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Visszatértek a nézők
A 2021–2022-es évadban csaknem 100 ezren látták a szegedi színház előadásait

Bajnok a Szeged a serdülőknél

A 
Szegedi Kosárlabda 
Egylet U14-es csa-
pata akadémiákat 
megelőzve nyerte 

meg a nemzeti leány serdü-
lő bajnokságot. A soproni fi-
náléban a Vasas Akadémiát 

győzték le. Az országos döntő 
legértékesebb játékosának a 
szegedi Tatai Fannit választot-
ták, míg az all-star csapatba 
Ikládi Anna és Rácz Zsófia ke-
rült be a szegediek közül. 

Cikkünk a 10. oldalon 

Nyerjen páros belépőt
a Szegedi Tükörrel!

Száz olvasónk páros belépőt nyerhet a Szegedi Tükörrel a 
július 13-i Dóm téri ajándékkoncertre. Várjuk jelentkezését! 

Részletek a 7. oldalon

Új menetrendet és új járatokat
hoz a nyári vakáció

Június 16-ától módosul a 
vonalhálózat, valamint a 
villamosok és trolik menet-
rendje.

A
z önkormányzat 
háromévente vé-
geztet utasszámlá-
lást – a legfrissebb 

adataik tavalyiak.
– 154 ezerről 119 ezerre 

esett vissza a napi utasszám. 
Már kijöttünk a koronaví-
rus-járvány miatti szigorítások-
ból, és már többen használtuk 
a közösségi közlekedést, de a 
pandémia előtti állapotokhoz 
képest jelentős a visszaesés 
– nyilatkozta a szeged.hu-nak 
Nagy Sándor. A városfejlesz-
tési alpolgármester hangsú-
lyozta: ez nemcsak Szegeden 
van így, hanem mindenhol 
a világon ezt lehet tapasz-
talni. Ennek több oka is van: 
az idősebbek még mindig 

kevesebbet utaznak, mint a 
járvány előtt, az aktív dolgo-
zók jelentős részének pedig 
továbbra is meg van engedve 
a home working. Nagy Sándor 

hozzátette: a szegedi tapasz-
talatok megegyeznek a nyu-
gat-európaiakkal. A mostani 
változásban az SZKT az utas- 
számcsökkenést nemcsak 

a menetrendben, hanem a 
hálózatban is leképezi, azaz 
máshogy és másfelé járnak 
majd a trolibuszok.

Információk a 6. oldalon

Nyaranta óránként hat 2-es villamos indul majd az eddigi hét-nyolc helyett. Fotó: Szabó 
Luca

S
űrű évadot zárt a Sze-
gedi Nemzeti Színház, 
amelynek előadásait 
csaknem százezren lát-

ták – mondta Barnák László fő-
igazgató az évadzáró társulati ülé-
sen. A legtöbbet nézett előadás a 
Padlás című musical volt, amelyet 
43 estén összesen 24 ezren lát-
tak. Az elmúlt három, járvány súj-
totta évből ez volt az első teljes 
évad, amikor nem kellett bezárni. 
Kozma József, a közgyűlés kultu-
rális bizottságának elnöke szerint 
érdemes Szegedre jönni, mert or-
szágos hírű előadásokat lehet lát-
ni. Szerinte kimeríthetetlen a tár-
sulat erőforrása, melynek a tehet-
ség, a tapasztalat és az elkötele-
zettség az alapja.

Bővebben az 5. oldalon
A Padlás szereplői. Töretlen a musical sikere: 43 estén összesen 24 ezren látták. 
Fotó: Szabó Luca 

Botka László:
Egy választó mindig
a jövőjéről szavaz

B
otka László már hosszú ideje a magyar baloldal leg-
sikeresebb politikusa, de az országos politizálástól 
visszavonult, mert szerinte ugyanazok a „négycsilla-
gos tábornokok” vezetik az ellenzéket, akik negyed-

szerre is kétharmadhoz segítették a Fideszt – így ajánlja a 
Partizán a Szeged polgármesterével készült hosszú interjúját, 
amelyben Botka László többször megfogalmazta politikai hit-
vallását; miként elárulta azt is, mit tart polgármesterként a 
legnagyobb teljesítményének, továbbá mit kért Orbán Viktor-
tól, amikor a miniszterelnök 2017-ben Szegeden járt. Elhang-
zott: 2002-ben még csak a városlakók kevesebb mint har-
minc, 2005 óta azonban már az emberek több mint hetven 
százaléka gondolja úgy, hogy Szeged fejlődő és sikeres város.

Cikkünk a 3. oldalon
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Fiatal diplomások aránya
Csak két uniós országban kisebb, mint Magyarországon

H
iába volt nyelvvizs-
ga-amnesztia és 
más trükk: tovább-
ra is sereghajtók 

vagyunk az Európai Unióban 
– írta a HVG az Eurostat ada-
tai alapján. Eszerint 2021-
ben az Európai Unió 25–34 
éves lakosságának 41 szá-
zaléka végzett felsőfokú in-
tézményben. A tagállamok 
csaknem fele már teljesítet-
te azt az uniós szintű célki-
tűzést, hogy ebben a korosz-
tályban a lakosság 45 szá-
zaléka legyen diplomás. A 
listát Luxemburg és Írország 
vezeti. Magyarország a se-
reghajtók között van, mind-
össze két országban rosz-
szabbak az adatok, mint ná-
lunk: Olaszországban és Ro-
mániában. Magyarországon 
az említett korosztály 32,9 
százaléka szerzett diplomát, 
noha az utóbbi években 
több könnyítés is volt a dip-
loma megszerzésében, töb-
bek között a nyelvvizsga-am-
nesztia 2020-ban és 2021-
ben. Idén már nem lesz ez a 
könnyítés.

Ha nem teljesíti az Orbán-kormány
az Európai Bizottság ajánlásait,

uniós támogatás sem nagyon lesz
Egy sor olyan változtatást, 
átalakítást javasol az Euró-
pai Bizottság a magyar kor-
mánynak, amelyeket meg 
kellene fogadni a sok ezer 
milliárd forint felvételéhez, 
mert amíg nem teljesíti a 
kormány az ajánlásokat, 
uniós támogatás sem na-
gyon lesz – írta a Népszava.

A
z oktatás színvona-
lán például javíta-
nia kellene az Or-
bán-kormánynak – 

olvasható az ajánlásban. Az 
Európai Bizottság megjegyzi, 
hogy a magyarországi okta-
tási eredmények elmaradnak 
az uniós átlagtól: 15 éves ko-
rukra a diákok alapkészségei 
jelentősen rosszabbak, mint 
az uniós és regionális átlag, 
és az elmúlt tíz évben rom-
lottak. A hátrányos helyzetű 
tanulóknak kicsi az esélye a 
felsőoktatási szakokra való 
bejutásra. A szegények rossz 
továbbtanulási esélyei miatt 

Magyarországon különösen 
alacsony a társadalmi mobi-
litás. 

Az iskolarendszer ala-
csony hatékonysága való-
színűleg összefügg a tantervi 
autonómia alacsony szintjé-
vel, az iskolákon belüli társa-
dalmi-gazdasági sokszínűség 
hiányával és az alacsony ta-
nári fizetésekkel. Egyre na-

gyobb a tanárhiány, ami már 
Brüsszelből is jól látható az 
anyag tanúsága szerint.

Az Európai Bizottság egy 
sor olyan intézkedést javasol 
még, amelyekről a magyar 
kormány hallani sem akar: 
így például az egészségügy 
rendbetételét, de szorgal-
mazza a digitális és zöld át-
állást is.

Gazdaságkutató: a települések közel felén
160 ezer forint alatt volt az átlagkereset

A GKI Gazdaságkutató Zrt. úgy számol, hogy ha minden-
kit belevesznek az átlagbérszámításba, azokat is, akiket 
a Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen kihagy, akkor 
a KSH-számításnál 58 ezer forinttal volt alacsonyabb az 
átlagkereset Magyarországon.

A 
gazdaságkutató 
szerint a KSH által 
számolt 268 ezer 
forintos 2020-as 

átlagbér helyett inkább 210 
ezer forint körül volt a való-
di átlagkereset, ami 58 ezer 
forintos különbség lefelé. A 
GKI mindenkit belekalkulál-
va 210 ezer forintos átlagbér- 
rel számolt. A magyar tele-
pülések 43 százalékán, kö-
zel felén 160 ezer forint alatt 
volt a nettó átlagkereset, és 
87 százalékában nem érte 
el a 210 ezret, a GKI által 
számolt országos átlagot. 
Sőt a gazdaságkutató sze-
rint 2020-ban a települések 
12 százalékában 120 ezer 
forint sem volt a nettó átlag-
kereset. Ez azt jelenti, hogy 
mindössze a települések 13 
százalékában lehet megke-
resni az átlagbért, de nem 

azt, amit a KSH rendszere-
sen közzétesz, és amit a kor-
mány még rendszeresebben 
harsog.

A szeged.hu rendszere-
sen közzéteszi a medián-, 
azaz középbért, ami jelenleg 
nagyjából nettó 250 ezer fo-
rint körül van Magyarorszá-
gon. A mediánbér-számítás 
lényege, hogy nem átlagot 
számolnak, hanem az ösz-
szes keresőt sorba állítva 
a középsőnek nézik meg a 
bérét. Ez jobban tükrözi a 
társadalmi valóságot, mint 
az átlag, amelyet egy szűk 
réteg milliós fizetése húz föl. 
Utóbbit bizonyítja a GKI mos-
tani számítása is, hiszen tíz 
magyar településből kilenc-
ben nem keresik meg az át-
lagbért. Budapesten nyilván 
igen, sőt a főváros jócskán 
felfelé viszi az átlagot. 

Fontos hangsúlyozni: a 
GKI 2020-as számokkal dol-
gozott, a NAV adatait felhasz-
nálva. A 2022-es adóbeval-
lások után férhetnek hozzá 
a 2021-es béradatokhoz. A 
GKI számítása tehát kissé 
megkésett adatot mutat, de 

vélhetően jóval pontosabb, 
mint a KSH-számítás, amely-
ből kihagyják például az öt 
főnél kevesebb munkaválla-
lót foglalkoztató cégeket és a 
közfoglalkoztatottakat is. 

A GKI számítása szerint 
2020-ban Budapesten 276 

ezer forint volt a nettó át-
lagkereset, Pest megyében 
231 ezer, Győr-Moson-Sop-
ronban 225 ezer – ezeken 
a területeken kerestek a 
legjobban. A legalacsonyabb 
átlagbért Nógrádban (175 
ezer), Békésben (173 ezer) 

és Szabolcsban (163 ezer) 
mérték. A megyei jogú váro-
sokban 225 ezer, a kisebb 
városokban 204 ezer, a fal-
vakban 178 ezer forint volt 
a valódi, NAV-adatok alapján 
számolt átlagkereset a GKI 
szerint 2020-ban.

