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Július 4-ig pályázhatnak szociális tűzifára 
Rászoruló családokon segít az önkormányzat.

Újratárgyalják a zajrendeletet 
Szűkítik a kivételezett rendezvények körét.

Hétfőn kezdődik a felújítás
Forgalomkorlátozás a Tisza Lajos körúton.

       

Ne sokat költsön,
vegyen inkább

kölcsön!

Szegeden minden negyedik
városlakó beiratkozott ol-
vasó, Győrben és Debrecen-
ben csak minden huszadik.
A Somogyi a leglátogatot-
tabb vidéki könyvtár: 41
ezer beiratkozott olvasója
van, a város lakosságának
24 százaléka.

– Mindenevő vagyok, jöhet a
krimi, az életrajz, a törté-
nelmi regények és a modern
irodalom is. Most hoztam
vissza a kikölcsönzött köny-
veket, és választottam úja-
kat. Hogy miket? Michael
Connelly Perújrafelvétel cí-
mű krimijét, a Bennem meg-
bízhatsz című pszichothril-
lert és Kathryn Crofttól A nő,
aki máshol ébredt című kö-
tetét – sorolja a Somogyi-
könyvtárban Abonyi Mária. 
A nyugdíjas jogász több mint
húsz éve jár a Somogyiba,
egy ideje már nem csak
könyvekért.

– Tavaly decemberben
fejeztem be az alapfokú szá-
mítógépes tanfolyamot,
most tavasszal kezdtem a
haladót, azóta vettem egy
saját asztali gépet. Több
mint ötezer kötetes könyv-
táram volt otthon, néhány
éve megszabadultam a
nagyjától, egy kádban el-
férne, ami maradt. Ha kell
valami, irány a könyvtár.

– Az egyetemi könyvtár a
főfogás, a Somogyi meg a
desszert – mondja Tamás,
az informatikushallgató, aki
éppen a Históriát böngészte
a folyóirat-olvasóban. A törté-
nelem, a régiségkutatás, a
régészet a hobbija. A szenve-
délyéhez itt több olvasnivalót
talál, mint máshol. Hogy
akkor miért nem megy törté-
nésznek vagy régésznek? 
– Meg is kell élni valamiből!
– vágja rá.
Folytatás a 8. oldalon

A cápauszonylevesen innen, a csülkös pacalon túl
Szeged legújabb nemzetiségi étterme májusban nyílt meg a
Kárász utcán. Sever néven üzemeltet török éttermet a város-
ban régóta ismert vállalkozó, Sever Özer (képünkön). Szege-
den a thai, amerikai, mexikói és kínai mellett olasz, szerb,
indiai, török, görög és francia étterem is nyílt az elmúlt évek-
ben. Becslések szerint nagyjából száz körüli lehet a vendég-
lők száma a városban, minden tizedik valamelyik más nemzet
ízeit kínálja. Megnéztük, milyen specialitásokat kínálnak ezek
az éttermek. A Severben például a tandurát, a kemencében
sült bárányt ajánlotta figyelmünkbe a tulajdonos. A szerb ét-
terem különlegessége a karadordeva snicla, azaz a kajmak-
kal töltött sertéskaraj panírozva. A francia étterem spe-
cialitásai közé tartozik a vörösboros kakas és a cassoulet,
azaz a húsos bab.
Írásunk a 7. oldalon

A történeti beépítésű területen lévő ingatlanok is pályázhatnak városi támogatásra

Felújíthatják a régi házukat a tulajdonosok
Szegeden jelenleg 420 in-
gatlan áll helyi egyedi véde-
lem alatt. Más városokhoz,
például Debrecenhez és
Pécshez képest Szegeden
kétszer-háromszor több a
helyi védett épületek száma.
Az ilyen házakban élő tulaj-
donosok már 14 éve pályáz-
hatnak városi támogatásra,
amit homlokzat-, tető- és nyí-
lászáró-felújításra fordíthat-
nak. A Jósika utca 29.
számú társasház lakói így
újították fel lépésről lépésre
a házukat.

Fehér Éva városi főépí-
tész lapunknak elmondta, a
tavaly elfogadott városképi
rendeletben meghatároztak
egy új épületfogalmat. A tör-
téneti épület ugyan nem vé-
dett épület, de fontos eleme
a történeti városrésznek, és
idéntől már nemcsak a helyi
védett épületek, de a törté-
neti beépítésű területen lévő
ingatlanok is pályázhatnak
önkormányzati támogatásra.
Ettől azt várják, hogy a nem
védett épület tulajdonosa a
város támogatásával inkább
felújítja, mint lebontja a régi
házát.
Cikkünk a 3. oldalon

Aranyos lányok
Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky
Erika és Bodonyi Dóra K4 500 méteren első
lett az Eb-n. Fotó: MTI/Kovács Tamás 
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erős Mondatok.A bolsevizmus történetéből jól tudjuk, hogy amikor a párt a külső ellenségek iránti gyűlöletet már olyannyira csúcsra
járatta, hogy az tovább nem fokozható, akkor kezdődik meg a belső ellenséggel való leszámolás. Vásárhelyi Mária (168 óra)

