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Ünnepeljük együtt az
1956-os forradalom 61.
és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 28.
évfordulóját!
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és koszorúzás
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(Rákóczi tér)

Ünnepi beszédet mond:

Szabó Sándor
országgyűlési képviselő

A tudásgazdaságra
épít Szeged

Pest után Csongrádban a legtöbb a magasan képzett munkavállaló

Hamarosan átadják az EPAM szoftverfejlesztő cég Felső Tisza-parti modern irodaházát .

Szegeden hétszáz infotechnológiai cég háromezer embert
foglalkoztat. Nemrég nyílt meg a BP szegedi üzleti szolgáltató központja, és hamarosan átadják a Felső Tisza-parton
az EPAM szoftverfejlesztő cég A kategóriás irodaházát.
Szeged a tudásgazdaságra alapozza jövőjét.

– Szeged földrajzi helyzete,
nagyságrendje és fejlődése
magában hordozza, hogy
nemzetközileg jegyzett innovációs, tudásgazdaságra
alapozott technológiai és
kutatás-fejlesztési központ
legyen – határozta meg Szeged helyét Szentgyörgyi Pál
a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
szegedi fórumán, amely a
munkaerőpiac aktualitásairól és a szakképzés jövőjéről szólt.
A gazdasági alpolgármester hangsúlyozta, Szegeden dolgozik a legtöbb,
3700 kutató Budapest
után. Szegeden 700 infotechnológiai cég 3000 em-

bert foglalkoztat. Az egyetem 41 milliárd forintot fordíthat kutatás-fejlesztésre,
az ELI szomszédságában
inkubátorház épül a spinSzegeden 700 infotechnológiai cég 3000 embert
foglalkoztat.
Szentgyörgyi Pál gazdasági
alpolgármester

off cégeknek, megnyílt a
BP szegedi üzleti szolgáltató központja, ahol most
270-en dolgoznak, de a létszámot 2020-ra félezerre
növelik, az EPAM szoftverfejlesztő cég irodaházát hamarosan átadják a volt
Széchenyi-gimnázium épü-

letében a Felső Tisza-parton.
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester szerint
a sor tovább folytatható
majd, mert az elmúlt egy
évben több mint harminc
beruházó érdeklődött és keresett telket a városban befektetéseihez, például drónok fejlesztéséhez, orvosieszköz-gyártáshoz és napelemes parkhoz.
– A megyék közül Pest
megye után Csongrád megyében a legtöbb a magasan
képzett munkavállaló, a foglalkoztatottak 27 százaléka
végzett egyetemet vagy főiskolát – mondta Szentgyörgyi
Pál. A legfrissebb adat szerint Csongrád megyében
mintegy 16 ezer 500-an tanulnak iskolarendszerű szakképzésben, közel 60 százalékuk Szegeden.
Folytatás az 5. oldalon

Éváék negyedszer kaptak tűzifát
2:46 PM

Évről évre emeli a város a
szociális tűzifára költhető
pénzkeretet, de egyre több a
rászoruló család is. Idén minden szükségben élőnek jut ellátás, akinek megfelelt a
pályázata.

legkisebb, másfél éves Lacikával várta a tüzelőt a tápai
kiskertekben lévő otthonukban. Az asszony elmondta,
negyedszer pályáztak és kaptak ellátást, egy erdei köbméter vegyes keményfát, vagyis
szűk két köbméternyit. A csa– Nagy segítség, mindenki- lád eddig kiskályhával fűtött,
nek köszönjük! – mondta azzal egy hónapig volt elég ez
Gyarmati Éva, akihez a na- a mennyiség. Idén kazánt
pokban szállíttatta ki a város szereltek be, így hatékonyabaz idei szociálistűzifa-adagot. ban tudnak majd fűteni.
A háromgyermekes anyuka a Folytatás a 4. oldalon

Gyarmati Évának és kisfiának Szécsényi Ferencné, Tápé
önkormányzati képviselője és Joób Márton, a szociális bizottság elnöke is segített behordani a szociális tüzelőt.

Jövőre a Dóm téren:
Rómeó és Júlia

Nőtt a városba
látogatók száma

Csak egyszer játszották a
Szegedi Szabadtéri Játékok
86 éves története során
Shakespeare talán legnépszerűbb művét, a Rómeó és
Júliát, 1972-ben. Jövőre viszont műsorra tűzi a fesztivál
a világ leghíresebb szerelmes
sztoriját, amit Hegedűs D.
Géza rendez. Arra még várni
kell pár hetet, mire kiderül,
kik játsszák a címszerepeket.
1972-ben Rómeót Kalocsay
Miklós, Júliát pedig Kútvölgyi
Erzsébet alakította. Lőrinc
barát Mensáros László, Verona hercege Darvas Iván,
Júlia dajkája Szemes Mari,
Mercutio pedig Harsányi
Gábor volt.
Bővebben a 6. oldalon

Az év első hét hónapjának
adatai alapján a tavalyihoz
képest 14 százalékkal emelkedett a vendégek száma.
Dinamikus emelkedést ta-pasztalható az elmúlt öt évben – mondta Ács Szilvia, a
Szeged és Térsége Turisztikai
Nkft. ügyvezetője. A szakember szerint jelentős szerepet
játszott a növekedésben,
hogy 550 férőhellyel gyarapodott a városban a négycsillagos szálláshelyek száma. A
látogatók átlagosan továbbra
is két éjszakát töltenek Szegeden. Legerősebb vonzereje
a szabadtérinek, a borfesztiválnak és a városnapi rendezvényeknek van.
Írásunk a 3. oldalon
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Öt év alatt a hétszeresére
ugrottak a fizetések

Amíg a hivatalba lépő Orbánkormány az előző elnök,
Simor András fizetését 2 millió forintban korlátozta, Matolcsy György (képünkön)
bérét 5 millióra emelte – de
nem csak az ő fizetése ugrott
meg ebben az időszakban.
A 24.hu összesítése szerint az előző elnök utolsó teljes évének, 2012-nek a
végén 355 millió forintot fizettek ki egy hónapban az MNB-

seknek, amiből közel 60 millió a vezetőkhöz és vezető
tisztségviselőkhöz került –
foglalta össze a cikket a
444.hu. A PSZÁF beolvasztása után, 2013 végén megközelítette a 800 milliót a
havi személyi költség, amiből
90 milliót a vezetés kapott. A
lap szerint idén június végén
már 1,3 milliárd forint volt az
összeg, és majdnem 190 millió forint került a vezetőkhöz
és vezető tisztségviselőkhöz.
A jegybank döntéshozó
szervénél, a monetáris tanácsnál öt év alatt a hétszeresére nőttek a bérek. Öt éve
még 64 millió forintot kapott
a monetáris tanács hét tagja,
míg tavaly a kilencfősre nőtt
testület már 315 milliót kapott. És az idei év első felében már kaptak 233 millió
forintot.

Brutális emelés: a pénz nem számít
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Alföldi: Ami nem a kormánypropagandát szolgálja,
azt megveszik vagy bezárják

A fogalmak teljes zűrzavaráról, a sorosozásról és a média
jelenlegi helyzetéről nyilatkozott Alföldi Róbert színészrendező.