Hiába kérték a pedagógusok
Azonnali béremelésért és munkaterheik csökkenté-
séért sztrájkoltak és indítottak polgári engedetlenségi 
mozgalmat tavasszal a pedagógusok, akik ezt folytat-
ták volna a jövőben, ha a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, de a Fidesz május végén egy törvénymó-
dosítással ellehetetlenítette a tanársztrájkot. A szak-
szervezetek hiába kérték Novák Katalintól, hogy ne 
írja alá a pedagógussztrájkot ellehetetlenítő törvényt, 
a köztársasági elnök szignózta azt, és nem küldte 
el normakontrollra az Alkotmánybíróságnak. A szak-
szervezetek a sztrájkot korlátozó rendelet törvénybe 
emelését kifejezetten diszkriminatív, retorziószerű, 
megfélemlítő szabálynak tekintik, ezért az Alkotmány-
bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

A KSH nem számol a közfoglalkoztatottakkal és az öt főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató cégekkel. Ezért is 
mutat ki magasabb átlagbért. Képünk illusztráció. 
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Cservenák Zoltán

Kezd-
hetik a közbe-

szerzéseken magukat 
hülyére kereső hűbéresek-

kel, de felőlem a többieket is be-
vonhatják az extrázásba. Senki ne 
értsen félre: nincs bajom a gazdag-
sággal, sőt szerintem egy polgári 

társadalomnak szüksége van 
felelős extragazdagokra is, de 

egy második adókulcsra 
is nagy szükség len-

ne.

Botka László: Egy választó
mindig a jövőjéről szavaz Lőnek, de mire is?

„A nagyobb összegekre lövünk” – mondta Nagy Márton új-
donsült gazdaságfejlesztési miniszter, Matolcsy György ko-
rábbi jegybankos jobbkeze, amikor bejelentette, hogy 2000 
milliárdos megtakarítás mellett 1800 milliárd forintot szeret-
nének beszedni, befoltozandó a költségvetés lyukait. „Lőnek” 
– megint a bugyuta háborús retorika –, jól van, hát lőjenek, 
háborús veszélyhelyzet van, az Európai Unióban egyedül ná-
lunk. Azon sem lepődtem meg, hogy sem Nagy Márton, sem 
a kormány többi gazdasági típusú minisztere nem ismeri be: 
a választási osztogatáson kiszórt nagyjából 1500 milliárd 
forintot is pótolni kell valahogyan. Ezt most extraprofit-külö-
nadó névre keresztelt dézsmával teszik, a választópolgárok 
többségének megelégedésére, hiszen vannak, akik elhiszik, 
a végén nem tőlük szedik be a kieső nyereséget.

Az sem érdekel különösebben, hogy értelmezhetetlen 
az extraprofit fogalma, sokkal inkább foglalkoztat az, hogy 
valóban meg kell duplázni a céges autók után fizetendő 
adót? Hol itt az extraprofit? Tényleg extraprofitjuk lesz a lé-
gitársaságoknak, mert a járvány után felmerészkedünk egy 
repülőre? A gyógyszerforgalmazóknak, mert több gyógyszert 
veszünk? Biztos, hogy kiszámítható a kereskedelmi lán-
coknál a növekvő szállítási, raktározási, hűtési, munkaerő-, 
alapanyagköltségnél, ekkora 
és ilyen gyakori áremelke-
dés-cunamiban, hogy 
mi a valódi „extra- 
profit”? A kormány 
azt mondja, látja 
majd a könyve-
léseket, meg 
lehet állapítani. 
Arra is meges-
küdtek, hogy az 
érintett ágazatok 
nem tudják majd át-
hárítani a lakosságra 
az adót. Szerintem ez az 
egész csupán néphülyítés. 

Mondom, mit kellene tenni. Miután 12 évnyi kétharmad-
nak „köszönhetően” a teljes gazdasági irányítás a Fidesz ke-
zébe került, kitermeltek több tucat rendszerhű extragazdag 
oligarchát, akik egy hangos szó nélkül azt teszik, amit Orbán 
Viktor, a hűbérúr mond, és akiknek a vagyona több milliárd 
forint. Tessék szépen bevezetni az extravagyonadót! Ahelyett, 
hogy olyan ágazatokban keresik az extraprofitot, amelyek 
közép- és hosszú távon is képesek kiszámolni, hogy mikor 
és hol szedjék vissza a lakosságon az extraprofitadó okozta 
veszteségeiket, inkább adóztassák meg egy kicsit az extra-
gazdagokat.

Kezdhetik a közbeszerzéseken magukat hülyére kereső 
hűbéresekkel, de felőlem a többieket is bevonhatják az ext-
rázásba. Senki ne értsen félre: nincs bajom a gazdagsággal, 
sőt szerintem egy polgári társadalomnak szüksége van fele-
lős extragazdagokra is, de egy második adókulcsra is nagy 
szükség lenne. Azon már lehetne vitatkozni, hogy hol húzzuk 
meg a határt. Ezt rábíznám a „matematikusokra”, de abban 
biztos vagyok, hogy egy extraadókulcs nem lohasztaná le a 
közbeszerzéseket előszeretettel habzsolók étvágyát. 

A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint a 
felsorolt extragazdagok vagyona tavaly elérte a 6223,5 mil-
liárd forintot, mi több, 2020-hoz képest – egy év alatt – 637 
milliárd forinttal gyarapodtak. Érzek itt némi lehetőséget ext-
raprofit-különadóra. Nézzünk néhány konkrét példát: az ál-
lami megrendeléseken meghízottak közül Mészáros Lőrinc 
cégeinek profitja 46,5 milliárd forint, Garancsi Istvánéknál a 
nyereség 36,5 milliárd forint, Szíjj László cégei 24,4 milliárd 
forinttal zártak, Paár Attila két cége is termelt legalább 25 
milliárdnyi profitot 2021-ben. Csak ők négyen összehoztak 
több mint 130 milliárd forint nyereséget tavaly. Fölteszem az 
álnaiv kérdést: Az ő pénzeikre mikor lő a kormány?

B
otka László poli-
tikai pályafutásá-
nak indulásáról el-
mondta, hogy csa-

ládi minták, hagyományok 
orientálták már fiatalon az 
európai szociáldemokrácia 
felé. Huszonegy éves volt 
1994-ben, amikor először 
megválasztották a szegedi-
ek egyéni körzetben ország- 
gyűlési képviselőnek. Szülei 
első generációs értelmisé-
giek voltak, akik hittek a tu-
dásban és a tehetségben, és 
abban, hogy aki ezáltal sike-
res, annak kutya kötelessé-
ge másokat segíteni. Egész 
életében baloldalinak tar-
totta magát, klasszikus szo-
ciáldemokratának, aki sze-
rint az a jó baloldali politika, 
amely nemcsak modern, de 
be is avatkozik a piacgazda-
sági folyamatokba, és a leg-
szegényebbek pártját fogja.

Szóba került a lakhatási 
válság, amellyel kapcsolat-
ban Botka László hangsú-
lyozta: Szegeden az ország-
ban egyedülálló módon 
indította el az önkormányzat 

a szociális bérlakásprogram-
ját, amihez semmilyen állami 
támogatást nem kap a város. 
Elhangzott: az önkormányzat 
saját, egyre szűkülő forrásá-
ból hétszáz bérlakást 
újított fel az el-
múlt években, 
m i n t e g y 
kétmilliárd 
forintból, s 
adott bér-
be pályázat 
útján olyan 
szegedi csalá-
doknak, amelyek 
saját erőből nem tudná-
nak lakáshoz jutni.

– Amikor 2017 január-
jában erre járt a miniszter-
elnök – aki egyszer látoga-
tott meg az elmúlt tizenkét 
évben –, mert akkor fontos 
volt a Fidesz kommunikáci-
ójában a Modern Városok 
Program, külön felhívtam a 
figyelmét a bérlakásprog-
ramra. Kértem, hogy nyújt-
son támogatást a kormány a 
bérlakások felújításához az 
önkormányzatoknak, mert 
nagyon sok a rossz állapotú 

ingatlan – emlékezett visz-
sza Orbán Viktor szegedi 
látogatására Botka László. 
Elmondása szerint a mi-
niszterelnök akkor és azóta 
sem reagált a felvetésére, 
és 2017 óta semmilyen kor-
mányzati intézkedés nem 
történt az ügyben.

Botka László húsz éve 
Szeged polgármestere. Arra 
a kérdésre, hogy mit tart vá-
rosvezetőként a legnagyobb 
eredményének, teljesítmé-
nyének, azt felelte:

– Amikor 2002-ben elő-
ször választottak meg pol-

gármesternek, előtte 
nem sokkal meg-

kérdezték a vá-
roslakókat, 
hogy meny-
nyire fejlő-
dő város 
Szeged. A 

válaszadók 
kevesebb mint 

30 százaléka gon-
dolta úgy, hogy Szeged 

fejlődő város. A rendszervál-
tás után nagyüzemek, gyá-
rak mentek tönkre, hatalmas 
volt a munkanélküliség, és 
azt sem szabad elfelejteni, 
hogy közel egy évtizedig há-
ború dúlt Szegedtől pár tíz 
kilométerre, mely nem tette 
vonzóvá a várost a befek-
tetőknek. Úgy vettem át a 
város vezetését, hogy pesz-
szimista hangulat uralkodott 
Szegeden. 2005 körül azon-
ban már az emberek több 
mint 70 százaléka gondolta 

úgy, hogy Szeged fejlődő és 
sikeres város, és ez azóta is 
változatlan. Talán nem vé-
letlen, hogy április 3-án pont 
fordított választási eredmény 
született Szegeden, mint or-
szágosan: a Fidesz listája és 
egyéni jelöltjei Szeged 110 
szavazókörzetében a negy-
ven százalékot sem érték el. 
Az ellenzéki közös lista és 
a jelöltek viszont elérték az 
ötven százalékot. A 110 sza-
vazókörből százat nyert meg 
az ellenzék. Ez volt jellemző 
az elmúlt húsz év összes vá-
lasztásán: a Fidesz nem tud-
ta elérni sohasem a negyven 
százalékot – hangsúlyozta a 
polgármester.

