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Tanévkezdés gondokkal
Pedagógushiány az intézményekben.
Szeged segíti a családokat.

Megfizethető lakhatás
Szeptember 16-ig lehet pályázni a
meghirdetett szociális bérlakásokra.

Füveskönyvek a könyvtárban
Gyűjteménye ritkaságaival köszönti
a Somogyi a százéves szegedi füvészkertet.

10.

Munkában a Szedeák
Megkezdte a felkészülést a Naturtex-SZTESzedeák élvonalbeli férfi-kosárlabdacsapata.

Szeged
Esőben koszorúzással,
nem adja oda
koncertekkel és
a vízművet
finomságokkal ünnepelték
az államnak a szegediek az államalapítást

A

„Jobb helyen van nálunk, mint a Fidesz-kormánynál!” – írta
Botka László polgármester a közösségi oldalán arról, hogy
hiába akarja államosítani az Orbán-kormány a vízműveket
a veszteséges működésre fogva, a szegedit nem kapja meg.
A Szegedi Vízmű nyereséggel zárhatja az idei évet, és jövőre
sem tervez veszteséget.

Bővebben a 2. oldalon

viharos időjárás
miatt, az ünneplők
biztonsága érdekében az augusztus
20-i városi ünnepség elmaradt. Így ünnepi köszöntőjének egy részletét a Facebookon osztotta meg Botka
László. A polgármester úgy
fogalmazott: történelmi időket élünk, történelmi kihívásokkal, de mi itt Szegeden
már többször bebizonyítottuk, hogy a legnagyobb veszélyeket, nehézségeket is le
tudjuk együtt küzdeni. A Széchenyi téren három napon át
koncertek, kézművesek és finom ételek, italok várták a látogatókat.
Részletek a 3. oldalon

Péntektől vasárnapig megtelt a Széchenyi tér. Fotó: Iványi Aurél

A város elkötelezett
Tizedére csökken
a zöld programja mellett az energiafelhasználás
az idősotthonokban

A

L

assan eltelik egy emberöltő a legszárazabb szegedi év óta,
de a helyzet azóta
sem sokat javult. A kormány
az energiaválságra hivatkoz-

va megkönnyíti a fakivágást,
ami tiltakozóhullámot váltott ki. Szeged önkormányzata hosszú évek óta elkötelezett a Zöld város programja
mellett. A víz megtartása az

egyik megoldás az elsivatagosodásra, amelynek egyik
formája a Kiskundorozsmán
épült víztározó (képünkön).
Összeállításunk
a 6. oldalon

Kálvária sugárúti
idősek otthonának panelépületét is elkezdte felújítani a pályázaton nyertes
szegedi kivitelező. Most már
mindkét szárnyban működés
közben zajlik az energetikai
felújítás, amely jövő nyárra
fejeződik be. Nagy Sándor
fejlesztési alpolgármester és
Fodor Antal, a körzet önkormányzati képviselője tájékoztatta a sajtót (képünkön).
A korszerűsítéssel az eddigi energiafelhasználás 90
százalékát megtakaríthatja
az önkormányzat.
Fotó: Iványi Aurél
Írásunk az 5. oldalon
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Botka László: Szeged nem adja oda
a vízművet az Orbán-kormánynak
„Jobb helyen van nálunk,
mint a Fidesz-kormánynál!” – írta Botka László
polgármester a közösségi oldalán arról, hogy hiába akarja államosítani
az Orbán-kormány a vízműveket, a szegedit nem
kapja meg. A kérdésről
hivatalosan a közgyűlés
dönthet.
„A Fidesz-kormány mindent
el akar venni a helyi közösségektől, az önkormányzatoktól. Amiket eddig államosítottak (iskolák, kórházak,
építésügy, stb.), mind ros�szabbul működnek. A víz
a legértékesebb kincsünk,
ezért évente százmilliókat
fordítottunk a közművek fejlesztésére. A Szegedi Vízmű nyereséges és jövőre is
az lesz. Jobb helyen van nálunk, mint a Fidesz-kormánynál!” – fogalmazott Botka
László polgármester Facebook-posztjában.

A polgármester a szeged.
hu írásához fűzött megjegyzést. Többször több helyen
megjelent ugyanis, hogy
a vízművek államosítására
készül a Fidesz: a rezsinöveléssel ugyanis ezeknek
a cégeknek is jelentősen

megnőnek az áram- és gázszámláik.
A Szegedi Vízmű Zrt. helyzetére ehhez képest az jellemző, hogy nyereséggel zárhatja 2022-t. A szolgáltató az
önkormányzatnak 1 milliárd
600 millió forintos éves bérle-

ti díjat fizet a víziközmű-eszközök használatért. A társaság
a villamosenergia-felhasználását három év alatt több
mint a felével csökkenti.
Ezt a megtakarítást a városi
szennyvíztisztító telepen a biogáz-előállítás fokozásával, új
gázmotor telepítésével és az
ezzel előállított villamosenergia-mennyiség növelésével,
valamint a társaság összes
nagy energiaigényű berendezésének – légfúvók, szivattyúk
– cseréjével érte el. A Szegedi
Szennyvíztisztító Telepen előállított villamos energia száz százalékban fedezi a tisztítótelep
működését. A Szegedi Vízmű
teljes villamosenergia-felhasználásának közel fele
megújuló energiából származik. Hogy a vásárolt villamos
energia mennyiségét tovább
csökkentse, a Szegedi Vízmű napelem-beruházásokat
indít. És ami a legfontosabb:
a Szegedi Vízmű 2023-ra sem
tervez veszteséget.

Iskolakezdés tüntetéssel
Nemcsak a szülőknek és a gyerekeknek, hanem az óvodáknak
és az iskoláknak is nehéz az évkezdet

M

ár csak pár nap
maradt hátra
tanévkezdésig,
de még mindig
re n g ete g
pedagógust
keresnek az óvodák és az iskolák. A közszféra internetes felületén lapzártánkkor több mint 1200 tanári
álláshirdetést lehetett találni,
emellett tanítókat is keresnek
még több mint 500 hirdetésben, és óvodapedagógust
több mint 600-ban. Több helyen hiány van gyógypedagó-

gusból is; majdnem 300 ilyen
álláshirdetést látni. A nepszava.hu szerint a valós pedagógushiány azonban ennél jóval
magasabb lehet, hiszen számos üres álláshelyet meg
sem hirdetnek. Az intézmények sok esetben a betöltetlen állások óraszámainak
a többi pedagógus közötti szétosztásával, illetve helyettesítésekkel próbálják
kezelni a helyzetet. A Pedagógusok Szakszervezetének
(PSZ) becslése szerint mint-

egy 15 ezer pedagógus hiányozhat a rendszerből.
Nyugdíjasok visszafoglalkoz-

tatásával enyhítenék a tanárhiányt, de az Orbán-kormány
hiába reméli, ez nem lesz
elég. A szakszervezet szerint
viszont ezzel nem lehet megspórolni az érdemi fizetésemelést.
A fiatalok értik, amit
a kormány nem akar. A Diákok a Tanárokért diákszervezet, amely márciusban is
utcára vonult, hogy kifejezze
szolidaritását a pedagógusok mellett, a Facebookon
Évnyitó tüntetést szervez. Arra biztatnak, hogy szeptember 1-jén, az iskolai évnyitó
ünnepségen, aki megteheti,
jelenjen meg kockás ingben,
és erről készüljön egy közös
fotó; szeptember 2-ára pedig
szimpátiatüntetést hívnak
össze Budapestre.

Szeged segít
Az önkormányzat idén is 10 ezer forinttal támogatja az általános iskolás gyerekek tanévkezdését. A támogatásra
a város új rendelete alapján minden olyan szegedi gyermek jogosult, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 330 ezer forintot. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet szeptember 15-éig lehet
benyújtani a szegedvaros.hu oldalról letölthető nyomtatvány kitöltésével, vagy az ügyfélkapun keresztül.