Antiszemita érzelmekre játszik a kormány a Soros-plakátokkal, sorosozással, mert
az ebben az ország mindig
kifizetődik – mondta Alföldi
Róbert az azonnali.hu-nak
adott interjújában. Szerinte
„fasisztoid irányba mennek a
dolgok az országban”. A rendező szerint ahogy közeledik
a választás, csak még tovább durvul a helyzet. „Nemcsak plakátok vannak,
hanem már mindenhol Soros
van, mindenhol Sorost látják.
De nem ez a probléma. A
probléma az, ami ebből következik” – mondta Alföldi.
Szerinte jó példa erre az
őcsényi ügy: „az tökéletes
képet mutat az országról, a

Rájött, milyen Orbán

„Az Őcsényben elutasított menekültcsaládnak felajánlunk
egy egyhetes tavaszi nyaralást a Tihanyi Babamúzeum vendégházában, teljes ellátással.” Ezt írta Filotás Tivadar, a
múzeum alapítója a hvg.hu-nak. Az üzletember szerint
sötét időket idéz, ami Magyarországon történik. Azt mondta
a lapnak, 1989-ben még megkönnyezte Orbán Viktor beszédét, de azóta rájött, hogy egy dörzsölt, számító politikus,
és csalódott benne.

Offshore cégben Orbán testvére

5,5 milliárdról 9,3 milliárd forintra emelték meg annak a szerződésnek a keretösszegét, amit a Szerencsejáték Zrt. kötött
Szijjártó Péter miniszter barátjaként emlegetett Kuna Tibor
cégével, a Trinity Communications Kft.-vel idei kommunikációs Offshore cégben érdekelt
Orbán Viktor egyik testvére, iffeladatokra – írja a Magyar Nemzet.
jabb Orbán Győző, írta a Direkt36. Az írást az Index
szemlézte. A dolog egyelőre
mindössze annyiban érdekes,
hogy a vállalkozás tulajdonosi
szerkezetével és piaci múltjáBár már 53 szervezet szerepel a külföldről támogatott civil val is kilóg a család vállalkozászervezetek listáján, a többségüknek semmi köze Soros sainak sorából.
Györgyhöz – írja a Heti Válasz. A lap összegyűjtötte és megA miniszterelnök öccsének
számolta, hány szervezetnek lehet köze a magyar kormány résztulajdonában lévő cég delegfőbb ellenségéhez, és arra jutott: a Soros-féle alapítványok cember óta egy Brit-Virgin-sziáltal pénzelt szervezetek száma nem éri el a tízet sem.
getekre bejegyzett, Adrere Limited nevű offshore céggel együtt
A listázott szervezetek köA jelenleg 53 tételes listán
ellenben húsz olyan szerve- zött öt keresztény hátterű
zet is szerepel, amelyet a csoportot is találni (Élet Kemagyar kormány elismer, tá- nyere Alapítvány, Magyar
mogat vagy épp kedvel. A lis- Evangéliumi Rádió Alapíttán ott van például a Magyar vány, Vasárnapi Iskolai SzöVöröskereszt, a Magyar Mál- vetség stb.), továbbá hét
tai Szeretetszolgálat, a Bap- olyan szervezetet, amelyek a
tista Szeretetszolgálat és a magyar minisztériumok partMagyar Ökumenikus Segély- nerei (Tudatos Vásárlók
szervezet, amelyek mind az Egyesülete, Magyar ÉlelmiEmmi mellett működő Kari- szerbank Egyesület, Magyar
tatív Tanács tagjai. Sőt, a Tehetségsegítő Szervezetek
legutóbbi jószolgálati nagy- Szövetsége stb.).
A lap megjegyzi: a listákövete épp Lévai Anikó, a
zott szervezetek között a A Magyar Nemzet a Külgazdaminiszterelnök neje.
A lap listáján a Fidesz-kom- fentiek mellett olyan szerep- sági és Külügyminisztériumpatibilis szervezetek között sze- lőket is találni, mint a WWF tól 27 egyedi kormányrepel a Robert Schuman Világ Természeti Alap Ma- döntés alapján kötött szerzőIntézet, amely a Fidesz és a Pol- gyarország, a Levegő Munka- dést kért ki közérdekű adatgári Magyarországért Alapít- csoport, a Rex Kutyaotthon igényléssel, ezek közül
vány partnere, a kormányfő Alapítvány, a Kíra Völgységi választott ki néhány nagyon
által is elismert Csányi Alapít- Kutyamentő Egyesület, a aránytalant.
A legkirívóbb példa ki másvány a Gyermekekért, valamint Bátor Tábor Alapítvány vagy
ról
is szólna, mint Mészáros
a Fidesz-alapító Kaderják Péter épp az SOS Gyermekfalu. Bikutatóközpontjának háttérin- zonyára mindannyian a nép Lőrinc felcsúti polgármesterről. A Kall Ingredients Kft.-ben
tézménye, a REKK Alapítvány. ellenségei.

Saját magának mosott be
a kormány a civiltörvénnyel

Alföldi Róbert: Fasisztoid
irányba mennek a dolgok
az országban.

fogalmak teljes zűrzavaráról”. Az ember csak kapkodja
a fejét, teszi hozzá Alföldi,
„miközben egyre szomorúbb
és kétségbeesettebb”.
A média mai helyzetével
kapcsolatosan azt mondta,
már csak néhány csatorna
maradt, ami nem a kormányzati propagandát szolgálja. És
ami nem azt nyomja, „amit a
kormány szeretne, azt előbbutóbb ellehetetlenítik, megveszik, átalakítják vagy bezárják”.

birtokol egy eddig elsősorban
külföldre dolgozó műszaki vállalatot, az Yntergy Zrt.-t.
A cégnek korábban egyik
legnagyobb megrendelője a
kazahsztáni LKZ vonat-összeszerelő üzem volt, de megjelentek az Oroszországhoz
tartozó Csecsenföldön, és voltak nigériai megbízásaik is.
Papp András Zoltán, az
Yntergy Zrt. vezetője és résztulajdonosa nyilatkozott a lapnak, elmondta, hogy az Adrere
Limited tulajdonosa „egy orosz

magánszemély”. Azt azonban
nem árulta el, hogy kiről
van szó.
Ifj. Orbán Győző a Gamma
Analcont nevű, műszaki eszközöket gyártó cégen keresztül
szerzett részesedést az
Yntergyben. A Gamma Analcont vezetője és résztulajdonosa is Papp András Zoltán. Ő
a lapnak azt mondta, ifjabb
Orbán Győző rokoni kapcsolata a miniszterelnökhöz egyáltalán nem számított, amikor
bevonta őt a cégbe.

(korábban Tisza-TK Projekt
Kft.) különböző vállalkozásokon keresztül a miniszterelnök jóbarátja, Mészáros
Lőrinc polgármester a kisebbségi tulajdonos. Egy-egy támogatáshoz szigorú feltételeknek kell megfelelni, de a
Kall Ingredientsnek csont nélkül ment minden, olyannyira,
hogy állami szereplők támogatták az egész beruházást.
A céget 2015 áprilisában
alapították, decemberre már
érvényes szerződése volt a
Külgazdasági és Külügyminisztériummal. Egyedi kormánydöntéssel kapott 9,2
milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást,
cserébe vállalta, hogy 31,9
milliárd forintos beruházás-

sal gabonafeldolgozó gyárat
épít Tiszapüspöki határában,
és a 7 (!) munkavállalója
mellé további 550 dolgozót
felvesz – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint 2 hónappal
az állami támogatás odaítélése előtt a Kall Ingredients
már megállapodott a szintén
állami tulajdonú Eximbankkal, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és a
Mészáros Lőrinchez köthető
MKB Bankkal arról, hogy
ezek hárman 113 millió euró
(35 milliárd forint) hitelt nyújt
a társaságnak. Így különböző
formában összesen 44,2 milliárd forintot kapott a cég,
azaz többet, mint amennyibe
a szerződésben vállalt beruházás kerül.

Mészáros Lőrinc megszerzett egy céget,
és hozzávágtak 44 milliárd forintot
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Ács Szilvia: Szeged már nem szezonális város

Dinamikusan emelkedik a belföldi vendégek száma
Sorozatunkban a teljes egészében önkormányzati cégeket és
vezetőiket mutatjuk be: min
dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket valósítanak meg?