Természetesen Gulyás 
Márton kérdezte Botka Lász-
lót az országos politikáról, a 
2017-es miniszterelnök-je-
löltségéről, Gyurcsányról és 
Karácsonyról, az ellenzékről 
és a legutóbbi választások-
ról is. Fentiekkel kapcso-
latban Botka László többek 
között azt mondta: „Nézzünk 
körül! Itt lassan »négycsilla-
gos tábornokok« vannak az 
ellenzék élén, akik mind a 
négy kétharmadban benne 
voltak.” És azt is hozzátette: 
„Amikor egy szavazó választ, 
akkor mindig a jövőjéről 
szavaz. Arról, hogy elhiszi-e, 
hogy akire szavaz, az képes 
kormányozni.”

A Botka Lászlóval készült 
teljes interjút a Partizán You-
Tube- és podcastcsatorná-
ján láthatják és hallhatják.

Botka László már hosszú ideje a magyar baloldal legsi-
keresebb politikusa, de az országos politizálástól visz-
szavonult, mert szerinte ugyanazok a „négycsillagos 
tábornokok” vezetik az ellenzéket, akik negyedszerre is 
kétharmadhoz segítették a Fideszt – így ajánlja a Partizán 
a Szeged polgármesterével készült hosszú, 2,5 órás in-
terjúját, amelyben Botka László többször megfogalmazta 
politikai hitvallását; miként elárulta azt is, mit tart polgár-
mesterként a legnagyobb teljesítményének, továbbá mit 
kért Orbán Viktortól, amikor a miniszterelnök 2017-ben  
Szegeden járt.

Itt 
lassan „négycsil-

lagos tábornokok” 
vannak az ellenzék 

élén, akik mind a négy 
kétharmadban 
benne voltak.

Botka László hosszú interjút adott a Partizánnak, amelyben többek között elmondta: nem véletlen, hogy április 3-án 
pont fordított választási eredmény született Szegeden, mint országosan. 
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Árnyékban
az Anna-kúti

megállók

K
ézenfekvő meg-
oldás lenne, de a 
közlekedés bizton-
sága és a szűkös 

élettér miatt nem lehet fá-
kat ültetni az Anna-kúti meg-
állókba. A rekkenő hőség-
ben azonban kibírhatatlan 
a várakozás a megállókban, 
amelyeket folyamatosan süt 
a nap. Tavaly feszítettek ki 
először a két Anna-kúti meg-
állóba árnyékolókat az ott 
lévő esőbeállók alá. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy 
a szegediek örömmel fogad-
ták, hogy nem a tűző napon, 
hanem valamelyest árnyék-
ban tudják várni a villamost. 
A nyár közeledtével ismét a 
helyükre kerültek az árnyé-
kolók a Tisza Lajos körúti 
megállókban.

Az önkormányzat azt 
tervezi, hogy idén folytatja 
a programot, és a Kossuth 
Lajos sugárút minden meg-
állóját szeretné felszerelni 
mesterséges árnyékolókkal, 
mert egyik helyen sincs ter-
mészetes védelmet adó fa.

Előjöttek  
a binturongkölykök  

a vadasparkban

CS
sak két hazai állatkertben láthatók bin-
turongok. A Szegedi Vadaspark binturong-
párjának kölykeivel már a kifutóban is ta-
lálkozhatnak a látogatók. A binturong az 

egyik legnagyobb termetű és talán a leglátványosabb cibet-
macskaféle. Nemcsak külsejük miatt különlegesek, hiszen 
első látásra nehéz eldönteni, hogy macskáról, medvéről vagy 
esetleg menyétféléről van-e szó, hanem azért is, mert ez az 
egyetlen olyan emlős a majmokon kívül, amelyik képes ka-
paszkodásra is használni a farkát. Az állat jellegzetessége 
még az egyedi szaga, mely sokakat a pattogatott kukorica il-
latára emlékeztet. A faj képviselői 2012 óta laknak a Szegedi 
Vadasparkban, ahová egy európai fajmentő tenyészprogram-
ban érkeztek. Tao és Shien jó szülőknek bizonyultak, több 
alkalommal neveltek már utódokat, amelyek később más – 
francia, szerb, holland, olasz és lengyel – állatkertekbe kerül-
tek. A csapat legifjabb lakói szintén költözni fognak, ha felnő-
nek, de idén még biztosan láthatók Szegeden.

Mondja el a véleményét
a belvárosi napvitorlákról!

„Ossza meg velünk véleményét a Kárász utcai 
árnyékolókról, mondja el, hogyan folytassuk a 
fejlesztést!” – írja Facebook-oldalán Mihálik 
Edvin, Zöld város programért felelős tanács-
nok (képünkön). A posztban megtalálható az 
online oldal linkje is, ahol bárki elmondhatja 
véleményét a belvárosba idén tavasszal tele-
pített napvitorlákról. Mihálik Edvin azt írja, na-
gyon sok pozitív visszajelzést kapott a napvi-
torlákról, de szeretné a lehető legtöbb szegedi 

véleményét megismerni, ezért indította a kon-
zultációt. Mint írja, a „Dugonics tér és a Köl-
csey utca közötti árnyékoló csak az első lépés, 
egyfajta próbaüzem volt”, és a fejlesztések 
folytatásához gyűjti most a szegediek ötleteit, 
véleményét, hogy mit gondolnak az eddigi ár-
nyékolókról, és hogy a Kárász utca melyik sza-
kaszán lenne még szükség napvitorlákra. Jú-
nius 18-áig még válaszolhat a kérdésekre itt: 
https://forms.gle/8fdPyF2b1mc8bo5V7

A kerékpárosok  
az autós dugók  

hosszát is csökkentik
Jók a szemből megnyitott egyirányú utcák tapasztalatai

– Hasznos az egyirányú ut-
cák megnyitása szemből a 
kerékpárosok számára, így 
biztonságosan, könnyebben, 
gyorsabban eljuthatnak cél-
jukig a belvárosban. Min-
den közlekedő odafigyelé-
sén múlik, mennyire lesznek 
ezek biztonságosak. A közle-
kedési morált nem a közle-
kedésszervezés fogja meg-
változtatni, de a közterületek 
kialakítása segít az eligazo-
dásban. Az egyirányú utcák-
ban látják egymást a közle-
kedők, a kétirányú biciklifor-
galom ezekben nem akadá-
lyozó tényező. Nem az elsők 

Szegeden a most megnyitott 
utcák, és az eddigi tapaszta-
latok jók – mondta a Magyar 
Kerékpáros Klub képvisele-
tében Csüllög Imre a belvá-
rosban szemből megnyitott 
húsz egyirányú utcáról. 

Vincze Tibor, a fejlesz-
tést koordináló Szeged Pólus 
Nkft. projektigazgató-helyet-
tese elmondta, hogy az autós 
dugók hosszát is csökkenti, 
ha mindenkinek biztosítja 
egy város a megfelelő közle-
kedési eszköz használatát, 
ha kell, közösségi közleke-
dést, ha kell, autós eljutást, 
vagy éppen a kerékpáros 

megközelítést. Az egyirányú 
utcák megnyitásáról a szak-
ember azt mondta, a kétirá-
nyú kerékpáros közlekedést 
a keskenyebb utcákban ne-
hezebb megszokni az autó-
soknak, mert lassítaniuk kell, 
vagy lehúzódni, mint ahogyan 
szinte bármely kétirányú mel-
lékutcában eddig is. Ebben a 
szituációban szokatlan, hogy 
ezentúl ugyanezt a kerék-
párosokért is meg kell tenni 
olyan helyeken, ahol eddig 
zavartalanul lehetett halad-
ni. A szakemberek figyelik és 
elemzik az új forgalmi rend 
tapasztalatait, és szükség 
esetén finomhangolnak. 

Húsz belvárosi egyirányú 
utcát nyitottak meg az ellen-
kező irányból a kerékpárosok 
számára; ezt táblák kihelye-
zésével és kerékpáros nyom 
felfestésével jelölték. Az 
érintett közterületek: Ady tér, 

Húsz egyirányú utcát nyitottak meg Szegeden a kétirányú 
kerékpáros-forgalomnak. A jelzések minden közlekedő-
nek egyértelművé teszik a szabályokat. A biciklisek egy-
szerűbben, biztonságosabban haladhatnak, és bármily 
hihetetlen is, az autósoknak is jó ez a közlekedési rend, 
mert a kocsisorok rövidülnek azáltal, ha többen kedvelik 
meg a kerékpározást.

Arany János utca (a Stefánia 
és a Dózsa utca között), Bat-
thyány utca, Bocskai utca, 
Dáni utca, Deák Ferenc utca, 
Dóm tér (a Rerrich Béla tér 
felőli oldalon), Egyetem utca, 
Gogol utca, Gyertyámos utca, 
Hajnóczy utca, Horváth Mi-
hály utca, Kazinczy utca, Kí-
gyó utca, Kiss Menyhért utca, 
Lechner tér (az Imre utca foly-
tatásában), Nemestakács 
utca, Szűcs utca, Takaréktár 
utca, Zászló utca. 

Az alkalmazott forgalom-
technikai megoldás Nyu-
gat-Európában már évtizedek 
óta bevett gyakorlat. Magyar-
országon a kedvező külföldi 
tapasztalatok alapján 2002-
től lehet alkalmazni. Szege-
den a közgyűlés 2016-os 
döntésével került be ez a 
megoldás a közlekedésfej-
lesztési stratégiába. Néhány 
utcában (Fekete sas, Bercsé-
nyi, Semmelweis) évek óta a 
közúti forgalommal szemben 

is közlekedhetnek a kerékpá-
rosok, és a baleseti adatok 
nem igazolják a megoldás-
tól való félelem jogosságát. 
Budapesten is számos egy-
irányú utcában lehet mind-
két irányban kerékpározni; 
ebből eredő balesetek nem 
fordultak elő. Az egymással 
szemben közlekedő felek fo-
lyamatosan észlelik egymást, 
a baleseti kockázat alacso-
nyabb, mint azonos irányban 
haladva.

Binturongbújócska a Szegedi Vadasparkban. Fotó: Szege-
di Vadaspark/Endrédi Lajos

A Hajnóczy utcában is szabályosan közlekedik kerékpáros a nagykörút felől a Tisza La-
jos körút irányába. Fotó: Iványi Aurél
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos  

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
42. § (1) bekezdés értelmében

közzéteszi
a Szeged, Budapesti út menti ipari terület (502 sz. út – Budapesti út – 16886 hrsz.-ú 

ingatlan – 16849/2 hrsz.-ú ingatlan – Dorozsmai út – Cegléd–Szeged vasútvonal  
által határolt terület) településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó  

tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- 
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a)  
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzettel 

összefüggő átmeneti szabályokról
 szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1)  bekezdés c) pontja értelmében az  

észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő 
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag  

elektronikus úton,
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével,

a fehereva@szeged.eu e-mail-címre megküldve,
legkésőbb 2022. június 27-éig.

