Jelentősen növekedett Szegeden a zöldterü-
letek nagysága.

Pörög a vizes vb Szegeden
Szeged az egyik házigazdája a jelenleg zajló 
vizes világbajnokságnak.

5. 10.

Szeged segít
Meleg ebéd a nyári szünetben, támogatás 
iskolakezdésre.

2. 6.

Vasárnap választ Dorozsma

J
únius 26-án, vasárnap 6 és 19 óra 
között hat szavazókörben adhatják 
le a választók szavazataikat Dorozs-
ma 1-es számú választókerületének 

önkormányzatiképviselő-jelöltjére. Az Ösz-
szefogás Szegedért jelöltje Komjáti Zoltán 
(képünkön), a Fideszé Ruzsa Roland. Bot-

ka László polgármester azt írta levelében a 
dorozsmaiaknak, hogy Komjáti Zoltánnal fo-
lyamatos és kiváló az együttműködésük, a 
Dorozsma fejlesztésére vonatkozó új tervei 
pedig egybevágnak a szegedi városvezetés 
céljaival. 

Folytatás a 3.oldalon

Elkezdődött a Lapos Beach 
második szezonja

A 
vakáció első hétvé-
géjétől egészen az is-
kolaév kezdetéig várja 
a szegedieket és ven-

dégeiket a homokos part és a 
Tisza a Laposon. A napozás és 
fürdőzés mellett lehet sportol-
ni is: két strandröplabdapálya, 
valamint egy-egy lábtengó- és 
strandkézilabda-pálya vehető 
igénybe, természetesen most 
is vannak öltözők és zuhanyo-
zási lehetőség is. A strandra 
a belépés ingyenes, akárcsak 
az öltözők, a zuhanyzók és a 
sportpályák használata. A na-
pozóágyért egy napra ezer fo-
rintot kell fizetni, ezekből száz-
ötvenet tettek ki. A természetes 
anyagokból készült napernyők 
pedig az erős napsugárzás el-
len védik a strandolókat.

Elkészült az Oskola utca  
százévente szokásos újjáépítése

Az Oskola utca avatóünnepségén Botka László polgármester és Juhász Lóránt, a kivitelező Délút Kft. ügyvezető 
igazgatója (jobbról) biciklisek és fiatalok társaságában vágták át a nemzetiszín szalagot. Fotó: Iványi Aurél

Fotó: Iványi Aurél

Szeged saját költségvetéséből és az Európai Unió támoga-
tásával összesen 2 milliárd 400 millió forintból újította fel 
a város egyik legrégebbi utcáját és fejlesztette hat város-
rész kerékpáros- és közösségi közlekedését. 

J
uhász Lóránt, a Délút Kft. ügyvezető igazgatója múlt 
szombaton a Somogyi-könyvtárnál kimondta azt, amit 
már nagyon sok szegedi várt: kész az Oskola utca, 
készre jelenthető a teljes beruházás. Botka László, 

Szeged polgármestere a város nevében megköszönte ezt a 
nagyon fontos mondatot, majd röviden beszélt az Oskola ut-
cáról és a felújítás szükségességéről.

– Általában százévente egyszer biztos újjáépítjük az 
Oskola utcát, ez éppen most jött el. A mostani felújításnál 
figyelembe vettük azt, hogy az elmúlt években, évtizedek-
ben a kerékpáros-közlekedés fejlődésének köszönhetően 
Magyarország második legforgalmasabb kerékpárútjává 
nőtte ki magát az Oskola utcai. Legfontosabb feladatunk az 
volt, hogy ezt a kerékpáros-forgalmat előnyben részesítsük. 
Emellett arra is figyeltünk, hogy egy zöld, gyalogosbarát utca 
jöjjön létre a Belvárosban – mondta a polgármester.

Folytatás az 5. oldalon
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Felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése 

alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvég-

zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekin-

tettel Szeged város területén 2022. június 15. napjától 2022. október 31. napjáig 
terjedő időszakban a Szeged város közigazgatási területén tartott ebek vonatko-
zásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 
formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb ese-

tén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Sze-

ged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár u. 1.), Kirendeltségein (Kiskundorozsmai: 

Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőregi: Szeged, Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfog-

lalás u. 73.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu 

oldalon: E-ügyintézés/Ügytípusok/Ebösszeírás) és elérhető az E-önkormányzati por-
tálon is (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon – Ebösszeíró adatlap).

Az ebtulajdonosok/ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és 

az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2022. október 31. napjáig a Pol-
gármesteri Hivatalhoz visszajuttatni
•az Ügyfélszolgálatokon és a Kirendeltségeken történő személyes leadással,

•postai úton az Igazgatási és Építési Irodának címezve 

   (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.),

•ügyfélkapus bejelentkezéssel az epapir.gov.hu oldalon szkennelve a

 Bejelentőlap ebösszeíráshoz nyomtatványt, vagy

•ügyfélkapus bejelentkezéssel az E-önkormányzati portálon az Ebösszeíró adatlap

 közvetlen beküldésével.

A mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban 

már szereplő, valamint a korábbi évek ebösszeírásai alkalmával már bejelentett ebe-

ket is be kell jelenteni! Felhívom figyelmüket, hogy az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédel-

mi bírságot vonhat maga után.

 Dr. Martonosi Éva,
 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Közlemény

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megrendelése alapján a HÍDTECHNI-
KA Kft. a Szeged Belvárosi híd mederhíd szakaszán 2022. június 25. és július 12. kö-
zött dilatáció cserét, valamint a befolyási oldali kiemelt kerékpárút, illetve a kifolyási 
oldali kiemelt járdaburkolat javítását végzi. A mederhíd dilatációs szerkezete 13 év-
vel ezelőtt, 2009-ben volt utoljára javítva. A fokozott igénybevétel miatt a gumiágyazat 
több helyen sérült, ezért szükséges a beavatkozás, melynek során a hozzá kapcsoló-
dó aszfaltburkolat is megújul. A kerékpárúton és a járdaburkolaton karbantartás jel-
legű javítás történik, melynek során a repedéseket és a kátyúkat javítja a vállalkozó. 
A munkálatok két ütemben kerülnek megvalósításra:

I. ütem  június 25. – június 30. Szeged – Újszeged irány (híd kifolyási oldal)
II. ütem június 30. – július 12. Újszeged – Szeged irány (híd befolyási oldal)

A kivitelezés érinti az úttestet, a kerékpárutat, a kerékpársávot és a járdaburkolatot. A 
javítási munkálatok során forgalomkorlátozás kerül bevezetésre. Ezen időszakban a 
hídon csak a tömegközlekedési és a hulladékszállító gépjárművek, taxik, gyalogosok, 
és a forgalmi sávban a kerékpárosok közlekedhetnek. A fel nem sorolt gépjárművek a 
Bertalan hídon tudnak kerülni. Kérjük a lakosság türelmét a javítási munkálatok alatt!

szakdolgozók bére is az 
uniós lista végén van. Soós 
Adrianna, a szakszervezet 
elnöke azt mondta, Európa 
sok országában még a mun-
kaidő is rövidebb, nem 40 
óra, hanem 37-38, így még 
jelentősebb a hazai bérek 
lemaradása. Azt a Népszava 
vette észre a Magyar Köz-
lönyben, hogy a kormány 30 
milliárd forintos spórolást 
tervez a közszférában, ami 3 
ezer fő leépítését jelentheti 
a kormányhivatalokban. Ezt 
Gulyás Gergely miniszter cá-
folta. 

A 
kormányfő bére 
Kövér László ház-
elnöki fizetésével 
egy szintre, havi 

bruttó 3,5 millióra nő, és 
ehhez jön még az 1,3 milli-
ós képviselői alapilletmény, 
amivel 4,8 millióra nő a havi 
fizetése. A kormányfő bére 
2010-ben az akkori átlagfi-
zetés több mint nyolcszoro-
sa volt, 2019 és 2022 kö-
zött már csak nagyjából öt-
ször-hatszor volt nagyobb 
az országos átlagbérnél. 
De a mostani emeléssel is-
mét nagyobb lett a különb-
ség, a miniszterelnök havi 
fizetése újra közel 10-sze-
rese az átlagbérnek – szá-
molta ki a telex.hu. Mármint 
azt az átlagbért alapul véve, 
amelyet a KSH kalkulál ki, 
kizárólag a teljes munka-
időben foglalkoztatottak  
béréből.

A fizetésemelést Lendvai 
Ildikó, korábbi szocialista 
pártelnök így kommentálta a 
nepszava.hu-nak: „Nem az a 
baj, hogy felemelték. Az rend-
ben van, hogy egy miniszter-
elnök keressen annyit, mint 
a házelnök. Legalább végre 
lesz egy kis félretett pénze, 
elég snassz, ha a kormány fe-
jét – ahogy mondani szokták 
– a kutyák is lepisilik. A baj 
nem az átláthatóan, hivatalo-

san juttatott állami fizetéssel 
van. A baj azzal van, amikor 
ez az állam így-úgy, támoga-
tások, valódi verseny nélküli 
megrendelések, szabálytala-
nul odadugott uniós pénzek 
formájában milliárdossá te-
szi a miniszterelnök rokona-
it és barátait” – tette hozzá 
Lendvai Ildikó.

