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Úton vannak a dínók Szegedre!
Becsomagolták Amerikában a dinoszauruszokat.

Hazai világkupa, szegedi érmekkel 
Remekeltek a Combat „D” SC versenyzői

24 százalék
Ennyivel csök-

kenhet Ma-
gyarország

uniós támoga-
tása.

Fantasztikus évadot zárt a 
Phoenix Fitness Sportegyesü-
let. A szegedi lányok a legutóbbi
versenyeikről is több arany-,
ezüst- és bronzéremmel tértek
haza. A csapat több tagja –
mint például a képünkön lát-
ható Téli olimpia formáció,
amelynek tagja Göröncséri
Virág, Keresztúri Kata, Narozs-
nik Laura, Sisák Barbara,
Szabó Vivien és Vidiczki Jáz-
mina – az éves teljesítménye
alapján elhozta a Grand Prix-
bajnokoknak járó kupát is.
Bővebben a 10. oldalon

Grand Prix-bajnok szegedi lányok!

Fejre állt
a provokátor

Elutasította az Állami Szám-
vevőszék és a NAV is azt a
feljelentést, amelyet egy sok
éve húzódó ügy kapcsán tett
Szabó Bálint most éppen
Márki-Zay Péter vásárhelyi
polgármester ellen. A fizetett
provokátor botrányai, vádas-
kodásai Szegeden is ismer-
tek. Szabó Bálint így szol-
gálja meg rendre a megbízó-
itól kapott nem kevés köz-
pénzt.
Részletek a 2. oldalon

Könyvek
Szegedről

Két Szegedről szóló könyvet is
ajánlunk olvasóink figyelmé-
be az ünnepi könyvhéten. Pin-
tér Tibor a Tiszától a tengerig
című kötetében a város búvá-
rairól írt krónikát a hatvanas
évektől a kétezres évekig,
amelyben regényes életek is
felvillannak. Pintér könyvét jú-
nius 12-én mutatják be a So-
mogyi-könyvtárban. Olvashat-
nak Tóth Attila Szeged szobrai
című, új kiadásban megjelent
könyvéről is.
Írásaink a 8. és 9. oldalon

Hárman járnak – egyedül és párban. Minden tavasszal kiraj-
zanak a Pulz utcai remízből a nosztalgiavillamosok, és egész
nyáron felváltva közlekednek az 1-es vonalon. Képünk archív.
Indul a Szegedi Tükör közlekedéstörténeti sorozata.
Cikkünk a 7. oldalon

Tíz szegedi hőközpont tetejére telepített 600 napelemet a Szetáv. 

Hatszáz napelemet telepített
tíz hőközpont tetejére a Sze-
táv. Ezzel kevesebb elektro-
mos energiát használ majd az
önkormányzati cég. A 80 mil-
lió forintos beruházást saját
erőből gazdálkodta ki a társa-
ság. Nem ez az első környezet-
barát projekt a Szetávnál,
amely három éven belül a gáz-
fogyasztása egyharmadát ter-
málvízzel váltja ki.

A Szegedi Távfűtő Kft.-nél fel-
használt elektromos energia
egy részét mostantól napele-
mek segítségével állítja elő a
cég. Összesen tíz távfűtőmű te-
tejére telepítettek ilyen rend-
szert. A fejlesztéssel kiváltják a
teljes energiaigényük 3-4 szá-
zalékát, és csökken a cég ká-
rosanyag-kibocsátása is. Szá-
mításaik szerint a mintegy 80
millió forintos beruházás körül-
belül tíz év alatt térül meg.

– Százszázalékban önerő-
ből valósítottuk meg a környe-
zetbarát beruházást, amire 80
millió forintot kellett kigazdál-
kodnunk – mondta Kóbor Ba-
lázs, a Szetáv ügyvezető
igazgatója a Szeged TV-nek.
Folytatás az 5. oldalon

Három éven belül a gázfogyasztása egyharmadát termálvízzel váltja ki a Szetáv

Napelemek a távhőszolgáltatásban

Teljesen megújult a tanmedence
A város 35 millió forintot biztosított a korsze-
rűsítésre.
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ERŐS MONDATOK. Aki másként gondolkozik, az ellenség, nem ellenzék: külföldről
fizetett ügynök. Tompa Imre (24.hu)

A magyarok elsöprő többsége
baloldali elveket vall, csak épp
a baloldali pártoknak nem hisz

Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 87 százaléka
vetne ki adót az óriásvagyonokra. Az ötlet a Fidesz szava-
zótáborán belül a legkevésbé népszerű, de még közöttük
is 82 százalék támogatná. Ismeretes, hogy ezt még Botka
László polgármester hozta be a köztudatba.

A magyar társadalmon belül
meggyőző többségi támoga-
tásnak örvendenek a balol-
dali, szociáldemokrata érté-
kek, ám az azokat képviselő
pártok hitelessége jóval gyen-
gébb – ez az alapvető tanul-
sága annak a kutatásnak,
amelyet a Policy Solutions in-
tézet és a Friedrich Ebert Stif-
tung (FES) magyarországi
irodája készített. A Szociálde-
mokrata értékek Magyaror-
szágon című, 1000 fő megke-

resésével készült, életkor,
nem, iskolai végzettség és te-
lepüléstípus szempontjából
reprezentatív felmérésből ki-
derül, széles tere lenne a bal-
oldali politizálásnak Magyar-
országon, ha a pártok képe-
sek lennének hitelesen ma-
gukhoz kötni egy-egy szociál-
demokrata értéket, megol-
dást.

Egyetlen olyan téma van
a kutatásban vizsgált 10 szo-
ciáldemokrata témakörből,
amelyben a baloldali megkö-
zelítés nem élvez többségi tá-
mogatást: ez a romák felzár-
kóztatásának kérdése. A térí-
tésmentes egészségügyi rend-
szert a magyarok 90 százalé-
ka támogatja, és csupán 

7 százalék gondolja úgy, fizet-
nünk kellene ezért a szolgálta-
tásért.

Majdnem ugyanennyire
erős az egyetértés a vagyon-
adó kapcsán, melyet a köztu-
datba leginkább Botka
László polgármester Fizesse-
nek a gazdagok! kampánya
hozott be. A megkérdezettek
87 százaléka vetne ki adót
az óriásvagyonokra, és csak
8 százaléknyian gondolják,
hogy nem kellene megadóz-
tatni az óriásvagyonokat, hi-
szen tulajdonosaik már meg-
dolgoztak értük. Az ötlet a Fi-
desz szavazótáborán belül a
legkevésbé népszerű, de
még közöttük is 82 százalék
támogatná.

Egyértelmű többségben
vannak azok is, akik szerint az
államnak csökkentenie kel-
lene a társadalmon belüli
egyenlőtlenségeket, a 81 szá-
zalékkal szemben csak 13
százalék gondolja, hogy az ál-
lamnak nincs tennivalója ezen
a területen. Hasonló a helyzet
a többkulcsos adórendszerrel
kapcsolatban is: bár 2010
után a Fidesz egykulcsos sze-
mélyi jövedelemadót vezetett
be, még saját szavazóinak 71
százaléka is inkább a prog-
resszív közteherviselést támo-
gatná. (Mérce)

küliség hivatalos statisztikája
nálunk jóval kedvezőbb képet
fest, mint mondjuk Spanyol-
országban vagy Olaszország-
ban. A bizottság javaslatai
szerint 2018-as árakon 17,9
milliárd euróra, folyó árakon
(évi 2 százalékos inflációval
számolva) 20,2 milliárd eu-
róra számíthat majd Magyar-
ország a következő finan-
szírozási ciklusban. Ez a Port-
fólió számítása szerint 2018-
as árakon a kohéziós forrá-
soknál 24,3 százalékos esést
jelent. Ugyanekkora mértékű
forrásvesztéssel kell szembe-
nézzen Csehország, Litvánia,
Észterország, Málta, Lengyel-
ország, Szlovákia és Német-
ország is. Több támogatást
fog kapni viszont Spanyolor-
szág, Olaszország, Görög-
ország, Bulgária és Románia
is. (Portfólió, 444.hu) 

Az Európai Bizottság közzé-
tette javaslatait arról, hogyan
alakulna a 2020-ban kez-
dődő ciklus uniós finanszíro-
zása: a sajtóban keringő in-
formációk valósnak bizonyul-
tak, 24 százalékkal vágnák
vissza a Magyarországnak
juttatott kohéziós források
mértékét.

A Portfólió cikke szerint a vá-
gást elsősorban az magya-
rázza, hogy Brüsszel átalakí-
totta a forráselosztások képle-
tét, és olyan tényezők is meg-
jelentek benne, amelyek alap-
ján egyes déli államok rosz-
szabbul állnak, mint Magyaror-
szág: ezek az államok lassab-
ban zárkóztak fel a gazdasági
válság után, magasabb a fia-
talkori munkanélküliség mér-
téke, mellette viszont több
menekültet fogadtak be. A me-

nekültkérdésnek azonban
csak csekély befolyása volt a
képlet alakulására, a gazda-
sági-munkanélküliségi szem-
pontok sokkal jelentősebb
befolyással bírtak. Számított
persze az is, hogy eleve csök-
kent a kohéziós keret mérete,

többek között a Brexit miatt, il-
letve történtek átcsoportosítá-
sok a különféle EU-s célte-
rületek között is.

Mindenesetre az újonnan
beemelt mutatók nem ked-
veztek Magyarországnak: pél-
dául a fiatalkori munkanél-

Új alapokra helyeznék az uniós támogatások elosztását a
2020–2027-es ciklusban. Index/Fotó: Philippe Huguen/AFP  

Negyedével csökkenhet az uniós támogatásunk

Hétmilliárd
propagandára

a választás előtt

Kormánypropaganda 
a Délmagyarországban. 

Az Átlátszó két adatigényléssel
megszerezte a február 1-től
április 8-ig megrendelt állami
hirdetések dokumentációját a
Miniszterelnöki Kabinetirodá-
tól. Kiderült, hogy a hivatalos
választási kampányban a kor-
mány nettó 6,9 milliárd forint
közpénzt költött hirdetésekre
– többek között a rezsicsök-
kentés reklámozására, az
ENSZ elleni hergelésre és a
Stop migránsos hirdetésre. Az
Átlátszó szerint ezzel saját re-
kordját döntheti meg a kor-
mány 2018-ban, már ami az
állami hirdetésekre elköltött
pénz mennyiségét illeti. A kor-
mánykommunikációra szánt
kiadások évek óta folyamato-
san nőnek. Az Átlátszó szerint
az eddigi kampányokhoz ké-
pest változás, hogy látványo-
san kevesebb volt a közterületi
hirdetés (óriásplakát, citylight),
miközben nagyon megnőtt a
tévéreklámok száma.

Fejre állt a közpénzzel kitömött provokátor
Elutasította az Állami Szám-
vevőszék és a NAV is azt a
feljelentést, amelyet egy sok
éve húzódó ügy kapcsán tett
Szabó Bálint Hódmezővásár-
hely februárban megválasz-
tott független polgármes-
tere, Márki-Zay Péter ellen 
– írja az Átlátszó.

Az ügy előzménye: 2006-ban
az akkor Lázár János vezette
vásárhelyi közgyűlés arról
döntött, PPP-konstrukcióban
építtet sportcsarnokot a helyi
Kendi család érdekeltségébe
tartozó K’Art Építész Stúdió
Kft.-vel. A megállapodás sze-
rint az önkormányzat 15 évig
bérleti és szolgáltatási díjat fi-
zetett volna a kft.-nek, azután
pedig a város tulajdonába ke-
rült volna a sportcsarnok.

