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Szabó Sándor megszüntetné
az állami kukaholdingot

Tudta? Szegeden művelik
a legszebb kerteket!

A szegedi Mayer Erika gyümölcsés zöldségeskertje negyedszer,
a makkosházi közösségi kert
pedig harmadszor lett Magyarország egyik legszebb kertje, de
díjazták Ábrahám György és felesége kertjét is. Mayer Erika azt
nyilatkozta, ő ösztönkertész, és
mindig a harmóniára törekszik.
Minden kártevő ellen természetes ellenséget keres, a virágoskertje csalogatja a többi növény
közelébe a hasznos rovarokat. A
zöldségei és gyümölcsfái im-

munrendszerét növényi erjesztésű levekkel erősíti.
A makkosházi közösségi kert
civil kezdeményezésre jött létre
három éve a Lomnici utcában –
18 parcellával. Itt a 10-12 négyzetméteres ágyásokban ízes
konyhakerti zöldségeket, paprikát, paradicsomot, hagymát,
salátát és fűszernövényeket
termesztenek. A makkosházi
kertnek közösségformáló ereje
is van.
Bővebben a 4. oldalon

Az állami kukaholding csak beszedi a szemétdíjat, a hulladékszállítást továbbra is a helyi szolgáltatók végzik. A munkáért azonban kevesebbet fizet az állami cég, mint amennyibe az kerül.

A központosított állami kukaholding a csőd szélére sodródott. Ezért Szabó Sándor szegedi szocialista országgyűlési
képviselő a megszüntetését követeli. A minisztérium szerint minden rendben van.

– Mi a kormányzat valódi
szándéka a hulladékgazdálkodással? – tette fel az öszszefoglaló nagy kérdést
írásban sok részletkérdés
mellett Szabó Sándor Seszták Miklós fejlesztési miniszternek. A szegedi szocialista
országgyűlési képviselő nem
először kéri számon az illetékes tárcavezetőt.
Tavaly április óta ugyanis a
Nemzeti Hulladékgazdálko-

dási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete
alá vonták a szemétdíjbeszedést az egész országban –
fejtette ki a politikus. Mindeközben a valódi hulladékszállítást továbbra is a helyi
szolgáltatók végzik. A munkáért szinte hasraütésszerűen
szolgáltatási díjat kapnak az
NHKV-tól, hiszen a pénz
annál jóval kevesebb, mint
amennyibe nekik a feladat el-

látása kerül. Mindössze a
költségeik 60-80 százalékát
kapják meg, már ha az NHKV
egyáltalán kegyeskedik elismerni és befogadni a számláikat.
Az is problémát jelent
Szabó Sándor szerint, hogy
700 millió forint állami támogatással másfél év alatt sem
volt képes az NHKV megoldani a számlázási rendszerét.
Hogy a helyzetet mentse,
előbb bérszámlázásra szerződött a helyi szolgáltatókkal,
utána pedig késéssel csak
egy számlát tudott kiküldeni.
Folytatás az 5. oldalon

Vadaspark: közel 200 ezer látogató

– Gősi Gábor néhai igazgatóval
közösen álmodtunk arról, hogy
igazi természetvédelmi oktatási
központtá váljon a Szegedi Vadaspark. Zootáborunkba több
száz gyerek jár, egész évben fogadunk csoportokat különböző
foglalkozásokra – mondta Veprik
Róbert igazgató. Hangsúlyozta, a
vadaspark az utóbbi években hatalmas fejlődési ívet mutatott. Fő
célul tűzték ki, hogy a vadaspark
a régió kiemelkedő turisztikai látványossága legyen. Idén 195
ezer látogatóra számítanak.
Cikkünk a 3. oldalon

Mayer Erika mindig a harmóniára törekszik a kertjében.

A makkosházi közösségi kertet civilek hozták létre három éve.

Mindig lehet újat
tanulni

Koszorúztak a gyásznapon

Joób Márton mondott emlékezőbeszédet az Aradi vértanúk
Van-e még magánszféránk? terén rendezett városi ünnep– megtudhatják az Idősek ségen október 6-án, a nemzeti
Akadémiáján a Senior Center- gyásznapon. Az önkormányzati
ben Lajkó Dóra egyetemi ad- képviselő felidézte a tizenhájunktustól, aki az adatéhes rom hős tábornok és az első feinformációs társadalomról lelős magyar kormány minisztart előadást. De hallhatnak terelnökének, Batthyány Lajositt a magyar Nobel-díjas tudó- nak az alakját. A szónok aktusokról, a magyar közoktatás- álpolitikai párhuzamot is vont:
ról, a modern balettről és az azt hangsúlyozta, hogy „az önidőskor hitéről is – kiváló elő- kény ma másként érhető tetadóktól. Mert a szépkorúak ten, nem fegyverrel tör ránk,
szlogenje szerint: mindig hanem álruhában jelenik meg,
lehet valami újat tanulni!
de a célja ugyanaz”.
Részletek a 6. oldalon
Bővebben a 4. oldalon
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A kormány a rákbetegeken akar spórolni

„A jövőben a tüdőrákos, a vastagbélrákos, a prosztatarákos és a
melanoma bőrdaganatos betegek egy része számára nem az orvos
választhatná ki, melyik terápia lenne a legelőnyösebb, hanem a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) árverseny alapján
jelölné ki a gyógyszert, amivel meg kell kezdeni a kezelést” – írja a
napi.hu egy október 6-i hirdetményre utalva. A jövőben tehát nem
az orvos dönt a kezelés módjáról, hanem az olcsóság, ami alapján
ráadásul a központ döntene. A napi.hu által megszólaltatott Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke, Kalotay Gábor szerint ez azt jelenti,
hogy az állam a rákbetegeken kezd el spórolni.

Nem szavazta meg a Fidesz az uniós
ügyészséget

Tartózkodtak vagy nem nyomtak gombot a fideszes képviselők az Európai Parlamentben
az uniós ügyészségről szóló
szavazáson – írta az Index. Ingeborg Grässle, az EP költségvetési ellenőrző bizottságának
elnöke felvetette, aki nem vesz
részt benne, ne kapjon uniós
támogatást.

uniós büdzsé kárára követnek
el visszaéléseket.
Egyrészt az EU strukturális
alapjairól van szó. Ez az uniós
költségvetés egyik legnagyobb
zsebe, Magyarországnak 2014
és 2020 között 25 milliárd eurónyi (közel 7800 milliárd forintnyi) támogatás jár belőle. Az új
hivatal a nemzetközi áfacsalások, például láncolatos csaláOktóber 5-én szavazott az sok ügyében is nyomozhatna,
Európai Parlament az uniós mint amelyek felett Horváth
ügyészségről,
András korábbi
amelynek jelen- Aki nem vesz részt benne, NAV-munkatős szerepe lesz ne kapjon uniós támoga- társ
szerint
az EU költségve- tást.
nagyjából évi
Ingeborg Grässle, az EP
tésével szemezermilliárdos
költségvetési
ellenőrző
bibeni
csalás,
értékben huny
korrupció, pénz- zottságának elnöke
szemet a hazai
mosás (sőt kéadóhivatal.
sőbb akár a terrorizmus) elleni
Az európai parlamenti vitáküzdelemben. Egy új rendszer ban többen felvetették, hogy az
központi eleme lesz a már ügyészségi részvételt össze kelmeglévő szervekkel, például az lene kapcsolni az uniós támouniós csalásellenes hivatallal gatásokkal.
Köztük
volt
(OLAF) együtt. Az OLAF ugyanis Ingeborg Grässle, az EP költnem nyomozhat önállóan, és ségvetési ellenőrző bizottságánem emelhet vádat, csak ja- nak elnöke, aki épp nemrég
vaslatokat tehet erre a tagálla- vezetett Magyarországra nagy
moknak. Az uniós ügyészség visszhangot kiváltó csoportot,
viszont már nyomozhat és bíró- amely a felcsúti kisvasutat is
ság elé állítja azokat, akik az megnézte.