Ujhelyi István szocialista 
Európai parlamenti képvi-
selő úgy fogalmazott: „Or-
bán fizetésemelését Fürjes 
Balázs államtitkár a parla-
mentben azzal indokolta, 
hogy az EU 27 tagállamából 
mindösszesen 4 miniszter-
elnök van, aki kevesebbet 
keres Orbánnál. Ez aztán az 
érvelés. Miközben a magyar 
tanárok keresnek a legrosz-
szabbul Európában. Bezzeg 
az ő fizetésüket nem akarják 
felhozni európai szintre….” 
Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke 
felháborítónak tartja, hogy 
Orbán Viktor bérével tudott 
foglalkozni a kormány, a 
pedagógusok bérével nem, 
pedig az egész társadalom-
ra nagyon komoly veszélyt 
jelent, ha záros határidőn 
belül nem oldják meg ezeket 
a feszültségeket. Nem csak 
a tanárok elégedetlenek: 
a Független Egészségügyi 
Szakszervezet emlékezte-
tett, hogy az egészségügyi 

Megszavazta a Fidesz Orbán Viktor fizetésemelését
A pedagógusok és egészségügyi dolgozók bére az uniós rangsor végén kullog,  

többezres elbocsátás várható a kormányhivatalokban

Megszavazta az Országgyűlés Orbán Viktor fizetésének 
emelését; a miniszterelnök havi fizetése közel 10-szerese 
lett az átlagbérnek. Az emelést azzal indokolták, hogy a 
kormányfő fizetése az egyik legalacsonyabb volt az Euró-
pai Unióban. Eközben a magyar pályakezdő pedagógusok 
és az egészségügyi dolgozók bérét hagyják az uniós rang-
sor végén kullogni, a közszférában pedig többezres elbo-
csátás várható. 

Havi átlagjövedelem és a miniszterelnöki fizetés

511 400

511 400

438 900

403 616

367 833

329 943

297 017

263 171

247 924

237 695

230 714

223 060

213 094

202 525 1 731 713

1 731 713

1 731 713

1 731 713

2 255 228

2 255 228

2 255 228

2 255 228

2 398 400

2 497 100

2 610 750

2 718 150

2 823 000

4 823 000

2010

 Havi átlagjövedelem*     Orbán Viktor havi fizetése
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2022  – emelés után 

Havi bruttó összegek. 
A 2022-es adat már-
ciusi. Az emelés utáni 
összeg becsült érték. 

Forrás: telex.hu, 
Ksh, Komany.hu

* Ne csodálkozzon, ha nem keresi meg az átlagbért! A KSH csak a teljes munkaidős alkalmazottakat számítja 
bele, az 5 főnél nagyobb cégekben. Vagyis nincsenek benne a vállalkozók, a kis cégek, a részmunkaidősök.
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Ceglédi Zoltán

Mert ez műanyag
cikket gépelve épp meglehetős távolságról nézem 
a laptop képernyőjét, mintha valami távollátó úr 
tartaná el magától a Nemzeti Sportot – mivelhogy 
a gép klaviatúrája után van egy másik, amit valójá-

ban használok. Pótbillentyűzet.
Az a probléma ugyanis, hogy a laptopomon, egyebekben 

kiváló darab, erős agyban és testben is, szóval a gépen el-
romlott pár betű. Illetve az ezekhez tartozó billentyűk. Azt 
kezdtem észlelni, hogy egyre több a szövegeimben a meg-
magyarázhatatlan elgépelés, a korábban soha el nem köve-
tett -ba, -be, -ban, -ben rontás, és egyre többször hibázom el 
a jelszavaimat begépeléskor. Aztán amikor a „linóleum” szó 
helyett egyetlen „e” árválkodott a képernyőn, rájöttem, hogy 
nem én vagyok a hülye, hanem a klaviatúra egy foltjában a 
billentyűk sztrájkolnak. Nosza, mondok, menjünk vele a sze-
relőhöz, ugyan, cserélje ki ezt a pár renitens kockát.

Aha.
A dolog úgy áll, hogy itt minden mindennel egybe van 

építve. Nem betűket, nem is csak rész- vagy egész billen- 
tyűzetet cserél az ember, hanem kábé a gép felét. Hova-
tovább dacból mentem bele a ja-
vításba, pedig jó drága dolog 
lesz, és 4-8 hetet várni is kell 
az alkatrészre. Addig elkín-
lódok ezzel a bluetooth kl-
aviatúrával.

Az van mindeme saj-
nálatos körülmények mö-
gött, hogy inkább dobd ki, 
ami van, és vegyél újat. Ez a 
laptop egyébként egy-két éves, 
és mint mondtam, egyebekben erős 
és okos darab. Csak épp a torka véres. Mindezt pedig azért 
hozom ide, mert politikailag épp szezonja lenne az előbb a 
vírusra hivatkozva elkövetett lezárásokkal szétvert, majd az 
orosz–ukrán háborúval újra összekavart globális ipar újra-
gondolásának. Sőt már évtizede szezonja volt a klímaválto-
zás kapcsán; sőt már a kétezres évek második felének gaz-
dasági krízise után. 

Miközben pedig végtelenül rühellem a túltolt próféciákat 
az „új normalitásról”, meg az öncélú embersanyargatás di-
vatját, nagyon is fontos lenne küzdeni a tervezett elavulás 
ellen – ez ugyanis a fenti jelenség neve. Adott ponton kelet-
kezik egy, a használatot megbénító hiba, például belassul a 
mobiltelefon, asztmatikusan szívásképtelen lesz a porszívó, 
összepisili magát a mosógép, és a javíttatás olyan fáradság-
gal és költséggel járna, hogy a tulajdonos inkább kidobja a 
készüléket, és legott vesz egy újat.

Amely szokás pazarolja az emberek pénzét és a bolygó 
erőforrásait, ontja a szemetet a környezetünkbe, szeny-
nyez a maximumon pörgő bóvligyártással – és egy nagyon 
káros szemléletet tesz uralkodóvá. A javíthatatlanság, a 
kidobhatóság, a lecserélhetőség rutinját. Nemcsak a cipőt 
nem visszük el sarkaltatni, de az egymáshoz való viszo-
nyainkban sem fogunk úgy dolgozni a javulásért, a repa-
rációért. A végtelenül gonosz, steril online világban bárki 
kidobható, léte megszüntethető, ha elrejtem, amit a Face-
bookra ír. Ha elnémítom a tőle érkező üzenetek jelzéseit. 
Sőt a műanyag világban a párkapcsolatok is áldozatai tud-
nak lenni a meggyőződésnek, hogy a meghibásodás vég-
leges, annak „felelőse” pedig szimplán és végérvényesen 
selejt, aminek kukában a helye, és már jöhet is helyette a 
gyári új.

Végül pedig a politikát is felmenti a gondolkodás felada-
ta alól, helyette a nagybetűs ÚJ a lényeg, meg a löttyös in-
dulat, amivel kidobni ígérik a régit. Nincs metódusunk a kor-
rekcióra, nem keresünk szerelőt, csak árust, eladót. Nem is 
várunk már pontos diagnózist, sőt annak biztos tudatában 
akarunk cserélni, hogy az új egyetlen pozitívuma, hogy még 
nem romlott el – de biztosan hamar a kukába kerül ez is.

E

A politikát is 
felmenti a gon-

dolkodás feladata 
alól, helyette a nagy-

betűs ÚJ a lényeg, meg 
a löttyös indulat, ami-

vel kidobni ígérik a 
régit.

Vasárnap választ Dorozsma
Folytatás az 1. oldalról
Botka László polgármester 
azt is írta levelében a do-
rozsmaiaknak, hogy Kom-
játi Zoltán ismeri az itt élő 
emberek problémáit, tudja 
rájuk a megoldásokat is. Je-
lenleg is fontos munkát vé-
gez a városházán, de önkor-
mányzati képviselőként még 
többet tudna tenni az ottho-
náért. Lelkiismeretes, szor-

galmas és becsületes em-
ber, aki mindig azt nézi, mi-

vel lehet közössége szol-
gálatára. 

Komjáti Zoltán, az 
Összefogás Szegedért 
önkormányzatiképvi-
selő-jelöltje azt ígérte, 

szorgalmazni fogja, hogy 
kapjanak szilárd burkolatot 
az ilyennel nem rendelkező 
sziksóstói utcák. Az aszfalto-
zás a napokban megtörtént 
a Vereshomok, a Tárnokfű 

és a Zöldfási utca szinte tel-
jes hosszában. 