Valószínűleg az önkormányzati
társaságok közül a Tourinformiroda hivatalos nevét tudnák
legkevesebben. Pedig a Szeged
és Térsége Turisztikai Nkft.
1999 óta tevékenykedik, két
éve teljes egészében a város
tulajdona. Fő feladata az iroda
működtetése, emellett 2011
óta hozzá tartozik az Alsóvárosi
Tájház is. Az ott dolgozó főállású és félállású munkatársuknak nyári szezonban önkéntesek és diákok segítenek. Tavaly Kulik Melinda nyerte el Az
év tájházvezetője országos
címet.

˙
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Aktívan kapcsolódik ki

Az utazás az egyik hobbija a
43 éves Ács Szilviának, kedvenc hazai úti célja a Bakony
és a Börzsöny, ahová a párjával vagy nagyobb családi
körben a biciklijüket is magukkal viszik. Baráti társasággal bortúrán is szívesen
részt vesz. A maradék idejét
olvasással tölti, és szereti
eredeti nyelven nézni Vincent Cassel és Michael
Fassbender filmjeit.

Ács Szilvia: Az év első hét hónapjának adatai alapján a tavalyihoz képest 13 százalékkal
nőtt a vendégéjszakák száma, a vendégek száma pedig 14 százalékkal emelkedett.

tapasztaltak, évente 15-15 százalékos javulással. Legkiugróbb
eredményként a tavaly júliust
tartják számon, amikor 30 százalékkal több belföldi vendég érkezett, mint egy évvel korábban.
Idén is folytatódott ez a
nagyszerű tendencia: 20 százalékos emelkedést mért a statisztikai hivatal. Ebben a
szakember szerint jelentős szerepet játszott, hogy 550 férőhellyel gyarapodott a városban
a négycsillagos szálláshelyek
száma. A látogatók átlagosan
továbbra is két éjszakát töltenek Szegeden. Legerősebb
vonzereje a szabadtéri játékoknak, a borfesztiválnak és a városnapi rendezvényeknek van.
Felmérést is készítettek ezer
hazai és ötszáz külföldi vendég
bevonásával. Az eredmények
visszaigazolják, hogy a város
megítélése nagyon jó, ennek ellenére van még feladat. Ilyen,
hogy elérhetőnek kell lennie a
Tourinform-irodának. Jövőre a
Széchenyi térre költöznek.
Ennek ellenére a számokból az
derül ki, hogy Szeged dinamikusabban fejlődik még annál a
Debrecennél is, ahol nagyságrendekkel jelentősebb beruházások valósultak meg.

költhetne Szeged a keretből tik meg a belföldi kiállítások
arra a projektre, amiben közös közül a budapestin, a miskolLegkeresettebb a térkép
értéküket, a szecessziót mutat- cin, a debrecenin és a szolnonák be. Ezt olyan nyugat-euró- kin. Emellett hangsúlyozzák a
A Dugonics téri Tourinform-iropai városokban igyekeznek városlátogatásokat, közte a
dát az ügyvezetővel együtt hármegismertetni a leendő turis- szecessziós és zsidó értékeket,
man viszik. Nyáron kiegészültákkal, ahol a szecessziónak illetve a gasztronómiát. A felkének a Széchenyi téri informáhagyományai vannak. Ezért szülési időszakban szervez a
ciós pavilonnál segítő három
csatlakoztak tavaly a Szecesz- Tourinform városlátogatásokat
sziós városok hálózatához, külföldi újságírók és utaztatók
ahová többek között Brüsszel csoportjainak. Ebben sem seés Barcelona is tartozik.
gíti őket az országos turizmusEmellett Szeged és Sza- politika,
hiszen
tavaly
badka közösen vesz részt egy decemberben bezárták a külbelgrádi és egy bukaresti ide- képviseleteket, akiknek rálátágenforgalmi kiállításon, ahol a suk volt a sajtóra. Most
kulturális turizmus hangsúlyos. Szerbiából és Boszniából, kéEz régiós bemutatkozást jelent, sőbb Romániából szerveznek
mert idén a Magyar Turisztikai csoportot.
Ügynökség nemzetközi kiállításon nem jelent meg, nem jutotNagyon jó Szeged
tak ki a nemzeti standra.
megítélése
Emiatt a legutóbbi belgrádi utaTuristák a felújított zsinagógánál.
zási kiállításon – amely a kelet- Az év első hét hónapjának adaeurópai régió legnagyobb tai alapján a tavalyihoz képest
egyetemistával. Évente a tájház Tourinform arra használja fel, expója – mint a dél-alföldi régió 13 százalékkal nőtt a vendégéj4 milliójával összesen 50 millió hogy frissítse a róluk szóló kiad- szerepelt együtt Szeged Makó- szakák száma, a vendégek
forintból gazdálkodnak. Kiadvá- ványait. Hetente követik a vál- val, Mórahalommal és Kiskun- száma pedig 14 százalékkal
nyaik nagy részét ettől függet- tozásokat az interneten elér- majsával.
emelkedett. Az elmúlt öt évben
Ugyancsak a fürdőket jelení- nagyon dinamikus emelkedést
len, önkormányzati pénzből hető kínálatban.
készíttetik el, de az utánrendelésekről már ők gondoskodnak.
Nemzeti stand helyett
A látnivalókról 11 nyelven, a
régiós
szállás- és vendéglátóhelyekről,
illetve a programokról három Ősztől tavaszig sok kiállításra
nyelven készítenek prospektu- viszik a hírét Szegednek. Legsokat. Egy negyedik, szezonális utóbb az újvidéki turisztikai váprogramajánlót is összeállíta- sáron jártak, legközelebb
nak, valamint ajánlanak sze- novemberben a budapesti
gedi és tematikus füzetkét is, a nyugdíjas expóra készülnek. Jöszecessziós palotákról. Legke- vőre Szabadkával közösen szeresettebb információs eszkö- repelnének több kiállításon, ha
zük természetesen a térkép.
uniós támogatást kapnak, de a
– A téli időszakban készü- pályázatok elbírálása fél éve
lünk a főszezonra. Bár az késik. A vajdasági várossal gyüutóbbi időben Szegedről nem mölcsöző a kapcsolat: 2004
mondható el, hogy szezonális óta közösen pályáznak markeváros lenne – hívja fel a figyel- tingtevékenységre. Jövőre 150
Szeged madártávlatból. Nagyon jó a város megítélése a turisták körében.
met Ács Szilvia, a Tourinform ezer eurót (46 millió forintot)
ügyvezetője. Noha a súlypont
áttolódik a nyárra, és egyre
több belföldi turista érkezik
hosszú hétvégékre, szerencsére télen meg a szerb vendégek jönnek előszeretettel. Mivel
sok vendéglátóhely nyit ki és
zár be, a téli hónapokat a
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Éváék negyedszer kaptak téli tüzelőt

400 rászoruló családnak jut a 17,2 milliós ellátásból
Folytatás az 1. oldalról
A tüzelőt Joób Márton önkormányzati képviselő segített
betalicskázni. A szociális bizottság elnöke elmondta, az
önkormányzat már négy éve
segíti a rászorulókat. Az erre
fordítható keret évről évre
emelkedik. Az első évben
9,5 millió forintból vásárolt
fát a város, idén ezt az öszszeget 17,2 millióra emelték. A fára pályázni kell, idén
csak az nem kap ellátást, Megérkezett Gyarmatiékhoz
a tűzifa.
akinek a beadványa nem felelt meg. A nyerteseknek az
idei évben korábban kezdték hassa. A politikus hozzáel kiszállítani a tüzelőt, hogy tette, a város elkötelezett,
a hidegig mindenki megkap- hogy ilyen formában is segít-

Tesztelik a fedélzeti
jegyautomatákat

sen a nehéz anyagi körülmények között élőknek. Idén
400 családnak jutott a szociális tüzelőből.
Szécsényi Ferencné, Tápé
önkormányzati képviselője elmondta, a pályázatok elbírálásakor az volt a fő szempont,
hogy a pályázó részesül-e
már valamilyen szociális támogatásban. Ha ugyanis kap
valamilyen támogatást, akkor
biztosan rászorul erre a segítségre is. A képviselő hozzátette, a körzetében 70 család
kap fát. Ez a szám évről évre
emelkedik, mivel több az erre
fordítható pénz, de sajnos
egyre több a rászoruló is.