Közpénzből tartja egyben a kormány
a Fidesz szavazótáborát

A Heti Válasz hasábjain csapott össze Mráz Ágoston Sámuel kormányközeli és Török Gábor kormánytól távoli politikai elemző,
amit az Index szemlézett. Arra a kérdésre, visszaküldik-e a Sorostervről szóló nemzeti konzultációs ívet, Mráz első körben azzal
replikázott, „mi szól ellene?”, mire egy kérdéssel később Török
egy Navracsics-idézettel vágott vissza: „A készülődő választási
kampány retorikai elemének tartom.” Mráz reakciója Navracsics
állítására: „Fogalmazzunk úgy, hogy itt nem minőségi, hanem
mennyiségi alapú kampányról van szó. Tényleg nem az a lényeges, hogy ki hány százalékkal válaszol igennel vagy nemmel a kérdésre, hanem az: hányan támogatnak részvételükkel egy ilyen
akciót. A konzultáció napirendet ad, egyben tartja a szavazótábort, és a nemzetközi politikában is érvként használható. Hogyan?” – kérdezett vissza Török. „Fél mondattal mindig el lehet
mondani, hány millió ember fejezte ki az akaratát. Lehet, hogy
nem mutatkozik a legkreatívabbnak hat hónap után újra egy konzultáció, de a kormánynak több szempontból előnyös” – jelentette
ki Mráz Ágoston. A nyilatkozatából különösebb logikai csavar nélkül levezethető: a kormány arra költi a közpénzt, hogy a választások előtt egyben tartsa a Fidesz szavazótáborát.
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Csepreghy Nándor: Kudarcot vallottunk
a bürokráciacsökkentéssel

Bár a bürokratikus intézményrendszert sikerült átalakítani, a
kormány bürokráciacsökkentése kudarcot vallott, ugyanis
minden íróasztal meg tudja
magyarázni a jogosultságát –
mondta a portfolio.hu minapi
konferenciáján Csepreghy Nándor (képünkön), a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.

Mindez az Index szerint elég
komoly nyilvános önkritikának számít Csepreghytől, aki
több éven keresztül – többek
között ugyanezen a konferencián, a Budapest Economic
Forumon is – hangoztatta a
kormány nagyszabású bürokráciacsökkentési terveit.
Tavaly Csepreghy még

arról beszélt, hogy a ciklus végéig 100-150 ezer hivatalnoktól válik meg a magyar
államigazgatás, közülük több
tízezren némi átképzés után
el is tudnának helyezkedni a
magánszféra hiányszakmáiban, a megspórolt pénzt
pedig a megmaradt közszol-

gák béremelésére költik. A
számok néha változtak – volt,
hogy Lázár János első embere akár 200 ezer ember kirúgását és átképzését is
elképzelhetőnek
tartotta
2018-ig.
Hogy ebből nem lesz
semmi, az már egy ideje látszott, hiszen nemhogy nem
csökkent, de még nőtt is az
államigazgatásban dolgozók
száma, nagyjából 7000 fővel
azóta, hogy Lázár János először beszélt a bürokráciacsökkentésről. Mindazonáltal
nem Csepreghy az első, aki
elismerte a program kudarcát, egy szeptemberi kormányinfón Lázár János is beszélt erről.

Összesen 360 milliárd forintnyi
társasági adó áramlott 2016
végéig a sportba a költségvetés
helyett. A tavalyi költségvetés
tervezésekor a kormány úgy
számolt: társasági adóból
sportcélú támogatással össze-

függésben 64-69 milliárd forintot érvényesíthetnek a cégek. A
napokban közzétett zárszámadási törvény szerint ennek a
duplája jött össze: 135,1 milliárd forint esett ki a büdzséből a
tao-támogatások miatt, vagyis

2011 óta összesen 360 milliárd forintról mondott le a kormány a sportcélú támogatások
nyomán. Az mfor.hu szerint az
összeg belátható időn belül az
500 milliárd forintot is meg
fogja haladni.

Garancsi István (képünkön) érdekeltsége, a Market Építő Zrt.
építi meg 9,4 milliárd forintért
a katolikus Szeged–Csanádi
Egyházmegye 8000 fős stadionját és ifjúsági centrumát
Szegeden, a Dorozsmai úti
kemping helyén – derül ki az
uniós közbeszerzési értesítőből. A közbeszerzésen csak a
Market adott be ajánlatot –
számolt be a zoom.hu.
Az építkezés költségeit nem
saját zsebből állja a Szeged–
Csanádi Egyházmegye, hanem
az adófizetők pénzéből: a kormány még tavaly év végén 9,7

milliárd forintot különített el a
2017-es költségvetésből a létesítményre. Kiss-Rigó László megyés püspök akkor azt mondta,
az ifjúsági centrum 2018-ra elkészülhet.
Nem a szegedi katolikus focistadion lesz a Market Építő Zrt. első ilyen
beruházása: a cég referenciái között szerepel például
az FTC Üllői úti stadionja
Budapesten. A cég 2014
őszén került Garancsi István érdekeltségébe, és az
elmúlt években számos
nagy állami megrendelést

nyert el: többek között a Market
nyerte a vizes vb létesítményeinek tervezésére, megvalósítására kiírt 38,6 milliárdos
közbeszerzést.

135 milliárd tao-pénz ment a sportra

Orbán barátja épít 10 milliárdért focistadiont a püspökségnek

Mészáros Lőrinc több földön gazdálkodik, mint San Marino területe

A tíz legnagyobb magyarországi agrárcég által használt
föld nagysága nagyobb, mint
Andorra, Mészáros Lőrinc
(képünkön) érdekeltségeinek
mérete pedig meghaladja
San Marino nagyságát – erről
beszélt nemrégiben sajtótájékoztatóján Sallai R. Benedek,
az LMP országgyűlési képviselője, amiről a 24.hu számolt be. Sorolva az általa
visszásnak tartott adatokat,
azt mondta: Csányi Sándor
érdekeltségei nagyobb terüle-

ten gazdálkodnak, mint
Málta, eközben a mintegy
180 ezer termelő 90 százalékának mindössze néhány
hektár jut.

„Nem azé a föld, aki megműveli, hanem azé az ország,
akié a föld” – fogalmazott
Sallai R. Benedek, aki szerint
az oligarchák mondják tollba
a jogszabályokat és a támogatáspolitikát is, amelynek
eredménye, hogy az állam
számukra biztosítja a bérbe
adható termőföld túlnyomó
többségét. Ennyi erővel csinálhatnak egy saját országot;
a probléma az, hogy már
megcsinálták – mondta a
képviselő.
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A szegedi a legnagyobb állatkert a legtöbb védett állattal

Szórakoztat, kutatást, természetvédelmet és oktatást segít a vadaspark

Sorozatunkban a teljes egészében önkormányzati cégeket és
vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg? Milyen fejlesztéseket valósítanak meg? Milyen kihívások előtt állnak?

A vadaspark a város kisebb
cégei közé sorolható. 42 állandó dolgozója van, de ez a
szám nyáron jelentősen
megnő, mivel a büfét és az
ajándékboltot is ők üzemeltetik. Emellett húsz közfoglalkoztatott is segíti a munkájukat. Egy évtizede változatlanul 75 millió forint támogatást kap a cég évente az
önkormányzattól. Az igazgató
első kinevezésekor vállalta,
hogy nem kilincsel több pénzért, hanem a látnivalók színvonalának emelésével és a
látogatók számának növelésével működteti az állatkertet. Ezt az elmúlt évek stabil
gazdálkodása igazolta is.
Idén nagyjából 400 millió forint bevételre számítanak.
Ennek nagy részét a jegybevételből, a büfé és ajándékbolt bevételéből, az állat-

mény a vadaspark történetének legnagyobb beruházása
lesz. Egyhektáros külső kifutójával a legnagyobb lesz az
országban. Uniós támogatásból 480 millió forintot kaptak
hozzá, az önkormányzat
pedig 20 millió forintot biztosított.