Kiskundorozsmán, vala-
mint a kiskertes és üdülőö-
vezetben jelentős problémát 
okoz az internetelérés, a 
környéken még nincs széles 
sávú internet. Ez is megvál-
tozik Komjáti Zoltánnak és 
egy helyi szolgáltatónak, a 
Szemernetnek köszönhető-
en. Komjáti Zoltán közösségi 

oldalán jelentette be, hogy a 
szolgáltató rövidesen meg-
kezdi a széles sávú internet 
kiépítését a dorozsmai kis-
kertekben. Mint írta, a 21. 
században mindenkinek 
szükséges hozzáférnie a 
lehető legjobb internetszol-
gáltatáshoz. Ő maga is meg-

tapasztalta a problémát, így 
örül, hogy ez hamarosan 
megoldódik.

A szokott 
helyen

Június 26-án, vasár-
nap 6 és 19 óra között 
hat szavazókörben 
adhatják le a válasz-
tók szavazataikat Do-
rozsma 1-es számú 
választókerületének 
önkormányzatiképvi-
selő-jelöltjeire.

Komjáti Zoltán a szolgáltató képviselőjével egyeztetett a 
széles sávú internet kiépítéséről.

Szeged egy nagyon energikus, 
pezsgő város

A városba látogatott Marc D. Dillard amerikai ideiglenes ügyvivő  

2020 elején, kinevezése 
után első vidéki városként 
Szegedre látogatott el 
Marc D. Dillard amerikai 
ügyvivő. A diplomata most 
két év után újból Szegedre 
érkezett: az Egyesült Álla-
mok magyarországi nagy-
követségének ügyvivője ez-
úttal búcsúlátogatásra jött.

B
otka László polgár-
mester azt írta Fa-
cebook-oldalán a 
találkozóról: „Nagy 

örömmel fogadtam a vá-
rosházán Marc Dillardot, az 
Egyesült Államok magyaror-
szági nagykövetségének ügy-
vivőjét a búcsúlátogatásán. 
Találkozónkon többek között 
Szeged és az USA közötti jó 
kapcsolat további erősítésé-
ről, a városunkban megva-
lósuló befektetésekről és a 
gazdasági együttműködés 
lehetőségeiről, valamint az 
önkormányzatok helyzetéről 
egyeztettünk. A szegediek 
nevében sok sikert kívántam 
Marc D. Dillardnak a jövőbe-
ni munkájához! Szeged visz-
szavárja” – tette hozzá a pol-
gármester.

A szeged.hu-nak az ügy-

vivő azt mondta: – Nagyon 
örülök annak, hogy lehe-
tőségem volt visszatérni 
a városba. Két éve is már 
gyönyörű volt, ezt most meg 
tudom erősíteni. Meg tud-
tam nézni a Móra Ferenc 
Múzeumot, sőt egy kicsit 
beleláthattam abba, hogy 
épül az új kiállításuk, amely 
éppen az Egyesült Államok-
ból érkezik. Ezután megnéz- 
hettem a gyönyörű zsina-
gógájukat is. Szeged egy 
nagyon energikus város, ezt 

már rövid itt-tartózkodás 
alatt érezni lehet. A renge-
teg egyetemista iga-
zi pezsgést hoz 
a városba. 
N a g y o n 
f o n t o s , 
h o g y 
S z e -
gednek 
külön is 
nagyon jó 
kapcsolata 
van az orszá-
gommal. Elsősor-

ban gazdasági, befektetési 
lehetőségekről beszélget-

tünk, de meghall-
gattam azt 

is, milyen 
h e l y z e t -
ben van-
nak az 
ö n k o r -
m á n y -
z a t o k 

M a g y a r -
o r s z á g o n 

– fogalmazott 
az ügyvivő.

Elsősorban 
gazdasági, befek-

tetési lehetőségekről 
beszélgettünk, de meg-

hallgattam azt is, milyen 
helyzetben vannak az 
önkormányzatok Ma-

gyarországon. 
Marc D. Dillard

Marc D. Dillard fontosnak tartja az Egyesült Államok és Szeged jó kapcsolatát. Fotó: 
Szabó Luca

Botka László 
polgármester azt is 

írta levelében a dorozs-
maiaknak, hogy Komjáti 
Zoltán ismeri az itt élő 
emberek problémáit, 
tudja rájuk a megol-

dásokat is. 
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Családi nap Alsóvároson, Delhusa Gjon 
Tarjánban, sportnap Móravároson

A 
nagy meleg elle-
nére múlt pénte-
ken sokan örültek 
a nyári vakációnak 

az alsóvárosi családi napon. 
Kicsik és nagyok, gyerekek 
és felnőttek egyaránt talál-
tak maguknak kellemes el-
foglaltságot, sokféle szóra-
kozási lehetőséget. – Nagy 
igény mutatkozik az ilyen 
és ehhez hasonló közösségi 
programokra. A vakáció pe-
dig jó apropót is teremtett 
ahhoz, hogy ismét összejöj-
jünk – mondta a családi nap 
házigazdája, Kovács Tamás 
alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselője.

A tarjáni napokat három 

éve, hagyományteremtő cél-
lal szervezte meg Mészáros 
Tamás önkormányzati képvi-
selő és a Szeged Város Kö-
zösségéért Közalapítvány ku-
ratóriumi elnöke, Tóth Károly 
önkormányzati képviselő a 
Zápor-tónál. Múlt szombaton 
több százan eljöttek a zenés 
programokra. A nap sztár-
vendége a több mint negyven 
éve töretlen népszerűségnek 
örvendő énekes-dalszerző, 
Delhusa Gjon volt, akinek 
koncertjére Botka László pol-
gármester is ellátogatott. 

Vasárnap mozgással és 
sportolással indították a nya-
rat a móravárosiak a Nap-
fénypark szabad területén, 

ahol a sátrak mellett három 
ugrálóvárat is felállítottak, 
volt BMX-bemutató, tram-
bulinverseny és sok egyéb 
sportolási lehetőség. 

– Egy európai uniós közös-
ségépítő program részeként 
szerveztük meg ezt az ese-
ményt, így is erősítve a helyi 
közösségek összetartozását. 
Mindig közel állt hozzám a 
sport, úgy gondolom, igazi 
közösségteremtő erő. Ilyen 
sportnap ebben a városrész-
ben még nem volt. Látva az 
első sikerét, minden bizony-
nyal lesz a jövőben is – mond-
ta a sportnap házigazdája,  
Koromné Fenyvesi Rózsa ön-
kormányzati képviselő.

Móravároson sokféle sportot ki lehetett próbálni. Fotó: Iványi Aurél

A nyári vakációt az alsóvárosi családi nap indította. Fotó: Szabó Luca

A tarjáni napok idei sztárfellépője Delhusa Gjon volt. Fotó: Iványi Aurél
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Nyárra menza,  
iskolakezdésre támogatás

I
dén is biztosítja a szege-
di önkormányzat a meleg 
ebédet az iskolásoknak 
a nyári szünetben. 845 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
gyermek van, akik többnyire 
a szülők hátrányos helyzeté-
re tekintettel vehetik igény-
be ezt a támogatást. Közü-
lük nem mindenki igényli a 
nyári menzát június végétől 
augusztus 31-éig. Az étkez-
tetést idén is négy iskolában 
szervezi meg az önkormány-
zat. Az ebédet helyben is el-
fogyaszthatják, de haza is 
vihetik a gyerekek. Ehhez a 
szolgáltatáshoz nagyon ke-

vés állami támogatást kap 
Szeged városa, ha saját for-
rásból nem egészítené ki az 
önkormányzat, nem sok gye-
reknek jutna meleg étel.

A szegedi önkormányzat 
2019 óta minden évben 10 
ezer forinttal támogat-
ja az általános 
i s k o l á s o k 
tanévkez-
d é s é t . 
Ez min-
den di-
á k n a k 
jár, aki 
csa lád -
jával élet-
vitelszerűen 

Szegeden él, de kérelmet 
kell beadni. A beiskolázási 
támogatást papíralapon az 
iskolákban, illetve online az 
ügyfélkapun keresztül lehet 
igényelni szeptember 15-éig 
(szegedvaros.hu). Az elmúlt 
évhez képest annyi válto-

zott az eljárásban, 
hogy a szülőnek 

n y i l a t k o z n i a 
kell, hogy a 
c s a l á d b a n 
az egy főre 
jutó kereset 
megha lad -

ja-e a nettó 
330 ezer forin-

tot.