2017. október 21., szombat

Egymilliárdot nyert a város
közlekedésfejlesztésre

Egymilliárd forintból fejlesztheti az önkormányzat és 12 partnere a fenntartható városi közlekedést. Erre közvetlen brüsszeli
pályázati forrást nyert Szeged, Kelet-Európából egyedüli városként. A 206 pályázó településből mindössze 16 kapott támogatást – hangsúlyozta Nagy Sándor. A fejlesztési alpolgármester elmondta, a projekt 36 hónapja alatt felmérik a partnerek, a nagy foglalkoztató cégek – Pick, SZTE klinikai központ,
EPAM Systems, SZKT stb. – mobilitási körülményeit és lehetőségeit. Ez alapján ahol például kevés a kerékpártároló, megépítik az összegből, ahol pedig a tömegközlekedés tud segíteni
egy kis átalakítással, ott módosítják a menetrendet. Fejlesztenek közlekedést könnyítő okostelefonos applikációt is, amiből
megtudják majd, merre és hogyan közlekednek a szegediek.
A projekt támogatási intenzitása 80 százalék, a teljes költsége
pedig 3,2 millió euró (1 milliárd forint).
– A pályázati összeget közvetlenül a partnerek kapják, az
önkormányzat 707 ezer eurót (220 millió forintot) – mondta
Nagy Sándor. Bővül majd a partneri lista, hiszen jelezte részvételi szándékát a BP és az ELI is. A projekt még idén elindul.

Egyedülálló szolgáltatás az országban

Egyedülálló az országban az
a bankkártyás jegyautomata,
amelynek a tesztelését elkezdte az SZKT. Az új berendezéseket a tervek szerint év
végén 200 villamosra, trolira
és buszra szerelik fel.

gyobb késést szenvedhetnek.
Ilyen kihívásokra az európai közlekedési társaságok
különböző fejlesztéssel válaszolnak: az egyik lehetőség,
hogy automatákat helyeznek
el a legforgalmasabb megálTavaly több mint félmillió lókban, csomópontokban,
jegyet váltottak az utasok a másrészt a járművekre is
szegedi tömegközlekedési jegykiadó automatákat szejárművek vezetőinél, és ez a relnek. Ilyen berendezésekszám évről évre növekszik. kel Európa számos városáEmiatt a járatok kisebb-na- ban próbálkoznak, Csehor-

Fizetni érintős bankkártyával lehet.

szágban és Horvátországban
is működnek ilyenek.
– Mindezek ismeretében
Szeged 2017 elején közbeszerzési pályázatot írt ki fedélzeti jegykiadó automatákra,
amelynek nyertese szeptemberre gyártotta le az első proto-

típust, aminek a tesztje elkezdődött – tájékoztatott MajóPetri Zoltán, az SZKT ügyvezető
igazgatója. Az automata képes
lesz vonaljegy, 24 és 72 órás
jegy kiadására, fizetni érintős
bankkártyával lehet, amely
egyúttal illeszkedik a készpénz-

mentes város, azaz az okos
város koncepcióhoz.
Októberben és novemberben úgynevezett rázkódási és
kommunikációs tesztek sorát
végzik el a szakemberek
annak érdekében, hogy a Szeged útjain közlekedő összesen
közel 200 busz, troli és villamos felszerelése az év végén
el tudjon kezdődni.
A fejlesztés egyelőre egyedülálló Magyarországon. A
rendszer működéséhez a közlekedési társaságoknak, az
automata szállítójának, mobilszolgáltatónak és kereskedelmi banknak szorosan
együtt kell működnie azért,
hogy a járműveken menet közben is meg lehessen vásárolni
a menetjegyeket.

Új megállóhelyet terveznek Szentmihályon

Fejlesztenék a vasútvonalat Szeged és Szabadka között

Felújítanák a két éve lezárt Szeged–Szabadka közötti vasútvo- zötti 40 kilométert a gyorsvonanalat, amit azzal támogat az önkormányzat, hogy módosítja a tok 31 perc alatt tennék meg, a
területét érintő, a vasúthoz kapcsolódó építési szabályzatokat. személyvonatok pedig 70 perc
alatt, ha az útlevél- és vámvizs– Vasútfejlesztést készítünk a területét érintő, a vasúthoz és gálatot menet közben elvégezelő, ami nem a tramtrain része az azt keresztező közutakhoz nék.
Új vasúti megállóhely is
– hangsúlyozta Nagy Sándor kapcsolódó szabályzatokat móvárosfejlesztési alpolgármester dosítja. Ezekre a mai szabvá- szerepel a tervekben Szenta Szeged–Szabadka vasútvo- nyok miatt van szükség – mihályon, épületek felújításánal felújításához kapcsolódó
val, P+R parkolóval, kerék160
pártárolóval, korszerű elektépítési szabályzat módosításáronikus utastájékoztató rendról, amiről szeptemberben dönkilométer/óra
szerrel. A peronokat esőbetött a közgyűlés. Elmondta,
Ennyivel mehetnek
állóval, padokkal, világítással
hagyományos nagyvasút épüla
vonatok.
ne ki. A síneken a tervek szerint
szerelnék fel. Minden érintett
közút–vasúti átjárót korsze– amit a Duna–Körös–Maros–
Tisza Együttműködés (DKMT) mondta Nagy Sán-dor. Az elfo- rűsítenék. Ahol a földutak túl
magyar–szerb határon átnyúló gadott határozatból kiderül, a közel húzódnak a vágányhoz,
programja finanszíroz – 160 ki- szegedi rendező pályaudvar– új párhuzamos utakat alakílométer per órás sebességre is Röszke–Horgos–Szabadka tanak ki. Átépülne Szentmiképesek lennének a szerelvé- vasútvonal helyreállítása egy hályon a Harcos utcai vasúti
nyek. – Az önkormányzat azzal vágányt tartalmaz. A fejlesztés- átjáró is, amely most 28
támogatja az elképzelést, hogy sel a Szeged és Szabad-ka kö- fokos szögben keresztezi az

Átépülne Szentmihályon a Harcos utcai vasúti átjáró. Biztonságosabban be lehet majd látni a kereszteződést.

utat, így nem biztonságos, ha
nagy sebességgel közlekedik
a vonat. Emiatt 60 fokosra
emelik a kereszteződés szögét. Ehhez töltést kell építeni,

ami a legmagasabb pontján
közel három és fél méteres
lesz. Az átjárót gumiborításúra készítik, és fénysorompóval látják el.

2017. október 21., szombat

Kiegészítő járatok,
régi-új megálló

Sűrített és kiegészítő járatokkal
segítik a temetőbe igyekvőket a
tömegközlekedést üzemeltető
cégek mindenszentekkor –
döntött a közgyűlés városüzemeltetési bizottsága.