Mészáros Lőrinc vasutat épít,
naperőművet ad el

Mészáros Lőrinc a vejé-
veL együtt nyert eL egy
23 MiLLiárd forintos áL-
LaMi vasútépítést. A Bala-
ton déli partja után az északin
is a fénysebességgel gazda-
godó felcsúti milliárdos, Mé-
száros Lőrinc újíthatja fel a
vasutat. Legújabban a Sza-
badbattyán–Balatonfüred vo-
nalszakasz munkálatait nyerte
el 23,05 milliárd forintos aján-
lattal, de nem egyedül, hanem
a vejével, Homlok Zsolttal kon-
zorciumban. (24.hu)
Mészáros Lőrinc több-
ségi tuLajdont szerzett
a Legnagyobb Magyar
izocukorgyárban. Tőke-
emeléssel és üzletrésze ap-
portjával 75 százalékra növeli
tulajdonrészét Magyarország
legnagyobb izocukorgyárában
Mészáros Lőrinc Opus Global
nevű cége. (Magyar Idők)
MiLLiárdokat takaríta-
nak be az új fideszes
MédiabirodaLoM tuLaj-
donosai. Mészáros Lőrinc
még 2016 őszén vette át a
Mediaworkst a Népszabadsá-
got előtte gondosan bezárató
osztrák Heinrich Pecinától,

hogy a 2,4 milliárdos mínusz-
ból tavaly év végére 4,3 milli-
árdos profitot varázsoljon. A
Mediaworks volt ugyanis a kor-
mányzati kampányok egyik
legnagyobb kedvezményezett-
je. A Nemzeti Konzultációról
szóló, 7 milliárdos kormányzati
kampányból 2 milliárd landolt
a Mediaworksnél, és más ál-
lami cégek is százmilliós nagy-
ságrendben tettek be hirdeté-
seket. (444.hu)
az áLLaM Megveszi Mé-
száros LőrinctőL az or-
szág Legnagyobb nap-
erőMűvét. Mészáros Lőrinc
naperőművét hamarosan
megvásárolhatja a magyar
állam. Mészáros Lőrinc eddig
állami megrendeléseken ke-
resztül jutott elsősorban pénz-
hez, illetve komoly hiteleket is
felvett bevásárlásaihoz ban-
koktól, továbbá a tőzsdén
részvények eladásával is sze-
dett be pénz vállalatai szá-
mára, szóval sok forrása volt
fantasztikusan gyors meggaz-
dagodásának. De most elő-
ször fordul elő, hogy egy céget
ő ad el az államnak, és így jut-
hat tőkéhez. (444.hu)

Kétmilliárd forintot kértek a Szeviép-károsultak,
ebből 825 milliót találtak jogosnak a kormányhivatalok

A kormány 200 ezer euró ér-
tékig, vagyis mintegy 62 mil-
lió forintig teljes kártérítést
biztosít a Szeviép károsultja-
inak – jelentette be március
elsejei sajtótájékoztatóján
Lázár János, akkor még mint
Miniszterelnökséget vezető
miniszter. Az MTI szerint a
társaság csődje mintegy fél-
ezer dél-alföldi, jellemzően
kis- és közepes vállalkozás
számára jelent veszteséget,
a Szeviép tartozása össze-
sen 11 milliárd forint. Min-
denki kaphatott pénzt, akiket
a felszámoló nyilvántartásba
vett, vagy pedig polgári eljá-
rásban, esetleg büntető-
ügyben bejelentett polgári
jogi igénye áll fenn. Kivéve a
bankokat és a Szeviép saját
cégeit. A pénzük nélkül ma-
radt vállalkozások a megyei

kormányhivatalhoz adhatták
be kártalanítási kérelmüket.

A kormányhivatal válaszolt
az Átlátszó kérdésére, amiből
kiderült, messze nincs félezer
károsult. Mindössze 121 kérel-
met adtak be, amelyből 100
esetben a Csongrád Megyei
Kormányhivatal járt el, 21 eset-
ben az igénybejelentéseket 
továbbították az illetékes me-
gyei/fővárosi kormányhivata-
lok felé.

De nekik sem kell mindent
kifizetni: 90 vállalkozó 1,8 mil-
liárd forintot kért az államtól,
de gyorsan kiderült: harmincan
nem is jogosultak a kárrende-
zésre. A maradék 60 kérelme-
zőt pedig csak 825 millió
forintig kártalanítják. Ennyit ta-
láltak jogosnak.

A Szeviép-ügy és Lázár
János fellépése azért érde-

kes, mert a Szeviép-csődöt
évek óta próbálják a szegedi
szocialista polgármester,
Botka László nyakába varrni.
Ehhez nagy segítség a kor-
mánymédiának Szabó Bálint.
Ő állítja folyamatosan, hogy a
Szeviép-csőd a szocialisták
bűne, ehhez a narrációhoz
csatlakozott a választások
előtt Lázár János. Szabó állí-
tásai alapján a kormánypárti
origo.hu azt írta, „Tönkretett
kisvállalkozók pénzéből finan-
szírozza Botka László az
MSZP-t?”, majd ezt helyreiga-
zította, mert egyszerű hazug-
ság volt.