Felújítás 
a 4-esen

A
z idei nyarat arra 
kénytelen használ-
ni az SZKT, hogy 
a 4-es villamos-

vonal legkritikusabb szaka-
szát rendbe rakja a Vám tér 
és a Szivárvány kitérő között. 
Eredetileg ennek a szakasz-
nak a felújítására kormány-
zati támogatást is ígért Or-
bán Viktor, ám oly sok min-
denhez hasonlóan végül erre 
sem jutott pénz – írta meg a 
szeged.hu. Ezért az SZKT, 
amikor tudja, amiből tudja, 
és ahogyan tudja, szakaszo-
san felújít valamit. A Szivár-
vány kitérő és a Vám tér kö-
zött javítják a pályát, ezért 
az Anna-kúttól Kecskésig vil-
lamospótló közlekedik.

Négy új önjáró 
troli érkezik

Szeged közösségi közlekedése eddig is a legzöldebb volt 
az országban, most négy új önjáró trolit vásárolunk Cseh-
országból. Az a célunk, hogy a szegedi közösségi közleke-
dést választók számára modern, kényelmes eszközök állja-
nak rendelkezésre, ezért a Zöld busz program keretében to-
vább folytatjuk a járműparkunk fejlesztését – írta közösségi 
oldalán Botka László. A szállítóval június elején kötötte meg 
a szerződést az SZKT.

Az étkezte-
tést idén is négy 

iskolában szervezi 
meg az önkormányzat. 
Az ebédet helyben is 
elfogyaszthatják, de 

haza is vihetik a 
gyerekek.

Elkészült az Oskola utca  
százévente szokásos újjáépítése

Folytatás az 1. oldalról
Botka László polgármester 
emlékeztetett arra is, hogy 
ez a beruházás egy kétéves, 
átfogó városfejlesztési pro-
jekt része volt, összesen 2 
milliárd 400 millió forintból 
hat városrészben újította 
meg Szeged a kerékpáros- 
és a közösségi közlekedést. 
Erre a felújításra 1 milliárd 
430 millió forintot adott 
Brüsszel, 955 millió forintot 
Szeged saját költségvetésé-
ből tett hozzá.

– Két év alatt huszonhat 
kilométerrel bővült Szeged 
kerékpárút-hálózata, ami 
most százhuszonegy ki-
lométer hosszú. Nem 
véletlen tehát, hogy a 
hazai nagyvárosok kö-
zül Szegeden kerékpá-
roznak a legtöbben. Kívá-
nom, hogy minden szegedi 
büszkén vegye birtokba az 
Oskola utcát! – mondta Botka  
László. 

Az Oskola utca leglát-
ványosabb változásai az 

irányhelyes kerékpár-
sávok és az, hogy a korábbi 
szűk járda 4,3 méteres sé-

tánnyá szélesedett, ahová 
az utca vendéglátósai 

már bátran tehetnek 
ki teraszokat. Az utca 
felújítása a vízveze-
ték-rekonstrukcióval 
kezdődött, majd az 
épületek állagmegó-

vó lábazatszigetelést is 
kaptak. Összesen 5850 

négyzetméternyi burkola-
tot tett le a kivitelező, ebből 
2000 négyzetméter – darab-
ra 68 ezer – klinkertégla és 
380 négyzetméter fehér bur-

kolólap. Az utcán tizenhárom 
mezei juhart ültettek el.

Az átadóünnepség a sza-
lagátvágás után zenés felvo-
nulással folytatódott, melyet 
a Kövér Béla Bábszínház óri-
áshala, a Fricsay Ferenc Vá-
rosi Fúvószenekar és a Pa-
vane Táncegyüttes vezetett 
fel, majd az érdeklődők az 
Oroszlán utcai keresztező-
désben a Pavane zászlófor-
gatóinak látványos produk-
ciójában gyönyörködhettek.

A teljes projektben, 

amely magában foglalta 
Baktót, Új-Petőfitelepet, Új-
szegedet, Tarjánt és az Észa-
ki városrészt, ötvenhat ke-
rékpártámaszt telepítettek, 
és huszonhat kilométerrel 
nőtt a kerékpárút-hálózat 
hossza. Tizennyolc troli- és 
buszmegálló épült, 234 fát 
ültettek el, és olyan nagy 
csomópontok épültek át, 
mint az Algyői úti és a Csillag 
téri, illetve a Belvárosi hídnál 
a Stefánia, a Híd utca és az 
Oskola utca csomópontja.

A teljes projekt-
ben, amely magában 

foglalta Baktót, Új-Pe-
tőfitelepet, Újszegedet, 

Tarjánt és az Északi város-
részt, ötvenhat kerékpártá-
maszt telepítettek, és hu-
szonhat kilométerrel nőtt 

a kerékpárút-hálózat 
hossza. 

A Pavane Táncegyüttes zászlóforgatói 
az Oskola utca avatóünnepségén.
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Életminőségi és klímavédelmi szempontok
miatt is egyre fontosabbak a zöldterületek

Jelentősen növekedett Szegeden a zöldterületek nagysága 2005 és 2019 között

SZ
erte a vi-
l á g o n 
egyre töb-
ben köl-

töznek be a városokba. A 
világ urbanizációs kilátásai 
című ENSZ-projekt négy év-
vel ezelőtti jelentése szerint 
2014-ben a világ népessé-
gének 51, Magyarország né-
pességének pedig 71 szá-
zaléka élt városokban. Az 
előrejelzések szerint ez az 
arány 2050-re a világon 66, 
Magyarországon pedig 82 
százalékra fog nőni. Éppen 
ezért különösen fontos lesz 
a városi zöldterületek szere-
pe a jövőben – írta a portfo-
lio.hu-n Jóna László. Az Eöt-
vös Loránd Kutatási Hálózat 
Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont 
munkatársa megvizsgál-
ta a magyar nagyvárosok 
zöldterületeinek változását 
2005 és 2019 között. Ku-
tatásából kiderült: mindösz-
sze Szegeden és Miskolcon 
volt jelentősebb növekedés 
a zöldterületek nagyságá-
ban. Győrben és Nyíregyhá-
zán stagnálást, Debrecen-
ben, Kecskeméten és Pé-
csen csökkenést mért.    

Már a korábbi kutatások 

is igazolták: a városi zöldte-
rületek – parkok, ligetek, vá-
rosi erdők, kertek 
– jelentős ha-
tással vannak 
az emberek 
életminősé-
gére. Ezeken 
a területeken 
a növények nem-
csak tiszta levegőt 
biztosítanak, továbbá meg-
kötik a talajt és a vizet, de 
komoly szerepet töltenek be 
a városi klímában is, ugyanis 
hőmérséklet-csökkentő tu-
lajdonsággal rendelkeznek.

A cikkben olvasható, 
hogy az Egészségügyi Vi-
lágszervezet szerint az 
egészséges élethez 9,5 
négyzetméter/fő nagysá-
gú zöldterület szükséges. 
Ezenkívül bizonyított: pozitív 
összefüggés van a zöldte-
rületek és az emberek fizi-

kai aktivitása között. 
A zöldben végzett 

testmozgás sok-
kal hatásosabb 
a mentális egész-
ség megőrzésé-

ben, mint bármely 
más környezetben 

végzett fizikai aktivitás. 
Ezzel szoros összefüggés-
ben áll: a zöldterületek 
csökkentik a stresszt, va-
lamint az egészségbeli kü-
lönbségeket a magasabb 
és az alacsonyabb társadal-

mi-gazdasági státuszú váro-
si területeken élők között.

Fontos ugyanakkor 
azt is megjegyezni, 
hogy az embe-
rek többsége 
nem sportolni 
megy a városi 
parkokba. Egy 
erre vonatkozó 
felmérés azt állapí-
totta meg, hogy mindössze 
3 százalékuk végez könnyű, 
5 százalékuk mérsékelt és 
8 százalékuk közepes vagy 
erőteljes testmozgást a 
zöldterületeken. A legtöbb 
ember ugyanis pihenni jár a 
zöldbe, a városi parkokba, 
ahol általában leülnek vagy 
lefekszenek. Egy Ameriká-
ban végzett kutatás, amely-
nek során 30 városi parkot 
vizsgáltak meg, szintén ezt 
erősítette meg, és végül arra 
jutottak, hogy az ott tartóz-
kodók 68 százaléka csak ülő 
tevékenységet folytat.

A városi parkok, ligetek 
ugyanakkor nemcsak a pihe-
nés és a mentális egészség 

megőrzése szempontjából 
fontosak, de a gyaloglás 

miatt is. A gyaloglás 
ugyanis a fenntart-

ható és egész-
séges város 
alapja. Azokban 
a városokban, 

ahol javították 
a gyaloglás felté-

teleit, jelentős mér-
tékben megnövekedett a 
gyalogosaktivitás, de még 
ennél is nagyobb növekedés 
volt tapasztalható a társas 

és rekreációs tevékenysé-
gek területén. Ugyanis a köz-
terek és a parkok minden 
városban a „demokrácia te-
rei”, ahol nemtől, életkortól, 
vallástól, végzettségtől füg-
getlenül minden társadalmi 
réteg megtalálható. Ezeken 
a helyeken tudnak a külön-
böző társadalmi rétegek 
egymással találkozni, párbe-
szédet folytatni, aktívan vagy 
passzívan kikapcsolódni.

