2017. november 4., szombat

3500 fával gyarapodik a város

Több mint egytucatnyi csemete jut minden körzetbe

Botka László polgármester és Makrai László, a szegedi környezetgazdálkodás
igazgatója ültette el az első fát a programban.
Saját költségvetéséből 40 millió forintot költ idén az önkormányzat a fásítási programjára. Szárazságot, víztelenséget tűrő növényeket telepítenek. Botka László polgármester elmondta,
jövőre a Stefánia, a Móra park, Odessza, a liget és Tarján második ütemű felújítása során lesz több a fa és a cserje.

Kétszáz helyszínen ültetnek fát
a környezetgazdálkodás munkatársai a következő napokban, hetekben abból a 40
millió forintból, amit az önkormányzat a saját idei költségvetésében fásítási programra
elkülönített.
Az első csemetéket a Tisza
Lajos körúton ültették ki, ahol
Botka László polgármester bejelentette: összesen 3500 pél-

dányt telepítenek. Minden városrészben zöldítenek, de lesznek kiemelt területek. A város
tiszta levegője érdekében Szőregen teljesen új véderdőt is kialakítanak egy hektáron, és a
vadaktól is megvédik a fákat.
Szakmailag megalapozottan jelölték ki ezeket a sávokat
annak érdekében, hogy legjobban szolgálják a várost. Kiemelt
terület a belvárosban a Szent-

háromság utca, ahol folytatódik
a vadgesztenyesor rekonstrukciója, a Tisza Lajos körúton
pedig ezüsthársakat telepítenek.
A polgármester megjegyezte, az uniós támogatással
megvalósult városrehabilitációs beruházások mindegyikénél követelmény volt az elmúlt
másfél évtizedben, hogy gyarapodjon a zöld terület. Így több
ezerrel bővült a faállomány. Jövőre a Stefánia, a Móra park,
Odessza, a liget és Tarján második ütemű felújítása során
lesz több a fa és a cserje.
Folytatás az 5. oldalon

A 90 éves Balázs Imrét ünnepelték

Béketelep ikonját, a 90.
születésnapját ünneplő Balázs Imre nyugdíjas pedagógust köszöntötték október
végén egykori tanítványai
és munkatársai a volt Napos úti iskolában. Az ünnepségen Balázs Imre rímbe szedve mesélte el az
életét, aminek végén azt kívánta a jelenlévőknek: „Legyetek boldogok, és szeressétek egymást!” Balázs
Imrét mindenki ismeri Béketelepen, hiszen kétnemzedéknyi időt tanított.
Írásunk a 4. oldalon

Napijegyet vezetnek be
a sárga parkolózónában

Naponta átlagosan 6000 parkolás történik Szeged belvárosában, és a legtöbb parkolójegyet a Tisza Lajos körút
klinikák felőli részén váltják –
mutatta ki az SZKT az új parkolási rendszer informatikai
adataiból.

lesztési és környezetvédelmi
bizottságának legutóbbi ülésére. Ebből kiderült, hogy naponta átlagosan 6000 parkolás történik Szeged belvárosában, és az új percalapú rendszerben 15-20 százalékkal
csökkent az átlagos parkolási
idő. Például a papíralaA sárga parkolási zónában pú rendszerben az egyórás
napijegy bevezetésére tesz ja- parkolószelvény helyett idén
vaslatot a közgyűlésnek a ősszel 48 perces átlagot mérSzegedi Közlekedési Társa- tek az automatáknál, ami egyság – 1320 forintos áron. Ez ben azt is jelenti, hogy az
azok számára lehet kedvező autósok olcsóbban parkolnak
megoldás, akik konferenci- a belvárosban.
Az elemzések azt is kimuákra, egész napos programokra vagy éppen egészség- tatták, hogy tízből kilenc
ügyi kezelésre érkeznek gép- autós kevesebb mint kétórás
parkolójegyet vált. A legtöbb
kocsival a városközpontba.
Az SZKT az új parkolási parkolójegyet a Tisza Lajos
rendszer informatikai adatai- körút klinikák felőli részén
ból elemzést készített a városi váltják, és a zöld zónára kétközgyűlés Ménesi Imre ve- szer annyi parkolás jut, mint
zette városüzemeltetési, fej- a sárga zónára.

Tízből kilenc autós két óránál kevesebbért fizet.

Legendák
az IH-ban

A közel öt évtizede működő
Szegedi Jazz Napok a műfaj
egyik legrangosabb magyarországi eseménye, amelyet
az igényes művészválasztás
és az eredeti, színvonalas
koncertek tettek ismertté.
Szombat este az Egyesült
Királyság első számú jazzexportja, a Binker & Moses
duó, valamint napjaink
egyik legjelentősebb amerikai zongoraművésze, Cyrus
Chestnut ad koncertet az
IH-ban.
Részletek a 6. oldalon

Tarján rózsái

Kétezer szőregi rózsatövet
osztott ki ingyen október
végén Mészáros Tamás,
Tarján önkormányzati képviselője. A városatya elmondta, volt, aki csak kettő, más
nyolc-tíz rózsatövet vitt. Reméli, hogy tavasszal virágba borulnak a társasházak előtti kiskertek Tarjánban. Kovács Zoltánné
öt rózsatövet vitt, és elmondta, hogy a Retek utcai
tízemeletes
panelházuk
előkertjébe ülteti el a virágokat.
Bővebben az 5. oldalon
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Nő a szavazási kedv, egyre több az elégedetlen

A Publicus Intézet a Vasárnapi
Hírek megbízásából közvélemény-kutatást végzett a pártok
támogatottságáról, amely szerint az eredményekből kirajzolódik néhány, a Fidesz szempontjából nyugtalanító tendencia. Az Index szerint a legnagyobb kihívás a kormánypártok
számára, hogy bár mintegy 2,2
milliós táboruk van, a Fideszt
nem támogatók száma 6 millió
fő a friss kutatás szerint. Utóbbiak többsége két esetben
lenne hajlandó egy ellenzéki

összefogásra szavazni: 2,5 millióan akkor, ha van reális esélye
a győzelemnek; 2,6 millióan
akkor, ha csak így lehet megakadályozni a Fidesz–KDNP
újabb kétharmadát.
A két szám közti különbség a kutatás szerint az LMP
és a Jobbik szavazótáborának hozzáállásából adódik.
Ha a győzelem a tét, az LMPsek 75, a jobbikosok 47 százaléka voksolna balra, ha
viszont a kétharmad megakadályozása, akkor már 81, il-

Orbán Viktor veje, Tiborcz István interjút adott az Origónak. Cégtulajdonosként azt
mondta, eddig senki sem
akart betekinteni a BDPST
nevű
luxusingatlan-kereskedő Zrt. részvénykönyvébe.
Tiborcz állításával ellentétben ugyanakkor a valóság az,
hogy a Heti Válasz közel két
hete üti a vasat a témában –
emlékeztet a Heti Válasz online kiadása, felidézve, néhány hete meg is írták: a
cégbíróság csak úgy engedélyezte volna a tőkeemelést,
ha a vezetése felfedi a vállalat tulajdonosi szerkezetét. A
BDPST azonban inkább viszszavonulót fújt, hogy titokban
maradhasson a végső haszonhúzók személye. Tiborcz

most az Origónak azt
mondta, „meghatározó tulajdonrésze van” a zrt.-ben.
A BDPST eddig nyolc nagy
értékű ügylettel került be a hírekbe, és legalább öt ingatlan
– a turai kastély, a belpesti
Mahart-ház, a badacsonyi Ranolder-villa, egy orbánhegyi
telek és egy Andrássy úti palotarész – máig a cég portfóliójába tartozik – emlékeztet
a valasz.hu.
Tiborcz a kastélyvásárlását
azzal indokolta, ha a fejlesztésekkel az ingatlanok új
funkciót kapnának, az pozitívan hathat a helyi gazdaságra, és a turai projektben
nincs állami pénz. Egyelőre
újabb kastélyt nem tervez vásárolni.