Bod Péter

Itt van az ősz

A

z energiaárak nem most szabadultak el Európában és a világon, és ezt mi, magyarok sokáig azért
nem érzékeltük, mert a Fidesz politikája sarkkövévé az olcsó energiát tette, amit rezsicsökkentésnek nevezett el. A rezsicsökkentés álságos voltáról sokszor
és sokat írtunk, legyen e helyen erről annyi elegendő, hogy
az elmúlt években, amikor kifejezetten olcsó volt az áramnak és a gáznak a beszerzési ára, akkor idehaza bőven a világpiaci ár felett értékesítették mindkettőt. Hogy a turpisság
ne derüljön ki, a 2012-es árak kerültek összehasonlításként
a hazai fogyasztók energiaszámláira – ezzel „bizonyították”,
hogy mennyivel olcsóbban juthatunk hozzá az áramhoz és
a gázhoz.
Arról már nem tudósítottak az energiaszámlák, hogy
2013-tól lényegesen olcsóbbá vált a két energiahordozó, így
a hazai hatósági ár, amely valaha olcsónak volt nevezhető,
egyszerűen drága lett. A Fidesz rezsicsökkentése erre az alapvető hazugságra és elhallgatásra épült, a politikai marketing
pedig képes volt elfedni a valóságot.
Az olcsó energia illúziójához hozzászoktatott Magyarországot sokkolta az a tény, hogy tarthatatlanná vált a Fidesz
örök időkre ígért rezsicsökkentése, amely 2022-es választási kampányának egyik fő eleme volt. Márciusban és áprilisban már tudni lehetett, hogy a lakosságnak megállapított
hatósági áram- és gázár napjai végesek. A központi költségvetésből
akkor is esztelenség lett volna
Átháríthat-e az
finanszírozni a mesterséges
állam olyan terhet
árszintet, ha a kassza tele
a
polgárokra, amelett volna. Ám ennek éppen
lyet maga nem akar
az ellenkezője történt. A vávagy nem tud kifilasztásokat kormányzati kölzetni?
tekezés előzte meg, és utólag
úgy tűnik, mindez felesleges volt,
mert ezek nélkül is simán behúzták
volna a győzelmet.
Nem tudjuk, milyen ősz és tél elé nézünk. Egy biztos: az áramért és a gázért sokat kell majd fizetni. Akkor is, ha a világpiaci árak csak bizonyos fogyasztási
szint fölött fognak érvénybe lépni. Nem biztos, hogy hideg
lesz a telünk, bár valami azt súgja, hogy megannyi enyhe tél
után most akár a korábbiaknál zordabbra is számíthatunk.
Ne legyen igazam!
Ennek kapcsán valami szöget ütött a fejembe. Az energiaválságra sajátos megoldás lehet az oktatásban a szénszünet. Óriási összegeket lehetne megtakarítani azzal, ha egy,
két vagy akár három hónapra bezárnák a hazai általános és
középiskolákat, valamint a teljes felsőoktatást. Egy óbudai
gimnázium azzal került a napokban a hírekbe, hogy vezetői
kiszámolták: az elkövetkező tanévben a korábbi tízszeresére
nő a gáz-, az áramszámlájuk pedig a duplájára.
A különbség döbbenetes.
Hogy az ezernyi iskola bezárása ilyen módon mekkora
költségcsökkenéssel járna, nehezen számszerűsíthető. Ám tegyük hozzá gyorsan: ami pénzügyileg kifizetődő volna, az más
oldalról roppant káros és előnytelen lenne. Az online oktatásból nem kér senki, mert annak gyönge hatékonyságáról
a koronavírus-járvány alatt megbizonyosodhattunk. A közösségtől megfosztott ember lelki és tudati leépüléséről éppen
azért nagyon pontos fogalmakkal rendelkezünk, mert covidos
évek állnak mögöttünk. Ezt visszahozni, ráadásul úgy, hogy
ennek az intézkedésnek nem egészségügyi, hanem pusztán
pénzügyi okai volnának, bizonyára nagyon kevesen akarnák.
És volna itt valami, amin érdemes lenne elgondolkozni.
Átháríthat-e az állam olyan terhet a polgárokra, amelyet maga
nem akar vagy nem tud kifizetni? A szénszünetek heteiben
vagy hónapjaiban az otthonokat fűteni és világítani kell, ami
nem csekély többletköltséggel járna a háztartásoknak. Ez
így méltányos és igazságos volna? Egy magára valamit adó
országban ilyen költséget nem sózhat az emberek nyakába
egy kormány.
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Botka László: Szegeden minél nagyobb a kihívás,
mi annál erősebben jövünk ki belőle
A viharos időjárás miatt, az ünneplők biztonsága érdekében az augusztus 20-i városi ünnepség délelőtti
programjait lemondta az önkormányzat, csak koszorúit helyezte el Szent István és Gizella szobránál. Így
a tervezett ünnepi köszöntőjének egy részletét a Facebookon osztotta meg Botka László. A polgármester
úgy fogalmazott: történelmi időket élünk, történelmi
kihívásokkal, de mi itt Szegeden már többször bebizonyítottuk, hogy a legnagyobb veszélyeket, nehézségeket is le tudjuk együtt küzdeni. Sőt! Minél nagyobb
a kihívás, mi annál erősebben jövünk ki végül belőle.
„Vissza kell térni arra az ös
vényre, amelyet nagy kirá
lyunk, Szent István több mint
ezer éve jelölt ki számunkra.
Kelet helyett végre újra nyu
gatra kellene tekinteni. Nem
szabad olyanokkal szövet
kezni, akiktől ma István ki
rály óva intene bennünket.
És nem lehet éppen azok el
len háborút hirdetni, akiknek
hazánk biztonságát, fejlődé
sét köszönhetjük, és akiken
Magyarország jövője, sikere
múlik – írta Botka László.
Történelmi időket élünk,
történelmi kihívásokkal, de
mi itt Szegeden már többször
bebizonyítottuk, hogy a leg
nagyobb veszélyeket, nehéz
ségeket is le tudjuk együtt
küzdeni. Sőt! Minél nagyobb
a kihívás, mi annál erőseb
ben jövünk ki végül belőle.
Az elmúlt ezer évben volt
időnk megtapasztalni, hogy
mi az, ami sikerre vezet, és
mi az, ami nem. Ezen az úton
Szent István indította el
a nemzetünket, és meggyőző
désem, hogy ma is az ő intő
szavaira kell hagyatkoznunk,
ha megoldásokat akarunk
találni az előttünk sorakozó
bajokra és problémákra.
Ahogy István király tette,
mi is a tudásban, a tehet
ségben hiszünk. Sosem azt
nézzük, ki merről érkezett

hozzánk, hanem azt, mivel
járul hozzá városunk, közös
ségünk fejlődéséhez. Szeged
elmúlt évtizedekben elért si
kerei is ennek köszönhetőek.
Mi nem a politikai hovatarto
zás szerint ítéljük meg egy
mást, hanem a befektetett
munka alapján. Városunkba
tehetséges magyar és kül
földi fiatalok ezrei érkeznek
évről évre, és mi szívesen,
örömmel fogadjuk őket, és
hálásak vagyunk érte, ha te
hetségüket itt bontakoztatják
ki. Megbecsüljük őket, ha itt
maradnak, de megköszönjük
azt is, ha messze viszik váro
sunk jó hírét.
István király a keresztény
értékek fontosságára tanította
a magyarokat. A szolidaritásra,
az elesettek támogatására hív
ta fel övéit. Erre most, a válsá
gok korában nagyobb szükség
van, mint valaha. Szeged ép
pen ezért hozta létre az egész
országban egyedülálló szociá
lis védőrendszerét. Olyan szo
ciális hálót építettünk, amely
menedéket nyújt a kisgyere
kes családoknak, a rászoruló
diákoknak, a brutális infláci
óval és energiaár-emeléssel
sújtott szegedieknek is. Idén
a rendkívüli helyzetre való te
kintettel elhalasztjuk a tűzijá
tékot, és az így felszabaduló
pénzből tűzifát veszünk, hogy

Három évvel ezelőtt, 2019-ben mondott beszédet Botka László polgármester az államalapítás ünnepén a Széchenyi
téren. Archív fotó: Iványi Aurél
a leginkább rászoruló csalá
doknak segítsünk felkészülni
a fűtési időszakra.
És ha ma velünk lenne
első királyunk, alighanem
ő is megállapítaná, hogy
hazánk éghajlata erősen
megváltozott a honfoglalás
óta. Megoldást kell találni
a Szegedet egyre inkább fe
nyegető szárazságra, az el
tűnő évszakokra, az egyre
hosszabb és forróbb nyarak
ra, a hirtelen lezúduló több
hónapnyi csapadékra. Mi új
csatornahálózatokat építünk,
ezeken keresztül új víztározó
ba vezetjük a vizet, szigetel
jük, felújítjuk épületeinket.
Megújuló energiával látjuk el
otthonainkat, bővítjük zöld
területeinket, parkjainkat.
Újrahasznosítjuk, szelektál

juk a szemetünket, komposz
tálunk, ha kell. A szénalapú
fűtési rendszerünket geoter
miával váltjuk fel. Új, bizton
ságos fürdőhelyet alakítunk
ki a régi strand helyén, a Ti
sza partján, napvitorlával
védjük meg a belvárosban
az embereket a tűző naptól.
És mindent elkövetünk
annak érdekben, hogy Sze
ged továbbra is a magyar
kultúra bástyája maradhas
son. Új bölcsődéket építünk,
korszerűsítjük óvodáinkat,
iskoláinkat, hogy megfelelő
hátteret biztosítsunk a sze
gedi gyerekek fejlődéséhez
és tanulásához. A gyönyö
rűen fölújított Móra Ferenc
Múzeum állandó és idősza
kos kiállításai tömegével
csábítják ide az embereket.