Szabó C. Szilárd

Jelentősen nőtt a zöldterületek nagysága Szegeden 2005 
és 2019 között – állítja Jóna László kutató, aki szerint ez 
nemcsak az emberek életminőségének javítása, de klíma-
védelmi szempontok miatt is egyre fontosabb. Szegeden 
összesen közel 4 millió négyzetméter, vagyis 400 hektár a 
zöldterületek nagysága.

A köz-
terek és a 

parkok minden 
városban a 

„demokrácia 
terei”.

A gya-
loglás a 

fenntartható 
és egészséges 
város alapja.

Messziről jött ember
Egy messziről jött ember, a pár hónapja Szegeden élő 
dán zenész, Frederik Cornelius nemrég azt mondta la-
punknak: többek között azért szereti Szegedet, mert 
nyugodt és élhető város, rengeteg fával és sok szép, 
gondozott parkkal. A mondás szerint a messziről jött 
ember azt mond, amit akar. Nem ismerjük őt, nem 
lehet ellenőrizni, így bármit mondhat. Most azonban 
nem igaz a mondás, hiszen éppen a messziről jött em-
ber világít rá arra, ami nap mint nap a szemünk előtt 
van, tehát ellenőrizhető, csak nekünk már fel sem tű-
nik, mert megszoktuk, hogy Szegeden tényleg sok a 
zöldterület.

Szeged szerencsés  
a zöldenergiában

Szeged legyen a legzöldebb és legegészségesebb ma-
gyar város – ez az önkormányzat célja. Zöldenergia 
szempontjából Szeged szerencsés helyzetben van: 
mind a geotermikus hő-, mind pedig a napenergia te-
kintetében jók a város adottságai. Az önkormányzat 
tízmilliárdokat költött a közösségi közlekedés korsze-
rűsítésére, mely már több mint ötven százalékban 
elektromos, köszönhetően a villamos- és a troliflot-
tának. Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője szerint 
2025-re ez az arány akár már kétharmados is lehet. 
Megújultak a lakótelepek a panelprogramban, napele-
meket telepítenek a közintézményekre, folyamatosan 
fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát.

Forrás: Jóna László/Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

A megújult újszegedi ligetben 4500 négyzetméterrel nőtt a gyepfelület. A zöldben vég-
zett testmozgás nagyon hatásos a mentális egészség megőrzésében. Fotó: Szabó Luca 
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Élve elégették azokat az embereket,
akik életben maradtak a sortűz után

Kilencvenkilenc, nagyrészt szegedi és Szeged környéki zsidót gyilkoltak le bestiális kegyetlenséggel  

az SS-katonák a háború legvégén Ausztriában

H
etvennyolc éve, 
1944 júniusában 
több mint ötezer 
szegedi zsidó állam-

polgárt deportáltak Szegedről 
a Bécs melletti Strasshofba – 
gyári és mezőgazdasági mun-
kára. A marhavagonokban ide 
szállított szegediek többsége 
túlélte a kényszermunkát, és 
hazatért.

Kilencvenkilenc, nagy-
részt szegedi és Szeged 
környéki zsidót azonban 
bestiális kegyetlenséggel 
mészároltak le a nácik a há-
ború végén, 1945. április 15-
én Randeggnél – olvasható 
Frojimovics Kinga és Molnár 
Judit Szeged–Strasshof–

Szeged című könyvében. A 
szerzőpáros a tanulmányok 
mellett a témához tartozó 
dokumentumok sokaságát 
tárta a nyilvánosság elé, de 
személyes történetek és visz-
szaemlékezések is megtalál-
hatók könyvükben.

Megrázó részletek  
a kivégzésről

A randeggi áldozatok két, 
egymáshoz közeli alsó-auszt-
riai településen létrehozott 
munkatáborban dolgoztak: a 
lilienfeldi cementgyárban és 

kerschenbachi kőbányában. 
A táborok 1945 áprilisi eva-
kuálásakor a két csoportot 
egyesített halálmenetben in-
dították el a mintegy 150 ki-
lométerre fekvő Mauthausen 
felé. Nem jutottak el a kon-
centrációs táborig: nagyjából 
félúton, Randeggnél meggyil-
kolták őket.

A Szegedi Zsidó Hitköz-
ség irattárában fennmaradt 
egy dokumentum, amely a 
megrázó részletekről tudósít. 
Eszerint a két tábort 1945. 
április 12-én evakuálták, a 
kényszermunkásokat gyalog 
indították útnak, SS-kíséret-
tel. Az evakuáláskor egy, a 
környéken dolgozó szegedi 
keresztény vendéglős figyel-
meztette szintén szegedi 
kényszermunkás ismerősét 
arra, hogy a csoportot kivé-
gezni viszik. Így néhányan 
megpróbáltak megszökni, de 
elfogták őket. A menet ápri-
lis 15-én érkezett Randegg- 
be. „Ott rőzsét szedettek ve-
lük. Mikor ezt összeszedték, 
parancsot kaptak arra, hogy 
valamennyien üljenek szo-
rosan egymás mellé, arccal 
a hegy felé. Ekkor adott jelre 
megszólalt két géppuska, és 
végigsöpört soraikon.” Ezt 
követően az SS-katonák „le-
borították a holttesteket és a 
még élőket is rőzsével, és azt 
meggyújtották”.

Kiirtották a Hoffmann 
családot

A kilencvenkilenc meggyil-
kolt közül harmincöt szegedi, 
tizenhat hódmezővásárhelyi, 

hét szentesi, tíz vámospér-
csi, két kiskunhalasi, tizen-
két makói, négy dunapataji, 
egy bajmoki, két debreceni 
és tíz beazonosíthatatlan ál-
dozat volt. A beazonosítható 
áldozatok közül huszonnyol-
can 16 évesek vagy még 
annál is fiatalabbak voltak, 
kicsi gyerekek. A tíz vámos-
pércsi áldozat mindegyike a 
Hoffmann családhoz tarto-
zott, kilencen egy és tizen- 
nyolc év közöttiek voltak:

• Hoffmann Emil 18,
• Hoffmann Katalin 16,
• Hoffmann Lívia 14,
• Hoffmann Magda 12,

• Hoffmann Edit 10,
• Hoffmann Vera 7,
• Hoffmann Zoltán 6,
• Hoffmann Judit 4,
• Hoffmann Klára 1 éves 

volt.

A randeggi tömegsírt 
1947 novemberében ex-
humálták. Az áldozatokat 
1947. december 7-én Sze-
geden temették újra, a zsidó 
temető hősi halottak par-
cellájában, egy nagy közös 
sírba.

Több ezer ember állta 
körül a sírt Szegeden

A korabeli sajtótudósítások 
szerint nagy részvét mellett 
temették el azt a 11 kopor-
sót a szegedi zsidó temető-
ben, amely magába zárta a 
kilencvenkilenc áldozat földi 

maradványait. A közös sírt, 
amely mellett felsorakozott 
a honvéd díszszakasz, több 
ezer ember állta körül.

Frenkel Jenő szegedi 
főrabbi megrendítő szavakkal 
búcsúztatta a megboldogul-
takat. Stern Márton a szege-
di, Gruber László a vásárhelyi 
hitközség nevében búcsúzott 
az elhunytaktól. Dénes Leó 
szegedi polgármester rövid 
beszédében hangsúlyozta: 
arra kell törekednünk, hogy 
soha ne jöjjön vissza az a kor-
szak, amelyben rosszindula-
tú emberek vezették a népet. 
A tudósítások szerint Komó-
csin Zoltán az MKP nevében 
hívta emlékezésre a megje-
lenteket. – Emlékezzünk, hol 
kezdődött. Orgoványnál, Sió-
foknál, gyilkolással, minden 
és mindenki elleni harccal, 
aki a demokratikus gondolat 
jegyében akart élni. Folyta-
tódott azokkal a napokkal, 
amikor a tragédia csöndje 
ülte meg az országot, és soha 
nem lehetett tudni, kire kerül 
a sor. Ezek a sírok kötelez-
nek arra, hogy azon dolgoz-
zunk, soha többé ilyen gyász 
ne szakadhasson ránk, ne 
jöhessen el sem Auschwitz, 
sem Voronyezs és a Don-ka-
nyar – mondta. A tudósítások 
szerint Olejnyik József a Szo-
ciáldemokrata Párt, Szabó 
László a Független Kisgazda-
párt, Ikrényi Bertalan pedig a 
kereskedelmi és iparkamara 
nevében mondott megható 
gyászbeszédet. Végül fel-
hangzott a templomi ének, 
és a könnyekig meghatott 
nagyszámú közönség előtt 
süllyedt a közös sírba a 11 
koporsó, a kilencvenkilenc 
áldozat földi maradványaival. 

