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600 ezer látogatóra
Szabó Sándor: 1956 forradalmának
számítanak a temetőkben
követelései ma is érvényesek

Készülnek a szegedi sírkertekben a halottak napjára: levágták a füvet, kitakarították
az utakat, folyamatosan ürítik
a hulladékgyűjtőket, mert
ilyenkor a szokásos mennyiség öt-hatszorosa keletkezik.
Az ünnepek alatt reggel 7-től
este 8 óráig tartanak nyitva a
temetők.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. Testamentum temetkezési divíziója által
üzemeltetett Belvárosi, Gyálaréti, Tápéi, Kiskundorozsmai
és a Református temetőben
már október eleje óta készülnek a halottak napjára: levág-

ták a füvet, kitakarították és
takarítják a fő- és mellékutakat annak érdekében, hogy
az ünnepre minden látogató
tiszta és rendezett környezetben tudja leróni tiszteletét elhunyt családtagja, barátja,
ismerőse sírjánál – tájékoztatott Molnár Tamás divízióvezető.
– A parcellák belsejében a
sírhelyek melletti területeket
a sírhely felett rendelkező
személyeknek, családtagjainak kell rendben tartani.
A gondozatlan területeket a
rendelkezésre álló kapacitás
mértékéig kitakarítja társaságunk az ünnepig. Idén nagy
hangsúlyt fektettünk a temetőkben a növények metszésére, hogy az átláthatóságot
biztosítani tudjuk. A sírkertekben lévő hulladékgyűjtőket
folyamatosan ürítjük, tekintettel arra, hogy ilyenkor a szokásos mennyiség öt-hatszorosa keletkezik – mondta
Molnár Tamás. Hangsúlyozta,
az örökös gondozásba vett
sírhelyeket és az emlékművek környékét beültették virágokkal, nemcsak a cég által
üzemeltetett temetőkben, de
a Dugonics, Alsóvárosi, Szerb
és Izraelita temetőben is. Az
ünnepek alatt egységesen
7 órától 20 óráig tartanak
nyitva a temetők.
Folytatás az 5. oldalon

Szeged város koszorúját Botka László polgármester, Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Mózes Ervin címzetes főjegyző helyezte el Nagy Imre szobránál.

1956 forradalmának követelései ma is érvényesek. Egy olyan
Magyarországot szeretnénk,
ahol otthon érezhetik maguk az
emberek. Ahonnan nem akarnak elmenekülni – mondta
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő a Nagy Imre szobránál rendezett városi ünnepségen.

galmazták meg elsőként azokat
a követeléseket, amelyek később az október 23-i forradalom tizenhat pontjának alapjául
szolgáltak. A fiatalok akkor sem
akartak mást, mint ma: szabad,
független és igazságos Magyarországot. Olyan hazát, ahol szólásszabadság és demokrácia
van. Ahol a politika nem telepszik rá a független magyar sajAz 1956-os forradalom és sza- tóra, ahol a földesurak által
badságharc 61., valamint a felvásárolt média nem a hataMagyar Köztársaság kikiáltásá- lom szócsöve, és ahol az emnak 28. évfordulójára emlékez- berek szorgalmuk és tehetsétek Nagy Imre szobránál a gük szerint érvényesülhetnek –
Rákóczi téren a városi ünnep- hangsúlyozta Szabó Sándor.
– Ma sincs ez másképp, a fiségen.
– A bátor szegedi diákok fo- atalok ma is részt szeretnének

Érdekli a befektetőket Szeged

Évente negyven-ötven befektető érdeklődik Szeged iránt
– mondta Csanádi Zoltán
(képünkön), a Szeged Pólus
Nonprofit Fejlesztési Kft.
ügyvezető igazgatója. A városi
cég fontos feladata a befektetők ösztönzése. Jelenleg a
szolgáltató központokra és az
információtechnológiára fókuszálnak. 2006-tól napjainkig
összesen 40 milliárd forint
uniós fejlesztés zajlott a Szeged Pólus közreműködésével
a városban, amelynek most az
Etelka sori uszodaépítés a legjelentősebb projektje.
Írásunk a 3. oldalon

Odesszától Rókusig
Jövőre már fúrják a kutakat,
és 2020-ra elkészül a négy
geotermikus rendszer Szegeden: az Északi és Odessza városrészben, valamint Felsővároson és Rókuson. A beruházás összértéke 10,5 milliárd forint. Hazai viszonylatban kiemelkedő geotermális
adottságai vannak a városnak, fejlesztéseinek köszönhetően így kiváltható lesz az
eddigi földgázfelhasználás jelentős hányada, így a szegediek tisztább, zöldebb, európaibb lakókörnyezetben élhetnek.
Részletek a 4. oldalon

vállalni az ország építésében és
fejlődésében, és ma is itthon
szeretnének boldogulni –
mondta a szónok.
Az elmúlt években azonban
már több mint félmillió magyar
hagyta el az országot – emlékeztetett a politikus –, mert itthon nem tudott boldogulni.
Szerinte Szeged még jó helyzetben van, hiszen átlag alatti a
munkanélküliség, és rengeteg
uniós forrás érkezik a városba,
egymást érik a fejlesztések, de
az ország nagyobbik felében
egyre nő az elégedetlenség,
sokaknak van megélhetési
problémájuk.
Folytatás az 5. oldalon

Élt 107 évet

Eltemették a 107 éves Délmagyarországot a Kossuth-szobor
tövében az Összefogás Szegedért Egyesület által meghirdetett demonstráción, ahol a
sajtószabadság mellett álltak ki
a tiltakozók. Az esemény főszervezői arra szólították fel a
szegedieket, hogy bojkottálják
az Andy Vajna által nemrég
megvásárolt Délmagyarországot. „Mutassuk meg közösen,
hogy a szegediek nem kérnek
Habony Árpád hazugságaiból,
Andy Vajna álhíreiből és a Fidesz propagandájából” –
mondta Kiss Ernő beszédében.
Bővebben a 2. oldalon
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Bojkottra szólítottak fel a demonstráció szervezői

Élt 107 évet: eltemették a Délmagyarországot

Jelképesen a Kossuth-szobor
tövében temették el a sajtószabadság mellett demonstrálók a
Délmagyarországot – tudósított
a Hír TV. A 107 éves napilapot
nemrég vásárolta meg Andy
Vajna filmügyi kormánybiztos,
kaszinótulajdonos. A demonstráció szervezői mécseseket helyeztek el a jelképes síremlék
mellett, és a kiadvány bojkottjára szólítottak fel.

Az Összefogás Szegedért Egyesület hirdetett gyertyagyújtást a
Klauzál térre, ahol Kiss Ernő
úgy fogalmazott beszédében: a
Délmagyarország megvásárlásával egy 107 éve hiteles és sikeres intézmény tönkretétele
vette kezdetét. – A szegediek
nem kérnek a fideszes propagandából, nem kérnek a hazugságokból és a gyűlöletkeltésből – hangsúlyozta a szeged.hu beszámolója szerint a
szónok.
Kiss Ernő szerint a Délmagyarország több mint egy évszázada tájékoztatta tisztességesen és hitelesen a helyi és országos eseményekről a megyében élőket. Azért szerették az
olvasói, mert független, hiteles
és sokszínű újság volt. Azzal,
hogy a Fidesz és Andy Vajna be-

tette a lábát a szerkesztőségbe,
lemondhatunk a régi, általunk
szeretett lapról – mondta a szónok. Elhangzott, a magyar jogállam katasztrofális állapotát jól
mutatja, hogy a nyilvánvalóan

A szónok végül bojkottra
szólította fel a szegedieket és
a Csongrád megyében élőket.
Arra kért mindenkit, hogy ne
vásárolják a Délmagyarországot, illetve előfizetésüket
mondják fel. „Mutassuk meg
A szegediek nem kérnek közösen, hogy a szegediek
a fideszes propagandá- nem kérnek Habony Árpád
hazugságaiból, Andy Vajna álból.
híreiből és a Fidesz propaganKiss Ernő szónok
dájából” – zárta beszédét
Kiss Ernő.
törvénytelen felvásárlást sem a
Ezután a résztvevők elheGazdasági Versenyhivatal, sem lyezték mécseseiket a jelképes
a Médiatanács nem akadá- sírkőnél. Több mint száz szelyozta meg. A lap felvásárlásá- gedi állt ki így a független maval végérvényesen megszűnik gyar sajtó mellett, a gyertyaa megyei újságpiac független- gyújtók között volt Botka László
sége és sokszínűsége – is. A polgármester mint magánmondta Kiss Ernő.
ember helyezte el mécsesét.