A Szeviépnek évekig jól
ment, a cég folyamatosan nö-
vekedett. Egyik legnagyobb
projektjük, az M43-as autópá-
lya építése közben jött a baj. 
A részvénytársaság gazdasá-
gi mutatói 2008-tól romlani
kezdtek, 2009 elejére fizetés-
képtelenséggel fenyegető
helyzetbe került, és az esedé-
kes tartozásait nem tudta 
határidőben maradéktalanul
teljesíteni. Eközben viszont
saját cégeiket hitelezték – áll

a vádiratban. Kaptak pénzt a
Szeviép román és horvát
cégei, valamint a diósgyőri
labdarúgóklub üzemeltetője
is, bár utóbbi időre törlesztett.
A céget időközben felszámol-
ták, ebből mintegy 430 millió
forint térült meg.

A Szeviép 2010-ben azt
állította, többek között azért
mentek csődbe, mert a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., azaz az állam nem fize-
tett nekik. Több mint egymil-
liárd forintot tartottak vissza.
A felszámolási eljárás során
hozzávetőlegesen 6,5 milli-
árd forint hitelezői igényt 
vettek nyilvántartásba. Ez
hétszer annyi, mint amennyi
kártalanítást a vállalkozók az
államtól kaptak. Tehát vagy
nem jelentkezett mindenki
az állami felhívásra, vagy a
valóságban sokkal kevesebb
a károsult, mint azt korábban
a kormánysajtóban állították.
A cég vezetői ellen csődbűn-
tett miatt indult eljárás, sza-
badlábon vannak, ügyüket
Szegeden tárgyalják. (Átlát-
szó)

Kamujelentkezők, eltúlzott igények: csak a felét kapták meg
a kért állami kártalanításnak a Szeviép-károsultak. A kormány-
média évek óta Botka Lászlót láttatja a csőd mögött, ehhez
hatékony segítséget kap a kalandos múltú Szabó Bálinttól. 
A tavaszi választások előtt Lázár János is csatlakozott ehhez
a narrációhoz, ő jelentette be a kártalanítást. Mostanra mégis
kiderült, a valódi kár nem sokmilliárdos – írja az Átlátszó.



Olyan régi épületek is, ame-
lyek jelenleg még nem védet-
tek. A bontási hullámmal a
tervtanácson is szembesül-
tünk, hiszen az új társashá-
zak építésének terveit bizo-
nyos lakásszám fölött be kell
nyújtani véleményezésre. Jel-
lemzővé vált az utóbbi idő-
ben a régi épületek átala-
kítása is, a ráépítés és lakás-
számnövelés. Ezzel össze-
függésben a tavaly elfogadott
városképi rendeletünkben
meghatároztunk egy új épü-
letfogalmat, a történeti épü-
let fogalmát – mondta a
főépítész.

Történeti épület is 
pályázhat

Mi a történeti épület? A meg-
határozás szerint a történeti

beépítések területén lévő
mindazon műemléki, helyi
egyedi védettséget nem él-
vező, az 1970. évet megelő-
zően épült korabeli épület
történeti épület, amely sajá-
tos építészeti megjelenésé-
vel részét képezi a történeti
városrész egészének, hozzá-
járulva ezzel Szeged egyedi
településképi arculatának ki-
alakulásához.

– Ezt azért alkottuk meg,
hogy ezen épületek sorsát is
nyomon tudjuk követni. Az

idei évtől pedig már
nemcsak a helyi vé-
dett épületek, hanem
a történeti beépítésű
területen lévő ingatla-
nok homlokzatfelújítá-
sára is lehet városi
támogatásra pályázni.
A történeti beépítésű
terület pedig az, amit
a településképi és ar-
culati kézikönyvben
térképen jelöltünk –
hangsúlyozta Fehér
Éva. (Lásd térképün-
ket, ahol bordó színnel
jelölt a történeti beépí-
tésű terület – a szerk.)
Így nagyobb az esély

arra, hogy a nagykör-

útig tartó történeti beépítésű
területen a nem védett épület
tulajdonosa a város támoga-
tásával inkább felújítja, mint
lebontja a régi házát.  

Mit tehet a város?

Mit tehet az önkormányzat,
ha a magántulajdonos mégis
úgy dönt, lebontja a régi,
nem védett házát a törté-
neti beépítésű területen,
és új társasházat emel?

– Ilyenkor semmit
sem tud tenni a város. Ha
az képvisel valamilyen
műemléki értéket, akkor
a műemlékesek kezében
van olyan lehetőség,
hogy azonnali hatállyal
ideiglenes védelmet te-
gyenek az épületre. Ez történt
a Juhász Gyula utcai Rainer-
házzal. Az önkormányzat kezé-
ben azonban nincs ilyen
lehetőség. Pontosabban egy
lehetőség van, mert a tavaly
október óta hatályos város-
képvédelmi rendeletünk sze-
rint a helyi védett épületek
tágabb környezetére is vonat-
koznak bizonyos előírások.
Ebben az áll, hogy az épület
arányait, jellegzetes befoglaló

méreteit, nyílásarányait,
anyaghasználatot, tetőhajlás-
szöget meg kell tartani. Érde-
mes átgondolni, hogy egy új
építésnél, ahol a szintszámok
mások, hogyan tudja meg-
őrizni azt a homlokzatarányt,
mint egy régi épületnél. Nem
biztos, hogy az új épületben
tudja hozni ezt az elvárást,
mintha a régit újítja meg.