Kegyelmet kapott 
a gyilkos

A randeggi mészárlásban 
részt vevő Ernst Burian, 
a Lunz am See-i Hitlerju-
gend-kiképzőtábor vezetője 
ellen pert indítottak a bécsi 
népbíróságon. Ernst Buriant 
1948-ban életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélte a 
népbíróság, de öt év után 
kegyelmet kapott.

Szabó C. Szilárd

„Soha el nem múló fájdalom-
mal jelentjük, hogy véreinket 
a német katonaság 1945. 
április 15-én Randeggnél a 
legszörnyűbb állati kegyet-
lenséggel legyilkolta, és az 
általuk szedetett rőzsével 
részben még élve elégette” 
– adták hírül a gyászoló csa-
ládok a korabeli sajtóban, 
ahol szeretteik nevét és élet-
korát is közölték. Innen tud-
juk, hogy a mészárlás áldo-
zata volt a 2 éves Markovits 
Ferenc, a 7 éves Hoffmann 
Vera és a 8 éves Váradi And-
rás is. Az áldozatok megma-
radt hamvait Szegedre hoz-
ták, és a zsidó temetőben 
helyezték örök nyugalomra, 
1947. december 7-én.

Zsidó munkaszolgálatosok 1942-ben. Fotó: Móra Ferenc Múzeum 

Szegedi és makói zsidókat szabadítanak fel az amerikai 
csapatok Bergen-Belsen közelében, 1945. április 13-án.

A Strasshofba deportált és Randeggnél meggyilkolt 
kilencvenkilenc áldozat temetése a szegedi zsidó teme-
tőben, 1947. december 7-én. Elöl: Frenkel Jenő szegedi 
főrabbi. 
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Pokorny Lia, Mácsai Pál
és még sokan mások
a városháza udvarán

LEGENDÁS VADNYUGAT
Időpont: június 25-étől.
Helyszín: Móra Ferenc Mú-
zeum.
A Múzeumok éjszakáján, 
június 25-én nyílik meg A 
legendás vadnyugat – Cow-
boyok és indiánok című ki-
állítás. A tárlaton nemcsak 
a vadnyugati mindenna-
pokat – a cowboyok tár-
gyait, indián fejdíszeket és 
békepipákat – mutatják be, 
de érdekes relikviákat is 
láthatnak: így például azt a 
kalapot, amelyet Tom Sel-
leck viselt a Monte Walsh 
című westernfilm főszerep-
lőjeként, valamint olyan fil-
mes kellékeket, amelyeket 
a Bud Spencer-féle spaget-
tiwesternekben használtak. 
De láthatják Xántus János 
Henry-karabélyát is. Xántus 
a XIX. századi világutazók 
egyik legjelentősebb alakja 
volt, akiről a legenda szerint 
Old Shatterhand karakterét 
mintázta Karl May.

LEVENDULA- ÉS RÓZSA-
NAPOK 
Időpont: június 25–26., 
szombat–vasárnap, 10 órá-
tól.
Helyszín: a füvészkert.
Családi rendezvény kulturá-
lis programokkal, koncertek-
kel, ismeretterjesztő előadá-
sokkal, növénybemutatóval 
és kézművesvásárral. Fősze-
repben a levendula és a ró-

zsa, a fűszer- és gyógynövé-
nyek.

KVÍZSÉTA
Időpont: június 30., csütör-
tök, 16 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
Ha Hódi Nóra idegenvezető-
vel tartanak, egy kvízjáték 
szereplői lehetnek. Tíz meg-
álló a városban, mindegyik-
hez tartozik egy kérdés. A 
válasz néha vicces, néha 
szomorkás. Egy dolog azo-
nos: mind szegedi történet. 
A séta regisztrációhoz kö-
tött, és részvételi díjas. Tour- 
inform-iroda, Széchenyi tér 
12.; telefon: +36-62/488-
690, +36-62/488-699; 
e-mail: szeged@tourinform.
hu

MINYONOK: GRU SZÍNRE 
LÉP 
Időpont: június 30-ától, csü-
törtöktől.
Helyszín: Belvárosi mozi.
A világ legsikeresebb animá-
ciós sorozatának legújabb 

részéből, a Minyonok: Gru 
színre lépből kiderül, ho-
gyan vált valóra egy 12 éves 
fiú álma, hogy ő legyen a 
világ legnagyobb szupergo- 
nosza.

SZEGED ESTI FÉNYEKBEN
Időpont: július 1., péntek, 
19 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A séta résztvevői megismer-
kednek a palotás város épü-
leteivel, tereivel, megnézik 
a kivilágított palotákat és 
szobrokat. A séta regisztrá-
cióhoz kötött, és részvételi 
díjas. Tourinform-iroda, Szé-
chenyi tér 12.; telefon: +36-
62/488-690, +36-62/488-

699; e-mail: szeged@
tourinform.hu

SZEGEDI ÉDES ÉLET
Időpont: július 2., szombat, 
10 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
Hajdani és mai neves cuk-
rászmesterek és édesség-
kereskedők nyomában. Me-
lyik cukrászdában kínálták 
először a kávé mellé omlós 
szegedi kiflit? Hol nyitotta 
meg üzletét Suhajda József? 
A séta regisztrációhoz kötött, 
és részvételi díjas. Tourin-
form-iroda, Széchenyi tér 12.; 
telefon: +36-62/488-690, 
+36-62/488-699; e-mail: 
szeged@tourinform.hu

V
áltozatos színházi előadásokkal és koncertekkel 
várják a közönséget a városháza udvarán, ahol 
idén is megrendezik a Nyári Színházi Estéket és 
a Muzsikáló Udvar című programsorozatot. Koz-

ma József, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke a 
rendezvényeket bemutató sajtótájékoztatón elmondta: a 
város sokszínű kulturális életének programjai nem feje-
ződnek be a kőszínházi évad végével. Felidézte: a város-
háza kiváló akusztikájú, neobarokk udvarán Vaszy Viktor 
kezdeményezésére 1970-ben a Szabadtéri Játékok kísé-
rőrendezvényeként szerveztek először zenei, majd színhá-
zi rendezvényeket.

A Nyári Színházi Esték július 4-én Varsányi Anna Eskü-
vő után című vígjátékával indul. Július 7-én Forró Zsóka és 
Oszvald Marika adják elő az Összezárva című keserédes ko-
médiát, július 18-án pedig Pokorny Lia lép fel zenés estjével.

A Muzsikáló Udvar programja július 25-én a Margaret 
Island akusztikus koncertjével kezdődik, majd a Swing à la 
Django és Koszika, Mácsai Pál, valamint László Boldizsár és 
Nánási Helga estjével folytatódik.

Coltok és békepipák

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ, KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ,

ÚT- ÉS KÖZMŰHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ, JOGI ÜGYINTÉZŐ,
ANYAGMOZGATÓ-ÉPÜLETGONDNOK, TAKARÍTÓ.

Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier internetes oldalon.
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     Postabontás

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre.

Aki nem hiszi,
járjon utána!

E
gyszer volt, hol nem 
volt, valahol a sze-
gény ember drága 
vasútjának végén, a 

felcsúti völgyben egy titkos 
nemzetgyűlés. Itt üléseztek 
a réten az ország nagyjai, 
mert a családi csudakastély 
még nem épült meg, pedig 
már elköltötték a pénz há-
romszorosát. Muszáj volt ti-
tokban összeülniük, mivel-
hogy üresen kongott a lá-
dafia. Nehéz helyzet volt. 
Biztonsági kapukra sem tel-
lett, a TEK is csak a kerék-
páros-alakulatát tudta kive-
zényelni.

Először ünnepélyesen 
megemlékeztek az ónodi 
országgyűlésről. 315 éve, 
1707. június 13-án, a Rá-
kóczi-szabadságharc idején 
mondta ki az országgyűlés a 
Habsburg-ház trónfosztását. 
Meg kellett oldani a financi-
ális problémákat: kétmillió 
forint hadiadót vetettek ki, 
melynek fizetésére a neme-
seket is kötelezték.

Ezt a példát viszont rög-
tön elvetették.

Az egyik okostojás ki-
találta az extraprofitadót. 
Gyorsan kiszámolta, meny-
nyivel tartozik Brüsszel, és 
szétosztotta, ki mennyit fi-
zessen. Rosszul kezdte a 
számolást, mert belevette 
az aranyvejkót, a Mészá-
ros-klánt és a többieket. Lett 
is nagy felzúdulás! A máso-
dik szétosztás azonban már 
sokaknak tetszett, mert ki-
maradtak belőle a főneme-
sek, a jacht- és repülőtulaj-
donosok, szállodaláncosok. 
Igaz, hogy az adó nevével 
baj volt, mert nem az ext-
ranyereséget, hanem a for-
galmat vette alapul, amire 
már másnap leidiótázták a 
minisztert, akinek közgazda-
sági tankönyvet is küldtek. 