195 ezer látogató

A jelenleg 44 hektáros szegedi vadaspark a legnagyobb
az országban, és egyre gyarapodik a területe. Idén 190195 ezer látogatóra számítanak, jövőre pedig a 200
ezret is meg szeretnék haladni. – A gyűjteményt úgy válogattuk
össze,
hogy
természetvédelmi szempontból fontos állatokat hozzunk,
amik oktatási célra is jól felhasználhatók, gazdaságilag

Veprik Róbert a zsiráfokkal. A zsiráfházat öt éve építették 125 millió forintból, aminek
a felét a város biztosította.

álmodtunk arról, hogy igazi
természetvédelmi oktatási
központtá váljunk. Zootáborunkba évente 300-400
gyerek jár, egész évben fogadunk csoportokat különböző foglalkozásokra. Ezért
rendezünk családi napot,
egyéb rendezvényeket, de
ezt a célt szolgálja az
információstábla- rendszerünk is.

Zsiráfház, medvekifutó,
elefántbemutató

A vadaspark történetének legnagyobb beruházását,
az 500 millió forintból épülő elefántházat jövőre adják át.

értékesítésből, a bérleti díjakból és a felajánlott egy százalékokból teremtik elő.

Kiemelkedő látványosság

– A vadaspark az utóbbi
években hatalmas fejlődési
ívet mutatott. Fő célunknak
tűztük ki, hogy a régió kiemelkedő turisztikai látványossága legyen – mondja Veprik
Róbert. A Szegedi Vadaspark
Nkft. ügyvezető igazgatója
hozzáteszi, a modern állatkertészetnek az az alapja,
hogy megfelelő színvonalú
bemutatóegységekben helyezik el az állatokat. Az épületek
díszletek, az új elefántház
külseje például az angkori
templomot idézi fel. Az elefántok mellett impozáns szarvcsőrű madarat is felvonultatnak majd, és törpevidrákat
helyeznek el. Az új létesít-

jól fenntarthatónak kell
lenni, és szem előtt tartjuk a
kutatási célból értékes fajokat – vezet körbe az igazgató. – Nem elhanyagolható
cél, hogy szórakoztassunk is
az állatkerttel. Gősi Gábor
néhai igazgatóval közösen

A vadaspark az az állatkert
Magyarországon, ahol a legnagyobb a tenyészprogramos
állatok aránya. Így kerültek
hozzájuk zsiráfok, hópárducok, tigrisek, selyemmajmok.
Most már tudnak mutatni
csupaszpofájú
tamarint,
amely látszólag egy kis semmitmondó állat, mégis a világ
egyik legritkább majma.
Ötven-hatvan él belőle egész
Európában, Szegeden kettő
van belőle.

Utolsó legnagyobb fejlesztésük a zsiráfház volt, öt éve
létesítették 125 millió forintból, amelynek felét az önkormányzat biztosította. A másik
felét uniós pályázaton nyer-

moták, előbbiek azért érdekesek, mert az első védett állatok a világon. Kisebb
kifutókat is berendeztek, például a prérikutyáét és az urzonét.

Madarat gyűrűz, vadászik

Veprik Róbert 42 éves, biológia–történelem szakos tanárként végzett, és vadgazdálkodást is tanult. Első munkahelye a Szegedi Vadaspark. Szakmai helyettes volt,
Gősi Gábor halála után lett igazgató tíz éve. Hogy meddig
szeretne maradni? Úgy fogalmaz: „Amíg vannak álmaim,
illetve az a vágyam, hogy mások álmait valóra váltsam.”
Kiemelte, a vadaspark egy csapat dicsősége, a gondozóktól a karbantartókon és a műszakiakon át a közfoglalkoztatottakig. Két lánya van, egy 16 és egy 1 éves.
Madárgyűrűzéssel kapcsolódik ki, és vadászni is szeret,
többnyire az erdőzúgás kedvéért.
ték. A medvekifutót nagyjából 40 millió forintból építették. Kaptak hozzá városi és
alapítványi támogatást is,
ami az adó egy százalékából
és az örökbefogadásokból
tevődik össze. Mellettük ott
élnek a tarvarjak és a mor-

Etetés. A vadaspark igazi természetvédelmi oktatási központ is.

Hatósági munkát is végeznek. A határokon lefoglalt állatok is hozzájuk kerülnek, de
a magánemberektől elvett
példányokat is nekik viszik
be. Sajtóhír is lett a teknősvagy papagájszállítmányokból, de a füleskeselyűk is így
érkeztek. Nemsokára ugyancsak lefoglalt pumák jönnek.
Olyan álmok megvalósításán
is fáradoznak, mint hogy
olyan madárfajt hozzanak jövőre, amilyen Magyarországon még soha nem volt. Mivel
a tárgyalások még folynak
róla, az igazgató nem árult el
többet. A kormányzat vidéki
állatkertfejlesztési programot
kíván indítani, amelyben a
Szegedi Vadaspark is szerepel egy megközelítőleg egymilliárd forintos csomaggal.
A tervezés munkálatai elkezdődtek városi segítséggel és
önerőből.
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Szegedi Tükör

Joób Márton: Ma az önkény álruhában jár

Koszorúztak a gyásznapon az Aradi vértanúk terén

„Ma az önkény szörnyetege szemmel láthatóan ismét elődugta a fejét, hogy korlátozza szabadságunkat, csorbítsa a
demokratikus értékeket, amelyekért elődeink életüket adták”
– mondta Joób Márton önkormányzati képviselő az Aradi vértanúk terén az október 6-i nemzeti gyásznapon.

Joób Márton önkormányzati
képviselő mondott emlékezőbeszédet az Aradi vértanúk
terén rendezett városi ünnepségen a nemzeti gyásznapon.
Felidézte a 168 évvel ezelőtt
kivégzett tizenhárom hős tábornok és az első felelős magyar kormány miniszterelnökének, Batthyány Lajosnak az
alakját.
A szónok aktuálpolitikai
párhuzamot is vont. Úgy fogalmazott: „Ma az önkény
szörnyetege szemmel láthatóan ismét elődugta a fejét,
hogy korlátozza szabadságunkat, csorbítsa a demokratikus értékeket, amelyekért
elődeink életüket adták. Az
önkény ma másként érhető
tetten. Ma nem fegyverrel tör
ránk, hanem álruhában jele-

nik meg, de célja ugyanaz.” A
politikus hozzátette, ma
olyan országban élünk, ahol
nem a cenzúra akadályozza a
sajtó szabadságát, hanem az
adófizetők pénzén feltőkésített szervilis strómanok, akik
felvásárolják a megyei napiA jelenlegi oktatás célja az
alattvalóképzés.
Joób Márton önkormányzati
képviselő

lapokat, hogy a média maradéka felett is befolyást
szerezzenek. Olyan országban élünk, ahol a hatalom kiirtotta a tankönyvek sokszínűségét, leszűkítette a tanárok mozgásterét, és rendszerhű vezetőket nevez ki az
iskolák élére. A jelenlegi ok-

Joób Márton: Ma olyan országban élünk, ahol nem a cenzúra akadályozza a sajtó szabadságát, hanem az adófizetők pénzén feltőkésített szervilis strómanok, akik felvásárolják
a megyei napilapokat.

tatás célja nem kiművelt emberfők képzése, hanem az
alattvalóképzés.
A város nevében Solymos
László alpolgármester, Herédi Edit aljegyző és Joób

Márton helyezte el a hősök
emlékműve előtt a hálás utókor koszorúját, de a fegyveres testületek küldöttei, a
pártok és civil szervezetek is
koszorúzással és főhajtással

Szegedi kertészek az ország legjobbjai között

Mayer Erika negyedszer, a makkosháziak harmadszor nyertek

Olyan fényt és talajt, annyi
nedvességet kapnak, hogy
egészségesek legyenek, így
kevesebb velük a gond. Mindent megtermelek, ami a háztartásban szükséges. Kislányunk születésekor megbeszéltük a párommal, hogy ő
pénzt keres, én pedig minden
mást megteremtek itthon. És
működik – teszi hozzá.
Virágoskert csalogatja a
többi növény közelébe a
Mayer Erika: Ösztönkertész vagyok.
hasznos rovarokat. Mellettük
Erika fűszeres és gyógynöSikert sikerre halmoznak a szegedi kertészek: a szegedi Mayer vényágyásokat alakított ki.
Erika gyümölcs- és zöldségeskertje negyedszer, a makkosházi kö- Nevel többek között ürmöt,
zösségi kert harmadszor lett Magyarország egyik legszebb kertje.