Heti Válasz: Orbán veje lódított

Hét kérdésre pökhendi válasz

Az LMP kétségbeesett politikai akciójával nem foglalkozunk – ezt
az egy mondatot válaszolta írásban Dömötör Csaba, Rogán államtitkára Demeter Mártának. Az LMP-s képviselő a letelepedési
kötvényekről tett fel hét kérdést írásban a kormánynak. Megkérdezte például, hogy a kötvényprogramban már 20 ezer bevándorlónak adtak letelepedést, amelyen Rogánhoz is köthető offshore
cégek 180 milliárdot kaszáltak, de ezek a cégek nem fizetnek
adót. Ezt helyesnek tartják? Itt érhetők el a kérdések:
http://www.parlament.hu/irom40/17711/17711.pdf
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Bírálta az amerikai ügyvivő
a kormány médiapolitikáját

Bírálta a kormány médiapolitikáját a Magyar Újságírók Szövetségénél (MÚOSZ) tartott beszédében David Kostelancik
amerikai ügyvivő, aki nagykövet hiányában a legmagasabb
rangú amerikai diplomata Magyarországon – számolt be
több lap is. „A kormány szövetségesei fokozatosan átvették az ellenőrzést és a befolyást a médiapiac felett anélkül, hogy a monopóliumok létrejöttét megakadályozni
hivatott szabályozó testület kifogást emelt volna ez ellen.”
Kostelancik szerint ugyan ma is van lehetőség a kormánnyal ellenkező vélemények kifejtésére, de az utóbbi
években rossz irányba változott a helyzet. „A közelmúltban
a kormányzatot támogató személyekhez kötődő vállalatok
megszerezték az ellenőrzést az utolsó, még megmaradt
független megyei lapok felett. Azok az újságírók, akik ezeknél a médiumoknál dolgoznak vagy dolgoztak, úgy tájékoztattak minket, hogy az új tulajdonosok diktálta
szerkesztőségi irányvonalat kell követniük, és nem lehet
kormánykritikus cikket megjelentetniük.”
Amerikai diplomata nyilvánosan valószínűleg még
letve 65 százalékuk. Az is ag- sosem beszélt ilyen egyértelműen Andy Vajna, Habony
gaszthatja a kormánypárto- Árpád, a Matolcsy-klán és a többi kormánybarát médiafelkat, hogy erősödik a válasz- vásárló nyomulásáról.
tási kedv az országban. Ezzel
párhuzamosan növekszik az
elégedetlenek aránya a mérés szerint. 2016 novemberében még 39 százalék szerette volna, ha a Fidesz-kormány folytatja, illetve ugyan- Több településén is megszűnik a jelzőrendszeres házi seennyien akartak egy másik gítségnyújtás az év végén Zala megyében – adta hírül az
kabinetet, 2017 tavaszára vi- RTL Klub Híradója. Az egyedülálló nyugdíjasok a karórához
szont átvették a vezetést az hasonló eszközt viselnek, ha otthonukban bajba kerülnek,
új kormányt akarók, arányuk csak megnyomják a piros gombot, és érkezik a segítség.
Az életmentő rendszert a Vöröskereszt üzemelteti szo49 százalék.
ciális alapon, maximum a nyugdíj két százalékának megfelelő összeget kérnek el, amit az állam egészít ki évi 24
ezer forintos összeggel. A szervezet szerint az eszközök és
a hálózat elavult, félő, hogy nem futnak be a központba
Jogerősen is kimondta a Kúria: segélykérések, muszáj lenne fejleszteni, de arra nincs
közpénznek minősül az a pénz, pénzük. Hiába kértek a kormánytól nagyobb támogatást,
amivel a vállalatok a lát- nem kaptak, így nem tudnak mást tenni, megszüntetik a
ványsportokat támogatják – szolgáltatást az év végén.
írja a HVG. Orbán Viktor pár éve
Az RTL Klub megkeresésére az Emmi közölte: ha felarról beszélt, hogy „kommu- bontja a Vöröskereszt a szerződést, új szolgáltatót keresnista dolog” közpénznek tar- nek. Arra, hogy miért nem emelik a támogatás összegét,
tani azokat az irtózatos nem válaszoltak.
összegeket, amikből például az
ő szomszédjába is stadion
épült Felcsúton.
A pert indító Transparency
International szerint ezzel nyil- Bartha László, Szeged egykori fideszes polgármestere megvánossá kell válniuk a tao- sértődött, amiért kiutálták a Fideszből – írta a kormánypárti
pénzeknek, amiket évek óta szegedma.hu. A Megpróbálja megakadályozni a szegedi Finem hajlandók publikálni a tá- desz újraépítését Bartha László? címmel megjelent cikk egyik
mogatott klubok. A fociklubok felcímében azt állítják: Rosszabb volt a Fidesz, mint Botka.
„El kell ismerni, mi a Botka Lászlót megelőző időszakban,
közül a legtöbbet, 2,9 milliárd
forintot a Felcsúti Utánpótlás Bartha László polgármestersége alatt rosszabbak voltunk,
Neveléséért Alapítvány kapta a mint a mostani szocialista városvezetés, tehát nem kell cso2016/17-es szezonban. Tállai dálkozni a vereségeken” – nyilatkozta korábban Kubatov
András NAV-elnök mezőkövesdi Gábor a portálnak, amikor bejelentette, új alapokra akarják
focicsapata 779, Seszták Mik- helyezni a szegedi Fideszt. Azt írják, ezen Bartha kiakadt és
lós fejlesztési miniszter kisvár- hőzöngött. Állításuk szerint Bartha szétverte és hosszú évekre
dai focicsapata 581 milliót elintézte Szegeden a Fideszt.
A cikkben idéznek egy, csak bizalmas körben ismert levelkapott – írta a lap.
A Kúria döntése azért fon- ből, amelyben egyebek mellett az áll, ha Bartha 1998 és
tos, mert a tao-pénzek útját 2002 között „nem keveredett volna korrupciós ügyekbe, nem
végérvényesen eltitkolni pró- viselkedett volna diktátorként, nem járatta volna le a helyi Fibáló kormány az adótörvénybe deszt”, akkor nem Botka László vezetné tizenöt éve Szegedet.
becsempészett egy mondatot, Úgyhogy Bartha László „ne nyomuljon az első sorban, hanem
amely szerint a tao-támogatá- inkább álljon arrébb” – szólítja fel a kör Bartha Lászlót. A korsok akkor is adótitoknak minő- mány Soros Györggyel riogat plakátokon, a szegedma.hu
sülnek, ha közérdekű adatról pedig Barthával riogat, hogy miatta nem tud megújulni a Fidesz. Már tizenöt éve.
van szó.

Pénzhiány miatt megszűnik
a jelzőrendszeres segítségnyújtás

Közpénz a tao

Bartha a szegedi Fidesz Sorosa
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Egyedülálló az elektronikus ügyintézés az önkormányzatnál

Húszéves álmát valósítja meg a RITEK vezérigazgatója, Drégelyi Zoltán
Sorozatunkban a teljes egészében önkormányzati cégeket és
vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket valósítanak meg?