A közzététel ideje:
 2022. június 13-ától 2022. június 27-éig.

A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

Csaknem 100 ezren látták
a Szegedi Nemzeti Színház

előadásait a 2021–2022-es évadban
Csaknem százezer néző lát-
ta a Szegedi Nemzeti Szín-
ház most zárult évadának 
produkcióit. A legtöbbet né-
zett előadás a Padlás című 
musical volt.

– A szegedi társulat minden 
tagja magas művészi színvo-

nalon teljesített az évadban. 
Ma már országos hírű előa-
dásokat láthatunk a színhá-
zunkban, érdemes Szeged-
re jönni megnézni egy-egy 
előadást. Kimeríthetetlen a 
társulat erőforrása, melynek 
a tehetség, a tapasztalat és 
az elkötelezettség az alapja 
– fogalmazott Kozma József, 
a közgyűlés kulturális bizott-
ságának elnöke az évadzáró 
társulati ülésen.

Barnák László főigazgató 
elmondta: sűrű évadot zárt a 
színház, amelynek előadásait 
csaknem százezren látták. Az 
évadban 18 bemutatót tar-
tott a színház, amely 23 kü-
lönböző produkciót játszott; a 
Nagyszínházban 105, a Kis- 
színházban 117 saját előa-

dást láthatott a közönség. A 
Nagyszínház átlagos látoga-
tottsága 75, a Kisszínházé 
82 százalékos volt, de több 
előadást is telt házak előtt 
játszottak. A legtöbbet nézett 
előadás a Padlás című mu-
sical volt, amelyet 43 estén 
összesen 24 ezren láttak. Az 
elmúlt három, járvány sújtot-
ta évből ez volt az első teljes 
évad. A Lázár Ervin Program-
ban csaknem 6 ezer diákot 

fogadtak. Az országosan is 
egyedülálló szegedi színház-
pedagógiai program esemé-
nyeinek mintegy 5100 aktív 
résztvevője volt.

Négy sikeres év után bú-
csúzott el a társulattól Hor-
gas Ádám főrendező, aki 
elmondta, sok szenvedélyt 
kapott a társulattól, és min-
dig szerelemmel gondol Sze-
gedre.

Az évadzárón 25 éves 
társulati tagsága alkalmából 
köszöntötték Borovics Tamás 
és Gömöri Krisztián színmű-
vészeket. Átadták a társulat 
szavazatai alapján odaítélt 
színházi elismeréseket is: az 
énekkari nívódíjat megoszt-
va Somogyvári Tímea Zita és 
Taletovics Milán, a tánckar 
nívódíját Szalai Alexa kapta. 
Az operatagozat elismerését, 
a Vaszy Viktor-díjat Kürtös 
Petra ügyelő vehette át, a 
prózai tagozat Makó Lajos-dí-
jával Rétfalvi Tamás színészt, 
a balett Imre Zoltán-díjával 
pedig Nyitrai Tímea művésze-
ti titkár munkáját ismerték 
el, míg a Varga Mátyás-díjat 
Szabó Gábor szcenikus kap-
ta. A Szegedi Tudományegye-
tem közönségdíjait Menczel 
Andrea és Medveczky Balázs 
színművészek érdemelték ki. 
Pro Theatro díjat kapott Avra-
mov Katalin neurológus.

Közösen ünnepelték
a gyerekeket Makkosházon

Teljesen megtelt családok-
kal a Lomnici utcai Hon-
foglalás park a múlt szom-
baton, ahová pünkösdi 
gyermeknapra hívták a vá-
rosrész lakóit. A közösségi 
rendezvény egy uniós prog-
ram segítségével jött létre, 
mely a helyi összetartozás 
erősítését célozza.

– Nem először pályázott a 
város a közösségépítő uni-
ós programra. Két éve Pe-
tőfitelepen, Tarjánban és Tá-
pén is voltak hasonló ren-
dezvények. Két év alatt több 
mint hetven különféle prog-
ramon – nemcsak gyermek- 
és családi napon, de köz-
lekedésbiztonsági és kör-
nyezetvédelmi előadásokon 
– vehettek részt a különbö-
ző városrészek lakói. A kö-

vetkező két évben Róku-
son, Makkosházon, Tarján-
ban és a belvárosban is lesz-
nek hasonló rendezvények 
– mondta Szabó Sándor or-
szággyűlési képviselő, aki 
kilátogatott a Honfoglalás  
parkba.

A fákkal övezett ligetes 
területen a színpadi prog-
ramok mellett játszóházzal, 
arcfestéssel és ugrálóvárral 
is várták a családokat. 

– Két év kényszerszünet 
után nagy örömmel jöttek a 

makkosháziak, hogy közö-
sen ünnepeljük a gyereke-
ket. Hiszek abban, hogy a 
makkosháziak akkor érzik 
jól és otthon magukat, ha 
összetartó közösséget alkot-
hatnak. Nyolcezren élnek a 
városrészben, többségük-
ben kisgyermekes családok. 
A sok zöld csábítja az itt la-
kókat a szabad levegőre, 
az ilyen rendezvényekre – 
mondta a házigazda, Kozma 
József önkormányzati képvi-
selő.

Évadzáró társulati ülés a színházban. A színpadon Horgas 
Ádám leköszönő főrendező, Barnák László főigazgató, Di-
nyés Dániel, az operatagozat vezetője, a mikrofonnál pedig 
Kozma József, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke. 
Fotó: Szabó Luca

Gyermeknap a Honvéd téren
Június 12-én a Honvéd téren rendeznek gyermekna-
pot, ahol délután egy órától lesz többek között tánc- és 
kutyás bemutató, bűvészshow, lufihajtogatás, ugráló-
vár, arcfestés és sütikóstoló. 17.15 órától fellép az Ani-
mal Cannibals, Freddie és a Pumpkins trió. 

Megtelt családokkal a Lomnici utcai Honfoglalás park. Fotó: Iványi Aurél 
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Vonalhálózat módosításában érintett járatok:
„6”-os trolibusz - új vonal Vértói út és Újszeged Gyermekkórház végállomások között.
a „7/7A-s” trolibuszok megszűnnek.
„9”-es trolibusznak módosul az útvonala, Bakay Nándor utca és Lugas utca végállomások között közlekedik.

A 4-es villamosvonalon
pótlóbuszok közlekednek

augusztus 31-ig, szerdáig.
A villamospótló  buszok
nem minden esetben a
villamos megállóhelyet

használják.

Arany J. u.
Horváth M. u.
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„Új Címünk”
Ügyfélszolgálati

Iroda

Kossuth L. sgt.

St
ef

án
ia

Stefánia

Stefánia

St
ef

án
ia

2022. június 16-tól megváltozik.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy
Ügyfélszolgálati Irodánk címe

Új címünk: 6720, Szeged, Arany J. u. 5.
(Arany J. u. - Dózsa u. sarok)

Újszeged
Gyermekkórház

Újszeged
Gyermekkórház

Bakay Nándor u.
végállomás

Bakay Nándor u.
végállomás

Vértói út
végállomás

Vértói út
végállomás

Lugas utca
végállomás

„ÚJ” TROLIBUSZ VONALHÁLÓZATI TÉRKÉP „RÉGI” TROLIBUSZ VONALHÁLÓZATI TÉRKÉP

7A

9

7

9

9

9

7

7A

9

9

6

6

Lugas utca
végállomás
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Sakk – a Mamma Mia! szerzőinek musicalje
az Újszegedi Szabadtéri Színpadon

– A Sakk egy hidegháborús 
játszmáról szól. Milyen küz-
delmet láthatunk?

– Az előadás az orosz és 
az amerikai sakkozó párhar-
cát mutatja meg a sakktáblán 
és a magánéletben: a két sak-
kozó férfi között áll ugyanis 
egy nő, aki az egyiküktől át-
pártol a másikhoz.

– Olvastam, hogy tud sak-
kozni. Tényleges meccset 
vívnak a színpadon, vagy azt 
is csak eljátsszák?

– Gyakran valóban sak-
kozunk az orosz ellenfelemet 
alakító Egyházi Gézával, de 
mindössze hat-hét lépésig ju-
tunk el, mert utána a történet 
szerint feladom a meccset. 
Vagyis nincs túl sok időnk. 
Amúgy is több mindenre kell 

figyelnünk, a szemünk sarká-
ból akkor is követjük a törté-
néseket, ha éppen nem mi 
vagyunk a középpontban. 

– Hogyan tanult meg sak-
kozni? 

– Még apukám tanított 
meg gyerekkoromban. Ez a 
táblajáték hihetetlenül fej-
leszti az agyat; évek óta nap 
mint nap nyolc-tíz partit ját-
szom. Olyan nekem, mint 
másnak a Facebook-pörge-
tés. Az én-időmnek is része 
a sakkozás. A neten játszom 
élő emberekkel, vannak olyan 
alkalmazások, amelyek vé-
letlenszerűen generálnak 
ellenfelet a világ különböző 
pontjairól. Mivel ezt a nyelvet 
minden játékos érti, kommu-
nikáció szempontjából telje-

sen mindegy, hogy épp egy 
jamaicai vagy olasz játékos-
sal mérkőzöm. A játékstílus 
viszont nagyon különböző 
lehet. A neten is előfordul, 
hogy feladással végződik egy 
játszma, mint a Sakk című 
darabban. Mivel a musical-
ben hektikus vérmérsékletű 
embert formálok, van, hogy 
a földhöz csapom a bábukat, 
s az emelvényről, ahol sak-

kozunk, szanaszét repülnek 
a figurák, akár a kórus közé, 
vagy a zenekarhoz. Úgyhogy 
megfogyatkozik a sakk-kész-
letünk. De igyekszünk úgy 
forgatni a táblát, hogy bárhon-
nan is látják a nézők, úgy tűn-
jön, mintha egyetlen bábunk 
se hiányozna. 

– Van különbség a sza-
badtéri és a kőszínházi előa-
dások között?

– A szabadtéri színház 
mindig más, mint egy kőszín-
házi, mert míg az utóbbiban 
a nézők minden rezdülését, 
tapsát, lélegzetvételét érzé-
keljük, és az visszahat ránk, 
a szabadtérinél ez sokkal tö-
redékesebb. Ellenben, hogy 
ott fénylik fölöttünk a csilla-
gos ég, és a tetejébe jóval 
többen néznek bennünket, 
szárnyakat ad: igazán nagyo-

kat szabadtéri előadásokon 
énekeltem. 

– Láthatták már a nézők 
a Szegedi Szabadtéri Színpa-
don, a Hairben. Milyen emlé-
kek kötik Szegedhez?