– Ösztönkertész vagyok.
Ebben nőttem fel, a szüleimtől tanultam meg, mi fán
terem a gazdálkodás, de
azért sok fogást tanulok egy
kertészmérnök barátunktól.
Én inkább érzem, mit kell
tenni – vezet körbe Mayer
Erika új-petőfitelepi kertjükben. Erika negyedszer lett az
egyik legjobb a kétezer négyzetméteres gyümölcsösével
és zöldségeskertjével az országos versenyben, amiért
életműdíjat vehetett át. Kétezren pályáztak különféle kategóriákban, és a zsűri 60

díjat ítélt oda a hobbikertészeknek. Szegeden a versenyt a környezetgazdálkodás karolta fel, a cég egyik
munkatársa figyelt fel Erika
teljesítményére.
– 15 éve nem használok
vegyszert. A legnagyobb praktikám: harmóniát teremteni –
árulja el alapelvét. – Nem
avatkozunk be, nem irtunk ki
semmit. Minden kártevő ellen
természetes ellenséget keresünk. Növényi erjesztésű leveket készítek, ezekkel
erősítem a zöldségek és gyümölcsfák immunrendszerét.

rebarbarát, cickafarkat, zsályát, articsókát, tatárhagymát, macskamentát. Szomszédságukban hatalmas sütőtökök gömbölyödnek, arrébb málnás ontja a
gyümölcsét. A meleg évszakokat fóliasátorral tolja ki.
Okosan társítja a növényeket
annak érdekében, hogy elűzzék egymás kártevőit, és segítsék egymás fejlődését. Így
ültetett egymás mellé póréhagymát és sárgarépát. A baromfik is hasznos kertészek;
rendben tartják a kertek
alját.

Közösségformáló erő

Harmadszor is Magyarország egyik legszebb közösségi kertjévé
választották a makkosházit. A civil kezdeményezésre létrejött
közösségi kertet és szabadidőparkot 2014 októberében Botka
László polgármester avatta fel a Lomnici utca mögötti régi vízműtelep helyén. Az ötletet kezdettől fogva támogatta a körzet
önkormányzati képviselője, Kozma József. – 2014 októberében
18 parcellával indultunk, ma már 26-an gazdálkodunk egy-egy
kis parcellán – mondta Kinyó Pál koordinátor. A 10-12 négyzetméteres ágyásokban paprikát és paradicsomot, fűszernövényeket termesztenek. A közösségi kert létrehozásakor elsősorban
azokra gondoltak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy
kiskertjük vagy magánházuk legyen, de szeretnének kertészkedni, megtermelni néhány igazán ízes konyhakerti zöldséget.
Emellett közösségformáló ereje is van a kertnek. Normál kert
kategóriában Ábrahám Györgyöt és feleségét díjazta a zsűri.

fejezték ki tiszteletüket hős
forradalmár elődeink előtt. Az
aradi vértanúk tiszteletére a
Radnóti- és a Tömörkénygimnázium diákjai egy-egy
gyertyát gyújtottak.

Újabb védett
épület:
a gabonakutató

Újabb kilenc ingatlan, zömében iskolaépület került fel
nemrég a védett házak listájára, amivel 436-ra nőtt a
helyi egyedi védelem alatt
álló épületek száma Szegeden. Védett lett az Alsó kikötő sor 9. alatti Gabonatermesztési Kutatóintézet épülete is . Az intézmény
alapításáról 1904-ben született meg a döntés,
az alapkövet 1914-ben rakták le.
A Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet épületét
ifjabb Bobula János (1871–
1922) fővárosi műépítész tervezte 1914-ben. Az első
világháború alatt huszárlaktanyaként szolgált. A Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági
Intézetet 1924. október 26án nyitották meg. Az alagsoros, magasföldszint plusz
egyemeletes, U alakú épület
védetté nyilvánítása indokolt
az adott kor történelmében
betöltött szerepe, valamint
egyedi építészeti arculatának,
jellegzetes, sajátos homlokzati megjelenésének köszönhetően.
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Harminckét elefánt
súlyának megfelelő
illegális szemét

Szegedi Tükör

Szabó Sándor megszüntetné az állami kukaholdingot

A minisztérium szerint minden a legnagyobb rendben van

Folytatás az 1. oldalról
azonnal szüntesse meg az
Évente 32 indiai elefánt súlyá- Szegeden júliusban kapta meg NHKV-t, és a feladatot adja viszval megegyező illegális hulladé- a lakosság a januári, februári, sza az önkormányzatoknak.
kot tesznek ki az emberek a márciusi számlát, azóta viszont Sorra bedőlni látszanak a helyi
szelektív hulladékgyűjtő szige- semmit. Magától értetődően szolgáltatók az észszerűtlen
tek mellé Szegeden. A 160 nagy gondot okoz majd, ha ösz- központosítás miatt, mert már
tonna háztartási hulladék el- szetorlódva megint három-, képtelenek kifizetni az üzemszállítása 12 millió forintjába esetleg hathavi számlát fognak anyagszámlákat, béreket, járukerül a városi cégnek.
kiállítani, és azt egyszerre kell lékokat és egyéb költségeiket.
kifizetni. Látva a központosított
A miniszter helyett Fónagy
Döglött csirke, szétesett ágy, hulladékgazdálkodás teljes János államtitkár reagált. Válarossz tévé – ilyeneket pakol- csődjét, Szabó Sándor ország- szában azt írta, a hulladékgaznak a szelektív hulladék- gyűlési képviselő határozatot dálkodás korábbi területi
gyűjtő szigetek mellé az adott be, hogy a minisztérium felépítése nem volt költséghaemberek. – Szegeden jelenleg
A részletkérdések
49 szelektív hulladékgyűjtő
1. Mekkora pénzt szedett be az NHKV a lakosságtól 2016-ban, illetve 2017sziget van. Negyven földbe
süllyesztett edény az ISPA/KA
ben eddig? 2. Mekkora az az összeg, amit az NHKV saját hibájából idén
pályázatban létesült, amelyek
még nem számlázott ki a lakosságnak? 3. Hány helyi szolgáltató látja el a
fenntartási kötelezettsége
hulladékgazdálkodást? 4. Mennyi pénzt fizetett ki az NHKV a valódi felada2019 októberében jár le.
tot elvégző szolgáltatóknak tavaly és idén? 5. Mekkora kifizetetlen számla
Ennek megfelelően ezeket jehalmozódik az NHKV-nál, amit a szolgáltatóknak nem fizetett még ki?
6. Miért hozzák nehéz anyagi helyzetbe az ország lakosságát? 7. Miért akarlenleg nem lehet elbontani,
illetve áthelyezni. Kilenc hullaják kivéreztetni a valódi feladatot ellátó cégeket? Kivel akarják elvégeztetni
dékgyűjtő szigetet a Szegedi
a munkát, ha csődközeli helyzetbe hozzák a szolgáltató cégeket?
Hulladékgazdálkodási Non-