Minden hónapra jut egy olyan
kulturális fesztiválunk, amit
bármely európai főváros el
irigyelhetne tőlünk. Miénk
a régió legjelentősebb alter

Elhalasztjuk
a tűzijátékot,
és az így
felszabaduló
pénzből tűzifát
veszünk.
natív és szabadtéri színhá
zi fesztiválja, a Partfürdőn
hamarosan kezdetét veszi
a Szegedi Ifjúsági Napok,
ősszel és tavasszal is medi
terrán hangulatú bornapokat
tartunk a legjobb borászok
felvonultatásával és gazdag

kulturális programkínálattal.
Támogatjuk, hogy minden vá
rosrész megtarthassa és ün
nepelhesse saját szokásait,
hagyományait. Mert meggyő
ződésünk, hogy a közös kul
turális élményeknél erősebb
összetartó erő aligha van.
Szükségünk is lesz újra
a híres szegedi összefogásra.
Mert nehéz idők várnak ránk.
De tudom, hogy ha István ki
rály örökségéhez és saját ér
tékeinkhez hűek maradunk,
együtt át fogjuk vészelni eze
ket a rendkívüli kihívásokat
is. És Szeged erősebb, szebb
lesz, mint volt. Ünnepeljük hát
ma együtt, büszkén és kön�
nyű szívvel első királyunkat,
az államalapítást és az ezer
éves Magyarországot!” – zár
ta gondolatait Botka László.

Az államalapítást ünnepelte a város koncertekkel,
kézművesekkel, ételekkel és italokkal

Az Apostol együttes a Széchenyi téri színpadon.
Fotó: SZVP/Tari Róbert

Eső utáni telt házas programok. Fotó: SZVP/Tari Róbert

Az egyik legifjabb látogató. Fotó: Iványi Aurél

Aktuális

4

2022. augusztus 27., szombat

Megfizethető lakhatás Szegeden – harminc szociális
bérlakást hirdetett meg az önkormányzat és az IKV

Előre meghatározott pontrendszer alapján bíráljuk el a pályázatokat – mondta Ambrus
Regina kezelési igazgató.

Ezt a Kemes utcai lakást havonta 34 ezer 874 forintért lehet majd bérelni.
Fotók: Iványi Aurél

Pályázatot írt ki harminc
felújított szociális bérlakásra a szegedi ingatlankezelő. Mint megírtuk,
a lakásokra szeptember
16-áig lehet jelentkezni.
A meghirdetett ingatlanok bérleti díja 18 ezer és
44 ezer forint között mozog, de ebből 2 és 43,5
százalék közötti kedvezményt adnak a bérlőknek, a jövedelmüknek
megfelelően.

sugárúton át a Székely sorig.
A harminc lakást jelenleg újítják fel; ezek közül kettő már
elkészült, az egyik a Csongrádi sugárúton van, a másik
a Kemes utcában.
A pályázati feltételek
az IKV Zrt. honlapján (www.
ikv.hu) találhatók meg. Ezek
közül a legfontosabb, hogy
a pályázó, akinek nagykorúnak kell lennie, 5 éven belül
legalább 3 év bejelentett szegedi lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik, vagy 2
éven belül legalább 1 év
munkaviszonyt tud felmutatni Szegeden. Ezenkívül életvitelszerűen a városban lakik,
és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre eső

A

piaci árhoz képest
töredékáron juthat
szociális lakáshoz
újabb harminc szegedi bérlő és családja. A most
meghirdetett 28 és 68 négy-

zetméter közötti alapterületű
önkormányzati szociális bérlakások havi díja 18 ezer 424
és 44 ezer 744 forint között
mozog, de az új lakásrendeletnek köszönhetően még
ebből az árból is komoly kedvezményt kapnak azok, akik
rászorulnak – mondta Ambrus Regina.
Az IKV Zrt. kezelési igazgatója kiemelte: a pályázati
részvétel alapfeltétele, hogy
a jelentkezők egy főre eső
jövedelme elérje a 37 ezer
50 forintot. Ugyanakkor
a lakbérből 2 és 43,5 százalék közötti kedvezményt
adnak a bérlőknek, a jövedelmüknek megfelelően. Ez
azt jelenti, hogy ha például

valakinek 37 ezer 50 forint
az egy főre eső havi jövedelme, akkor egy 30 ezer forintos bérlakásra akár 13 ezer
forint kedvezményt is kaphat
– bizonyos feltételek teljesülése esetén –, így mindössze
17 ezer forint bérleti díjat kell
fizetnie havonta.
Ambrus Regina ezzel
kapcsolatosan elmondta:
az önkormányzat és az IKV
célja ezúttal is az, hogy olyan
rászoruló családok jussanak
lakhatáshoz, akik piaci áron
nem engedhetik meg maguknak a bérlést.
A pályázható lakások
többsége panelházakban található, a Vértói úttól a Pentelei soron és a Csongrádi

Újjászületik a Szabadság
téri futópálya

Az alsóvárosiak jelezték a körzet önkormányzati képviselőjének, Kovács Tamás gazdasági
alpolgármesternek, hogy a Szabadság téren a focipálya körüli futópálya felülete felkeményedett. A politikus (képünkön) és egy vállalkozó eltávolították a nagyobb köveket, és fellazították a futókört; ezután salakot fognak leteríteni, amit a képviselő a körzeti keretéből fizet.

havi nettó jövedelme a 37
ezer 50 forintot eléri; a családban élők esetén ez nem
lehet több, mint 200 ezer forint, egyedülálló személy esetében pedig nem haladhatja
meg a 260 ezer forintot.
Ambrus Regina azt is elmondta, hogy a jelentkezők
– a sorrend megjelölésével
– akár az összes lakásra
pályázhatnak. A lakásokat
pontozásos rendszer alapján
ítélik oda a jelentkezőknek,
ebben a jövedelemszint és
a szegedi bejelentett lakóhely
időtartama mellett számít
a gyerekek száma, a házastársi vagy élettársi kapcsolat;
az, ha valaki egyedül neveli
a gyerekét, tartós betegsége

van, vagy ha a pályázó állami
gondoskodásban élt korábban, valamint 35 év alatti.
Fontos, hogy a bérlőknek
minden pályázati feltételt igazolniuk kell hivatalos papírral, és négyzetméterenként
8000 forint óvadékot kell
fizetniük. Ezt egy összegben
vagy 18 havi részletben is
megtehetik. A pályázat lezárása után a sikeresen pályázók várhatóan még idén
decemberben átvehetik
a bérlakásokat.
Szegeden több mint öt
éve tart a szociális bérlakásprogram, amelyben már több
mint 700 szociális bérlakást
újított fel és adott át a rászorulóknak az önkormányzat.
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Tizedére csökken az energiafelhasználás
az idősotthonokban
Mindkét Kálvária sugárúti épületben zajlik a felújítás, amely jövő nyárra fejeződik be
A Kálvária sugárúti idősek otthonának panelépületét
is elkezdte felújítani a pályázaton nyertes szegedi kivitelező. Most már mindkét szárnyban működés közben zajlik az energetikai felújítás, amely jövő nyárra
fejeződik be.
– Májusban kezdte el a szegedi Sziki-ép Kft. a régebbi,
második világháború előtt
épült szárny energetikai korszerűsítését a tetőtérrel és
a legfelső szinttel. Ebben
az otthonban az idősek alapellátását biztosítja az önkormányzat – mondta a helyszínen Fodor Antal, a körzet

önkormányzati képviselője.
Működés közben újítják fel,
ezért a munkálatokat lassabban ütemezve végzik el
a szokásosnál. A tetőtérben
a gépészethez szükséges
berendezéseket beépítették,
néhány helyen a födémet is
megerősítették, a kapcsolódó beruházások elkészültek.