Vujity Tvrtko: Elég ebből!

Vujity Tvrtko kemény bejegyzést tett közzé
a Facebookon,
amit tízezrek lájkoltak, és ezrek
osztottak meg.
Az ország egyik
legnépszerűbb
televíziós riportere Túl minden határon
címmel november 10-én a Belvárosi
moziban tart előadást.

Vujity Tvrtko az alábbi bejegyzést írta
a közösségi oldalon: „A magyar sport
egyik legnagyobb szurkolójaként
mondom: előbb tegyék rendbe a kórházakat, az iskolákat, a teljes egészségügyet, az utakat, a védőnői
hálózatot (ahonnan százas nagyságrendben hiányoznak a védőnők, akik
pedig vannak, azok közül sokan 161
ezer forintot keresnek), fejlesszék az
úthálózatot, töltsék fel a hiányzó háziorvosi praxisokat, vegyenek téglákat
olyan gyermekápoló intézmények bővítésére, amelyek magánadományokból működnek, emeljék fel a
pedagógusok és más becsülettel dolgozó ember fizetését; vagy ha már a
sport: támogassák a lelkes amatőröket, az utánpótlást, DE NE ÉPÍTSENEK TÖBB LUXUSSTADIONT OLYANOK

KEDVÉÉRT, akik andorrai pékektől is
kikapnak, és megszenvednek feröeri
könyvelők ellen. Majd akkor épüljenek a stadionok, ha a bennük játszók
produkálnak is, ha megtelnek a most
jobbára kongó, milliárdokba kerülő létesítmények. Amíg ebben az országban van éhes gyerekszáj, addig
nekem nem kell fűthető gyepszőnyeg
sem!
TÖBB NEMZETKÖZI SZINTŰ STADIONUNK VAN, MINT NEMZETKÖZI
SZINTŰ JÁTÉKOSUNK! Stadionjaink
kihasználtsága gyalázatosan gyenge.
Csak a szövetségi kapitány évi félmilliárd forintot keres! Ilyen produkcióért, amit az egész ország és a teljes
világ lát. A selejtezők legnagyobb
égése volt, amikor egy olyan ország
csapata ellen égtünk, amelyben öszszesen 79 ezren laknak, s ahol két
pici pályán játsszák az összes
NB I-es meccsüket! Mégis legyőztek
minket az andorraiak! ELÉG EBBŐL!
Izland csoportelsőként jutott ki a világbajnokságra, egyetlen tízezres stadionjuk sincs, luxus helyett mobil
lelátókkal szokták bővíteni a pályájukat! Ha így is lehet, vegyünk róluk példát. ADÓMMAL NEM AKAROM
TOVÁBB FINANSZÍROZNI A SZÉGYENT!
Előbb a produkció, utána az ellentételezés!”

Vitray Tamás: Játék
ez a tűzzel

A Médiapiac kéthavi szaklap interjút közölt Vitray Tamás egykori tévés újságíróval, amit a
444.hu szemlézett. Megkérdezték, mit gondol arról, hogy
kormánypárti portálok listázzák
és „Soros-bérencnek” címkéznek kritikus újságírókat: „Botrányos. (...) Ki az, aki veszi a
bátorságot, hogy eldöntse, kit
hova soroljon?”
Az interjúban szóba került a
Soros Györgyöt bűnbakként kikiáltó új kormányzati kampány
és annak antiszemitizmusa is:
„– Egyszer régen még óraadó
voltam a Színművészeti Főiskolán, és egy riport agresszív kérdezője kapcsán azt találtam
mondani, hogy aki a mi mesterségünkben felülkerekedik, az
alulmarad. Az ön kérdésére is
ugyanez vonatkozik: előbbutóbb visszájára fordulhat, ha
valakire ilyen tömegével öntik a
vádakat.
– Tehát antiszemita a Sorosplakát?
– Én olyan öreg vagyok,
hogy emlékszem a nyilasidők
plakátjaira is: játék ez a tűzzel.”
Vitray az őcsényi esetet „rémületesnek” tartja, és szerinte
nem a média hitette el az emberekkel, hogy valakik migránsokat akarnak a „nyakukba
küldeni”, hanem a politika.

Jeszenszky Géza:
Nincs Soros-terv

„Szégyenteljesnek
tartom,
hogy ennyire lenézik a magyar
választók intelligenciáját. Biztos, hogy nincs Soros-terv.
Soros Györgynek vannak változó elgondolásai, de azok az
állítások, amiket a szájába
adnak, hazugságok. Aki ezeket
a rémmeséket elhiszi, az megtévesztés áldozata lesz, de
annyira átlátszók a szövegek,
hogy azon csak sírni vagy nevetni lehet” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Jeszenszky
Géza. Az Antall-kormány egykori külügyminisztere, az
Orbán-kormányok korábbi washingtoni és oslói nagykövete
interjúját az Index szemlézte.
A bevándorlás kapcsán Jeszenszky elmondta, „ott érzékelek ellentmondást, hogy
igazolt menekülteket nem fogadunk be, ellenben letelepedési kötvényt vásárló gyanús
figurákat igen. Távol kell tartani
a terroristákat, de a bűnözőket
is”. Szerinte óriási baj volna, ha
kimaradnánk egy szorosabb
EU-s integrációból. A magyar
külpolitika kapcsán azt hangsúlyozta, szerinte a jelenlegi
konfliktusok mögött az a taktika húzódik, hogy a kormány a
magyar választókat akarja felháborítani, hogy mi mindent
mondanak ránk mások.

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK
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

Deák Ferenc utca 24–26.
Deák Ferenc utca 24–26.
Deák Ferenc utca 24–26.
Széchenyi tér 16.
Somogyi utca 17.
Stefánia sétány 2.
Széchenyi tér 13.
Oskola utca 10.
Gogol utca 33/A.
Kálvária sugárút 5.

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

iroda
iroda
iroda
üzlet
üzlet
iroda
üzlet
üzlet
üzlet
üzlet

14
15
17
37
46
86
126
25
389
29

Pályázati
alapár/
nettó havi
bérleti díj
(Ft/hó)
11.500
12.500
14.000
44.850
54.750
80.000
217.000
22.200
237.600
28.500

Pályázati
alapár
emelésének
mértéke
(Ft)
1.000
1.000
1.000
2.000
3.000
4.000
11.000
1.000
12.000
1.000

Bánatpénz
(Ft)

14.605
15.875
17.780
56.960
69.533
101.600
275.590
28.194
301.752
36.195

A helyiségek megtekintésére 2017. október 30. napjától 2017. november 10. napján 12 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34 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 pályáztatott helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak.
A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2017. október 31 – november 14. 1530 óráig
bruttó 10.000 Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.
Az 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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Jelenleg az Etelka sori uszodaberuházás a Szeged Pólus legjelentősebb projektje
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Sorozatunkban a teljes egészében önkormányzati cégeket és
vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket valósítanak meg?

