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Elolvad a nyugdíjemelés
Az újabb emelés is kevés az infláció mellett.

Egy százalék a civileknek
Sok formában segítenek, mi is adhatunk.

Változások a férfiaknál
Jövőre új helyzet lesz a kosárlabdában.

4. 10.

Látványos teljesítmény
A Sport és Fürdők nagyot nőtt.

2. 6–7.

Barna kukákkal zöldül 
tovább Szeged

ovább zöldül Sze-
ged. Egyre többen 
kapják meg a zöld-
hulladék gyűjtésé-

re szolgáló edényt a kertes 
városrészekben, és néhány 
hónapon belül indul majd a 
külön gyűjtőjárat is. Így egy-
re kevesebb hulladék kerül 
a depóniára, és egyre többet 
hasznosítanak újra.

Dorozsma, Subasa, Kle-
belsberg-telep és Tompa-
sziget után múlt hétvégén 
Szőregen folytatódott a zöld-
hulladékok tárolására hasz-
nált barna kukák kiosztása. 
A szegedi szelektív hulladék-
gyűjtés újabb állomása a zöld-
hulladékok tárolására szánt 
barna kukák átadása város- 

szerte. A Szegedi Hulladék-
gazdálkodási Nkft. korábban 
levélben értesítette a helyie-
ket, hogy lakóhelyük közelé-
ben mikor vehetik át díjmen-
tesen a barna kukát. 

Akik akadályoztatásuk 
miatt a megadott időpontban 
nem tudták átvenni a barna 
kukát, azok a rákövetkező 
szerdától a hulladékgazdálko-
dás Városgazda sor 1. szám 
alatt található telephelyén te-
hetik meg ezt. 

A barna kukák átvételére 
azok jogosultak, akik érvényes 
szemétszállítási szerződéssel 
rendelkeznek. Fontos tudniva-
ló, hogy a zöldhulladékot júli-
ustól szállítják el díjmentesen. 

Bővebben az 5. oldalon

Minden szegedi várta, hogy együtt
ünnepelhessen május 1-jén

A járványhelyzet miatt két év kiha-
gyással rendeztek újra majálist Sze-
geden. A ragyogó időben rengete-
gen látogattak ki a programokra a li-
getbe (képünkön) és a Zápor-tóhoz.  
– Öröm van bennem, és úgy látom, ez 

minden szegedire jellemző – mondta 
Botka László polgármester a ligetben. 
– Szeged összetartó közössége 2019 
óta várta, hogy a hagyományoknak 
megfelelően újra együtt ünnepelhes-
sen. A rendezvények korlátozások nél-

kül folytatódnak a következő hetekben. 
Szeged napjával kezdetét veszi a két-
hetes ünnepségsorozat: megrendezik 
a Széchenyi téren a borfesztivált, újra 
lesz hídi vásár, Dóm téri koncertek és 
tűzijáték. Fotó: Iványi Aurél

Esélyt kínál a város
Tizenkilenc boldog lakásbérlővel több Szegeden

Célegyenesben a Stefánia 
és az Oskola utca felújítása

E
lkészült a színházi 
körforgalom felújí-
tása, és befejező-
dött a pályaszerke-

zet cseréje a Stefánián. A 
Stefánia továbbra is mun-
katerület: a kivitelező fel-
marta az aszfaltot, szintbe 
állította a közműfedeleket. 
A tervek szerint és időjárás-
tól függően a május 7–8-i 
hétvégén aszfaltoz, és hét-
főtől újra két irányban jár-
ható a Stefánia. A követke-
ző egy hónapban a befejező 
munkálatok maradnak még 
hátra, ezzel lesz teljes az 
Oskola utca és a Stefánia 
rekonstrukciója. A kivite- 
lező terelőszigetet és sze-
gélyeket épít, elkészíti a jár-
dák belvároshoz és a Mó-
ra-parkhoz illeszkedő dísz- 
burkolatát, valamint kerté-
szeti munkálatokat végez.

Folytatás a 3. oldalon
Elkészült a színházi körforgalom és a díszburkolat a Ste-
fánia járdáján. Fotó: Szabó Luca

T

Az országosan egyedülálló szegedi bérla-
kásprogramban 700 lakást újított fel eddig 
saját forrásból, mintegy 1,5 milliárd forint-
ból az önkormányzat. Ezzel hétszáz szegedi 
családnak tudott segíteni a város. Hétfőn ti-
zenkilenc új bérlő vehette át a lakása kulcsát 
Botka László polgármestertől a városházán 
(képünkön). Az önkormányzati tulajdonú la-

kások bérleti díja negyede-ötöde a piaci ár-
nak, és ezzel éppen azoknak segít a város, 
akik önerőből nem vagy egyelőre nem lenné-
nek képesek saját ingatlant vásárolni. Botka 
László hangsúlyozta: a jövőben is folytatódik 
a bérlakásprogram, amire megvan a fedezet 
az idei költségvetésben. 

Cikkünk az 5. oldalon



2022. május 7., szombat2 Aktuális

Az önkormányzatokat 
is sújtja az infláció

T
izenharmadik havi 
ellátás a nyugdíja-
soknak, adómen-
tesség a 25 év alat-

tiaknak, a választás előtt 
jócskán kiköltekezett a kor-
mány. A kampánynak is az 
egyik témája volt, hogy ha 
hatalmon maradnak, meg-
tartják-e a rezsicsökkentést. 
Csakhogy Gulyás Gergely el-
ismerte, hogy a jelenlegi ára-
kon számolva a rezsicsök-
kentés 1300 milliárd forint 
hiányt okoz a költségvetés-
ben, ennyi támogatást kell 
adni a nagykereskedő MVM-
nek. Azt is mondta, egyelőre 
nincs döntés arról, hogy az 
önkormányzatokat kompen-
zálja-e a kormány. 

A Magyar Önkormányza-
tok Szövetségének elnöke 
szerint az energiaár-emelés 

és a 10 százalék körüli inflá-
ció hatalmas pluszterhet je-
lent az önkormányzatoknak. 
És nemcsak közvetlenül, ha-
nem áttételesen 
is. Gémesi 
György el-
mondta, 
n e m -
c s a k 
a mű-
ködést 
k e l l 
finanszí-
rozni az 
energia- és 
élelmiszerárak nö-
vekedése miatt, hanem a 
fejlesztések is drágulnak, 
ha egy kivitelező bejelenti, 
hogy a korábban szerződés-
be foglalt árakon nem tud 
teljesíteni. Az önkormány-
zatok valószínűleg a költ-

ségvetésük áttervezésére 
kényszerülnek, és az elnök 
szerint ennek olyan terüle-
tek láthatják a kárát, mint a 
kultúra vagy a sport. A kor-
mánytól jelentős segítségre 
nem lehet számítani, mert 
jelentősen kiköltekezett a 
választás előtt. 

Kovács Tamás, Szeged 
gazdasági alpolgármes-
tere korábban ugyancsak 

jelentős kiesésektől 
számolt be. Azt 

mondta, a ko-
rábban ter-
v e z e t t e n 
3 milliár-
dos helyi 
iparűzési-

adó-kiesés-
hez képest 

1,5 milliárdos 
kompenzációra 

számíthatnak az inflá-
ció miatt, de erre is csak 
később. Az alpolgármester 
arra számít, hogy a pluszki-
adások miatt idén is első-
sorban a fideszes városokat 
kompenzálja majd a kor-
mány. 

Öt évvel rövidebb az életünk, 
mint az uniós átlag

• Az uniós átlagnál öt év-
vel rövidebb ideig élünk,

• a lakosság 60 százalé-
ka túlsúlyos vagy elhízott,

• legalább 800 ezer al-
koholista van az országban, 

• több mint kétmillióan 
dohányoznak,

• 23 ezer ember halt meg 
2019-ben a népegészségügyi 
rendszer nem megfelelő 
színvonala miatt. 

Ilyen durva szá-
mokkal vezette fel a 
tele.hu az Egyensúly 
Intézet napokban 
közzétett javaslat-
csomagját az egész-
ségügyről. Amikor 
egészségügyről beszélünk 
ugyanis, jellemzően valójá-
ban nem is az egészségről, 
hanem betegségekről és azok 
orvoslásáról van szó. Magyar-
országon kevés esetben kerül 
elő a jövő kérdése és az, hogy 
mit is kellene tenni, hogy ne 
egy elhízott, dohányzó, alko-
holizáló ország legyünk. Mert 
az ugyan fontos, hogy mi tör-
ténik a betegekkel, amikor 

bekerülnek az egészségügyi 
ellátórendszerbe, de legalább 
ennyire fontos lenne azt is el-
érni, hogy minél kevesebben 
jussanak el egyáltalán a meg-
betegedésig.

Az ezt célzó jövővel és az-
zal, hogy hogyan lehetne vég-

re egészségről, nem pedig be-
tegségkezelésről beszélni, az 
Egyensúly Intézet részletes, 
szakértők bevonásával ké-
szült, több területet is érintő 
javaslatcsomagja foglalkozik. 
Ez alapvetően arra keresi a 
választ, hogy hogyan legyünk 
egészséges nemzet.

• Kiemelik: egészségmu-
tatóink javításának leghaté-
konyabb eszköze a szegény-
ség csökkentése.

• Javasolják: jöjjenek lét-
re több szakma képviselőit 
összefogó csoportpraxisok, 
amelyek ötéves ciklusokban 
végrehajtják a 35 és 64 év 
közötti magyarok általános 
egészségügyi állapotfelmé-

rését. 
• A háziorvosok bé-

rezésében jusson na-
gyobb szerep a teljesít-
mény ösztönzésének. 

• A felnőttkori 
egészségfejlesztés érde-

kében a védőnői hálózat 
mintájára legyen hungari-
kum a felnőtteket segítő vé-
dőnői szolgálat.

• A leghátrányosabb 
helyzetűeket közösségi 
egészségőrök segítségével 
érjük el.

• Fejlesszünk digitális 
egészségnaptárt, amely a 
szükséges szűréseken és 
oltásokon való részvételre 
ösztönöz.

A pénzromlás elviszi  
a nyugdíjemelést

B
ár a hivatalos inflá-
ció 8,9 százalékos, 
ezt a Szeged Televí-
zió által megkérde-

zett nyugdíjasok sokkal több-
nek érzik. – Hetente két-há-
romezer forinttal mennek 
felfelé az árak; amit tavasz-
szal megvettünk 13 ezerért, 
most ugyanazt 23 ezerért. 
Életünkben nem fizettünk 
még ennyit! – panaszkodott 
egy házaspár. Egy férfi azt 
mondta, sok esetben 30-40 
százalékos drágulást érzékel 
a tejtermékeknél és a hús- 
árunál, aminek az ára nincs 
befagyasztva. Egy idősebb 
férfi azt mondta a nyugdíj- 
emelésről, hogy sokra nem 
elég, de valamicskét pótolja 
az inflációt. Egy asszony úgy 

gondolja, meg sem közelí-
ti az infláció mértékét, főleg 
azoknál az áruknál, amiket a 
nyugdíjasok vásárolnak. 

Az április 28-i kormányin-
fón Gulyás Gergely elmond-
ta, a korábban bejelentett 
5 százalékos nyugdíjemelés 
a tervezettnél sokkal maga-
sabb, 8,9 százalékos inflá-
ció miatt nem elegendő. A 
Miniszterelnökséget vezető 
miniszter bejelentette, 3,9 
százalékos újabb nyugdíj- 
emelés lesz július elejétől. 
Akkor az előző hathavi eme-
lést is megkapják visszame-
nőleg a nyugdíjasok. 