Bővül a lista

A városképi rendelet és az
arculati kézikönyv elfogadá-
sával hozott a közgyűlés egy
olyan határozatot, amelyben
azt a feladatot adta a főépí-
tészeti irodának, hogy vizs-

gálja felül a helyi védett
épületek listájának bővítési
lehetőségét a történeti be-
építésű területen. Jelenleg
420 ingatlan áll helyi egyedi
védelem alatt a városban. 
– Elindult a munka, amelyre
egy évet kaptunk – mondta
a városi főépítész, aki elkép-
zelhetőnek tartja, hogy kü-
lönböző védettségi szinteket
határoznak majd meg Szege-
den.
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Ma már nagyobb az esély, hogy a nem védett épület tulajdonosa
a város támogatásával inkább felújítja, mint lebontja a régi házát  

A kilencvenes évek végén
többek között a kiskörúton
belüli és a két körút közötti
területre is készült részlete-
sebb szabályozási terv. Ez
képezte alapját az épített
örökségről szóló helyi rende-
letnek. Ezt követően a kétez-
res évek elején Csegezi
Monika műemlékvédelmi
szakértő térképezte fel a
város védettségre érdemes
építészeti értékeit. A felmé-
rés mintegy kétezer épületet
tartalmazott. Építészszak-
mai szempontból igen eltérő
minőségűek voltak ezek az
épületek, azonban védettsé-
gük lehetőségét feltétlenül
érdemes volt átgondolni.

Bontási hullám

– Az nagyon széles szakmai
konszenzuson alapult, hogy
végül mely épületek lettek
helyi védettek. Megnéztük
például, hogyan illik bele egy
régi épület az utcaképbe,
ahol már voltak új épületek.
Megvizsgáltuk, várható-e a
bontása, illetve milyen álla-
potú a régi épület. Komoly
szakmai grémium – amely-
ben a városi főépítészen és
az önkormányzat tulajdonosi
bizottságán kívül benne volt
az állami és megyei főépí-
tész, valamint az építési ha-
tóság szakembere – szű-
kítette a helyi védelemre
ténylegesen ér-
demes épületek
listáját. Akkori-
ban ez igen nagy
nyilvánosságot
kapott, így a tá-
jékoztatás pozi-
tív előnyei mel-
lett sajnos nega-
tív hatása is ér-
ződött hamaro-
san: a védelem
alá helyezést
m e g e l ő z e n d ő
sokan bontani
kezdték ingat-
lanjaikat – mond-
ta Fehér Éva,
Szeged főépíté-
sze.

Egyedülálló 
az országban

Mintegy 400 épület került fel
a helyi védett épületek listá-
jára. – Szeged az elsők között
vezette be az országban ti-
zennégy éve, hogy önkor-
mányzati támogatásra pályáz-
hatnak a helyi védelem alatt
álló épületek tulajdonosai 
– mondta a városi főépítész.
Évenként változó az összeg,
de tavaly már 39 millió forint
volt a keret. A támogatás ter-
vezésre, nyílászáró-felújításra
és egyéb rekonstrukciós mun-
kálatokra, homlokzatrenová-
lásra, tetőfelújításra fordít-
ható. A nyílászáró-felújításra
65 százalékos, a többi re-
konstrukciós munkára 50
százalékos a hozzájárulási
arány.

Lakásépítési hullám

Azóta bővült a lista, és to-
vábbi épületeket – leginkább
iskolaépületeket –  helyeztek
helyi védelem alá. Fehér Éva
elmondása szerint sokan
azért is kérik a védettséget a
házukra, mert rájöttek, jó a
városi támogatási rendszer,
és pályázni szeretnének pél-
dául homlokzatfelújításra. 
– A nagy lakásépítési hullám,
ami az utóbbi időkben indult
be, olyan területeket is érint,
ahol régi épületek is állnak.

Szeged az elsők között vezette be az országban, hogy ön-
kormányzati támogatásra pályázhatnak a helyi védelem
alatt álló épületek tulajdonosai. Ráadásul a tavaly elfoga-
dott városképi rendeletben meghatároztak egy új épület-
fogalmat, a történeti épületét. Azért alkották meg ezt a
kategóriát, hogy azon sajátos megjelenésű épületek sorsát
is nyomon tudják követni, amelyek 1970 előtt épültek, de
nem élveznek helyi egyedi védelmet.

Érdemes átgondolni, hogy egy új építésnél,
ahol a szintszámok mások, hogyan tudja meg-
őrizni azt a homlokzatarányt, mint egy régi
épületnél. Nem biztos, hogy az új épületben
tudja hozni ezt az elvárást, mintha a régit
újítja meg.
Fehér Éva, Szeged főépítésze

Település Helyi védett 
épületek száma

Szeged 420
Debrecen 247
Pécs 146
Győr   81
Kecskemét 320
Zalaegerszeg 93

A Jósika utca 29. számú ház 2018-ban. A társasház lakói lépésről lépésre újították fel városi támogatásból és önerőből
az 1883-ban épült házat. 

A Jósika utca 29. számú ház 2010-ben.
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Ötmillióba került
a habonyi 
médiának

a hazugság

Bírósági meghagyásban ál-
lapította meg a Fővárosi
Törvényszék, hogy a 888.hu
megsértette a szegedi ön-
kormányzat jó hírnévhez fű-
ződő személyiségi jogát,
amiért 5 millió forint sére-
lemdíjat kell fizetniük a vá-
rosnak. 