A legfelső szinten ablakokat
cseréltek, vizesblokkokat újítottak fel, így ezt a szintet
hamarosan visszaadhatják
az ellátásnak, és a projekt
folytatódhat az alatta lévő
emeleteken.
A másik, a panelépületről Nagy Sándor fejlesztési
alpolgármester elmondta,
hogy az emelt szintű ellátásnak ad otthont. Ott
a napokban indulhatott el
a zárószinten az energetikai korszerűsítés. A tetőre
napelemeket szerelnek fel;

Az alapellátást biztosító régebbi épület felső szintje hamarosan elkészül.

Az emelt szintű ellátást nyújtó panelépületben most kezdett dolgozni a kivitelező.
Fotók: Iványi Aurél

Emléktábla Böhm úrnak

M

áriáss Józsefet
(1920–1991)
Böhm úrként
ismerték legtöbben a Magyar Televízió
Szomszédok című sorozatából. Szegedre Lendvay Ferenc, a legendás színházigazgató hívta, 1969-ben.
Itt talált igazi otthonra Lados Ibolyával, aki színházi
súgóként dolgozott. Halála
után a Jászai Mari-díjas, érdemes művészt a Belvárosi
temetőben helyezték örök
nyugalomra. Emléktábláját
az önkormányzat támogatásával a Kárász utca 10.
szám alatt avatták fel, ahol
1973-tól haláláig lakott;
az avatóbeszédet Kozma József önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke mondta.
Fotó: Szabó Luca

ha a teljes gépészet és energiaellátás is megújul, akkor
a két épület energiaigénye
az eddigi tizedére csökken.
Ez a beruházás is hozzájárul ahhoz, hogy Szeged zöld
városként – különösen a jelenlegi energiaárak mellett
– jelentős megtakarítást érhessen el.
Immár mindkét épületben zajlik az energetikai

felújítás, melynek során
a kivitelező a legkorszerűbb
anyagokat és berendezéseket építi be. Az új ablakok
például háromrétegű üvegezéssel készülnek, a gépészet is megfelel a legújabb
szabványoknak. Sok szegedi projekthez hasonlóan ez
is az Európai Unió támogatásával valósul meg; ennek
összege 1 milliárd 130 millió

forint, amelyhez az önkormányzat 527 millió forint
önrésszel járult hozzá, hogy
a két épület energetikai megújulásával magasabb szintű
ellátást tudjanak biztosítani
az idősotthon lakóinak.
A teljes projekt a tervek
szerint jövő nyárra készül el,
azért, hogy szintről szintre,
működés közben újulhasson
meg a két épület.

Győrből érkezett
a 20 ezredik látogató

A cowboyos-indiános kiállítás 20 ezredik látogatója Győrből érkezett hétfőn a Móra Ferenc
Múzeumba. Pintér András Zoltánt, aki feleségével váltott belépőt a tárlatra, Bárkányi Ildikó,
az intézmény igazgatóhelyettese köszöntötte egy cowboyos-indiános témájú ajándékcsomaggal. Fotó: Iványi Aurél
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Az elmúlt 120 év során 2000-ben volt
a legnagyobb a szárazság Szegeden
A város elkötelezett a zöld programja mellett
Lassan eltelik egy emberöltő a legszárazabb szegedi év óta, de
a helyzet azóta sem sokat javult. A kormány az energiaválságra
hivatkozva megkönnyíti a fakivágást, ami tiltakozóhullámot váltott
ki. Szeged önkormányzata hosszú évek óta elkötelezett a Zöld
város programja mellett.

T

érképre rakta a Magyar Távirati Iroda, hogy az elmúlt
120 évben az ország különböző nagyvárosaiban melyik volt a legcsapadékszegényebb
év. Szegeden 2000-ben 203,3 milliméter eső esett, ez messze a legkevesebb csapadék, ami egy évben
lehullott. Az ábra arra is bizonyíték,
hogy a globális felmelegedés, a klímaváltozás nem ma, de nem is
tegnapelőtt meg a múlt héten kezdődött. Ugyanakkor azt is érdekes
látni, hogy volt olyan év Miskolcon,
több mint száz éve, ami szárazabb
volt, mint az Alföldön Kecskemét
vagy Nyíregyháza negatív csapadékrekordja. Egy friss elemzés szerint
elkerülhetetlen az éghajlatváltozás;
a korábbi erdőink teljesen eltűnnek,
átalakulnak, az Alföldön egymást
érik majd a szárazságrekordok.
Kis Annának, Szabó Péternek és
Pongrácz Ritának a masfelfok.hu-n
megjelent elemzése szerint a folyamat már évtizedek óta tart: a hetvenes-nyolcvanas évekhez képest már
most 84 százalékról 68 százalékra csökkent a nedves területek aránya a júniusi adatokat összevetve.
Az ELTE kutatói két lehetőséget is
felvázolnak a klímaváltozással kapcsolatosan:
• A kedvezőtlenebb alapján a század végére az Alföld teljes egészében száraz terület lehet, és csak
a nyugati országrész marad csapadékosabb. Elképzelhető, hogy

Magyarországot túlnyomórészt,
akár 85 százaléknál is nagyobb
mértékben erdős sztyeppe uralhatja az évszázad második felére, ezzel együtt a bükkerdők teljesen eltűnhetnek, és a tölgyesek
is nagyon kis területre szorulnak
vissza.
• A kevésbé súlyos lehetőség az,
hogy a kiszáradás kisebb területre korlátozódik, az Északi-középhegység és a Dunántúl jelentős
része megmarad nedves területnek.
Szeged önkormányzata évek óta
elkötelezett a klímabarát és fenntartható fejlesztések tervezése és
megvalósítása mellett, hogy Szeged
legyen a legzöldebb és legegészségesebb magyar város. Zöldenergia
szempontjából Szeged szerencsés
helyzetben van: mind a geotermikus hő-, mind pedig a napenergia
tekintetében jók a város adottságai.
Az önkormányzat tízmilliárdokat
költött a közösségi közlekedés korszerűsítésére, mely már több mint
ötven százalékban elektromos, köszönhetően a villamos- és troliflottának. Megújultak a lakótelepek
a panelprogramban, napelemeket
telepítenek a közintézményekre,
folyamatosan fejlesztik a kerékpáros-infrastruktúrát.
Szeged zöldít, a villamosvágányokat füvesítik, ahol csak lehet,
parkosítanak, jelenleg is zöldfelületet alakítanak ki a József Attila

Tározó épült Dorozsmán
A víz megtartása az egyik megoldás az elsivatagosodásra, aminek
egyik formája a víztározó és a hozzá kapcsolódó belvízelvezető rendszer kiépítése. Aszályos időszakokban öntözésre lehet használni az
összegyűlt csapadékvizet, a hirtelen lezúduló, jelentős mennyiségű
csapadék pedig könnyebben lefolyhat, és nem okoz nagy károkat. Kiskundorozsmán pár éve épített ki ilyen csapadékvíz-elvezető rendszert
és tározót (képünkön) az önkormányzat. A tározó vízgyűjtő területe
146 hektár, az alapterülete 19 ezer négyzetméter, hasznos térfogata
pedig 48 ezer köbméter.

Egyértelmű üzenet a szegedi erdővédő tüntetésről. Fotó: Iványi Aurél

sugárúti járda és kerékpárút között.
Óriási érték, hogy Szeged belterületének harminc százalékán
fák állnak; ez az országban kimagaslónak számít, de nemzetközi
összehasonlításban is jól állunk:
Sydney-ben ez az érték 21, Párizs
belvárosában 8-9 százalék. Hogy
ez miért fontos? Egy Széchenyi téri
platánfa tetejére megérkezik 100
százaléknyi napsugárzás, abból
a padon üldögélőkhöz 8-10 százaléknyi sugárzási energia jut csak el.
Tehát egy ilyen nagy fa, ha egészséges, legalább két nagyságrenddel
tudja csökkenteni a hőérzetet. Ez

azért is jelentős, mert a klímakutatók szerint az elkövetkező nyarakon
a magyar városokban 40-50 napos
forró időszakok is lehetnek.
Többek között ezért sem volt
érthető, miért tette lehetővé rendeletben a kormány az energiaválság és a rezsinövelés kapcsán
a természetvédelmi és Natura
2000-es területeken lévő erdők
tarvágását. A civilek és ellenzéki
pártok országszerte tiltakoztak,
mire a kormány meghátrált: utasítást adott ki, hogy a fakitermelést
könnyítő szabályok jövő március végéig érvényesek, viszont továbbra
is tilos természetvédelmi területen