– Hihetetlenül kibővült az kártyás fizetési lehetőséget is
ügyfélkörünk. Míg két éve 38 megvalósította.
településnek szolgáltattunk,
jelenleg közel 350 önkor- Folyamatosan keresnek
mányzatnak dolgozunk. Mi
szállítottuk nekik az informa- Korábban programozók doltikai hátteret az úgynevezett goztak a cégben, most inegységesített digitális köz- kább
igazgatásszervező
igazgatási rendszerhez, rövi- tanácsadó, államháztartási
dítve az ASP-hez – mondja könyveléshez értő munkatáridei nagy feladatukról a sakat vesznek fel. 35-36 fős
RITEK Zrt. vezérigazgatója. a csapatuk, és folyamatosan
Drégelyi Zoltán elmagya- keresnek programozót, valarázza, ez a régi számítógépes mint olyanokat, akik tanulni
rendszerről egy újra való átté- akarnak. 550-600 millió forést jelenti, és hogy azzal az rint árbevételre számítanak
állami központi rendszerhez idén. Ebben az évben háromcsatlakozhassanak. Segítik a negyed év alatt hozták azt a
könyvelési adatok rögzítését, teljesítményt, amit tavaly
gazdálkodási dokumentumok egész év alatt.
átvitelét, és módszertani táTizenhét éve Drégelyi Zoltán találta ki a RITEK-et. Három éve tért vissza az élére.
mogatást nyújtanak hozzá.
Előre gondolkodtak
A megyei jogú városoknál kisebb településeknek a Bel- Terveikről a vezérigazgató el- egyedülálló módon a szegeOtthon a női vízipólóban
ügyminisztérium
és
az mondta, 2018. január 1-jétől diek már a szegedvaros.hu
önkormányzati
honlapon
Drégelyi Zoltán 47 éves, két gyermek édesapja. A szegedi
hozzá is férnek az e-ügyintéegyetemen szerzett programozó matematikus diplomát.
zés menüpont alatt. Legalább
1998-ban lett az önkormányzat informatikai osztályának
30-40-féle ügyben indíthatvezetője, 2000-ben a kezdeményezésére jött létre a Reginak el ügyet otthonról számíonális Információtechnológia Központ (RITEK), 2002-ben
tógépről, az ügyfélkapun
a fideszes önkormányzati képviselőségért hagyta el a
keresztül. A RITEK most azon
céget. 2014-ben tért vissza. Saját tanácsadó cége, a Taydolgozik minden szabad kalor&Nash Kft. az egyetemi női vízilabdacsapat névadó
pacitásával, hogy ne csak egy
szponzora. Lovaival kapcsol ki. Problémás csikókat tör be,
kérelem beadása, hanem a
és szívesen jár lovas túrázni.
hivatalon belüli teljes lebonyolítása is követhető legyen.
Ennek alapjait tizenhárom sorba állni szociális kérelem- ség, illetve törvényi kötelem –
éve kifejlesztették, most a mai mel, területfoglalási engedé- mondja a cégvezető. A sokéves
követelményeknek megfele- lyért, fakivágásért. Így pilla- tapasztalat nagy versenyelőnyt
Ebéd egy érintéssel. A Gábor Dénes szakgimnáziumban is lően átírják. Jövőre pedig más natok alatt tájékoztatást kap- jelent a cégnek az ügybeadás
működik a menzaautomata, amely a diákigazolvány alapján önkormányzatoknak is kínálják hatunk az ügyeink állásáról. területén. Az átlátható ügyintémegmondja, mire fizettek be a tanulónak.
az elektronikus ügyintézést Előreláthatólag januárra kifej- zésben pedig egyedülálló a telmint termékcsomagot. Ez az lesztik hozzá az informatikai jesítményük.
államkincstár kötelezően elő- a cégeknek és állampolgárok- ügyfeleknek gyors, átlátható, megoldást. – Húsz éve megálírta az ASP bevezetését. Az in- nak joguk van az elektronikus kényelmes eljárást jelent. Nem modtam ezt a lehetőséget, de
Menzabefizetés
formatikai támogatásához ügyintézéshez. Az országban kell személyesen ügyintézni, most van rá jogszabályi lehetőotthonról
pedig pályázati pénzt igényelhettek.
Négyezer ember használja hétA szegedi önkormányzat – a
ről hétre, hónapról hónapra az
megyei jogú városokhoz hasonETELKA-rendszert, amelyen kelóan – nem ilyen rendszerben
resztül a menzabefizetés és a
tárolja az adatait. A valamivel
nyári táborok befizetése is lehetöbb mint tízmillió forintos vátővé vált. Az óvodákban, valarosi támogatásért cserébe számint a korábbi önkormányzati
mítógépes eszközökkel és
fenntartású általános és középszoftverekkel látják el a polgáriskolákban, illetve a kollégiumesteri hivatalt és intézmémokban rugalmasan lehet
nyeit. Noha a feladatuk nem
otthonról interneten beállítani a
lett kevesebb, egyre hatékomenü kiválasztását, betegség
nyabban gazdálkodnak, így a
miatti lemondását, és bankkárnégy évvel ezelőttihez képest
tyás fizetéssel meg is rendelidén 60 millió forinttal kerülnek
hető a menza. A lehetőség
kevesebbe az önkormányzatbenne van, hogy akár más önnak. Nemcsak a könyvelési és
kormányzati szolgáltatást is
az ügyintézési rendszert biztoegységesen kezeljen ez a fejKorábban programozók dolgoztak a cégnél. Most igazgatásszervező és könyveléshez értő
sítja a RITEK, de a gyermekétlesztés, legyen szó lakbérről
munkatársakra van szükségük.
keztetésben az online bankvagy parkolási bírságról.
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Jó egészséget, Imre bácsi!

Egykori tanítványai és kollégái köszöntötték a 90 éves tanárt

Béketelep ikonját, a 90. születésnapját ünneplő Balázs Imre nyugdíjas pedagógust és
könyvtárost köszöntötték nemrégiben egykori tanítványai és
munkatársai a volt Napos úti iskolában.

Stílszerűen becsöngetéssel
kezdődött október 28-án
Balázs Imre születésnapi
köszöntése Béketelepen, a
volt Napos úti iskolában,
amelyen egykori tanítványai
és kollégái vettek részt. A
tanár úr egyik régi, ma már
Svédországban élő diákja,
Simándi Adél egy szál rózsát küldött egy ismerősével a 90. születésnapját
ünneplő pedagógusnak.
Balázs Imre a szegedi tanárképző főiskolán szerzett földrajz szakos diplomát. 1954-től az igazgatója,
majd
igazgatóhelyettese
volt a béketelepi iskolának.
Még abban az évben megnyitotta a Somogyi-könyvtár
béketelepi fiókját, amelyet
hozzáértéssel gyarapított,
és nyugdíjba vonulása után
is vezetett. Megírta Béketelep történetét.
Lauer István, a városrész
önkormányzati képviselője
Béketelep ikonjának nevezte Balázs Imrét, aki két
nemzedéket tanított, és a
város nevében díszoklevelet
adott át neki. Tíz éve a közgyűlés Szegedért Emlékérmet adományozott a pedagógusnak.
Balázs Imre rímbe szedve, versben mesélte el az
életét, aminek a végén azt
kívánta egykori tanítványainak és kollégáinak, hogy

Balázs Imrét mindenki ismeri Béketelepen.