A Magyar Nyugdíjasok 
Egyesületeinek Országos 
Szövetségének elnöke sze-
rint a nyugdíjasoknak min-

den pénz jól jön, azonban ő 
is azt hangsúlyozta, a legtöbb 
idős ember úgy érzi: kevés a 
pénz. Némethné Jankovics 
Györgyi a Szeged Televízió-
nak hozzátette, nyugdíjas-
társai is azt mondják, ennél 
jóval nagyobb inflációt ér-
zékelnek, mint a mostani 
hivatalos 8,9 százalék. Úgy 
érzik, mintha duplájába ke-
rülnének a dolgok az egy év-
vel ezelőtti árakhoz képest. 
– Nem kérdőjelezem meg a 
számok pontosságát, de a 
nyugdíjas-infláció ennél jóval 
keményebbnek érzékelhető. 
Mindenképpen vissza kel-
lene térni a vegyes indexá-
lású nyugdíjszámítási mód-
szerhez, amely nemcsak az 
inflációt, hanem az általános 
béremelkedést is figyelembe 
veszi. Ha a kormány maradt 
volna a svájci indexálásnál, 
akkor ma 30-40 ezer forinttal 
többet kapnának az idősek  
havonta.

Benzinárstop: ellátási 
gondok jöhetnek

Már a MOL elnök-vezérigaz-
gatója is azt mondja, sokáig 
nem lehet fenntartani a 480 
forintos üzemanyagárakat. 
A kormány szerint az intéz-
kedés bevált, ezért júliusig 
biztosan marad. 

P
ár hónapja még a pá-
nikvásárlások miatt 
alakultak ki sorba ál-
lások és fennakadá-

sok a benzinkutaknál, mert 
úgy tűnt, bajba kerülhet a ha-
zai üzemanyag-ellátás. A MOL 

úgy-ahogy rendezte az ellátá-
si zavarokat, de a benzinár- 
stop miatt így is sok töltőállo-
más kényszerült már bezárni. 
A kormány a kisebb kutakat 
20 forinttal támogatja már-
cius óta. Gépész László sze-
rint ez akkora összeg, amiből 
a béreket ki lehet fizetni, de a 
rezsit nem. A Független Ben-
zinkutak Szövetségének el-
nökségi tagja hozzátette, őket 
is sújtja az infláció, az emelke-
dő rezsi, hiszen ők nem a re-
zsicsökkentett áron kapják az 

energiát. Ez a probléma 1000-
1100 kis kutat érint, vagyis 10 
ezer család megélhetése fo-
rog kockán. 

Közben megszólalt a 
MOL elnök-vezérigazgatója 
is. Hernádi Zsolt azt mondta, 
sokáig nem tartható fenn az 
ársapka, mert elfogynak a tar-
talékok. Szerinte középtávon 
ki kell vezetni ezeket az átme-
neti intézkedéseket, vissza 
kell térni a piaci feltételekhez, 
különben ellátási problémák 
is előfordulhatnak. 

Mert az ugyan 
fontos, hogy mi tör-

ténik a betegekkel, ami-
kor bekerülnek az egész-

ségügyi ellátórendszerbe, de 
legalább ennyire fontos lenne 

azt is elérni, hogy minél 
kevesebben jussanak el 
egyáltalán a megbete-

gedésig.

A jelenlegi 
árakon számolva 

a rezsicsökkentés 
1300 milliárd forint 

hiányt okoz a költség-
vetésben, ennyi támo-

gatást kell adni a 
nagykereskedő 

MVM-nek.

A januári 5 százalékos nyugdíjemelés után júliustól újabb 
3,9 százalékos emelést jelentett be a kormány. A nyugdí-
jasok azonban sokkal nagyobb drágulást tapasztalnak a 
boltokban, ezért úgy érzik, ez az emelés igazából semmire 
sem elég. 

Az energiaárak elszabadulása és a 10 százalék körüli 
infláció nemcsak a magyar háztartásokat, hanem az ön-
kormányzatokat is sújtja. A kormány egyelőre nem döntött 
a kompenzációról, és önkormányzati vezetők kételkednek 
abban, hogy egyáltalán akar-e, és ha akar, tud-e még pénzt 
adni. A központi költségvetésben ugyanis 2000 milliárd 
forint feletti a hiány, ami az éves előirányzat 70 százaléka. 
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Bod Péter

Időközi önkormányzatiképviselő-választás:
Komjáti Zoltán indul Kiskundorozsmán

az Összefogás Szegedért Egyesület jelöltjeként
Komjáti Zoltán indul az Ösz-
szefogás Szegedért Egye-
sület jelöltjeként a június 
26-i időközi önkormányza-
tiképviselő-választáson Kis-
kundorozsmán.

– A jelölőszervezet az Össze-
fogás Szegedért Egyesület, a 
hat demokratikus ellenzéki 
párt egyöntetűen támogatta 
Komjáti Zoltán jelöltségét – 
jelentette be a héten Botka 
László polgármester Kiskun-
dorozsmán a kőbáránynál. 
A polgármester arról is be-
szélt, 

hogy Komjáti Zoltán hosszú 
évek óta tagja a kiskundo-
rozsmai közéletnek.

– Nemcsak ő ismeri a 
dorozsmaiakat, de a dorozs-
maiak is ismerik őt. Bízom 
abban, hogy Szeged és Kis-
kundorozsma nagyon szo-
rosan tud együtt dolgozni a 
következő időszakban. Ezt 
jelentősen megkönnyíti, ha 
egy olyan képviselője van 
a városrésznek, akinek az 
elképzelései egybeesnek 
a városvezetés fejlesztési 
programjával.

Botka László elmond-
ta, már teljesítették a 

2019-es választási 
ígéreteiket Kis-

kundorozsmán. 
– Megígértük a 
Jerney - i sko la 
és -óvoda fel-
újítását, mind-

kettő elkészült. 
Megígértük a 

Kiskundorozsmát 
Bordánnyal összekötő 

kerékpárutat, ez is elkészült. 
A korábbi években egy va-
donatúj egészségházat és 
kispiacot is építettünk. De 
egy település, egy városrész 

soha nincs kész, az elkövet-
kező években is dolgozni 
fogunk Kiskundorozsmáért 
– hangsúlyozta a polgármes-
ter.

Baklövések

A 
XVIII. századi költő még a külpolitikához is jobban 
értett, mint Magyarország jelenlegi miniszterelnö-
ke, noha ez nem volt dolga. Batsányi Jánosnak 
egyértelmű volt, hogy Franciaországban változá-

sok lesznek 1789-ben. Rövidke, a magyar líra számára fon-
tossá vált versét azzal a megszívlelendő tanulsággal zárta, 
hogy „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

Bár a francia elnökválasztáson Marine Le Pennek lénye-
gében nem volt esélye a győzelemre, Orbán Viktor mégis a 
szélsőjobboldali politikusra tette minden tétjét. Ez nem jött 
be, mint ahogy Donald Trump esetében sem.

Egy olyan kis országnak, mint a miénk, barátokra, szö-
vetségesekre van szüksége szerte a világban. Ehhez mások 
mellett az szükséges, hogy jóindulatú semlegességgel visel-
kedjünk a Magyarországnál minden tekintetben nagyobb, 
erősebb országok belpolitikája iránt. Magyarország nincs 
abban a helyzetben, hogy nyíltan drukkoljon az egyik je-
löltnek a francia vagy amerikai elnökválasztáson. De nem 
teszik ezt a hazánknál sokkal jelentősebb országok sem. 
Példának okáért a német szövetségi kormány vagy a német 
külügyminisztérium szavakban nem köteleződött el a két 
említett választáson egyik jelölt mellett sem. Pedig az egyik 
választás még a Merkel-, a mostani pedig a Scholz-kabinet 
hivatali idejére esett. Mégsem nyilvánították ki, hogy kinek 
a megválasztását tartanák a maguk 
szempontjából jónak.

Világnézetileg, politikailag a 
magyar vagy német kormány-
hoz közelebb állhat egyik 
vagy másik jelölt, de a kül-
politika és a diplomácia írott 
és íratlan szabályai szerint 
tartózkodni kell a nyilvános 
kijelentésektől, hogy kinek a 
győzelmének örülnének.

Az amerikai elnökválasztáskor a 
magyar kormány teljes mellszélességgel állt Donald Trump 
mellé – és bukott vele együtt. Szükségtelenül hozta magát 
a magyar kormány a kényelmetlen helyzetbe. Ezer és egy ok 
miatt nem könnyű szót értenie egymással az Egyesült Álla-
moknak és hazánknak, amit tovább nehezít az olyan köröm 
alatti tüske is, hogy a hivatalban lévő Joe Bidennek tisztában 
kell lennie azzal, hogy Budapest nem őt akarta a Fehér Ház 
lakójának. Ez utóbbi édeskeveset számít, de roppant udvari-
atlan gesztus. És ezt nem felejtik el az óceán túlpartján.

Ezt a politikai hibát másolta le az Orbán-kormány a francia 
elnökválasztáskor. Előbb államfőnek kijáró fogadást kapott 
tavaly ősszel a Budapestre látogató Marine Le Pen, aki abban 
a pillanatban semmi más nem volt, mint egy ellenzéki párt 
vezetője Franciaországban. Ráadásul semmi nem mutatott 
abba az irányba, hogy valós esélye lehet nyerni Macronnal 
szemben. A budapesti fogadás külsőségeinek részletei nem 
maradtak észrevétlenek Párizsban, és aligha vették jó néven 
mindazt, ami akkor a Duna partján történt. Az igazi szemöl-
dökráncolás azonban ez év március 9-én kezdődhetett Pá-
rizsban, amikor nyilvánosságra került, hogy a magyar állami 
tulajdonba került MKB Bank 10,6 millió eurós – mintegy 4 
milliárd forintnyi – hitelt adott a Marine Le Pen vezette szélső-
jobboldali pártnak a választási kampány finanszírozásához. 
Tette ezt úgy, hogy a franciaországi bankok egymás után zár-
kóztak el a hitelnyújtás elől. Mellékszál, de erős kétségeim 
vannak, hogy ez az összeg megtérül-e valaha is a pénzinté-
zetnek. Nehéz abban hinni, hogy ez piaci alapú hitelezés lett 
volna. Ahogyan abban is, hogy ehhez a banki döntéshez ne 
lett volna szükség politikai jóváhagyásra. Ha éppen nem a 
politika vitte tálcán az „üzletet” a bankhoz.

Drukkolni a sportpályákon szabad, lehet és kell. A po-
litikában a legkevésbé. A kettőt összekeverni nem is bűn, 
hanem – ahogyan egy nagyon okos francia külügyminiszter 
a XVIII. században megfogalmazta – hiba.

Célegyenesben az Oskola utca 
és a Stefánia felújítása

Folytatás az 1. oldalról
Felmarták a Stefánia aszfalt-
ját a Vár utca és a színhá-
zi körforgalom között, szint-
be állították a közműfedele-
ket. A tervek szerint és idő-
járástól függően május 7-én, 
szombaton és 8-án, vasár-
nap fognak aszfaltozni. Erre 
a két napra ideiglenesen 
egyirányú lesz a forgalom a 
Stefániának ezen a szaka-
szán a Belvárosi híd irányá-
ból. A Dózsa György utca fe-
lől a Vörösmarty utca irányá-
ba kerülni kell. Hétfőtől is-
mét mindkét irányban lehet 
közlekedni a Stefánián.

Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármestertől 
megtudtuk, a következő egy 
hónapban a befejező munká-
latok maradnak még hátra. 
Így elkészül a Stefánia út-
burkolati jeleinek felfestése, 
táblázása, járdájának dísz-
burkolata. A Roosevelt téren 
felmarták és előreláthatólag 
hétfőn aszfaltozzák a parkoló-
kat és az úttestet. Befejeződik 

a projektben a kerékpárút-há-
lózat bővítése, elkészül a táb-
lázás és az útburkolati jelek 
festése azokban a belvárosi 
utcákban, amelyekben meg-
nyitják a szembeirányú forgal-
mat a kerékpárosok számára. 
Elkészül az új kerékpárutak, 

-nyomok, -sávok, átvezetések 
felfestése és táblázása is. 

Csanádi Zoltán, a mun-
kálatokat koordináló Szeged 
Pólus Nkft. ügyvezetője el-
mondta, a kivitelező javítja 
még az Oskola utcai vízlefo-
lyásokat.