49

nek megfelelően látja el, aminek feltétele a pontos és teljes
körű adatszolgáltatás.
Az államtitkár azt is közli,
hogy jelenleg 21 közszolgáltató
rendelkezik engedéllyel. Az idei
második negyedévben viszont
még 92 működött, ezeknek
mind adatot kell szolgáltatniuk
a számlák kiállításához. Az
NHKV 2016-ban és 2017-ben
Szabó Sándor
összesen 92,5 milliárd forintot
számlázott ki, és a hiányzó
tékony. Beruházásaikat túlmé- pénzt folyamatosan szedi be.
retezték, kintlévőségeik folya- Fónagy János azt is megjegyzi,
matosan növekedtek. Több hogy a szolgáltatás országmilliárd forint veszett el évente szerte folyamatos, a színvonala
amiatt, hogy ahelyett hogy a javul, és ennek érdekében az
hasznos anyagokat kinyerték NHKV mindent megtesz. A szolés hasznosították volna, a tele- gáltatás átszervezése nem kepülési hulladékot csak lerak- rült pénzébe a lakosságnak. Az
ták. Az NHKV-nak tavaly és idén államtitkár állítása szerint a
a lakossági díjakból összesen helyi szolgáltatókkal szemben
79,2 milliárd forint bevétele nincs lejárt tartozása az állami
volt. A társaság a számlázási cégnek, időben teljesíti kötelefeladatát a kormányrendelet- zettségeit.

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

A szelektív hulladékgyűjtő
szigetek száma Szegeden.

profit Kft. hozott létre –
mondta Lukács Attila, a cég
műszaki igazgatóhelyettese.
2009-től napjainkig nyolc
saját beruházású szelektív
gyűjtőszigetet szüntetett meg
vagy helyezett át a cég.
– Sajnos sokszor nem rendeltetésszerűen, hanem illegális lerakóként használják a
szelektív gyűjtőszigeteket az
emberek, amit heti rendszerességgel feltakarítunk és elszállítunk. A hulladékgyűjtő
szigetek nem voltak mindig
ilyen állapotban. A 2009-es
telepítést követő időszakban
az emberek megfelelően
használták a gyűjtőszigeteket, és minimális hulladékot
helyeztek a szigetek mellé. Az
illegális hulladék mennyisége
azonban az elmúlt négy-öt
évben a többszörösére emelkedett. Évente mintegy 160
tonna háztartási és lomhulladékot tesznek ki az emberek
a gyűjtőszigetek mellé, amelynek az ártalmatlanítási és
szállítási költsége eléri a 1012 millió forintot.
A mennyiség érzékeltetésére: egy kifejlett indiai elefánt 5 tonna. Ilyenből érkezik
jövőre három a vadasparkba.
A szemetelők évente 32 kifejlett indiai elefánt súlyával
megegyező háztartási hulladékot és lomot hagynak a
szelektív gyűjtőszigetek mellett.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján
az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.
Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete (m2)

Petőfi Sándor sugárút 25.

raktár

158

Deák Ferenc utca 24-26.

iroda

87

Mérey utca 7.

üzlet

Kazinczy utca 2.

Kölcsey utca 13.
Fő fasor 9.

üzlet

3.000

Bánatpénz
(Ft)
80.264

271.500

14.000

344.805

üzlet

124

382.000

20.000

485.140

iroda

218

188.500

50

20.000

raktár

Kossuth Lajos sugárút 27.

iroda

Szent István tér 3.

63.200

Pályázati alapár
emelésének
mértéke (Ft)

220

Török utca 7.

Madách utca 6.

Pályázati alapár/
nettó havi bérleti díj
(Ft/hó)

raktár
üzlet

123
63

52

64

129.200
61.500
31.500

60.000

86.250

12.920
3.000

164.084
78.105

9.000

239.395

1.000

25.400

2.000

3.000

4.000

40.005

76.200

109.538

A helyiségek megtekintésére 2017. október 16. napjától 2017. október 25. napján 1530 óráig terjedő időszakban
a 06-30/998-60-34-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet
saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében
kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2017. október 17.–október 27. 1200 óráig bruttó 10.000 Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétfő, kedd, csütörtök: 800 – 1200, 1230 – 1530 óráig
szerda: 800 – 1200, 1230 – 1700 óráig
péntek: 800 – 1300 óráig

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14– 16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888.
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Babazsúr Petőfitelepen
Szegedi Tükör

Petőfitelepen évek óta hagyomány, hogy egy rendezvényen
köszöntik a városrész újszülötteit és szüleiket. Babazsúrt
azonban idén első alkalommal rendeztek a Petőfitelepi
Művelődési Házban. – Több
mint száz meghívót küldtünk
ki a városrészben azoknak a
családoknak, ahol 2015 óta
születtek gyermekek, és nagyon sokan fogadták el az invitálást – mondta Szénási
Róbert. A körzet önkormányzati képviselője elmondta,
egy pelenkázóasztalt adtak a
művelődési háznak, ahol sok
kisgyermekeknek szóló prog-

ramot is szerveznek, így a
szülők megfelelő körülmények között tudják tisztába
tenni gyermeküket. Szabó
Sándor országgyűlési képviselő elmondta, a város számára fontosak a gyerekek,
ezért újítanak fel számos bölcsődét és óvodát, és adnak
minden szegedi újszülött családjának egyszeri 25 ezer forintos támogatást. A zsúrban
volt játékkuckó, arcfestés és
kézműves-foglalkozás, bemutatkoztak a telep óvodái, valamint a Vackor zenekar is
szórakoztatta a kicsiket és
nagyokat.

Nagyon sokan vettek részt a babazsúron.

Programajánló

Lajkó István-koncert
Időpont: október 14., szombat,
17.30
Helyszín: SZTE Konzervatórium
Lajkó István zongoraművész jótékonysági koncertje. Az adományt a Szegedi Waltner Károly
Otthonnak ajánlja fel a koncertet szervező Csongrád Megyei
Görög Nemzetiség Kulturális
Egyesület.

Tök jó nap!
Időpont: október 15., vasárnap,
10–17 óra
Helyszín: Füvészkert
Ötödik alkalommal invitálják a
családokat egy Tök jó napra,
amelyen természetesen az ősz
egyik népszerű finomsága, a
tökfélék családja lesz a főszereplő. Akik kedvet éreznek a tökfaragáshoz,
a
helyszínen
kifaraghatják halloweeni töklámpásukat, vagy akár tökös
mécseseket, ablakdíszeket is

készíthetnek. A tökkiállításon
megismerhetik a tökök meghökkentő sokféleségét: a hatalmas
méretű Halloween-tököket, a
karcsú lopótökfajtákat és a
számtalan szín-, minta- és formagazdagságban növő apró
dísztököket, emellett tökös ételeket is kóstolhatnak.

A Pál utcai fiúk
Időpont: október 15., vasárnap,
14.15
Helyszín: Belvárosi mozi
Fábri Zoltán születésének 100.
évfordulóján, a rendező, a re
gényíró és a regény iránti tisztelete jeléül tűzi műsorra a mozi

Törőcsik Mari
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Van-e még magánszféránk?

Idősek Akadémiája a Senior Centerben

Többek között erről is hallhatnak előadást a szépkorúak az
Idősek Akadémiáján, ahol a
magyar Nobel-díjasokról, a modern balettről és az időskor hitéről is beszélnek az előadók.

