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Fábián Ferenc és Péntek György a Seniorok kiválósága

Köszöntötték az időseket

Kampányfogás 
a sorosozás

Egyedülálló tehetséggondozó program
Navracsics Tibor, a Fidesz poli-
tikusa és uniós biztos a Hír TV-
nek azt mondta: csak
kampányfogás, hogy az Euró-
pai Bizottság lenne a Soros-terv
beteljesítője. A fideszes politi-
kus a sorosozást a választási
kampány retorikai elemének
tartja. Eközben az állam köz-
pénzmilliárdokból harsogja,
hogy gyűlölni kell. Az Átlátszó
összesítéséből kiderül, a kor-
mány elsősorban a megyei la-
pokra koncentrál, elárasztják
Andy Vajna Délmagyarját is gyű-
löletkampánnyal.
Részletek a 2. oldalon

Évi 30 millió forint támoga-
tást nyújt a város 2022-ig a
nemzetközileg is egyedülálló
tehetséggondozó program, a
Szegedi Tudós Akadémia mű-
ködtetésére, amelynek célja,
hogy itthon tartsa a tehetsé-
ges magyar diákokat. Az aka-
démia bentlakásos, nyolcvan
férőhelyes kollégiumát a ki-
lenc éve üresen álló Bartók
Béla Művelődési Központ-
ban alakítják ki, amely Hegyi
Péter programigazgató  sze-
rint 2019-ben nyitja meg 
kapuit.
Bővebben az 5. oldalon

Fűtésre
készen

Ünnepségen köszöntötte a város időskorú lakóit. Ketten a Se-
niorok kiválósága díjat vehették át. Tízen kaptak elismerést
közösségi munkájukért.

politikus úgy fogalmazott: „Az
a tudás, tapasztalat és böl-
csesség, ami Önöknél van, 
óriási kincs, ha ehhez párosul
a mi fiatalos lendületünk,
akkor közösen hatalmas dol-
gokra vagyunk képesek. Olyan
erős közösséget tudunk létre-
hozni, amelyre mindig és min-
denhol lehet számítani.” 

A Szegedi Idősügyi Tanács
által alapított Seniorok Kivá-
lósága Emlékérem elismerés-
ben részesült Fábián Ferenc,
a Dankó Pista Nótakórus ve-
zetője és Péntek György, a
Nap-Fény Senior Nyugdíjas
Fotókör tagja.
Folytatás az 5. oldalon

– Tizennégy éve mi is megün-
nepeljük Szegeden az idősek
világnapját, hiszen a város ön-
kormányzatának nagyon fonto-
sak a szépkorúak. Ilyenkor
igyekszünk kifejezni hálánkat,
tiszteletünket, megbecsülé-
sünket és szeretetünket azok
iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után közöttünk
élik megérdemelt nyugdíjas
éveiket – kezdte köszöntőjét
Szabó Sándor szocialista or-
szággyűlési képviselő a kisszín-
házban tartott ünnepségen. 

Szólt arról is, hogy a város
erejéhez mérten mindig is
igyekszik megbecsülni a vá-
rosban élő idős embereket.
Idén összesen 15 millió forint
támogatást biztosít a város a
szépkorúak szervezeteinek
működéséhez, programjaik
megvalósításához, valamint
van egy nagyon jó központja is
a városnak, a Senior Center,
amely közel 12 ezer embert
fog össze, hétről hétre komoly
és tartalmas programokat
szervezve a szépkorúknak. A

Három év után lezárta a
nyomozást a vadasparki ját-
szótérmutyiként elhíresült
ügyben a NAV Bűnügyi Igaz-
gatósága, és vádemelési ja-
vaslattal továbbküldte az
iratokat a Csongrád Megyei
Főügyészségnek.

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi
Igazgatósága 2014 ősze óta
költségvetési csalás gya-
núja miatt nyomozott a va-
dasparki beruházás ügyé-
ben, amelyről többször ír-
tunk már a Szegedi Tükör-
ben. A játszótérmutyiként
elhíresült ügy az uniós pén-
zek lenyúlásának állatorvosi
lova. A szegedi székhelyű
Titan Project’s House Kft.
valósította meg a beruhá-
zást, amit 2013 augusztu-

sában Gyimesi László ak-
kori helyi Fidesz-elnök adott
át pazar körülmények kö-
zött: a csokiszökőkút és a
zenészek mellett világbaj-
nok bűvész is fellépett.

Ménesi Imre szocialista
önkormányzati képviselő a
beruházással kapcsolatban
több sajtótájékoztatót is tar-
tott. Az elsőt még 2014 júni-
usában a vadasparkban,
ahol fideszes hiénákról be-
szélt, és többek között
arról, hogy a Titan korábbi
ügyvezetője és tulajdonosa
Vahl Rezső, aki egy trafikos
cégben is érdekelt, és
mások is több szálon is köt-
hetők a Fideszhez. A ko-
rábbi ügyvezető vagyonát
tavaly zár alá vette a NAV.
Folytatás a 4. oldalon

Vasárnapi ebédről vitték el az egyik gyanúsítottat

Vadasparki játszótérmutyi: 
lezárult a nyomozás

Vahl Rezső, a Titan korábbi tulajdonosa és Gyimesi László
egykori szegedi Fidesz-elnök együtt pezsgőzik a vadasparki

játszótér 2013. augusztus 8-i átadásán.

Szabó Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte az időseket a kisszínházban.

A száz százalékban városi tu-
lajdonú önkormányzati cé-
gekről és vezetőikről szóló
sorozatunkban ezúttal a Sze-
gedi Távfűtő Kft.-t és Kóbor
Balázs ügyvezető igazgatót
mutatjuk be. A cég készen áll
a fűtési szezonra, a napok-
ban elindítja a távhőszolgálta-
tást. Megtudtuk, a tíz
legnagyobb alapterületű la-
postetős távfűtőműre még az
idén napelemparkot telepít a
Szetáv, amely a terveik sze-
rint tavasztól fog működni.
Írásunk a 3. oldalon



kiadó újságjaiban. Ez több
mint 2 milliárd forintjába ke-
rült az adófizetőknek. Jól járt
a Habony Árpád hitelezőjé-
hez, Tombor Andráshoz tar-
tozó Atmedia (860 millió), a
Rákosi Tamás TV2-beszállító-
hoz tartozó ODEX-óriásplakát-
cég, az ODEX (800 millió), de
mások mellett a Vajna-körhöz
tartozó Radio Plus is kapott
közpénzt, 200 millió forintot.

Andy Vajna megszerezte a
Délmagyarországot is, amely-
ben már megjelentek az úgy-
nevezett tématámogatott
kormányhirdetések, a bújta-
tott sikerpropaganda – ugyan-
olyan betűtípussal és dizájnnal,
mint ami az újság sajátja. De el-
árasztják a Délmagyart gyűlö-
letkampánnyal, egyoldalas,
Soros György arcképével is il-
lusztrált kormányhirdetésekkel
is. Az Átlátszó adatai szerint az
első 2017-es Nemzeti Konzul-
táció reklámkampányának
összköltsége nettó 7,2 milliárd
forint volt.

Orbán Viktor mindeközben

nyíltan kiállt az ostoba, rasz-
szista erőszak mellett. A
Tolna megyei Őcsényben egy
panziótulajdonos szeretett
volna vendégül látni Magyar-

országon befogadott mene-
kült családokat, gyerekeket
és nőket. A tervből azonban
nem lett semmi, mert amikor
kitudódott, összehívtak egy fa-
lugyűlést, ahol a helyiek leüvöl-
tötték a vállalkozót, megfe-
nyegették, hogy elválasztják a
fejét a testétől. Később téglát
dobtak a kisbuszára, és ki-
szúrták a jármű kerekeit is.
Tehát az történt – írta a
444.hu –, hogy egy magyar
ember az általa tulajdonolt,
vendéglátásra alkalmas és

engedélyekkel rendelkező in-
gatlanban a saját döntése
alapján vendégül akart látni
Magyarországra törvényesen
érkezett, Magyarországon
jogszerűen befogadott, a ma-
gyar állam oltalma alatt álló
és az országban szabadon
mozgó menekülteket.