– Tizenöten dolgozunk most.
Idén 180 millió forintból gazdálkodunk; ez nagyban függ
attól, milyen projektekben veszünk részt – mutatja be a
Szeged Pólus Nonprofit Fejlesztési Kft.-t Csanádi Zoltán.
Az ügyvezető igazgató hozzáteszi, közel 26 millió forint
önkormányzati támogatást
kaptak idén, a többi a projektekért kapott projektmenedzseri szolgáltatás díja.
2005-ben hozta létre az önkormányzat a Szeged Pólust.
2006-tól a város közel 30 milliárd forint értékű tömegközlekedési nagyprojektjét
koordinálta, ami 2015 végéig
tartott. A további kisebb-nagyobb beruházásokkal együtt
a mai napig összesen 40 milliárd forint fejlesztés zajlott a
Szeged Pólus közreműködésével.

Zsámbokréti
sor–Vinkler
László út nyomvonalon,
amely várhatóan 2019-re 3,5
milliárd forintért épülhet meg.
Ez kerékpárút-építést, csapadékvíz-elvezetést, új útépítést
és útrekonstrukciót is magába foglal. Kerékpárút épül
még Bordány és Sándorfalva
felé, Tarjánban, valamint a
gumigyártól a logisztikai központig.

Liget, Tarján, Odessza,
Stefánia

A Szeged Pólus közreműködik az úgynevezett Zöld Város
Projektekben is. Az újszegedi
liget, Tarján és Odessza jövőre készül el, a Stefániát
2019-ben kell befejezni. Csapadékvíz-elvezetési projektet
is koordinálnak, aminek az
első fele egymilliárd forint ér-

Csanádi Zoltán elmondta, a 30 milliárd forint értékű tömegközlekedési nagyprojektet
a Szeged Pólus koordinálta.

önkormányzat
összesen
nagyjából harminc bölcsőde-,
óvoda-, iskola- és orvosirendelő-felújításaival is. A Korondi utcai rendelő már a
használatbavételi engedélynél tart, a Budapesti körúti
műszaki átadását várhatóan
a hónap végén zárják le. A dorozsmai rendelő építése jövő
márciusra fejeződik be. Bő
egymilliárdos fejlesztés lesz a
Tisza Lajos körúton is, ott a
közbeszerzés után tavasszal
indul és ősszel zárul a
munka. A foglalkoztatási paktum önmagában is újabb egymilliárd forintot jelent.

tetésösztönzési stratégiáját
valósítják meg. – Szegedre
érkező, illetve már itt megtelepedett hazai vagy külföldi
vállalkozások informálása,
befektetői látogatások szervezése a feladatunk – magyarázta
Csanádi
Zoltán.
Jelenleg a szolgáltató központokra, az IT-re (információtechnológia) és az autóiparra
(például informatikai fejlesztés, navigáció, energiatárolás) fókuszálnak. A negyedik
irány az élettudomány, az ötödik az élelmiszeripar. Mindeközben igyekeznek rábírni a
beruházókat, hogy új irodaházakat építsenek, mert van
A BP betelepülése révén más piaci szereplők is elhiszik, hogy
rájuk igény.
Befektetőket
Szeged megfelelő helyszín a szolgáltató központok számára.
A Szeged Pólus fontos
ösztönöznek
partnere a Nemzeti Befekte2015 óta a Szeged Pólus tési Ügynökség. A befektetői
Uniós projekteken
tékű. Jövőre itt is kezdődik a másik kiemelt feladatára is megkeresések 80 százaléka
dolgoznak
kivitelezés.
hangsúlyt fektet: a város rajtuk keresztül érkezik.
Emellett foglalkoznak az közép- és hosszú távú befek- Évente 40-50 kisebb-naUniós finanszírozású projektek lebonyolítása a Szeged
Pólus egyik alaptevékenysége. Ez az utóbbi egy évet
nézve jellemzően előkészítési, tervezési és engedélyeztetési munkákat jelentett, és
a kivitelezéshez szükséges
közbeszerzések koordinálását. – Jelenleg a legjelentősebb projektünk az Etelka
sorra tervezett fedett sportuszoda – emeli ki az ügyvezető. A tervek szerint még
idén meghirdetik a kivitelezői
közbeszerzési pályázatot, és
2019 nyarára állhat az épület. Olyan önkormányzati fejlesztéseknél is közreműködnek, mint a lézerközponthoz Az Etelka sori uszoda látványterve. A Szeged Pólusnak jelenleg ez a beruházás a legjelentősebb projektje.
vezető út építése a Vértói út–

gyobb befektetői igény jelentkezik, ahol Szegedet is komolyan veszik. A kereslet
kiaknázása érdekében a
Pólus a Szegeden működő
nagyobb ingatlanforgalmazókkal is együttműködési

Mindennap
sportol

Csanádi Zoltán 50 éves,
nős, két gyermek édesapja. Villamosmérnök, műszaki tanár és nemzetközi
marketing
szakközgazdász. 2014 vége óta vezeti
a Szeged Pólust, de már
2008 óta dolgozik a cégnél, előtte 15 évet a távközlésben töltött el. Kikapcsolódása, hogy minden reggel az edzőteremben kezd.
megállapodást kötött, így
nemcsak az önkormányzati
ingatlanokat, de a magánkézben lévőket is kínálni tudják. Elsősorban a magas
hozzáadott értéket képviselő
ágazatokat ösztönzik. A szolgáltató központok közül például a BP betelepülése óta
más piaci szereplők is elhiszik, hogy Szeged megfelelő
helyszín az iparág számára.
Az IT-szektorból pár éve az
NNG érkezett, jelenleg az
EPAM és az ITSH is tervez jelentősebb létszámbővítést.
Jövőre pedig az autóipart és
az élettudományi ipart képviselő befektetőket szeretnének a városba csábítani.
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Hét valódi kérdés a valódi Magyarországról Négy geotermikus rendszer épül

Az egészségügyről, az oktatásról és a nyugdíjakról kérdezik az embereket Odessza városrésztől Rókusig

Három éven belül a gázfogyasztás negyedét termálvízzel váltja
ki a Szetáv. Négy geotermikus rendszert építenek ki a lakótelepeken.

Szabó Sándor, Kozma József, Joób Márton és a konzultációs kérdőív.

Az igazság jobbá teszi Magyarországot – mondta Kozma József, az MSZP városi elnöke a
Szabó Sándor országgyűlési
képviselővel és Joób Márton
önkormányzati képviselővel, a
közgyűlés szociális bizottságának elnökével tartott sajtótájékoztatón. Kozma hangsúlyozta,
a gyűlölettel és hazugsággal
szembe az igazságot és az emberséget állítják. Ezért Valódi
kérdések a valódi Magyarországról címmel indítanak konzultációt – jótékonykodással.
Szabó Sándor elmondta, a
Fidesz – amely már több milliárd forintot költött gyűlöletkam-

pányra – folyamatosan növeli a
társadalmi igazságtalanságot,
keveseknek mindent lehet,
sokak pedig nem kapnak semmit. Hangsúlyozta, a szegedi
szocialisták hét valódi kérdésből álló konzultációt indítanak,
amelyben többek között a szegénységről, az egészségügyről,
az oktatásról és a nyugdíjakról
kérdezik az embereket. Olyanokról, amiről szerinte a kormánynak kellene társadalmi
párbeszédet folytatni, mert a
társadalom negyede szegénységben él, az egészségügy és
az oktatás romokban hever.
Joób Márton arról beszélt,

az elmúlt időszakban sokat beszélgettek az emberekkel, akik
félnek a jövőtől, izgulnak a gyermekeikért. Elmondta, milliárdos strómanok jöttek elő a
semmiből, és maguk alá gyűrnek mindent, most például a
sajtót. Hangsúlyozta, olyan
nyugdíjakat kell biztosítani,
amiből meg tudnak élni az emberek, akik között vannak olyan
szegények, akiknek tűzifára
sem telik. Elhangzott, aki leadja
a Soros-tervről szóló nemzeti
konzultációt az MSZP-irodában,
mindegyik után 10 forintot fizetnek be a gyermekétkeztetési
alapba a szocialista politikusok.