az őshonos fák kivágása. Az LMP
folytatja a megmozdulások szervezését: a civilszervezetekkel együtt
tüntettek Budapesten és Szegeden
is a múlt héten. Úgy fogalmaztak:
„megakadályoztuk az őrületet,
és megvédtük az erdőket”. „Fontos csatát nyertünk, de a harcnak
még koránt sincs vége. Addig nem
nyugodhatunk meg, ameddig nem
módosítgatják és felülírják, hanem
visszavonják az eredeti rendeletet.”
Megyei erdővédő csoportot is szerveznek, hogy legyenek őrszemeik,
akik szólni tudnak, ha gyanúsnak
tűnő vagy illegális fakitermelés nyomaival találkoznak.
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Több tiszteletet a növényeknek! – Botanikai
könyvritkaságokat mutat be a Somogyi-könyvtár
A százesztendős szegedi füvészkert előtt tisztelegnek
A Somogyi-könyvtár Herbáriumok, botanikai könyvek nyomában
című kiállítása az idén százéves szegedi füvészkert előtt tiszteleg.
A régi könyves gyűjtemény a növénytan kialakulását mutatja be
a 16. század köteteitől a 20. századi botanikai kuriózumokig egyedi, kézzel színezett fa- és rézmetszetű művészi kiadványokkal és
dedikált doktori disszertációval. A könyvritkaságok október 26-áig
láthatók a Dóm téri épületben, nyitvatartási időben.

N

émeth Anikó, a szegedi füvészkert igazgatója
a megnyitón úgy fogalmazott: jobban kellene
tisztelnünk a bennünket körülvevő
növényeket, mint amennyire tes�szük. Bejelentette, hogy intézményük a jubileumára könyvet jelentet
meg a szegedi gyűjtemény leírásával, a teljesség igénye nélkül.

A pápai rezidencia kertjét bemutató ritka albumkiadás, a Hortus
Romanus 1772–1793-ból. Fotó:
Somogyi-könyvtár

Kuriózumok
A könyvtáralapító, Somogyi Károly
kedvelte a botanikai témájú könyveket; az adatok szerint ő maga is
kertészkedett. Könyvtárából nem
hiányoznak a tudományág legjelentősebb kötetei, amelyek felsorakoztatják koruk friss kutatási
eredményeit, ugyanakkor szemet
gyönyörködtetően szépek is.
Az ókorban Theophrastos írásai
és Plinius Naturalis Historia című
munkája fontos alapműveknek
számítottak. A 15–16. században az antik tudósok eredményeit
nyomtatásban is megjelentették.
A botanika atyjaiként ismert
Hieronymus Bock (1498–1554)
és Leonhard Fuchs (1501–1566)
a klasszikus, ókori ismeretanyagot
egészítették ki saját eredményeikkel, amikor a növények leírását
és ábráit elkészítették. Az először
latinul, majd németül megjelenő
Kräuterbuchokban, vagyis füveskönyvekben jegyezték le pontosan
a növények nevét, névváltozatait.
Hieronymus Bock volt az egyik
„úttörő”, aki igyekezett rendszerezni

A kiállítást Sikaláné Sánta Ildikó, a könyvtár és Németh Anikó, a szegedi füvészkert igazgatója nyitotta meg.
az addig felfedezett növényeket, és
a középkori botanikát új, tudományos távlatokba emelte. Művének
első kiadása még illusztrációk nélkül jelent meg. A szerző elsődleges
célja az volt, hogy pontosan leírja
a német növényeket latin elnevezésükkel, jellemzőikkel, az emberi
szervezetre gyakorolt hatásukkal és
gyakorlati, orvosi alkalmazási lehetőségeikkel együtt.
Az első, már illusztrált kiadás
1546-ban jelent meg. Az 1552es kiadás lett ismertebb, ebben

több illusztrációt a kortárs német
orvos-botanikus, Leonhard Fuchs
munkájából vett át. A könyvtár
tulajdonában lévő kötetek közül
az 1549-es párizsi kiadás 512,
leheletfinoman megmunkált fametszetű ábrájával talán az egyik
legszebb.

Tanítva gyönyörködtet
A későbbi századok során a tudományos tartalom mellett szerepet
kapott a tanítva gyönyörködtetés
is: több olyan kiadvány jelent meg,

amelyekben már rendszerezett botanikus kertek állományát ismertették. A 18. század egyik jelentős és
ritka olasz kiadványa a Giorgio Bonelli nevével jelzett, a pápai rezidenciához tartozó híres kertet bemutató albumkiadás, a Hortus Romanus.
A teljes kötetsorozat 1772 és 1793
között jelent meg. Különlegessége,
hogy a 300 kiadott példány között
csak néhány kézzel színezett található, köztük a Somogyi-könyvtár tulajdonában lévő kötetek.

Szegedi különlegesség
A botanika szakirodalma hazánkban jóval később tud eredményeket felmutatni, ami azzal magyarázható, hogy Magyarországnak a kora
újkor kezdetén nem volt saját egyeteme. A kiállításon látható munkák
közül kétségtelenül az egyik legjelentősebb az első magyar kertészeti szakkönyv, Lippay János (1606–
1666) jezsuita szerzetes munkája.
A Posoni kert című kötetben a szerző bátyja, Lippay György esztergomi érsek kertjét mutatja be, az első
hazai botanikus kertet. E művével
szerzője megalapozta a magyar kertészeti szaknyelvet.
A növényvilág tudományos ábrázolásának egyik legismertebb
tudós művésze Csapody Vera
(1890–1985). Mediterrán elemek
a magyar flórában címmel írta meg
doktori értekezését, melyet 1932ben védett meg a Szegedi Tudományegyetemen Győrffy Istvánnál,
a szegedi füvészkert alapítójánál.
Munkája igazi helyi kuriózumnak
számít. A megrajzolni kívánt növényeket folyamatosan tanulmányozta a természetben, ebben rejlett
élethű növényábrázolásainak titka.
Ahogy fogalmazta: „Az én hivatásom, hogy másoljam a természet
Növényleírás Leonhard Fuchs, a botanika atyja 1549-es, Párizsban megjelent füveskönyvéből. Fotó: Somogyi-könyvtár
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Bognár
Edmond, az SZTE BTK magyar szakos hallgatója, valamint az Edmond Könyvkuckója nevű, nagy sikerű olvasás-népszerűsítő YouTube-csatorna megálmodója
Bridget Collins A könyvkötő című regényét ajánlja.

A

z olvasás szere
tete miatt jöttem
az SZTE BTK ma
gyar szakára, ahol
harmadéves hallgató leszek
ősztől. Hosszú évek óta na
gyon szoros a kapcsolatom
az olvasással, nincs olyan

nap, hogy ne vegyek a ke
zembe egy könyvet, legin
kább a nap végén, de ak
kor érzem teljesnek magam,
ha reggel is van legalább fél
órám olvasni.
Általános iskolás koro
mig kell visszamenni ahhoz
a ponthoz, ahol megszeret
tem az olvasást. Amennyire

most imádom a könyveket,
ahhoz képest, amikor megta
nultam olvasni, nem ragadott
meg egyetlen kötelező olvas
mány sem. Az első nyomot
hagyó élmény az Atlantisz
című ifjúsági regény. Ebben
a könyvben az volt a különle

ges, hogy én választottam ki,
engem szólított meg a köny
vesboltban, és én kértem
meg anyát, hogy megkap
hassam karácsonyra. Talán
emiatt fogott meg ennyire.
Szerencsére egy kalandos
utazásra invitált a történet,
és még az is kiderült, hogy
egy trilógia első része, és

máris várt rám a folytatás.
Azóta is rettentően hálás va
gyok ennek a könyvnek.
A tavalyi évem legna
gyobb kedvencét szeretném
most kiemelni és ajánlani. Ez
A könyvkötő, Bridget Collins
tollából. Egy kortárs angol
regény, amely a múlt szá
zadba kalauzolja el az olva
sóját. A regény abban külön
leges, hogy habár nem egy
misztikus történet, egy pici
varázslat mégis lakozik ben
ne: a könyvkötés egy olyan
mesterség a regényben,
amelynek során a könyvkötő
az adott szereplő múltban
szerzett traumáját köti be egy
könyvbe, ezzel kitörölve a fá
jó emlékeket. Rengeteg ne
héz sorsot ismerhetünk meg
a főszereplőnek, Emmettnek
köszönhetően, aki a könyvkö
tő inasává válik.
A cselekmény ezek alap
ján nagyon egyszerűnek tűn
het, viszont az első harmada
után akkora csavart rejt,
amekkorával én még sosem
találkoztam. Teljesen meg
változik a könyv szerkezete,
és rengeteg új izgalom és
megdöbbenés vár az olvasó
ra. Az utolsó harmadát már
egy ültő helyemben olvastam
végig; annyira magával raga
dott, hogy egyszerűen nem
tudtam letenni.
Egy mélylélektani regény,
amely gyönyörűen megírt,
gótikus hangulatú tájakon
játszódik, bemutatva az első
szerelem elsöprő erejét. Hát
borzongatóan jó olvasmány
volt számomra, ennyire erős
érzelmeket ritkán váltott ki
belőlem könyv. Nagy szere
tettel tudom ajánlani minden
kedves olvasónak!
Bridget Collins A könyvkötő című regénye kölcsönözhető a Somogyi-könyvtárból.