Jogerősen véget ért az az el-
járás a Fővárosi Törvényszé-
ken, amelyben a Kovács
András Tamás bíró vezette
kollégium Szeged Megyei
Jogú Város önkormányzata jó
hírnevének megsértése miatt
tárgyalt. A törvényszék az
ügyben kötelezte az alperest
– a Modern Media Group 
Zrt.-t –, hogy 15 napon belül
az általa kiadott 888.hu elne-
vezésű internetes sajtóter-
mék 2017. november 29.
napján közölt „Horváth József
György: Botka 8 éve követte el
legnagyobb rémtettét” című
írásból távolítsa el a jogsértő
tartalmat.

A bíróság eltiltotta az al-
perest a további jogsértéstől
a fenti magatartás vonatko-
zásában. A bíróság kötelezte
az alperest, hogy 15 napon
belül fizessen meg a felpe-
resnek, Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 5
millió forint sérelemdíjat.

A bíróság kötelezte to-
vábbá az alperest, hogy 15
napon belül fizessen meg a
felperesnek 317 ezer 500 fo-
rint perköltséget, illetve fizes-
sen meg a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal külön felhívására
a Magyar Állam javára 300
ezer forint eljárási illetéket.

A habonyi médiának ti-
zenöt napja lett volna arra,
hogy a fenti bírósági megha-
gyással szemben ellentmon-
dással éljen, nem tette meg.

A Fővárosi Törvényszék
hatályban tartotta a korábbi
meghagyást, amely jog-
erőssé vált, azaz ötmillió fo-
rintnyi sérelemdíjat plusz a
perköltséget kell kifizetnie a
felperesnek.

Ez azt jelenti, hogy ez az
összeg Szeged költségveté-
sébe kerül, a felhasználásá-
ról később döntenek az
önkormányzatnál. A cikkben
a Mars téri piac újjáépítésé-
vel kapcsolatosan közöltek
számtalan valótlan tényt.
Gyakorlatilag az egész cikk
rágalom volt.

A szív napja Petőfitelepen

Tizenhatodik alkalommal ren-
dezték meg Petőfitelepen 
A szív napját, amelyen a vá-
rosrész kulturális csoportjai
léptek fel a zsúfolásig telt
művelődési házban. Volt
zene, tánc és színpadi pro-
dukció. A program fontossá-

gát, sokszínűségét hangsú-
lyozta Szénási Róbert önkor-
mányzati és Szabó Sándor
országgyűlési képviselő. Az
eseményen több kitüntetést
is átadtak. A város elismeré-
sét, az Arany-plakettet Sző-
nyiné Farkas Erzsébet, a

Petőfi Sándor Általános Is-
kola tanára kapta több évti-
zedes, kiemelkedő pedagó-
giai munkájáért. A Petőfitele-
pért díjat Gyetvainé Terék
Aranka, Kovács Andrásné,
Puskás Mihály és Puskásné
dr. Kisbodri Cecília kapta.

Kis dalmaták a színpadon.

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

Június közepétől parkőrök vigyáznak
a rendre és a tisztaságra a belvárosban

Komoly feladatok teljesítéséhez köti az önkor-
mányzat a városi tulajdonú cégek vezetőinek ju-
talmazását. Erről a közgyűlés pénzügyi
bizottsága döntött nemrégiben. A Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Nkft. esetében például el-
várás a belváros frekventált területeinek a
jelenleginél fokozottabb takarítása. Tavaly már
működött parkőri szolgáltatás, idén ezt június
15-e és szeptember 30-a között még hatéko-
nyabban kell megszerveznie a cégnek. A park-
őrök elsősorban a belvárosban dolgoznak majd. 

Az IKV Zrt.-nél az üzleti tervben szereplő
eredmény további növelése, és további mini-
mum 82 nem lakáscélú helyiség, illetve 205 ön-

kormányzati lakás bérbeadása az elvárás. A
Szegedi Sport és Fürdők Kft. menedzsmentjétől
azt várja a város, hogy öt százalékkal növelje a
sportuszoda, valamint tíz százalékkal a sziksós-
fürdői fürdőkomplexum árbevételét. A Szegedi
Városkép és Piac Kft. esetében az üzleti tervben
szereplő adózás előtti eredmény további négy-
százalékos növelése a cél, ugyanakkor a kis-
kundorozsmai piac rekonstrukciójának teljes
körű lebonyolítása is elvárt a cégtől. A Szegedi
Rendezvény- és Médiaközpont üzleti eredmé-
nyét öt százalékkal kell növelni, ugyanakkor a
céghez tartozó újszegedi Partfürdő árbevételét
tizenöt százalékkal.

Táblaképfestészeti biennálé:
87 alkotó 92 műve a REÖK-ben

Július 7-éig látható a Reök-palotában a XVII. Táblaképfesté-
szeti Biennálé, amelyre a művészek rekordszámú, csaknem
hatszáz alkotással neveztek. A beadott alkotások közül szi-
gorú zsűrizés után mintegy hetven képet választottak ki, a
tárlat anyagában ezeket kiegészítik a meghívott művészek
munkái, így a kiállításon 87 alkotó 92 műve látható. 