Az, hogy egy választott po-
litikai vezető egy ennyire tisz-
tán nyilvánvaló ügyben az
erőszakos bűnelkövetők olda-
lára áll, tényleg a világtörté-
nelem legsötétebb időszakait
idéző erkölcsi mélypont az
Orbán-kormány és velük
együtt sajnos az egész ma-
gyar társadalom számára –
írta a 444.hu. Hozzátéve,
2017 szeptemberére eljutot-
tunk odáig, hogy a magyar
kormány nem talál kivetniva-
lót abban, hogy az évek óta
tövig nyomott, agyatlan mig-
ránsellenes propagandájuk
által felhergelt magyar em-
berek konkrét bűn-
c s e l e k -
ményeket követnek el. 
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Még több pénzt kap
Orbán kedvenc egyeteme
Orbán Viktor 2012-ben alapí-
tott kedvenc egyetemén, a
Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men egy hallgatóra négyszer
annyi pénz jut a költségvetés-
ből vagy uniós forrásokból,
mint egy átlagos magyar
egyetemistára. Most újabb
milliárdokat pumpál bele a
kormány.

Még tovább fejleszti a kor-
mány kedvenc egyetemét, a
Nemzeti Közszolgálati Egyete-
met (NKE) és környékét, erről
jelent meg egy kormányhatá-
rozat a Magyar Közlönyben,
amit az Index
szemlézett. A
döntés sze-
rint még 6,8
milliárd forin-
tot szánnak arra, hogy az
egyetem Ludovika campusát,
vagyis a VIII. kerületi Orczy
kertnél lévő egységeket és
azok környezetét fejlesszék. A
beruházásokhoz a 6,8 milli-
árd forintot a 2018-as költ-
ségvetésből teszi félre a
kormány, a projektek legtöbb-
jének határideje pedig jövő
tavasszal vagy nyáron van.

A kormány már eddig is
nagyon szerette az általa lét-
rehozott Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetemet, legutóbb
például azzal állt elő, hogy
minden, az államigazgatás-
ban vezetői pozícióra vá-
gyónak vagy már betöltőnek
itt kell mesterdiplomát sze-
reznie. A pénz már eddig is
ömlött az NKE-be, sokkal 
nagyobb arányban, mint 
más felsőoktatási intézmé-
nyekbe.

Az NKE egy hallgatójára
négyszer annyi pénz jut a költ-
ségvetésből vagy uniós forrá-

sokból, mint
egy átlagos
magyar egyete-
mistára. 2012-
es alapítása

óta eddig közel 50 milliárd fo-
rintot költöttek az egyetemre,
amelyen nagyjából 6500 fő
tanul. Kapott például új, 600
fős kollégiumi épületet, mi-
közben mindössze 1722 nap-
pali tagozatos hallgató jár az
egyetemre, míg más egyete-
mek nem tudják hová elhe-
lyezni a hallgatóikat a
kollégiumi helyhiány miatt.

2017 szeptemberére eljutot-
tunk odáig, hogy a magyar
kormány nem talál kivetni-
valót abban, hogy a migráns-
ellenes propagandájuk által
felhergelt magyar emberek
konkrét bűncselekményeket
követnek el.

Az NKE egy hallgatójára négy-
szer annyi pénz jut, mint egy
átlagos egyetemistára.

Közpénzmilliárdokat költött a kormány a gyűlöletkampányra 

Navracsics: Csak kampányfogás a sorosozás
Még a Fideszen belül is vannak olyanok, akik szerint a bármilyen
tényszerű alátámasztás nélküli Soros-terv csak választási kam-
pányfogás. Navracsics Tibor, a Fidesz politikusa és uniós biztos a
Hír TV-nek azt mondta, csak kampányfogás, hogy az Európai Bi-
zottság lenne a Soros-terv beteljesítője.

Terjeszkedik Mészáros Lőrinc vadásztársasága
Megkapta az engedélyeket
Mészáros Lőrinc vadásztársa-
sága, hogy még nagyobb terü-
leten szervezhessen vadá-
szatokat, mint eddig – írja az
mfor.hu. A Vál-Völgye Vadász-
társaság, amelyet a milliárdos
polgármester lánya, Mészáros
Ágnes vezet, eddig 825 hektá-

ron vadászhatott a Vért vadas-
kertben. 

Júliusban viszont két kérel-
met is beadott a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehér-
vári Járási Hivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi
Főosztályához: az egyikben 95
hektárral bővítené az eddigi

területeit; a másikban pedig
létrehozná a 291 hektáros
Ginza vadaskertet, amelyet
csak az Alcsútdoboz és Etyek
közötti út választ el a Vért va-
daskert területéről. Mészáros
mindkét engedélyt megkapta,
bár a döntés egyelőre még
nem jogerős.

15 milliárddal tömte ki a kormány Lezsák Hungarikum Parkját
Lezsák Sándor minden kéré-
sére rábólintott a kormány
2020-ig 15 milliárdból épülhet
wellnesshotel, golfpálya, lo-
varda, tornacsarnok, sportpá-
lya, termálfürdő és kemping a
lakiteleki népfőiskola melletti
Hungarikum Parkban – írja az
atv.hu. A HVG szerint a népfő-
iskola felújítására és bővíté-

sére, illetve működésére adott
állami támogatások összege
2014 és 2017 között előbb
egyik évről a másikra megdup-
lázódott, majd triplázódott,
végül tavalyról idénre közel
megötszöröződött.

Az atv.hu szerint Lezsákék
támogatása azért is különle-
ges, mert úgy tudni, a kormány

azt kérte a minisztériumok köz-
igazgatási államtitkáraitól, hogy
költséges beruházásokra már
ne nagyon tegyenek saját elő-
terjesztést a választásokig. 
A kabinet valószínűleg azokat a
projekteket akarja nyomni,
amelyek határideje és szalagát-
vágása a választások előtt még
megvalósul, és jól is mutat.

Az Index korábban a Fidesz
által tálalt Soros-terv kap-
csán arról írt, hogy az annyi
sebből vérzik, mint egy drót-
kerítésbe szorult gímszar-
vas. A Sorosra célzott
Nemzeti Konzultáció hét állí-
tásából egy sem állja ki
csont nélkül a valóság pró-
báját, és a kormány sem töri
magát, hogy eloszlassa a ké-
telyeket. Vannak olyan pon-
tok, amiknek nyomuk sincs.

– Én ezt a készülődő vá-
lasztási kampány retorikai
elemének tartom. Az Európai
Bizottságban nincs ilyen, nem
beszélünk ilyenről, és az 
európai bizottság munkater-
vében sem szerepel ilyen fel-
adat – mondta a Soros-terv
kapcsán a Hír TV-nek Navra-
csics Tibor.

Mindeközben az állam

közpénzmilliárdokból har-
sogja, hogy gyűlölni kell. Ter-
mészetesen kizárólag kor-
mány-, illetve Fidesz-közeli
cégek profitáltak abból a gi-
gantikus reklámkampányból,

amit a Nemzeti Konzultáció
sikere érdekében folytatott a
kormány. Ez derül ki az Átlát-
szó összesítéséből – írta a
444.hu. A legnagyobb arány-
ban Mészáros Lőrinc cége, a
Mediaworks könyvelhetett el
bevételeket, amely az elmúlt
évben egy sorba rendezte a
megyei lappiac döntő részét.
Tavasszal komplett konzultá-
ciós melléklet is megjelent a

7,2 milliárd Ft
Ennyi közpénz ment idén a
Nemzeti Konzultáció reklám-
kampányára.