– Nagyszerűek. Emlék-
szem például a Boci tejivóra, 
ahová az esti előadások után 
éjjel betértünk, sőt még pre-
mierbulit is tartottunk ott.

 Dombai Tünde

A lovaggá ütött, Grammy- és Oscar-díjas szövegíró, Tim 
Rice egy 1979-es amerikai–szovjet sakkvilágbajnokságot 
álmodott meg, ahol a táblás játék mögött hatalmi versen-
gés és érzelmi viharok dúlnak. Zenéjét a Mamma Mia! 
szerzői írták. A különös küzdelem június 24-én és 25-én az 
Újszegedi Szabadtéri Színpadon bontakozik ki. Az ameri-
kai sakkozót, Frederick Trumpert Szemenyei János alakít-
ja. Vele beszélgettünk.

Játszma a sakktáblán és azon túl. Szemenyei János fehér öltönyben. Fotó: PS Produkció
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Szegeden divat 
az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Sikaláné Sán-
ta Ildikó, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igaz-
gatója Dragomán György Máglya című regényét ajánlja.

„Nem lehet olyan életünk, hogy ne legyen napi fél óránk olvas-
ni. Ha olyan az életünk, akkor nem érdemes élni. Ennyinek kell 
lenni.” (Dragomán György)

Olvasni jó. Az olvasás izgalmas, szórakoztató és abbahagy-
hatatlan. Ezt a felfedezést kisiskolás koromban tettem, amikor 
elkezdtem „falni” a könyveket! „Mindenevő” voltam, a mesere-
gényektől a csíkos, pöttyös könyveken át az indiánregényekig 
mindent elolvastam, ami a kezem ügyébe került. És hogy abba-
hagyhatatlan, azt mi sem bizonyította jobban, mint a sok figyel-
meztetés, amit azért kaptam, mert a tanítási órákon a pad alatt 
bújtam a könyveket. Középiskolás koromra a helyi könyvtár ál-
landó olvasója lettem. Ennek ellenére nem könyvtárosi pályára 
készültem, de a magyar szak mellett végül mégis a könyvtár 
szakra felvételiztem.

Újraolvasó típus vagyok: vannak kötetek, amelyeket több-
ször elolvasok, és mindig másként hatnak rám, változik a sze-
replőkhöz való érzelmi kötődésem, mellékszereplők válnak 
számomra főszereplőkké, míg a tényleges főszereplő egy lesz 
a sok karater közül.

Dragomán György Máglya című regénye már ott sorako-
zik az újraolvasásra váró kötetek között. Varázslatos regény, 
amelyben a valóság és a mágikus történések között szinte ész-
revehetetlen a határ. Emma, a regény főszereplője egy 13 éves 
lány, aki szülei autóbalesete után árvaházba kerül, ám egyszer 
csak eljön érte soha nem látott nagymamája, és hazaviszi. 
Új környezet, új élet vár Emmára a boszorkányos nagymama 
mellett, aki minden apró praktikára, hétköznapi mágiára meg-
tanítja az unokáját. Az új élet azonban nagyon sok elhallgatott 
titkot, árulást, besúgást is rejt, amelyek megismerése súlyos te-
herként nehezedik a lányra. Hogyan tud mindezzel megbirkózni 
egy, a diktatúra alól felszabadult történelmi közegben, ahol a 
gyűlölet és a bosszú erősen jelen van a mindennapokban?

A legfájdalmasabb történeteket csak úgy szabad elmonda-
ni, hogy aki hallja, azt érezze, hogy vele történt meg, az ő tör-
ténete – mondja a nagymama az unokájának. És ezt érezzük 
végig a regény olvasása közben. Dragomán György regénye ér-
zelmekkel teli, különös történet, amelyhez érdemes újra és újra 
visszatérni. Legalább naponta fél órára.

Dragomán György Máglya című regénye a Somogyi-könyv-
tárból kölcsönözhető.

Kincskereső gyerekekről írt 
Löffler Zsuzsanna

Szegeden, Ecseren és Csomorkányban is kalandozhatunk a megyei mesekönyvvel

Uniós pályázati forrásból a 
Csongrád-Csanád megyei 
identitás erősítésére nyert 
támogatást a megyei ön-
kormányzat, és ők felkér-
ték a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumot, hogy szülessen 
egy képregény, egy fotóal-
bum és egy mesekönyv. 

– A mesekönyv megírásá-
ra engem kért fel a múze-
um, hiszen írtam már mese-
könyveket. Nem volt igazán 
megkötés, csak az oldalszá-
mot adták meg, mennyibe 
is kell beleférnem, és azt, 
hogy a megyei legendákat 
kell feldolgoznom a régésze-
ti-történeti adatokkal együtt 
– mondta a meseregény 
írója, Löffler Zsuzsanna, a 
Móra-múzeum régésze. – 
Gyakorlatilag szabad kezet 
kaptunk, ami azért okozott 
gondot, mert roppant nagy 
volt a lehetőségek tárháza. 
Úgy osztottuk fel a munkát, 
hogy a történeti osztály segí-
tett kutatni, a megyéből gyűj-
töttük az érdekességeket, le-
gendákat, és amiket én tu-
dok, mint régész. Hogy én 
mihez kezdek vele, azt rám 
bízták. Nagyon nehéz fel-
adatnak bizonyult, hiszen ők 
nem tudtak adatot gyűjteni, 
amíg nem volt koncepció, én 
pedig nem találtam koncep-
ciót adatok nélkül.

– Végül alapdolgokat 
gyűjtöttek össze, én pedig 
ott ültem a kupac fölött két-
ségbeesetten, hogy ebből 
most mi lesz. Aztán felvil-
lant, hogy mi lesz, és egye-

dül folytattam a gyűjtést, 
közben pedig folyamatosan 
konzultáltam a történészek-
kel. Felhasználtam például 
a történetben előforduló te-
lepülések saját honlapjait is, 
hogy ők mit gondolnak ma-
gukról – tette hozzá a szer-
ző. A regé-
nye három 
hónap alatt 
íródott meg, 
m i k ö z b e n 
Zsuzsa az 
Oroszlán ut-
cai régészeti 
feltárást is 
vezette. – 
Végül olyan 
meseregény 
formálódott, 
a m e l y b e n 
egy gyerek-
csapat fellopózik egy nap-
sugaras ház padlására, 
vagyis a történet Szegeden 
veszi kezdetét. Találnak egy 
naplót, amely a hetvenes 
években íródott. A napló 
tulajdonosa beszámol róla, 
hogy talált egy levelet, ami 
alapján elrejtett kincsekre 
bukkant. A kincseket nem 
tartja meg, hanem ő is elrejti 
azokat, a gyerekek pedig fel-
lelkesednek, és meg akarják 

keresni. A kincskereséshez 
igénybe veszik egy felnőtt 

segítségét, egyikük egye-
temista testvérét vonják 
be. Vele együtt az inter-
neten, múzeumokban 
ellenőrzik az adato-
kat, és megyeszerte 
feladványról felad-
ványra, városról vá-

rosra követik a 
nyomokat. 

Közben 
e g y 

csomó mindent ki kell derí-
teniük a megye múltjáról és 
jelenéről. 

A sztoriról a szerző el-
mondta: azt szerette volna, 
ha valóban egy gyerekeknek 
szóló mesekönyv születik, 
egy minden történelmi tu-

dás nélkül 
is élvezhető 
kincskereső 
kaland. De 
hogy mégis 
minél több 
in fo rmác i -
ót csem-
p é s s z e n 
bele, infor-
mációs olda-
lakat is tett 
a könyvbe. 
Ezek függet-
lenek a cse-

lekménytől, de már az emlí-
tett helyekre és történetekre 
vonatkoznak. Az sem baj, ha 
ezeket kihagyja a gyerek, ak-
kor is érteni fogja a mesét. 
Ha viszont elolvassa eze-
ket az oldalakat, rengeteg  
pluszinformációhoz jut pél-
dául régészeti lelőhelyekről, 
szélmalmokról, várakról. 
Úgy, mintha meseolvasás 
közben rákeresne a telepü-
lésekre a neten. Gyereknyel-

ven mond el a szerző sok-
sok történelmi tudnivalót. 
Ha ezekhez nincs kedve az 
olvasónak, a meséből is ren-
geteg érdekességet tudhat 
meg egy-egy település múlt-
járól. Kalandoznak a gyere-
kek Szegedtől Hódmezővá-
sárhelyen át Csongrádig és 
Szentesig, sőt az oda közel 
lévő Ecserig, de el kell men-
niük Makóra és Kiszomborra 
is, míg vissza nem jutnak 
Szegedre, hiszen mégiscsak 

a megyeszék-
helyről tudunk 
a legtöbbet. Így 
képes a mesé-
lő időben és 
térben ugrálni 
a különféle tör-

ténetek kö-
zött. 

– A ké-
pek Kormá-
nyos Adrián 
munkái; ez 
az első al-
kalom, hogy 
m e s e k ö n y -

vet illusztrált, 
és végtelenül 

élvezte. Egyben ez az első 
közös munkánk is. Kollégám 
javasolta őt, hátha megtalál-
juk a közös hangot, és így is 
lett. A meséhez készülő raj-
zoknál szabad kezet kapott, 
de az információs oldalaknál 
ragaszkodtam a történelmi 
hűséghez – tette hozzá az 
író.

A mesekönyv szegedi 
szereplői ugyancsak újak, a 
szerző nem az eddigi meséi 
főhőseit, azaz a gyerekeit 
írta bele a kalandokba. Tíz-ti-
zenkét éveseknek ajánlja 
leginkább a könyvét, de 
emellett mindenkinek, aki 
szeret még mesét olvasni. 
Az írónő gyerekei tehát ezút-
tal nem szerepelnek a kalan-
dokban, viszont olvasták a 
történeteket menet közben.

– A tízéves lányom példá-
ul a végén azt mondta, dög- 
unalom az élete, miért nem 
inkább olyan, mint amilyen a 
könyvben van. Valamint azt 
is közölte, hogy régész akar 
lenni – mesélte Löffler Zsu-
zsanna. 

A képregény, a fotó-
album és a mesekönyv a 
Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzatnál érhető el.

Dombai Tünde

A napsugaras ház rejtélye és az író, Löffler Zsuzsanna, a Móra-múzeum régésze. Fotó: Szabó Luca
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E
gészen abszurd do-
log történt a minap: 
a szegedi Fidesz a 
szegedi egyetem fi-

deszes vezetésével közö-
sen tiltakozott amiatt, hogy 
képtelenség megélni abból 
a pénzből, amelyet a kor-
mány az egészségügyi 
dolgozóknak ad.