„legyetek boldogok, és szeressétek egymást”. A Somogyi-könyvtár 45 fős nyugdíjascsoportja nevében Bondár Zsuzsanna köszöntötte
Imre bácsit. – Balázs Imre
az egyedüli férfi a sok nő
között a csoportunkban, de
állja a sarat – mondta mosolyogva a nyugdíjas könyvtáros.
– Nagyon aktív, igazi energiabomba – mondták később a nyugdíjas könyvtárosok Balázs Imréről, akinek két gyermeke, három
unokája és egy dédunokája
van, aki a napokban született. – Elmesélte, meglátogatta a kórházban az egynapos lány dédunokáját, és állította, hogy Csenge integetett neki – mesélték a
könyvtárosok.
Bondár Zsuzsanna el-

mondta, hogy Imre bácsi a
mai napig a kempingbiciklijével jár Felsővárosról a petőfitelepi kiskertjébe, ahonnan gyakran hoz virágot és
gyümölcsöt a nyugdíjas
könyvtáros nőknek. – Még
bort is készít, szalonnát is
szoktunk sütni a kiskertjében, és meghívott már bennünket kocsonyára, amit ő
főzött – mesélte Bondár
Zsuzsanna. A könyvtárosoktól és az egyik unokától
megtudtuk, hogy Balázs
Imre gyakran ír verset, amit
mindig felolvas az ismerőseinek. – Minden családi ünnepre ír egy verset, amit fel
is olvas – mondta az unoka.
Balázs Imrét 2003-ban
Szeged Múzsája díjjal jutalmazták Béketelep kulturális
felemelkedéséért végzett
munkájáért.

Tököt faragtak Makkosházon

Még az ünnepek előtt – im- Hont Ferenc utcai játszóté- mányokból kialakult ünnep,
máron harmadik alkalom- ren a halloweenpartit. A hal- amit elsősorban az angolmal – rendezték meg a loween ősi kelta hagyo- szász országokban tartanak, bár mára már az egész
világon elterjedt a divatja.
Kozma József, Makkosház önkormányzati képviselője a tökfaragás kapcsán a
közösségépítő tevékenységek fontosságát hangsúlyozta. Bár a halloween a
fiatalabb generációk ünnepe, de a szülők is szívesen besegítettek a tökfaragásba. Az elkészült művekbe gyertyát helyeztek,
így már életre keltek a zöldA halloween szimbóluma a vigyorgó töklámpás.
ségből készült töklámpák.

2017. november 4., szombat

Ujhelyi: Saját uniós biztos kell
a turizmusnak!

1950-ben még alig 25 millió turistát tartottak nyilván a világban, 2000-ben már 700 milliót, 2012-ben pedig ez a szám elérte az egymilliárdot. Ujhelyi István szerint a turizmus lesz az
egyik vezető gazdasági ágazat a jövőben.

Érdemi változtatásokat és a szerben, ezért azt javasolja,
turisztikai szektornak kijáró hogy a következő Európai Binagyobb figyelmet követelt Uj- zottságban legyen különálló,
helyi István európai parla- felelős biztosa a turisztikai tementi képviselő, az EP rületnek. Az MSZP politikusa
szakbizottságának turizmu- rámutatott, hogy a turizmus az
sért felelős alelnöke Brüsszel- európai gazdaság harmadik
ben. Az MSZP politikusa a legerősebb ágazata, az Euróturizmus világnapja alkalmá- pai Unió GDP-jének több mint
ból – az Európai Parlament elnökének, Antonio Tajaninak a
védnökségével – megrendezett nemzetközi eseményen
komoly áttörésnek nevezte,
hogy az európai intézményrendszer évtizedes mulasztás
után végre kezdi felismerni a
turizmus jelentőségét. Ujhelyi
hangsúlyozta: ahhoz azonban,
hogy megőrizhető legyen Európa vezető pozíciója a világturizmusban, illetve hogy
megvédhető és növelhető legyen a szektor által teremtett
munkahelyek száma és gazdasági eredménye, jóval több
uniós intézményi együttműködés szükséges.
Ujhelyi István az Európai
A szocialista EP-képviselő
Parlamentben.
szerint az Európai Bizottság
egyelőre csak minimális figyelmet fordít a turizmus ügyére, tíz százalékát ez a szektor terpedig ez az egyetlen olyan meli meg, közel huszonhatmilágazat, amely a válság alatt és lió munkahelyet biztosít
azt követően is Európa-szerte Európában, ami a tagállamok
jól teljesít, és bizonyosan az foglalkoztatási rátájának legegyik legdinamikusabban fej- alább öt százaléka. „Egy ilyen
lődő iparág lesz a jövőben is. fontos és számos más gazdaUjhelyi kiemelte, hogy a turisz- sági ágazatra és szociális terütikai szektor érdemi segítséget letre is hatással lévő szektor
tud nyújtani például az ifjúsági megérdemli, hogy különálló
munkanélküliség csökkenté- biztosa legyen a következő Eusében
is,
rópai Bizottságerre vonatban” – fogalmakozóan már
zott az EP-képvisikerült elin- Ennyi munkahelyet biztosít selő.
dítania egy
Ujhelyi István
Európában a turizmus.
uniós proga turizmus világramot, amely azonban szintén napja alkalmából mondott betovábbi bővítést és fejlesztést szédét követően hozzátette,
igényel. Sikerként említette az hogy a turisztikai szektor fejlőáltala kezdeményezett jövő évi dése és bővülése ugrásszerű
EU–Kína Turizmusév megszer- növekedésnek fog indulni.
vezését, az Európa Turisztikai 1950-ben még alig 25 millió
Fővárosa program elfogadá- turistát tartottak nyilván a visát vagy az ENSZ turisztikai lágban, 2000-ben már 700
szervezete (UNWTO) és az milliót, 2012-ben pedig ez a
Európai Parlament között alá- szám elérte az egymilliárdot.
írásra kerülő – szintén a ma- „Nem kell különösebb jóstegyar politikus által kezdemé- hetség ahhoz, hogy belássuk:
nyezett – együttműködési a turizmus lesz a jövőben is az
megállapodást.
egyik vezető gazdasági ágaUjhelyi István ugyanakkor zat, ezért minimális elvárás,
világossá tette, hogy a turiz- hogy az Európai Unióban is
mus érdekében előremutató a neki megfelelő helyen keváltoztatásra lenne szükség zeljék” – fogalmazott Ujhelyi
az európai intézményrend- István.

26 millió
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3500 szárazságtűrő fával
gyarapodik a város

Folytatás az 1. oldalról
Makrai László, az önkormányzat fásítási programját megvalósító Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója elmondta, a Szentháromság utca Vitéz utca és Bécsi
körút közötti részén dolgoznak.
A járdákat részben kinyitják,
hogy a fák töve körül nyolcvan
centi széles zöldsávot alakíthassanak ki cserjékkel. Méréseikből ugyanis az derült ki,
hogy a csapadékvíz teljes mértékben eltávozik a csatornahálózaton keresztül, emiatt a
fáknak semmi nem jut belőle.
A zöldsávban hagyják leszivá-

rogni az esővizet a talajba, a fák
gyökeréhez. A kipusztult vadgesztenyék helyére hibrid fajtákat telepítenek. Hússzínű vadgesztenyét, amely sokkal jobban bírja a városi, vagyis száraz, víztelen, kitett klímát.
Fákat minden körzetben
több mint egytucatnyit ültetnek a környezetgazdák oda,
ahol lehet és érdemes. Nagy
problémát okoz a klímaváltozás. Szegeden is át kellett
állni 2012-től új fajok, fajták
választására és új koncepcióra. Kísérletezni kellett, mert
a balkáni vagy szubmediterrán fajták nem bírják a fagyot.