Egészségügy: mást mond 
a kormány, mást az emberek

A kormány szerint világszínvonalú egészségügy
az emberek szerint majdnem megbukott – írta
a hvg.hu, ami beszámolt a Hír TV által rendelt ku-
tatásról. A választók kettesre értékelték az
egészségügy színvonalát. A Závecz Research
reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a vá-
lasztók kétharmada 1-es vagy 2-es osztályzatot
adott. A Fidesz-szavazók szerint is csak közepes
Orbánék egészségpolitikája.

18 milliárdból kórházat építünk 
Vietnamban

Orbán Viktor Hanoiban bejelentette, Magyaror-
szág kórházat épít Vietnamban. A megállapodá-
sokról Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta,
hogy Magyarország és Vietnam között már lebo-
nyolítottak két sikeres kötött segélyhitelprogra-
mot. Erre alapozva épít Can Tho városában 60
millió euróból (18 milliárd forint) 500 ágyas onko-
lógiai kórházat Magyarország. Az Eximbank már
aláírta az erről szóló finanszírozási szerződést.
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Villamosáram- és gázfogyasztásának kiváltásáért fejleszt – Stabil a Szetáv működése

Rendesen fizeti a távhőszámlákat a lakosság
Sorozatunkban a teljes egészében önkormányzati cégeket és
vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg? Milyen fej-
lesztéseket valósítanak meg? Milyen kihívások előtt állnak?

Kóbor Balázs: Több tízmilliárd forint kellene a távfűtőrendszer felújítására. Ehhez állami tá-
mogatás szükséges. 

Túrázik a család

Kóbor Balázs 43 éves,
nős, két gyermek édes-
apja. Geológus, környezet-
geológiából doktorált. Két
és fél éve irányítja az ön-
kormányzati távhőszolgál-
tatást. Az egyetemen kör-
nyezetgeológiát és -szeny-
nyezést kutat, illetve oktat.
Szabadidejében túrázik a
családjával.

Ügyfeleik kényelméért
Kényelmi szolgáltatásokat – e-számlát és bankkártyával fi-
zethető számlát – vezetett be a Szetáv az ügyfelei érdeké-
ben. Megbízható szerelőcsapatuk számlát ad, és
előreláthatólag fél éven belül nekik is lehet bankkártyával
fizetni. Vág utcai ügyfélszolgálatukat is korszerűsítették.

Az egyik távfűtőmű Szegeden.

nek kiváltását célozzák meg
saját fejlesztéssel. A tíz leg-
nagyobb alapterületű lapos-
tetős távfűtőműre még az

házó segítségével geotermi-
kus rendszereket építenek
ki. Uniós támogatást nyert
az a 10,5 milliárd forint ér-

koztat. Lakossági kintlévősé-
gük jelenleg minimális, a ko-
rábbinál kezelhetőbb, 100
millió forintos. Több lépést is
tettek, tesznek a racionalizá-
lás irányába. A következő egy-
másfél évben megszüntetik a
Csongor téri telephelyüket. A
probléma sokkal inkább az a
23 hőközpont, 200 kilométer
távvezeték és száznál is több
kazán, amely elavult. Ezek fel-
újítására több tízmilliárd forin-
tot kellene fordítani, de ehhez
elengedhetetlen az állami tá-
mogatás. Apró lépésenként,
de a Szetáv a maga erejéből
is korszerűsít. Felújították
többek között a nagy távfűtő-
művek életveszélyes kémé-
nyeit. Kicseréltek három
olyan kazánt is, amelyeken el-
folyt az energia, és veszélyez-
tette az ellátás biztonságát.

Idén és 2018-ban – ez
nagy ugrás a cég életében –
előre menekülnek: költség-
csökkentésbe fognak. Villa-
mosenergia-igényük ötödé-

volna tenni. Az engedélyezett
minimális profit viszont mind-
össze arra elég, hogy az élet-
veszélyes helyzeteket el-
hárítsák, és hogy egyáltalán
működtessék a távhőszolgál-
tatást.

Napelempark
A Szetáv idén nagyjából 4,5
milliárd forintból gazdálkodik,
és 165 munkatársat foglal-

a kor műszaki színvonalára
hozzák.

Állami árak

– Készülünk az új fűtési sze-
zonra. Szeptember 15-e óta
rendelkezésre állunk, az idő-
járás-jelentést nézve a napok-
ban elindítjuk a távhő-
szolgáltatást – mondja a pa-
nellakókat közvetlenül érin-
tő intézkedésekről. Egy biztos,
elégedettek nem lehetnek. Az
1999 és 2015 közötti idő-
szakban, amikor magántulaj-
donos cégcsoport kezében
volt a társaság fele, masszí-
van 300-400 millió forint
veszteséget könyveltek el
évente. Ez rányomta bélyegét
a működésükre. 2015-ben az
energiahatóság az IKV-hoz so-
rolta át a céget, tavaly június-
tól pedig teljes egészében
városi cégként visszanyerték
önállóságukat.

Azóta átalakították a társa-
ságot, új szerződéseket kötöt-
tek; kemény alkuknak kö-
szönhetően olcsóbban szerzik

– Az igen nehéz törvényke-
zési háttér és a rezsicsök-
kentés által behatárolt
2016-os év után a távhőszol-
gáltatás idén is stabil, sze-
rény nyereséggel – értékeli a
Szegedi Távfűtő Kft. műkö-
dését Kóbor Balázs. Az
ügyvezető igazgató meg-
jegyzi, a rezsitörvény mini-
mális, évi 14 millió forint
profitot engedélyez a szol-
gáltatónak. Ennyi pénz nem
alkalmas a távvezetékek fel-
újítására. Továbbra sem gon-
dolhatnak az elmúlt negyven
évben elmaradt fejlesztések,
karbantartások pótlására, il-
letve arra, hogy a rendszert

be a gázt, nem a korábbi 
magántulajdonos cégcsoport-
tól. A törvényi kötött-
ségek miatt nem a Szetáv ha-
tározza meg a távhő árát,
hanem az állam. Emiatt a táv-
hőszolgáltatás árai nem köve-
tik a gáz világpiaci árát, pedig
az jelenleg alacsony. És még
ha hozzájárulna a kormány-
zat, hogy olcsóbban adják a
távhőt, akkor sem bírná lej-
jebb engedni az árakat 
a hazai távhőszolgáltatás, 
mert a műszaki színvonala 
nem megfelelő. Elmaradtak
ugyanis olyan, rengeteg pénzt
igénylő beruházások, cserék,
pótlások, amiket meg kellett

Munka közben.

tékű közös pályázatuk,
amelynek köszönhetően
négy nagy hőközpontot ala-
kítanak át: a rókusit, az
északvárosi I-est, a felsővá-
rosit és az odesszait. Az 50
százalékos pályázati önerőt
a magánbefektető biztosítja,
az a Szetávnak nem kerül
pénzébe.

A kutak fúrása jövőre el-
kezdődik, és 2020-ra a távhő-
ellátás gázfogyasztásának a
negyedét környezetbarát
energiával váltja ki. Sem a
használati melegvíz-hálózat-
ban, sem a fűtésben nem ke-
ring majd termálvíz, mert
hőcserélőkön keresztül
annak csak a hőenergiáját
hasznosítják. Ez azért fontos,
mert köztudottan a Szetáv a
város legnagyobb levegő-
szennyezője: 58 ezer köbmé-
ter szén-dioxidot enged a
levegőbe évente. Ez a követ-
kezménye annak, hogy 158
millió köbméter gázt égetnek
el. Ettől sem változik a távhő
lakossági ára, ha a tarifákat
változatlanul az állam szabja
meg.

idén napelemparkot telepíte-
nek, amely a terveik szerint
tavasztól működni fog. A ki-
lenc év alatt megtérülő 70-
80 millió forint értékű
beruházást hitelből valósít-
ják meg. Idén elvégzik a fel-
sővárosi és az odesszai
hőközpont generáljavítását
is 150 millió forintból.