A 700 milliós beruházás-
sal elkészült létesítményt
2008-ban át is adták, majd a
2010-ben hatalomra jutott
Orbán-kormány kitűzte, neki-
lát az előző ciklusok alatt kö-
tött PPP-szerződések felmon-
dásának, mert azok szerinte
túlárazottak. Ezt az irányt kö-
vette a vásárhelyi önkor-
mányzat is, és feljelentést
tett, azt állítva, a magánberu-
házó 174 millió forinttal töb-
bet számlázott.

Ám a pereket három fóru-
mon is elbukta a város, a
Kúria szerint minden a szer-
ződés szerint történt, egyedül
Hódmezővásárhely sértett
jogot azzal, hogy 2010 no-
vemberétől nem fizette meg

a szolgáltatási díjat, és 2011
decemberéig 123 millió forint
tartozása keletkezett. Az ügy
azonban ezzel nem zárult le,
2013-ban a K’Art Építész Stú-
dió Kft.-t megvette a CIB
Banktól az állam, mert nem

tudta fizetni a hiteleit, majd a
csarnokot átadta a városnak.
Ugyanebben az évben a
Kendi család másik cége, a
K’Art Zrt. csődbe ment.

Ekkor tűnt fel a kalandos
előéletű Szabó Bálint, aki
akkor még Lázár-közelinek
látta a K’Art-ügyet, hogy azért
küzdjön, a K’Art alvállalkozói
megkapják a jussukat.
Szabó akkor úgy nyilatkozott
a helyi portálnak a K’Artról

és Kendiről, hogy „egyértel-
műen úgy tudom, még egy-
fajta tanácsadói funkciója is
volt a Lázár János vezette vá-
rosházán. Úgy tudom, régeb-
ben Kendi Imre több ügyben
tanácsot is adott Lázár Já-
nosnak, és a mostani nyilat-
kozatokból látom, az ön-
kormányzat szerint kevés
olyan cég van, ami annyi tá-
mogatást kapott volna, mint
a K’Art”.

Szabó a K’Art-kártyát az
időközi vásárhelyi polgár-
mester-választás előtt vette
újra elő, és tart az ügyben
azóta is szinte hetente sajtó-
tájékoztatót. Márki-Zay Péter
három hónap alatt a most
már hét éve húzódó K’Art-
ügy célpontja lett. Szabó fel-
jelentést tett, amit a ha-
tóságok elutasítottak – írja
az Átlátszó.

Szabó Bálint botrányai
Szegeden is jól ismertek. A
Szeviép-károsultak „megse-
gítésén fáradozó”, közpénz-
zel kitömött fideszes pro-
vokátor tüntetett már a Cse-
repes sori kereskedőkkel, a
dorozsmai piacosokkal, és
állított az ügyükben folyama-
tosan valótlanságokat. Mint
ahogy más, általa kreált és
generált ügyekben is csak
vádaskodik, és az a célja,
hogy besározza a városveze-
tést. Így szolgálja meg rendre
a megbízóinak azt a köz-
pénzt, amit a Szeviép-káro-
sultak ügyében kapott
sikerdíjként.

Szabó Bálint rendre botrá-
nyokkal szolgálja meg a
megbízóitól kapott köz-

pénzt. 

Forrás: Policy Solutions intézet, Friedrich Ebert Stiftung
Szegedi Tükör-grafika

Kivetne-e adót az óriásvagyonokra?

Igen

Nem

Nem tudja

87%

8%
5%

Bár 2010 után a Fi-
desz egykulcsos sze-
mélyi jövedelemadót
vezetett be, még
saját szavazóinak 71
százaléka is inkább a
többkulcsos adórend-
szert, a progresszív
közteherviselést tá-
mogatná.

Egyértelmű többség-
ben (81 százalék)
vannak azok is, akik
szerint az államnak
csökkentenie kellene
a társadalmon belüli
egyenlőtlenségeket.
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Ötszáz éve már megélhetést
adott a gyékény a Szegeddel
határos falunak. Ahogy a Ti-
szát gátak közé szorították,
dolgos lakói áttértek a föld-
művelésre, és halászok, tuta-
josok lettek. A városrészek
történetét Tápéval folytatjuk.

– Itt születtem, a szüleim, nagy-
szüleim is tápaiak voltak. A me-
zőgazdaságban dolgoztak, és
gyékényszövéssel foglalkoztak.
Apukám tízéves koromban
meghalt, három lánytestvérem
maradt, ezért befogtak dol-
gozni. Anyukám szőtte a gyé-
kényt, és nekem kellett elmenni
gyékényt vágni – mutatja a
Bács-Kiskun megyei Kunpusz-
tán készült fotót a 80 esztendős
Kószó Ferenc. – Ezt a fényképet
az unokáim találták, kinagyítot-
ták, és pár napja a honismereti
gyűjteménynek ajándékoztam. 

Kerekegyháza mellett állí-
tott össze bennünket egy ottani
ismerős augusztus 20-án.
Hátul a háziak, az alsó sor a
tápai: Tóth István, Retek Jóska
bácsi, Török János, én, Csúri
Jóska bácsi, Rozik István, Hódi
Pista bácsi a legidősebb, mel-
lette meg a nádgazdaság el-
nöke. Először nem akartak
beengedni bennünket maguk
közé az ottaniak, féltek tőlünk,

aztán összeismer-
kedtünk, munka
után sokat segítet-
tünk nekik a tanyán.

Piócák közt

A háziipar szervezte
a munkát, mert ad-
digra a folyószabá-
lyozással eltűnt a
lápvilág Szeged kör-
nyékéről, ezzel pedig
elfogyott a tápaiak
alól a gyékény. A föl-
det feltörték, meg-
művelték. Sokan
pákászok, halászok,
tutajosok lett. 

– Kerékpárral
tettük meg azt a
száztíz kilométert Ke-
rekegyházáig a sógo-
rommal. Augusztustól szep-
tember derekáig vágtuk a gyé-
kényt, annak is érése van, mint
a búzának. Két évben mentünk
át oda. A nagylányt Katinak hív-
ták a képen, hozzám való volt,
összebarátkoztunk, olyan ara-
nyos szülei voltak, sosem felej-
tem el. A barátnőjét Pönének
becézték, ő fényképezett le
bennünket a délutáni pihenő-
ben. Előttünk a gyékény és az
ivóvizes kanna – mesélte Feri
bácsi. – A képet úgy küldték el

postán, Katival még két évig le-
veleztünk. Keményen dolgoz-
tunk vízben állva. Bakancsot
húztunk, és összekötöttük a
nadrágunk szárát, fel ne csúsz-
szanak a piócák, mégis össze-
harapdáltak. Hajnaltól sötéte-
désig vágtuk a gyékényt, épp
csak annyira álltam
meg, hogy elsúroljam
a bográcsot, amiben
Hódi Pista bácsi meg-
főzte a tarhonyát. Vit-
tük magunkkal a tápai
tarhonyát, a szalonnát,
vöröshagymát, kol-
bászt, krumplit. Ha ke-
nyér kellett, hat-hét
kilométerre elszalad-
tam a boltba.

Gőzmozdony
húzta

– A gyékényt a vízen
kiúsztattuk, mint a tu-
tajt, százhatvan cen-
tis körméretű kévét

kötöttünk belőle, nagyon
nehéz volt. Este kihúztuk a
mezőre, és „csikót” vagy
„lovat” raktunk belőle, négy-öt
kévét fektetve, ahhoz támasz-
tottuk a többit, hogy reggelre
kifolyjon belőle a víz. Kiterítet-
tük, forgattuk, száradt vagy két
hétig, búcsú előtt hoztuk haza.
Figyeltük egymást, mert meg-
büntették, aki nem teljesí-
tette a normát. Nem is
vettek be a csapatba
akárkit. 

A vasútállomáson
megfogadtuk, mikor hoz-
zuk, kihordtuk lovas kocsival,
arról zárt vagonokba tömtük.
Ára volt a szállításnak, ezért a
plafonig raktuk, a végén alig
bírtam kimászni belőle – ma-
gyarázta Kószó Ferenc. – Tűz-
veszélyes volt ugyanis, mert
gőzmozdony húzta akkoriban. 
A rókusi pályaudvarig hozattuk,
ott megint lovas kocsira raktuk,
és a libalegelőn (a mai Búcsú
téren) egyformán elosztottuk
egymás közt a kévéket. Onnan
hazavitte mindenki a magáét,
kibontottuk az alsó kötést, fel-
támasztottuk száradni a kerí-
téshez vagy az eresz alá. 

Olyan kemény munka volt,
hogy azt mondtam, inkább me-
gyek az iparba. Úgy is lett, kő-
művesnek tanultam. A gyé-
kényért épp csak „költőpénzt”
kaptunk, ebből nem lehetett
megtollasodni.

Mezítláb a Mars téren

A gyékényt elhasították, szét-
fejtették szálára a legbelső
finom részét is, úgy mondták:
„selymözték”. Összesodorták
kézzel, abból lett az „ian”, a
felvetőszál a szövéskor. Egy-
máshoz toldották, akár kilo-
méter hosszú is lehetett.

Karikára tekerték, abból szőt-
tek. Azzal heccelték a fiúk a lá-
nyokat, hogy elvágták a szálat.
Az első időkben az asszonyok
a földön ülve szőttek „által-
fán”, sokan fel is fáztak, és
megbetegedtek. Később kezd-
tek székről rámát használni.
Szőnyeget készítettek, a mé-
rete alapján volt bolondos, ti-
zenhatos, vagyis négyrőfös, és
nyolcvancentis, azaz keskeny. 

Szatyrokat is szőttek, arról
megismerték a szegediek a
tápaiakat, ha mezítláb be-
mentek a Mars téri piacra
vagy az újszegedi kertészhez
napszámba. Gyékénycsizma
is került ki a kezük alól a villa-
mosvezetőknek, az volt a 
korabeli munkavédelem. A
negyvenes-ötvenes években
még kofák vették át a szövők-

től az árut, utána a
háziipari szövetkezet-
tel szerződtek. Az
szállított Németor-
szágba, Franciaor-
szágba. A sáros ut-
cáikba nem jutottak
be kocsival, az asszo-
nyok a fejükön hord-
ták ki az összehajtott
szőnyegeket a temp-
lom mögötti telepre. 

Régen még a
hosszúkás házak
nagyszobáját is azért
alakították ki hét mé-
ter hosszúra, hogy a
gyékénnyel elférje-
nek. Hétfőtől pénte-
kig dolgoztak vele,

szombaton kitakarítottak, ki-
mosakodtak, vasárnap ünne-
peltek. 

Molnár Mária édesapját,
Molnár Imrét 1963-ban a köz-
ségi tanács bízta meg azzal,
hogy hozzon létre falumúzeu-
mot. A gyűjtemény most a mű-
velődési házban látható, Mária
kalauzolja a látogatóit.
Dombai Tünde

Tápé negyvenöt éve lett ismét Szeged része

Gyékényből nem lehetett megtollasodni

– Az alsó sor mind tápai fiú. A legfiatalabb én vagyok köz-
tük az 1957-es gyékényszedéskor – mutatja a kinagyított

fotót Kószó Ferenc.