Ingyen elviszik a közterületi lombot

Az ingatlanokhoz kapcsolódó járda és zöldfelület tisztán
tartása a tulajdonos kötelessége. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. azonban október 24. és november 30. között bevezette kísérleti jelleggel a közterületi lombhulladék térítésmentes elszállítását. A kommunálishulladék-szállítási napon viszik el a gyűjtőedényzet mellé kihelyezett 2 darab, maximum kétszer 110 literes, kizárólag közterületi lombhulladékkal megtöltött,
lehetőleg átlátszó zsákokat. Azokat a zsákokat viszont
csak térítés ellenében, értesítő hátrahagyása mellett
szállítják el, amelyek előtt nincs a közterületen növényzet.
Ez esetben ugyanis feltételezhető, hogy nem közterületi,
hanem ingatlanon belüli növényzet lombhulladékát tartalmazza a zsák.
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Tarján szebb lesz, mint volt

Több ezer szőregi rózsatövet osztottak ki a képviselők

Több ezer szőregi rózsatövet
osztott ki ingyen október
végén Tarján, Makkosház, Fodorkert és a Gedói városrész
lakói között Mészáros Tamás
és Kozma József önkormányzati képviselő.

– Ide ültetem ki a ház elé – mutatott a tízemeletes panelház
előkertjére a Retek utcában Kovács Zoltánné, aki öt szőregi rózsatövet kapott Tarján önkormányzati képviselőjétől, Mészáros Tamástól. Elmesélte, tavaly
a szomszédasszonya vitt és ültetett rózsát, de hiába ápolta a
legnagyobb gondossággal, sajnos nem fogta meg a növény.
– Van ilyen. Megkérek majd valakit, hogy ássa el nekem az öt
tövet, amiket gondozni fogok, és
remélem, tavaszra kinyílnak és
gyönyörűek lesznek a rózsák –
mondta Kovács Zoltánné.
Október végén több helyszínen osztottak ki több mint háromezer szőregi rózsatövet a
szegedieknek a képviselők: a
Hont Ferenc utcán a makkosházi városatya, Kozma József,
az Olajbányász téren, valamint a
József Attila sugárút és a Retek
utca sarkán pedig Mészáros
Tamás, Tarján, Fodorkert és a

Mészáros Tamás önkormányzati képviselő rózsatövet oszt.

Gedói városrész képviselője
adott ingyen rózsatövet a körzet
lakóinak. Besegített a munkába
Botka László polgármester és
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő is. Rengetegen álltak
sorba a rózsáért.
– Mintegy kétezer tövet osztottunk szét. Nem volt felső korlát, mindenki annyit vihetett,
amennyit akart, így volt, aki csak
kettő, más nyolc-tíz piros, fehér
és rózsaszín rózsatövet vitt. A virágok mellé adtuk a szőregi rózsakertészek ültetési és ápolási
tanácsait is, amelyben szerepel
többek között, hogy mekkora legyen az ültetőgödör, és hogyan
kell visszavágni a vesszőket –
mondta Mészáros Tamás, aki

Felújították a Felső Tisza-partot

csak remélni tudja, hogy Tarján
szebb lesz, mint volt, és tavaszszal virágba borulnak a társasházak előtti kiskertek. A rózsatőosztást tavaly kezdték. – Akkora
sikere volt a szegediek körében
a kezdeményezésnek, hogy úgy
döntöttünk, minden évben megismételjük – hangsúlyozta Tarján választott képviselője.
A 73 éves Anikó Felsővárosról jött rózsáért. – Panelban
lakom, és nagyon szeretem a
virágokat. Mivel már nincs hely
a házunk előtt a virágoknak,
ezért délután kimegyek a kiskertünkbe, és ott elültetem a
két tövet, amit kaptam. Nagyon
örülök a virágosztásnak –
mondta.

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

Megújult a Felső Tisza-part az IH Rendezvényközponttól a Hajós utcáig.

Az önkormányzat idén több ütemben
közel egymilliárd forintot fordít a város
útjainak és járdáinak felújítására. A
belvárostól a külső városrészekig újulnak meg a közterületek. Szeptemberben újabb, az eddiginél is nagyobb,
több száz millió forint értékben kezdődtek útfelújítási munkálatok Szegeden. Ha minden a tervek szerint
halad, és az időjárás sem szól közbe,
akkor még ebben az évben el tudja
végezni a közbeszerzésen kiválasztott
kivitelező a munkálatokat.
Már teljesen felújították a Felső

Tisza-part városi kezelésben lévő részét – az IH Rendezvényközponttól a
Hajós utcáig, valamint a Fűrész utca
új aszfaltburkolatot kapott teljes hoszszában. A napokban felfestik az útburkolati jeleket is. A harmadik ütemben
a Pázsit, a Gyümölcs és az Osztróvszky utca felújítását kívánja megvalósítani az önkormányzat. Mivel
minden építkezés – így az utak rekonstrukciója is – némi kellemetlenséggel, kényelmetlenséggel jár, ezért
a lakosság türelmét és megértését
kérik az átmeneti nehézségek miatt.

Bartók Béla tér 6.
Károlyi utca 4.
Tisza Lajos körút 20.
Mars tér 9.
Feketesas utca 28.
Nagy Jenő utca 4.
Kelemen utca 8.
Károlyi utca 4.
Jókai utca 4.
Attila utca 11.

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

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

Pályázati
alapár
emelésének
mértéke
(Ft)

raktár
üzlet
üzlet
üzlet
szolgáltatóegység
üzlet
üzlet
üzlet
iroda
üzlet

25
111
113
64
362
332
439
73
372
160

12.500
140.000
151.200
55.800
404.100
323.650
575.250
84.000
460.000
142.000

1.000
14.000
8.000
3.000
20.000
16.000
29.000
4.000
46.000
7.000

Bánatpénz
(Ft)

15.875
177.800
192.024
70.866
513.207
411.036
730.568
106.680
584.200
180.340

A helyiségek megtekintésére 2017. november 06. napjától 2017. november 15. napján 1530 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű
gazdasági tevékenység folytatására jogosult. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget
megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a
pályázati ajánlat benyújtásának.
A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.
A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2017. november 07. – november 17. 1200 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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Legendák zongoráznak az IH-ban

Szegedre jön az Egyesült Királyság első számú jazzexportja
Cyrus Chestnut 21 éves korára
Amerika minden létező zenei
díját megnyerte. Most 54 éves
– és november 11-én az IH
Rendezvényközpontban lép fel
a Szegedi Jazz Napokon, ahol a
jazz legendás alakja, a 81 éves
Harold Mabern és két szenzációs fiatal angol zenész, Binker
Golding és a dobos Moses
Boyd is játszik.

A közel öt évtizede működő
Szegedi Jazz Napok a műfaj
egyik legrangosabb magyarországi eseménye, amelyet az
igényes művészválasztás és az
eredeti, színvonalas koncertek
tettek ismertté – határainkon
túl is.
Idén a műfaj két ikonikus
alakja érkezik Szegedre: a zongorista Harold Mabern, akinek
neve összefonódott a Prestige

Cyrus Chestnut

Records fénykorával, valamint
Cyrus Chestnut, aki napjaink
egyik legjelentősebb amerikai
zongoraművésze.
Nagy várakozás előzi meg
két fiatal muzsikus, a szaxofonos Binker Golding és a dobos
Moses Boyd vendégjátékát is.
Ők nemcsak a jövő sztárjai,
hanem a műfaj régen várt új
apostolai lehetnek. Az Egyesült

Királyság első számú jazzexportjának tartják a duót.
A hazai élmezőnyt a Bacsó
Kristóf Quartet képviseli, valamint az újjáalakult Rákfogó, soraiban Szakcsival Lakatos
Bélával, Babos Gyulával és Kőszegi Imrével. Szeged színeiben
ezúttal Hajdú Klára énekesnő
és zenekara mutatkozik be a
fesztivál közönségének.