Jön a geotermia
Környezetszennyező tevé-
kenységüket is igyekeznek
mérsékelni, ez az ügyvezető
vesszőparipája. Magánberu-
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Tovább bővül Szeged nemzetközi kapcsolatrendszere

Egy saroknyi Amerika az Agórában
Folytatás az 1. oldalról
A Titan Project’s House Kft.
előbb egy ukrán férfi tulaj-
donába került, majd felszá-
molási eljárás indult a cég
ellen, amely 185 millió fo-
rint pályázati pénzből és
saját forrásból építette meg
a papíron 260 millió forin-
tos játszóteret és informati-
kai rendszert.

2014 októberétől akado-
zott, 2015-ben pedig már nem
is működött a vadasparkban
az interaktív tájékoztató rend-
szer. Már senki sem frissítette
a szoftvert, és nem tartotta
karban a berendezéseket.
Mivel a Titan 2015-ben egy fil-
lér bérleti díjat sem fizetett, és
már milliókkal tartozott a va-
dasparknak, a városi cég fel-
mondta a szerződést. Még
tavaly áprilisban úgy tájékoz-
tatott az ügyészség, megala-
pozott a gyanú, hogy az
Európai Unió által támogatott,
papíron 260 millió forintos va-
dasparki projekt tényleges be-
kerülési értéke a támogatási
szerződésben megjelölt beke-
rülési értéknek csupán 15-20
százaléka volt. A gyanú szerint

csaltak és pénzt mostak egy
offshore cég közbeiktatásával
az ügyben. Tavaly két gyanúsí-
tottal szemben a legszigorúbb
kényszerintézkedést alkal-
mazták, előzetesbe helyezték
őket. Az egyik gyanúsítottat in-
formációink szerint a vasár-
napi ebédről vitték el a
rendőrök. A harmadik gyanú-
sított szökésben volt, ellene
pénzmosás miatt még tavaly
nyáron bocsátottak ki nemzet-
közi elfogatóparancsot, ami
eredményre vezetett. A nyo-
mozás határidejét többször
meghosszabbították.

Szeptember 24-ével lezá-
rult a nyomozás, és a NAV
bűnügyi igazgatósága vád-
emelési javaslattal küldte to-
vább az iratokat a Csongrád
Megyei Főügyészségnek. A
vádemelés kérdésében a fő-
ügyészségnek az iratok beér-
kezésétől számítva 30 napja
van főszabály szerint dönteni
– tájékoztatott Szanka Fe-
renc. Az ügyészségi szóvivő
elmondta, az eljárásban
három gyanúsítottból kettő
továbbra is előzetes letartóz-
tatásban van.

Az Alliance Française Szegedi
Francia Kulturális Egyesület
1990 óta működik Szege-
den. Az első időkben a Sze-
gedi Tudományegyetem és a
TIK közvetlen szomszédságá-
ban üzemelt, 2008 óta azon-
ban a Dugonics tér 2. szám
alatt bérel irodát az egyesület
a várostól. A szegedi Román
Kulturális Intézet 2007-ben
nyitotta meg kapuit – szintén
a Dugonics tér 2. alatt, és a
város most hosszabbította
meg az intézet bérleti szerző-
dését 2022-ig. A Konfuciusz
Intézet öt éve, 2012 őszén
nyitotta meg kapuit az egye-
temen.

A legfrissebb hír, hogy

American Corner is nyílik Sze-
geden. A város közgyűlése jó-
váhagyta: a Szent-Györgyi
Albert Agórában alakítsanak
ki helyet az American Corner-
nek (magyarul: amerikai
sarok), amely az Egyesült Ál-
lamok Külügyminisztériumá-
nak programja. Az USA
budapesti nagykövetségének
régi vágya volt, hogy Szege-
den is legyen American Cor-
ner, hiszen egyetemi város-
ként a külföldi diákok révén
nagyszámú potenciális láto-
gatót remélnek. A Szegedi Tu-
dományegyetemmel karöltve
belvárosi és nagy látogatott-
ságú intézményt kerestek, így
esett a választás a Szent-

Györgyi Albert Agórára, ahol
az Informatorium területéből
79 négyzetméternyit lehet az
American Corner céljára be-
rendezni némi átalakítással,
amelynek költségeit a nagy-
követség finanszírozza.

Az American Corner prog-
ram több mint tíz éve indult
el, és napjainkra az Egyesült
Államok több száz American
Cornert hozott létre mintegy
60 országban. Az „amerikai
sarkok” regionális informá-
ciós és programközpontként
működnek, ahol az amerikai
kultúráról, történelemről, idő-
szerű eseményekről, valamint
a kormányzatról tájékozód-
hatnak az érdeklődők. A cor-
nerek vitaköröknek, sze-
mináriumoknak, digitális vi-
deokonferenciáknak, kiállítá-
soknak adnak otthont, va-
lamint találkozókat szervez-
nek különböző, az Egyesült
Államokkal kapcsolatos té-
mák ottani és hazai szakér-
tőivel. 

A nagykövetséggel és 
az egyetemmel kötött együtt-
működési megállapodása
tovább erősíti a város és az
egyetem jó kapcsolatát, va-
lamint bizonyítja, az Európa
Tanácstól 2006-ban kapott
Európa-díjhoz méltó módon
ápolja és bővíti Szeged az
eddig is kiterjedt nemzetközi
kapcsolatait. Szegednek 17
testvérvárosa van Szabad-
kától Turkun át Toledóig, és
a városban francia, finn, iz-
raeli, olasz, osztrák, szerb,
lengyel, török és ukrán tisz-
teletbeli konzulátus, vala-
mint román főkonzulátus
működik.

Szegeden is nyílik American Corner – a Szent-Györgyi Albert Agó-
rában. Ezzel tovább bővül a város nemzetközi kapcsolatrend-
szere. Szegeden már Alliance Française, Román Kulturális Intézet
és Konfuciusz Intézet is működik.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács  

Esélyt a középiskolás tehetségnek

pályázati felhívása 
a 2017/2018. tanévre.

Pályázhatnak tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti
és/vagy sport és/vagy egyéb társadalmi tevékenységet
folytató, szociálisan rászoruló, szegedi lakhellyel rendel-

kező és szegedi középiskolában tanuló diákok.

A támogatás összege: 50000 Ft

További információk:
www.szegedvaros.hu, www.SZTEhetseg.hu

Beadási határidő: 2017. november 10.

Újabb védett épület: a Madách-iskola
Újabb kilenc ingatlan, zömében
iskolaépület került fel nemrég a
védett házak listájára, amivel
436-ra nőtt a helyi egyedi véde-
lem alatt álló épületek száma
Szegeden. A historizáló, sze-
cessziós stílusú, Madách utcai
volt Polgári Fiúiskola 1906 és
1911 között épült (képünkön).
Fennállása során az oktatás
mellett más célokra is használ-
ták. 1919-ben a francia kato-
nák a földszinten kórházat,
később az épület többi részé-
ben laktanyát alakítottak ki. Az
iskola teljesen tönkrement, va-
lóságos istállóvá vált. 1942-től
újabb nehéz időszak követke-
zett az iskola életében. Az épü-

letet hadi kórház céljára lefog-
lalták, 1944 októberétől pedig
orosz kórház, majd orosz tiszt-
képző lett. Az épület ismét tel-
jesen használhatatlanná vált.
1962-ben új épületrésszel gaz-
dagodott az iskola, felépült a
politechnikai műhely, ahol most

négy tanterem, orvosi rendelő
és öltöző van. 1973-ban, az is-
kola fennállásának 100. évfor-
dulóján avatták fel Tápai Antal
Madách Imrét ábrázoló dom-
borművét, amely ma is a díszes
kapualjban található. Az iskola
ekkor vette fel az író nevét is.

Az Agórában alakítanak ki helyet az American Cornernek.