Az első fehérbe öltözött menyasszony
Tápén 1917-ben. Kószó „Palika” And-
rás és párja. Archív fotó: a Tápai honis-

mereti gyűjteményből

A házakat a gyékényszövéshez építették 
hosszúra. Liebmann Béla 1933-as fotója 
a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből

Kezdetben a gyékényszövők a földön ülve dolgoztak. Archív fotó: a Tápai honismereti 
gyűjteményből

Gyerekek. Benedek László amatőr fotós felvétele a Móra
Ferenc Múzeum gyűjteményéből

Tápa 
– A falunk neve eredeti-
leg így íródott: „Tapaγ”, a
görög gamma betűvel. 
A falunév kiejtése: Tá-
pagh, vagyis régen mély
hangrendű volt. Egy
1138-as oklevél is így
jelzi: Tapai, tehát a mai
vegyes hangrendű alak
csak később alakult ki, és
ezt a nyelv őrzi is a szó ra-
gozásakor – írja a honis-
mereti gyűjteményben
kiállított levelében Ilia Mi-
hály irodalomtörténész, a
falu szülötte. A falu neve
Molnár Imre feljegyzése
szerint még 1815-ben is
Tápa. A településnek már
az 1500-as években jó
megélhetést biztosított a
gyékényszövés. 1247-
ben és 1719-ben is Sze-
ged kapta meg a falut,
1854-ben felszabadult,
míg 1973-ban ismét a
nagyvároshoz nem csa-
tolták.



A nagymedence tavalyi felújí-
tása után nemrégiben a tan-
medence is teljesen megújult
az újszegedi sportuszodában.

A városi költségvetés 35 millió
forintot biztosított a medence
és környezete korszerűsíté-
sére. A medence szigetelése,
burkolata, a kapaszkodócsem-
pék, a tusolók és a vizesblokk
is teljesen megújult. Egy új ivó-
kút is az úszók és napozók ren-
delkezésére áll, és a tervek
szerint egy napozóteraszt is ki-
alakítanak a medence mellett.

A Szegedi Sport és Fürdők
Kft. a Szegedi Úszó Egylettel
együttműködve, továbbá a Ma-
gyar Úszószövetség ajánlása
alapján kondiparkot is épített a
Nemzeti Fejlesztés Miniszté-

rium támogatásával. Joób Már-
ton, a közgyűlés sportbizott-
ságának elnöke az átadóün-
nepségen elmondta, egyre na-
gyobb az igény a szabadtéri
kondiparkokra. A város célja,
hogy minden nagyobb lakókö-
zösség közelében legyen leg-
alább egy kondipark, így a
különböző generációk egymás
közvetlen közelében sportol-
hassanak.

Szabó Mihály, a városi
cég ügyvezető igazgatója el-
mondta, a megmaradt pénz-
ből ősszel egy új, ener-
giatakarékos, dupla falú sát-
rat is emelnek a tanmedence
fölé. A létesítmény korábbi
konténeres vizesblokkját át-
szállították a Kisstadionba,
így ott is javultak a körülmé-
nyek, nemcsak a sportuszo-
dában.

2018. JÚNIUS 9., SZOMBAT4 l AKTUÁLIS

Légi hadgyakorlat
Szeged felett

Június 10-étől 22-éig nyolc
nemzet részvételével légi szál-
lítási gyakorlatot tartanak Sze-
ged légterében nappal és
éjszaka is. A jelzett időpontban
katonai teherszállító repülőgé-
pek, Herculesek húznak át a
megszokottnál alacsonyabban
felettünk, amely nagyobb zaj-
hatással jár. A Magyar Honvéd-
ség – tájékoztatása szerint –
arra törekszik, hogy a legki-
sebb mértékben zavarja a sze-
gediek nyugalmát.

Petőfitelepi
újszülöttek

Tizenhat éve hagyomány Pető-
fitelepen, hogy köszöntik a vá-
rosrész újszülöttjeit és szü-
leiket. Idén 33 petőfitelepi, új-
petőfitelepi, baktói és fodor-
kerti kislányt és 31 kisfiút

köszöntött Szabó Sándor or-
szággyűlési és Szénási Róbert
önkormányzati képviselő. Az
ünnepségen elhangzott, a sze-
gedi önkormányzat számára is
fontos a gyermekek születése.
Ezért vezette be a város 2017-
ben a szülési támogatást,
amely minden szegedi lakcím-
mel rendelkező újszülött csa-
ládjának jár. Ez egy egyszeri 25
ezer forintos támogatás, ame-
lyet egyre többen vesznek
igénybe, tavaly 867-en kaptak
ilyen segítséget.

Élbolyban
a szegedi egyetem

Tizennyolcezer felsőoktatási
intézményt vizsgáltak. A leg-
jobb ezret állították rangsorba,
a Szegedi Tudományegyetem
a 758. lett. Az első öt helyen –
immár hagyományosan – há-
rom amerikai és két angol
egyetem található: a Harvard,
a Stanford, a Massachusetts
Institute of Technology, vala-
mint a Cambridge-i és az Ox-
fordi Egyetem. Az össze-
állításkor figyelembe vették az
oktatás minőségét, a végzett
hallgatók elhelyezkedési lehe-
tőségeit, az oktatók kiválósá-
gát, a publikációk számát, az
idézési arányt és a szabadal-
mak számát. A listára hat ma-
gyar egyetem került fel.

Rendelje meg most melegvíz-mérő cseréjét!
2018. június 1. és augusztus 31. között megrendelt mérőcsere esetén
az árak:

1 db melegvízmérő-csere 13.990 Ft
2 db melegvízmérő-csere 21.990 Ft

A melegvízmérő-csere megrendeléséhez hívja ügyfélszolgálatunkat:
62/540-540/3-as menüpont.

Telefonos menürendszer változás
0. Panasszal kapcsolatos élő hangos ügyin-

téző kapcsolása
1. Hibabejelentés, diszpécserszolgálat
2. Vízóraállás-bejelentés
3. Vízóracsere-, radiátorcsere-ügyintézés
4. Számlázás
5. Folyószámla-kezelés
6. Hátralékkezelés, ügyfélszolgálati időpont-

egyeztetés
7. Leolvasás, költségmegosztás
8. Kezelő

Kondipark Makkosházon és Dorozsmán

Új, az idősebbek által is használható kondigé-
pekkel bővült a Gyöngyvirág utca és a Bonifert
Domonkos Általános Iskola közötti zöldterület,
amely rövidesen felveheti a Gyöngyvirág liget
nevet. Makkosház önkormányzati képviselői –
Kozma József és Tóth Károly – már korábban
elhatározták: árnyas, szórakozásra és tested-
zésre is alkalmas ligetet alakítanak ki a szalag-
tízesek mögött. A kondipark első eszközeit még
tavaly ősszel adták át. A képviselők elmondták,
tovább szeretnék bővíteni a területet – sétá-
nyokkal, ivókúttal és újabb fitneszeszközökkel.

Dorozsmán is átadtak egy kondiparkot a

Jerney János Általános Iskola közvetlen köze-
lében, amely a Tyúkegylet nevű helyi baráti
társaság és a két dorozsmai önkormányzati
képviselő – Lauer István és Mihálffy Béla –
összefogásával épült. A fitneszparkban olyan
gépek is vannak, amelyeket az idősebb ge-
neráció is használhat. A képviselők itt is el-
mondták, további fejlesztések lesznek,
ivókutat telepítenek, és kiépítik a közvilágí-
tást a területen. Azt is bejelentették a képvi-
selők, hogy a közeljövőben újabb két
dorozsmai köztéren szeretnének létrehozni
kondiparkot.

ciók, viszont vannak olyan
gyűjtemények, egyetemi gyűj-
temények, amik nem ismer-
tek a szélesebb közönség
számára, ilyen például a 
geológiai gyűjtemény, őslény-
tani gyűjtemény. Ezeket meg-
próbáltuk összeszedni egy
ilyen applikációba, és túraút-
vonalakat javaslunk maguk-
nak a turistáknak, hogy
ellátogathassanak – nyilat-
kozta a Szeged TV-nek Illés
Réka korábbi kommunikáció
szakos hallgató.

A szegedi kommunikáció
szak az egyik legrégebbi kép-
zőhelye a média munkatár-
sainak, de folyamatosan

megújulva próbálnak lépést
tartani a legmodernebb tech-
nológiákkal.

– Öt évvel ezelőtt el-
kezdtünk felépíteni egy
mobil és közösségi kom-
munikációs képzést, egész
egyszerűen reagálva arra,
azt felismerve, hogy a mun-
kaadók egyre inkább elvár-
ják azt, hogy a velük dol-
gozó kollégák képesek le-
gyenek a médiában is, a
közösségitartalom-terme-
lésben is keresztülvinni bi-
zonyos üzeneteket. Ennek
a mobilos képzésnek az
első eredményét láttuk itt
– mondta Pusztai Bertalan,

a Kommunikáció Tanszék
vezetője.

A Tourinform-iroda veze-
tője, Ács Szilvia szerint ma
már nemcsak a fiatalok, de
az idősebb generációk is
egyre gyakrabban használják
a mobileszközöket, így bízik
benne, hogy sikeres lesz az
új applikáció. Szeretnék a
honlapra, a közösségi olda-
lukra föltenni, hogy minél
többen elérhessék ezt a le-
hetőséget Szegedről. A tu-
risztikai program egyelőre
magyar és angol nyelven ér-
hető el, de már tervezik, hogy
szerb és román nyelvre is le-
fordítják.

Mobilos program
turistáknak

Szegedi turisztikai mobiltelefonos alkalmazást fejlesztett
ki a szegedi egyetem. A Kommunikáció Tanszéken öt éve
folyik mobil és közösségi kommunikációs képzés. Az itt ta-
nuló fiatalok ötlete volt a program, amely segítségével Sze-
ged tudományos gyűjteményei és turisztikai látványosságai
válnak elérhetővé a városba látogatók számára.

Kitalálták, kutatást végeztek
hozzá, arculatot terveztek,
majd leprogramozták. Így
született meg a Tudományok
Városa: Szeged című mobil-
telefonos applikáció, amely
már elérhető és ingyenesen
letölthető androidos telefo-

nokra, táblagépekre. A prog-
ram segítségével 40 perc és
8 óra közötti időtartamú vá-
rosi sétát tervezhetnek a tu-
risták.

– Itt ellátogathatnak a va-
dasparkba és a füvész-
kertbe, ezek ismert attrak-

Úton vannak a dínók Szegedre!

Egy becsomagolt dínó az amerikai Midlandben.

Júliusban nyílik nagyszabású dinoszauruszkiállítás a Móra Fe-
renc Múzeumban. A kollekció az Egyesült Államokból, Mid-
landből érkezik Szegedre. A dínókat már becsomagolták és
konténerekbe rakták az amerikai szakemberek. A konténe-
reket teherautókra pakolták, majd Detroitban vonatra kerül-
tek – jelenleg éppen úton vannak egy amerikai kikötő felé. Itt
hajóra pakolják a szállítmányt, majd több napon át utaznak
a dínók az óceánon, míg partot érnek Belgiumban. Innen vo-
nattal és teherautóval szállítják majd tovább a dinoszauru-
szokat Magyarországra, Szegedre.

Azonnal kipróbálták a gyerekek az új gépeket Makkosházon és Dorozsmán. 

Átadták a felújított tanmedencét
az újszegedi sportuszodában

Minden megújult: a szigetelés, a burkolat, a tusolók. 
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Újabb
20 bérlakást
újítanak fel

Fiatalok pályázhatnak bérla-
kásokra, és újabb húsz ön-
kormányzati bérlakást újí-
tanak fel – döntött a városi
közgyűlés vagyongazdálko-
dási bizottsága. Az elmúlt
évek tapasztalatai azt mutat-
ják, az egyetemi, főiskolai
hallgatóknak kiírt pályázatok
nem hozták a várt eredmé-
nyeket, ugyanis a meghirde-
tett lakások iránt keve-
sebben érdeklődtek, mint
amennyi bérlakás rendelke-
zésre állt. Az IKV Zrt. ezért
azt javasolta, a most üresen
álló lakások bérleti jogára ne
csupán a felsőoktatásban
részt vevő, hanem más fiata-
lok is pályázhassanak. A
Tápai, Cserzy Mihály, illetve
az Arany János utcában talál-
ható garzonlakásokra ezért
nyílt pályázatot írnak ki, ame-
lyet pontozásos rendszer
alapján bírálnak el.