Végül június első hetére 
a kivitelező szemeteseket, 
kerékpártámaszokat szerel 
fel az Oskola utcán és a Ste-
fánián. Ezzel lesz teljes az 
Oskola utca és a Stefánia ta-
valy június 21-én kezdődött 
rekonstrukciója.

A Stefániát előreláthatólag most hétvégén aszfaltozzák, és hétfőtől ismét két irányban 
járható. Fotó: Szabó Luca

Nehéz abban 
hinni, hogy ez pia-

ci alapú hitelezés lett 
volna. Ahogyan abban 
is, hogy ehhez a banki 

döntéshez ne lett volna 
szükség politikai 

jóváhagyásra.

Botka László polgármester és Komjáti Zoltán, az Össze-
fogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltje a kiskundo-
rozsmai kőbáránynál. Nemcsak Komjáti Zoltán ismeri a 
dorozsmaiakat, de a dorozsmaiak is ismerik őt. Fotó: Szabó 
Luca 

Térfigyelők 
Dorozsmán is

Saját forrásból, 25 millió 
forintból fejleszti tovább idén 
az önkormányzat a közterüle-
ti térfigyelőkamera-rendszert 

tizennyolc helyszínen a vá-
rosban, így többek között 
Kiskundorozsmán is, ahol 

már elkezdődtek a 
munkálatok.
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Háromezerrel több rászorulóról 
gondoskodna Szeged 

Senki nem számított rá, 
mégis nagyot nőtt 
a Sport és Fürdők Átalakítaná a szociális ren-

deletét az önkormányzat: 
igazságosabb lenne az új 
rendelet, sokkal több rászo-
ruló szegedin tudnának se-
gíteni, ha megszavazza Bot-
ka László előterjesztését a 
május 6-i közgyűlés. 

SZ
eged pol-
gármeste-
re a szü-
lési tá-

mogatás, az időskorúak tá-
mogatása és a beiskolázási 
támogatás rendszerén vál-
toztatna a közgyűléssel kö-
zösen. Az átalakítás egyszer-
re jelent bővítést és a támo-
gatások még igazságosabb 
elosztását. Botka László ter-
vezete értelmében ennél a 
három települési támogatás-
nál nettó 330 ezer forintos 
jövedelmi határértéket vezet-
ne be Szeged – a szülési és 
beiskolázási támogatásnál a 
család egy főre jutó jövedel-
meként értendő, míg az idős-
korúak ellátásánál a jogosult 
részére folyósított nyugdíj 
összege lenne a mérvadó. Az 
időskorúak támogatásánál 
lenne még egy fontos kiegé-
szítés: jogosultságot szerez-
nének a szegedi rehabilitá-
ciós ellátásban, rokkantsági 
ellátásban részesülő szemé-
lyek is.

 Miért ez a kiegészítés?
Azért, mert a megválto-

zott munkaképességűek el-

látásaira vonatkozóan 2012-
től bevezetett új rendszer sok 
esetben azt eredményezte, 
hogy a korábban rokkant-
sági nyugdíjban részesülő 
személy a nyugdíjánál jóval 
kisebb összegű rokkantsági 
vagy rehabilitációs ellátásra 
lett jogosult. A rokkantsá-
gi, rehabilitációs ellátásban 
részesülők ellátásának ösz-
szege a legtöbb esetben 
Szegeden is olyan alacsony, 
hogy számos települési tá-
mogatásra is jogosultságot 
szereznek. Az időskorúak tá-
mogatásának 2019-es beve-
zetése óta az önkormányzat-
nál többen észrevételezték, 
hogy bár nem nyugdíjaskorú-
ak, de betegségük, fogyaté-
kosságuk miatt képtelenek 
dolgozni, a nekik folyósított 
állami támogatások 
pedig igen ala-
csonyak. A 
jövedelmü-
ket képező 
e l l á t á s t 
ugyanúgy a 
Magyar Ál-
lamkincstár 
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatósága folyó-
sítja, mint a nyugdíjakat, sze-
retnék igényelni az időskorú-
ak támogatását.

Mit jelent ez a gyakorlat-
ban?

Botka László javasolt 
rendeletmódosításával a 
nyugdíjfolyósítótól kapott tá-

jékoztatás szerint kevesebb 
mint 1500 szegedi kerülne 
ki az időskorúak támogatotti 
köréből a nyugellátás össze-
ge miatt, ugyanakkor 4500 
rokkantsági vagy rehabili-
tációs ellátásban részesü-
lő kerülne a támogatottak 
közé. Azaz 3000, valóban 
rászoruló szegedivel bővül-
ne a támogatottak köre. A 
támogatáshoz szükséges 
források rendelkezésre áll-
nak Szeged költségvetésé-
ben, azaz a rendeletmódosí-
tás pluszpénzt nem igényel. 
A szülési támogatásnál kell 
a szülőknek arra odafigyel-
ni, hogy a támogatás iránti 
kérelmet a gyerekük szüle-
tését követő hat hónapon 
belül benyújtsák.

A tízezer forintos beisko-
lázási támogatást is azok 

után az általános 
iskolás szegedi 

diákok után 
lehet igényel-
ni, akiknek a 
családjában 

az egy főre jutó 
havi jövedelem 

nem haladja meg a 
330 ezer forintot. A ren-

delet a kihirdetést követően 
azonnal hatályba lép, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, a 
következő tanévben már en-
nek a rendeletnek az értel-
mében igényelhetik a szülők 
a 10 ezer forintos beiskolá-
zási támogatást.

4500 rokkant-
sági vagy rehabi-

litációs ellátásban 
részesülő kerülne 

a támogatottak 
közé.

A május 6-i közgyűlésen az 
önkormányzati cégek tava-
lyi beszámolói is részei a 
napirendnek. Az egyik leg-
látványosabb teljesítményt 
a Szegedi Sport és Fürdők 
Kft. nyújtotta.

A 
tavaszi közgyűlé-
seknek visszatérő 
napirendje a céges 
beszámolók megvi-

tatása, évről évre el kell ké-
szíteni ezeket a jelentéseket, 
amikről a bizottsági ülések 
után a közgyűlés is szavaz. 
Kovács Tamás gazdasági al-
polgármester előterjeszté-
sében a százszázalékos ön-
kormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok részletes  
számadásáról kell dönteni.

A Nagy Katalin vezette 
Szegedi Sport és Fürdők 
Kft. nettó árbevétele 605 
millió 13 ezer forint lett, 
47 millió forinttal lett több 
az eltervezettnél. Ennek a 
túlteljesítésnek a jelentő-

ségénél vegyük figyelembe 
azt is, hogy az Anna Gyógy-, 
Termál- és Élményfürdő für-
dőszolgáltatási tevékeny-
ségének árbevétele jóval 
kisebb lett a tervezettnél, 
egyrészt a wellnessrészleg 
felújítási munkáiból adó-
dó zárva tartás, másrészt a 
koronavírus miatti járvány- 
ügyi szabályozások miatt. Az 
újszegedi sportuszodába is 
kevesebbet jártunk a járvány 
miatt, sőt, itt az óvodás úszás- 
oktatások szinte teljes mér-
tékben megszűntek. És lega-
lább ilyen fontos megjegyezni 
azt is, hogy a Szegedi Sport és 
Fürdők Kft. létesítményei a 
koronavírus-járványból adó- 
dó kormányzati intézkedé-
sek miatt az év első négy 

hónapjában zárva voltak. A 
társaság a jogszabályi ren-
delkezések miatt 2021-ben 
nem emelhetett árat, illetve 
a bérleti díjakat sem emel-
hette meg, valamint február-
tól júniusig a bérleti díjakat 

a bérlők egy részének rész-
ben vagy teljesen el kellett 
engednie. A kormány jár- 
ványügyi korlátozó intézke-
dései miatt tavaly 35 millió 
791 ezer forint árbevételtől 
esett el a társaság.

A Sport és Fürdőknek kell 
működtetnie a Tiszavirág 
Sportuszodát, aminek mű-
szaki átadás-átvétele január 
29-én volt, ünnepélyesen 
február 20-án nyitották meg. 
Az uszodát elsősorban sport- 
egyesületek használják, de 
a lakosság számára is igény-
be vehetők az uszodai szol-
gáltatások. A létesítmény 
éves árbevétele 27 millió 
649 ezer forint lett – ehhez 
tegyük azt is hozzá, Szeged-
nek a vadonatúj sportuszo-
da üzemeltetése 400 millió 
forintba került 2021-ben.

A sportegyesületekkel 
történő megállapodásoknak 
köszönhetően, és a nagyobb 
számban megkötött bérleti 
szerződésekből adódóan, 
csak ebből a tevékenység-
ből a tervekhez képest kö-
zel harminc százalékkal na-
gyobb bevételük származott.

És végül álljanak még itt 
ezek a számok is: a társaság 
a tervezett –173 millió 763 
ezer forintos üzemi ered-
ménnyel szemben pozitív 16 
millió 829 ezer forintos üze-
mi eredményt ért el. A pénz-
ügyi műveletek eredménye 
8 millió 285 ezer forintos 
nyereség lett, ami jelentős 
javulás az előző évi ered-
ményhez, a 25 millió 485 
ezer forintos veszteséghez 
képest.

Távozik az SZKT igazgatója
Egyetemi, tudo-
mányos előme-
netelére szeretne 
koncentrálni a 
Szegedi Közle-
kedési Társaság 
ügyvezető igazga-
tója, Majó-Petri 
Zoltán, ám ehhez 
az kell, hogy feláll 
az SZKT-tól. Döntését egyeztette Botka László polgár-
mesterrel, aki elfogadta azt. Szeged közgyűlése így pá-
lyázatot ír ki a közlekedési társaság vezetésére. 



2022. május 7., szombat 5Aktuális

Találkozzunk ismét Magyarország
legnagyobb borfesztiválján!

Belmondo • Betty Love • Bon Bon • Burai Krisztián
Csonka András • Deniz • Falusi Mariann
Gájer Bálint • Kökény Attila • Oláh Gergő
Orsovai Reni • Pál Dénes • Roy és Ádám • Szandi
Tóth Andi • Weisz Viktor • Zdroba Patrik
...és még közel 150 zenei produkció Szeged szívében!

Zenevonat szuperkoncert az
LGT sztárjaival
Ocho Macho
Vad Fruttik

MÁJUS 13-22.

www.szegedibor fesz t ival .hu •  szegedbor fesz t

Esélyt kínál a város
Tizenkilenc boldog lakásbérlővel több Szegeden

Barna kukákkal zöldül 
tovább Szeged

Tovább zöldül Szeged. Egy-
re többen kapják meg a 
zöldhulladék gyűjtésére 
szolgáló edényt a kertes 
városrészekben, és néhány 
hónapon belül indul majd 
a külön gyűjtőjárat is. Így 
egyre kevesebb hulladék 
kerül a depóniára, és egyre 
többet hasznosítanak újra.

D
orozsma, Suba-
sa, Klebelsberg-te-
lep és Tompaszi-
get után múlt hét-

végén Szőregen folytatódott 
a zöldhulladékok tárolására 
használt barna kukák kiosz-
tása. A szegedi szelektív hul-
ladékgyűjtés újabb állomása 
a zöldhulladékok tárolására 
szánt barna kukák átadása 
városszerte. A Szegedi Hulla-
dékgazdálkodási Nkft. koráb-
ban levélben értesítette a he-
lyieket, hogy lakóhelyük kö-
zelében mikor vehetik át díj-
mentesen a barna kukát. 

Akik akadályoztatásuk 
miatt a megadott időpontban 
nem tudták átvenni a barna 

kukát, azok a rákövetkező 
szerdától a hulladékgazdál-
kodás Városgazda sor 1. 
szám alatt található telephe-
lyén tehetik meg ezt. 

A barna kukák átvételére 
azok jogosultak, akik érvé-
nyes szemétszállítási szerző-
déssel rendelkeznek. Fontos 
tudnivaló, hogy a zöldhulla-
dékot júliustól szállítják el 
díjmentesen. Vagyis addig hi-
ába teszik ki a lakosok a ház 
elé, elszállítani nem fogják 
azokat. 