FELHÍVÁS
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között
Magyarország területén népszámlálást tart.
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését várja
a 2022. október–november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálásban
való közreműködésre.

A jelentkezési határidő: 2022. szeptember 20.
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
• a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség
• korábbi népszámlálás során szerzett tapasztalat.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/
jogszabaly/2020-362-20-22
Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, és a feltételeknek is megfelel, kérem,
hogy a www.szegedvaros.hu honlapon elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve küldje meg a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címre, vagy juttassa el személyesen a Szeged, Kiss Ernő utca 3. szám alatti címre.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.
Ha a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban kérdése van,
azt felteheti a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címen, valamint a 62/564-242 és
a 62/564-135 telefonszámokon.
Szeged, 2022. július 4.
Dr. Martonosi Éva jegyző,
települési népszámlálási felelős

Nemzetközi halfesztivál és kerékpáros városnézés
A programokról minden meg
található a http://szegedtou
rism.hu/hu/esemeny/ olda
lon.
SZIN
Helyszín: Partfürdő.
Időpont: augusztus 24–27.

SZINKópé
Időpont: augusztus 27., pén
tek és 28., szombat, 10 órá
tól.
Helyszín: újszegedi liget.
Bábfesztivál a Kövér Bé
la Bábszínház szervezésé
ben.

XVI. Szegedi Őszi Zsidó
Kulturális Fesztivál
Antal Gábor trió feat.
Szőke Szandra
Helyszín: új zsinagóga.
Időpont: augusztus 30.,
kedd, 18 óra.
Nemzetközi Tiszai
Halfesztivál
Helyszín: Huszár Mátyás rakpart.
Időpont: szeptember 2–4.
Alsóvárosi napsugarak
Időpont: szeptember 2., pén
tek, 9 és 14 óra.

Találkozó: Alsóvárosi Napsu
garas Tájház.
A másfél órás kultúrsé
ta regisztrációhoz kötött,
és részvételi díjas. Telefon:
+36-30/501-2822, e-mail:
szegedalsovarosi.tajhaz@
gmail.com
Belvárosi séta
Időpont: szeptember 3.,
szombat, 10 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztráció
hoz kötött, és részvételi díjas.
Tourinform-iroda, Széchenyi

tér 12.; telefon +36-62/488690, 488-699; e-mail: sze
ged@tourinform.hu
Kerékpáros városnézés
Szegeden
Időpont: szeptember 4., va
sárnap, 10 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda,
ahol kerékpár is kölcsönözhető.
A kétórás városnézés regiszt
rációhoz kötött, és részvételi
díjas. Tourinform-iroda, Szé
chenyi tér 12.; telefon +3662/488-690, 488-699; email: szeged@tourinform.hu.

XVI. Szegedi Őszi Zsidó
Kulturális Fesztivál
Falusi Mariann és Sárik
Péter trió
Helyszín: új zsinagóga.
Időpont: szeptember 6.,
kedd, 19 óra.

Olvasóink írták
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Kormányunk döntése
a hátramenekülés

R

övidesen becsöngetnek, kezdődik
az iskola. Ez az egy
biztos, több minden
viszont nem.
Az biztos, hogy a gyerekeknek kezdődik. Az, hogy

nan leakasztani egy fizika
szakos tanárt az általános
iskolájába. Nem, nem tudok.
A fiatal pályakezdő régen elment máshová dolgozni. Most
jöhetnének a nyugdíjasok.
Kormányunk döntése a hátramenekülés. Mivel proaktív
módon még mindig képtelen kezelni a pedagógusKormányunk
hiány kérdését, feltadöntése a hátramelálta a spanyolviaszt.
nekülés. Mivel proaktív
Rendben, jöhetnek
módon még mindig képtanítani a nyugdítelen kezelni a pedagójasok. Mert eddig
gushiány kérdését,
– szintén meg nem
feltalálta a spaérthető módon – nem
nyolviaszt.
taníthatott nyugdíjas, hiába volt lelkes, fiatalos és
jó tanár. Nem számított. Most
a tanároknak hogyan kezdő- már akkora a hiány, hogy szádik, az már nem oly egyértel- mít.
mű. A tervek szerint sztrájkPersze nagyot téved, aki
kal kezdődik.
azt gondolja, hogy ez a megHogy kik fognak tanítani oldás. Ez olyan, mintha egy
az osztálytermekben, az még hajón a lyukat a mosogatókérdéses. Még most is van ronggyal tömnénk be, és úgy
olyan tanár, akinek egészen mennénk ki a tengerre hamáshol van álláspályázata, lászni. Jó lesz ez így is…
A hülye is tudja, hogy jó
és ha elfogadják, szeptemberben ő sem fog tanítani.
iskola kell. Mert ha a hülyének van gyereke, akkor ő is
azt akarja, hogy jó iskolában
jó tanár tanítsa, mert az okA jó
tatás az alapja a gyermek
oktatásnak
sikeres felnőtt létének.
három feltétele
A jó oktatásnak három
van. A tananyag,
feltétele
van. A tananyag,
az iskola és
az iskola és a tanár.
a tanár.
A tananyag legyen az,
amit a tanár jónak tart. Mert
a tanár jól akar tanítani. Hig�Felhívtak. Egy szegedi is- gyünk neki, és ne agymosott
kolaigazgató keresett meg. agitproposok mondják meg
Régi ismerős. Azt kérdezte, az ötvenes évek stílusában,
hogy nem tudok-e valahon- hogy melyik a jó tankönyv.

Eddig azt gondoltuk, hogy
az iskola adott. Most már nem
gondoljuk azt. Most a döntéshozók azt gondolják, majd ha
megjön a tél, lehet fűteni fával. Nem lehet. Lehetetlen.
Akkor jön az illetékeseknek
a rendkívüli ötlete, hogy legyen online oktatás ismét.
Az mindegy, hogy most sincs
meg a feltétele, mert nem is
volt meg soha. Mindössze
októbertől április végéig kell
az online oktatás, a többi mehet a korábban megszokott
módon. De a megszokott mód
nincs többé.
És legyen sok, szabad iskola. Vekerdy Tamás mondta,
hogy Dániában, ha 12 szülő
egyetért, alapíthat iskolát.
A tanárkérdés megoldása
pedig egyszerű lenne. Csak
elhatározás és stratégia
kell(ene) hozzá – no meg
bérkorrekció, mert nagyon
messze vagyunk az európai
átlagtól. Még a lengyel vagy
az észt tanár is a dupláját
keresi meg a hazai tanárnak. Gulyás Gergely is eljutott
oda, hogy pedagógusok bérét
a diplomás átlagbér 80 százalékára kell növelni. Valójában nem is a 80 százalékra,
hanem 120 százalékra kellene növelni a pedagógusbért,
hogy a legjobbak menjenek
tanítani majd.
És akkor, 6-8 év múlva,
megszűnik a tanárhiány, és
az iskolákból értelmes, kreatív, gondolkodó fiatalok léphetnek ki a nagybetűs életbe.
Majd akkor.
Brandt István

Gyúrj, ki tudja, meddig…

M

int
tudjuk,
az Orbán-kormány már most
2030-ra gyúr.
Ha minden az általuk elképzelt terv szerint halad, ekkorra Magyarország
már a Kárpát-medence kánaánja lesz. Ki ne szeretné
ezt a boldog kort megérni?!
Az én esélyeim sajnos nem
túl biztatóak. Még nyolc év,
nyolcvanéves lennék akkor.

Találkozzunk
2030-ban, hogy
megláthassuk,
mi vált valóra az
álmokból.