Idén már harmadik alka-
lommal döntöttek üres ön-
kormányzati bérlakások
felújításáról. Ezúttal húsz la-
kást jelöltek ki, a felújítási
alapból erre a célra több
mint 60 millió forint áll ren-
delkezésre. A most kijelölt
lakások zöme a Székely
soron, a Kereszttöltés utcá-
ban, valamint az Öthalom
utcában található. A felújí-
tást követően nyílt pályáza-
ton hirdetik meg a lakások
bérleti jogát.

Kiosztottak 13,6 milliót
Negyvenhét pályázó között
osztott ki a városi közgyűlés
kulturális bizottsága a 10
millió forintos kulturális alap-
ból. 50 és 400 ezer forint kö-
zötti támogatást kaptak
kulturális célokra az önkor-
mányzattól a pályázók. A 6
millió forintos idegenforgalmi
alapra is lehetett pályázni, de
a benyújtott pályázatok ke-
retösszege csak 3,6 millió fo-
rint volt, így mindenki
megkapta a kért összeget.

Támogatást ítéltek meg a
Hungarikum Fesztivált, illetve
a Nemzetközi Tiszai Halfesz-
tivált rendező cégnek, de a
Somogyi-könyvtár és a Lurkó
Mosoly Alapítvány is kap
anyagi segítséget a várostól
egy-egy rendezvényéhez. 
A bizottság javaslata szerint
a fel nem használt összeget
a szegedi Tourinform-iroda
kapja meg marketingcélokra,
amely a Dugonics térről a
Széchenyi térre költözik.

Indul az Aranyhíd Expressz
Szeged és Keszthely között

Június 16-ától átszállás nélkül juthatunk el vonattal Szegedről
a Balatonra. A közvetlen járat végállomása Keszthely. Életbe
lép a nyári vasúti menetrend, indul az Aranyhíd Expressz.

Megjelent a MÁV-csoport honlapján a 2017–2018. évi országos
vasúti menetrendhez kiadott második módosítás, amely az isko-
laév utolsó napjának másnapján, június 16-án, szombaton lép
életbe. Az ötvenoldalas dokumentum lényegi tartalma a balatoni
vonalak nyári menetrendje – adta hírül az iho.hu.

Szegedet ez annyiban érinti, hogy aznap indul először közvet-
len járat a Balatonra. Az Aranyhíd Expressz szombat és vasárnap
reggel 7 óra 57 perckor gördül ki a nagyállomásról, 12 órakor áll
meg Siófokon, és a menetrend szerint 13 óra 27 percre fut be a
végállomásra, Keszthelyre. Szombaton és vasárnap Keszthelyről
16 óra 28 perckor indul vissza az Aranyhíd Expressz Szegedre,
amely a menetrend szerint közel öt és fél óra alatt teszi meg a
379 kilométert, és 22 óra 5 percre ér a nagyállomásra. Az Arany-
híd június 16-tól augusztus 26-ig, szombati, vasárnapi és ünnep-
napi közlekedési rend szerint jár.

Az expressz másodosztályú kocsikkal közlekedik, amelyen a
helyjegy váltása kötelező. Sokan visznek ilyenkor kerékpárt is
magukkal. A vonaton van kerékpárszállító vagon, a kerékpárhely
foglalása kötelező.

Napelemek a távhőszolgáltatásban

Napelempark a hőközpont tetején. A Szetáv számítása szerint tíz év alatt térül meg a cég
80 milliós beruházása. 

Folytatás az 1. oldalról
– 580-600 napelemet he-
lyeztünk el a távfűtőművek
tetején, összesen 200 ezer
kW/órát termel a napelem-
park – mondta Kóbor Balázs.

A Szetáv környezetbarát be-
ruházásainak része, hogy az
elégetett gáz egy részét ter-
málvízzel váltaná ki. Egy
uniós pályázat segítségével
10 milliárd forintot nyert a

cég az elavult távfűtőrend-
szer korszerűsítésére. Jelen-
leg is pályáznak újabb
geotermikus rendszerek ki-
alakítására.

– Ettől azt várjuk, hogy
összesen kilenc nagy geoter-
mikus rendszer termel majd
a távhőre, ezzel a fosszilis
energiaigény mint-
egy 35 százalékát
tudja kiváltani a geo-
termika. Büszkén
szoktam mondani,
ha minden jól megy,
Reykjavík után Euró-
pa második legna-
gyobb geotermikus
távhője lesz a sze-
gedi három-négy év
múlva – mondta
Kóbor Balázs.

A városi cég ve-

zetője hangsúlyozta, sem a
használatimelegvíz-hálózat-
ban, sem a fűtésben nem ke-
ring majd termálvíz. Hő-
cserélőkön keresztül annak
kizárólag a hőenergiáját
hasznosítják. Ezzel nemcsak
a cég működése, de a város
levegője is javulhat.

Kóbor Balázs, a Szetáv ügyvezető
igazgatója. Forrás: Szeged TV

Ha minden jól megy,
Reykjavík után Eu-
rópa második legna-
gyobb geotermikus
távhője lesz a sze-
gedi három-négy év
múlva.
Kóbor Balázs, a Szetáv
ügyvezető igazgatója
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Hetven évét ünnepelte a Tiszatáj

Hász Róbert: A kétségbeesés félreteszi a gátlásokat
Sorozatunkban szegedi civil
szervezeteket mutatunk be.
Kiknek az érdekében szer-
veződtek, min dolgoznak je-
lenleg, miből működnek?
Ezúttal a Tiszatáj Alapít-
ványnál jártunk.

– Az alapítvány 1990-ben jött
létre. Kényszerhelyzet szülte,
mert a Tiszatáj korábban a
Csongrád Megyei Lapkiadó
Vállalathoz tartozott, ám az
megszűnt, és a folyóirat akkori
vezetői, Olasz Sándor és
Annus József úgy gondolták,
hogy a könnyebb működtetés
érdekében alapítványt hoznak
létre – mondta Hász Róbert fő-
szerkesztő. Alapítót kerestek,
és a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat fel is vállalta ezt a sze-
repet. Onnantól kezdve az
alapítvány fő profilja a lap fenn-
tartása lett, és mellette a
könyvkiadás, fiatal alkotók tá-
mogatása, könyvbemutatók
szervezése is bekerült az ala-
pító okiratába. Közhasznú a
szervezet, a tulajdonosa jelen-
leg is a megyei önkormányzat.

Portyáznak

A 40 millió forint éves költség-
vetésük 75-80 százalékát pá-
lyázati támogatásokból te-
remtik elő. Ennek a gerincét az
állami Nemzeti Kulturális Alap

adja, ezenkívül „portyáznak”.
Ez azt jelenti, hogy három
évben még a Magyar Nemzeti
Banktól is kaptak segítséget.
Kiderült, hogy az elnöke szin-
tén irodalombarát, és követi a
folyóiratot. 

– Amikor főszerkesztő let-
tem, az alapítvány anyagi hely-
zete nem tűnt éppen rózsás-
nak. Gyakorlatilag minden
pénzünk elfogyott. Akkor el-

döntöttük, hogy többet nem
akarunk ilyen körülmények kö-
zött ténykedni, igaz, nem is le-
hetett volna – idézi fel a
főszerkesztő. – Rengeteg tá-
mogatáskérő levelet küldtem
szét, de mindössze két helyről
érkezett pozitív válasz: a nem-
zeti banktól és a Szerencsejá-
ték Zrt.-től. Pár évig támo-
gattak is bennünket, ez kon-
szolidálta a helyzetünket. Lám,

a kétségbeesés félreteszi a
gátlásokat, kérni nem szégyen.
Most két fő támogatónk a me-
gyei és a szegedi önkormány-
zat, régóta 2-2 millió forinttal.

Új hely, több élet

Huszonöt év után a Tiszatáj
2013-ban költözni kénysze-
rült a régi megyeházi helyéről
– ahol most a kormányhiva-
tal működik. Akkor a szegedi
önkormányzat ajánlott fel
több helyiséget kedvezmé-
nyes bérlésre. Ezek közül a
Roosevelt téri irodát válasz-

tották és felújították. Az új
szerkesztőség jóval nagyobb
a korábbinál; alkalmi tárlato-
kat és könyvbemutatókat is
rendezhetnek. Jelenleg egy
fiatal festőnő képeit mutat-
ják be, aki a folyóirat áprilisi
számát illusztrálta. A folyó-
irat és a tiszatajonline.hu
szerkesztőségében öten dol-
goznak.

Sziget a könyvhéten

Az idei könyvhét programfo-
lyamába is bekapcsolódik a
szerkesztőség. A Dugonics 

téri nagyszínpadon beszél-
get Géczi János költővel a Ti-
szatáj Könyvek sorozatban
megjelent új, Sziget című kö-
tetéről Reményi József
Tamás szerkesztő. Ugyan-
csak a könyvünnepre jelent
meg Jenei Gyula verseskö-
tete, a Szomszéd Népek Iro-
dalmának Antológiái so-
rozatban a szerb válogatást
a legfrissebb szlovén követi.
Dombai TündeMárciusban zárult a folyóirat egyéves soro-

zata, amelyet 70. születésnapja alkalmából
indított tavaly. A Tiszatáj 1947 márciu-
sában jelent meg először, a nevét Péter
László javaslatára kapta. Szegeden 1946
őszén jött létre egy fiatalokból, egyetemi és
főiskolai hallgatókból álló munkaközösség, a
Kálmány Lajos Kör. Céljuk az alföldi néptu-
dományi kutatás, a népi gondolat előadások-
kal, kiadványokkal való terjesztése volt egy
irodalmi lap hasábjain keresztül. Így született
meg a Tiszatáj, a legrégebben működő ma-
gyar szépirodalmi folyóirat.

A sorozatban Annus József írását is köz-
readták. A néhai főszerkesztő így örökítette
meg 1972-ben, miként lett a friss József 
Attila-díjas Ilia Mihály irodalomtörténész, -
szervező, szerkesztő, tanár a szerkesztőség
legendás vezetője: „A díjat egyébként min-
den bizonnyal azért kapta, mert többet vál-
lalt, mint amennyire választott hivatása
kötelezné. Oktatói munkája, a klasszikus ma-
gyar irodalomban való búvárkodása éppen
elegendő feladatot osztana reá. Ő azonban
elszegődött a jelenkori magyar irodalom me-
cénásának is, varázslóként sokszorozva meg
önmagát, hogy ide is, oda is egész embert

állíthasson. A díjat március 31-én vette át. 
A következő naptól érvényes főszerkesztői ki-
nevezése. A két eseményt együtt ün-
nepeltük a szerkesztőségben. Ő
szódavizet ivott, s bolondkodásaink
közben jegyzetelt egy golyóstollbetét-
tel. Kisvártatva előállt a júliusi szám
tervével. Józansága bosszantott ben-
nünket. Hanem elégtételt kaptunk
hamarosan, amint a Sajtóházból
távozván elé állt Benkő Pista bácsi
(most fél műszakos portás itt, vala-
mikor Móra Ferenc küldönce
és szedője a Szegedi
Naplónál), s akkurá-
tus kéznyújtással ek-
ként köszöntötte Mihályt: 
– Gratulálok a kitüntetés-
hez, tanár úr! Nagy dicsőség
ez Tápénak! Az eddig józan tanár
úr – legalább én így láttam – most
mámorosodott meg csupán. Az ősi
falut juttatták eszébe, a szülőföldet,
amely küldte, s amelynek számadással
tartozik. A munkát mindig a parasztősök ke-
mény igyekezete szerint szabja magának, az
ő józanságuk, akaratuk a példa.” 