Emiatt a város se-
gítségét kérték, hogy 
támogassa meg 
az egyetemet, és 
a nélkülöző egész-
ségügyi dolgozóknak 
továbbra is nagy ked-
vezményekkel bocsássák 
rendelkezésre a szépen fel-
újított önkormányzati laká-
sokat, melyeket egyébként 
szociálisan rászoruló csalá-
dok szoktak igénybe venni.

Az egyetemi „dolgozók-
nak egészen egyszerűen 
nincs pénzük a piacról la-
kást bérelni” – hívta föl a 
nyilvánosság figyelmét Tá-
pai Péter és az SZTE vezető-
sége.

Majd pontosan megjelöl-
ték, hogy kiket hagyott cser-
ben a kormány: „akik a szol-
gálati lakásokban laknak, 
mindannyian kiemelt szere-
pet töltenek be a koronaví-
rusos betegek ellátásában”. 
Tehát azok az egyetemi és 
egészségügyi dolgozók, akik 
az elmúlt két évben erőn fe-
lül teljesítve életet mentet-
tek, olyan keveset keresnek, 
hogy még egy lakást sem 
tudnának maguknak Szege-
den bérelni, ha a város nem 
segít nekik; a legfrissebb sta-
tisztikák szerint a szegedi al-
bérletek átlagára egyébként 
166 ezer forint körül mozog.

A helyi Fidesz szerint az 
önkormányzat felelőssége, 
hogy a korábban állami tulaj-
donú, ma már fideszes ala-
pítványok fenntartásába ki-

szervezett szegedi egyetem 
olyan megalázóan alacsony 
fizetést ad a munkatársai-
nak, hogy „nincs pénzük a 
piacról lakást bérelni”.

Szeged városvezetése 
valóban évek óta felelős-
ségteljesen gazdálkodik, 
így már több száz bérlakást 
tudtak szociálisan rászoruló 
családoknak, illetve gyerek-
vállalás előtt álló fiatal pá-
roknak bérbe adni. Miután 
a kormány láthatóan nem 
akarja rendezni az egészség-
ügyi és az egyetemi dolgo-
zók fizetését, a helyi Fidesz 
arra gondolt, inkább Bot-
kától tarhálnak majd. Oldja 
meg ő azt, amiért valójában 
egyedül az Orbán-kormány 
felelős. Ezzel lényegében el 

is ismerték Tápaiék, hogy 
megoldást itt már egyedül 
a szegedi ellenzéki város-
vezetéstől várhatunk. Arra 
ugyanis nincs remény, hogy 
Orbánék törlesztenék tizen-
két éves adósságukat, és 
végre tisztességes fizetést 

adnának azoknak, akik va-
lóban kiérdemelték azt, 
nem csak a koronavírus 
alatt nyújtott munká-
jukkal.

Ami igazán cikissé 
teszi a helyzetet, hogy 

a szegedi egyetem a 
kunyerálás közepette 

épp a minap vásárolta be 
magát egy magánkórház-
ba, ami biztos nem lehetett 
olcsó mulatság. Több mil-
liárd forintra is rúghat egy 
ilyen üzlet értéke. De köz-
ben arra nincs pénz, hogy 
a dolgozóikat kifizessék…  
Szégyen!

Arról már nem is beszél-
ve, hogy miközben az egye-
temi és klinikai dolgozók 
tényleg megalázóan keveset 
keresnek, az egyetem fide-
szes alapítványának kura-
tóriumi tagjai alsó hangon 
másfél millió forintot vihet-
nek haza minden hónapban 
a főállásuk mellett. Lehet, 
hogy az SZTE vezetésének 
és Tápainak inkább náluk 
kellene kopogtatni az egye-
temi fizetések ügyében…

Nemes István

9Olvasóink írták

     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

Szeren- 
csémre én angyali 

türelemmel megáldott, 
nyugodt nyugger vagyok, 
amit főleg a régi görög 

filozófusok műveinek rend-
szeres olvasásával értem 

el.  
Ajánlott olvasmá-

nyok!

Pályázati felhívás

Az épített környezet elemeinek fenntartásához nyújtható támogatás 2022
Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet) 34. § (1) 
bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 

támogatást igényelhet

a) a helyi egyedi védelem alatt álló,
b) az épített környezetet érintő, városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt 
beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a 
településképi rendelet 1.3. mellékletében meghatározott,
c) a településképi rendelet 2. mellékletében meghatározott történeti beépítésű terüle-
ten lévő, valamint
d) a műemlék

ingatlanok tulajdonosa az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció 
érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

A támogatás mértéke nem lehet több, mint nyílászáró-felújítás, -csere esetén a bruttó be-
kerülési költség 65%-a, egyéb felújítási, rekonstrukciós munkák, valamint tervezés esetén 
a bruttó bekerülési költség legfeljebb 50%-a. Támogatást nem lehet értékvizsgálati mun-
karészek elkészítésére, már megkezdett építési munkálatokra, valamint kizárólag terve-
zésre igényelni.
Amennyiben a döntéshozó az igényeltnél kevesebb támogatást ítél meg, akkor a bekerülé-
si költséghez hiányzó részt (további önerőt) a pályázónak kell vállalnia, és erről (is) igazo-
lást kell csatolnia a Támogatási Szerződés megkötése előtt.

A támogatás pályázók között felosztható keretösszege: 50.000.000 forint.

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem 
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben 
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül (pl. hatósági tevé-
kenység, térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és 
természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintendő gazda-
sági tevékenységnek), vagy
b) amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevé-
kenység kizárólag helyi hatással bír, a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok kö-
zötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginális).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2. (szerda) 17 óra.

Pályázati kiírás és útmutató Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Építési Iroda Hatósági Osztály Általános Ügyfélszolgálati Csoportján (Szeged, Széchenyi tér 
11., földszint) igényelhető, valamint letölthető Szeged város honlapjáról.

Az időskori izgalmakról

T
agadhatatlan, hogy a nyugdíj átvé-
tele közbeni tevékenységek, mint 
például az igazolószelvény aláírá-
sa, a pénz megszámolá-

sa jár némi feszültséggel, 
de kellemes izgalmak 
ezek, és gondolom, 
sokunk elviselné 
ezt a stresszhely-
zetet akár több-
ször is egy hó-
napban. Na de 
a gyógyszeríratás 
telefonon! Az bi-
zony emberpróbáló 
kihívás a javából (vö. 
challenge day). Szeren-
csémre én angyali türelemmel 
megáldott, nyugodt nyugger vagyok, amit fő-
leg a régi görög filozófusok műveinek rend-
szeres olvasásával értem el. Ajánlott olvas-
mányok!

Esettanulmány: Hívom az orvosi ren-
delőt. Állandóan foglaltat jelez. Sebaj, hívom 
újra és újra. Halihó, végre kicseng! De nem 
veszik fel. Próbálom újra és újra, és lám, az 
x-edik próbálkozás után sikerül! Bizony, tü-
relemjáték ez, mint maga az élet. Fő a laza 

lelki tartás (lásd Karinthy Frigyes)! Néha va-
lami isteni csoda folytán az első hívásra lét-
rejön a kapcsolatfelvétel, ez bearanyozza a 
napomat. Ritka madár.

Azért gondoljanak bele, hogy a 
holdra szállás sem elsőre sikerült 

az amerikaiaknak. Merthogy 
az Apollo-programban csak 
a korábbi négy, űrutazókkal 
végrehajtott tesztrepülés 
után szállt le a holdra 1969. 
július 20-án az Apollo–11 le-
génységének két tagja, Neil 

Armstrong és Buzz Aldrin. A 
program korábbi űrhajói csak 

kerülgették a holdat, mint macska 
a forró kását. Vagyis az elszántság, a 

rendületlen kitartás végül mindig meghozza 
a kívánt eredményt, és ez a telefonon tör-
ténő gyógyszeríratásra, mi több, a hasonló 
módszerrel történő időpontkérésre is igaz. 
Csak ne tessenek idegeskedni! (vö. Korda 
György dalával: Nem vagyok ideges, fő a nyu-
galom. Száz évig élek én, ha így folytatom. 
Arcomon csak mosoly lehet és derű, mert az 
élet végső fokon nagyszerű.)

Méhes János

A türelemről

R
égen kilenc óráig volt nyitva a 
Szentháromság utcai élelmiszer-
bolt. Ezzel a tudattal mentem be 
az egyik este vásárolni, de először 

nem nyílt az önműködő bejárati ajtó. Pár pil-
lanattal később azonban kinyílt. De jó, hogy 
üres a bolt, sehol egy vásárló! – örvendez-
tem. A tejespult felé indultam, majd a hú-
sáruk felé vettem az irányt. Az eladó már fóli-
ázta a kirakott, szeletelt termékeket. Készsé-
gesen kimérte a 20 deka párizsit.

Közben valahonnan hallottam a „figyel-
meztetést”, hogy kassza, de nem tudtam, 
kinek szól. A zöldségáruk között válogattam. 
Az eladó csodálkozva követett a tekinteté-
vel, de nem szólt semmit. Még a kosárba 

tettem néhány tasak pudingport, mert na-
gyon szeretik a gyerekek, majd indultam a 
kasszához.

A pénztáros gyorsan levette a szalagról 
az árukat, és mondta a fizetendő összeget.

– Sietek, mert zárnom kell – mondta.
– Miért? Nem kilencig vannak nyitva? – 

kérdeztem csodálkozva.
– Nem, nyolckor zárunk – válaszolta.
Nyolc óra múlt öt perccel. Ilyen nyugodt 

körülmények között még sohasem vásárol-
tam. De ilyen személyzettel sem találkoztam, 
akik ennyi megértéssel szemlélték a vásárlói 
bolyongásomat. Köszönöm türelmüket!

Dr. Berecz Árpádné

Egészen 
abszurd dolog tör-

tént a minap: a szege-
di Fidesz a szegedi egye-
tem fideszes vezetésével 

közösen tiltakozott amiatt, 
hogy képtelenség megélni 
abból a pénzből, amelyet 
a kormány az egészség-

ügyi dolgozóknak 
ad.

Szegedi Fidesz: Lehetetlen  
megélni az egyetemi fizetésekből
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A Szegedi Kosárlabda Egylet 
nyerte az U14-es lányok or-
szágos döntőjét, ezzel a klub 
első korosztályos bajnoki cí-
mét szerezte. 

N
em a nagy klubok, 
illetve akadémiák 
egyike, hanem a 
Szegedi Kosárlab-

da Egylet hódította el az U14-
es leányok bajnoki címét a 
Sopronban rendezett nyolcas 
döntőben, miután Mészáros-
né Kovács Andrea tanítványai 
végig vezetve 40–31-re ver-
ték a Vasas Akadémiát a finá-
léban, míg előtte az NKA Pé-
cset, a Soproni Darazsakat, a 
Csata DSE-t és a DVTK Akadé-
miát is felülmúlták.