Szüleim és t e s t v é r e i m
közül senki sem érte meg

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

ezt a kort. Némi reményt
ad, hogy anyai nagyanyám
nyolcvannégy évet élt. Mindenesetre megpróbálom.
Szerintem ugyanis nemcsak a gázzal, vízzel, árammal illik és lehet spórolni,
hanem az életenergiákkal
is. De ne várjanak tőlem itt
és most okos és bölcs életviteli tanácsokat, mert a takarékos életvitelt mindenkinek
magának kell kialakítania.
Tehát találkozzunk 2030ban, hogy megláthassuk, mi
vált valóra az álmokból. Ha
meg nem, hát akkor sem kell
kétségbeesni. A végzet ellen
nincs apelláta.
M. J.
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Egy kép, két mondat

Zöldell a bicikli a Kossuth Lajos sugárúton. Benda Beatrix olvasónk fotózta le az egyedi dekorációt.

V

Életstílus

an, aki bevallja,
van, aki tagadja,
de én ugyan nem!
Mégpedig azt, hogy
az évek hosszú során kialakított és bevált szokásaim rabja
vagyok. Nevezzük árnyaltabban életstílusnak? Nevezzük.
Íme egy a sok közül.
Minden áldott este, miután lenyeltem az aznapra

rendelt gyógyszeradagom
utolsó szemét, feltöltöm
pirulákkal a következő nap
dobozának rekeszeit. Ez
lesz legfelül, míg az elmúló nap alulra kerül, és ez
így megy hétről hétre. Nem
is kell naptár ahhoz, hogy
tudjam, milyen nap van,
elég, ha a gyógyszeradagolóra pillantok; ehhez persze

illik nem összekeverni a napokat az adagoló feltöltésekor, de ez egy idő után
tényleg olyan rutinná válik,
mint mondjuk a lakásajtó
bezárása esténként, vagy
mint ami szegény anyámé
volt, aki minden este lefekvés előtt benézett az ágy
alá.
Méhes János

Ez ám a magyar virtus
2023-tól nem a magyar állami közútfenntartó, hanem
a NER-milliárdosok által dotált úgynevezett magántőkealapok felelnek az állami autópályák fenntartásáért.
A választások után a Rogán-féle fideszes hivatal 35
évre a Themis Magántőkealap és más tőkealapok
alkotta konzorciumra bízta
a munkát. Ezek az ideiglenes
tőkeszövetkezések hihetetlenül nagy pénzt tesznek zsebre. Azaz közvetlenül vesznek
át állami feladatot a NER-milliárdosok, és ehhez a hosszú
távra tervezett munkához magántőke szolgál garanciával.
Az érintett cégek – állítólag
– a legjobb ajánlatot adták.
Mint fentebb utaltam már
rá, a magántőkealap jogintézményét a Fidesz hozta
létre annak érdekében, hogy
a NER-milliárdosok ezen keresztül névtelenül köthessenek üzleteket. Ugyanis a ma-

gántőkealap valódi birtokosai
nem megismerhetők a nyilvánosság számára. Elhiszi-e
bárki is, hogy ez a legjobb
megoldás, és hogy nincs mögötte sundám-bundám? Alig
hihető, hogy egyes fideszes
politikusok nem fogják megszedni magukat.
A sztrádafelújítási és
-fenntartási pénzeket – ma
úgy tűnik – 35 éven keresztül kapják a nyertesek.
A Népszava által végzett számítások alapján a munkában
részt vevők 6-7 milliárdot fizetnek be a költségvetésbe,
ám mindezért és az elvégzett
munkáért mintegy 8000 milliárd forintot vesznek ki abból.
Mellesleg Mészáros Lőrinc cégei nemcsak az autópálya-fenntartásból kapnak
száz-, esetleg ezermilliárdokat, hanem a Budapest–
Belgrád-vasút építéséből is.
Erre a munkára a jövő esztendőben elkészülő költség-

vetés „csekély” 205 milliárd
forintot szán. Mindezt kínai
hitelből. Természetesen
a beruházás minden részletét titkosította korábban
a kormány. A nép persze törleszt, de fogalma sincs, hogy
kinek és mennyit kell fizetnie.
Ez ám a magyar virtus! Mert
ugye a hitelt illik visszafizetni. Hogy aztán jó kormányunk
miatt kit vágnak meg ezért,
és kinek a gondolata volt ez
a kolosszális terv? A tisztelt
olvasó kettőt találgathat, biztos telitalálat lesz.
Hogy ezekből a „csúsztatott milliárdokból” kik gazdagodnak vagy lesznek még
gazdagabbak, az – merem
remélni – kiderül, és ráfáznak a csalók. Merthogy
az is szédítő, hogy a minden
magyar nagyvárost elkerülő
vasútvonal felújítása és újjáépítése mintegy 2400 év
múltával térülne meg.
Kutnyik Pál
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Sport
Sportmix

Kiváló Eb-t zárt. Előző
számunkban megírtuk, hogy
a szegedi Pádár Nikolett a 4
× 200 méteres magyar női
gyorsváltó tagjaként bronzérmet nyert a római úszó-Európa-bajnokság nyitónapján.
Azóta a többi versenyszám
is lezajlott: a magyar mix 4
× 200 méteres gyorsváltóval
a negyedik, a női gyorsváltóval 4 × 100 méteren az ötödik, a magyar mix 4 × 100
méteres gyorsváltóval a hetedik lett; míg egyéniben, 200
méter gyorson az előfutamban
egyéni csúcsot úszott, a fináléban pedig a nyolcadik helyen
végzett. Mindezt 16 évesen.
Pétervári-Molnár és
Bertus sikere. A férfiaknál
Pétervári-Molnár Bendegúz,
a nőknél Bertus Kitti győzött
egypárban az evezősök idei,
immár 123. országos bajnokságán, a szegedi Maty-éren.
A férfiaknál Pétervári-Molnár
két MTK-s, Galambos Péter
és Szabó Márton előtt nyert,
míg a nőknél Bertus mögött
másodikként Krémer Eszter
(MTK), harmadikként Preil Vivien (Budapest EE) ért célba.
Kormányos kettesben az MVM
Szeged Vízisport Egyesület hajója (Szabó Gábor, Király Miklós, kormányos: Király Anna)
szerzett aranyat. Kettesben
a szolnokiak rutinos egysége,
Juhász Adrián és Simon Béla
ezúttal is győzött. A nőknél Bene Dorottya (Danubius NHE)
duplázott, miután két csapathajóban, kettesben és könnyűsúlyú négypárban is elsőként
ért célba klubtársaival. A többi
finálét lapzártánk után tartották. Az országos bajnokságra
közel 650 versenyző 759 egysége nevezett, a felnőttek mellett (akiknél 23 számban hirdettek győztest) utánpótlás,
para, amatőr és masters versenyeket is rendeztek.
Világbajnok lett Leinweber. A magyar válogatott
nyerte a belgrádi férfi ifjúsági vízilabda-világbajnokságot.
Kovács Róbert együttese a fináléban fantasztikus hangulatú összecsapáson ötméteresekkel győzte le a házigazda
szerb csapatot. Az SZVPS nevelésével, Leinweber Olivérrel
felálló U18-as válogatott százszázalékos teljesítménnyel került a döntőbe: a csoportkörből a horvátokat, a kazahokat,
az üzbégeket és a kuvaitiakat
megelőzve közvetlenül jutott
a negyeddöntőbe; a nyolc között 11–4-re verte az olaszokat, majd az elődöntőben
10–7-re a spanyolokat. A magyarok 2014 után nyertek újra ifjúsági világbajnoki címet.
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Edzésben a Szedeák,
Zalaegerszegen kezdik a szezont
A gárda megtalálta első légiósát is, a montenegrói Milić Starovlah személyében
A Naturtex-SZTE-Szedeák
NB I/A csoportos férfi-kosárlabdacsapata fizikai
felmérőkkel kezdte meg
a munkát a 2022–2023as szezonra. Az első foglalkozáson a magyar játékosok voltak jelen, így
ismét az újszegedi sportcsarnokban edzett Kovács Ádám, aki visszatért
a Szedeákhoz. A főszerepben a Pelyhe Árpád erőnléti edző által vezényelt
feladatok voltak, de a labda is előkerült.
– Tele vagyok energiával, maximálisan készen állok arra, hogy
erre a szezonra is jó állapotba
kerüljünk – kezdte a klub Facebook-oldalán az értékelést
a vezetőedző, Simándi Árpád.
– Szerencsés helyzetben vagyok, mert a játékosaim nagy
többsége az egész nyarat itt töltötte a csarnokban. Pelyhe Árpád erőnléti edző heti három
edzést tartott, a nyaralásokat leszámítva ezt teljesítették is a fiúk, így mindenki jó állapotban
van. A szezon lefújásakor az volt
az elsődleges célunk, hogy próbáljuk meg egyben tartani
a magyar magot. Keller Iván úgy
döntött, máshol folytatja a játékot, a helyére próbáltunk hozni
egy olyan kosarast, aki beleillik
a csapatunkba. Azt gondolom,
ez Kovács Ádámra igaz is. Jó
társaság alakult ki, kedvelik egy-