Főszerkesztő a főszerkesztőről

Őskövület

– 1995 óta vagyok
tagja a szerkesztőség-
nek, őskövületnek szá-
mítok. Korrektorként
kezdtem, 2011 óta ci-
pelem főszerkesztőként
a lapot. Érdekes skizof-
rén helyzet ez, mert
szerkesztő és regényíró
is vagyok. Ilyen az, ami-
kor a hóhért akasztják,
bár saját írásainkkal
nem terheljük a folyóira-
tot – mondta Hász Ró-
bert. Életének másik
területén megjelent a
Fábián Marcell pandúr-
detektív tizenhárom
napja című krimi, amely
1902-ben Zomborban
játszódik. Regénye sike-
rén felbuzdulva most az
foglalkoztatja, hogy az
eddigiektől eltérően
ennek a könyvének le-
gyen-e folytatása. 

– Az új, nagyobb szerkesztőségben alkalmi tárlat és könyvbemutató is elfér – mondta Hász Róbert.
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Tavasszal kirajzanak a nosztalgiavillamosok a Pulz utcai remízből (1. rész)

Hárman járnak – egyedül és párban

Minden tavasszal kirajzanak
a Pulz utcai kocsiszínből 
a nosztalgiavillamosok, és
egész nyáron felváltva közle-
kednek az 1-es vonalon. Indul
a város közlekedésével foglal-
kozó sorozatunk, amelynek
első részében megismerked-
hetnek a favázas és az iker-
motorkocsival.

Amíg részei a szürke hétközna-
poknak, addig tudomást sem
veszünk róluk, egyszerűen
használjuk őket: az a feladatuk,
hogy a lehető leggyorsabban el-
vigyenek minket egyik helyről a
másikra. Majd amikor jönnek
helyettük szebbek, jobbak,
újabbak, és kivonják a régi jár-
műveket a forgalomból, akkor
sóhajtunk föl, kár értük. Amikor
viszont a hírmondójuk megszé-
pülve újra „beáll dolgozni”, elő-

törnek az emlékek. A szürke
hétköznapokról kiderül, még-
sem voltak szürkék, eszünkbe
jut, mi minden történt utazás
közben – nosztalgiázunk, sok-
szor úgy, hogy föl sem szállunk,
egyszerűen csak látjuk a sze-
relvényeket a síneken.

Ezért is fontosak a nosztal-
giajáratok: nemcsak a közleke-
déstörténet és a közlekedés
fejlődésének, változásának be-
mutatása miatt, hanem a mi
megélt történelmünk, emléke-
ink miatt is. Szegeden három-
féle nosztalgiaszerelvény is
pihen a Pulz utcai remízben: a
12-es pályaszámú favázas mo-
torkocsi, a 313–314-es pálya-
számú ikermotorkocsi és a
813-as pályaszámú FVV csuk-
lós, azaz egy Bengáli.

Fából villamost?

Nincs még kilenc méter sem,
elvileg negyvenegyen utazha-
tunk rajta: az SZKT 12-es 
pályaszámú motorkocsiját
2008-ban, a szegedi villamos-
közlekedés százéves évfordu-
lójának tiszteletére helyezték

üzembe a teljes felújítás után.
A típus újjávarázsolása sem
volt véletlen választás, hiszen
1908-ban huszonöt ilyen favá-
zas, a Magyar Waggon és 
Gépgyárban (MWG) Győrött ké-
szített motorkocsival és hat
pótkocsival indult el a villamos-

közlekedés Szegeden. A villa-
mos bevált, olyannyira, hogy az
MWG-villamosok közel hatvan
évig közlekedtek a városban. 

Két, huszonöt lóerős vonta-
tómotort szereltek bele, vizsga-
jegyzőkönyvükben ez volt
olvasható: „Két mozgó tenge-
lyű, szabadalmaztatott alvázú,
zárt szekrényű és peronú, téli
és nyári berendezéssel ellátott
személyszállító motorkocsik
vasszerkezetű alváza, szekré-
nye, valamint vonó és fékező
készüléke a Magyar Waggon-
és Gépgyár Rt. győri, az elekt-
romos berendezéshez tartozó
géprészei pedig a Siemens-
Schukert cég pozsonyi gyárá-
ban készültek. A kocsi
elektromos berendezésének a
kocsira való felszerelése a Sze-
gedi Közúti Vaspálya Rt. kocsi-
színében történt.”

Színekkel jelölték 
a viszonylatokat

A kocsiknak eredetileg telje-
sen sárga színük volt, egye-

dül a díszlécüket festették
barnára. A negyvenes évekig
– egészen pontosan 1943-ig
– színekkel jelölték a viszony-
latokat, részben praktikus
okokból is: ekkortájt még na-
gyon sokan voltak analfabé-
ták, a színeket fölismerték,
de a számokat nem biztos,
hogy tudták volna. Jellem-

zően egy motorkocsi mögött
egy pótkocsi közlekedett, ám
már a harmincas években
megkezdődött a pótkocsik
motorkocsikká átépítése, sőt
az ötvenes években immár a
Szegedi Villamosvasút iker-
kocsikká kezdte átépíteni a
járműveket.

Az ikrek mindenhová
mindig együtt jártak

Nem volt egyszerű a 313–
314-es pályaszámú nosztal-
gia-ikerkocsi felújítása. A
villamosok 1905-ben készül-
tek a Schlick-gyárban, a Bu-
dapesti Városi Villamos
Vasút megrendelésére. Szóló
motorkocsiként, 229 és 239,
1923 után 2533 és 2543
pályaszámokon futottak Bu-
dapesten. Ezek is favázasok-
ként kezdték, ám ezt a típust
„még éltében”, 1956–60 kö-
zött a Füzesi Főműhelyben
acélvázasították, majd 1968
és 1974 között állították

párba a szóló motorkocsikat.
Utolsó menetrend szerinti
menetüket ikerkocsiként
1984-ben, Újpesten, a 10A
viszonylaton teljesítették. 

Budapesti selejtezésük
után Szeged és Debrecen is
szeretett volna magának egy
nosztalgiapárost. Volt miből
válogatni, végül két ikerpárt
szedtek szét (a 2568+2569-
es és a 2572+2573-as iker-
kocsikat), és párosítottak
össze úgy, hogy a hasonló ki-
alakításúak kerüljenek egy
városba. Debrecen a két
páros lécüléses tagjait
(2568+2572), Szeged a
műbőr üléses kocsikat
(2569+2573) kapta meg.

Átfestett kocsik

Miután megérkezett a villa-
mos, a fővárosi sárga színt a
szegedi festéssel jobban har-
monizálóra cserélte a Szegedi
Közlekedési Vállalat (SZKV),
sőt később vörösesbarnára fé-
nyezték a kocsikat. Bár már
ekkor, a nyolcvanas években is
nosztalgiakocsiként akarta
használni az SZKV, sokszor
előfordult, hogy beállt hétköz-
nap is. Ekkor a villamosok
megbízhatósága – mondjuk
így – hagyott némi kívánnivalót
maga után, így be kellett segí-
teniük az ikreknek. És az is jel-
lemző volt, hogy egészen a
papírjai érvényességi idejéig
használták, majd félretették a
remízben. Végül 2004-ben tá-
madt föl a páros.
(Cikkünkben felhasználtuk
forrásként a 100 éves a sze-
gedi villamos című kötet vo-
natkozó fejezeteit.)
Garai Szakács László

Korhű belső néhány mai aprósággal a 313–314-es ikermotorkocsiban: a jegylyukasztó
sajnos kötelező, itt is meg kell venni a tikettet. Az ülések fölött egykor reklámokat lehe-

tett nézegetni az utazási feltételek mellett.

A 313–314-es ikermotorkocsi a Somogyi utcai megállóban. Az utángyártott viszonylat-
jelző tábla kifejezetten nosztalgikus, a feliratai viszont a mai állapotokat jelzik, lásd Szeged

Plaza.

Favázas 1955-ben az Aradi vértanúk terén. A „testvére”
született újjá 12-es motorkocsiként. A kép előterében még
látszanak azok a tehervágányok, amelyeken ekkortájt még
javában folyt a teherszállítás a Tisza-partra. Fotó: Fortepan 

Menetkapcsoló (baloldalt) és irányváltó. Utóbbiból egy
van, volt motorkocsinként, nem véletlenül: így biztos nem
lopták el, és biztos, hogy a villamos másik vezetőállásán

senki nem viccelte meg a villamosvezetőt, hogy átkapcsolja
az irányváltót. 

12-es motorkocsi a Kelemen utcán. 



ték azok, akik a kikötőket és
a várhoz tartozó rondellák
köveit helyezték el a meder-
ben, majd később a Tisza fe-
lett átívelő hidakat tartó
pilléreken dolgoztak. Pintér
Tibor nem tudja meghatá-
rozni a könyve műfaját. Azt
írja, nem dokumentumre-
gény, nem helytörténeti írás,

hanem mozaik, amelynek
apró, megtalált kockáiból kí-
vánt egy töredezett képet új-
raalkotni, amely a néhai
Trogmayer Ottó múzeumigaz-
gató elnevezésével élve a
város „vízibúvárainak” törté-
nete, regényes életek egy-
egy felvillanása.

Kirakott képek

A könyvben kirakott kép
közel fél évszázadot fed le,
de ez nem teljes a szerző
szerint. Pintér Tibor újságcik-
keket használt fel a könyv-
ben, amelyeket a Somo-
gyi-könyvtár helytörténeti
gyűjteményének archívumá-
ban talált, ezenkívül saját
egykori írásaiból is beemelt a
szövegbe. Törekedett a kro-
nológiai hűségre, de – ahogy
írja – a regényesség megőr-
zése okán a saját szöveg-
részleteknél eltért ettől. 

A könyv azokról a búvárokról
szól, akik hivatásszerűen
vagy szabadidős sporttevé-
kenység keretében merülő-
búvárok voltak, vagy még
mindig azok.

Gyémánt Imre 
és Pethő Béla

Pintér Tibor szerint ahogyan
a szegedi búvárúszósport
nem létezett Gyémánt Imre
mesteredző nélkül, úgy a
szegedi műszaki búvárkodás
nem létezett Pethő Béla nél-
kül. A hatvanas-hetvenes és
nyolcvanas években ez a két
márkanév jellemezte a sze-

gedi búvárkodást. Ennek a
két embernek a köpönyegé-
ből bújt ki a szegedi búvárok
többsége. Ők ketten megha-
tározták a szegedi búvárko-
dás későbbi történetét.
Gyémánt Imre nem saját ma-
gának nevelt bajnokokat,
mert a halálát követően is ki-
váló eredményekkel térnek
haza a sportolók. Pethő Béla
szellemisége a ma még
aktív, ötvenes éveikben járó
búvárok munkáján keresztül
hat. Az az elkötelezettség,
amelyet a búvárhivatással
szemben tanúsított, rejtélyes
módon mind a mai napig él. 
Szabó C. Szilárd
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Pintér Tibor: 13 évesen végigbarangoltam békatalppal és búvárszemüveggel a vadregényes partot

Krónika Szeged város búvárairól

„Gyermek voltam, 13 éves.
Az iskolai kockás füzetemben
az egy- és kétismeretlenes
egyenletek és képletek he-
lyett tollrajzok szaporodtak:
hogyan lehet »kályhacső és
az abban elhelyezett dugaty-

tyú segítségével« ember szá-
mára víz alatti lélegeztetésre
használható szerkezetet lét-
rehozni” – írja Pintér Tibor a

Tiszától a tengerig című köny-
vében.