Idén összesen 15 millió forint
támogatást biztosít a város a
szépkorúak szervezeteinek
működéséhez, programjaik
megvalósításához. Az Eszperantó utcában az Idősek Közösségi
Központja
Senior
Centerben közel 12 ezer embert fog össze, hétről hétre komoly és tartalmas programokat
szervezve a szépkorúknak.
Sohase mondjuk, hogy már
nincs szükségünk több tanulásra, mindig tanulhatunk valami újat! szlogennel indult
útjára az új tanév szeptemberben az Idősek Akadémiája,
amelyen tizenkét előadást
hallgathatnak meg. Október
25-én Hány magyar Nobeldíjas van? címmel tart előadást Hannus István egyetemi
tanár. November 8-án a magyar közoktatás fejlesztésének
feladatairól beszél a nemzetközi felmérések tükrében
Csapó Benő egyetemi tanár,

Tizenkét előadást hallgathatnak meg a szépkorúak ebben
a szemeszterben az Idősek Akadémiáján jövő áprilisig.

Szeged díszpolgára. November 29-én Zene a természetben, természet a zenében
címmel tart előadást Molnár
Gyula biológus és zenész, valamint Molnár Gyuláné zenetanár. December 13-án „Öregszünk, de győzzük” – Az időskor hite címmel Benyik György
főiskolai tanár, plébános tart
előadást. Január 10-én Adatéhes információs társadalom –
Van-e még magánszféránk?
címmel tart előadást Lajkó
Dóra egyetemi adjunktus. Január 24-én a szájüregi régiók
öregedéséről beszél az akadémián Rakonczay Zoltán professzor emeritus. Február 7-én
Időskori neurológiai kórképek

az 1969-es film felújított változatát Törőcsik Marival és Anthony Kemppel a főszerepben.

deznek estet az Ady-körben,
ahol most a meghívó szerint a
kör partnereinek kedvenc verseit hallgathatják meg, de szívesen fogadják az érdeklődők
kedvenc verseit is. Évekkel ezelőtt hozták létre a Boldogaszszony sugárút 13. alatt azt a
találkozóhelyet, ahol összejöhetnek a verseket kedvelők. Kapás
Ferenc, az Ady-kör elnöke elmondta, verseket olvasnak fel,
színészeket hívnak meg.

Növényolimpia
Időpont: október 17., kedd, 18
óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Szijj Ferenc költő, fordító, író legutóbbi kötetéről, a Növényolimpiáról Balog József újságíróval
beszélget. Kiállítással egybekötött kötetbemutató.
A győzelem ára
Időpont: október 17., kedd,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Pedagógiai esték sorozatban
Benedek Tibor lesz a vendég,
akinek a neve egybeforrt a hazai
vízilabdázás legújabb hőskorával
– háromszoros olimpiai bajnok,
Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013–2016 között a
férfiválogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül,
mi a győzelem ára egy játékos és
egy edző szemszögéből. Szó lesz
sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint
a sikeres csapatmunka titkairól.

Kern András estje – Lövölde tér
Időpont: október 17., kedd, 19
óra
Helyszín: új zsinagóga
Az Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválon a közönség hallhatja a népszerű régi dalokat, mint például a

címmel tart előadást Vécsei
László tanszékvezető egyetemi
tanár. Február 21-én a modern
balettről beszél Juronics Tamás
Kossuth-díjas táncművész.
Közreműködnek a Szegedi
Kortárs Balett tagjai. Március
7-én a szegedi árvízvédelmi fejlesztésekről tart előadást
Kozák Péter, az Ativizig igazgatója. Építőművészet – ezzel a
címmel tart előadást az akadémián március 28-án Koczor
György építész. Április 11-én
zárják ünnepélyesen az Idősek
Akadémiája tanévét, amelyen
kiosztják az emléklapokat. Az
előadásokat szerdánként rendezik meg, mindig délután 3
órától.

Benedek Tibor

Hé, 67!, a Pincér-rock, a Moszkva,
a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Semmi baj – és persze a
Lövölde tér, de a legnagyobb slágerek mellett a ritkábban hallott
számok is elhangzanak majd.
Kern András vendége Hernádi
Judit és Heilig Gábor.

Kettő-kettő-kettő
Időpont: október 19., csütörtök,
18 óra
Helyszín: Boldogasszony sugárút 13.
Kettő-kettő-kettő címmel ren-

A pénz komédiája négy negyedben
Időpont: október 20., péntek, 19
óra
Helyszín: kisszínház
Gábor Andor pénzről, panamáról, szerelemről szóló, fergeteges komédiája, a Dollárpapa
száz évvel ezelőtt született, de
ma is éppen olyan üde, friss és
elevenbe vágó, mint annak idején. Az Amerikából hazatérő,
milliomosnak hitt Dollárpapának csak két árva ezüstdollárosa van. Szerencse, hogy
rokonai közt akad egy furfangos ügyvéd, aki a két ezüstdollárosból
felvirágoztatja
a
magyar kisvárost. Hogy miként,
az kiderül az előadásból, amelyet a múlt század húszas, harmincas évek slágerei tesznek
mozgalmasabbá. Főbb szerepekben: Rácz Tibor, Kárász
Zénó, Göblyös Sára, Rédei Roland és Ádám Tamás.
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Segédedzőként dolgozik a Szedeákért Kiss Zsolt

Egy éve vonult vissza a kosárlabdázó, ám a tripla még mindig megy neki
Négy hónapja segédedzőként
dolgozik a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos kosárlabdacsapatánál a 38 éves
Kiss Zsolt, a klub egykori legendás játékosa. Egy éve vonult
vissza, de a dobóversenyeken
még mindig nem szokott kikapni.

Több mint egy éve visszavonult
a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I
A csoportos férfi kosárlabdacsapatának kapitánya, ám a
formájával továbbra sincs
gond.
– Dobóverseny volt az edzés
végén: ilyenkor öt különböző
helyről dobunk rá hárompontosokat, összesen huszonötöt.
Először tizenkilenc, másodszor
tizenhét ment be, nem tudtak
megverni. Álló helyzetből megy
még a dobás, meccsen azért
más lenne – mesélte a találkozónk során. Hozzátette: amikor
visszavonult, jött egy kosárlabda nélküli időszak, ám mostanában szívesen dobálgat.
A legutóbbi szezonban a
klub tizenhat és tizennyolc éves
játékosaival dolgozott, majd felkérték a felnőttek mellé.

Csúcsra ért
a szegedi páros

Világbajnoki címet szerzett a
szegedi Balogh Csongor, Szabó
Anita táncduó Kisteleken. A szenior I. kategóriában versenyző
páros standard táncokban bizonyult a legjobbnak. Hatalmas
siker ez: hazánkban vb-címmel
csak a kisteleki Maurizio Vescovo, Törökgyörgy Melinda páros
büszkélkedett.
– Tavaly Bostonban bronzérmet szereztünk, így lehetett rá
számítani, hogy itthon, hazai pályán megszerezhetjük a világbajnoki címet. Nagy köszönet jár
mindenkinek, aki hozzásegített
bennünket ehhez. A Pro-Art
nagyszerű versenyt rendezett.
Fantasztikus volt a hangulat Kisteleken, gyönyörű volt a csarnok,
parádés a szurkolás, amit sohasem felejtünk el – fogalmazott
Szabó Anita.
– A világranglistát vezettük a
verseny előtt, esélyesek voltunk,
és jól sikerült a hosszú, nyári felkészülés – mondta Balogh
Csongor. Jövőre jöhet a címvédés? – Még nem terveztünk. Jövőre már negyvenéves leszek, a
szenior korosztály harmincéves
kortól indul. Most ülünk le az edzőkkel majd még beszélgetni
– árulta el Balogh.