Program

Harold Mabern

November 10., péntek, 19.30
Hajdu Klára Quartet (Szeged/Budapest)
Bacsó Kristóf Quartet (Magyarország)
Harold Mabern Trio (USA/Németország)
November 11., szombat, 19.30
Rákfogó (Magyarország)
Binker & Moses (Nagy-Britannia)
Cyrus Chestnut Trio (USA/Görögország/Spanyolország)

Programajánló

Könyvárverés
Időpont: november 4., szombat,
10 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
Tizenkilencedik alkalommal rendeznek könyvárverést a Dekameron és a Könyvmoly Antikvárium
szervezésében. Hogy mire lehet licitálni? Például Ady-verseskötetre,
amelynek kikiáltási ára tízezer forint, de Bernáth Mária kézzel írt
üdvözlőlevelét is kínálják szintén
tízezer forintos kikiáltási áron,
amelynek hátoldalán Bernáth
Aurél tollrajza látható. Itt megtalálja a katalógust: https://drive.google.com/file/d/0Bw3-wD6B9v3
UblZxSV9PM3dKTmM/view

Túl a Palánkon
Időpont: november 4., szombat,
15 óra
Helyszín: a Somogyi-könyvtár előtt
Város(rész)néző séta az ősi belvárosban Monostori Andrással. A Palánk a város ősi magva, ahol az
emberek a mocsaras vidékből kiemelkedő Palánkkal, sövénykerítéssel védték legszentebb templomukat és környékét. A közigazgatás és a kereskedelem elitje élt itt.

Frank Sinatrától Fényes Szabolcsig
Időpont: november 4., szombat,
20 óra
Helyszín: Millenniumi Kávéház
(Dugonics tér)
Jazzsztenderdeket hallhat a
Jazzarosa zenekartól, amely
olyan ismert
előadóktól játszik, mint Ella
Fitzgerald, Stan
Getz, Joao Gilberto, Frank Sinatra
(képünkön), Ray Charles vagy
Norah Jones. Az estet színesítik ismert régi magyar slágerek Fényes
Szabolcstól és más kiváló magyar
zeneszerzőktől, mindezek természetesen jazz stílusban.

Bősze Ádám önálló estje
Időpont: november 5., vasárnap,
18.30
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Az első zenei stand-up comedy:
Bősze Ádám, a Virtuózok című tehetségkutató közismert műsorvezetője önálló estjén egy eddig nem
létező, új műfajt mutat be, amely
a stand-up comedy alapjaira

építve nyújt tartalmas és minőségi
élményt a zeneszerető közönségnek. A műsor kifinomult intelligenciája és humora egyedi, különleges élményt nyújt a komolyzenét
szerető közönségének, amely
során a koncerttermekben megjelenik a térdcsapkodás, a mosolygás és a szórakozva tanulás.

Vadlesen a világ körül Máté Bencével
Időpont: november 6., hétfő, 18
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Egy 32 éves pusztaszeri fiatalember, akinek a neve mára az egész
világon fogalom: Máté Bence természetfotós a Pedagógiai esték
vendége. Máté Bence a fotók készítésének hátteréről, a világ
szinte minden táján épített vadlesekről, kalandjairól és még sok
minden másról mesél. Máté Bencét 2000–2004 között zsinórban
öt alkalommal választották Az év
Máté Bence
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Nagy nevek zsűriznek a szegedi
filmfesztiválon!

Az Arany Medve díjas Enyedi Ildikó és az Oscar-díjas
Saul fia operatőre, Erdély Mátyás is zsűrizik Szegeden a
Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon.

Nagyon erősen indított a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál
májusban a Belvárosi moziban. A szervezők most még
szélesebbre tárták a kapukat: a világ bármely tájáról és
korhatárkorlát nélkül jelentkezhetnek a versenyzők. És a
legfontosabb változás: az ország legjelentősebb, legnagyobb művészeit, szakembereit sikerült megnyerniük a
szervezőknek zsűritagként: a
zsűrielnök továbbra is Szabó
Gábor operatőr (aki mostanában sorra nyeri a díjakat a
nemzetközi fesztiválokon A
martfűi rém című film fotografálásáért), Enyedi Ildikó, az
idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Arany Medve díjasa
(Testről és lélekről), az Oscardíjas Saul fia operatőre, Erdély Mátyás, valamint a
legjobb magyar producerek
egyike, az Inforg Stúdió alapítója, Muhi András (a Testről
és lélekről című film producere is). A külföldi zsűritag
James Chressanthis operatőr,

ifjú természetfotósának, 2002ben ugyanezt a díjat világviszonylatban is kiérdemelte. Az elmúlt
15 évben sikert sikerre halmozott,
2010-ben Londonban az Árnyjáték című képével elnyerte a természetfotózás Oscar-díjának tartott
Az év természetfotósa címet.

Szép jó estét, Mr. Green!
Időpont: november 7., kedd, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Tolerancia két részben, klezmerrel
– Székhelyi Józseffel és Pál Tamással. Egy átlagos New York-i
napon a 86 éves Mr. Green lelép
a járdáról, és Ross Gardiner autója
kis híján elgázolja. A büntetés hat
hónapnyi társadalmi munka: heti
egy, kötelező látogatás az idős
úrnál – ami persze egyiküknek
sincs ínyére. A kényszeres találkozások remek helyzetkomikumra
adnak lehetőséget a mogorva özvegyember és a dinamikus fiatal
irodista között,
miközben témává
válik a család, a
hagyomány,
a
származás, a vallás – és persze
vita vitát követ.
Aztán egyre több
kóser leves kerül
az asztalra, egyre

Enyedi Ildikó

az Amerika Operatőrök Társaságának tagja, Zsigmond Vilmos közeli barátja és
tanítványa, aki az idei zsűritagságot egy sürgős munka
miatt kényszerült lemondani.
A szegedi születésű Zsigmond Vilmosról elnevezett
filmfesztivál abban különbözik
a legtöbb hasonló típusú rendezvénytől, hogy itt az operatőri munka áll a középpontban.
A névadással az Oscar-díjas alkotó emléke és munkássága
előtt tisztelegnek, ám a szervezők fő célja, hogy a fiatal, pályakezdő operatőröknek bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget nyújtsanak. Jövőre
május 9–12. között rendezik
meg a második Zsigmond Vilmos Filmfesztivált.
Székhelyi József

több levél a postaládába, és egyre
több régi titok lát napvilágot… Jeff
Baron komédiáját 22 nyelvre fordították le, és a világ 46 országában már több mint 500
alkalommal mutatták be. Magyarországra Székhelyi József és Pál
Tamás kettőse hozza el ezt a szívhez szóló történetet.

A magyar közoktatásról
Időpont: november 8., szerda, 15
óra
Helyszín: Idősek Közösségi Központja – Senior Center
Az Idősek Akadémiáján Csapó
Benő egyetemi tanár, Szeged díszpolgára a magyar közoktatás fejlesztésének feladatairól tart
előadást a nemzetközi felmérések
tükrében.
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Nyolc év után tért vissza a röplabda Szegedre