Rókus iskolája is védettséget élvez

A hajdani Hétpacsirta vendéglő helyén épült fel a tanintézet

A Rókusi Szeged egyik legnagyobb tanulólétszámú iskolája.

Újabb kilenc ingatlan került fel
nemrég a védett házak listájára, amivel 436-ra nőtt a
helyi egyedi védelem alatt álló
épületek száma Szegeden. A
Rókusi Általános Iskola a hajdani Hétpacsirta vendéglő helyén épült fel a Kossuth Lajos
sugárúton. 1928. január
27-én tárgyalta meg Szeged
szabad királyi város törvényhatósági bizottsága, hogy Rókuson népiskolát, tornacsar-

nokot és óvodát építenek. Az
iskolát az állam építtette, a
telket a város adta. A tervezésre Hültl Dezső építészt kérték fel. Az iskolával együtt
épülő első városi, sportolásra
és versenyekre alkalmas tornacsarnok közvetlenül az iskola mellett, a Pacsirta utcai
szakaszon kapott helyet. Az iskolát 1930. október 25-én
adták át. Az iskola a kor elterjedt eklektikus stílusában

épült. Hültl Dezső az eklektikus építészetből azonban –
sok kortársával ellentétben –
nem a dekor átvételét tartotta
lényegesnek, hanem a városképi elegancia biztosítását.
A második világháború idején a Rókusi épülete katonai
szempontból kiváló hely volt,
ezért az elsők között foglalták
le hadicélokra. 1945 szeptemberében indult meg újra a
tanítás az iskolában. 1959ben a tanulólétszám folyamatos növekedése miatt emeletráépítésre volt szükség,
amit Szántai László építész
tervezett meg. Az iskola épületét egyedi, mértéktartó, letisztultabb, már szinte modern építészeti arculata és sajátos megjelenése miatt nyilvánították helyileg védetté.
A tornacsarnok már eddig is
helyi egyedi védelem alatt állt.
A Rókusi iskola egyébként
Szeged egyik legnagyobb tanulólétszámmal rendelkező
alapfokú oktatási intézménye.

Tíz magyar önkormányzat
szakemberei tanulmányozták
Izlandon a geotermikus energia felhasználását. Az izlandi
tanulmányúton
Szegedet
Oláh Miklós, a fejlesztési
iroda vezetőhelyettese és
Nagy Viktor Csaba, a városüzemeltetési iroda referense
képviselte. A tanulmányutat
az állam és az EU szervezte
és finanszírozta.
Izlandon a harmincas évek
óta folyamatosan növekszik a
geotermikus energia felhasználása. Kezdetekben mosásra használták, ma pedig
már a távfűtés, az elektromosáram- termelés, az ipari
termelés során és a turizmusban hasznosul. A fosszilis
energiahordozókról fokozatosan álltak át a geotermikus
hőforrásra. Az átállásban az
ár, a külső függőség csökkentése, a nagyobb komfort és a
tisztább környezet iránti igény
is szerepet játszott.
Ez a cél Szegeden is, amelynek hazai viszonylatban
kiemelkedők a geotermális
adottságai is. Noha Szeged intézményeinek, középületeinek
és lakóházainak hőellátási

rendszere jelenleg még döntően földgázalapú, már több
épület is van – leginkább egyetemi ingatlanok, de a sportcsarnok és az újszegedi toronyház
is ilyen –, amelynek a fűtését
geotermikus energia biztosítja.
Hamarosan négy geotermikus
rendszer épül a városban: az
Északi és Odessza városrészben, valamint Felsővároson és
Rókuson. Ezek a már meglévő
Agyagos, Vág, Molnár, Fésű és
Fűtőmű utcai hőközpontokhoz
csatlakoznak. Szeged újabb fejlesztéseinek köszönhetően kiváltható lesz az eddigi
földgázfelhasználás jelentős
hányada, így a szegediek tisztább, zöldebb, európaibb lakókörnyezetben élhetnek majd.
Érzékelhető változást hoz
majd a levegő tisztulásában a
geotermikus energia. A Szetáv
ugyanis a város legnagyobb
környezetszennyezője: évente
58 ezer tonna szén-dioxidot
enged a levegőbe, miközben
30 millió tonna gázt éget el.
A geotermikus kutak fúrása jövőre elkezdődik, és 2020-ra
készül el az összesen 10,5
milliárd forint értékű beruházás. A rendszerben a kitermelt
termálvizet a kutaktól a hőközpontba, onnan
pedig a visszasajtoló kutakba juttatják el. Sem a
használatimelegvíz-hálózatban,
sem a fűtésben
nem kering majd
termálvíz. Hőcserélőkön keresztül
annak kizárólag
a hőenergiáját
hasznosítják. Geotermikus
hőenergia
látja
majd el az Etelka
soron újonnan
épülő sportuszodát és kézilabdacsarnokot is.

Geotermikus kutat fúrnak Szegeden.

A szakmai program megvalósítását az EGT Alap Megújuló energia (HU03) program Kétoldalú Kapcsolatok Program szintű
Alapja 134 900 eurós támogatással, 100 százalékos támogatási intenzitással támogatta.
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7 és 20 óra között tartanak nyitva a sírkertek
Szabó Sándor: 1956 forradalmának
600 ezer látogatóra számítanak
követelései ma is érvényesek
a temetőkben
2017. október 28., szombat

Folytatás az 1. oldalról
A temetők nyitvatartása november
2-ától változik: a téli nyitvatartási idő
szerint látogathatók majd 8 órától 17
óráig.

– A lejárt, meg nem váltott urnafülkékből az urnákat kivettük. Ügyeletes
kollégáim tájékoztatják a visszahelyezéssel kapcsolatos teendőkről, lehetőségekről az érdeklődőket. A visszahelyezési igényeket a jogszabályokra tekintettel csak ebben az évben áll módunkban
teljesíteni – mondta a divízióvezető.
– A rendőrséggel és a városőrséggel
felvettük a kapcsolatot, hogy segítsenek
a halottak napi forgalom gördülékeny lebonyolításában. Ebben az időszakban a
temetőkben közel 600 ezer látogatóra
számítunk. A Belvárosi temetőben idén
is problémát fog jelenteni a parkolás,
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ezért kérjük, hogy a látogatók a tömegközlekedést vegyék igénybe. Értékeikre
vigyázzanak, a gépjárművekben ne
hagyjanak látható helyen pénztárcát,
táskát, kabátot, értékesnek tűnő tárgyakat, mert sajnos ilyenkor sok olyan látogató is van a temetőkben, akik mások
bizalmával visszaélnek. Kérem, figyeljenek embertársaikra, főleg a gyerekekre
és az idősekre, mert ilyenkor előfordul,
hogy eltévednek, vagy zaklatottságukban nem tudják, hol vannak. Illemhelyek korlátozott számban találhatók a
temetőkben, ezek helyéről táblák tájékoztatják a látogatókat. November
1-jéig termelői virágvásár várja a Belvárosi temetőben a látogatókat – mondta
Molnár Tamás.