Vasárnapi ebédről vitték el az egyik gyanúsítottat

Vadasparki játszótérmutyi: 
lezárult a nyomozás

Papíron 260 millió forintba került a vadasparki beruházás.
Az ügyészég szerint azonban a bekerülési értéknek csupán

15-20 százaléka volt a projekt.
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Köszöntötték 
az időseket

Nobel-díjasok, oxfordi professzorok tanítják a magyar diákokat

Egyedülálló tehetséggondozó program

tal támogatja az SZTA fejlesz-
tését és működését. Az alapít-
vány tavaly ősszel kötötte meg
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával a finanszírozási
szerződést. A támogatási ösz-
szeg jelentős részét az akadé-
mia bentlakásos tehetség-
gondozó műhelyére, a Szent-
Györgyi Albert Kollégiumra for-
dítják, amit a kilenc éve
üresen álló Bartók Béla Műve-

lődési Központban alakítanak
ki. A tervek szerint a 2019/20-
as tanévben kezdheti el itt a
működését a hetven-nyolcvan
férőhelyes Szent-Györgyi Al-
bert Kollégium. A nemzetközi-
leg is egyedülálló tehetség-
gondozó program működteté-
sére évente 260 millió forint
jut, amit az önkormányzat ki-
egészít még évi 30 millió fo-
rinttal. Arról döntött legutóbbi

Szegeden már több helyet is kijelöltek az ebek szabadon
futtatására – a Kamaratöltéstől a  hajóállomás és az új
Tisza-híd közötti területen át a Puskás utcai játszótér mel-
letti bekerített kutyafuttatóig. A legutóbbi közgyűlésen el-
hangzott, a városüzemeltetési irodát több önkormányzati
képviselő is megkereste újabb bekerített, jól elhatárolt ku-
tyafuttatók kialakítása, valamint a meglévő rendelet módo-
sítása érdekében. 

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a korábbi lis-
tában szereplő, Csongrádi sugárút 75–77., Gáz utca 10., Gás-
pár Zoltán utca 10. számú házak által határolt közterületen
kijelölt kutyafuttató megszüntetésére és a Gáz utca, Csong-
rádi sugárút kereszteződésénél lévő közterületi kutyafuttató
elfogadására tett javaslatot, mert az ott élők elmondása sze-
rint a kutyafuttatót használók nem tartják be az alapvető elő-
írásokat, és a közeli játszótérre gyakran átszaladnak a kutyák,
amivel riadalmat keltenek a kisgyermekekben és a szülőkben.
A homokozóban rendszeres a kutyapiszok, fertőzésveszélytől
félnek a környéken lakók. A viszonylag zárt területen az esti
és kora reggeli órákban a hangos ugatás különösen zavarja
a lakók nyugalmát. A Gáz utca, Csongrádi sugárút kereszte-
ződésénél lévő közterület alkalmas egy új kutyafuttató kiala-
kításra, így a környéken élők nem maradnak kutyák szabadon
futtatására alkalmas, kulturált, elkülönített rész nélkül.

Augusztusban kialakítottak a Zápor-tó mellett egy körbe-
kerített kutyafuttatót és kutyaügyességi pályát. Lakossági
igény alapján új, bekerített kutyafuttatót alakítanak ki a Szil-
léri sugárút 45. számú ház mögötti közterületen. Az átala-
kítást követően a Margaréta utca, Sárosi utca keresz-
teződésénél lévő körbekerített, jelenleg labdapályaként mű-
ködő nagy terület is a kutyák szabadon futtatására kijelölt
területté válik. A fent említett futtatók kialakítása, átalakí-
tása még idén megtörténik.

Új kutyafuttatók a városban

Folytatás az 1. oldalról
Közösségi munkájukért elis-
merő oklevelet vehettek át: Bé-
kési Györgyné (Tápai Nyárutó
Nyugdíjas Egyesület), Kis Ilona
(Szent Gellért Nyugdíjas Közös-
ség), Hankó Istvánné (Szegedi
Bajtársi Klub), Szaszák Már-
tonné (Szegedi Pénzügyőr
Klub), Vitos Zoltánné (Tisza-
parti Cukorbetegek Egyesü-
lete), Baka Mihály (Vidám
Házasok Egyesülete), Mada-
rász Mihály (Rendőrségi Nyug-
díjasok Csongrád Megyei
Egyesülete), Pósa Ferenc (Pos-
tások Szegedi Nyugdíjas Egye-
sülete), Zsótér Antal (Idősügyi
Tanács), Zsótér József (Nap-
Fény Senior Nyugdíjas Fotókör).

Az ENSZ Közgyűlésének ha-
tározata alapján először 1991-
ben rendezték meg az idősek
világnapját. Az intézkedés célja,
hogy középpontba helyezzék a
méltóságteljes öregkort. Jelen-
leg 600 millió ember él a Föl-
dön, aki már betöltötte
hatvanadik életévét. A leg-
utolsó népszámlálási adatok
szerint ma Magyarországon –
így Szegeden is – minden ötö-
dik ember időskorúnak számít,
vagyis már betöltötte a hatva-
nadik életévet. 

Hegyi Péter a Bartók művelődési ház bejáratában. Ez lesz 
a Szegedi Tudós Akadémia központja.

Évi 30 millió forint támoga-
tást nyújt a város a nemzetkö-
zileg is egyedülálló tehet-
séggondozó program, a Sze-
gedi Tudós Akadémia működ-
tetésére.

A Szegedi Tudós Akadémia
(SZTA) célja, hogy itthon tartsa
a tehetséges magyar diákokat,
illetve hazacsábítsa a fiatal ku-
tatókat, Szegeden teremtve
nekik megfelelő feltételeket.
Hogy ez miért fontos? Hegyi
Péter, a Szegedi Orvosbiológiai
Kutatások Jövőjéért Alapítvány
titkára, a Szegedi Tudós Akadé-
mia programigazgatója koráb-
ban beszélt arról, hogy 2009
óta a 25–60 év közötti kutatók,
tudósok mintegy 60 százaléka
hagyta el Magyarországot, ami
jelentősen rontja Magyarország
versenyképességét a tudomá-
nyos szférában. A legfőbb prob-
lémának azt nevezte, hogy a
tehetséges diákok 93 száza-
léka megy külföldre, az agyel-
szívás folyamata óriási
méreteket öltött, már a közép-
iskolások is inkább külföldi ösz-
töndíjakkal spekulálnak.

A kormány 2015 decembe-
rében döntött, 2 milliárd forint-

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve

2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
szociálisan hátrányos helyzetű –jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-

dési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
amely elérhető az alábbi linken:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkci-

óval kérhetnek új jelszót.

A fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést köve-
tően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel

kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkor-

mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellék-
letekhez a formanyomtatványok letölthetők a www.szegedvaros.hu honlapról is. A szociá-

lis rászorultság igazolására vonatkozó további okiratokról szintén a város honlapján
megtalálható szegedi (kiegészített) pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

A benyújtás módja: javasolt személyesen a Humán Közszolgáltatási Iroda Szociális 
Osztály Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Széchenyi tér 11.) ügyfélszolgálati időben: hétfőn,

kedden 8–15 óráig, szerdán 8–11 és 13–17.30 óráig, pénteken 8–12.30 óráig.
(Postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11., Polgármesteri Hivatal, 

Humán Közszolgáltatási Iroda)

ülésén a közgyűlés, hogy 2017.
szeptember 1-jétől 2022. 
augusztus 31-éig évente 30
millió forint – 2017-ben 10 mil-
lió forint, 2022-ben 20 millió fo-
rint – támogatást nyújt a város
a Szegedi Tudós Akadémia mű-
ködtetésére.

A programigazgató korábbi
elmondása szerint az SZTA
programjában már több mint
ötszáz középiskolás és egyete-
mista vesz részt. Tizenkét régi-
óban folyik a természet-
tudományos laboratóriumok
felépítése, amelyek országos
képzési központja a szegedi
Radnóti-gimnázium lett, ami-
nek a természettudományos la-
boratóriumának felújítására és
fejlesztésére 150 millió forintot
fordítanak. Ennek köszönhe-
tően nemzetközi színvonalúvá
válik a kutatóhely.