Dobogón az SZRSE

Harmadik győzelmét szerezte meg a Szegedi Röplabda
Sportegyesület a felnőtt női NB II-ben. A legutóbbi ellenfél az eddig nyeretlen Rákospalota RSC U21-es gárdája
volt. Az első szettben magabiztosak voltak Fürdök Nóráék, mindössze kilenc pontot engedélyeztek vendégüknek. A második és harmadik szettben már szorosabb
csatára késztették a rákospalotaiak a Szegedet, de egyik
játékrészben sem jutott húsz pontig a vendégalakulat. Így
a vége magabiztos 3–0-s győzelem.
Strezeneczki Gyula, az SZRSE felnőtt női csapatának
edzője elégedett volt a pályán látottakkal: – Időnként látványos, jó játékkal nyertük meg a meccset, még úgy is,
hogy sajnálatos okok miatt nem tudtunk teljes kezdőcsapattal szerepelni a mérkőzésen. A játékosaim fegyelmezetten játszottak, szinte mindig megtették, amit kértem
tőlük. Gratulálok a lányoknak a játékhoz és a győzelemhez!
Nyolc év után tért vissza a röplabda Szegedre, miután
a Szegedi Röplabda Sportegyesület felnőtt női csapatot
indított a másodosztály közép-magyarországi csoportjában. A bajnokság elején a bennmaradás kivívása volt a
cél – ahogy Strezeneczki Gyula fogalmazott –, hogy ne
feltartott kézzel lépjenek pályára a hölgyek. Nos, úgy
tűnik, egyelőre sikerül tartani a tervet, öt forduló után
három győzelemmel és két vereséggel a csapat jelenleg
harmadik a tabellán.
Az elmúlt két találkozón mindössze egy szettet vesztettek, jó formában vannak tehát a Tisza-partiak. Amire
nagy szükség is lesz, mert két fővárosi gárda ellen kell
majd bizonyítani. Előbb a közvetlen üldöző, a csak roszszabb szettaránya miatt negyedik MTK U21 vendége lesz
a Szeged. Utána az eddig mind az öt mérkőzését megnyerő Újpest U21 érkezik a József Attila Általános Iskola
tornatermébe.

Szegedi Tükör

Szárnyalt a Phoenix

Szép helyezések Dublinban – Gratulálunk, lányok!

Kiválóan szerepeltek a szegedi lányok. Fotó: Facebook/Phoenix Fitness Szeged

A szegedi Phoenix Fitness
Egyesület fennállása első
nemzetközi versenyén Dublinban szerepelt a XV. FIT-KID
Európa-kupán. Tőkés Laura
volt az egyetlen egyéni versenyző, és az ötödik helyet
csípte el. Három csapat is ott
volt Írországban a szegedi
egyesületből, a „Szemek”
ötödik, a „Legó” negyedik, az
„Illúzió” pedig a második helyen zárt a nemzetközi mezőnyben.

A FIT-KID különleges jellegét és egyedi megjelenési
formáját mozgásanyagának
sokszínűsége adja: a talajtorna (akrobatika), az aerobik, a ritmikus gimnasztika
és a tánc mozgásanyagából
táplálkozik, de mindegyiktől
különbözik, megteremtve ezáltal a sportág egyedi jellegét és megjelenési formáját.
Az edzéseken a nyújtás, az
erősítés, a mozgáskoordináció, valamint az állóképes-

Szegedi bajnok ralikrosszban

A szegedi születésű Borbás Bálint végső győzelmével zárultak
a 2017-es Ralikrossz Országos Bajnokság küzdelmei. A 28
éves versenyző a Suzuki Kupa kategóriában avanzsált magyar
bajnokká egy végletekig kiélezett és fordulatos véghajrá
slusszpoénjaként.

Borbásnak ez volt a harmadik
bajnoki idénye a ralikrossz országos bajnokságban, és a
2015-ben megszerzett 5., illetve a tavalyi évben elért 3.
hely után idén sikerült megkaparintania a magyar bajnoki
címet. A szegedi kötődésű,
Zsombón nevelkedett versenyző egész évben nagyon kiegyensúlyozottan szerepelt,
hiszen a bajnokság mind a hét
futamán döntőbe jutott, ebből
négyszer dobogóra állt, és egy

győzelmet is szerzett. A pünkösdkor Máriapócson aratott
győzelmével állt a bajnokság
élére, és ezt követően egészen
az utolsó futam legvégéig sikerült megőriznie vezető helyét a
bajnokságban.
A slovakiaringi szezonzáró
nem akármilyen izgalmakat
tartogatott, hiszen Borbást az
első versenynap végén csak
kategóriája 6. helyén rangsorolták, és a döntőbe jutása sem
volt biztos, a vasárnap reggeli

˙
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harmadik előfutamban viszont
egy 1. hellyel billentette végleg
maga felé a mérleg nyelvét a
bajnoki címért folyó kiélezett
harcban. Hogy mennyire volt
szoros a bajnoki küzdelem,
arról mindent elmond, hogy az
utolsó, slovakiaringi forduló
köztes
pontértékelésében,
azaz a három előfutam összesített eredményei alapján 2
pont döntött az 1. és az 5. hely
között. Borbás ebben az értékelésben a 2. lett, fő bajnoki
riválisa, Majerszky Gábor mindössze 1 ponttal elmaradva tőle
az ötödik.
– Hihetetlenül izgalmas és
fordulatos volt az egész szezon,
amire a slovakiaringi futam
tette fel a koronát – mesélte
a Szegedi Tükörnek Bálint.
– Szombat este még Majerszky
Gábor vezette a versenyt, én
pedig csak 6. voltam, vasárnap
viszont ezt úgy sikerült megfordítanom egy abszolút leggyorsabb futamidővel, hogy végül
én a 2. lettem, ő pedig az 5.
Örülök, hogy sikerült a tudásom
legjavát nyújtanom, és kihoznom magamból a maximumot
a legfontosabb, döntő pillanatokban – magyarázta.

– Nagyon köszönöm a családomnak a sok-sok segítséget,
nélkülük nem sikerült volna.
Úgy érzem, tökéletes befejezése volt ez életem egy szép
epizódjának. Így kerek a történet. Úgy gondolom, az autósportban ezzel elértem azt,
amire reálisan esélyem lehetett
a szerény költségvetésemből.
Jó érzésekkel, hiányérzet nélkül, örök élményekkel és emlékekkel gazdagodva akasztom
szögre a bukósisakot, és nézek

ség fejlesztése szerves egységet alkot.
A kisebbekkel játékos gyakorlatokkal szerettetik meg a
sportot, és igyekeznek átadni a
mozgás örömét. A Phoenix Fitness 4 éves kortól várja a mozogni szerető gyerekeket ovis
és iskolás csoportjaiba. Az edzések a Kálvária sugárúton
vagy Alsóvároson zajlanak. Az
első edzés ingyenes!
További információ: www.
facebook.com/PhoenixFitness.

Sportmix

Lékó újra
a válogatottban

Elkezdődött Görögországban,
Krétán a sakkcsapat-Európabajnokság. A magyar válogatottban egyéves kihagyás után
ismét ott van a szegedi Lékó
Péter is. – Ha igazán jó eredményt akarunk elérni, szükség
van Lékó húszéves tapasztalatára – fogalmazott Balogh
Csaba, a válogatott szövetségi
kapitánya. Balogh szerint a realitás az első tízbe kerülés, de
szeretne az első hatba jutni.
A magyar csapat két évvel ezelőtt Reykjavíkban bronzérmes
lett.

Készülnek az Eb-re

Borbás Bálint

egy újabb, reményeim szerint
még boldogabb időszak elé
az életemben. Most kicsit a
szeretteimre, a magánéletemre szeretnék több időt és
figyelmet fordítani – mondta
a szegedi születésű Borbás
Bálint.