Szűkösebb kerettel, de elkezdte az edzéseket a Szedeák. Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák
mást a játékosok, ez mindennél
többet ér – fogalmazott.
A klub bejelentette, hogy
a montenegrói Milić Starovlah személyében megtalálta
első légiósát. A 24 éves, 200
centi magas bedobó 2018ban tagja volt a Budućnost
ABA Liga-győztes együttesének, az előző két idényben
pedig a podgoricai KK Studentski Centarban játszott.
Starovlah az ABA Liga legutóbbi kiírásában 24 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 18 perc alatt 4,5 pontot
és 2 lepattanót jegyzett.
– Starovlah szerződése
kéthetes próbajáték után vál-

hat véglegessé. Kiváló fizikális
adottságokkal rendelkező játékos, akinek jó dobókészsége van. Kevesebbet játszott
az elmúlt szezonjában, de
négy felkészülési meccsünkön részt vesz, így lesz elég
időnk felmérni, illik-e a szerkezetünkbe – mondta az első
edzés alkalmával Simándi.
Az idei szezonban nem
rendeznek középszakaszt,
így az alapszakasz 26 mérkőzése dönt arról, milyen
célokért folytathatják az A
csoport résztvevői.
– Lesz olyan, aki örül, és
lesz olyan, aki kevésbé örül
majd annak, hogy nem lesz

Kezdődhet az amerikai kaland
Takács Benedek az Egyesült Államokban folytatja a fallabdázást

S

zeptembertől két
fiatal magyar fallabdázó az Egyesült Államokban
folytatja egyetemi tanulmányait, illetve karrierjét:
Chukwu Hannah, valamint
a szegedi Takács Benedek
(képünkön) augusztus végén költöznek ki. A magyar
szövetség megkérdezte Takácsot, hogy mi vette rá
a külföldi kalandra.
– Mindenképp külföldön
szerettem volna továbbtanulni és squasholni is. Püski
Lénárd nagy inspiráció volt,
hiszen ő is kint tanult, és
rengeteget mesélt. Ahhoz,
hogy kijussak, rengeteg
munkát kellett elvégezzek,
mert a squash mellett a tanulmányi oldalt is komo-

lyan veszik. A meccseimről,
edzéseimről felvételeket
küldtem, illetve különböző
vizsgákat is el kellett végezzek ahhoz, hogy végül
bekerüljek. Hannah-hoz
hasonlóan a Trinity College
nevű egyetemre megyek,
ahol a csapattársak nagyon
jó játékosok, az első három-négy pályán rendkívül
jó egyiptomi fallabdázók
vannak. Sokszínű a csapat, a világ minden tájáról
érkeztek. Azt, hogy hányas
számúként fogok játszani,
előre nem lehet tudni, ez
majd ott dől el, amikor a többiekkel játszunk. Economyt
fogok tanulni, ami magyarul
lényegében gazdasági szakirány. A célom egyértelműen
az, hogy a fallabdatudáso-

mat minél magasabb szintre
fejlesszem ebben a profi közegben, emellett természetesen a tanulmányi részre

is nagy hangsúlyt fektetek
– fogalmazott a Szeged
Squash SE játékosa, Takács
Benedek.

középszakasz. Fontos, hogy
kihasználjuk majd a hazai pálya előnyét, hisz a tavalyi évben már szép számú közönségünk volt, remélem, idén
is ki tudjuk őket szolgálni
– tette hozzá a vezetőedző.
Ami a felkészülési mec�cseket illeti, először a szep
tember 1-jén és 2-án Pécsett
esedékes PVSK-kupán lépnek
pályára. Szeptember 7-én
a DEAC vendégei lesznek,
majd két nappal később,
szeptember 9-én jön az első
hazai gyakorlómeccs a Temesvár ellen. Szeptember
13-án ismét itthon tesztelnek,
akkor a Paks lesz az ellenfél,

majd szeptember 16-án és
17-én a paksi Morgen Ferdinánd-emléktornán játszanak,
előbb az elődöntőben a Kaposvárral, másnap pedig jön
a helyosztó az Atomerőmű–
Brno meccs győztesével vagy
vesztesével. Szeptember 21én a Debrecent fogadják, míg
szeptember 23-án a Kecskemét ellen lehet a főpróba.
A szövetség elkészítette a bajnokság sorsolását, így az október 1-jén rajtoló szezont
a Zalaegerszeg otthonában
nyitja a csapat, míg az első
hazai meccset egy héttel később, október 8-án a Kecskemét ellen játsszák majd.

Búcsúmeccset kapott Ilyés

A

magyar All-Star válogatott 24–14-re legyőzte a házigazda
VSK Székelyudvarhely férficsapatát a Határok
nélkül elnevezésű kézilabdafesztivál gálamérkőzésén,
amely egyben a város szülötte, Ilyés Ferenc búcsúmeccse
is volt. A közönség ovációval
fogadta a csapatokat; utolsóként Ilyést szólították a pályára, akinek édesanyja – Miklós Magdolna vb-ezüstérmes,
olimpiai negyedik kézilabdázó
–, édesapja, felesége és kisfia gratulált, majd a család
a magyar válogatott játékosait is köszöntötte.
Ilyés 2000-ben igazolt
Magyarországra szülővárosából. A Szeged és a Veszprém
csapatát is két időszakban
erősítette, megfordult Makón,
illetve a német TBV Lemgo és
a lengyel Wisła Płock együtte-

sénél, majd 2016-tól a múlt
évig Tatabányán szerepelt.
A bajnokságot háromszor,
a magyar kupát és az EHFkupát kétszer, a KEK-et egyszer nyerte meg. A válogatottal 2004-ben Athénban és
2012-ben Londonban is olimpiai negyedik volt, világbajnokságon a 2009-es ötödik
helyezés a legjobb eredménye. A magyar örökranglistán
229 szereplésével a hetedik,
a mezőnyjátékosok között
a negyedik helyen áll. A magyar szövetségben a határon
túli magyar kézilabdáért felelős elnöki megbízottként, illetve az Együtt növünk fel! Alapítvány kuratóriumi elnökeként
tevékenykedik, emellett a Tatabánya KC klubmenedzsere.
Bár tavaly vonult vissza, a búcsúmérkőzésére idén került
sor, mert múlt év májusában
súlyosan megsérült a térde.

Tarkabarka
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT
augusztus 12-én:
Vidiczki János és Presztóczki
Nelli, Grandpiere Noel és
Lénárt Kitti, Braun Krisztián
és László Ninett;
augusztus 13-án:
László Gábor Miklós és Debreczeni Adrienn, Czavalinga

Donát Róbert és Dózsa Anita, Búza Zsolt és Szabó Alexandra, Lele Máté és Kispéter Anna, Németh László
és Farle Mónika, Kovács
Norbert és Oláh Dominika,
Stumpf Márk és Szirbik Babett Cintia.

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
gyengén felhős nyári idő
Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Szeptember Szeptember
1.
2.
27.
28.
29.
30.
31.
csütörtök
péntek
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda

Gratulálunk!

Gyengén Közepesen Gyengén Közepesen
felhős
felhős
felhős
felhős
32/18
33/18
32/18
31/17

Szegeden születtek:
Dr. Zádori Árpádnak és Szűcs
Évának 2022. 08. 10-én Zsófia, Szabó Györgynek és Fulai Fanninak 2022. 08. 12én Viktória, Nagy Ervinnek és
Mészáros Andreának 2022.
08. 12-én Marcell.
Gratulálunk!

Képviselői
fogadóóra
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Gáspár

augusztus 31., szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
szeptember 3., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.

Ágoston

Beatrix,
Erna

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

Rózsa

Zápor
31/17
Bella,
Erika

Gyengén Közepesen
felhős
felhős
30/16
29/15
Egon,
Egyed

Dorina,
Rebeka

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 ajándék belépőt nyerni a Belvárosi moziba egy ott vetített és ön által kiválasztott filmre? Játsszon velünk! 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: augusztus 31. 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: Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. A nyertes: Hódi Márta. Gratulálunk!
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