Az elkövetkező időszakban
számos külföldi tudós kapcso-
lódik be a programba, többek
között az Oxfordról és a Har-
vardról is érkeznek vendég-
előadók, akár Nobel-díjas
kutatók is. A Szegedi Tudós
Akadémia képzési igazga-
tója a Nobel-díjas német fi-
ziológus, Bert Sakmann.



Gombasimogató
Időpont: október 8., vasárnap, 
9 óra
Helyszín: SZTE Füvészkert
A gombásznapon délelőtt 9-től
várják a frissen szedett gombákat,
amelyeket ingyen vizsgál be a
gombaszakértő. A gombát hozók
ingyen látogathatják a rendez-
vényt, ahol 10 órától lesz gomba-
simogató, pöfetegpuffogtatás,
spóranyomtatás, taplófaragás és 
-festés, valamint kézműves-foglal-
kozások. Délután 2-től Betekintés
a gombák világába címmel Sán-
dor Attila képekkel illusztrált elő-
adását és interaktív bemutatóját
láthatják, ahol a gombahatározás

fortélyaival is megismerkedhet-
nek.

Szeged vidékén
Időpont: október 9., hétfő, 15 óra
Helyszín: SZTE Klebelsberg Könyv-
tár
Tanyai emberek Szeged vidékén
1964–2000 címmel nyílik fotóki-
állítás Juhász Antal munkáiból. A
tárlatot Keveházi Katalin, a könyv-
tár főigazgatója és Simon András
egyetemi docens nyitja meg.

Szalai Kriszta: Maradjunk annyi-
ban
Időpont: október 9., hétfő, 19.30
Helyszín: régi zsinagóga

„Egy 26 éve az utcán élő haj-
léktalan nővel hallottam ri-
portot. Feltöltötte lelkemet ez
a csodás asszony. Ezzel a
színházi estével szeretnék
mindenkinek erőt adni. Szá-
mítok a nézőkre, játékosan,
interaktívan részt lehet venni
az előadásban, mindjárt a
díszlet összeállításában is” –
mondja Szalai Kriszta, aki 5
napig a saját bőrén is megta-
pasztalta, milyen kikerülni az
utcára. A saját tapasztalatait
és Lakatosné Jutka életének
történetét írta színpadra, az
előadást pedig az idei évad-

ban felterjesztették a Színikritiku-
sok Díjára a különdíj kategóriá-
ban. Az előadás után beszélgetés
az alkotókkal, vezeti Szilasi László
irodalomtörténész, A harmadik
híd írója.

Nagy rajzolás a Kass Galériában
Időpont: október 10., kedd, 17 óra
Helyszín: Kass Galéria
2000-ben indult Angliából a „nagy
rajzolás” (The Big Draw), amelyet
évente megrendeznek, és ezen a
nevéből adódóan a rajzolást nép-
szerűsítik. A rajzolási kampányban
a világ több száz intézménye vesz
részt, amelyekhez idén csatlako-
zott a Kass Galéria is. A közös raj-
zoláshoz várja az érdeklődőket
Pataki Ferenc festőművész, a
Kass János Baráti Kör és a Belvá-
rosi Rajzkör.

Irány a vadnyugat!
Időpont: október 10., kedd, 17.30
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
Karancsi Zoltán tanszékvezető
egyetemi docens, az SZTE JGYPK
ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai
Tanszék vezetője Wild wild west

című előadásában a vadnyugat
legszebb nemzeti parkjait, termé-
szetvédelmi területeit és a térség
néhány különleges települését
mutatja be San Franciscótól Yel-
lowstone-ig.

Benedekfiék koncertje
Időpont: október 11., szerda, 19
óra
Helyszín: SZTE Dugonics téri rek-
tori épület
A Benedekfi testvérek – Benedekfi
István (zongora, szintetizátor) és
Benedekfi Zoltán (hegedű, dob) –
első lemeze idén szeptemberében
készült el. A CD-n szereplő számok
között hallható a Lángok, amely a
Dung dot című vietnami–amerikai
film zenéje és a XIX. Fukuokai Film-
fesztivál közönségdíjasa. Ez el-
hangzik a koncerten is.

Muzsikás-koncert
Időpont: október 12., csütörtök,
20 óra
Helyszín: Millenniumi Kávéház
A több mint 40 éve alakult Muzsi-
kás együttes Magyarország egyik
zenei nagykövete. Elsőként sike-
rült elfogadtatniuk a világban a
magyar népzenét mint önálló,
minden más műfajjal egyenértékű
zenei stílust. A Fonó Klub szegedi
évadnyitó estje. A zenekar tagjai:
Sipos Mihály (hegedű, citera), Por-
teleki László (hegedű, koboz,
ének), Éri Péter (brácsa, mandolin,
furulyák), Hamar Dániel (nagy-
bőgő, gardon, dob).

Gyenes Kálmán fotókiállítása
Időpont: október 13., péntek, 17
óra
Helyszín: Fekete Ház
Gyenes Kálmán a Délmagyaror-
szág fotóriportereként hosszú éve-
ken keresztül örökítette meg
Szeged és a megye mindennap-
jait. A tárlaton a közelmúltban el-
hunyt fotóművész alkotásaiból
mutatnak be egy válogatást. A ki-
állítás december 31-éig tekinthető
meg.

Abigél titkai – Piros Ildikó estje
Időpont: október 13., péntek, 18
óra
Helyszín: Petőfitelepi Művelődési
Ház
Idén ünnepeljük Szabó Magda
író születésének 100. évfor-
dulóját. Piros Ildikó Kossuth-
díjas színművész (képünkön)
közreműködésével betekinthe-

tünk Abigél titkaiba, és töredé-
keket láthatunk, hallhatunk az
írónő életművéből.

Programajánló
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Fogatok, táncosok, ünnepi ételek, italok és jókedv

Nagy találkozásokról szól a tápai búcsú
Süteménysütő versennyel indult, menettáncfesztivállal folyta-
tódott és körmenettel zárult az évszázados múltra visszate-
kintő tápai búcsú.

– Doki, jöhettek! – telefonált
walkie-talkie-n a Heller Ödön
Művelődési Ház előtt álldo-
gáló polgárőr a régi Piac téren
várakozóknak.

– Még nem tudunk indulni,
mert legelnek a lovak – jött a
válasz, de pár perc elteltével
kifordult az első fogat a régi
Piac térről – élén egy huszár-
ral, aki a fogatos felvonulást
vezette fel. A művelődési ház-

nál néptánccsoportok gyüle-
keztek, amelyek a fogatok
után indultak el menet-
táncba, egészen a Búcsú
térig. A tápéi és a csanádpa-
lotai hagyományőrzők, a Bo-
rica, a Gyöprugi és az üllési
Fonó táncosai a Budai Nagy
Antal és a Rév utca kereszte-
ződésében népes hallgató-
ság előtt adtak először ízelítőt
a tudásukból. A menetben

együtt vonultak a legfiatalabb
és a legidősebb táncosok.

A Búcsú tér megtelt kü-
lönféle árusokkal, játékok-
kal – és tényleg volt itt
minden, mint a búcsúban. 
A Szent Mihály-napi búcsú 
a tápéiak számára az év
egyik legnagyobb ünnepe,
amelyre a távolba szakadt
rokonok és barátok is haza-
jönnek, mert ez mindig a
nagy találkozásokról szól.
És természetesen ünnepi
ételekről, italokról, zenéről,
táncról és jókedvről.

Gyenes Kálmán

Szalai Kriszta
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Sportmix
Tarolt a Tisza SE

A nőknél és a férfiaknál is szegedi
siker született a budapesti Rózsa-
domb Squash Clubban rendezett
összevont országos körversenyen.
A Vidux Tisza Squash SE versenyzői
közül Laskai Vanda és Hoffmann
Péter sem talált legyőzőre az idény
első komolyabb hazai megmérette-
tésén.