A következő hétvégéken 
az átadópontokon hozzáve-

tőleg 300-300 darab kukát 
osztanak ki egészen júliusig, 
és a sárga kukákhoz hason-
lóan kéthetente végzik majd 
el azok elszállítását. A hulla-
dékgazdálkodás menetrend-
jében Újszeged, Tápé, Szent-
mihály, Petőfitelep, Gyálarét, 
Baktó, Béketelep, Új-Petőfite-
lep, Rókus, Fodorkert, Felső-
város, Alsóváros, Móraváros 
is szerepel még. Önkormány-
zati forrásból összesen 26 
ezer 852, komposztálásra 
alkalmas zöldhulladék gyűj-
tésére alkalmas barna kukát 
osztanak ki a lakosságnak. 

Avramov András szőregi önkormányzati képviselő is se-
gédkezett a barna kukák átvételénél. Fotó: Iványi Aurél

Újabb 19 lakást adtak bér-
be pályázat útján. Tizenöt 
lakást szociális alapon kap-
hattak meg az érdeklődők, 
négy fecskelakásba pedig 
35 éven aluli fiatalok köl-
tözhetnek be. Az ingatlanok 
többek között a Csongrádi 
sugárúton, a Tápai utcában 
és az Olajbányász téren ta-
lálhatók.

B
otka László a város-
háza házasságkötő 
termében nyújtotta 
át ünnepélyesen a 

bérleti szerződését a pályázat 
nyerteseinek. A polgármes-
ter beszédében elmondta: az 
elmúlt években mindenfajta 
állami támogatás nélkül, ki-
zárólag a város saját forrásá-
ból, közel 1,5 milliárd forint-
ból 700 önkormányzati bér-
lakást újítottak fel Szegeden, 
ami egyedülálló az országban. 
Az új bérlők kiválasztása pá-
lyázaton történik, és mint a 
polgármester hangsúlyozta: 
teljesen objektív szempont-
rendszer alapján pontozzák a 
jelentkezőket. A szociális bér-

lakások és a fiataloknak szánt 
fecskelakások bérleti díja a pi-
aci ár negyede-ötöde, és ez-
zel éppen azoknak segítenek, 
akik önerőből nem vagy egye-
lőre nem lennének képesek 
saját ingatlant vásárolni. Bot-
ka László hangsúlyozta: foly-
tatódik a bérlakások felújítá-
sa, melyre megvan a fedezet 
az idei költségvetésben.

Nemes Nikoletta a három- 
és nyolcéves gyermekével 
költözik albérletből a Kemes 
utcai önkormányzati bérla-
kásba, ami elmondása szerint 

hatalmas segítséget jelent a 
számukra. Ugyanezt mondta 
Újvári Réka és Sarnyai Do-
minik is. A fiatalok négy éve 
élnek együtt, és fontosnak 
tartják, hogy takarékoskodja-
nak. Az önkormányzati bérleti 
díj mellett erre lehetőségük is 
lesz. Ők egy Cserzy Mihály ut-
cai garzonba költöznek, ahol 
havi 18 ezer forint a bérleti 
díj. Réka a munka mellett az 
egyetem pszichológia szaká-
nak mesterszakos hallgatója, 
Dominik pedig egy épületvilla-
mossági cégnél dolgozik.

Újvári Rékának és Sarnyai Dominiknak hatalmas segít-
séget jelent az önkormányzat segítsége. A fiatalok egy 
garzonba költözhetnek. Fotó: Iványi Aurél 
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Ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát 
szegedi szervezeteknek!

 1. Szeged Város Közösségéért  Karitatív egészségmegőrző, hagyományőrző, 
  Közalapítvány városrészi kulturális programot szervez
  18473470-1-06 minden korosztály számára.
 
 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat  Adományok gyűjtése és osztása rászorulók
  Egyesület Szegedi csoport részére.
  www.maltai.hu, 19025702-2-43 
   
 3. Mozgáskorlátozottak Csongrád Az MCSME a mozgásukban korlátozott és
  Megyei Egyesülete a megváltozott munkaképességű emberek
  www.mcsme.hu, 19746896-1-06 érdekeit képviseli. 
  
 4.  Cöli Lisztérzékenyek  Célunk a gluténérzékenyek segítése.
  Egyesülete, www.coliegyesulet.hu Az 1%-ot rendezvényekre, ingyenes
  18471708-1-06 cöliákiaszűrésre fordítjuk.

 5. Boldog Napokért Parkinson Szegeden és vonzáskörzetében élő, 
  Szegedi Közhasznú Egyesület Parkinson-betegségben szenvedő betegek
  18144071-1-06 és hozzátartozóik támogatása.
 
 6. Fénysugár Medicina a Megválto- Megváltozott képességű és nyugdíjas emberek
  zott Munkaképességűekért számára segítő szolgáltatások, programok
  Egyesület, 18738353-1-06 szervezése.
  www.fenysugar-medicina.
  webnode.hu 

 7. KARITÁCIÓ Egészségügyi  Támogassa Ön is adó 1%-ával Szeged első
  Szociális és Kulturális  bohócdoktor alapítványát!
  Alapítvány, www.karitacio.hu 
  19560540-1-06 

 8. Együttműködéssel a  Hátrányos helyzetű gyermekek és családok
  Gyermekekért Alapítvány segítése. Mottónk: „Minden gyermek
  www.tokmagmedia.hu játszhasson!”
  18737376-1-06 

 9. Siketek és Nagyothallók  Célja a siketek, nagyothallók társadalmi, 
  Országos Szövetsége munkaerőpiaci befogadása,
  www.sinosz.hu, 19655031-2-42 akadálymentesítettség elérése.  

 10. Hallássérült Gyermekekért  Szabadidős programok, kirándulás, sportolás: 
  Egyesület, 18459131-1-06 ezzel tesszük teljessé a hallássérült
  http://siketek.szeged.hu/hgye.html  gyermekek életét.
  Facebook: @hallasserultgyer-
  mekekertegyesulet  

 11. Szivárvány Autizmus Közhasznú  Célunk a fogyatékos emberek társadalmi
  Egyesület  szerepének erősítése, életlehetőségeik   

  www.aosz.hu/tagszervezet/ javítása.
  szivarvany-autizmus-egyesulet/ 
  18471777-1-06 

 12. Vakok és Gyengénlátók Csongrád- Az egyesület a látássérült személyeket
  Csanád Megyei Egyesülete támogatja szolgáltatásokkal, 
  www.vagycsome.hu segédeszközökkel, programok szervezésével.
  18473951-1-06 

 13. Horizont Rehabilitációs Közhasznú  A Horizont Alapítvány célja a sérült
  Alapítvány, 19560447-1-06 emberek segítése, ehhez széles körű
  www.horizontalapitvany.hu szolgáltatásokat nyújt.

 14. Kreatív Formák Alapítvány Rehabilitációs Központ – látássérült emberek
  www.kreativformak.hu önálló életviteléhez nyújtott segítő   

  18478406-1-06 szolgáltatások. 

 15. Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítványunk 1996 óta működik, fő célja a
  Alapítvány, www.naposoldal.org fogyatékkal élők és az idős korosztály
  18929294-1-06 megsegítése.

 16. Fatima Ház Alapítvány Segítjük a szegénységben élő gyermekek
  www.fatimahaz.hu életét. Programjainkon keresztül élményeket
  19561527-1-06 adunk nekik.

 17. SZEFO Fonalfeldolgozó Chance  SZEFO-munkavállalók és fogyatékos, 
  Alapítvány, 18285491-1-06 megváltozott munkaképességű
  www.szefo.hu/alapitvanyunk emberek életminőségének javítása.

 18. Szegedi Mozgássérültek Alternatív  Fogyatékkal élőket segít, a Támogató
  Egyesülete, www.szmae.extra.hu Szolgálat, Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek
  19085658-1-06 Nappali Intézménye fenntartását látja el.

 19. Halmozottan Sérültek Csongrád  Feladatunk súlyos fogyatékossággal élő
  Megyei Szülőszövetsége gyermeket nevelő családok támogatása,
   18476215-1-06 közösségi létbe bevonása.

 20. Otthon Segítünk Alapítvány Önkénteseink ingyenesen, heti
  www.otthonsegitunk.hu rendszerességgel nyújtanak gyakorlati
  18468414-1-42 segítséget kisgyermekes családoknak.  

 21. Sclerosis Multiplexes Betegek  2001-ben alakult egyesületünk
  Csongrád-Csanád Megyei  törekvése az SM-betegek
  Egyesülete, 18468328-1-06 életminőségének javítása. 
  https://www.facebook.com/
  smcsongradmegye/

 22. Értelmi Fogyatékosok Csongrád Az értelmi fogyatékkal élő emberek és
  Megyei Érdekvédelmi Szervezete  családjuk támogatása, képviselete,
  Közhasznú Egyesület esélyegyenlőségük megteremtése.
  www.efoesz-csongradmegye.hu
  18466371-1-06 

 23. Szegedi Pszoriázis Egyesület A pikkelysömörrel élők tájékoztatása 
  www.psorinet.hu betegségük természetéről, kezelési módokról
  18290244-1-06 és lehetőségekről.

 24. Nem Adom Fel Alapítvány Lehetőséget teremtünk arra, hogy 
  www.nemadomfel.hu a fogyatékkal élők tudják értelmezni 
  18256529-1-43 a küldetésüket a világban.

 25. Szegedi Korai Fejlesztést és  Fogyatékossággal élő kisgyermekek és
  Integrációt Támogató Alapítvány hátrányos helyzetű, roma fiatalok fejlesztését
  http://korinta.hu/ végezzük.
  18453661-1-06 

 26. Alapítvány az Alteros gyerekekért Az alapítvány célja a nálunk tanuló, 
  18940918-1-06 hátránnyal élő tanulók segítése életcéljaik 
   elérésében.

 27.  Tisza-parti Cukorbetegek  Cukorbetegséggel küzdő személyek
  Egyesülete életmódváltásához segítség
  http/tiszaparticukorbetegek.hu nyújtása. 
  18150739-1-06 

 28. „INTEGRITÁS” Közhasznú  A mentális betegségben szenvedők
  Egyesület egészségügyi és szociális segítése, oktatása,
  http://integritaskhe.hu/ kutatások végzése.
  18469752-1-06 

 29. Rákbetegek Országos Szervezete Szervezetünk 32 éve látja el a daganatos
  www.rakszovetseg.hu betegek érdekképviseletét és segítő
  19020855-1-43 rehabilitációját.

 30. Szegedi Ifjúsági Információs és  Hátrányos helyzetű klienseknek
  Tanácsadó Iroda Kulturális és  munkaközvetítés és segítő szolgáltatások
  Mentálhigiénés Egyesület nyújtása – forráslehetőség szerint.
  www.szitiszeged.hu
  19082174-1-06 

SZ
egeden rendkívül sok for-
mában segítik a civilek a 
szegedieket. Most mi se-
gíthetjük a civileket. Az 

1 százalékos adófelajánlás semmibe nem 

kerül, egy kis odafigyeléssel sokat segíthe-
tünk egy-egy civil szervezetnek. Felajánlá-
sát 2022. május 20-áig megteheti minden 
adózó elektronikusan a https://eszja.nav.
gov.hu oldalon keresztül vagy a NAV olda-

láról letölthető nyomtatványon. A legjelen-
tősebb szegedi nonprofit szervezetek lis-
tája, amelyeknek felajánlható az 1 száza-
lék. (A lista terjedelmi korlátaink miatt nem  
teljes.)

Az ország összes felajánlásra jo- 
gosult szervezete az alábbi honlapon ér-
hető el: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/
fe la jan lasra - jogosu l tak/reg isz t ra l t_ 
civil

Sorsz.  Szervezet Tevékenység Sorsz.  Szervezet Tevékenység
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 31. SOS Telefonos Lelkisegély  Mentálhigiénés és krízisintervenciós szolgálat
  Alapítvány anyagi alapjainak megteremtése.
  www.lelkisegely-szeged.hu
  19082992-1-06 

 32.  Csermely Környezetvédelmi  Természetvédelem, a Dél-Alföld természeti
  Egyesület értékeinek felmérése, megóvása,
  http://csermely.com bemutatása, a régió környezeti állapotának
  18470714-1-06 javítása.