– Ez a siker a többéves ke-
mény munkánk gyümölcse. A 
2008–2009-es korosztállyal 
három és fél éve kezdtünk 
foglalkozni, folyamatosan 
építkeztünk, évről évre fej-
lődtek a lányok, és mostanra 
beérett az a rengeteg belefek-
tetett munka – fogalmazott a 
bajnokcsapat edzője, Mészá-
rosné Kovács Andrea az Után-
pótlássportnak. 

– Úgy vágtunk neki a dön-
tőnek, hogy tisztában voltunk 
vele, akadnak nálunk jobb 
szerkezetű csapatok, de ezt 
a megfelelő hozzáállással, a 
hatalmas alázattal és odaa-
dással sikerült kompenzálni.

A döntő legértékesebb 
játékosának Tatai Fannit vá-
lasztották, szegedi részről pe-
dig Ikládi Anna és Rácz Zsófia 
került az all-star ötösbe.

– Rendkívül ígéretes ez a 
generáció. Meggyőződésem, 
hogy néhányukból A csopor-
tos játékos válhat, ha az el-
következendő években ilyen 
ütemben fejlődnek. Ráadásul 
Tatai Fanni személyében egy 
más klubok által még nem 

felfedezett játékos kapta az 
MVP-címet, aki a munkamo-
ráljának és a kivételes men-
tális erejének köszönhetően 
megérdemelten lett a legjobb. 
A remek egyéni teljesítmé-
nyek mellett elsősorban a 
csapategységgel tudtuk le-
győzni az ellenfeleinket: a 
nehéz pillanatokban mindig 
előlépett valaki, és villant 
egyet – mondta Mészárosné 
Kovács Andrea.

A bravúrral a Tisza-parti 
klub fennállása első arany-
érmét ünnepelhette az után-
pótlás-bajnokságokban, ko-
rábban az éremszerzés sem 
sikerült. 

– Ezeket a gyerekeket a 
tét nagysága nem elbizony-
talanította, illetve gyengítet-
te, hanem még erősítette 
is, amely manapság nagyon 
ritka, de abszolút örömteli je-
lenség. Tényleg kiváló közös-
séggé formálódott a csapa-
tunk, és ebben kulcsszerepe 
van a szülők támogatásának 
is, hiszen nélkülük ez nem 
sikerülhetett volna, ők szin-
tén mindent megtettek azért, 
hogy ezt a bajnoki címet elér-
hessük – tette hozzá.

Sportmix
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EGYGÓLOS VESZPRÉMI 
ELŐNY. A Telekom Veszprém 
29–28-ra győzött a címvédő 
Pick Szeged otthonában a 
férfikézilabda NB I. döntőjé-
nek első, múlt pénteki mér-
kőzésén. A hazaiaktól Alexan-
der Blonz és Luka Stepančić 
hiányzott, viszont makacs de-
réksérülése után, három hó-
napot követően Bánhidi Ben-
ce újra ott volt a keretben, 
majd gólt is szerzett. Szege-
di részről Borut Mačkovšek, 
Sebastian Frimmel és Bodó 
Richárd egyaránt öt találat-
tal, Mikler Roland 13 védés-
sel zárt. A visszavágót most 
szombaton, 17.45-től játsz-
szák Veszprémben.
BRONZOS VÁLTÓ. Olasz 
Anna bronzérmes lett a váltó-
val a nyílt vízi úszó világkupa 
setúbali nyitányán. A HAÁSZ 
SZUE olimpikonja mellett Ro-
hács Réka, Rasovszky Kris-
tóf és Betlehem Dávid volt a 
magyar kvartett tagja. A világ-
kupa egyéni viadalán a női 
mezőny legjobb magyar ver-
senyzőjeként Olasz a 11. he-
lyen zárt. „Az egyre erősebb 
áramlás miatt különösen ne-
héz verseny volt, egyben jó 
gyakorlás a világbajnokság-
ra, ugyanis látjuk, hogy mi-
ben kell még javulni. A váltó-
verseny egész más lesz a ha-
zai rendezésű vb-n, ugyanis 
ez lesz az első futam a nyílt 
vízi programban” – nyilat-
kozta Gellért Gábor, a SZUE 
vezetőedzője és a nyílt vízi  
szakág szövetségi kapitánya.
VÁGÓ BAJNOK A FRADI-
VAL. A szegedi játékos-edző, 
Vágó Fanny által irányított Fe-
rencváros megvédte címét a 
női labdarúgó NB I.-ben, mi-
vel 3–1-re nyert az ETO FC 
Győr otthonában a döntő má-
sodik mérkőzésén. Az első 
összecsapáson a Fradi 4–1-
re nyert a győriek ellen. Az 
FTC az ötödik bajnoki címét 
nyerte, a kupagyőztes győri-
ek először szerepeltek az NB 
I. döntőjében.
HAT SZEGEDI A VÁLOGA-
TOTTBAN. Oroszlányban 
edzőtáborozott a most for-
málódó magyar U18-as ka-
jakpóló-válogatott, amelyben 
hat MVM Szeged VE-játékos 
is szerepelt. Madár Valenti-
na tanítványai közül Hubai 
Nimród, Katona Balázs, Kiss 
Máté, Nagy Hunor, Szamos-
vári Zsombor és Szekerczés 
István kapott meghívást a 
csapatba. A tervek szerint 
a nagymarosi, oroszlányi és 
szegedi játékosokból álló 
U18-as válogatott több külföl-
di túrára is elutazik.

Örömünnep Sopronban
Bajnok lett a Szegedi KE U14-es csapata

Először nyert bajnoki címet 
a szegedi Fit World Gorillák 
Rugby Club csapata, amely 
a sorozat döntőjében 32–
19-re legyőzte a 15-szörös 
aranyérmes Esztergomi Vi-
tézek gárdáját a Budapesti 
Rögbi Centrumban.

A
z először döntőbe 
jutott szegediek a 
fordulatos mecs-
csen válogatott to-

longásembereikre építve jut-
tatták érvényre akaratukat, 
illetve hatástalanították a 
nemzeti együttes háromne-
gyedében számításba vett 
esztergomi játékosokat. A 
végeredményt illetően dön-
tőnek bizonyult, hogy az esz-
tergomiak az első és a má-
sodik félidő közepén is lét-
számhátrányba kerültek, 
amit mindkétszer két percen 

belül céllal büntetett a Sze-
ged.

A bronzmeccsen a Bat-
tai Bulldogok hullámzó tel-
jesítménnyel is magabizto-
san kerekedett a Budapest 
Exiles fölé: az összecsapá-
son az állás 19–0 után lett 
19–14, majd a vége 48–19. 
Az élvonal alapszakaszában 
utolsó helyezett DEAC Hu-
szárok, illetve a másodosz-
tályban bajnok Honfoglalók 
az NB I.-es tagságért játszott 
egymással osztályozós mecs-
cset, amelyen utóbbiak már 
az első félidő végén elhúz-
tak, majd végül kiharcolták 
a feljutást.

A bajnokság végered-
ménye: 1. Fit World Gorillák 
Rugby Club, 2. Esztergomi 
Vitézek RAFC, 3. Battai Bull-
dogok SZVISE, 4. Budapest 
Exiles RC, 5. Kecskeméti 

ARC, 6. Debreceni EAC Hu-
szárok.

A bajnokcsapat névsora: 
Szabó Tamás, Hardi Tamás, 
Gárgyán Dániel, Márki Ro-
land, Kovács Manó, Barna 
Zsolt, Talpai Dániel, Duc-
rocq Thomas, Nagymihály 
Dominik, Györgyey András, 
Koltai Bertalan, Djordevic 
Aleksandar, Keglic Predrag, 
Madanovic Aleksandar, Ba-
ranyi Bence, Terhes Zorán, 
Kóczi Csaba, Petrov Tamás, 
Petrov Ábel, Bozsák Botond, 
Bálint Ádám, Drabbant Ger-
gő, Ábrahám Tamás, pályára 
lépett még: Ljubicic Vitor, Lu-
kic Jelenko, Omoregie Efosa 
Benson, Vukoszavlyev Zorán, 
Fábián Gábor, Rieger Alfréd, 
szakmai stáb: Regan Phillips 
vezetőedző, Peleskei Tamás 
edző, Vincze Péter fiziote-
rapeuta, Sándor Patrik gyúró.

Világsztárt igazolt a Tisza Squash SE

R
aphael Kandrá-
val erősített a Tisza 
Squash SE az I. osz-
tályú fallabda-csa-

patbajnokság utolsó körére. A 
szegedi együttes csupa saját 
nevelésű játékossal (Sebők 
Benedek, Hoffmann Péter, 
Vas Máté, Kiss Dániel, Hódi 
György, Benedek Kristóf) sze-
repelt eddig a szezonban, hat 
mérkőzést követően veretle-
nül vezetik a tabellát, a meg-
szerezhető 18 pontból 17-et 
gyűjtöttek be. Most szomba-
ton a City Squash Clubban 
dől el a bajnoki arany sorsa. 
Az ellenfelek a címvédő City 
Squash Club SE, a Squashbe-

rek SE és a Pro Squash Aka-
démia SE, ám a legnagyobb ri-
vális a Victor-BLE Team, amely 
mindössze egy ponttal van le-
maradva a szegediek mögött.

A csapat a harmadik 
bajnoki címére hajt – 2013-
ban és 2015-ben szinte 
ugyanezzel a szegedi mag-
gal értek a csúcsra. A siker 
érdekében igazi világsztárt 
szerződtettek a német Kand- 
ra személyében, aki 19. a 
világranglistán, 2019-ben 
pedig egyéni Európa-bajnok 
volt. Kandra az egyes pályán 
szerepel majd, ellenfelei a 
legjobb magyar játékosok 
lesznek.

– Először versenyzem 
majd Magyarországon, és 
őszintén mondom, nagyon 
várom a megmérettetést. 
Szegedet ismerem korább-
ról, ezért is örültem, hogy 
megkeresett a szegedi 
együttes. Az egyes pályán 
biztos, hogy kemény mecs-
csek várnak rám, remélem, 
hogy a legjobbamat tudom 
nyújtani. Különösen izgal-
mas lesz a magyar bajnok 
Farkas Balázs elleni ösz-
szecsapás: edzettünk már 
együtt, remek játékos, alig 
várom, hogy élesben is ösz-
szecsapjunk – fogalmazott a 
forduló előtt Kandra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

 Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága 

pályázatot hirdet a

2022. évi sportkeretből

utánpótlás-nevelés támogatására.