Bajnok lett Béres Dezső

Kilenc egyesület 52 versenyzőjének
részvételével rendezték meg Buda-
pesten a parasportolók bocsa or-
szágos bajnokságát. A Szegedi
Mozgássérültek Alternatív Egyesü-
letét Kovács Katalin, Hegedűs
László és Béres Dezső képviselte,
edzőjük Antal Andor. Béres meg-
nyerte a BC4-es kategóriát, ahol
Hegedűs harmadik lett, míg Kovács
szintén harmadikként zárt a hazai
2-es kategóriában.

Kupákat nyert Hargitai

A Mozgássérültek Aktív Egyesülete
hetedik alkalommal rendezte meg
a mozgássérültek országos amatőr
lőbajnokságát Ajkán. Negyvenen
neveztek a versenyre, többek között
Győrből, Tiszaalpárról, Veszprémből
és Pápáról. A Szegedi Mozgássérül-
tek Alternatív Egyesületét Hargitai
Edit képviselte, aki légpuskában az
első helyet szerezte meg, kispuská-
ban pedig harmadikként végzett.

Szilágyi nem maradt
Ironman-viadal nélkül

A hosszú távú triatlonban korosz-
tályos magyar bajnok Szilágyi Péter
ugyan a hollandiai Eb-n anyagi okok
miatt nem tudott indulni, de nem
maradt Ironman-viadal nélkül: egy
ausztriai, podersdorfi megmérette-
tésen rajthoz állt. A szegedi ver-
senyző a szeles, esős körülmények
között a hullámokkal tarkított úszó-
szám után első helyen kezdte a ke-
rékpározást. Egyre jobban fájt a
térde, ami a komoly tempót diktáló
mezőnyben nem segített, így a ma-
ratoni futást a nyolcadik helyen
kezdte. Végül a 14. helyen ért célba.

Major-ezüst Ostravában

Az ATSK Szeged parasportolója,
Major Endre a csehországi Ostravá-
ban szerepelt egy nemzetközi baj-
nokságon. A kerekesszékes asz-
taliteniszező magabiztosan nyerte
meg csoportját, majd az elődöntő-
ben az argentin Eberhardt ellen is
viszonylag simán győzött. A döntő-
ben a brit Robert Davies volt az el-
lenfél, aki ezúttal túl nagy falatnak
bizonyult. Az ezüstérmes Major a vi-
lágranglistán már a hatodik helyen
áll.

Háromszáz általános iskolai osztályba juttatják el a kiadványt

Megjelent a szegedi Sportkisokos

Sajtótájékoztatón mutatták be a szegedi Sportkisokost. Balról jobbra: Szabó Mihály, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezetője,
Szentgyörgyi Pál alpolgármester és Joób Márton, a közgyűlés sportbizottságának elnöke.

Ötezer sportoló 
között versenyeztek

A „gördülő sportok” egyre na-
gyobb népszerűségét mutatja,
hogy a kínai Nankingban egy-
szerre rendezték meg a World
Roller Gamest, azaz valameny-
nyi görkorcsolyás és gördesz-
kás sportág világbajnokságát.
Ötezer sportoló érkezett az ese-
ményre, akik a művészi görkor-
csolyától a görhokin, a
freestyle-on, a speedslalomon,
az alpinon és a gördeszkán át
a gyorsasági görkorcsolyáig
küzdöttek egymással.

A gyorsasági görkorcsolyát
Magyarországról három spor-
toló képviselte, Gardi Dominika,
Kopilovic Eleonóra és Dieterle
Fábián – mindannyian a sze-
gedi Tornádó Team tagjai. A két
lány pályafutásuk utolsó junior
világbajnokságán állt rajthoz,
és ehhez méltóan nagyszerűen
szerepelt.

Kopilovic a rövidebb távok
specialistája: 500 méteren
mind a pályán, mind az utcán
remek idővel ért célba: előb-
bin a tizenhatodik, utóbbin a
tizenharmadik helyen zárt.
Gardi bomba formában ver-
senyzett, ami edzője, Kéri Fe-
renc munkáját dicséri. Az
Universiadén remeklő spor-
toló négy távon is a legjobb
nyolc között zárt.

52 váltó a ligetben

Megmozgatta a gyermekeket az esemény.

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. szervezésében rendezték meg
a MOL Suliváltót. A rendezvény ismét megmozgatta a Csongrád
megyei fiatalokat, sőt a megyén kívülről is érkezett nevezés a
versenyre. Összesen 52 váltó mérte össze tudását az újszegedi
Erzsébet ligetben.

Az idei évben megújult a helyszín: az újszegedi Erzsébet li-
getbe várták az iskolák kiválóságait. Különlegességnek számí-
tott az is, hogy egy leány és két fiú alkotta a váltókat, amelyek
korosztályos futamokban döntötték el az 1900 méteres távon,
hogy kik állhattak fel a dobogóra.

A Szegedi Sport és Fürdők Kft.
kiadásában immár második al-
kalommal jelenik meg a Sport-
kisokos. Közel 12 ezer
példányban készült el, és Sze-
ged sportegyesületei mutatkoz-
nak be benne. A szülők, a

gyerekek pontos információt
kaphatnak az edzésidőpontok-
ról, az edzőkről, a lehetőségek-
ről, és röviden bemutatkoznak
a klubok is. Több neves sporto-
lóval is interjút olvashatnak:
Olasz Anna vb-ezüstérmes

úszó, Márton Anita olimpiai
bronzérmes, világbajnoki ezüst-
érmes, kétszeres fedett pályás
Európa-bajnok súlylökő, Birkás
Balázs világbajnok kajakos és
a MOL-PICK Szeged férfi kézi-
labdacsapatának közönség-

kedvenc játékosa, Zubai Sza-
bolcs is mesél arról, hogy mi-
ként indult a pályafutása. Az
elkövetkező időszakban há-
romszáz általános iskolai osz-
tályba juttatják majd el a
kiadványt.

Kiemelkedett az utcai ver-
senyek két leghosszabb
távja: mind a 10 ezer méteres
pontversenyben, mind a 20
ezer méteres eliminációban
hetedik helyen végzett, ami a
világ legjobbjai közé rangso-
rolja kategóriájában. Dieterle
Fábián a felnőttek mezőnyé-
ben, a hosszabb távokon hu-
szonkettedik helyével a
mezőny első harmadában
végzett, a maratonon pedig
240 induló között a huszon-
egyedik helyet hozta el.

Kopilovic Eleonóra és Gardi
Dominika is jól szerepelt

Nankingban. 
Fotó: Garzó Erika

Érmes birkózók

Adácson rendeztek meghívásos, nemzetközi birkózóversenyt,
amelyen négy SZVSE-sportoló vett rész. A serdülőkorú Kiss
Benedek, valamint a diák korosztályú Kispéter Ákos és Döme
Kristóf második, míg a gyermek Virágh Bekény harmadik lett.
A Békés megyei Szarvas a szabadfogású területi diákolimpiá-
nak adott otthont. Ezen a szegediek közül Kiss Benedek a ser-
dülő 50 kilogrammos súlycsoportban első, Döme Kristóf a
diák I. korcsoport 76 kilójában szintén első, míg Major Gergely
a diák I. 50 kilóban harmadik helyezést ért el.



Horoszkóp
KOS (III. 21 –IV. 20.) Ka-
landos út áll ön előtt. Sza-
badságszeretet és kiemel-

kedő optimizmus jellemzi. Tet-
teit mély meggyőződésre, erős
hitre építi. De ennek a hitnek az
alapja a személyes tapasztalat.  

BIKA (IV. 21–V. 20.) Ami
önre leginkább hat: a ro-
mantika, a szerelem, a

szépség és a béke. Legna-
gyobb álma, hogy szerelmesen an-
dalogjon a pálmafák alatt egy
tengerparton. Ami késik, nem
múlik!