 33. Nagyító Alapítvány Hátrányos helyzetű, kiemelkedő
  http://nagyito.hu teljesítményeket nyújtó középiskolások
  18464874-1-06 támogatása, szakemberek képzése. 

 34. Fatima Ház Alapítvány Nagycsaládos és hátrányos helyzetű fiatalok
  http://fatimahaz.shp.hu lelki és anyagi támogatása, táboroztatások,
  19561527-1-06 tanulmányi ösztöndíj.

 35. Szegedi Korai Fejlesztést és  A 0–6 éves korú sérült gyermekek
  Integrációt Támogató Alapítvány életminőségének javítása, integrált keretek
  http://korinta.hu között folyó korai fejlesztői munkák.
  18453661-1-06
 
 36. Alkotó Ifjúságért Alapítvány Az ifjúság alkotó, művészeti tevékenységének
  https://facebook.com/alkotoifj támogatása az alkotó munkához szükséges
  18468823-1-06 eszközök biztosításával.

 37. Talentum Alapítvány az  Civilek, önkéntesek képzése, összefogása
  Önkéntesség Támogatásáért értékorientáltan, biztosítjuk szakmai, erkölcsi,
  https://talentumonkentes.hu pénzbeli támogatásukat.
  18470367-1-06 

 38. Csemete Természet- és  Természet-, környezetvédelem, természeti
  Környezetvédelmi Egyesület értékek megóvása, környezetvédelmi
  https://csemete.com  intézkedések betartatása.
  19368575-1-06
 
 39. „Az esélyteremtő Wesley János  Szegeden, Orosházán folyó oktatás tárgyi
  Általános és Középiskola  feltételeinek javítása, eredményességének
  tanulóiért” Közhasznú Alapítvány fokozása, nyelvtanulás ösztönzése.
  https://wesleydelalfold.hu
  18212103-1-06
 
 40. Vajdasági Magyarok Demokratikus  A vajdasági magyar menekültek és
  Közössége Szegedi Tagozata áttelepültek összetartása, érdekképviselete.
  https://vmdk-szeged.hu
  18450424-1-06
 
 41. „Elszalasztott 1000 év” Csongrád  Képzések, esélyegyenlőség és a
  Megyei Független Cigány  foglalkoztatás elősegítése, a cigányság
  Érdekvédelmi Szervezet  kultúrájának megőrzése, ápolása.
  Közhasznú Egyesület  
  18137130-1-06
 
 42. Csongrád Megyei Honismereti  A honismereti mozgalomban való tevékeny
  Egyesület szerepvállalás.
  https://csm-honismeret.hu
  18457517-1-06 

 43. Nemzetiségi Szövetség Magyarországi nemzetiségek kultúrájának és 
  https://minority-szeged.hu nyelvi értékeinek bemutatása, az
  18466931-1-06 önazonosságuk ápolása és erősítése.

 44. Motiváció Oktatási Egyesület Oktatási rendszer vizsgálata, fejlesztése,
  https://motivaciomuhely.hu kulturális, sportesemények szervezése,
  18288494-1-06 hátrányos helyzetűek oktatása.

 45. Napos Oldal a Sérült Emberekért  Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
  Alapítvány, https://naposoldal.org gyógyító, egészségügyi rehabilitációs
  18929294-1-06 tevékenység, esélyegyenlőség.

 46. Fészek Nagycsaládosok Szegedi  A nagycsaládosok egyéni és közösségi
  Egyesülete érdekeinek képviselete és érdekeik védelme, 
  https://feszekszeged.hu szociális tevékenység.
  19090229-1-06 

 47. Délikert Kulturális Egyesület Szociális tevékenység, családsegítés,
  18474440-1-06 időskorúak gondozása, kutatás, kulturális 
   örökség megóvása, környezetvédelem.

 49.  Alternatíva Egyesület Gyermek-, ifjúsági szervezet, amely kulturális, 
  https://alternativa-egyesulet.hu szociális, környezet-, természet-,
  18452282-1-06 érdekvédelemmel foglalkozik.

 50. Szeged Alsóváros Kultúrájáért  Emberi értékek, a keresztény szellemiség,
  Alapítvány, https://szaka.hu kulturális és szociális tevékenység
  18465837-1-06 támogatása, programok szervezése.

 51. Szentmihályi Egyesület Irodalom, a képzőművészet, építészeti
  https://egyesuletszentmihaly. emlékek, a zene és a népi hagyományok
  mlap.hu újjáélesztése, környezetünk védelme.
  18451793-1-06 

 52. Szegedi Közéleti Kávéházi Esték  A város közéletének befolyásolása, szegedi, 
  Alapítvány, https://civilcafe.hu közérdeklődésre számot tartó emberek
  18457737-1-06 bemutatása, vitaestek szervezése.

 53. Nyugalmazott Igazgatók  Tagok számára tartalmas kulturális és
  Egyesülete Szeged szabadidős programok szervezése. 
  18474172-1-06 

 54. Dr. Kikli Tivadar Magyarnóta- A magyarnótaszerzők, énekesek, kutatók,
  szerzők és Énekesek Dél- gyűjtők és a magyarnótát szeretők
  magyarországi Közhasznú  összefogása.
  Egyesülete, 18455216-1-06 

 55. Szegedi Senior Harmonikások  A harmonika népszerűsítése, együttműködés
  Egyesülete más egyesületekkel, tagtoborzás,
  19038591-1-06 hagyományok megőrzése.

 56. Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete Időskorúak, nyugdíjasok érdekvédelme,
   19079189-1-06 érdekeinek képviselete és részükre 
   programok szervezése.

 57. Harangláb Nyugdíjasklub  A kulturális örökség megőrzése, 
  Egyesület hagyományőrzés, nyugdíjas-találkozók,  
  18212969-1-06 előadások szervezése.

 58. Szegedi Hóvirág Nyugdíjas  A hagyomány, az autentikus műfaj ápolása, 
  Népdalkör Egyesület  őrzése és továbbadása, valamint 
  18479720-1-06 utánpótlás biztosítása.

 59. Szegedi Alsóvárosi Kórus  Nyugdíjasok számára lehetőséget teremteni
  Nyugdíjasok Egyesülete az éneklés gyakorlására és részükre  
  18737668-1-06 programok szervezése.

 60. Rendőrségi Nyugdíjasok  Szakmai hagyományok ápolása, 
  Csongrád Megyei Egyesülete tapasztalatok átadása, nyugdíjas
  18468342-1-06 klubélet biztosítása.

 61. Dél-alföldi Harmonikabarátok  A harmonika mint hangszer és a
  Egyesülete harmonikazene népszerűsítése, 
  https://www.delalfoldiharmoni- támogatása, terjesztése.
  kabaratok.hu/
  18754247-1-06
 
 62. Magyar Vöröskereszt Csongrád  A Vöröskereszt alapelveinek terjesztése,
  Megyei Szervezete társadalmi szolidaritásra nevelés.
  https://voroskeresztcscsm.hu/
  19078195-1-06
 
 63.  Petőfi Telepi Szépkorúak  Szervezi a tagság programját és
  Nyugdíjas Közhasznú Egyesület tevékenységét és más szervezetekkel történő
  http://petofimuvhaz.hu/csoport/ kapcsolatfelvételt.
  petofi-telepi-szepkoruak-
  nyugdijas-egyesulet/
  18472235-1-06
 
 64. Szegedi Pedagógus Fáklya  Kirándulás és túrázás szervezése, 
  Természetbarát Közhasznú  lebonyolítása, az egészséges életmód
  Egyesület propagálása, közösségépítés.  
  19983398-1-06 

 65. Szegedi Bajtársi Klub  A fegyveres szervek nyugállományú tagjai
  Közhasznú Szervezet számára közösségi élet biztosítása. 
  18467482-1-06
 
 66. EJNE ETKA-JÓGA Nemzetközi  Sporttevékenységek
  Egyesület, Erőgyűjtő Módszer  szervezése, egészségmegőrzés és
  az Ősi Adottságaink  az ETKA-jóga népszerűsítése.
  Megértéséért 
  http://etkajoga.lapunk.hu
  18082456-1-06 

 67.  Szőregi Idősekért Alapítvány  A szőregi idős vagy egészségügyi okból 
  18284081-1-06 elesett, nehéz helyzetben lévő emberek 
   támogatása.

 68. Szegedi Önkéntes Tűzoltó  Önkéntes tűzoltás, tűzmegelőzés, műszaki
  és Mentőegyesület mentés és közreműködés  
  18745328-1-06 katasztrófavédelmi feladatokban.

Sorsz.  Szervezet Tevékenység Sorsz.  Szervezet Tevékenység

Az ország összes felajánlásra jogosult szervezete az alábbi honlapon érhető el: 
https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár soro-
zatában Jászay Tamás, az 
SZTE Összehasonlító Iro-
dalomtudományi Tanszéké-
nek adjunktusa, a Revizor 
– a kritikai portál főszer-
kesztője Jonathan Franzen 
Javítások című regényét 
ajánlja. 

A 
könyv nekem gye-
rekkorom óta 
olyan, mint a leve-
gő: folyton körbe-

vesz, és vallom, hogy nélkü-
le nincs értelme az életnek. 
Nem tudom már, Jonathan 
Franzen Javítások című kö-
tetét ki nyomta a kezembe 
azzal, hogy ez nekem tet-
szeni fog, de ezúton is kö-
szönöm neki. Az amerikai 
vidéki középosztály nyomo-
rával majd’ ezer oldalon át 
ismerkedni csodálatos ka-
land volt. Emlékszem, ami-
kor olvastam, épp Ameriká-
ba, egy isten háta mögötti 
egyetemi kisvárosba vetett 
a jósorsom: az ingersze-
gény közegben három hé-

ten át fürkésztem futás köz-
ben, az utcán vagy a kávé-
zóban szembejövő alakokat, 
és magamat szórakoztatva 
azonosítottam őket a regény 
lapjain megjelenő család  
tagjaival. 

Nem volt kérdés, hogy 
a többi vaskos Franzent is 
megjelenés után azonnal el 
kell olvasnom. Az amerikai 
családregény műfajának 
nagymestere Javítások című 
regényében a törzsolvasói 
számára ismerős húrokat 

penget. Jelen van a szex, 
drog, rock ’n’ roll szenthá-
romsága, különösen az utób-
bi, már ha a műfaj dühét, 
elégedetlenségét, világgal 
való csökönyös szembenál-
lását vesszük alapul. 

Titkok és hazugságok 
hálózzák be a lelkész apa 
és közvetlen környezete 
mindennapjait: mind meg 
akarnak szabadulni valami-
lyen tehertől, és ennek ér-
dekében bármire, mindenre 
hajlandóak. A monumentá-
lis túra első lépései mögött 
ott húzódnak a keresztény 
hit kérdései, a személyes 
szabadság határai, a há-
ború etikai problémái, és 
mint Franzennél mindig, a 
világba vetett magányos én 
kétségbeesett útkeresése 
és szorongása. Egy trilógia 
nyitó dupla kötetéről lé-
vén szó, akárhogy is, folyt.  
köv.

Jonathan Franzen Javítá-
sok című regénye a Somo-
gyi-könyvtárból kölcsönöz-
hető.