Sűrített járatok

Sűrített és kiegészítő járatokkal segítik a temetőbe igyekvőket halottak
napján. A temetői járatok érintik a lakótelepeket, a jelentősebb átszállási
pontokat, így a Belvárosi temető Szeged túlnyomó részéről átszállás nélkül vagy egy átszállással megközelíthető. Félóránként indulnak buszok a tarjáni Víztorony térről a belváros és Rókus felé. A 3-as és 3F-es
villamos meghosszabbított üzemidőben közlekedik.

Tizenkét lakás talált gazdára

Csilla és Róbert a kisfiával költözik a fecskeházba

A fiatal családokat segíti az önkormányzat azzal a pályázatával, amely
révén a Tápai utcai fecskeházban
kaphatnak kedvezményes lakást.

fiataloknak kiírt pályázatának eredményét Péterfi Zoltán pályázati referens hirdette ki. A Tápai utca 5. szám
alatti 41 lakásos társasházban 12
bérleményre lehetett pályázni. Azok a
fiatalok jelentkezhettek, akik 35. életévüket nem töltötték be. A fecskeház

– Nagyon örülünk a lehetőségnek.
Nagyjából annyit kell fizetnünk a fecskeházi lakásért, mint az albérletünkért, de ennek egy része már
lakástakarékba megy – mondta az Ennyi pályázat érkezett a fecsegyik nyertes az IKV Zrt. pályázati
keházi lakásokra.
eredményhirdetésén. Szabó Csilla és
Fekete Róbert az öt és fél hónapos célja ugyanis az, hogy segítse az életkisfiával, Dáviddal költözik be az ön- ben elinduló fiatal családokat. 25 pákormányzati bérlakásba. Az IKV Zrt. lyázat érkezett, amiből 18 volt
érvényes. A pályázóknak több feltételnek is meg kellett felelniük. Ilyen
Bérleti díj
például a legalább egyéves szegedi
lakóhely vagy legalább hároméves
A bérleti díj a legkisebb, 27 négyzettartózkodási hely. Életvitelszerűen a
méteres lakásnál 9369 forint, a
városban kell lakniuk, valamint igalegnagyobb, 41 négyzetméteresnél
zoltan házastársi vagy élettársi kap14 227 forint. Ezenfelül 5-10 ezer
csolatban kell élniük. Határozatlan
forint a rezsi. A bérbeadás időtarvagy minimum egyéves határozott
tama 5 év, a bérleti jogviszony megidejű munkaviszonnyal kell rendelhosszabbítására nincs lehetőség. A
kezniük. Emellett vállalniuk kell elő41 lakásból jelenleg 26 lakott, most
takarékosság fizetését is, amelynek
12-be költözhetnek új bérlők, a maösszege 18 722 és 28 208 forint
radék hármat az elmúlt hetekben
között van, a lakás alapterületétől
adták vissza szerződés lejárta
függően.
miatt.
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Folytatás az 1.
oldalról
Szabó Sándor
szerint a kormány
megalázza
a
saját népét, fenyegeti azokat,
akik más elvet
vallanak, hadat
üzen az oktatás
és a kultúra legjobbjainak, és félelmet gerjeszt.
– Az 56-os
szabadságharc
elbukása után Szabó Sándor: Közösen lépjünk föl egy igazságosabb és
egyenlőbb hazáért, ahogy 1956 hősei is tették.
több százezer
magyar hagyta el
az országot a megtorlásoktól tartva és kell kiharcolni, hogy ne menjenek el
egy szabadabb új élet reményében. még többen, és akik kimentek, azok kéAhogy most is százezrek hagyják el az sőbb visszajöhessenek. Arra van szükországot a jobb és szabadabb élet re- ség, hogy közösen harcoljunk egy jobb
ményében. 1956 forradalmának köve- Magyarországért, és közösen lépjünk fel
telései ma is érvényesek. Egy olyan egy igazságosabb és egyenlőbb hazáMagyarországot szeretnénk, ahol ott- ért, ahogy 1956 hősei is tették –
hon érezhetik maguk az emberek, mondta Szabó Sándor.
ahonnan nem akarnak elmenekülni,
Az ünnepségen Szeged város koszoahol mindenkinek tisztességes munka- rúját Botka László polgármester, Szabó
helye van, ahol mindenkinek tisztessé- Sándor országgyűlési képviselő és
ges fizetése van, ahol mindenkit tudása, Mózes Ervin címzetes főjegyző helyezte
tehetsége és szorgalma alapján becsül- el a mártír miniszterelnök szobránál. Konek meg – hangsúlyozta a szónok.
szorúkkal és főhajtással rótták le ke– Nekünk, akik itthon maradtunk, gyeletüket a szegedi intézmények,
akik itt vagyunk, nekünk kell megharcol- pártok, civil szervezetek képviselői is
nunk azokért, akik elmentek. Nekünk Nagy Imre szobránál.

Pályázati hirdetmény

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK
SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából az IKV Zrt. versenyeztetési
eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő
értéKeSÍtéSre
hirdeti meg a
Szeged, i. ker. belterület 5650/9 hrsz.-ú
(6726 Szeged, ivánovics György u. 3.)
1046 m2 területű, „kivett beépítetlen terület megjelölésű” ingatlant.
bruttó 18.100.000 Ft pályázati alapáron.
az ingatlan helyszíni megtekintésének időpontja:
2017. november 2. napján 1000 óra.

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 10. 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 1.810.000 Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a
pályázati ajánlathoz kell csatolni.
a pályázati tárgyalás helye:
iKV zrt. Szeged, dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének i. emeleti tárgyalóterme.
a pályázatbenyújtás határideje és a pályázati tárgyalás időpontja:
2017. november 21., 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. 100.000 Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás érdekében keresse az IKV Zrt. Ingatlangazdálkodási
Csoportjánál Hoffner Istvánt az alábbi elérhetőségeken.

az 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.
6722 Szeged, Dáni u. 14–16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-191, 30/370-8145

6

˙

Szegedi Tükör

2017. október 28., szombat

A szegedi a legjobb magyar egyetem

Támogatják
3200 külföldi diák tanulhat a Tisza partján ötven nemzetközi képzésben
a diákokat, tanárokat

November közepén 20-20
ezer forinttal jutalmazza a
város az idős pedagógusokat. Újabb listát hozott nyilvánosságra a globális felsőoktatási
rangsorairól ismert brit Quacquarelli Symonds (QS), ezúttal a
Tavaly különített el először feltörekvő európai országok és a közép-ázsiai államok felső15 millió forintot az önkor- oktatási intézményeit értékelték. Nyolc magyar egyetem került
mányzat arra, hogy támo- fel a listára, a legjobb eredményt a Szegedi Tudományegyetem
gassa a rászoruló szegedi érte el – adta hírül az eduline.hu.
diákok különféle kulturális
programokon, tanulmányi és A Szegedi Tudományegyetem a 45., a Pécsi Tudományegyeosztálykirándulásokon való a 27., a Budapesti Műszaki és tem a 63. helyen áll.
részvételét. Idén ugyanek- Gazdaságtudományi Egyetem
A feltörekvő kelet-európai
kora összeg áll rendelke- a 28., az Eötvös Loránd Tudo- és közép-ázsiai régió mintegy
zésre erre a célra. A keretre mányegyetem a 30. helyet 2900 felsőoktatási intézmécsak Szegeden működő ne- szerezte meg a QS legfris- nyét értékelte 2017-ben a
velési-oktatási intézmények sebb felsőoktatási rangsorán. brit QS. Az egyetemeket nyolc
– állami, önkormányzati és A Debreceni Egyetem a 35., a különböző szempont – töbegyéb fenntartású óvodák, Budapesti Corvinus Egyetem bek között az akadémiai elisáltalános iskolák és középfokú iskolák – pályázhatnak.
Tavaly 35 intézmény 1502
tanulóját támogatta a közgyűlés oktatási bizottsága
10-10 ezer forinttal. A benyújtott pályázatokról novemberben dönt a grémium.
Arról viszont már határozott
a kulturális bizottság, hogy
az önkormányzat az arany,
gyémánt, vas és rubin díszoklevélben részesülő nyugdíjas pedagógusokat 20-20
ezer forinttal jutalmazza. Az
elismeréseket november közepén adják majd át a pedaKávézó külföldi diákok a TIK-nél.
gógusoknak.