Valóra vált mese

A szerző elmondása szerint
1973-ban, kamaszként pil-

lantotta meg először a ten-
gert, az adriai Pagon. „Ez az
első találkozás mind a mai
napig tart. Egyetlen végtelen
történetet indított el. Amikor
gyermekként először ott áll-
tam a tenger partján, tinta-
kék este volt, a hatalmas víz
pedig sötétlila színben lá-
gyan hullámzott. Mindez any-
nyira hihetetlennek tűnt,
mintha az addig hallott
mesék váltak volna valóra
egyetlen pillanat alatt. A bó-
dítóan mély fűszeres illatok-
tól és a tenger sós
levegőjétől megrészegülten
álltam. (…) Erővel sem lehe-
tett kiparancsolni a vízből.
Végigbarangoltam uszo-
nyommal (akkoriban még
»békatalpnak« hívtuk) és
maszkommal (amely még
»búvárszemüveg« volt) a vad-
regényes partot, és végigál-
modtam a víz alatti világ
rejtelmeit. És ez az álom a
mai napig tart.”

Regényes életek

Az 58 éves Pintér Tibor Sze-

ged város búvárairól írt króni-
kát a hatvanas évektől a
kétezres évekig. Szegednek
mindig voltak búvárai. Közü-
lük az elsők talán azok, akik
először lesték meg a folyó ti-
tokzatos világát. Majd követ-

Szegedi hullámsírban 17 római kori sírkő
Jelen cikk szerzője akkor ismerkedett meg Pintér Tibor-
ral, amikor a kilencvenes évek közepén a sószállító de-
reglyéket kereste búvártársaival Szegeden a Tiszában.
1723-ban három sószállító dereglye indult Erdélyből,
hogy római kori faragott sírköveket vigyen a bécsi
Burgba. Kettő sikeresen célba is ért, de a harmadik el-
süllyedt a Tiszában Szegednél. Az máig nem derült ki,
hogyan történt a tragédia. A dereglyék összesen 64 sír-
követ szállítottak, amelyek közül a legkisebb 130, a leg-
nagyobb pedig 300 kilós volt. Szegednél 17 római kori
sírkő került hullámsírba háromszáz éve. A kilencvenes
évek közepén a szegedi MANTA búvárklub búvárai Csep-
regi Oszkárral és a bécsi Kunsthistorische Museum
munkatársával megpróbáltak rábukkanni a sószállító
dereglye maradványaira, illetve a rakományára, a fara-
gott kövekre. Nem jártak sikerrel.

Nem kell mindig, mindenkor és mindenhol búvárkodni. De
mindig, mindenkor, az életnek minden hátralévő idejében
búvárnak kell lenni. Tehát méltónak lenni erre az életre 
– írja Pintér Tibor a Tiszától a tengerig című könyvében,
amelyet június 12-én, kedd délután 5 órakor mutatnak be
a Somogyi-könyvtárban. Az ismert szegedi búvár beszélge-
tőtársa Szilasi László író és Kéri Barnabás, az RTL Klub ri-
portere, könnyűbúvár.

Merülés az Adrián a kilencvenes évek elején. Középen Pintér Tibor. 

Békalány. A hatvanas évek-
ben Szegeden. 

Az MHSZ sorköteleseit oktatja Pethő Béla a SZUE me-
dencéjében a hatvanas-hetvenes években. Pethő Béla nél-

kül nem lett volna szegedi búvárkodás. 

Alaptétel a búvároknál: egy búvár nem búvár, két búvár
egy búvár. Ez már a hatvanas-hetvenes években is axióma

volt, amikor a kép készült. 

Az 58 éves Pintér Tibor
több mint negyven éve bú-
várkodik. Még kamaszként

álmodta végig a víz alatti
világ rejtelmeit, és ez az
álma a mai napig tart.
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754 színes képpel ismét megjelent a köztéri alkotások albuma

Befalazott és felfedezett szépségek a szobrok városában
Kibővítve és új, színes fotók-
kal ismét megjelent a Sze-
ged szobrai című album.
Kiadásával az alkotók a
néhai szerző és szerkesztő,
Tóth Attila művészeti szak-
író emléke előtt tiszteleg-
nek. Az impozáns kötet a
Somogyi-könyvtárban meg-
vásárolható.

„Szeged szobrai és muráliái
címmel 1993-ban jelent meg
a város köztéri és közösségi
alkotásait bemutató kötet.
Lassan negyedszázadnyi idő
telt el azóta – egy röpke em-
beröltő –, s ezalatt Szeged
újabb szobrokkal, közösségi
alkotásokkal gyarapodott,
miközben megújultak terei,
középületei is. A kilencvenes
évtized városképe már csak
nyomaiban hasonlít a maira.
E város lakójaként, a könyv
szerzőjeként folyamatosan
kaptam biztatást arra, hogy
készítsem el a könyv átdolgo-
zott kiadását, hiszen az eltelt

évek alatt sokat veszített ez
a kötet frissességéből, idő-
szerűségéből, bár a benne
foglalt adatok sokasága, a
teljesség igényével feltérké-
pezett szoborleltár – remé-
nyeim szerint – megőrizte
szellemi értékként, helytörté-
neti adattárként eredeti mi-
nőségét” – írta a Szeged
szobrai kötet bevezetőjében
Tóth Attila. A művészeti szak-
író a kötet megjelenését már
nem érhette meg.

Az önkormányzat állta

– Több mint hatmillió forintot
áldozott rá az önkormányzat,
hogy ez a kiadás létrejöhes-
sen. Attila évek óta mondo-

gatta, hogy sok új köztéri szo-
bor és köztéri emlékhely szü-

letett a város-
ban az első ki-
adás óta, és
ezeket jó lenne
színesben meg-
mutatni. Meg-
írta az új kon-
cepcióját, sőt
az első fejeze-
teket is, a mun-
katársak lis-
táját, ám az ál-
lami pályáza-
ton sajnos nem
nyert – idézte
fel az önkor-
mányzat műve-
lődési osztá-
lyának egykori
munkatársa, a
kötetet sajtó

alá rendező Pappné Zánthó
Rita. 

– Az önkormányzat a ta-
valyi költségvetésébe beter-
vezte, és bár akkor a szerző
már nagybeteg volt, érezte,
hogy megszületik a könyv,
mert egymás után írta a feje-
zeteket a kórházi ágyán. Még
megérte, hogy elfogadták a
költségvetést, így hivatalosan
is elkezdődhetett a munka.
Ebben a tudatban távozott.
Míg az elsőben szobortema-
tika szerint dolgozta fel az al-
kotásokat, az új könyvben
városrészenként haladt.
Roboz István kollégám vál-
lalta a fotózást, Apró Ferenc
a lektorálást, Aranyi Flóra a
grafikai munkát, a térképe-

ket pedig – bejelölve a szob-
rok helyét – Firbás Zoltán biz-
tosította. 

A kötet 2017 decemberé-
ben zárult, a legfrissebb
benne a Kass János-emlék-
tábla. Remélem, Attila is így
gondolta, az emlékének adó-
zunk a kiadásával. Jó és szép
munka volt, örömmel dolgoz-
tunk rajta. 1500 példány-
ban jelent meg, a Somogyi-
könyvtárban kapható 5 ezer
forintért.

Hatalmas 
megtiszteltetés

– Elterjedt, hogy fotózom, ki-
állításokon szerepelek, Rita

is több képet kért tőlem kü-
lönböző kiadványokhoz. Ami-
kor Attila a Dóm téri
emlékcsarnokról szóló köny-
vét írta, aminek az anyaga
ugyancsak bekerült az új kö-
tetbe, megkért, hogy a nehe-
zen fotózható szobrokról
készítsek felvételeket – me-
sélte Roboz István, a művelő-
dési osztály munkatársa. 
– Amikor nagybetegen meg-
kért, hogy fotózzam ezt a
munkát, hatalmas megtisz-
teltetésnek éreztem. Tudtam,
hogy rettenetesen nehéz és
bonyolult lesz, de nem sejtet-

tem, hogy annyira, amennyire
valójában lett. 

Bár Attila már nem lát-
hatta a kész fotókat, egy-egy
jellemző szoborról mutattam
neki nyers képeket. Lelkese-
dett, mert kiderült, egy hul-
lámhosszon vagyunk. 2017
februárjában kezdtem, és ok-
tóber végére készült el a 754
kép. Az alkotások harmadá-
hoz többször is vissza kellett
térnem.

Halas fiúcska 
a csipkebokorban

– A Tápén lévő Széchenyi-
mellszobor előtt másfél-két
órát ültem. Már éppen felad-
tam volna aznapra, amikor
egy felhő megfelelően elta-
karta a napot, és lefotózhat-
tam – említett példát a
fotográfus a nehézségekre. 
– A Hősök kapujánál ötször
veselkedtem neki Aba-Novák
freskóinak, az árnyékok
miatt. Erre kimentem éjjel va-
kukkal, és sikerült. Az egyik
kedvencem, a bíróság tete-
jén látható Iustitia feladta a

leckét. Nem találtam helyet,
ahonnan lefényképezhet-
ném, de órákig sétáltam kö-
rülötte, és végül a villa-
mossíneknél felfedeztem a
lombok közt egy lyukat,
ahonnan jól látszott. 

A belső helyszíneken két
kedvencet is találtam. Az
egyik Tóth Magdolna kor-
mányhivatalban található fal-
képe, amit iratokkal meg-
rakott polcok takarnak. Sok-
sok nekifutással is csak hat-
vanfokos szögből tudtam
lefotózni, de digitális techni-
kával kiegyenesítettem a tor-
zítást. A másik Juhász Gyula
réz domborműves táblája a
Tisza Szálló éjszakai diszkó-
jának falán. Feketék a falak,
a plafon, ezt legalább negy-
venszer fotóztam úgyneve-
zett szoftboksszal, amely egy
nagy doboz, belül vakuval és
fehér leplekkel. Akadt olyan
szobor is, amit elsőre nem ta-
láltam: a halas fiúcskát a ru-
hagyárnál például úgy kellett
kivágnom a csipkebokorból.

Fizikai erőpróbát is telje-
sítettünk Nyéki Tamás kollé-
gámmal, aki sok emléktábla

megtalálásában segített, és
a névmutatót is összeállí-
totta. Nemegyszer kellett bú-
torokat cipelnünk, majd
visszarendeznünk egy kép
kedvéért. Az eltűnt műalkotá-
sok az utolsó fejezetbe kerül-
tek. Így azok a képek is,
amelyeket az átépítéskor a

kormányhivatalban és a Dél-
vidék Házában elfalaztak. Vi-
szont fedeztem is fel: az
útépítő szobráról úgy tudtuk,
hogy elveszett, de egy mási-
kat keresve munkások hívták
fel a figyelmem a szomszédos
udvarban rejtőző alakra. A
Sellőház oldalánál a galam-
bokkal küzdöttem a sellő
szobráért egy órán át. Üres
flakonnal csaptam zajt, hogy
felrebbenjenek, és próbáltam
gyorsabban fotózni, mint
ahogy visszaülnek. Kellett
volna még egy év a fotózásra,
hogy mindent a megfelelő év-
és napszakban fényképez-
hessek, ezzel együtt is nagyon
büszke vagyok a könyvre 
– mondta Roboz István.
Dombai Tünde

Bicikliző Einstein az akadémia Somogyi utcai székházá-
nak udvarán. Megalkotója Bánvölgyi László.