Szent ígéretet tettek, 
igaz, vérükkel nem írták 
alá (állítólag a Covid miatt), 
hogy ezen pluszkiadások 
nem megszorítások, s a vá-
lasztókra nem háríthatók 

át. Kihirdették, hogy vész-
helyzetben akár a lakosság 
pénzét, megtakarításait is el 
lehet venni. De a gránitszi-
lárdságú Alaptörvény tizedik 
módosítása szerint ez csak 
háború esetén vagyon így, 
s mi békepártiak vagyunk, 
így hát egyelőre nem muszáj 
külföldre vinnünk a fillérké-
ket, lám, Tiborcz is visszajött 
Spanyolhonból. Kapott is 
pár száz millió vissza nem 
térítendő támogatást, hogy 
jobban érezze magát, míg 
a bankját vagy a szállodáit 
látogatja.

Most már mindenki elis-
merte, hogy gáz van, a júni-
usra ígért nyugdíjkorrekciót 
júliusra csúsztatták, sürgősen 
portyázni kell menni. Nosza 
lóra ültették az újraaktivált 
minisztert, menjen a régi 
haverokat megpuhítani, ne 
vacakoljanak már azzal a 
jogállamisággal, hiszen mi 
is megszavaztuk a szegény 
metropolita vagyonmenté-
sét! Az újraaktivált miniszter 
büszkén hozta a nagy sem-
mit. Elküldte hát a vezér a 
csapatokat portyázni, hiszen 
a lélegeztetőgép-biznisz is 
15 milliárd osztalékot ered-
ményezett. Mentek a vitézek 
keletre, s végszóra sikerrel 
jártak. Szájról szájra terjedt 
a jó hír. Megvan a pénz, fiúk! 
Folytathatjuk a játékainkat! 
Pont annyi hitelhez jutottak, 
amennyit jó magaviselet ese-
tén megígértek nekünk, de 
ebbe nem szólhatnak bele. 
Mindenki megkapja az eddi-
gi suskát, pánikra semmi ok. 
Már félig megsült a nyárson 
az ökör, folyt a csúti bor, kezd-
tek összeakadni a szemek, 
mikor hírnök érkezett: Soros 
bankja adta a hitelt, extraka-
mattal. Kicsit megborzong-
tak, de a vezér már korábban 
megmondta: a háborúból is 
Soros húz hasznot. Sebaj, azt 
majd az unokák törlesztik. Élj 
a mának! Így hát Hunnia to-
vábbra is él és virul. Aki nem 
hiszi, járjon utána!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Állatbarát
a zebrán

A
z alábbi kis sztori 
szinte szóra sem 
érdemes, ám a 
gyógyíthatatlannak 

tűnő grafomániámon túl ad 
némi betekintést jelen vilá-
gunk nem túl szívderítő álla-
potáról is.

Íme.
Két kisebb embercso-

port állt az út két oldalán. 
A velem szemben lévők kö-
zött egy biciklista a mellette 
levő kutyájával együtt várt 
az átkelésre buzdító jelre. 
Zöldre váltott a lámpa, és 
az addig várakozók elindul-
tak egymás felé. A kutyus, 
talán a hirtelen feléje tóduló 
emberektől megzavarodva, 
elinalt gazdájától. Mire a 
gazdi harsány hangon hívta 
magához, és közben elné-
zést kért mindazoktól, akik 
megijedtek az ide-oda fut-
kosó ebtől. Ám egy idősebb 
hölgy magából kikelve kár-
hoztatta a szerinte felelőtlen 
kutyatulajdonost, merthogy 
a kutyája akár egy autó kere-
kei alá is kerülhetett volna. 
De mindezt oly emberhez 
és állatbaráthoz méltatlan 
módon adta elő, hogy én 
például kezdtem jobban 
félni tőle, mint a rohangáló  
kutyától.

Van egy latin közmon-
dás, a „Cave canem!”, azaz 
„Óvakodj a kutyától!” De 
szerintem a vérmesebb „ku-
tyabarátoktól” még inkább  
kell.

Méhes János

Az egészségükért gyalogoltak

T
öbb millió magyart érint a magas vérnyomás és a cu-
korbetegség. Az országos Botra fel! kampányban a Cu-
korbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (CEOSZ) és 
a Magyar Hypertonia Társaság (MHT) együtt hívta fel a fi-

gyelmet a testmozgás fontosságára és a sport jótékony hatására.
Május 28-án huszonnégy magyar városban csatlakoz-

tak a kampányhoz az érdeklődők, akik közös nordic walking 
(magyarul: skandináv gyaloglás, síjárás vagy botsport – a 
szerk.) sétán ismerkedtek meg ezzel a minden korosztály 

számára élvezetes mozgásformával. Szegeden az újszege-
di Erzsébet-ligetben rendezte meg a programot a Tisza-parti 
Cukorbetegek Egyesülete, amelyen idősek és fiatalok egya-
ránt kipróbálhatták a nordic walkingot. A vércukor- és vér-
nyomásértékeket a program előtt és után is megmértük, így 
mindenki a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy mennyire 
fontos a testmozgás.

Nagy Ildikó,
a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete vezetője 

A kormánnyal együttműködve
zengik a nagy hazugságokat

T
anulmányaim sze-
rint a rendszervál-
tással Magyaror-
szág – és a V4-ek 

– a „legújabb” kapitalizmus 
építésébe kezdett, amely 
rendszer egyik sajátossá-
ga a szabadpiaci kereske-
delem. Azaz az állam e kör-
ben történő „önkényes” be-
avatkozása leginkább nem 
jogszerű, az árak alakulását 
többnyire a kereslet és a kí-
nálat határozza meg. (Ter-
mészetesen lehetnek kivé-
telek, de nem eshet túlzás-
ba a hatalom.) Ami viszont 
ennél is fontosabb: a de-
mokratikus jogállamiság. 
Van viszont egy vezér, aki 
sérthetetlen, és szent a sza-

va. Lojális megmondóembe-
rek sokasága tartozik még 
hozzá, akik viszik a vezér 
bölcselkedéseit a pórnép-
hez. Természetesen nincs 
apelláta.

A békemeneteken a 
„népfelség” színe-java 
megmutatja a ci-
vil összefogás 
erejét, amely 
az elmúlt 
12 év alatt 
a kormány-
nyal együtt-
működve – ál-
lítom, inkább a 
kormánynak aláren-
delve, természetesen nem 
a hatalom baklövéseit, 
hanem a különféle civil-

szervezetek és az ellenzék 
szerepét becsmérlik – zengi 
a nagy hazugságokat, száz-
milliós nagyságrendű köz-
pénzen.

Mióta közvetett formá-
ban, a politika alakulását 
kísérve, ismerhetem Orbán 

Viktor pályafutását, ál-
landóan az az érzé-

sem, hogy vala-
mi világraszólót 
szeretne tenni. 
Néha úgy is vi-

selkedik, mint aki 
már elérte célját. 

De nem, még akkor 
sem, ha valóban világszerte 
ismert az Orbán név, sajná-
latosan negatív előjellel.

Kutnyik Pál

Temesvári körút, madáritató. Szomjas süni. Fotó: Pónyai Réka

Meg-
mondóem-

berek sokasága 
viszi a vezér 

bölcselkedéseit 
a pórnéphez.
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NYOLCADIK HELY AZ EB-N. 
A +109 kilós súlycsoportban 
versenyző Nagy Péter 376 ki-
logrammos teljesítménnyel a 
nyolcadik helyen végzett össze-
tettben a súlyemelők tiranai 
Európa-bajnokságán. A Sze-
gedi Lelkesedés SK 17-szeres 
országos bajnok, háromszoros 
Eb-bronzérmes, a tavaly nyári 
tokiói olimpián hetedik helyen 
zárt sportolója szakításban 
165 kilót teljesített, ezzel 11. 
volt. Lökésben 211 kilóig ju-
tott, így ebben a fogásnemben 
nyolcadik lett. 376 kilogram-
mos összetett eredménye szin-
tén a nyolcadik helyre volt ele-
gendő. Nagy elmondta, egy hó-
napja szenvedett a derekával, 
ez látszik is az eredményen, de 
összességében elégedett a tel-
jesítményével.
TÁVOZOTT KELLER IVÁN. 
Csapatot váltott Keller Iván, a 
Naturtex-SZTE-Szedeák kosár-
labdázója, aki Zalaegerszeg-
re igazolt. Egerszegen Sebast-
jan Krasovec edző kinevezése 
után a magyar mag megtalá-
lása jelenti a prioritást. A csa-
pat első nyári igazolása Kel-
ler lett, aki az elmúlt két sze-
zont Szegeden töltötte. A játé-
kos távozásával kapcsolatban 
megjegyezte, a Szedeáknál is 
marasztalták, de a több játék-
lehetőség miatt döntött a ZTE 
KK mellett.
KÉT VERSENYEN JÁRTAK. 
A szegedi Fiona Fitness SE 
versenyzői Kiskunfélegyhá-
zán, a IX. Nemzetközi Dance 
Universum versenyén szere-
peltek. Császár Lilla amatőr 
manó korcsoportban, cheer-
leading kategóriában bronz-
minősítést szerzett, Kozma 
Szimonetta amatőr gyerek 
korcsoportban, disco kate-
góriában második lett, míg a 
cheerleading kategóriában 
győzött, és övé lett a legtehet-
ségesebb táncos gyerek kor-
csoportban a különdíj is. Leh- 
mann Anna amatőr gyerek 
korcsoportban, cheerleading 
kategóriában második helyen 
zárt. A duóknál Kozma és Leh- 
mann Anna cheerleading ka-
tegóriában bronzminősítést 
kapott. Az egyesület verseny-
zői Budapesten, a ritmus-
csapatok országos táncver-
senyén is indultak. Itt egyé-
niben Kozma gyerek korcso-
portban, open kategóriában 
ötödik, míg fusion dance ka-
tegóriában első lett, és kvalifi-
kálta magát a ciprusi világbaj-
nokságra. Nagy Liliána gyerek 
korcsoportban, fusion dance 
kategóriában második helyen 
zárt. Felkészítő edző: Károlyi 
Viktória.