IKREK (V. 21 –VI. 21.) Ha
teheti, sétáljon nagyokat
a szabadban. Teljesen új

dolgok jönnek az életében,
amelyekkel foglalkoznia kell. De
ezt szívesen teszi, mert szórakoz-
tatják az újdonságok. 

RÁK (VI. 22–VII. 22.) Ren-
det kell tennie a kapcsola-
taiban! Az a legfontosabb,

hogy hagyjon időt a kapcso-
latai ápolására. Önnek is több
együttérzést, megértést kell tanú-
sítania mások iránt. 

OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Az elkövetkező na-
pokban inkább ne menjen

bele a vitákba, mert veszí-
teni fog. Figyeljen oda kicsit ma-
gára, és nyissa meg a szívét
másoknak! Ezzel hatalmas megle-
petést okoz. 

SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)
Két lábbal áll a földön,
gyakorlatias lélek. Csak

olyan célokat tűz ki, ame-
lyek megvalósíthatók. A rend bol-
doggá teszi, az életében nincs
helye káosznak. Vigyázzon, a csa-
ládját irritálhatja a rendmániája.
Kedvenc színe a világoszöld. 

MéRLEG (Ix. 23–x. 22.)
Nagyon empatikus, és
mindenkinek segíteni sze-

retne a környezetében.
Csak arra figyeljen, hogy ez nehogy
teherré váljon a másik számára!
érezni fogja a határokat, figyeljen
önmagára is.

SKORPIó (x. 23–xI. 21.)
Kifolyik a pénz a keze
közül. Foglalkozzon többet

a pénzügyeivel! Hosszú
távon a családja anyagi biztonsá-
gát is veszélyeztetheti. Egy rég
nem látott ismerőse keresi fel a
napokban, aki korábban közel állt
önhöz. Jó lesz vele beszélgetni.

NYILAS (xI. 22–xII. 21.)
Nemcsak a levegő hűl le, de
a lehetőségei is. Kicsit hú-

zódjon vissza, törődjön többet
a szeretteivel, családjával, akiktől sok
energiát kap. Erre nagy szüksége lesz
az elkövetkező napokban. 

BAK (xII. 22–I. 20.) Nagy
álmodozó, aki gyakran
hatalmas terveket sző.

Most is van egy óriási öt-
lete, amit szeretne megvalósítani.
Nosza, kalandra fel! Valósítsa meg
álmait, menjen végig az úton.

VíZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Sokat hezitál egy bizonyos
kérdésben. Nehéz jó lépé

seket tennie, mert úgy érez-
heti, bármit tesz, végül is mindennek
lehet valami hátulütője. Kérjen taná-
csot a barátaitól! 

HALAK (II. 20–III. 20.)
Sosem telik eseménytele-
nül a napja, mert mindig

van valami intéznivalója.
Emiatt elég stresszes az élete, 
és egyre kevesebb idő jut a szeret-
teire.  
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Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu; www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo

SZERKESZTI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. 
KIADJA: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA.

NYOMÁS: LAPCOM ZRT.
ISSN: 1589-4282

Szegeden kötöttek házassá-
got: 2017. 09. 22-én Juhász
Attila Ádám és Molnár Niko-
lett; Vida László és Szécsi
Erika; Losoncz László Zoltán
és Tóth Zsuzsanna; Paksi
Zsolt József és Csőke Me-
linda; 2017. 09. 23-án Tóth
Gábor Viktor és Simon Enikő
Emese; Hajdú János és
Nemes Andrea; Tóth Zoltán
és Jani Tímea; Benkő Ferenc
és Szabó Zsanett; Horváth
Péter és Horváth Ágnes; Ta-
kács Gábor és Szögi Rita;
Botos Ákos és Timár Anikó;
Baka Dénes és Garai Niko-
lett; Dénes Attila és Kószó Re-
náta Lilla; Gera Tibor János
és Balogh Mónika; Szakál
Szabolcs és Hajnal Anita Ale-
xandra; Balogh Tamás és
Fodor Anikó Mónika; Kőhegyi
Gábor László és Kiss Gyöngyi;
Bodor László és Kallai Krisz-
tina; Deák Gábor és Molics
Carmen; Hajdu Róbert és
Üllei-Kovács Gizella Anna.

Szegeden születtek: Al-Achraf
Basselnek és Bakó Márta An-
nának 2017. 09. 12-én
Ádám; Császár Gábor Attilá-
nak és Gajdács Beátának
2017. 09. 15-én Adél; Koncz
Tamásnak és Szilágyi Emesé-
nek 2017. 09. 18-án Sára
Kata; Borbola Tamásnak és
Brzózka Helena Máriának
2017. 09. 17-én Emma
Mária; Ambrus Norbert Mik-
lósnak és Kapanószki Beat-
rixnak 2017. 09. 17-én Áron
utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek

SZEGED ANNO. A szegedi lakó-
telepek közül Tarján épült meg
másodikként 1968–1988 kö-
zött, a hőskorban harmincezren
lakták. Szegedre egyre többen
költöztek – a város népessége az
1960-as 99 ezerről 1980-ra 171
ezerre nőtt –, köszönhetően a
szocialista iparosításnak, az al-
győi olajmező feltárásának. Nem
véletlen, hogy eleinte „olajváros-
nak” hívták az új városrészt, ahol
az első épületeket a Csörlő és az
Olajos utcában adták át. Tarján
egyébként az egyik honfoglaló
törzs volt, amelynek egy nagycsa-
ládja telepedett le a mai város-
rész helyén. Péter László
irodalomtörténész kutatásai sze-
rint a városrész neve – Tarjány –
1753-ban bukkant fel először. A
továbbiakban, 1850-ben például
Nagy Tárjanyi Szőlőknek, 1911-
ben Tarjáni szöllőknek nevezik a
területet. Tarjánban található a
61 méter magas, 1972-ben épült
„galléros” víztorony, amely az 
autóbusz-decentrummal a város-
rész közepe. A Móra Ferenc Mú-
zeum gyűjteményében található
fenti fotót Somogyi Károlyné ké-
szítette 1978 tavaszán.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csendes őszi idő
Október 7.
szombat

16/8
Amália,
Baksa

Október 8.
vasárnap

16/8 
Koppány,
Demeter

Október 9.
hétfő

16/8
Dénes,
Andor

Október 10.
kedd

16/8
Gedeon,

Bendegúz

Október 11.
szerda

16/7
Brigitta,

Gitta

Október 12.
csütörtök

17/7
Miksa,

Szemere

Október 13.
péntek

17/7
Kálmán,

Ede
Forrás: koponyeg.hu

Szeged a legszebb egyetemváros

Szeged több szavazatot kapott a legszebb vidéki egyetemváros
szavazáson, mint Miskolc, Debrecen és Pécs együttvéve.
Sokan írták: Szeged a legszebb, legélhetőbb és legszerethe-
tőbb magyar vidéki város, ezért nem véletlen a nagyarányú
győzelem. 
Az eduline.hu oktatási portál szavaztatta meg az embereket
arról, hogy melyik vidéki egyetemvárost tartják a legszebbnek.
Húsz magyarországi városra lehetett voksolni – Nyíregyházától
Sopronig és Szegedtől Egerig –, ahol van önálló felsőoktatási
intézmény vagy egyetemi-főiskolai kar. Szeptember 21. és 28.
között összesen 21 ezer 425 ember szavazott érvényesen. A
versenyt toronymagasan nyerte meg Szeged! A Tisza-parti vá-
rosra voksoltak a legtöbben (37 százalék), a második helyen
Miskolc végzett 18 százalékkal, a harmadik Eger lett 12 szá-
zalékkal, a negyedik Debrecen 10 százalékkal, az ötödik Győr
6 százalékkal, a hatodik pedig Pécs 5 százalékkal.
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