Kis nimfa csobogó az áramszolgáltató
Klauzál téri székházában 2002-ből. 

Tóth Valéria alkotása.

Hajnóczy utcai cégér
1912-ből. Singer Ármin 

az alkotó.

Színezett beton térplasztika a Sólyom utcai iskola udva-
rán 1979-ből. Nádler István az alkotó.

Időkapszula 2010-ből az
Aquapolis előtt. Az üzenete-
ket a vasbeton mag köré ra-
gasztott műkő rejti. Rosta S.
Csaba és Pados Melinda ké-

szítette.

Az ifjúság szárnyalása az
utolsó fejezetből. Rossz mi-

nőségű műkőből készült
1969-ben, emiatt pár év
múlva elbontották. Zoltay

Miklós szobra.

Az idő fogságában. Szeme-
rey-Kiss Balázs 2004-es

térplasztikája a patológiai
intézetben rejtőzik. Színes

fotók: Roboz István 
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Hazai világkupa,
szegedi érmekkel

Vad Tamás és Juhász Ke-
vend bronzot szerzett. A
kadet ketteseknél a dobogó
második fokára állhatott fel
Németi Zsófi (–50 kg) és Pa-
taki Klaudia (+65 kg). Ko-
vács Laura Fanni (–46 kg),
Nagy Ramóna (–60 kg), vala-
mint Bogos Botond (–57 kg)
bronzérmet szerzett. 

A felnőttek sem jöttek
haza üres kézzel. Nagy Rita
(–60 kg) és Zsarkó Dániel
Péter (–74 kg) másodikként,
Miklós Alexandra (–60 kg),
valamint Vida Ádám (+94 kg)
pedig harmadikként végzett.
A veteránoknál a +94 kilósok
mezőnyében Vas Csaba a
dobogó második fokára áll-
hatott fel.

A kick-light kategóriában
– itt már a comb is támad-
ható felület – Nádasdi-Vad
Tamás harmadik lett. 
A kadet ketteseknél három
aranyérem is született: Ko-
vács Laura Fanni (–46 kg),
Németi Zsófi (–50 kg) és
Nagy Ramóna (–60 kg).
Bronzérmes lett Sebők-
Papp Lilian (–60 kg) és 
+65 kg Pataki Klaudia (+65
kg). A felnőtteknél Nagy Rita
ezüstérmet szerzett, és Vida
Ádám is begyűjtött egy ezüs-
töt a bronza mellé. Tamás
Boglárka a –55 kilós me-
zőnyben harmadik lett. A ve-
teránoknál Vas Csaba
kick-lightban is remekelt,
első lett.

A Combat „D” SC csapata. Tóth Gábor, az egyesület ed-
zője szerint remekült helytálltak. Elmondta, nagyon

büszke minden versenyzőjére, akik az idei év egyik legke-
ményebb versenyét vállalták. Büszke a dobogósokra, és

azokra is, akiknek nem sikerült érmet szerezniük. 

A világ kick-box elitje idén is Budapesten lépett szorítóba
a világkupán. A fővárosban parádés szegedi sikerek is szü-
lettek.

Évről évre keményebb me-
zőny gyűlik össze a világku-
pán, amire idén 37 ország
247 egyesületének több mint
1400 versenyző nevezett be.
A szegedi Combat „D” SC 22
versenyzőt indított, összesen
39 nevezést leadva. A com-
batosok 23 érmet gyűjtöttek,
amiből 11 bronz, 7 ezüst, 5
pedig arany. Ezzel összesí-

tésben a 16. helyen, a ma-
gyar csapatok között pedig 
4. helyen végeztek. Light-
contact kategóriában (ahol
tilos a térdelés és a fogás,
valamint sípcsonttal rúgni) –
32 kg-os súlycsoportban,
kadet egyes korcsoportban
Sashegyi Olivér szerzett
aranyat. Ugyanezen korosz-
tályban –42 kg-ban Nádasdi-

KULI UTAZHAT A CSAPATHA-
JÓVAL BELGRÁDBA. Hüttner
Csaba, a kajak-kenu válogatott
szövetségi kapitánya döntése
alapján a duisburgi világkupán
ezüstérmes négyes utazhat a
belgrádi Európa-bajnokságra.
K4 500 méteren a Tótka Sán-
dor, Molnár Péter, Dudás Mik-
lós és az NKM Szeged VE
versenyzője, Kuli István négyes
versenyezhet. Az Eb június 8-án
kezdődik.
HOSSZABBÍTOTTAK. A MOL-
PICK Szeged mindennap beje-
lentett valami jó hírt. Az első
Balogh Zsolt szerződéshosz-
szabbítása volt. A válogatott át-
lövő 2019. június 30-ig
hosszabbította meg a szerző-
dését. A szlovén irányító Stas
Skube 2+1 éves, a szlovén be-
álló Matej Gaber 3+1 éves
szerződést írt alá. Bodó Richárd
válogatott balátlövő 2022-ig
hosszabbított.
ÚJRA TRÓNON A SZEGEDI
FALLABDÁS. Egerben ren-
dezték a 30. Országos Egyéni
Squash Bajnokságot. A Dobó
téren üvegpályán mérkőztek
meg egymással a fallabdá-
sok. A nőknél a Vidux Tisza
Squash SE versenyzője, Csó-
kási Gabriella nyert, klub-
társa, Hajnal Helga a 3. lett. 
A férfiaknál szegedi bronz-
csata volt, Sebők Benedek és
Hoffmann Péter között, amit
előbbi nyert meg.
ÉLMÉNY. Harmadik alkalom-
mal rendezték meg az újsze-
gedi Sportcsarnokban a Nap-
fény Kupát, amelyre a fogyaték-
kal élő fiatalok és felnőttek in-
tézményeit hívják el. Idén hét
csapat résztvevői sorversenye-
ken vettek részt, ahol ismert
sportolók voltak a csapatkapi-
tányok. 

egyik legnagyobb öröme volt,
hogy egy igen erős mezőnyben,
a VI. korcsoport eredményhir-
detésénél két phoenixes ver-
senyző is a dobogóra állhatott:
Gera Dorottya a 3. helyen, Kéri
Romina pedig a 2. helyen vég-
zett. A VII. korcsoportban Krivo-
kapic Katarina versenyzett, aki
most nem tudta magát beküz-
deni az 1–6. helyezett közé. A
VIII. korcsoportban Kecskés
Réka a 6. helyen, a IX. korcso-
portban testvére, Kecskés Lili
szintén a 6. helyen végzett. A
felnőtt mezőnyben Bereczki Ka-
rina képviselte a Phoenix csa-
patát, Karina a dobogó 2.
fokára léphetett fel.

Az egyéni versenyzők után
következett a II. osztály csapat-
verseny. A legfiatalabbak között
két szegedi kiscsapat is ver-
senyzett. A Rudolf elnevezésű
formáció (Birtok Hanna, Füle
Alíz, Osznovics Kincső és Rideg
Kata) az első helyen, a Fáraók

(Bánóczki Jázmin, Cserháti Abi-
gél és Szőnyi Noémi) csapata
Domonkos Luca sérülése miatt
trióvá alakult, így a felkészítő
edzők nagyon büszkék a lá-
nyokra, hogy ilyen gyorsan és
gond nélkül vették edzésen az
akadályokat, és a versenyen
végül a harmadik helyen végez-
tek. A II. korcsoport kiscsapatok
versenyében a Magyar Janka,
Popik Petra és Tóth Zita alkotta
formáció nyakába aranyérem
került. A BFB csapat (Csizmadia
Rebeka, Harmath Zsófia, Kis
Boglárka, Pozsár Szonja, Szalai
Léna és Tóth Laura) az 5. he-
lyen végzett.

Móron az I. osztály csapat
és a II/A egyéni országos ver-
senyt rendezték meg, amely
az utolsó fordulója volt az Eu-
rópa-bajnokságra történő kva-
lifikációnak. A Phoenix Fitness
csapata nagyon szép eredmé-
nyekkel tért haza. Az I. osztály
csapatversenyen a kiscsapa-

tok között I. korcsoportban a
Jazz korszakai (Keresztúri
Kata, Szabó Vivien, Szőnyi
Noémi) a dobogó legfelső fo-
kára állhatott fel. A II. korcso-
portban a Pink Panther (Gera
Dorottya, Kéri Romina, Tőkés
Laura) a 4. helyen végzett. A
legidősebbek között a III. kor-
csoportban az India szelleme
(Kecskés Lili, Kecskés Réka,
Krivokapic Katarina, Szabó
Nóra) elnevezésű formáció a
2. helyen végzett. A nagycsa-
patok között az I. korcsoport-
ban a Téli olimpia formáció
(Göröncséri Virág, Keresztúri
Kata, Narozsnik Laura, Sisák
Barbara, Szabó Vivien, Vi-
diczki Jázmina) ismét a do-
bogó legfelső fokára állhatott
fel, és ezzel az eredménnyel
az éves összesített eredmény-
listán a legjobbnak bizonyul-
tak, így elhozhatták a Grand
Prix-bajnoknak járó kupát.

A BigFree elnevezésű kate-

góriában a Phoenix Fitnesst az
Illuzionisták csapata képviselte
(Bereczki Karina, Gera Doroty-
tya, Kecskés Lili, Kecskés Réka,
Kéri Romina, Krivokapic Kata-
rina, Magyar Janka, Szabó
Nóra, Tőkés Laura). A lányok a
népes mezőnyben a második
helyen végeztek.

A II/A osztály egyéni verse-
nyen öt phoenixes lány állt szín-
padra. A II. korcsoportban
Vidiczki Jázmina aranyéremmel
térhetett haza, ugyanebben a
korcsoportban Narozsnik Laura
a 2. helyen, Sisák Barbara
pedig a 4. helyen végzett. A III.
korcsoportban Szőnyi Noémi a
legjobbnak bizonyult. A VII. kor-
csoportban Magyar Janka az
első helyen végzett. Az éves
összesített eredménylista alap-
ján három phoenixes – Narozs-
nik Laura, Szőnyi Noémi és
Magyar Janka – is átvehette a
Grand Prix-bajnoknak járó
kupát.

A szegedi Phoenix Fitness csapata. 

Fantasztikus szezont zárt a Phoenix Fitness csapata

Grand Prix-bajnok szegedi lányok!
Kiskunhalason és Móron zárta
az idei versenyszezont a sze-
gedi Phoenix Fitness csapata,
amely ismét több arany-,
ezüst- és bronzéremmel tért
haza. Az egyesület több tagja
az éves teljesítménye alapján
elhozta a Grand Prix-bajno-
koknak járó kupát.