Sokan hiányoztak a napokban a
MOL-PICK Szeged kézilabdacsapat tréningjeiről: Bodó Richárd,
Bánhidi Bence és Balogh Zsolt
is Győrben készült a Ljubomir
Vranjes edzette magyar csapattal. A válogatott megkezdte a felkészülést a januári Európabajnokságra, de még nem játszott edzőmérkőzést. A B válogatottba Fekete Bálint és
Pásztor Imre kapott meghívót, a
csapat segédedzője a PICK Szeged utánpótlás szakmai igazgatója, Herbert Gábor.
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Szegedi Tükör

Horoszkóp

KOS (III. 21–IV. 20.) A
héten ne törődjön a negatív energiát sugárzó
személyekkel a környezetében. Foglalkozzon azokkal, akiket
szeret, koncentráljon arra, ami
boldoggá teszi és kikapcsolja.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Határozott és érett személyisége
miatt ismerősei sokszor
kérnek öntől tanácsot. Próbáljon saját problémáira is objektívan tekinteni és ez alapján
meghozni a legjobb döntést.
IKREK (V. 21–VI. 21.) Ne
foglalkozzon mindennel
egyszerre. Egy dologba
kezdjen bele, és minden
energiájával csak arra koncentráljon. Meglátja, előbb fog végezni a
teendőivel, és jobb eredménnyel!
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Újabban sokat jár el otthonról,
de rossz tapasztalatai is
vannak. Ne hagyja, hogy
ezek elvegyék a kedvét. Maradjon
vidám, nyitott, és álljon hozzá pozitívan az új élményekhez.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Fel lesz töltődve
energiával, igyekezzen
nem mindet a munkájába
fektetni. Ideje többet foglalkozni a
családjával, a barátaival. Ez remek
alkalom, hogy belekezdjen valami
új hobbiba.
SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.) Túl
sokat rágódik a jövő problémáin, és nem él eléggé
a jelenben. Ne aggódjon
olyan dolgok miatt, amelyeken
nem tud változtatni. Ne felejtse el:
mindig az első lépés a legnehezebb.
MÉRLEG (Ix. 23–x. 22.)
Egy régi haragosával
végre rendeződnek a
problémáik. Ragadja meg
a lehetőséget, a munkájában és a
magánéletében is újrakezdhet
dolgokat. Legyen merész és tettre
kész!
SKORPIó (x. 23–xI. 21.)
Párjával mindenben számíthatnak egymásra, de
egy vitás ügyben most sokáig nem jutnak közös nevezőre.
Igyekezzen kompromisszumkészebb és sokkal rugalmasabb
lenni.
NYILAS (xI. 22–xII. 21.)
A sikertelen párkapcsolati kísérletek után
végre önre mosolyog a
szerencse. Mindemellett figyeljen oda közeli családtagjaira is,
valakinek szüksége lehet az ön
segítségére.
BAK (xII. 22–I. 20.) Munkahelyén nem várt akadályba ütközik, de
leküzdése után komoly
előrelépést fog tapasztalni. Felfigyelnek az igyekezetére, és a
munkájába vetett lelkesedése
meghozza a gyümölcsét.
VíZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Többre lesz képes, mint
gondolja. Ha hisz magában a munkahelyén és
magánéletében is, akkor váratlan
sikereket érhet el. Engedje el a kételyeit, és adjon magának egy
esélyt.
HALAK (II. 20–III. 20.) Az
elkövetkező időszakban
bánjon óvatosan a pénzzel! Próbáljon spórolni,
mert nagyobb anyagi kiadása
lehet hamarosan. Ismerőseitől
több segítséget fog kapni, mint
gondolta.

SZEGED ANNO. Szegeden a
legtöbb halászcsárda a mai
Roosevelt tér közelében volt,
hiszen régen ott volt a halpiac, az biztosította a friss
alapanyagot a csárdáknak. A
piachoz legközelebb, a valamikori Schäffer-házban működött az Aranygolyó, amelyet Schäffer Ádám özvegye,
Götz Borbála vezetett. A helyet később összenyitották a
mögötte lévő házban üzemelő vendéglővel, és Fülöp

csárda néven futott. Hódi
Nóra, a Szegedi Tourisma
idegenvezetője szerint ez az
eredeti Sótartó. Amikor lebontják a házakat, és a helyükre épül az Égő Arany,
akkor veszi át a nevet a tér
másik végében lévő vendéglő. Onozó Poldi halászcsárdája a mai Sellőház
helyén volt. Ide tért be gyakran Tömörkény István egy jó
halászlére. Amikor Onozó
Leopold 1906-ban meghalt,

a felesége vette át a hely vezetését, és tiszteletből nevezték Poldi néninek. Amikor
az új tulajdonos, Pusztaszeri
Miklós átvette a helyet, nem
változtatta meg a nevet, sőt
amikor 1935-ben lebontották az épületet, nyitott egy új
vendéglőt a Szentháromság
utcában, amit Onozó Poldiféle vendéglőnek hirdetett.
Bitó János és családja híres
halászgazdák voltak. A Horváth Mihály utca végén mű-

ködtettek halászcsárdát. A
feleség főzött finomabbnál finomabb étkeket, egyvalamit
kivéve: a paprikás halat
maga a gazda főzte szabad
tűzön az udvarban. De nem
csak a belvárosban működtek halászcsárdák. Képünk
1939-ben készült a Fehértói
Halászcsárdáról (fotó: Fortepan/Kelemen Zsuzsa). És az
előtérben egy legendás
jármű, egy 1930s Triumph
B200 motor.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: hideg reggelek

November 4.
szombat

November 5.
vasárnap

November 6.
hétfő

November 7.
kedd

November 8.
szerda

November 9.
csütörtök

November 10.
péntek

13/3
Károly,
Lina

15/4
Imre,
Tétény

14/5
Lénárd,
Énok

13/5
Rezső,
Csenger

13/5
Zsombor,
Kolos

12/4
Tivadar,
Szibilla

12/4
Réka,
Ariel

NOVEMBER 6., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai
Kirendeltség), 15.00–15.30 (Családsegítő Ház, Bölcs utca), 16.00–
16.30 (Jerney János Általános
Iskola)
Szentistványi István: 17.00 (képviselői iroda, Kiss Ernő u. 3.)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbikiroda, Püspök u. 9.)

NOVEMBER 7., KEDD
Lauer István: 16.00–16.30 (Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma, Mars tér), 16.30–17.00
(Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kálvária tér)
Nógrádi Tibor: 17.00–18.00 (Klebelsbergtelepi Összefogás Háza,
Zentai u. 31.)
Nagy Sándor: 16.00–17.00 (Kemes
utcai óvoda
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbikiroda, Püspök u. 9.)

NOVEMBER 8., SZERDA
Szécsényi Ferencné: 16.00 (Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltség)
Dr. Binszki József: 17.00–18.00
(DK-iroda, Kiss Menyhért u. 2.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó (tel.:
30/963-8137): 13.00–14.00 (képviselői iroda, Kiss Ernő u. 3.)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbikiroda, Püspök u. 9.)

NOVEMBER 9., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik Dénes:
16.30–17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség)
Kormos Tibor: 17.00–18.00 (Somogyi-könyvtár Odesszai fiókkönyvtára, Székely sor 11.)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbikiroda, Püspök u. 9.)
NOVEMBER 10., PÉNTEK
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbikiroda, Püspök u. 9.)

Forrás: koponyeg.hu

Anyakönyvi hírek

Szegeden kötöttek házasságot:
2017. 10. 21-én Gyuris Zsolt és
Süli Diana; Sóti Tibor és Nyári
Éva; Keszei Zoltán és Annus
Magdolna; Kupcsik Zsolt és
Szlopóczki Gabriella Éva; Godó
Zsolt és Porteleki Timea Ivett;
Dani Zsolt és Rittler Zsanett
Emese; Szekretár Attila és
Grundic Tímea; Galiba István
és Busa Edit Ilona.
Szegeden születtek: Csányi Zol-

tánnak és Tánczos Tímeának
2017. 10. 14-én Botond; Tóth
Csongornak és Tóth Margitnak
2017. 10. 16-án Lehel; Pálinkó
Mihálynak és Törőcsik Kingának
2017. 10. 17-én Dániel; Lévai Tamásnak és Simon-Jójárt Erikának
2017. 10. 17-én Máté; Hangodi
Istvánnak és Baranyai Tímeának
2017. 10. 18-án Bianka 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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