Szegedi Tükör
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Elitkörbe jutottak Szélpálék

Az U17-es válogatott a magyar női
labdarúgás eddigi legjobb eredményével tökéletesen teljesítette az
Eb-selejtező csoportkörét, ezzel bejutott a tavaszi elitkörbe. A keretben
ott volt a Szent Mihály tehetsége, a
16 éves Szélpál Nóra – a korábbi ifjúsági Európa-bajnok labdarúgó,
Szélpál László gyermeke –, valamint erőnléti edzőként a szintén
szegedi Bubori Kornél is a siker részese lehetett. A Schumi Dorottya
szövetségi edző vezette csapat kapott gól nélkül nyerte meg mindhárom mérkőzését. Először Bulgáriát
múlták felül a büki minitornán 5–0ra, ezen a mérkőzésen Szélpál kétszer volt eredményes. Moldova
ellen 3–0-ra győztek, Szélpál ekkor
is betalált, majd a csoport rangadóján 1–0-ra múlták felül Norvégiát.

Kiss Zsolt (középen) Andjelko Mandicstól tanulhatja az edzői szakmát.

– Egy hétfői napon hívott
Kardos Péter, a Szedeák elnöke. Sejtettem, hogy valami
változás következik. Peti elmondta, többen rám gondoltak
mint az új vezetőedző, Andjelko
Mandics segítője. Egyből mondtam, hogy ez számomra megtiszteltetés, és elvállalom, de
azért kaptam két nap gondolkodási időt. Mivel az érzéseim
nem változtak, véglegesítettük
ezt a felállást. Sokkal több időt

nem vesz el: eddig két edzésre
kellett mennem délutánonként,
most egyre, csupán a hétvégi
utazgatás jelent pluszt. Azt meg
megszoktam, húsz éve erről
szól az életem.
Kiss Zsolt elmondta, örül,
hogy Mandicstól tanulhatja a
szakmát. Beszélt a szezont két
debreceni győzelemmel kezdő
csapatról is.
– Változatosan dolgozik, a
fiúk is élvezik a munkát. Köny-

nyedebb felfogású edző, nem
vesz mindent véresen komolyan. A csapat? Együtt maradt a
keret, ami jó, Ivan Lilov távozását pedig meg kell oldanunk. Őt
egy az egyben pótolni nem
lehet, de így majd másoknak
több labdájuk lesz, hogy bizonyítsanak. A MAFC-tól érkezett
Kovács Ádám hasznos tagja
lesz a csapatnak, két méter
magas, jól ugrik, jól fut. Szóval
bizakodó vagyok!

Belekóstoltak az elitbe

Először szerepelnek az élvonalban a szegedi tollaslabdázók

Az OB I-ben és az OB III-ban is indult a szezonban a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE. Fotó: Facebook

A szegedi Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE tollaslabdacsapata fennállása során először
szerepel az OB I-es bajnokságban. Az őszi fordulóban, Pécsett a Debreceni Tollaslabda
Club ellen kezdtek, és egy peches sérülésnek is köszönhetően 5–4-re kikaptak. A
Fehérvár Badminton SE ellen
6–3-ra nyertek, megszerezve a
klub első sikerét az élvonalban,
majd a pécsi Multi Alarm SE
ellen 9–0-ra alulmaradtak. Egy
találkozó kilenc összecsapásból állt: három férfi egyesből,
két női egyesből és férfi páros-

ból, valamint egy női párosból
és vegyes párosból.
– Nem volt rossz a forduló,
inkább közepesnek mondható,
szerettünk volna két győzelmet
összehozni – fogalmazott Pápai
Balázs, a csapat játékosa. – Jelenleg a harmadik helyen állunk, de májusban is játszunk
egy kört, akkor még harcban leszünk az ezüstéremért. Ehhez
az kell, hogy a fehérváriakat
ismét felülmúljuk, és a debreceniek ellen nagyobb különbséggel nyerjünk, mint amennyivel
most kikaptunk.
– Érmet akarunk szerezni,

ha lehet, ezüstöt – mondta az
elvárásokról Pápai Miklós, a
Tisza Tollas SE elnökhelyettese.
– Főként a saját nevelésű játékosainkra
támaszkodunk,
emellett indonéz edzőnk, Didi
Purwanto is vállalta a játékot.
Fiam, Balázs szeretne kijutni az
ifjúsági olimpiára, ehhez pedig
támogatást kap a Magyar Olimpiai Bizottságtól. Ennek köszönhető, hogy a tizenkilenc éves,
szintén indonéz Joyireh Avi Manasyét is Szegedre csábítottuk.
A nőknél kellett még erősítenünk, a horvát Dorotea Sutarát
szerződtettük. Az a nehéz az élvonalban, hogy komoly játékosállomány
kell
hozzá.
Szerencsére nálunk sok a tehetség, így a három légiós mellett Bálint Máté, Piliszky
András, Pápai Balázs, Pápai
Bálint, Kőműves Csongor, Káity
Sára, Bálint Rebeka és Bozsogi
Anna játékára is számíthatunk.
A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE második csapata az
OB III-as bajnokságban szerepel, ők is elkezdték a szezont: a
fiatalokból álló együttes háromból kétszer nyerni tudott az első
körben.

Szélpál Nóra. Fotó: mlsz.hu

14 szegedi iskolában
sportoltak

A Magyar Diáksport Szövetség megrendezte az Európai Diáksport Napja
Magyarország című programot,
amely hazánkban tavaly közel ezer iskolát és kétszázötvenezer gyereket
mozgatott meg. Csongrád megyéből
ezúttal 33, Szegedről pedig 14 intézmény csatlakozott az akcióhoz. A szegedi Rókusvárosi II. Számú Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosa, a spanyol
Pedro is beszállt a gyerekek közé.

SZVSE-érmek

Mezőkovácsházán rendezték meg
második alkalommal a Gyerünk, fiam!
elnevezésű birkózógálát. A versenyen
a Szegedi VSE-ből öten indultak: Kun
Noel, Szuck Mózes és Virág Bekény
arany-, Kun Nikolasz ezüst-, Csejtei
Rajmund bronzérmet szerzett kategóriájában. A diák I. és serdülő szabadfogású
országos
diákolimpia
Kecskeméten volt, itt a diák korosztályos Döme Kristóf a 76 kilós súlycsoportban, a serdülőknél pedig Kiss
Benedek az 50 kilóban egyaránt második lett. Edzőik Nagymihály Ferenc
és Bárkányi Zoltán.

Két szegedi a világ
legjobbjai között

Hatalmas elismerésben részesült
két szegedi strandlabdarúgó, Rutai
Balázs és Szentes-Bíró Tamás: beválasztották őket a világ 50 legjobb
játékosa közé. A Beach Soccer
Worldwide, a strandlabdarúgás hivatalos nemzetközi szervezete öszszeállította az idény legjobb
játékosainak ötvenes listáját, erre
idén először kerültek fel magyarok.
A 19 éves Rutai Balázs a bajnokság
gólkirálya volt, ő és a két évvel idősebb Szentes-Bíró Tamás is a negyedik helyen végzett szegedi FC
Junior Sport, valamint a magyar válogatott játékosa. A sportág szakemberei november 4-én Dubajban,
a Strandlabdarúgó Sztárok Éjszakáján választják meg majd az év játékosát, az év edzőjét, valamint a
szezon legjobb kapusát.
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Horoszkóp