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) nyílt, 
egyfordulós pályázatot hirdet Sziksósfürdő Strand és Kemping (6791 Szeged, 5500/1) 
ingatlanon álló, Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező ún. „Grill Terasz” létesítmény 

(továbbiakban: Bérlemény) hasznosítására határozott idejű bérleti jogviszony létesítésére 
(pályázat tárgya) versenyeztetés útján 

A Bérlemény 215,9 m2 vendégteret (fedett terasz) és 69,02 m2 kiszolgáló egységet (konyha, 
raktár és egyéb helyiségek) foglal magába, a pályázati dokumentáció mellékletében felsorolt 
eszközökkel, berendezési tárgyakkal.
A bérlemény szezonális üzemeltetésű, és a bérleti szerződés időtartamán belül Pályázó a bér-
leményt a fürdőszezonban, a fürdő nyitvatartási idejében jogosult és köteles üzemeltetni.
Pályázati alapár:
A pályázati forgalomarányos bérleti díj alapára: havi bruttó bevétel 10%-a + áfa.
Amennyiben a havi bruttó bevétele a 10 000 000 Ft-ot nem éri el, akkor a havi bruttó bevéte-
lének 10%-a + áfa a bérleti díj, valamint amennyiben a havi bruttó bevétele a 10 000 000 Ft-ot 
meghaladja, akkor a havi bruttó bevételének a 10+2%-a + áfa a bérleti díj. 
A nyertes pályázó személye a pályázók közül a legelőnyösebb ajánlatot tevőként, licitálással 
kerül kiválasztásra. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alap- 
árnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A forgalomarányos bér-
leti díj emelése a tárgyaláson szóban történik, az emelés mértéke: 0,5% + áfa, azaz fél száza-
lék plusz áfa.
A pályázó köteles pályázati biztosítékot fizetni, melynek mértéke 500 000 Ft, azaz ötszázezer 
forint, melyet a pályázó köteles az OTP Bank Nyrt. 11735005-20505411 számlaszám javára 
átutalással a pályázati ajánlat benyújtásának időpontjáig befizetni.
A pályázati biztosíték összege a pályázat nyertese által fizetendő első havi bérleti díjba beszá-
mításra kerül.
A pályázati biztosítékot a második és harmadik helyezett pályázónak a nyertessel való bérleti 
szerződés megkötését követő, míg a többi pályázónak a pályázati tárgyalást követő 15 napon 
belül visszatéríti a Bérbeadó.

Az ajánlatok benyújtásának helye:
Szegedi Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok, igazgatói 
titkárság.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázók a pályázatukat egy darab át nem látszó, zárt borítékban, 1 eredeti és egy, a pa-
píralapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban elektronikus hordozón 
(pendrive), hivatalos cégszerű aláírással ellátva postán, személyesen vagy meghatalmazott 
útján nyújthatják be úgy, hogy a pályázat a megjelölt határidőn belül megérkezzen a Kiíróhoz.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, székhelyét, a „Sziksósfürdő Strand és Kemping 
– Grillterasz” jelzést, valamint a pályázó nevét és címét. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje, helye: 2022. május 30., 10.00 óra, Szegedi Sport és 
Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok, igazgatói titkárság.
A postán feladott pályázatok csak akkor tekinthetők határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére a pályázat beérkezési határidejének lejártáig sor kerül a megjelölt helyen. 
Az ajánlatok bontásának határideje, helye: 2022. május 30., 10.30 óra, Szegedi Sport és 
Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok, Bali Mihály terem.

Ajánlati kötöttség időtartama
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik, és az eredmény-
hirdetéstől számított 50 napig tart, mely egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbít-
ható, melyről a Bérbeadó hivatalos levél formájában értesíti az érintett pályázókat.

A pályázók köre
Az a vállalkozó pályázhat, aki igazoltan mentes a köztartozásoktól, továbbá a 2018. és 2019. 
üzleti években nem volt veszteséges, valamint az 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint pályázati 
biztosítékot megfizette, és megvásárolta a pályázati dokumentációt.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a Pályázó a Bérleményt a megadott idő-
pontban megtekintse, és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy közokiratba, illetve 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja 
útján aláírja.
A pályázati tárgyalás időpontja: 2022. június 8-án 10.00 óra, helyszín: a Szegedi Sport és 
Fürdők Kft. székhelye (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.), Városi Sportcsarnok, Bali Mihály 
terem.
Az eredményhirdetés módja, ideje: Az eredményhirdetésre a pályázati tárgyaláson kerül sor, 
a Bérbeadó eredményesség esetén kihirdeti a pályázat nyertesét, második és harmadik he-
lyezettjét.
Az eredményhirdetés helye: Szegedi Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., 
Városi Sportcsarnok, Bali Mihály terem.

Szerződéskötés időpontja: A pályázati tárgyalást követő 5 napon belül. Amennyiben a pályá-
zat nyertese a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül nem köt bérleti szerződést, úgy a 
második helyezett köteles szerződést kötni. Amennyiben a második helyezett nem köti meg a 
bérleti szerződést az erről szóló Bérbeadói értesítéstől számított 5 napon belül, úgy a pályáza-
ton harmadik helyezést elért pályázó köteles szerződést kötni Bérbeadói értesítéstől számított 
5 napon belül. 

A pályázat tárgyának megtekintése, további információk nyújtása
A létesítmény előre egyeztetett időpontban, munkaidőben bármikor megtekinthető. Információ 
az alábbi elérhetőségen kérhető:
Hódi Tamás létesítményvezető, telefon: +36 20 409 5853, e-mail: hodi.tamas@szegedsport.
hu
 
A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható és átvehető a Szegedi Sport és Fürdők 
Kft. székhelyén (6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok), annak központi pénz-
tárában történő fizetést követően az igazgatói titkárságon, bruttó 5000 Ft áron.

Jog fenntartása
Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati feltételeket a pályázat során megvál-
toztathassa – többek közt lehetséges a benyújtási vagy elbírálási határidő meghosszabbítása 
–, a változtatást az érintettekkel közli. Ebben az esetben az ajánlat benyújtására a módosítás 
közzétételétől számított és a módosításban megjelölt határidő, de legalább 7 nap áll rendel-
kezésre.
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Egy kép, két mondat

N
ekem április 3-a nemzeti gyásznap 
lett. Csak halványan reménykedtem 
az ellenzéki kétharmadban, de a kis 
többségben nagyon bíztam. Mikor 

a szavazókörömből éjfélkor hazaértem, csak 
néztem, bámultam a híreket, annyira felkavart, 
hogy csak kettő felé tudtam elaludni. Reggelre 
sem lett jobb a hangulatom, arra gondoltam, 
letészem a lantot, nyugodjék. Hogy Budapest 
megmaradt, de az ország belesüllyedt a birka-
ságba, nagyon megrázott.

Sokáig nem akartam írni, hiszen hatalmas 
nevek – jobbról és balról is – magyarázták a 
szörnyűséget, keresték, kinyilatkoztatták a fe-
lelősök neveit. Mégis, amikor az összefogás 
tagjai kezdték egymást rágalmazni, eldöntöt-
tem, mégis szólnom kell. Kezdjük az előválasz-
tással: a lendület elszállt, a program nyögve 
született meg, a népszavazáshoz sem sikerült 
időben az aláírásokat begyűjteni. Mintha a ti-
zenhatosnál megfordultunk volna!

Ki lett volna a jobb vezér? Ebben az ország-
ban olyan Gyurcsány-ellenes hangulatot te-
remtett a sárga többség, mintha az inflációért, 
a tavaszi fagyokért, az aszályért, a háborúért 
is ő lenne a felelős, s ez már Klára esélyeit is 
rontotta. MZP próféta akart lenni, de nem volt 
profi. Állandó javítgatásai, önmaga cáfolatai 
csak növelték az összefogás támadhatóságát. 
De megpróbálta, járta az országot, hitt a cso-
dában. Most mégis a vesztes csata után a ver-
sengő vezérek egymást és őt okolják, ostoba 
módon a sajtó, a média nyilvánossága előtt! 

Kár volt a hetedik pártot, frakciót emlegetni, 
ráért volna győzelem után.

Csomó gólhelyzetet, lepattanót kihagytak: 
a tanárok sztrájkját, a nyugdíjasok elszegé-
nyedését, a cigányság mozgósítását (3 listás 
hely nem rázza fel őket), a CEU-t, az LMBTQ- 
ellenességet. Itt bőven meglehetett volna a 
hiányzó nyolcszázezer szavazat! De vidéken 
nincs alapszervezet, a torz médiát csak sze-
mélyesen lehetett volna legyőzni. Sajnálom a 
sok erőfeszítést, a kibukott képviselőjelölteket, 
gyakran szoros versenyben veszítettek!

Mi lesz most? A rezsicsökkentés lazítása, 
benzináremelés, ismét vészhelyzeti rendeleti 
kormányzás. Jöhet a nyugdíjak megadóztatá-
sa, alattomos helyi adók felbukkanása. Talán 
a háborúból kimaradunk, de emberségünket 
már elvesztettük, a V4-ből csak veszett fejsze 
nyele maradt. Csak nálunk nincsenek orosz 
kémek, senkit sem kellett kiutasítani, az itt 
levő bankárok, ügynökök jobban barátaink, 
mint az ukránok. Belekényszerültünk a jogál-
lamiság zsákutcájába, nagyszájú visszautasí-
tásunk okán most koldustarisznyával állunk 
Brüsszel kapujában, mert elfogyott a lopnivaló! 
Judit miniszter asszony fog hegedűvel bazse-
válni némi aprópénzért?

Lesz Szegeden harmadik híd? Már három 
Orbán-kormány megígérte, mint ahogy most is. 
Nem kell félni: azt a hordót még nem készítik 
mestereink, amit átgurítanának az avatáskor. 
Állítólag nincs elég Kádár!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Ú
j kormány? Mitől lesz új? De ko-
molyan. Van olyan épeszű ember 
ma Magyarországon, aki azon iz-
gul, hogy kikből áll majd Orbán Vik-

tor leendő kabinetje, természetesen az érin-

tetteken kívül? Szerintem darab, darab. Hű 
ebek falkája, hullj rájuk, feledés jótékony ho-
málya.

Méhes János

évúton járnak az 
ellenzéki pártok, 
amikor a nyilvános-
ság előtt bűnbakot 

keresve próbálják megfejte-
ni az országgyűlési választá-
son elszenvedett kudarcot. 
Marakodás helyett inkább 
azzal kellene foglalkozniuk, 
mi az a recept, ami működik 
húsz éve.

Az egy hónappal ezelőtti 
országgyűlési választáson az 
ellenzék a 3200 településből 
negyvenkettőt nyert meg.

Olyan, még korábban 
nyerhetőnek tartott ellenzé-
ki nagyvárosok is elestek, 
mint Eger, Érd, Miskolc, Ta-
tabánya és Szombathely, és 
majdnem Pécs is. Kis túlzás-
sal azt mondhatjuk, ahhoz, 
hogy valaki ellenzéki egyéni 
képviselő legyen, a budapes-
ti politikai mikroklímába kell 
születnie – szinte mindenhol 
máshol tarolt a Fidesz.

Ebből a narancssárga 
tengerből Szeged valóban 
szigetként emelkedik ki.

A városban a közös lista 
közel tíz százalékkal több 
voksot kapott, mint a kor-
mánypárti. Ez nagyobb ará-
nyú győzelem, mint a főváro-
si. Szabó Sándor és Mihálik 
Edvin olyan többséget kap-
tak Szegeden, ami Budapes-
ten is csak keveseknek sike-
rült. Ideje a cicaharc helyett 
azon gondolkodni, minek 
köszönhető ez az eredmény.

Nyilvánvalóan szükség 
volt hozzá egyfajta szegedi 
kurázsira. Függetlenül at-

tól, ki van kormányon, az 
itt élők immár két évtizede 
következetesen támogatják 
azt a szövetséget, ami Botka 
László vezetésével Szege-
dért dolgozik, és ennek érde-
kében képes a pártpolitikát 
is háttérbe helyezni.

Nem hiába érkezik ide 
kiemelkedően sok uniós 
fejlesztési forrás, és nem 
véletlenül tartják Szegedet 
az ország egyik legélhetőbb 
városának.

Szeretjük magunkat a 
szabadság szigetének ne-
vezni, de legalább ennyire 
fontos, hogy ez itt egyben a 
békés és stabil fejlődés szi-
gete is, amit a többség meg 
akar védeni.