A temetői járatok érintik a lakótelepeket, a jelentősebb átszállási pontokat, így a Belvárosi
temető Szeged túlnyomó részéről átszállás nélkül vagy egy átszállással megközelíthető lesz
mindenszentekkor. Félóránként indulnak majd buszok a
tarjáni Víztorony térről a belváros és Rókus felé. A Szegedi
Közlekedési Kft. által üzemeltetett 3-as és 3F-es villamos
pedig meghosszabbított üzemidőben közlekedik majd, amelynek költségeire nem igényelnek többlettámogatást az önkormányzattól.
Változás, hogy november
4-étől módosul a 77A jelzésű
buszjárat menetrendje. A Kálvária sugárút és a Móravárosi
körút kereszteződésében megnyílt bútoráruháznál van egy
megálló, amit jelenleg nem
használnak. November 4-étől
viszont szabadnapokon megáll
majd itt a 77A járat. A Mömaxnál beiktatott pluszmegálló
nem befolyásolja a menetidőt.
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Szeged a tudásgazdaságra alapozza jövőjét

Pest után Csongrád megyében a legtöbb a magasan képzett munkavállaló

Folytatás az 1. oldalról
Szentgyörgyi szerint a technológiai váltás sürgeti az
elektronikai és az informatikai ágazatok fejlesztését az
iskolarendszerben. – Újabb
ipari forradalom előtt állunk. Kérdés, hogy a gazdasági kamarák befolyása alá
került szakképzés, az öszszeszerelő üzemeknek kedvező lebutított oktatás, az
olcsó kétkezi munkások
képzése, az úgynevezett
munka társadalmának építése mennyire szolgálja a
jövőt – fogalmazta meg kérdését az alpolgármester.
Gablini
Gábor,
az
MGYOSZ alelnöke szerint ha
nem rendezik a béreket, felgyorsul az elvándorlás. Úgy
vélte, drasztikus változás
kell a szakképzésben. Abraham Maslow amerikai pszichológust idézve hangsúlyozta, vagy előre lépünk
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A BP szegedi székházában 2020-ig közel 500 fóre emelkedik a dolgozók létszáma.

egyet a növekedés irányába, vagy hátrafelé a biztonságba. Szerinte kockáztatnunk kell. Többek között

Foglalkozások tűnnek el

azért is, mert Magyarországra alig települnek külföldi vállalkozások, mert
nincs megfelelő szakkép-

A ma legnépszerűbb tíz foglalkozás 2004-ben még nem létezett, a 700 leggyakoribb foglalkozás fele pedig húsz éven belül eltűnik – mondta Szegeden Lénárd Sándor. A neveléstudomány egyik legelismertebb hazai szakértője szerint a mai magyar iskolarendszer
nem sok esélyt ad a gyerekeknek az előrejutásra.

Védett az alsóvárosi iskola is

zett munkaerő, és nem jönnek a munkavállalók, mert
a magyar bérek már tőlünk
délre és keletre sem versenyképesek. A piacról 200
ezer új munkaerő hiányzik.
Egy friss felmérés szerint a
megkérdezettek a növekedést illetően az innovációban és a humán erőforrás
fejlesztésében látják a legnagyobb potenciált.

Pályázati hirdetmény
A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az IKV Zrt.
versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő

értéKeSÍtéSre
hirdeti meg a

Szeged, i. ker. 3480/1 helyrajzi számú

450 m telekterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, per- és tehermentes ingatlant
2

25.110.000 Ft bruttó pályázati alapáron.

az ingatlan megtekintésének időpontja: 2017. október 25., 1000 óra.

Újabb kilenc ingatlan, zömében iskola- – tűzoltószertár, az első világháború ideépület került fel nemrég a védett házak jén katonai célok, orvosi rendelő, óvóhely. 1944. augusztus
listájára, amivel 436-ra
20-án az épület főbejánőtt a helyi egyedi véde436
rata és központi lépcsőlem alatt álló épületek
Ennyi
a
helyi
védett
bombatalálatot
háza
száma Szegeden. A Dobó
ház
Szegeden.
kapott. Az 1947-ben kéutca 42. szám alatti Alsófelújítási tervek alapszült
(kéIskola
városi Általános
pünkön) az 1879-es nagy árvíz utáni ján az épületet helyreállították, de
újjáépítéskor a kor elterjedt eklektikus sajnos nem az eredeti állapotában. Az
stílusában épült 1883-ban elemi iskolá- akkori jellegtelen, de szükséges bővíténak. Az épületet a feltételezések szerint sek sem igazodtak az épület eredeti
Meixner Károly (1853–1895) építész, a alaprajzi rendszeréhez. Ezután többször
Postapalota alkotója tervezhette. Fenn- is felújították az iskolát, utoljára 1977 és
állása során az oktatás mellett az épület 1983 között. Az iskola 1993-ban egy
egy részét más célokra is hasznosították különálló tornateremmel gazdagodott.

a pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban 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 tárgyaláson
csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az iKV zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2017. november 3. napján, 1200 óráig bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta. A pályázó az
általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább
a pályázati alapárnak a 10%-a, azaz min. 2.511.000 Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati
ajánlathoz kell csatolni.

Pályázati tárgyalás helye:

iKV zrt. Szeged, dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének i. emeleti tárgyalóterme.

a pályázat benyújtás határideje és a pályázati tárgyalás időpontja: 2017. november 14. 1000 óra

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati alapár
emelésének mértéke min. 1.000.000 Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.
A pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdésekre Hoffner István ingatlangazdálkodási csoportvezető ad
részletes tájékoztatást (Szeged, Dáni u. 14–16. 62/563-191).

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: 62/563-100
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Rómeó és Júlia a szabadtérin

Jubilál a Szegedi Kortárs Balett

Hegedűs D. Géza rendezi a világ leghíresebb szerelmes történetét

Az idén harmincéves fennállását ünneplő Szegedi Kortárs
Balettnek az első premiertől, 1987. szeptember 27-étől
napjainkig összesen 124 bemutatója volt. A társulat huszonkilenc országban vendégszerepelt, több mint ötven
díjat nyert. Juronics Tamás művészeti vezető ez idő alatt
2009-ben kapta meg a legmagasabb művészeti kitüntetést, a Kossuth-díjat. Juronics – aki a 124 bemutatóból
hatvanhetet koreografált – Pataki András igazgatóval az
indulás óta követi és alakítja a társulatot.
A balett első vezetőjére, Imre Zoltánra november 8-án
emlékeznek a Műpában egy róla készült filmmel, Czár
Gergely és a Hollandiában élő román koreográfus, Corneliu Ganea alkotásaival, valamint a 30 év, 30 kép című
fotókiállítással. A budapesti szereplés után Szegedre is
elhozzák mindezt. Pataki András úgy nyilatkozott, hogy a
jubileumi évadban minden hónapra terveznek egy kisebb
eseményt.

Hegedűs D. Géza színész-rendező állítja színpadra jövő nyáron a Szegedi Szabadtéri
Játékokon a világ leghíresebb
szerelmes sztoriját, a Rómeó
és Júliát. Negyvenöt éve Kalocsay Miklóssal, Kútvölgyi Erzsébettel, Darvas Ivánnal és
Mensáros Lászlóval a főszerepben játszották a darabot a Dóm
téren.

30 év, 30 kép

Az indulás óta 124 bemutatója volt a balettnek.

Programajánló

Őszi darules a Fehér-tónál
Időpont: október 21., szombat, 15 óra
Helyszín: Fehér-tó
A Tisza-völgyi Bemutatóház megtekintése után a tórendszer ideális pontján
bevárják a résztvevők a darvak esti behúzását. A szervezők reményei szerint
madarak tízezrei húznak el az érdeklődők feje fölött. Az európai darunépesség egyik legjelentősebb vonulási
útvonala Magyarország keleti felén húzódik keresztül. A százezres madártömeg őszi pihenőhelyéül néhány
háborítatlan, természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhely szolgál. Az
utóbbi évek monitoringadatai szerint
az őszi vonulás során a Fehér-tavon
tartózkodó darvak lszáma 20-30 ezres
létszámmal tetőzik.