A tárlatra beválogatott munkák között szerepel több sze-
gedi festőművész alkotása is: a látogatók többek között Kán-
tor Ágnes, Sejben Lajos, Sinkó János, Henn László András,
Darázs József és Pataki Ferenc alkotásaival is találkozhatnak.
Idén is felkértek Kossuth- és Munkácsy-díjas művészeket, így
többek között Aknay János, Balla Attila, Vojnich Erzsébet, Hé-
rics Nándor, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, feLugossy László,
Kántor Ágnes, Végh András, Serényi H. Zsigmond és Vári
Dezső alkotásait is láthatja a közönség. 

A megnyitón díjakat is átadtak. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának díját Jagicza Patrícia, a Magyar Művészeti Aka-
démia díját Szabó Ábel, Szeged város díját Darázs József, a
Csongrád Megyei Önkormányzat díját Balla Attila, a Hotel Forrás
Szeged által felajánlott díjat Sárkány Tamás, a Szegedi Vízmű
Zrt. által felajánlott díjat pedig Lenkey-Tóth Péter kapta.

A KSH akcióját leplezte le a kormánypárti sajtó

A KSH szakembereinek az Eu-
rópai Unió által finanszírozott
YOUMIG-projekt kapcsán azért
esett Szegedre a választásuk,
mert itt mind a Duna-völgyi be-
vándorlás létező jelenség – el-
sősorban Szerbiából és Ro-
mániából –, mind sajnos Sze-
gedről is sokan mennek a
Duna-völgy nyugati országaiba
– Ausztriába és Németor-
szágba –, mivel Magyarorszá-
gon nem találják meg a bol-
dogulásukat.

A projektben nyolc Duna-
völgyi ország – Németország,

Ausztria, Szlovénia, Szlovákia,
Szerbia, Románia, Magyaror-
szág és Bulgária – vesz részt.

A projekt a Duna-völgy or-
szágai közötti vándorlást vizs-
gálja, amelyben a vezető
magyar partner a Központi
Statisztikai Hivatal. A projekt-
nek része a fiatalok vándor-
lási szokásainak vizsgálata
mellett az is, hogy a helyi in-
tézményrendszer felkészül-
tebbé váljon akár a Romá-
niából és Szerbiából érkező
vagy akár a Németországból
és Ausztriából hazatelepülő

családok befogadására. Az
akár teljesen vagy részben
magyar nyelvű, de más nyelvi
környezetből, kultúrából ér-
kező gyerekekkel való foglal-
kozás a be- vagy visszaillesz-
kedés szempontjából fontos
eleme a fiatal családok éle-

tének, ezért fontos, hogy
ezzel a különösen érzékeny
csoporttal megfelelő módon
foglalkozzanak Szeged város
intézményeiben. Az óvónők
érzékenyítő képzése ezt cé-
lozza.

De nemcsak a Duna-völgyi

országokból – főként Románi-
ából és Szerbiából, onnan is 
elsősorban a magyarlakta terü-
letekről – érkező vagy a Né-
metországból és Ausztriából
hazatelepülő családok gyer-
mekeinek be-, illetve vissza-
illeszkedésében, hanem a sé-
rült és a szegregátumból ér-
kező gyermekek segítése is
szerepel az érzékenyítő kép-
zésben.

Szeged város közgyűlése a
KSH által vezetett projekthez
való csatlakozásról 2015. no-
vember 20-án tárgyalt, és 29-
ből 28 igen szavazattal, a
fideszes képviselők egyöntetű
támogatásával hagyta jóvá a
projektet.

Jelenleg 17 országból
összesen 47 külföldi állam-
polgár – ebből hét Európán
kívüli országból összesen 15
gyermek – jár önkormányzati
óvodába.

Bevándorló gyerekek befogadására készül az önkormány-
zat, ezért tart érzékenyítő tréninget óvónőknek – riogatott
a kormánypárti sajtó. A hazugság végigfutott a Habony-mé-
diában. A cikkben leírtakkal szemben Szeged városát a
magyar kormány szervezete, a Központi Statisztikai Hivatal
kereste meg a Duna völgyének vándorlási viszonyait vizs-
gáló, a Duna Transznacionális Programban beadott pályá-
zatban való részvételre való felkéréssel. A program része
az óvónők érzékenyítő képzése.

A KSH közleménye
A YOUMIG-projekt célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34
éves korosztály) vándorlásának hatásait, beleértve 
a ki-, be- és visszavándorlási, családalapítási és munka-
vállalási trendjeit – írta többek között közleményében a
projekt vezetője, a KSH. A projekt kiemelt célja a dön-
téshozatal, a helyi szolgáltatások támogatása. A partner-
ség tagjaként Szeged városának kutatói feltárták, hogy
az elsősorban Romániából és Szerbiából érkező, vala-
mint az ausztriai vagy németországi tartózkodás után
Szegedre hazatérő fiatalok igényeinek jobb kiszolgálása
lehet az önkormányzat intézményfejlesztési célja, bele-
értve a fiatal családok számára lényeges óvodai ellá-
tást, ami összhangban van a projekt célkitű-

zéseivel. 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kor-

mányhivatal Szeged Járási Hivatalának Népegészségügyi Osz-
tálya Szeged városában fürdővíz használatát engedélyezte, 

és természetes fürdőhelyként jelölte ki

– Sziksósfürdő Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Széksósi út 5500/1 hrsz.),

a fürdési idény 2017. április 27-től 2018. szeptember 16-ig tart;
– Sziksósfürdő Naturista Strand és Kempig területét

(6791 Szeged, Vereshomok dűlő 1.),
a fürdési idény 2018. április 27-tól 2018. szeptember 16-ig tart;

valamint a
– Partfürdő Szabadstrandot

(Tisza folyó bal part 173+785-173+835 fkm),
a fürdési idény 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-ig tart.