Tisztán mutatják ezt az 
elmúlt évek választási ered-
ményei. Nálunk ugyanis a 
szavazók pillanatok alatt 
kiszagolják, ki az, aki nem 
őket képviseli, aki nem Sze-
ged oldalán áll, legyen az 
kormánypárti vagy ellenzé-
ki. Így bukik el a városban 
újra és újra a Fidesz, de így 
semmisültek meg mások is. 
Mert ők az országos pártpo-
litikai konfliktusokat akarták 
lehozni Szegedre.

A helyi Fidesz elismétli 
a központi szlogeneket, kri-

tikátlanul támogatja az ön-
kormányzatot elvonásokkal 
sújtó kormánypolitikát, saját 
mondanivalója nincs.

Mások pedig a város 
eredményeinek tagadásá-
val, pártjaik ellenzéken belüli 
pozícióival próbáltak kampá-
nyolni. Mindkettő a szegedi 
politikai helyzet végzetes fél-
reértésének bizonyult, a sza-
vazók nem díjazták az alig 
palástolt hataloméhséget, 
az elvtelen alkukat.

Mert amikor a szegedi-
ek elmentek voksolni, nem 
pártokban, hanem egy kö-
zösségben gondolkodtak. 
Egy városban, ami szabad 
és szolidáris, élhető és fenn-
tartható. Nekik ezt jelenti az 
összefogás immár két évti-
zede, nem pedig parlamenti 
helyeken veszekedő, a fe-
lelősséget egymásra hárító 
pártvezéreket.

Így lettünk mi a szabad 
sziget, talpalatnyi szárazföld. 
És akik nem akarják, hogy a 
víz lassan elmossa a partot, 
azoknak ostoba civakodás 
helyett meg kell végre hal-
laniuk azt az egyértelmű és 
világos üzenetet, amit április 
3-án küldtek a választók.

Ez a szegedi 1×1.
Nemes István 

Tisztelt Olvasóink! 

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

A szegedi 1×1

T

Elveszett illúziók

Új kormány

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 
Szeged városában a természetes fürdővíz használatot engedélyezte 

és természetes fürdőhelyként jelölte ki

– Sziksósfürdő Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Sziksósfürdő 5500/1 hrsz.),

a fürdési idény 2022. április 27-től 2022. szeptember 18-ig tart;

továbbá természetes fürdőhelyként jelölte ki

– Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Vereshomok dűlő 1.),

a fürdési idény 2022. április 30-tól 2022. szeptember 18-ig tart;

valamint a természetes fürdővíz használatot engedélyezte

– Szeged, Lapos Szabadstrand területén
(Tisza folyó bal part 173,400 fkm – 173,500 fkm),

a fürdési idény 2022. június 15-től 2022. augusztus 31-ig tart.

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Szatymaz közelében tűnt fel ez a rendkívül ritka madár. A sárga billegetőt Katona Adri-
enn olvasónk fotózta le. 
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SZEGEDI GYŐZTES AZ 
AMATŐRÖKNÉL. Az ETO FC 
Győr 1–0-ra legyőzte a Hala-
dás-Viktória csapatát a labda-
rúgó női Magyar Kupa döntő-
jében, amelyet az Új Hidegku-
ti Nándor Stadionban rendez-
tek. A női döntő előtt szintén 
az MTK pályáján került sor a 
férfi Amatőr Kupa fináléjára, 
ahol a Magyar Kupában leg-
tovább jutott két amatőrcsa-
pat, a VSK Tököl és a Szegedi 
VSE-Pizzamonster találkozott. 
A meccset 1–1-es rendes já-
tékidő után hosszabbításban 
3–1-re a szegediek nyerték a 
82. perctől emberhátrányban 
lévő tököliek ellen.
HOSSZABBÍTOTTAK HA-
RUNÁVAL. Az NB II.-es Sze-
ged-Csanád Grosics Akadé-
mia labdarúgócsapata meg-
egyezett Jammeh Harunával, 
így a gambiai származású, 
de magyar állampolgársággal 
rendelkező támadó jövőre is 
kék-feketében szerepel. A 30 
éves Haruna jelenleg a má-
sodik szezonját tölti a szegedi 
együttesben.
BITE BALÁZS SIKEREI. 
Sportdiplomáciai sikert ért el 
a Haász SZUE úszója: a Ma-
gyar Speciális Olimpia Szövet-
ség (MSOSZ) a hattagú spor-
tolói munkacsoportba válasz-
totta Bite Balázst. Más okból 
is jár a gratuláció Bitének, hi-
szen remekül szerepelt Mono-
ron az MSOSZ országos úszó-
versenyén, ahol egy arany- és 
három ezüstérmet nyert. A 
SZUE színeiben Tanács Dániel 
szintén remekelt: három ezüs-
töt akasztottak a nyakába. 
SZEGEDRE ÉRKEZNEK. Se-
bestyén Péter után a 16 éves 
Görbe Soma is a Magyar Au-
tó-Motorsport és Zöld Mobi-
litás-fejlesztési Ügynökség 
(HUMDA) támogatottjaként 
folytatja motorversenyzői pá-
lyafutását. A HUMDA sajtótá-
jékoztatóján elmondták, hogy 
Görbe a FIM Moto3 junior-vb 
és a MotoGP hivatalos után-
pótlás-nevelő szériájában, a 
Red Bull Rookies Cup verseny-
sorozatban indul az idén, Se-
bestyén pedig változatlanul a 
HUMDA támogatottjaként vesz 
részt a Superbike-vb idei sze-
zonjában, a Supersport kate-
góriában. A sajtótájékoztatón 
az is elhangzott, hogy a HUM-
DA utcai motorosok számára 
kialakított Moto Safety elneve-
zésű közlekedésbiztonsági ren-
dezvénysorozatának állomása-
ira az idén hat helyszínen ke-
rül sor, Pécs és a Hungaroring 
után a következő hónapokban 
Szeged, Zsámbék, Máriapócs 
és Zalaegerszeg következik.

Jól halad Bonifert 
Bendegúz felépülése

Január elején szenvedett ke-
resztszalag-szakadást Bo-
nifert Bendegúz, a ZTE KK 
kosárlabdacsapatának sze-
gedi játékosa, aki azóta túl 
van a műtéten és türelme-
sen végzi a rehabilitációt. A 
kosaras a klub honlapjának 
nyilatkozott.

– A felépülésem és a rehabi-
litációm elég jól halad. A mű-
tét után nem tudtam szinte 
semmilyen gyakorlatot csi-
nálni, csak ülve lábemelése-
ket és hasonlókat. Most már 
eltelt annyi idő, hogy a javu-
lás sokkal inkább észrevehe-
tő, ahogyan anno az orvosom 
és a gyógytornászom szerint 
is várható volt. Rengeteg gug-
golást, kitörést csinálhatok 
különféle eszközökkel és sú-
lyokkal. Érzem, hogy napról 
napra javulok, illetve kezdem 
visszaerősíteni a combomat 
– mondta.

– Budapesten, magán-
gyógytornász segítségével 
végzem a rehabilitációt, aki 
anno együtt dolgozott dr. Tál-
lay Andrással, aki a műtétet 
végezte. Az elején az orvos 
is hat–kilenc hónapot jósolt 
a várható felépülési időre. 
Mindketten azt mondták, 
hogy az első négy hónapban 
kell óvatosnak lennem, mert 
a szalag, amit beépítettek, 
az ebben az időszakban még 
gyenge lesz, négy hónap után 
kezd el majd erősödni, ezért 

nem szabad semmit elkap-
kodni. Szerencsére nagyon 
jól halad minden, a gyógytor-
nász is azt mondta, látszik, 
hogy jól csinálom a gyakorla-
tokat. Hat hónapnál kezdhe-
tek el kontakt nélkül mozog-
ni, majd a kilencedik hónapot 
követően végezhetek száz-
százalékos edzésmunkát. 
Augusztus elejére készen 
tudok állni, ha továbbra is 
minden jól halad – jelenleg 
is teljes erőbedobással ezért 
dolgozom. A gyógytorna mel-
lett heti három-négy alkalom-
mal járok kondizni, hogy fizi-
kailag is tartsam magamat, 
már az orvosom engedélyé-
vel próbálok egyszerűbb ko-
saras gyakorlatokat, helyből 
dobásokat végezni, illetve a 
labdás gyakorlatokat is igyek-
szem az idő előrehaladtával 
beépíteni a programomba – 
tette hozzá a játékos.

Komoly sérülés után nem 
könnyű sem a testi, sem a lel-
ki felépülés.

– Nem éltem és élem 
meg könnyen ezt az idősza-
kot, mert eddig nem kellett 
ennyi időt kosárlabda nélkül 
töltenem. Nagyon hiányzik az 
egész légkör, vágyom vissza 
a pályára, de tudom, hogy 
türelmesnek kell lennem, és 
semmit nem szabad elkap-
kodni. A legfontosabb, hogy 
jövőre és a hátralevő karrie-
remben ez már ne jelentsen 
problémát.

A Szedeákot is érintik a változások
Megszűnik a középszakasz a férfi kosárbajnokságban

Megszűnik jövőre a közép-
szakasz a férfi kosárlabda 
NB I.-ben, a Magyar Kupában 
pedig nyolcas helyett négyes 
döntőre kerül sor. A változá-
sok a Naturtex-SZTE-Szede-
ák csapatát is érintik.

magyar szövetség 
tájékoztatása sze-
rint a női élvonalban 
nem lesz lényegi vál-

tozás a következő szezonban, 
ellenben a férfi mezőnyben 
több újdonságra is számíthat-
nak a csapatok és a szurkolók.

– Egyöntetűen kérték a 
csapatok, hogy a szeptember 
végi, október eleji kezdés mel-
lett május végéig, június ele-
jéig fejeződjön be a szezon. 
A nemzetközi versenynaptárt, 
illetve klubjaink nemzetkö-

zi szereplését is figyelembe 
véve ez csak úgy lehetséges, 
ha a középszakaszt eltöröljük 
– jelentette be Bodnár Péter 
főtitkár.

– Felmerült igényként, 
hogy a mérkőzések száma 
drasztikusan ne csökkenjen, 
így újra lesznek mérkőzések 
az 5–8. helyekért is. Annak 
érdekében, hogy a 9–14. he-
lyezett csapatok mérkőzései 
is a lehető legtovább érdek-
lődésre számot tartók legye-
nek, olyan kiírás készül, hogy 
a lehető legkésőbb derüljön 
csak ki a kieső csapat kiléte. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a két csapatot érintő play-out 
valószínűleg megszűnik – tet-
te hozzá.

A jelenleg is zajló közép-
szakaszban az alapszakasz 

végeredménye alapján a 14 
csapat felső-, közép- és alsó-
házban vív körmérkőzéseket. 
A középházban a Szedeák az 
MVM-OSE Lions ellen játssza 
utolsó meccsét május 11-én, 
szerdán 18 órától hazai pályán.

Bodnár Péter közölte, 
hogy a férfiaknál a Zsíros 
Tibor Magyar Kupa negyed-
döntőit – amelyeket eddig a 
nyolcas döntő első napján 
rendeztek – az alapszakasz 
első körében jobb helyezést 
elérő csapatok pályaválasztó 
jogával játsszák le az MK-ra 
fenntartott hét elején. Ez azt 
jelenti, hogy csak a négy to-
vábbjutó csapat utazik majd 
a hétvégi négyes döntőre. Em-
lékezhetünk: a Szedeák idén 
történelmi ezüstérmet szer-
zett a sorozatban.

Meccseket nyerne az olimpián Könczöl Ádám
Cipruson is remekelt az EL-CO Tech Tisza Tollas SE tollaslabdázója

A hazai juniormezőny egyik 
legígéretesebb tollaslab-
dázója, Könczöl Ádám úgy 
érzi, jó úton halad, hogy el-
érje célját, és olimpikonnak 
mondhassa magát. Az Után-
pótlásSport beszélgetett a 
játékossal.