Programajánló

Palotaséta
Időpont: október 28., szombat,
10 és 11 óra
Helyszín: Reök-palota
Az esemény különlegessége,
hogy ezen alkalommal olyan
épületrészeket is bejárhatunk,
amelyek hétköznap, a képtár látogatásakor nincsenek nyitva.
Hol közlekedtek a cselédek? Milyen alacsony a cselédlépcső?

Férfitudomány a matematika?
Időpont: október 28., szombat,
10 óra
Helyszín: SZTE Bolyai Intézet
Poszterkiállítással kezdődik a
program, ami után több előadást is tartanak, Klukovits
Lajos például arról beszél, hogy
valóban férfitudomány-e a matematika.

Templomséta
Időpont: október 28., szombat,
11 óra
Helyszín: rókusi templom
A sétát összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői. Most a turisták által
kevésbé látogatott templomokat mutatnak be. A rókusi

templomtól indulnak, és a
város felé haladva megnézik a
Dáni utcai jezsuita és a Honvéd
téri református templomot,
majd az ország egyik legszebb
ikonosztáza előtt, a szerb templomban fejezik be a másfél
órás sétát.

Móra – kifulladásig
Időpont: október 28., szombat,
17 óra
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum
Móra Ferenc 100 évvel ezelőtt
lett a szegedi múzeum igazgatója. A jubileum alkalmából
Móra-felolvasó maratont hirdet
az intézmény: várják mindazokat, akik szívesen olvasnának
fel Móra-írásokat. A felolvasás

kifulladásig, avagy az őszi éj végéig tart.

Napozó diákok a Dugonics téri rektori épület előtt.

mertség, a munkaerőpiaci elismertség, a kar-hallgató
arány, a külföldi hallgatók és
oktatók aránya, az intézmények online jelenléte, a
PhD-s oktatók száma – alap-

ján állították össze. Ahogy tavaly, úgy idén is az orosz
egyetemek vezetik a listát, de
a tíz legjobb közé került a
prágai Károly Egyetem és a
varsói egyetem is.

Számokban

A Szegedi Tudományegyetem több mint hétezer közalkalmazottjával – ezen belül 2200 oktatójával és kutatójával –,
valamint 23 ezer hallgatójával Magyarország egyik legnépszerűbb, nemzetközileg is magasan jegyzett felsőoktatási intézménye. Az SZTE hallgatói 13 képzési területen tanulhatnak – egyes szakterületeken angol, német és francia
nyelven is. Az egyetemen már több mint 3200 külföldi diák
tanulhat ötven teljes idejű nemzetközi képzésben.
bor, Kiss Ramóna/Bugár Anna,
Pintér Gábor, Beleznay Endre,
Száraz Dénes, Bánfalvy Ágnes,
Gregor Bernadett/Vanya Tímea.

Írók a szegediségről
Időpont: október 30., hétfő, 18
A halál humanista felfogása
óra
Helyszín: Grand Café
Időpont: október 31., kedd, 18
Eötvös. Mű. Hely – Ich bin ein óra
Szegediner: Hász Róbert író, a Helyszín: SZTE jogi kar
Tiszatáj folyóirat főszerkesztője, A halál napjaink kultúrájában
Orcsik Roland író, költő, fordító, vagy tabutéma, vagy továbbra
is főleg vallási/spirituális szemKiss Ramóna
pontok mentén jelenik meg.
Nemes László filozófus, bioetikus előadásában a halál kérdé- Rapid randi
sét mutatja be a humanista Időpont: november 3., péntek,
világnézeten belül.
17 és 19 óra
Helyszín: Dugonics téri MillenBetyárvilág
niumi Kávéház
Időpont: november 2., csütör- A párok 7-7 perces beszélgetészerkesztő, az SZTE BTK Szláv tök, 18 óra
sek közben ismerkedhetnek
Intézet tanára és Szilasi László Helyszín: Dugonics téri Millen- meg egymással. Kölcsönös
író (képünkön), az SZTE BTK niumi Klub
szimpátia esetén a szervezők
Magyar Nyelvi és Irodalmi Inté- Két szegedi író – Bene Zoltán elküldik
mindkét
félnek
zet tanára szövegekről, szege- és Veszelka Attila – beszél a be- egymás elérhetőségét. A 30–
diségről.
tyárvilághoz való kötődéséről. 39-es korosztály rapidrandiBene Zoltánnak tavaly jelent időpontja 17 óra, a 20–29-es
A miniszter félrelép
meg Az érdemes, nemes Rózsa- korosztály 19 órától rapid ranIdőpont: október 30., hétfő, 19 sándor kalandjai című betyárpi- dizik. Jelentkezni lehet a szeóra
kareszkje. Veszelka Imre Rózsa gedrapidrandi@gmail.com
Helyszín: IH Rendezvényközpont Sándor legkedvesebb cimborája e-mail-címen a teljes név, a
Ray Cooney: A miniszter félrelép és én címmel írt könyvet 2015- szimpátiakártyára kerülő név,
– bohózat a Bánfalvy Stúdió pro- ben. A beszélgetést Gál József, kor, korosztály és az e-mail-cím
dukciójában. Szereplők: Gesz- az SZTE BTK Irodalomtudomá- megírásával. A jelentkezés a
tesi Károly, Harmath Imre, nyi Doktori Iskolájának PhD-hall- program kezdete előtt 48 óráSchlanger András/Urmai Gá- gatója vezeti.
val lezárul.

2017. október 28., szombat

Szakágat váltott a szegedi kajakos

Seprenyi Sára kipróbálta magát pályafutása első szlalom-világbajnokságán
Alig egy éve váltott sík vízről szlalomra, ám máris elindulhatott
a világbajnokságon Seprenyi
Sára, a DÉMÁSZ Szeged VE 24
éves kajakosa. Egy sérülés nehezítette a felkészülését, ennek
ellenére kiváló tapasztalatokat
jelentett számára a franciaországi megmérettetés.

Pályafutása első szlalom-világbajnokságán vett részt szeptember végén Seprenyi Sára. A
DÉMÁSZ Szeged VE kajakosa
alig egy éve váltott sík vízről erre
a szakágra, és a tanulóév fontos
állomása volt számára a franciaországi Pauban rendezett vébé.
Seprenyi több kategóriában
indult: szlalomban az első futamban 45., a másodikban 65.
lett, a számára most még idegen terepnek számító vadvízen,
azaz downriveren pedig egy 31.
és egy 22. helyezést ért el. A világbajnokság utolsó napján rajthoz állt a szlalom extrém
elnevezésű számban is, itt a
kvalifikációs futamból az előfutamig jutott. A helyzetét nehezítette, hogy a vb előtti két hétben
a nemzetközi szövetség, az ICF
felzárkóztató táborában kiugrott
a válla, így sérülten versenyzett
Pauban.