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

TŰZIFAOSZTÁSRA 
pályázatot hirdet az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő

háztartásoknak.
Beadási határidő: 2018. július 4.

A nyomtatvány és a tájékoztató Szeged Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személye-
sen beszerezhető a Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán,

továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

PANELLAKÁSOK FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE

Ha lakásfelújítást tervez, ne feledkezzen meg a radiátorcseréről sem!

Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:
– társaságunk magasan képzett szakemberekkel végzi el a munkát,

– a radiátorokat és a cseréhez szükséges minden segédanyagot biztosítunk 

és a helyszínre szállítjuk,

– az elbontott egységek helyszínről történő elszállítását 50 kilogrammig díjmentesen 

vállaljuk,

– a radiátorok kereskedelmi árából 20% kedvezményt biztosítunk,

– elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és -újratöltést, biztosítva 

a fűtési szezon problémamentes indulását,

– a helyszíni felmérés árát (5000 forintot) a szerelés elvégzését követően elengedjük

a végösszegből,

– ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva, ezek

átszerelését is elvégezzük,

– a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,

– a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig díjmentes

javítást biztosítunk. 

Információért hívja a 62/540-540/3-as menüpontot.

Bölcsődei kuckó nyílt az iskolában
Az országban egyedülálló bölcsődei kuckó nyílt a József Attila Ál-
talános Iskola és Szakképző Iskolában. A napközbeni ellátást
nyújtó szolgáltatást létrehozó Alapítvány az Alteros Gyerekekért
kuratóriumi elnöke, Horváthné Szabó Ágnes elmondta, a bölcső-
dei kuckó gondolata már régen megfogalmazódott a tantestület
egyes tagjaiban, amikor azt tapasztalták, hogy a fiatal anyák a
tanórákra magukkal hozzák csecsemőjüket, vagy azért kell fél-
beszakítaniuk tanulmányaikat, mert gyermeket vállaltak.

Az egykori tanteremben kialakított kuckóban szakképzett
gondozó felügyel a gyerekekre, amíg a 23 évesnél fiatalabb anyu-
kák tanórán vannak. A tervek szerint a termet délutánonként
megnyitják a környéken lakó családok előtt is, és miközben a gye-
rekek a játszószobában vannak, a fiatal szülők megismerhetik
az iskola képzéseit. (MTI)

– Nagyon meglepődtem, hogy
a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Járási Hivatala utóbb
törvényességi észrevételt tett a
zajrendelet kapcsán, hiszen
még az áprilisi módosítás elfo-
gadása előtt megkérdeztük
őket, és a rendelettervezetben
foglaltakkal szemben írásban
adott válaszukban nem emel-
tek kifogást – mondta Mózes
Ervin. A címzetes főjegyző
hangsúlyozta, a szegedi rende-

let előkészítése során számos
magyar nagyváros (Veszprém,
Kecskemét, Tatabánya, Szé-
kesfehérvár, Szombathely) zaj-
védelemmel foglalkozó helyi
rendeletét tanulmányozták. 
– A szegedi szabályozás teljes
egészében összhangban van
az Alkotmánnyal. Mint ahogy
összhangban van nagyon sok
magyar nagyváros és több fő-
városi kerület jelenleg is hatá-
lyos rendeletével, amellyel

kapcsolatban senki semmilyen
problémát nem jelzett, törvé-
nyességi észrevételt nem tett 
– mondta a főjegyző.

Huszonhét vállalkozó a
szerintük hátrányos megkü-
lönböztetés miatt – a szegedi
rendeletben, csakúgy, mint
más magyar nagyvárosok zaj-
rendeletében, kivételt jelen-
tenek az előírt időbeli
korlátozás alól az állami és
önkormányzati rendezvények
– tett közérdekű panaszt a
kormányhivatalnál, amely ez-
után törvényességi észrevé-
telt tett a szegedi zajrendelet
kapcsán.

– A kormányhivatal törvé-
nyességi észrevételét figye-
lembe véve szűkítjük a

kivételezett rendezvények
körét a június 22-i közgyűlé-
sen: a 87 éves Szegedi Sza-
badtéri Játékok, az idén
ötvenéves Szegedi Ifjúsági
Napok, valamint a szintén ko-
moly hagyományokkal bíró
Szeged-napi ünnepségsoro-
zat nevesítve szerepel majd 
a módosított zajrendeletben 
– mondta Mózes Ervin. 