Ezüstérmes lett a Tisza Squash SE
Kicsivel csúsztak le a dobogó tetejéről a csapatbajnokságban

Márton negyedik lett 
Svédországban

A 
szegedi Márton 
Anita 18 méterhez 
közeli eredménnyel 
a negyedik helyen 

végzett a svédországi Sollen-
tunában rendezett nemzet-
közi atlétikai versenyen. Az 

olimpiai bronzérmes, fedett 
pályás világbajnok magyar 
atléta 17,98 méterrel zárt, 
így nem volt messze 18,24 
méteres idei legjobbjától, 
amelyet április végén lökött 
Montenegróban.

„Nem lehet hibázni” – ezzel 
a felütéssel utazott el az I. 
osztályú fallabda-csapatbaj-
nokság utolsó, budapesti for-
dulójára a Tisza Squash SE, 
amely pontosan tudta, hogy 

mindhárom meccsét meg 
kell nyernie, ha maga mögött 
akarja tartani üldözőit. A sze-
gediek hatalmas csatákat 
vívtak, ám a Squashberek 
SE ellen a 2–2-es eredmény 

utáni számolgatásból szet-
tekkel a tatabányai csapat 
jött ki jobban, ezzel elúszott 
az esély az aranyra. A bajnok 
így az a Victor-BLE Team lett, 
amelyet a Tisza Squash SE 
legyőzött a szezon során, ám 
a körbeveréseknek köszön-
hetően mégis a budapesti 
rivális örülhetett.

Ami a szegedieket illeti, 
a klubban kiválóan teljesí-
tett a zárófordulóra leiga-
zolt, egyéni Európa-bajnok 
Raphael Kandra, aki a já-
téknap legjobb meccsén 
verte 3:2-re a tatabányai 
Farkas Balázst, hazánk első 
számú játékosát. Kand- 
ra mellett csupa szegedi, 
Sebők Benedek, Hoffmann 
Péter, Vas Máté, Kiss Dáni-
el, Hódi György és Benedek 
Kristóf alkotta a gárdát, 
amely tavalyhoz hasonlóan 
ezüstérmesként fejezte be 
a szezont.

A dobogó második fokára állhattak fel a szegediek. Fotó: 
Tisza SE

Csúcsra jár a vizes vb – részben Szegeden
A vízilabdatornán most jönnek a legizgalmasabb összecsapások

A felénél jár a 19. vizes vi-
lágbajnokság, amelynek 
Budapest mellett többek 
között Szeged, az ultra-
modern Tiszavirág Sport- 
uszoda is házigazdája. A 
medencés úszók program-
ja már a végén tart, de a 
vízilabdatornán és nyílt vízi 
úszásban csak most jönnek 
az izgalmak.

E
gy hete a szinkron- 
úszók küzdelme-
ivel rajtolt el Ma-
gyarországon a 19. 

vizes világbajnokság, ame-
lyen még az úszók, nyílt vízi 
úszók, vízilabdázók és mű-
ugrók küzdelmeit rendezik 
meg. 

Szegedi helyosztók  
a pólósoknál

Az eseménynek Szeged is 
házigazdája: a vízilabdator-
nán a férfiaknál és a nőknél 
is itt rendezték meg a D cso-
port küzdelmeit. Előbbieknél 
Szerbia, Ausztrália, Kazahsz-
tán és az Egyesült Államok, 
utóbbiaknál Thaiföld, Fran-
ciaország, Görögország és 
Spanyolország versengett 
a héten a Tiszavirág Sport- 
uszodában, ahol azonban to-
vábbi izgalmakra is sor ke-
rül, hisz az ultramodern hely-

szín szerepet kap a helyosz-
tókon. A férfiaknál hétfőn a 
négy csoport negyedik helye-
zettjei kezdik a helyosztókat, 
majd szerdán a 13. és a 15., 
pénteken a 9. és a 11. hely 
sorsa dől el. A nőknél hason-
ló a program: most vasárnap 
játszanak a csoportok ne-
gyedikjei, kedden lesznek a 
13. és a 15., csütörtökön pe-
dig a 9. és a 11. helyért zaj-
ló összecsapások. A magyar 
válogatott nem jön hozzánk, 
mindkét gárda Budapesten 
harcol az érmekért, de pél-

dául a női együttes felké-
szülésének egyik helyszíne 
Szeged volt az utolsó napok-
ban. Jegyek még kaphatók 
a Tiszavirág Sportuszodába, 
ennek részleteiről és a pon-
tos szegedi programról a ver-
seny hivatalos honlapján, a 
fina-budapest2022.com ol-
dalon lehet tájékozódni.

Olasz Anna éremesélye

Ami az úszókat illeti, a me-
dencés számok ezen a hét-
végén befejeződnek a Duna 

Arénában. Itt a HAÁSZ SZUE 
csapatát Pádár Nikolett 200 
méter gyorson és a váltóval 
képviselte – eredményeiről 
a következő számunkban 
adunk hírt. Június 26-ától 
30-áig a nyílt vízi úszóknak 
szurkolhatunk, akik között a 
szintén szegedi Olasz Anna 
10 és 25 kilométeren, illetve 
a váltóval is piros-fehér-zöld 
színekben úszik a Lupa-tó-
ban. Olasz a 10 kilométeres 
olimpiai távon tavaly ezüst- 
érmes lett a szintén buda-
pesti Eb-n, a váltóval pedig 

bronzot szerzett a hazai kon-
tinensviadalon, majd negye-
dik lett a tokiói ötkarikás já-
tékokon, de a maratoni 25 
kilométeren is rendelke-
zik Eb- és vb-ezüsttel. Edző-
je, Gellért Gábor elmond-
ta: Olasz a nemzetközi me-
zőny meghatározó alakja, öt 
Eb és két olimpia mellett ez 
lesz az ötödik világbajnoksá-
ga. Minden versenyszámban 
a pontszerzés a realitás, de 
örülne, ha érmet is szerezne. 
Erre legjobb esélye a váltóval 
lehet.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Csong-
rád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegész-

ségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 
Szeged városában

természetes fürdőhelyként jelölte ki

Szeged, Lapos szabadstrand területét
(Tisza folyó bal part,  

173,400 fkm – 173,500 fkm),
a fürdési idény 2022. június 15-étől 

2022. augusztus 31-éig tart.

Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

A női vízilabda-válogatott „szegedi vizeken” is készült a vb előtt. Fotó: MVLSZ

Elképesztő izgalmak után alakult ki az I. osztályú fallabda- 
csapatbajnokság 2021–2022-es szezonjának végeredmé-
nye: a Tisza Squash SE kicsivel lecsúszott az aranyról, így 
a második helyen zárt.
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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 szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 29. 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: Burkony-
nak hívták a hajók vagy dereglyék oldalbordáját. A nyertes: Uglár Zsuzsanna. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖT-
TEK HÁZASSÁGOT jú-
nius 10-én: Balázs Ad-
rián és Géczy Vanda; jú-
nius 11-én: Szűcs Nor-
bert és Kátai Brigitta 
Nikolett, Kis Zoltán At-
tila és Biacsi Karolina, 
Kis Gergő Sándor és 
Benedek Bianka Ani-
kó, Flajsz Ákos és Turuc 
Roxána, Nagy Tibor és 
Veres Anett.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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JÚNIUS 29., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton 
belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és a szondi.il-
diko@szeged.eu címen.)
JÚNIUS 30., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00 – 18.00 (Tabán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Tabán u. 17.)
JÚLIUS 2., SZOMBAT 
Kothencz  János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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