Az I. osztály egyéni és II. osztály
csapatversenyzők számára Kis-
kunhalason ért véget a ver-
senyévad. A II. korcsoportban
Göröncséri Virág és Keresztúri
Kata képviselte a szegedi csa-
patot: Keresztúri Kata a 4. he-
lyen végzett, Göröncséri
Virágnak most nem sikerült az
első hat hely közé kerülnie.
Szabó Vivien a III. korcsoport-
ban, Tőkés Laura az V. korcso-
portban szintén a 4. helyen
zárt. A csapat számára a nap

Kvalifikációra
várva

Czavalinga Dóra, Tóth Lili,
Almási Dóra és Balázs
Kinga voltak a felkészítő
edzők. A Phoenix Fitness
edzői stábja nagyon büsz-
ke a lányokra, fantasztikus
versenyévadot zártak. Jú-
niusban még edzenek,
majd egy kis pihenő után
augusztusban már készül-
nek a jövő évi versenysze-
zonra. A Phoenix várja a
Magyar Fitness Szövet-
ségtől a hivatalos értesí-
tőt, hogy hány csapat, illet-
ve egyéni versenyző kvali-
fikálta magát az idei Eu-
rópa-kupára, amit Olasz-
országban rendeznek.
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tiniknek tiniktől
Időpont: június 15., péntek,
15.30
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
Tiniknek tiniktől címmel sze-
mélyes kortárs segítő tanács-
adás indul péntekenként. Pár-
kapcsolati gondok, szerelmi
válság, iskolai nehézségek,
családi ütközések, káros szen-
vedélyek – és bármi, amit fon-
tosnak érzel…

A bárviláG leGendájA – A
leGendák bárzonGoris-
tájA
Időpont: június 16., szombat, 
17 órától
Helyszín: Gutenberg utca
A Gutenberg utca sétálóutcává
változik, és a régi idők bárjai-
nak éjszakai életét idéző 
Gutenberg Gasztro Weekend
kezdődik. A rendezvény sztár-

vendége a bárzene utolsó mo-
hikánja, a bárvilág legendája,
a legendák bárzongoristája,
Fűzy Gábor.

tiszAviráG fesztivál
Időpont: június 16–17., szombat
és vasárnap
Helyszín: Zenta
Minden év júniusában járják

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét
és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő:
június 13. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési
rendeletének megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Minden májusban borfesztivál a Széchenyi téren. A nyertes: Neumüllerné Baróczi Éva. Gratulálunk!

egynapos táncukat a kérészek,
más néven tiszavirágok. Életük
röpke alig pár órás, násztáncu-
kat járva lenyűgöző látványt
nyújtanak. A Tiszavirág Fesztivá-
lon lesz bortér és kézműves ki-
állítás, koncertek és fáklyás
hajós felvonulás. Szombat este
The Bestbeat-koncert – The 
Beatles Tribute Band.

A művészet templomAi –
Hitler kontrA picAsso 
Időpont: június 17., vasárnap,
16 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
A művészet templomai című is-
meretterjesztő mozifilmsorozat
következő epizódja a hitleri
diktatúra művészetüldözését
veszi górcső alá. A náci rezsim
egyrészről a propaganda által
„elfajzott művészet”-nek titu-
lált korabeli kortárs műalkotá-
sokat nyilvánosan megbélye-
gezte, betiltotta és elkobozta,
másrészről a pártvezetés által
preferált klasszikus és modern
alkotásokat – többnyire kény-
szer alkalmazásával – sziszte-
matikusan begyűjtötték. Euró-

pa-szerte több százezer műal-
kotást koboztak el ily módon,
amelyeket titkos raktárakba
rejtettek.

A háború utáni évtizedek-
ben számos festmény előkerült
ugyan, de ez csupán a töre-
déke annak a hatalmas meny-
nyiségű elrejtett műkincsnek,
amely után a nyomozás mind a
mai napig zajlik. 2012-ben pél-
dául Hildebrand Gurlitt egykori
náci műkereskedő fiának la-
kásán több mint 1400 fest-
ményt, többek között Tou-
louse-Lautrec-, Picasso-, Re-
noir-, Kokoschka-műveket és
egy elveszettnek hitt Monet-
festményt foglaltak le, amelyek
becsült összértéke egymilliárd

euró. A többéves kutatómunka
alapján készült film párizsi,
New York-i, hollandiai és né-
metországi tematikus kiállítá-
sok, köztük a Gurlitt-gyűj-
teményt is feldolgozó tárlatok
bemutatásával vezeti végig a
nézőt a 20. századi művészet-
történet e különösen vészter-
hes korszakán.

mosolypArt Gyermek-
fesztivál 
Időpont: június 17., vasárnap,
10 óra
Helyszín: Partfürdő

A szünidő első vasárnapján in-
gyenes szezonnyitó rendez-
vény színházi előadásokkal és
koncertekkel, kézműves ját-
szóházzal, ugrálóvárral, tram-
bulinnal, zsonglőrrel, családi
vetélkedővel, lovas kocsiká-
zással.
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KOS (III. 21–IV. 20.) 
Harmonikusan ala-
kulhat a kapcsolata

a párjával a jövő
héten. A kisebb munka-
helyi problémák ellenére
kiegyensúlyozot tnak
fogja érezni magát.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Pénzügyi gondjaira
váratlan helyről ér-

kezik megoldás. Ez
lehetőséget ad az újra-
kezdésre, amit érde-
mes megragadnia. Le-
gyen óvatos.

IKreK (V. 21–VI. 21.)
Ha el akarja érni a
céljait, most nagyon

kitartónak kell len-
nie. Ezért is tartsa szem
előtt, hogy nem működik
egy kapcsolat befektetett
energia nélkül.

ráK (VI. 22–VII. 22.)
Nagyon érzékeny
mostanában, ezért

hajlamos túlreagálni
dolgokat. Próbáljon lelki-
leg megerősödni, hogy
jobban tudja kezelni a
nehezebb helyzeteket.

OrOSzlán (VII. 23–
VIII. 22.) Amikor
mások kikérik a vé-

leményét, és valami
nem igazán tetszik önnek,
próbáljon nemcsak rom-
bolni, hanem segíteni, tá-
mogatni is a szavaival.

Szűz (VIII. 23–IX. 
22.) Igyekezzen el-
fogadni magát a hi-

báival együtt. Nincs
tökéletes ember, de ami-
kor rátalál majd az iga-
zira, lehet, hogy éppen
emiatt fogja megszeretni.

Mérleg (IX. 23–X.
22.) Engedje el vég-
re a múltat, és néz-

zen előre. Ne hagyja,
hogy régi sérelmei tönkre-
tegyék a jövőjét. Ez csak
önön múlik, ne szalasz-
szon el lehetőséget.

SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Ha elrontott va-
lamit, amit már

nem tud helyrehozni,
akkor ne bújjon hazugsá-
gok mögé. Inkább beszél-
jen róla őszintén, ne
okozzon még több bajt.

nyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Mint a legtöbb
embernek, önnek is

fontos az elismerés.
Hamarosan pozitív tapasz-
talatai lesznek a munka-
helyén, talán még előlép-

tetésre is számíthat.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Mindig kedvesen
és jó szándékkal

közelít másokhoz, és
ezt is várja viszonzásul,
de a jövő héten belefut-
hat olyanokba, akik ezt
nem viszonozzák.

VízÖnTŐ (I. 21–II. 19.)
Múltbéli problémáit
nem mindig oldotta

meg tökéletesen, és
ennek most viselnie kell
a következményeit. Fon-
tolja meg jobban a dönté-
seit.

Halak (II. 20–III. 20.) 
Csodálatosan fogja
érezni magát az 

elkövetkező napok-
ban. Tele lesz energiával,
erővel, és minden ponto-
san úgy alakulhat, ahogy
eltervezte.
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erky-nagy Tibor töltötte fel az 1972-ben készült fotót a For-
tepanra. Kitalálják, hol készült? Hát persze! A Szent István
téren, ahol fél évszázada még használtautó-piac is működött
alkalmanként. Ezt kapta lencsevégre a fotós. Az idősebbek em-

lékezhetnek rá: itt vártak fuvarra a tehertaxisok. A tizenkét éve
gyönyörűen felújított Szent István tér legnagyobb és leglátványo-
sabb nevezetessége a 90 méter magas régi víztorony, az Öreg
hölgy, amely 1904-ben épült. A tervezője Zielinski Szilárd volt.

Június 9.
szombat

Június 10.
vasárnap

Június 11.
hétfő

Június 12.
kedd

Június 13.
szerda

Június 14.
csütörtök

Június 15.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre:  zivatar záporesővel

Forrás: koponyeg.hu

HOrOSzKóP

DIAGNÓZIS 
Június 11., hétfő, 19.55
HS: egy bőrbetegség, amely-
ről érdemes többet tudni, a
Diagnózis kulisszatitkai, az
SM kezelésének új irányai.
SZEMKÖZT 
Június 12., kedd, 19.25
Két újságíró, egy eset – a hét
emberét a hét témájáról kér-
dezzük.
KÖRÚT 
Június 14., csütörtök, 19.25
Görög Ibolya Szegeden, új
gyermekdarabbal készül a
Pinceszínház, indul a nyári
fesztiválszezon.
PROFESSZOROK 
Június 15., péntek, 19.25
A nemrégiben elhunyt Makk
Ferenc történészre emléke-
zünk a 2010-ben készült
filmmel.
SZEGEDI HÍREK
Június 11–15., hétfő–péntek,
19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelent-
kezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

JÚnIUS 11., HéTFŐ
dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00
(Tabán Általános Iskola –
Tabán u. 17.)
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
JÚnIUS 13., SzerdA
Szécsényi rózsa: 16.00
(Polgármesteri Hivatal Tápéi
Kirendeltség – Honfoglalás
u. 73.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
13.00–14.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)

nagy Sándor: 16.00–17.00
(Kemes Utcai Óvoda –
Kemes u. 6.)
dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hivatal
Szőregi Kirendeltség – Szerb
u. 21.)
JÚnIUS 14., CSÜTÖrTÖK
Mihálffy Béla és Kosik
dénes: 16.30–17.30 (Polgár-
mesteri Hivatal Kiskundo-
rozsmai Kirendeltség –
Negyvennyolcas u. 12.)
JÚnIUS 16., SzOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)

28/20
Félix

29/19
Margit,
gréta

30/19
Barnabás

30/18
Villő

31/18
Antal,
Anett

30/19
Vazul

30/19
Jolán,

Vid
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT: 2018. 05. 26-án
Pék József Tamás és Rácz
Krisztina, Tősér Krisztián és
Bűti Orsolya, Tóth Zoltán és
Csabai Anikó Mária, Kristó Jó-
zsef és Holcsik Erika, Huszár
Lajos és Csizmadia Gyöngyi
Hajnalka, Csikós Zoltán és
Bezdán Katalin, Kiss Bálint és
Kriston Pálma, Bakos Zoltán
és Kismarczi Veronika Gizella,
Nagy Zsolt és Török Helga
Klára, Festő-Hegedűs Nándor
Mihály és Szarka Debóra,
Fenyvesi Zsolt és Rolán

Szandra, Szabados Zoltán és
Tóth Nóra, Csizmadia Péter és
Máthé Evelin, Replyuk Zoltán
Gergő és Rácz Tünde, Szász
Dániel és Kiss Katalin, Masala
Alessio és Mahmoud Ágnes
Nóra, Maurer János és Szeren-
csés Nóra, Szőke József és
Ördög Réka, Bende Attila és
Gruics Adrienn, Adoui Moha-
med és Fabo Viola, Barkóczi
László és Varga Enikő, Szűcs
Károly és Kratochvill Ottilia.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Fe-
rencsik Dánielnek és Várkonyi
Ildikónak 2018. 05. 18-án Olí-

via, Farkas Dánielnek és Czikk
Nóra Katalinnak 2018. 05. 24-
én Bálint, Bokányi Richárdnak
és Herman Nóra Evelinnek
2018. 05. 24-én Zoé Maja, Fa-
ragó Csabának és Gazdag Bet-
tinának 2018. 05. 24-én
Milos, Börcsök Ferenc István-
nak és Pipicz Nóra Annának
2018. 05. 25-én Máté Ferenc,
Árva Szilárdnak és Szűcs Eme-
sének 2018. 05. 25-én Bálint,
Szécsényi Lajosnak és Bíró Ka-
talinnak 2018. 05. 26-án Zsófi
utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 