A pályázati kiírás teljes szövege, 

továbbá a pályázathoz szükséges adatlap 

és dokumentációk megtalálhatók

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

honlapján: 

a www.szegedvaros.hu címen,

az Önkormányzat/Közlemények/

Pályázatok, keretek menüpont alatt.

Először lettek bajnokok a Gorillák
A rekordbajnokot múlta felül a fináléban a szegedi rögbicsapat

Történelmet írtak a bajnoki címet szerző szegedi rögbisek. Fotó: MTI

Tatai Fanni lett a legérté-
kesebb játékos. Fotó: Tóth 
Zsombor/Soproni Darazsak 
Sportakadémia
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Szeretne két ajándék belépőt nyerni a Belvárosi moziba, egy ön által kiválasztott és ott vetített 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: június 15. 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: Tíz országnak van tiszteletbeli konzulja Szegeden. A nyertes: Dudás Levente. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZAS-
SÁGOT május 27-én: Béres Bar-
na és Sebők Brigitta; május 28-
án: Varró Csaba és Huzián Or-
solya, Beliczay Regő Áron és Váli 
Krisztina Cecilia, Sztancs Attila 
és Szabó Brigitta, Bunford Tamás 
Elemér és Bedekovics Edina, Nagy 
Dávid és Hódi Dorka Nelli, Szántó 
Zoltán és Horváth Katalin, Korda 
Máté és Kordás Kinga, Kasnyik 
Zsolt és Farkas-Csamangó Erika.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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JÚNIUS 14., KEDD
Dr. Fodor Antal: 14.45 
(Szegedi ÓVI Béke Tele-
pi Óvodája, Napos út 16.), 
16.00 (Polgármesteri  Hi-

vatal  Kiskundorozsmai  Ki-
rendeltség, Negyvennyol-
cas  u. 12.   Meghívott ven-
dég: Komjáti Zoltán önkor-
mányzati képviselőjelölt.)
JÚNIUS 15., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00 
(Radnóti  Miklós Kísérleti 
Gimnázium,  Tisza  L. krt. 
6–8.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 

14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@
szeged.eu címen.)
Mihálik Edvin: 17.00 – 
18.00 (Odesszai  Fiókkönyv-
tár, Székely sor 11.)
JÚNIUS 18., SZOMBAT 
Kothencz  János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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AZ IDEI KÖNYVHÉT ALKALMÁBÓL EGY HAJDAN A DUGONICS TÉR-
RE NÉZŐ KÖNYVTÁRAT, AZ EGYETEMI BIBLIOTÉKÁT MUTATJUK MEG 
EGY 1962-ES FÉNYKÉPEN. Történetéről az intézmény azt írja, hogy mivel 
1921-ben az egyetem ingóságai nélkül költözött át Kolozsvárról Szegedre, 
újonnan kellett létrehoznia könyvtárát a Dugonics téren álló (a mai rektori) 
épületben. Az induló állománya néhány nagy könyvtár fölös példányaiból 
állt: a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtára 11 ezer, a Budapesti 
Egyetemi Könyvtár 9600, a Fővárosi Könyvtár 5700, az Akadémiai Könyv-

tár 5 ezer kötetet juttatott a gyűjteménynek. Később az ügyészségi köteles 
példányok, egyetemi tanárok és gyűjtők ajándékai, valamint magánkönyv-
tárak megvásárlása gazdagította az állományt. Az olvasóterem 1924-ben 
nyílt meg az emeleten. A könyvállomány tervszerű fejlesztésére 1945 után 
került sor, amelyhez nagymértékben hozzájárult a tanszéki könyvtárak és 
a központi könyvtár között 1952-től kialakult szoros együttműködés. A leg-
nagyobb változás 2004-ben következett be, amikor megépült a könyvtár új, 
Ady téri új épülete. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

KOS (III. 21–IV. 
20.) Az ön előtt álló 
hét a tárgyalásokról és 

a tervezésről fog szólni. 
Kezelje az esetleges nehéz 
helyzeteket is higgadtan, így 
hamarabb ér célba. Figyeljen az 
mentális állapotára! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Hagyjon föl az önsajnál- 
tatással, inkább vegye ke- 

zébe a sorsát! Ehhez kérje 
szerettei tanácsát! Pénzügyi 
téren legyen óvatos, bármilyen 
csábító ajánlattal keresnék is 
meg.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Igyekezzen kiegyensúlyo- 
zottabban étkezni, külön- 

ben gondjai adódhatnak 
az egészségével. Munkahelyén 
ne nyisson vitát. Tartózkodjon 
többet a természetben, ahol 
csapongó gondolatai is meg- 
nyugodhatnak! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Pénzügyi téren ne kezdjen 
a héten semmilyen vál- 

toztatásba! Törődjön in- 
kább családi kapcsolataival, 
főleg azokkal, amelyeket 
esetleg elhanyagolt az utóbbi 
időben. Ez néha nem könnyű, 
de megéri.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Próbáljon meg 
egy kicsit több időt szánni 
magára és szeretteire! Ha 

tehetik, utazzanak el együtt, 
a közös élmények elsimíthatják 
az esetleges ellentéteket. Krea- 
tív ötletei kidolgozására is al- 
kalmas lehet pár nyugodt nap. 

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Remek ötleteket 
kaphat külföldi befekte- 
tésekkel kapcsolatban, 

legyen óvatos, nem minden 
arany, ami fénylik! Koncent- 
ráljon inkább meglévő lehető- 
ségeire, munkatársai segítségé- 
vel hozza ki ezekből a legtöbbet.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Komoly elágazáshoz 
érkezhet: választania 
kell a magánélete és a 

karrierje között. Döntsön 
megfontoltan! Akár egy-két 
nap teljes egyedüllét is komoly 
segítséget jelenthet – nem 
beszélve a barátok tanácsairól. 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Kissé szétszórt 
lesz a héten, úgyhogy ha 
lehet, inkább ne kezdjen 

bele semmi komolyabb, 
hosszabb távú dologba, mert 
csak balul üthet ki. Ehelyett 
inkább rakjon rendet maga 
körül!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Kirobbanó formá- 
ban lesz, mindenkivel 
szót ért maga körül, a 

munkahelyén pedig vala- 
milyen váratlan öröm éri. 
Ossza meg jókedvét barátaival 
is!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Ha egyikük sem enged 
az igazából, feszültségek 
keletkezhetnek a párkap- 

csolatában. A hét közepére 
szerencsére elvonulnak a 
viharfelhők, és akkor majd 
tud figyelni a munkájára is. 
Keressen ebben új kihívásokat!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
A következő napok a 
munkáról fognak szól- 
ni. Ez örömmel tölti el. 

Ha bármilyen problémája 
származna ebből, azonnal 
tegye félre a munkáját, és 
lépjen.  

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Az elmúlt időszak mun- 
kahelyi bonyodalmai  
után végre több időt 

tölthet a családjával. 
Beszéljék meg párjával a 
jövőre vonatkozó terveiket, 
de a kivitelezésükkel még 
várjanak. Ha van kedvenc 
hobbija, ne hanyagolja el!

Horoszkóp Szeged régen

Együtt vegyük birtokba az Oskola utcát!
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ,

KARBANTARTÓ.

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

DANTE 700
Helyszín: dóm.
Időpont: június 14., kedd, 
19.30.
Jubileumi koncert. Műsoron: 
Ünnepi hangok – Liszt Fe-
renc szimfonikus költemé-
nye, Isteni pokol – Tóth Pé-
ter oratóriuma, szöveg: Ba-
ranyi Ferenc. Közreműködők 
Francesca da Rimini (szop-
rán) – Gyüdi Eszter; Paolo 
Malatesta (tenor) – Komáro-
mi Márton. Virgilio (bariton) 
–Szélpál Szilveszter. Dante 
(basszus) – Altorjay Tamás; 
Vaszy Viktor Kórus, Szegedi 
Szimfonikus Zenekar, vezé-
nyel: Gyüdi Sándor.

LIGHTYEAR
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: június 16-ától.
Itt a Disney új családi animá-
ciós mozija!
Ebben a tudományos-fan-
tasztikus kalandfilmben, 
amely egyúttal a játékfigu-
rát ihlető hős, Buzz Lightyear 

meghatározó eredettörténe-
te, az űrhajós intergalakti-
kus kalandra indul egy csa-
pat becsvágyó újonccal, no 
meg robottársával, Soxszal 
az oldalán. 

VEGYÜK BIRTOKBA AZ 
OSKOLA UTCÁT!
Találkozó: a Somogyi-könyv-
tár előtt.
Időpont: június 18., szom-
bat, 16 óra.
Zenés felvonulás a Fricsay 

Ferenc Városi Fúvószenekar 
és a Pavane Táncegyüttes 
vezetésével, valamint egy 
meglepetésvendéggel. Vár-
ják a nyuszimotorosokat, a 
kerékpárosokat és minden 
érdeklődő szegedit. A legöt-
letesebb résztvevők fagyiku-
pont és apró ajándékokat 
kapnak.

BELVÁROSI SÉTA
Találkozó: Tourinform-iroda.
Időpont: június 18., szom-
bat, 10 óra.
A résztvevők bejárják a Szé-
chenyi teret, megcsodálják a 
városházát, a Sóhajok híd-
ját, megtudják, miért Kos-

suth Lajos szobra áll a Kla-
uzál téren, és kiről-miről kap-
ta nevét a Kárász utca. A két- 
órás séta részvételi díjas, és 
regisztrációhoz kötött. Tour-
inform-iroda, Széchenyi tér 
12. Tel.: +36-62/488-690, 
+36-62/488-699. E-mail: 
szeged@tourinform.hu

KERÉKPÁROS VÁROSNÉ-
ZÉS SZEGEDEN
Találkozó: Tourinform-iroda, 

ahol kerékpárt is lehet köl-
csönözni.
Időpont: június 19., vasár-
nap, 10 óra.
Útvonal: Pick Szalámigyár – 
Fecskés Street Art – Szent 
István téri víztorony – vá-
rosháza – Sóhajok hídja 
– Reök-palota – Dugonics 
tér – Aradi vértanúk tere – 
Hősök kapuja – fogadalmi 
templom – Dömötör-torony 
– Dóm tér – Móra Ferenc 
Múzeum – vármaradvány 
– Szegedi Nemzeti Színház 
– Radnóti Miklós-szobor. A 
kétórás séta regisztrációhoz 
kötött, és részvételi díjas. 
Tourinform-iroda, Széchenyi 
tér 12., Tel.: +36-62/488-
690, +36-62/488-699 
E-mail: szeged@tourin- 
form.hu