Elment Meszi

Életének
63. évében elhunyt a
SZEOL
egykori
kiváló
kosárlabdázója, Mészáros Zoltán – a
barátoknak Meszi –, aki
1980-ban, Guóth Iván edzősködése idején került Szegedre. Ez nagy dolog volt,
hiszen az egész magyar élvonal le akarta igazolni a tehetséges középjátékost. Mészárosnak fontos szerepe volt
abban, hogy a csapat megkapaszkodott az első osztályban, és évről évre jobban
szerepelt. Legendás mérkőzése volt 1981-ben, amikor a
bajnokesélyes Csepelt győzte
le a SZEOL, amin 34 pontot
dobott. Egy súlyos térdsérülés
viszonylag korán véget vetett
pályafutásának. Az aktív játék
befejezése után a csapat
technikai vezetőjeként, majd
utánpótlásedzőként dolgozott. Kosárlabdázott korábbi
társaival a RÖF, a Radnóti
Öregfiúk csapatban.
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Meghívták a válogatottba
Juhos Leventét

A Naturtex-SZTE-Szedeák NB I
A csoportos férfi kosárlabdacsapatának 26 éves erőcsatára, Juhos
Levente meghívást kapott a magyar
válogatottba Sztojan Ivkovics szövetségi kapitánytól. A keret november 19-én kezdi majd az edzőtáborozást.

Seprenyi Sára élete első világbajnokságán szerepelt. Fotó: szegedive.hu

– Összességében elégedett
vagyok a versennyel, hiszen
olyan kajakosokat is megelőztem, akik már nyolc éve ebben
a szakágban szerepelnek.
Nekem a szlalom volt a főszámom, de a tapasztalatszerzés
miatt rajthoz álltam a többiben
is. A paui egy nehezen evezhető
és veszélyes pálya, sok hajó eltört, és több versenyző megsérült. Az ICF-táborral együtt
összesen három hetet töltöttem
Franciaországban, sokat tanultam ez idő alatt, és a sérülésemet leszámítva minden pilla-

natát élveztem – fogalmazott
Seprenyi a klubja honlapján.
A vállával kapcsolatban kifejtette: az itthoni vizsgálatok kiderítették, izomszakadása volt.
A verseny előtt és alatt is kapott
fizioterápiás kezeléseket, ez
sokat segített. És hogy mit remél
a folytatástól?
– Motivált vagyok, mert úgy
érzem, sokat fejlődtem az elmúlt egy évben. Hamarosan
kezdjük a téli alapozást, az a cél,
hogy minél tovább legyünk kint
a vízen, ehhez viszont várhatóan
külföldre kell utaznunk. A tervek

szerint még ebben a hónapban
részt veszek egy csehországi
downriverversenyen, majd válogatott csapatársammal, Potocny
Marcellal és a szlovén csapattal
megpróbálunk elutazni Prágába. Jövőre a cseh fővárosban
rendezik az Európa-bajnokságot, ott egy viszonylag könnyebb
pályán versenyezhetünk, amelyet jó lenne kipróbálni. Az ilyen
edzőtáborokban sokat lehet tanulni és fejlődni, márpedig
nekem az a célom, hogy 2018ban még jobb eredményeket
érjek el – tette hozzá.

Jól szerepeltek a fallabdások

Aranyak, ezüst és bronz a nemzetközi utánpótlás-fallabdaversenyen
Kilenc ország kilencven játékosa versenyzett Belgrádban
a nemzetközi utánpótlás-fallabdaversenyen, ahol jól szerepeltek a szegediek.

Két szegedi klub versenyzői
is részt vettek a belgrádi
Serbian Junior Open nemzetközi utánpótlás-fallabdaversenyen,
amelyen
kilenc ország kilencven versenyzője ragadott ütőt. A
Vidux Tisza Squash SE-ből
Harmath Eszter az U17-es
lányok között lépett pályára, és annak ellenére
szerezte meg az aranyat,
hogy mindössze 15 esztendős. Ugyanígy két évvel fiatalabbként indult az U17-es
fiúk között Takács Benedek, aki kiváló játékkal második lett.
– Tavaly ugyanilyen
színű érmeket hoztunk
haza, de ez most sokkal
többet ér, hiszen eggyel
idősebb korosztályban játszott mindkét versenyzőm,
ez pedig a fejlődést mu-

Takács Benedek, Hoffmann
Péter és Harmath Eszter. Fotó:
Vidux Tisza Squash SE

tatja. Két éve edzenek
velem, és most kezdtem
már olyan jeleket látni
mindkettejük játékában,
amit szeretnék – fogalmazott a Vidux edzője, Hoffmann Péter.
A versenyzők részt vet-

tek a budapesti Hungarian
Junior Openen is, ahol tizenhét ország közel száz
játékosa indult. Itt Harmath
hatodik, Takács hetedik
lett, viszont a nőknél a
szintén viduxos Laskai
Vanda bronzérmet nyert
U17-ben, míg a 15 évesek
között Sárkány László tizennegyedik lett.
A Marostő SE-ből négyen
indultak Belgrádban. Kohlrusz Balázs edző tanítványai közül az U13-as
korosztályban
Komlódi
Regő magabiztos teljesítménnyel állhatott a dobogó
tetejére – a döntőben
1:2-es szettállásról fordított
3:2-re. A 15 évesek között
Jeszenszky Zoltán türelmes
játékkal és kevés hibával
harmadik lett, ugyanitt Nagy
Levente a hetedik, Szabó
Kende a tizedik helyen végzett. A Hungarian Junior
Openen Jeszenszky hatodik,
Szabó és Komlódi tizenharmadik, Nagy tizenötödik
lett korosztályában.

Juhos Levente. Fotó: kosarsport.hu

Öten bizonyíthattak

Első alkalommal adott otthont egy
magyar válogatott edzőtáborának
a 2005-ben alapított Szegedi Röplabda Sportegyesület. Halász
Márta szövetségi edző és segítője,
Bedőcs Gergely irányításával az
U15-ös csapat készült Szegeden,
a József Attila Általános Iskola tornatermében, ahová az SZRSE öt
tehetsége, Bálint Viktória, Deák
Blanka, Kiss Anna, Nyers Noémi és
Szatmári Júlia kapott meghívót.
Két turnusban összesen hetven
gyermeket teszteltek – az később
dől el, hogy hány szegedi jut túl
ezen a felmérőn.

Beteg lett Major Endre

Az ATSK Szeged kerekesszékes asztaliteniszezője, Major Endre ugyan
sikeresen megérkezett Szlovéniába, a para-Európa-bajnokságra,
ám a versenyt megelőző napokban
lebetegedett, így végül sem az
egyéni, sem a csapatversenyben
nem tudott szerepelni. A remek formában lévő Major az éremesélyesek közé tartozott.

Lemondott
a SZEOL SC edzője

Váratlanul lemondott a labdarúgó
NB III Közép csoportjában szereplő,
ott a 10. fordulóig éllovas SZEOL SC
vezetőedzője, Siha Zsolt. Korábban
semmilyen jel nem utalt arra, hogy
a 2013 januárja óta az együttes
mellett és élén több sikert megélt
szakember távozik a kispadról.
Siha indoklása szerint szeretne a
családjával több időt tölteni, és jobban koncentrálni a vállalkozására.