R
emekül szerepelt 
a közelmúlt rangos 
versenyein az EL-
CO Tech Tisza Tollas 

SE 18 éves tollaslabdázója, 
Könczöl Ádám. A szegedi klub 
fiatalja többek között meg-
védte a címét a hazai U19-es, 
azaz juniorbajnokságon, majd 
Cipruson igen nívós mezőny-
ben szerzett értékes ezüstér-
met nyílt nemzetközi U19-es 
tornán.

– Örülök, hogy elég jó idő-

szakot tudhatok magam mö-
gött – mondta a sokra hivatott 
játékos az UtánpótlásSport-
nak. – A juniorbajnoki címem 
megvédését nagy eredmény-
nek tartom, hiszen erős a 
hazai mezőny, és alaposan 
meg kellett küzdenem az első 
helyért. Cipruson is jól sikerült 

a verseny, amelyen nagyjából 
harminc ország fiataljai vettek 
részt. A sorsolásom nehéz 
volt, de sikerült döntőbe jut-
nom, és ez megint csak bizta-
tó teljesítmény a számomra.

A játékosnak a nyárra és 
a közeljövőre is megvannak a 
tervei.

– Ez az utolsó évem a 
junioroknál, a következő lép-
csőfok a felnőtt mezőny. Nem 
ígérkezik könnyűnek a váltás, 
mert nagy a szakadék a két 
korosztály között, de igyek-
szem kihozni magamból a 
legtöbbet ezután is. Az idén 
még vár rám az U19-es Euró-
pa-bajnokság, amely szintén 
magas színvonalat képvisel. 
Számos kiváló játékos indul 
majd, de szeretnénk legalább 
a negyeddöntőig eljutni, per-
sze a jó szereplés sok min-
dentől függhet.

Könczöl sikereinek kulcsa 
a jövőben is a kiváló felkészí-
tés lehet. A tehetség hét éve 
dolgozik indonéziai edzőjével, 
Didi Purwantóval, aki tavaly 
Sárosi Laura trénereként vett 
részt a tokiói olimpián.

– Minden egyes percét 
élvezem a közös munkának. 
Nagy tudású edző, aki játé-
kos is volt, tehát megélte 
mindazt, amin keresztülme-
gyek. Ázsiában a tollaslabda 
más kategória, Didi techni-
kailag rengeteget tud segí-
teni nekem. Egyelőre még 
ott tartunk, hogy az európai 
élmezőny felé kacsintga-
tunk. Szerencsére a klubom 
is mindent megad, ami a 
fejlődésemhez kell. A leg-
főbb célom, hogy kijussak az 
olimpiára, ahol meccseket is 
szeretnék nyerni! Úgy gon-
dolom, megvan a lehetősé-
gem arra, hogy elérjem, amit 
akarok, de az addig vezető, 
hosszú úton sok munkára, 
kitartásra és szorgalomra 
van szükség – tette hozzá.

Könczöl Ádám hallgatja edzője, Didi Purwanto tanácsait. 
Fotó: EL-CO Tech Tisza Tollas SE

A fehér mezes szegedieknek alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Fotó: MKOSZ

A
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Szeretne két ajándék belépőt nyerni a Belvárosi Moziban 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: május 11. 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: Teljesen meg fog újulni a Kálvária sugárúti Idősek Otthona. A nyertes: Nagy-Gy. Annamária. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT  áp-
rilis 22-én: Fábián András István és Radics 
Réka.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:  Burtea Ionut 
Valentinnek és Goga Mónikának 2022. 03. 
31-én Ionut Nikolasz, Fojta Péternek és 
Nagy Katalin Viviennek 2022. 04. 19-én Vil-
mos, Gyugel Norbertnek és Kisapáti Lillának 
2022. 04. 22-én Márkó, Fodor Dánielnek és 
Nagygéci Rebeka Daniellának 2022. 04. 23-
án Izabella nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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Szabó C. Szilárd 
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MÁJUS 9., HÉTFŐ 
Ménesi Imre: 16.00 (Róku- 
si Fiókkönyvtár, Vértói út  
5.)
MÁJUS 11., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (Móra utcai 
Fiókkönyvtár, Móra u. 21.), 
17.30 – 18.30 (Fodor József 
Élelmiszeripari Technikum és 

Szakképző Iskola, Szabadkai 
út 3.)  
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
Avramov András: 16.00 – 
17.00 (Polgármesteri Hivatal 

Szőregi Kirendeltség, Szerb 
u. 21.)
MÁJUS 12., CSÜTÖRTÖK
Mihálik Edvin: 17.00 – 18.00 
(Odesszai Fiókkönyvtár, Szé-
kely sor 11.)
MÁJUS 14., SZOM-
BAT Kothencz  János: 
10.00 – 12.00 (Csongor tér  
12.)

Képviselői fogadóóra
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NEM BANÁNÉRT, HANEM BÁNFI HAJSZESZÉRT ÁLLNAK SORBA A 
HETVENES ÉVEK VÉGÉN A SZEGEDIEK AZ AKKORI LENIN (MA TISZA 
LAJOS) KÖRÚTI HERBÁRIA ÜZLET ELŐTT. A Hajnóczy utcai Tiszavirág 
zónázóig elért a sor vége. Hat hét hit és hat – szólt a reklámszövege. Egy 
hozzászóló leírta: kimérő kanál volt a csomagban, és egy műanyag sapka, 
azzal kellett lefedni a bekent hajas fejbőrt egy órára, mint a dunsztkötés. 
Ragadt minden, iszonyú pepecs munka volt – mint utóbb kiderült –, ráadá-
sul teljesen értelmetlenül. Más egy cikkből felidézte, az egyszerű paraszt-

családban született Bánfi András nevétől volt hangos az ország 1979-ben, 
miután híre ment, hogy feltalálta a hajnövesztő szert. A feltaláló, aki akko-
riban üzemi előadóként kereste kenyerét a békéscsabai faipari ktsz-ben, 
és még az érettségit is csak később tette le, korábban a saját kopaszsága 
megszüntetésére kezdett kísérletezni. Sorozatos kudarcok után végül állí-
totta, neki kiserkent a haja, majd még tizenkét évig ajánlgatta gyártásra a 
találmányát, mire a Herbária Országos Gyógynövényforgalmi Szövetkezettel 
szerződés született. Fotó: Szegedi Emlékkereső/Farkas Árpád

KOS (III. 21–IV. 20.)  
A munkahelyén min- 
denki elárasztja önt fel- 

adatokkal, ám derűs hangu- 
lata segíti abban, hogy kedve 
is legyen a sok munkához. A 
fáradtság miatt ugyanakkor sok 
apróságon felkaphatja a vizet.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Mind otthon, mind a mun- 
kahelyén fordítson nagyobb 

hangsúlyt a kommunikációra! 
Ez segíthet sok embert más 
nézőpontból is megismerni, 
továbbá a kapcsolatait is 
megerősítheti.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Egyre jobban érzi, hogy 
több pihenésre volna 

szüksége: ezt okozhatja 
a tavaszi fáradtság is, de 
egyszerűen csak az is lehet, 
hogy túl sokat dolgozott. Néha 
nem árt odafigyelni a testünk 
jelzéseire is!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Munkahelyén most érde- 
mes a nehezebb és 

nagyobb odafigyelést 
igénylő munkákat előrevennie! 
Ezeket máskor halogatni szok- 
ta, de most jobb eredménnyel 
kecsegtetnek: előtörő kreativi- 
tását is tudja hasznosítani.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Sok újdon- 
ságban lehet része a 
munkahelyén, amit már 

régóta hiányolt. Így most 
újra bizonyítani tudja ügyes- 
ségét és hozzáértését. Bízzon a 
tartalékaiban, és sikerrel fogja 
venni az új akadályokat!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Nemcsak a munka- 
helyén, hanem még ott- 
hon is feszültté és ide- 

gessé válhat. Próbáljon meg 
többet lazítani, hogy ne azokon 
csattanjon az ostor, akiken nem 
kellene! Legyen figyelmesebb a 
környezetében élőkkel!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Ne támasszon állan- 
dóan túl nagy elváráso- 
kat se önmagával, se 

pedig családtagjaival szem- 
ben! Inkább becsülje meg és 
értékelje őket szem előtt tartva 
azt, hogy nem kell mindig 
tökéletesnek lenni!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) A jó idő szinte 
egyik napról a másikra 
feltöltötte: sok az energiá- 

ja, gyakorlatilag nem érez 
semmit sem lehetetlennek. 
Hagyjon ebből a lendületéből 
későbbre is, mindent csak meg- 
fontoltan és módjával csináljon!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Most nagyon haté- 
kony tud lenni a munka- 
helyén, mert egyre jobban 

tud koncentrálni a munkájá- 
ra. Ezt egyre többször elis- 
merik kollégái is. Örüljön a 
dicséretnek!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Hagyja megnyilvánulni a 
személyes varázsát, kisu- 
gárzását is a szakértelme 

mellett, mert így könnyebben 
elérheti a vágyott szakmai 
sikereket. Mindamellett legyen 
figyelmesebb, tanuljon meg 
jobban koncentrálni!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Mivel egyre szívesebben 
megáll beszélgetni a kör- 
nyezetében élőkkel és a 

munkatársaival is, szimpa- 
tikussá válik mindenki szemé- 
ben. Rájön, hogy ön is számíthat 
mások segítségére.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Érdemes lehet kihasz- 
nálnia sokrétű kapcsolati 
hálóját a munkahelyén, 

egyszer ön segít, másszor 
pedig önnek segítenek! A 
későbbiekben e kölcsönösség 
sokat érhet. Tartsa meg azt a jó 
hozzáállását is, hogy meg tudja 
őrizni a derűjét!

Horoszkóp Szeged régen

Pillangófül, Katinka és borfesztivál
A programokról minden egy 
helyen a http://szegedtour-
ism.hu/hu/esemeny/ olda-
lon.

MARA ÉS A PILLANGÓFÜL
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház
Időpont: május 8., 11 óra; 
május 11., 10 óra; május 
12., 10 óra
Mara olyan gyerek, mint a 
többiek: ő is hord zoknit, 
rendszeresen lehorzsolja a 

térdét, és ki nem állhatja a 
spenótot, csak az átlagosnál 
kicsit nagyobb fülei vannak. 
És ha valaki kilóg, az szem-
beötlő, feltűnő, sőt, talán 
még ki is nevetik. Pont, mint 
Marát.

TUDOM, KI VAGYOK
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház
Időpont: május 16., hétfő, 
19 óra
A Barboncás Társulat előa-
dása felnőtteknek, utána 
Frenk-koncert.

KATINKA
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: május 12-étől
Hosszú Katinka: háromszo-
ros olimpiai, huszonhatszo-
ros világ- és harmincnégy-
szeres Európa-bajnok ma-
gyar úszónő. Az első verseny-
ző, aki egy időben tartotta a 
világcsúcsot mind az öt ve-
gyesúszó számban. A leg-
jobb a világon. De Katinka 

valaki más. Nem csak elké-
pesztően sikeres úszó, ha-
nem fiatal nő, aki megküzd 
azzal, hogy Iron Lady lett. Ke-
ményen dolgozik, él és sze-
ret. Örül és csalódik. Tervez 
és újratervez.

BORFESZTIVÁL
Helyszín: Széchenyi tér, Kla-
uzál tér, Dugonics tér, Dóm 
tér
Időpont: május 13–20.
A Szegedi Borfesztivál köré 
szerveződött Szeged Napja 
Ünnepségsorozatban több 

helyszínen mintegy 250 
program várja a kilátogató-
kat. Idén 160 borász képvi-
seli Magyarország minden 
borvidékét. A finom borok, 
pálinkák és sajtok mellett 
gasztronómiai különleges-
ségek is szerepelnek a kí-
nálatban. A Széchenyi téren 
felállított három pódiumszín-
padon a jazz-, blues- és folk-

formációk mellett sztárfellé-
pők gondoskodnak a jó han-
gulatról.

ELLENTÉTEK ORSZÁGA, 
IZRAEL
Helyszín: Somogyi-könyvtár 
alagsori klubja
Időpont: május 28-ig
A fiatalon elhunyt Szűcs Tí-
mea fotókiállítása. 