Zongoraest
Időpont: október 24., kedd, 18 óra
Helyszín: SZTE Rektori Hivatal
Maczelka Noémi ad koncertet, aki
több zongoraverseny díjazottja, a Casale Monferrató-i verseny első díjasa,
számos európai országban és az

Szent-Györgyi Albert
Egyesült Államokban lépett
színpadra mint szólista, zongorakísérő vagy kamarazenész.
Az esten többek között Bartók-, Liszt- és Dohnányi-művek
csendülnek fel.

Magyar Nobel-díjasok
Időpont: október 25., szerda,
15 óra
Helyszín: Senior Center
Hány magyar Nobel-díjas van?
címmel tart előadást az Idősek
Akadémiáján Hannus István egyetemi
tanár. Szent-Györgyi Albert a szegedi
egyetemen végzett munkája eredményeiért nyerte el a világ legrangosabb
tudományos elismerését. Idén december 10-én lesz 80 éve, hogy
Szent-Györgyi Albert átvette az orvosi
Nobel-díjat.

Júlia, hiszen rendezőként is bemutatkozik
Szegeden.
A Rómeó és Júliát két fergeteges
Shakespeare-vígjáték műsorra tűzése
után választotta be a
programba a szabadtéri igazgatósága. A
két produkció – a Tévedések vígjátéka és
Csak egyszer játszották – 1972a Vízkereszt, vagy
ben – a Szegedi Szabadtéri Jáamit akartok – olyan
tékok 86 éves története során
hatalmas sikerrel
William Shakespeare talán legment az előző éveknépszerűbb művét, a Rómeó és
ben, hogy úgy döntötHegedűs D. Géza az Újszegedi SzaJúliát. Hosszú évtizedek óta
tek, nem szakítják
nem került színre a Dóm téren a badtéri Színpadon bemutatott Kék-lila meg a shakespeare-i
nyár című produkcióban.
világ leghíresebb szerelmes
sort. 2018. július 27sztorija. Jövőre viszont műsorra
én, 28-án és 29-én
tűzi a fesztivál a darabot, és totta már Szegeden a csillagte- láthatják a nézők a Dóm téren
most azt is elárulták, ki lesz a tős színházban. A hetvenes a világ leghíresebb szerelmes
produkció rendezője.
években Az ember tragédiája történetét. Arra még várni kell
Generációk közönségked- Ádámja volt. Különleges alka- pár hetet, mire kiderül, kik játszvenc művészével, Hegedűs D. lom lesz a jövő évi Rómeó és száka a címszerepeket.
Gézával több alkalommal is találkozhattak már a nézők a sza1972-ben…
badtérin. A Vígszínház népszerű színész-rendezője legutóbb
1972-ben Rómeót Kalocsay Miklós főiskolai hallgató, Júliát
pár éve vállalt el itt egy operettpedig Kútvölgyi Erzsébet alakította a szabadtérin. Mercutio
főszerepet, sőt az Újszegedi
Harsányi Gábor, Benvolio Maros Gábor, Lőrinc barát MenSzabadtérin is többször dolgosáros László, Verona hercege Darvas Iván, Júlia dajkája
zott, és vaskos klasszikusok kiSzemes Mari volt. A darabot Vámos László rendezte.
emelkedő karaktereit is alakíDon Juan és Lili
Időpont: október 26., csütörtök,
19 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti Színház
Gluck: Don Juan/Vivaldi: A négy évszak – Feminizma. Két egyfelvonásos
táncjáték a Szegedi Kortárs Balett
előadásában. Don Juan csupa szélsőség. Szentimentális és szívtelen. Amíg
meg nem kapja vágya tárgyát, gyengéd, azután kegyetlen. Don Juan szerepében Hegedűs Tamás.
Az évszakok múlása és az emberi
életút fejlődése közötti szimbolikus
párhuzam evidencia, amelyet ezúttal
a „női szemszög” tesz különlegessé.
Nagy Kriszta Tereskova Feminizma
című írásában a még gyermek leány
félénken közelít a másik nemhez, de
hiába kapcsolódik bárkihez is, a titokzatos világ kapuja nem tárul ki előtte.
Lili, a lány szerepében Szigyártó
Szandra és Pataki Noémi.
Orgonahangverseny
Időpont: október 26., csütörtök, 19 óra
Helyszín: új zsinagóga
Csanádi László ad orgonahangversenyt, aki Európa tizenöt országában
koncertezett. Az esten J. S. Bach,
C. Franck és Liszt Ferenc művei csendülnek fel.

Merre?!
Időpont: október 27., péntek, 19 óra
Helyszín: ZUG Színház és Művészeti
Tetthely (Gyertyámos utca 4.)
Mi történik akkor, ha válaszút elé érkezünk? Ha úgy érezzük, már nem mi
irányítjuk az életünket, és mintha minden ellenünk szövetkezne? Fanni egy
átlagos, fiatal lány, aki egyszer csak
úgy érzi, nincs tovább. Folyamatos kudarcok érik, saját magában keresi a
hibát, és próbálja megfejteni, miért
ilyen az élete. Változtatni szeretne, de
hogyan? A budapesti MégIs Társulat
Fekete Anikó vezetésével már számos
előadást hozott létre, amelyek teret
és játékot biztosítanak a közönség
számára is, így a
nézők gondolatai, érzései segítik a darab
kibontakozását.

mit rendezte: Gárdos Éva. Főszerepben Kolovratnik Krisztián. További
szereplők: Tenki Réka, Kulka János,
Dobó Kata, Anger Zsolt. A közönségtalálkozó vendégei: Gárdos Éva rendező és a film több szereplője.
Moderátor: Tóth Zoltán János egyetemi oktató.
Könyvforgatag a Megállóban
Időpont: október 31-éig
Helyszín: Megálló – Tarján felett az ég
Cseréljen, ajándékozzon vagy fogadjon örökbe egy könyvet! Mindennap
nyitvatartási időben – hétfőtől csütörtökig 14 és 20 óra, pénteken pedig 9
és 12 óra között – a Megálló könyvtá-

Budapest Noir –
filmbemutató és
közönségtalálkozó
Időpont: október
27., péntek, 19
óra
Kolovratnik Krisztián
Helyszín: Belvárosi mozi
Gordon Zsigmond, a kiábrándult bűn- rából (Budapesti körút 23.) lehet szeügyi újságíró egy brutálisan meggyil- mezgetni, és örökbe lehet fogadni egy
kolt fiatal lány halála után nyomoz a vagy akár több könyvet, és mindezt
30-as évek Budapestjén. Csakhogy teljesen ingyen. A kínálatban szépiroez az ügy más, mint a többi, minden- dalmi művek, szakkönyvek, szórakozhol falakba ütközik. Gordont hajtja a tató irodalmi regények, gyerekmesék,
kíváncsisága, és minél jobban el akar- tankönyvek és ponyvaregények találják ijeszteni, annál kitartóbban követi hatók. Ha nem talál szimpatikus könya nyomokat. A szálak több irányba ve- vet, ajándékozzon egyet, hogy
zetnek, és úgy tűnik, senkinek nem áll frissüljön a Megálló állománya, így
érdekében, hogy kiderüljön az igaz- lehet, hogy legközelebb már az újult
ság. Kondor Vilmos regényéből a kri- kínálatból tud válogatni.
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Három győzelemnél tart a Szeged a BL-ben

Jól folytatódott a nemzetközi szezon Juan Carlos Pastor csapata számára
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Nagy László lemondta
a válogatottságot

Nagy László lemondta a válogatottságot. A 36 éves, szegedi nevelésű
jobbátlövő elmondta, nem hivatkozik sérülésekre vagy családi elfoglaltságra, azért döntött így, mert a
posztján a szegedi Balogh Zsolt és
a veszprémi Ancsin Gábor továbbviheti a stafétabotot. Nagy 1999-ben
a Pick Szeged játékosaként mutatkozott be a válogatottban, és 199
meccsen 728 gólt szerzett.