KOS (III. 21 –IV. 20.) A
sportot egyre komolyabban veszi, már a mindennapjai részévé vált. Szerelmi
életében komoly változás történhet. Sok mindent elérhet, ha megtartja jó szokásait.
BIKA (IV. 21.–V. 20.) Lépjen ki a szürke hétköznapokból. Igyekezzen mindennap valami újat kipróbálni! Ez lehet egy utazás, de akár
egy étel is, amit még soha nem
kóstolt.
IKREK (V. 21 –VI. 21.)
Bár gyakran magabiztos,
irányítja a beszélgetéseket, és kézben tartja a
helyzetet, ne féljen másoknak
megmutatni az igazi énjét. Időnként megéri lebontani maga körül
a falakat.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ahhoz, hogy célba érjen,
most még többet kell dolgoznia. Már ott van a fény
az alagút végén, de az új nehézségek letaglózhatják. Ne felejtse el,
bármikor segítséget tud kérni a
szeretteitől!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Vannak jó ötletei, de
nem elég magabiztos,
hogy megvalósítsa vagy
megossza azokat másokkal. Nem
szabad emiatt egy helyben topognia, ha összegyűjti a bátorságát,
sikereket érhet el.
SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)
Stresszes időszakon van
túl. Próbáljon lazítani, kikapcsolódni, egyedül vagy
a szeretteivel. Ha nem hagy időt a
pihenésre, az előbb-utóbb a munkájára és az egészségére is rossz
hatással lesz.
MÉRLEG (Ix. 23–x. 22.)
Szeretteit maga elé helyezi, mindent megtesz,
hogy boldoggá tegye őket,
de úgy érzi, sosem tudja utolérni
magát. Ne feledje, családja számára az ön egészsége minden
ajándéknál fontosabb.
SKORPIÓ (x. 23–xI. 21.)
Felhagy a sikertelen kísérletezéssel a szerelemre,
és inkább egy ideig csak
magára koncentrál. Tudja, hogy a
régi barátaira mindig számíthat.
Érdemes lottózni talán nemsokára
malaca lesz!
NYILAS (xI. 22–xII. 21.) Ne
legyen ilyen zárkózott,
nyisson jobban mások
felé, sok új barátra tehet
szert. A tökéletességre törekszik,
de ne keresse másokban a tökéletlenséget. Nézze a dolgok pozitív
oldalát!
BAK (xII. 22–I. 20.) Szép
idők állhatnak ön előtt.
Fontos, hogy észrevegye
a szembejövő lehetőségeket, és ne sétáljon el mellettük. Ha
bízik önmagában, sokmindent elérhet.
VíZöNTŐ (I. 21–II. 19.) A
buzgó versenyszellem az
egyik legjobb és legroszszabb tulajdonsága is egyben. Előre viszi a munkájában, és
abban, amibe belefog, de rossz
hatással lehet a magánéletére.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Szívesen segít másoknak,
sokan támaszkodnak önre,
de hagyjon időt a saját boldogságára is. Találja meg a középutat. Ha nem kiegyensúlyozott, mások
felé sem tudja ezt sugározni.

SZEGED ANNO. Szegeden 1955. április 1-je óta van helyi autóbusz-közlekedés. A buszjáratok végállomása ekkor még az
Anna-kút közelében, a Tisza Lajos körúti MÁV-igazgatóság épülete előtt és a Takaréktár utcában volt. Képünkön 1960-ban a
Takaréktár utcai autóbusz-állomás (fotó: Fortepan/Uvaterv). A Mars téri buszpályaudvar 1965-ös megnyitása után – néhány
kivétellel – az összes helyi autóbuszjárat végállomását áthelyezték ide, ahová a távolsági buszok is befutottak. A Mars tér
gyorsan szűkössé vált, és 1978 óta tíz helyszínt vizsgáltak meg Szegeden arra, hogy alkalmasak-e távolsági buszpályaudvar
befogadására. A legutóbbi terv, hogy az Indóház téren, a nagyállomás mellett építik fel az új buszpályaudvart, ezzel Szegednek
is lesz intermodális, azaz sokmódú csomópontja.

Október 14.
szombat
18/9
Orsolya,
Orsika

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változóan felhős ég
Október 15.
vasárnap

Október 16.
hétfő

Október 17.
kedd

Október 18.
szerda

Október 19.
csütörtök

Október 20.
péntek

21/11
Teréz,
Terézia

22/12
Gál,
Aurélia

23/12
Hedvig,
Hédi
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Nándor,
Berény

20/10
Vendel,
Artúr

Anyakönyvi hírek

Szegeden kötöttek házasságot:
2017. 09. 29-én Bodó Ruben és
Szabó Dzsenifer; Eiler Lajos és
Mónus Ágnes; Tóth Sándor és
Wolford Csilla; 2017. 09. 30-án
Purgel Zsolt és Marinki Zsuzsa;
Farkas József és Bánfi Alexandra; Csányi Patrik és Juhász
Fruzsina Klára; Forrai Miklós és
Farkas Alexandra Edit; Fanti
János Dávid és Ajtai Barbara;
Kolompár József és Boscu Katalin; Korbai Előd és Szatmári
Katalin; Kucska Krisztián és
Kozma Lilla Iwona; Muhari Balázs Attila és Csik Enikő; Szabó
Tamás és Vigh Kata; Gergely
Árpád és Nagy Cecília; Szerényi
Zsolt és Tajti Krisztina; Nagy
László és Papp Melinda; Szatmári Károly Krisztián és Dancsik Petra; Bíró József és Szantó
Gabriella.
Szegeden születtek: Bíró Andrásnak és Bálint Erikának
2017. 09. 27-én Dániel Dávid;
András Nimródnak és Iványi
Szilviának 2017. 09. 27-én Borbála Eszter; Zemanek Gábornak és Patócs Hajnalka
Annának 2017. 09. 28-án
Zalán; Tóth Zoltán Gábornak és

Antal Dorkának 2017. 09. 26án Olívia; Juhász-Nagy Attilának
és Hadobás Tünde Etelkának
2017. 09. 26-án Petra; Nagy
Róbert Richárdnak és Virgoncz
Andreának 2017. 09. 26-án Róbert Richárd; Berta Zoltán Rolandnak és Kósa Szilvia
Erzsébetnek 2017. 09. 25-én
Dorina; Mezei Pál Krisztiánnak
és Balázs Friderikának 2017.
09. 25-én Emese; Kovács
László Gábornak és Szöllősy
Szilviának 2017. 09. 25-én
Laura Hanna, Aigner Péternek
és Takács Ginának 2017. 09.
23-án Marcell; Kóti Mihálynak
és Szabó Ágnesnek 2017. 09.
22-én Inez; Katona Zoltánnak
és Kovács Mariannának 2017.
09. 22-én Márton Zoltán,
Kunos Ádámnak és Nedényi
Fanninak 2017. 09. 22-én Kornél; Kollár Árpádnak és Keller
Annamáriának 2017. 09. 21-én
Kende; Ződi Gábornak és Tóth
Saroltának 2017. 09. 20-án
Bence; Urbácsik Jánosnak és
Gémes Glóriának 2017. 09. 20án Benett János utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Forrás: koponyeg.hu

OKTÓBER 16-ÁN, HÉTFŐN:
Szentgyörgyi Pál (17. választókerület) 17.00, Tabán utcai
Általános Iskola, valamint
Szentistványi István 17.00, képviselői iroda (Kiss Ernő utca
3.), tel.: 06-30/856-5398.
OKTÓBER 17-ÉN, KEDDEN:
Szécsényi Ferencné (7. vk.) 16.00, Balatoni utcai iskola,
valamint
Berkesi Ottó (20. vk.) 15.00–18.00, Polgármesteri Hivatal
Szőregi Kirendeltség.
OKTÓBER 18-ÁN, SZERDÁN:
Szécsényi Ferencné (7. vk.) 16.00 óra, Nádas presszó
(Tölgyfa utca), valamint
Tóth Károly (14. vk.) 17.00 óra, Északvárosi fiókkönyvtár
(Gáspár Zoltán utca).
OKTÓBER 21-ÉN, SZOMBATON:
Kothencz János (15. vk.) 9.00–11.00 óra, L.É.T. Egyesület
(Csongor tér 1.).
Hekáné Szondi Ildikó (11. vk.) a lakossági bejelentéseket
az alábbi elérhetőségeken várja, telefon: 06-30/9638137, e-mail: szondi.ildiko@szeged.eu.
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu; www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
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