Elrajtolt a tollaslabdázók
versenysorozata

Megrendezték az első fordulót a Forrásker-Tész amatőr tollaslabda-versenysorozatban, a szegedi Squash
Club Szabadidőközpontban.
Eredmények, fiúk, A kategória:
1. Preda Ádám, 2. Fodor Márk, 3.
Mészáros Gergő, B: 1. Sándor Balázs, 2. Kóta Máté, 3. Bába Máté,
C: 1. Tóth Gábor, 2. Sára Gergely, 3.
Kopilovic Alex, lányok, A: 1. Vér
Zsófi, 2. Bordás Gyöngyvér, 3. Tóth
Dóra, B: 1. Sándor Anna, 2. Nagy
Beáta, 3. Rácz Orsolya.
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Horoszkóp

KOS (III. 21 –IV. 20.) Ne
hagyja, hogy a munkahelyi
problémák kihozzák a sodrából. Emelkedjen felül a kis
akadályokon, és töltse azzal a szabadidejét, ami kikapcsolja, és azokkal, akik boldoggá teszik.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Szerencséje lesz a szerelemben, de vigyáznia kell a
pénzügyeivel. Egyeztessen a
barátjával vagy a legközelebbi kollégájával, mielőtt meghatározó,
hosszú távú döntést hozna.
IKREK (V. 21 –VI. 21.)
Kedvező véletlenek sorozata várható az elkövetkező napokban. Mozduljon ki minél többet, sétáljon,
biciklizzen, üljön be egy kávézóba, élvezze az élet apró örömeit.
RÁK (VI. 22–VII. 22.) A szerelem terén érdemes
lehet engednie az elvárásaiból annak érdekében,
hogy észrevegye az igazit, amikor
szembejön. Nyitott szívvel csak
nyerhet. Mosolygós napok jönnek.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Feltűnhet egy régi ismerős, akire már évek óta
nem is gondolt. Ez segíteni
fog abban, hogy az eddigi stresszes
időszak után új erővel térjen vissza
a munkájához. Legyen hálás ismerősének.
SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.) A
héten jellemző lesz önre a
türelmetlenség, ingerlékenység. Vegyen néha mély levegőt, és tiszta fejjel gondolja át a
helyzetet. Őrizze meg a hidegvérét!
Meglátja, a munkatársaival könnyebben megtalálja a megfelelő hangot.
MÉRLEG (Ix. 23–x. 22.)
Lehetősége lesz kitörni a társadalmi skatulyából. Új embereket ismer meg, akik
mellett végre önmagát adhatja. Ezzel
nagyobb önbizalmat és pozitív kisugárzást nyerhet. Munkájában előremenetelre számíthat.
SKORPIó (x. 23–xI. 21.)
Sikerei után továbbra is két
lábbal álljon a földön, maradjon lelkes és gyakorlatias.
Ne érje be az apró győzelmekkel, legyen hosszabb távon is kitartó és
céltudatos! Találja meg a belső
egyensúlyát, figyeljen egészségére.
NYILAS (xI. 22–xII. 21.)
Megpróbáltatásokkal teli
időszak áll ön előtt.
Gyűjtsön erőt, hogy le
tudja küzdeni a szembejövő nehézségeket, hogy utána sokkal
erősebb legyen, mint valaha is
volt. Képes a változásra.
BAK (xII. 22–I. 20.) Nehezen osztja meg problémáit
másokkal, mert úgy érzi,
ettől sebezhetővé válik. Ne
féljen a közeli barátainak megnyílni.
Sokkal jobban megbízhat bennük,
mint gondolná.
VíZöNTŐ (I. 21–II. 19.)
Minden erejével a kapcsolataira kell koncentrálnia,
próbálja a többi problémáját
háttérbe szorítani. Akkor lesz igazán
boldog, ha a saját munkahelyi közegében is sikeres.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Nehezen kapcsol ki, úgy
érzi, hogy nem tudja elengedni magát. Menjen el színházba, esetleg könnyűzenei koncertre, a pihenés mellett új élményekkel is gazdagabb lesz.

SZEGED ANNO. Harmincöt éve,
53 évesen hunyt el Házy Erzsébet. A Kossuth- és Liszt Ferencdíjas opera-énekesnő többször
énekelt a Dóm téren a Szegedi
Szabadtéri Játékokon. Láthatták őt a nézők a János vitéz
szépséges Iluskájaként, Gershwin Porgy és Bess című dalművében, ahol Bess emberségének nagy próbáját és elbukását
rajzolta meg a színpadon, vagy
Johann Strauss Cigánybárójában, ahol – a korabeli kritika
szerint – Házy Erzsébet kitűnt
hangjának friss csengésével,
átélt, bensőséges énekével és
azzal a hangulatteremtő készségével, amellyel Szaffi alakját
mintázta meg. A mozivásznon
emlékezeteset alakított a Gerolsteini kalandban, a Felfelé a
lejtőn és az Új Gilgames című
filmben. A gyönyörű Házy Erzsébetnek négy férje is volt, köztük
a kiváló színész, Darvas Iván.
Képünk 1963-ban készült Szegeden az akkor harmincnégy
éves Házy Erzsébetről (Fotó:
Fortepan/Kotnyek Antal).

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős őszi idő

Október 28.
szombat

Október 29.
vasárnap

Október 30.
hétfő

Október 31.
kedd

November 1.
szerda

November 2.
csütörtök

November 3.
péntek

13/8
Simon,
Szimonetta

11/6
Nárcisz,
Zénó

12/5
Alfonz,
Zenóbia

13/4
Farkas,
Cseke

13/4
Mindenszentek,
Marianna

13/3
Achillesz,
Bogdán

11/3
GYőző,
Hubert

Anyakönyvi hírek

Szegeden kötöttek házasságot: 2017. 10. 13-án Tóth József és Dobi Mariann; 2017.
10. 14-én Huszár László és
Fehér Evelin; Tóth László és
Kiss Andrea Mária; Kovács
Kornél és Mátrai Lilla; Brunczvik Árpád és Komáromi Katalin; Mester Tamás László és
Gömzsik Enikő; Tiszavölgyi
Krisztián és Tőke Nikolett.
Szegeden születtek: Gogolyák Zoltánnak és Todor Évának 2017. 09. 29-én

Gabriella; Fliszár György Károlynak és Mihály Dórának
2017. 09. 29-én Dóra; Zelei
Csabának és Martus Szilviának 2017. 09. 30-án Dorina;

László Attilának és Kozák Brigittának 2017. 10. 01-jén Balázs; Szurovecz Ernőnek és
Hugyi Mártának 2017. 10.
01-jén Eszter; Simoncsics
Pálnak és Sümegi Nórának
2017. 10. 02-án Júlia Kata;
Kun-Szabó Gyulának és Csukai Anettnek 2017. 10. 02-án
Martin és Dávid; Nyerges Gábornak és Szécsi Beatrixnek
2017. 10. 05-én Benedek;
Maróti Jánosnak és Dudás
Tündének 2017. 10. 06-án
Tünde;
Végvári
Lászlónak és Túri
Bettinának 2017.
10. 06-án Máté;
Kesjár Györgynek
és Mészáros Gabriellának 2017. 10.
06-án Abigél; Taskó
Mártonnak
és
Szabó
Jolánnak
2017. 10. 09-én
Tekla Boróka; Imreh Szabolcsnak és Tóth Mónikának
2017. 10. 10-én Lilien utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Forrás: koponyeg.hu

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,

hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. október 1-i hatállyal
a Szeged III. ker. külterület 02086/2 hrsz-ú ingatlant
Tóth tanyának,
a Szeged I. ker. Szőreg 02607/29 hrsz-ú ingatlant
Belső-tó köznek,
valamint a 02613/8 és 02613/9 hrsz-ú ingatlant
Szerb utcának,
a Szeged II. ker. 16838/20 hrsz-ú ingatlant
Lencsés utcának nevezte el.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

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