A kék mezes MOL-PICK Szeged kiváló meccsen játszott döntetlent a címvédő Vardar ellen. Fotók: EHF

A Nantes elleni vereség óta a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata legyőzte a PPD Zagrebet, a Kristianstadot és a Wisła
Płockot, valamint döntetlent játszott a címvédő Vardarral a Bajnokok Ligájában. A sorozat novemberben folytatódik.

Nagyüzem volt a Bajnokok
Ligájában a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata
számára: kevesebb mint
három hét alatt négy mecscset is lejátszott az együttes
az elitligában. A francia
Nantes elleni első fordulós
vereség után sikerült javítani: azóta három győzelem
mellett egy döntetlen a mérleg. De nézzük sorjában!
Horvátország fővárosában, Zágrábban különösebb
megerőltetés nélkül nyert a
gárda a PPD ellen: már a félidőben 17–12-re vezettek, a
vége 28–23 lett. Volt egy

rossz tízperces időszak,
akkor veszélyeztettek a hazaiak, de végül Balogh Zsolt
nyolc találatával a Szeged
nyert.
Következett hazai pályán
a svéd IFK Kristianstad elleni összecsapás és az idei
legsimább siker. Már a szünetben kilenc gól volt az
előny, ennyi maradt a végére
is: 36–27-re győzött Juan
Carlos Pastor csapata,
amelyben ezúttal a magyar
válogatott Bodó Richárd lőtt
nyolc gólt.
A sorozat legnagyobb feladata a címvédő elleni mér-

kőzés volt: hazai pályán
szinte végig vezetve sikerült
26–26-os döntetlent játszani a macedón Vardar
Szkopje ellen. A győzelem
benne volt a szegediek kezében, ám a végén a Vardar
rontott ziccert – a döntetlen
igazságosnak mondható.
Ezen a találkozón, valamint a zágrábin és a Wisła
Płock elleni idegenbeli siker
során is öt gólt szerzett
Denis Buntic – a BL-győztes
horvát átlövő legszebb napjait idézi, ahogyan a kapuban José Manuel Sierra is
remekül véd. Płockban
egyébként 33–27-re győzött,
amivel átmenetileg az A jelű
nyolcas élére állt az együttes, de sok van még a 14 fordulós csoportkör végéig.

– Nagyon örülök, hogy
nyerni tudtunk Lengyelországban. A Płock tudásán alul
játszott, mi nem. Fontos sikert arattunk, mert sokan
megizzadnak majd az Orlen
Arénában. Szerencsére mi
egy könnyed győzelemmel
tudtuk elhozni a két pontot –
értékelte a szegediek harmadik BL-sikerét Bodó Richárd.
A BL-ben legközelebb november 5-én lép pályára a
szegedi együttes, amely
akkor a német Rhein-Neckar
Löwent fogadja. Addig azonban még vár egy nagy feladat a csapatra: október
21-én, szombaton 13.30-tól
a Telekom Veszprémet látják
vendégül az újszegedi sportcsarnokban a bajnokság
szuperrangadóján.

Nagy Péter készül az amerikai Hatezren futottak Szeged
világbajnokságra
belvárosában

Nagy Péter szegedi súlyemelőnek a kizárások miatt több riválisa sem lesz ott a világbajnokságon.

lenlegi legsikeresebb súlyemelője az elmúlt hetekben Szegeden edzett, majd a spanyol
csapatbajnokságon emelt, hamarosan pedig következik egy
A Szegedi Lelkesedés SK súlye- hosszabb tatai edzőtábor. Idén
melője, Nagy Péter (képünkön) az Egyesült Államokban rendegőzerővel készül a decemberi zik a világbajnokságot, Nagy
világbajnokságra. Hazánk je- december 5-én lép dobogóra.
A nemzetközi szövetség kilenc ország,
Azerbajdzsán,
Fehéroroszország, Kazahsztán, Kína, Moldova, Oroszország,
Örményország, Törökország és Ukrajna
összes súlyemelőjét
egy évre kizárta minden versenyből, így
Nagynak több riválisa
sem lehet ott az év
nagy eseményén.

Nagy László. Fotó: MTI

Jó úton Jászapáti

A rövidpályás gyorskorcsolyázók
olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának második állomásán a
nők egyéni versenyeiben mindkét
távon a szegedi Jászapáti Petra szerepelt a legjobban magyar részről:
1500 méteren összesítésben a 10.
helyen zárt, 500 méteren 12. lett.
A női staféta – amelynek tagja a
szegedi Kónya Zsófia is – a negyeddöntőben búcsúzott.

Három szegedi a keretben

Csorba Zsófia, Kálmán Brenda és
Papp László is tagja lett a magyar
utánpótlás kajak-kenu válogatott
szűkített keretének, amely a
2018-as ifjúsági olimpiára készülhet. A DÉMÁSZ Szeged VE tehetségei a Dunai István keretfeltöltő
versenyen mutatott teljesítményükkel vívták ki a jogot a csapatba kerülésre. Dónusz Éva utánpótlás
szövetségi kapitány szakáganként
4 versenyzőt, valamint 2 tartalékot
jelölt ki, akik megkezdhetik a közös
felkészülést a 2018-as európai kvalifikációs versenyre.

Nem tudták legyőzni
Major Nórát

Kaposváron rendezték meg a serdülő
leány országos bajnokságot. A versenyen az SZVSE-ből Major Nóra 65 kilogrammban nem talált legyőzőre,
míg Micsiz Nóra a +65 kilóban az ötödik helyen végzett. Edzőik Nagymihály
Ferenc és Bárkányi Zoltán.

Immár 16. alkalommal rendezték meg Szeged legnépszerűbb
szabadidősportos rendezvényét, a Pick Utcai Futófesztivált.
Három távon, a családi csapatban, a 3, 4, valamint a 6 kilométeren összesen hatezren mozogtak, sportoltak a belvárosban.
A Deák-gimnáziumból több mint hatszáz tanuló futotta le a
távot, de Kistelekről is érkeztek százhúszan az eseményre. Juan
Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának
vezetőedzője volt az egyik rajtoltató, míg a játékosok közül Alen
Blazevic és Stas Skube is díjakat adott át.

Kothencz Petra mindent
megnyert

A Muréna utánpótláskorú versenyzői nemrég Kecskeméten, a nemzetközi uszonyos úszó fiatalok
világtalálkozóján álltak rajtkőre.
A junior- és felnőttválogatott Kothencz Petra kibérelte a dobogó legfelső fokát: minden számban
győzött, amiben elindult. Nagy csatát vívott klubtársával, az egy évvel
fiatalabb Varga Jázminnal, aki egy
szám kivételével mindig a második
helyen ért célba.

8

˙

2017. október 21., szombat

Szegedi Tükör

Horoszkóp

KOS (III. 21 –IV. 20.) A
céljaiért való küzdelemben
ideje egy kicsit megállni,
megpihenni, és értékelni azt,
amit eddig elért. Mindenki megérdemel egy hátba veregetést, akkor is, ha
még nem érte el a kitűzött célt.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Harmóniára törekszik a pénzügyeiben és a magánéletében egyaránt. A következő időszakban ezt nem lesz egyszerű összeegyeztetnie, lehet, hogy nehéz
döntéseket kell majd hoznia.
IKREK (V. 21 –VI. 21.)
Sokszor nehezen tud szabadulni az előítéleteitől.
Járjon nyitott szemmel, és
akkor találkozhat valakivel, aki rácáfol az előítéleteire, amivel kellemes meglepetést szerez önnek is.
Legyen rugalmasabb!
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Kezd
belefásulni a munkájába.
Közel áll a kiégéshez. A hétvégén mozduljon ki, próbáljon ki új programokat, keresse fel a
régi ismerőseit, gyűjtsön új élményeket. Kalandozzon egy kicsit,
megérdemli!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Ne kizárólag mások
visszajelzéséből merítsen
önbizalmat. Mindenki a
saját szemüvegén keresztül látja a
világot. Ahhoz, hogy szerelmi élete
megfelelő pályára álljon, elsősorban önmagának kell megfelelnie.
SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)
Néha nem rossz dolog átengedni másnak az irányítást. Nem kell teljesen
kiengednie a dolgokat a keze
közül, de mindenkinek szüksége
van néha pihenésre is. Lazítson
egy kicsit!
MÉRLEG (Ix. 23–x. 22.)
Olyan barátokkal vegye
körül magát az elkövetkező időszakban, akiktől
sok energiát kap. Figyeljen az étkezésére is. Munkája nagy igénybevétellel jár, így szüksége lesz máshonnan utánpótlásra.
SKORPIÓ (x. 23–xI. 21.)
Bárkivel találkozik, kedves és segítőkész, azonban könnyen elcsügged, ha
ezt a jó szándékot nem értékelik.
Igyekezzen azokon segíteni, akik
maguk is tesznek a sikereikért.
Ne várjon hálát senkitől.
NYILAS (xI. 22–xII. 21.)
Vértezze fel magát nyomós érvekkel. Ebben az
időszakban sok összezördülésre számíthat mind a kollégáival, mind a családja tagjaival. Ne zárjon le egyetlen vitát
sem rossz szájízzel.
BAK
(xII. 22–I. 20.)
Amennyire megingathatatlan a munkába vetett lelkesedése, az élet többi területén annyira rendszertelen. Próbálja
jobban beosztani a napjait. Szánjon
időt sportra, barátokra, szerelemre.
VíZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Nehezen engedi közel magához az embereket, de ha
egyszer bizalmába fogadott
valakit, bármit megtesz az illetőért.
Támaszkodjon a szeretteire, ha ledöntik a mindennapok nehézségei.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Erőteljes egyéniségekkel találkozhat az elkövetkező napokban a munkája vagy a
magánélete során. Ne hagyja, hogy elnyomják, háttérbe szorítsák az ön
erősségeit. Legyen magabiztosabb!

Október 21.
szombat

Október 22.
vasárnap

22/12
Orsolya,
Orsika

21/11
Előd,
Korina

Időjárás-előrejelzés Szegedre:

SZEGED ANNO. Öt olyan legendás szegedi éttermet is említett
Farkas Árpád, a Szegedi emlékkeresők Facebook-csoport alapítója, amelyre már csak az
idősebbek emlékezhetnek: a
Birka csárda – amely ma már
csak Bárány –, a Búbos étterem
és presszó – ami nagyon menő
étterem volt, később késdobáló
lett –, a Centrummal szembeni
Napsugár étterem – amely bisztróként, majd kocsmaként üzemelt, és ma már élelmiszerüzlet
–, valamint a Hági és az Alföldi
vendéglő. A Széchenyi téren a
mai Szeged étterem mellett végig
– beleszámolva a mostani kereskedelmi bankot – étterem és Szeged legelitebb szórakozóhelye
volt. Több száz asztal várta a vendégeket a híres teraszon. Az
egész épület háta mögött, a Feketesas utcában állt az Alföldi vendéglő, míg a Széchenyi tér felőli
oldalon a Tombácz étterem – ez
utóbbi lett a Szeged étterem, míg
az Alföldi megszűnt. Képünk
1959-ben készült az Alföldiről
(Fotó: Fortepan/Jurányi Attila).

Október 23.
hétfő

Október 24.
kedd

Október 25.
szerda

Október 26.
csütörtök

Október 27.
péntek

16/10
Gyöngyi

16/8
Salamon,
Ráhel

16/9
Blanka,
Bianka

17/7
Dömötör,
Amanda

17/7
Szabina,
Szabrina

OKTÓBER 24-ÉN, KEDDEN:
Lauer István (2. vk.) 17.00 óra, lakossági fórum a Boros József u. 23. sz. előtti közterületen, az elnevezendő terület közelében. A fórum témája: Szeged III ker. belterület 25228/5
hrsz.-ú ingatlan Boros József közként való elnevezése.
Nógrádi Tibor (3. vk.) 17.00–18.00 óra, Szent Mihály Műv.
Ház (Kapisztrán u.50.).
Kardos Irén (5. vk.) 15.00–16.00 óra, Móra utcai Fiókkönyvtár.
Nagy Sándor (16. vk.) 16.30 óra, IH Rendezvényközpont.
Tóth Péter 17.00–19.00 óra, fogadóóra, Jobbik Iroda (Püspök u. 9.).

OKTÓBER 25-ÉN, SZERDÁN:
Dr. Binszki József (10. vk.) 17.00–18.00 óra, Radnóti Miklós
gimnázium.
Tóth Péter 17.00–19.00 óra, Jobbik Iroda (Püspök u. 9.).
OKTÓBER 26-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN:
Tóth Péter 17.00–19.00 óra, Jobbik Iroda (Püspök u. 9.).

OKTÓBER 27-ÉN, PÉNTEKEN:
Tóth Péter 17.00–19.00 óra, Jobbik Iroda (Püspök u. 9.)

OKTÓBER 28-ÁN, SZOMBATON:
Kothencz János (15. vk.) 9.00–11.00 óráig, L.É.T. Egyesület
(Csongor tér 1.).
Hekáné Dr. Szondi Ildikó (11. vk.) Lakossági bejelentéseket
az alábbi elérhetőségeken várja: telefon: 06-30/963-8137;
e-mail: szondi.ildiko@szeged.eu.

Forrás: koponyeg.hu

Anyakönyvi hírek

Szegeden kötöttek házasságot: 2017. 10. 07-én Juhász
Zoltán és Bodó Erzsébet Zoé;
Gyurkó Zoltán és Farkas Regina Katalin; Kovács Mihály
és Benyó Anikó; Vágó Zsolt és
Dósa Diána Ágnes; Daróczi
Tamás Ákos és Ágoston Krisztina; Árpás András Dániel és
Kotogány Anett; Hegedűs
Ádám és Pasztuhov Anna;
Matovics Máté és Gál Klaudia; Savanya Imre György és
Szamos Éva; Kovács Bence
és Szép Renáta.
Szegeden születtek: JuhászNagy Attilának és Hadobási
Tünde Etelkának 2017. 09.
26-án Petra; Rácz Alajosnak

és Rácz Szilviának 2017. 09.
27-én Benett; Sipos Zsolt Sándornak és Baranyi Anett Erzsébetnek 2017. 09. 27-én Letti;
Gregus Gábornak és Csont
Lindának 2017. 09. 28-án
Nadin; Kovács Mihálynak és
Orbán Viktóriának 2017. 09.
28-án Tibor; Tóth Attila Péternek és Lengyel Csillának 2017.
09. 28-án Enikő; Tóth Bélának
és Gajda Adriennek 2017. 09.
28-án Zoltán; Masa Szabolcsnak és Mityók Tímeának 2017.
09. 29-én Gréta; Lajos Rolandnak és Geszler Beatrixnek
2017. 09. 29-én Liza utónevű
gyermeke született.
Gratulálunk!

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu; www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
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