A címzetes főjegyző hang-
súlyozta, a zajrendelet módosí-
tása a közterületi rendez-
vényekre és a vendéglátóegy-
ségek teraszaira vonatkozik,
de nem érinti a vendéglátóegy-
ségek nyitvatartási idejét, il-
letve azt, hogy a vendéglátó-
egységekben meddig tartanak
rendezvényt.

Július elsejétől a szórakozóhelyek kerthelyiségeiben, teraszain hétköznapokon este tízig, pénteken és szombaton 
éjfélig szólhat a hangos zene. Képünk illusztráció 

Csak a szabadtéri, a SZIN és a Szeged-napi ünnepségsorozat lesz a kivétel

Újratárgyalják a zajrendeletet

Június 22-én újratárgyalja a városi közgyűlés az áprilisban el-
fogadott zajrendeletet, amely vasárnaptól csütörtökig este 10
óráig, pénteken és szombaton pedig éjfélig engedi a szabadtéri
szórakozóhelyeken, rendezvényeken, vendéglátóhelyek tera-
szain a hangos zenét. Az éjszakai, nem ritkán hajnalig tartó
hangos zene rengeteg lakossági panaszt váltott ki az elmúlt
időszakban.
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Tavasszal kirajzanak a nosztalgiavillamosok a Pulz utcai remízből (2. rész)

Hárman járnak – egyedül és párban
Minden tavasszal kirajza-
nak a Pulz utcai kocsiszín-
ből a nosztalgiavillamosok,
és egész nyáron felváltva
közlekednek az 1-es vona-
lon. A város közlekedésével
foglalkozó sorozatunk má-
sodik részében megismer-
kedhetnek a 813-as pálya-
számú FVV csuklós villa-
mossal, azaz a Bengálival.

Szegeden háromféle nosztal-
giaszerelvény is pihen a Pulz
utcai remízben: a 12-es pá-
lyaszámú favázas motor-
kocsiról és a 313–314-es pá-
lyaszámú ikermotorkocsiról
sorozatunk első részében ír-
tunk. Most a 813-as pálya-
számú FVV csuklóst, azaz a
Bengálit mutatjuk be – a
többségnek erről vannak
(szép) emlékei.

Itt maradt 
hírmondóként

A Bengálira talán csak a leg-
fiatalabb városlakók nem
emlékeznek: a PESA villa-
mosok megérkeztéig részei
voltak a városképnek. Az
utolsó éveikben többnyire a
3-as és a 4-es vonalon köz-

lekedtek. Ha nagyon szar-
kasztikusak akarnánk lenni,
mondhatnánk azt, ezek a
villamosok egyből nosztal-
giajárműveknek épültek
újonnan a hatvanas évek-
ben. Mindez igazából akkor
is igaz, ha megjegyezzük,
ezek között voltak, amelye-
ket kifejezetten Szegednek
készítettek. Az első prototí-
pus jármű 1961-ben készült
egyirányú, egyoldali három-
ajtós villamosként a Fővá-

rosi Villamosvasút (FVV) Fü-
zesi Főműhelyében.

Kétoldali ötajtós kivitel

Szegeden végül 1962 és
1979 között negyvennégy
különböző típusú FVV-szerel-
vény állt forgalomba. Ezek
közül az egyik, a 813-as pá-
lyaszámú már ingázik az 1-es
vonalon nosztalgiajármű-
ként, két másik társa, a 609-
es és a 656-os pályaszámú

villamos pedig arra vár, hogy
egyszer ők is megszépülje-
nek. Mire föl akkor a fönti
megjegyzés? Az FVV-nél „úgy
gondolták”, nem változtat-
nak a bevált technikán, elő-
vették a harmincas években
készült terveket, és azok
alapján építették meg ezeket
a villamosokat. Nem unat-
koztak hát a szerelők a Pulz
utcai műhelyben, az SZKT és
jogelődje, az SZKV a minden-
kori szakmai színvonalának

megfelelően és anyagi lehe-
tőségeihez mérten folyama-
tosan korszerűsítette a
Bengálikat. 

A szegediek többsége a
sokféle típus közül a kétol-
dali ötajtós kivitelűre emlé-
kezhet leginkább: a Tisza
Lajos körút és a Dugonics
téri kettős körforgalom elké-
szülte után már csak ezek a
típusok közlekedtek rendsze-
resen. Korábban a 3-as vo-
nalon előfordultak olyan
szerelvények is, amelyeknek
csak a jobb oldalán voltak
ajtók, az 1-esen pedig há-

romajtós szerelvények is köz-
lekedtek még a 2000-es
évek elején is. A 813-as villa-
mos 1977-ben érkezett Sze-
gedre – egyike volt az utolsó
villamosoknak a hetvenes
években, amelyek a Ganz-
gyárban készültek. Újdonság
volt, hogy ezen a villamoson
már volt lépcsővilágítás, sőt
vészkijárati ablak is.
(Cikkünkben felhasználtuk
forrásként a 100 éves a sze-
gedi villamos című kötet vo-
natkozó fejezeteit.)

Garai Szakács László

A ráadás
A közlekedő szerelvények mellett még egy villamos dol-
gozik Szegeden: a Somogyi utcában a 7-es. Valaha ez
is közlekedett a fővárosi síneken, sőt a mostani örökös
állomáshelyére is a „saját lábán” érkezett annak idején.
A villamos egy 1000-es motorkocsi. Ilyen villamosok
1911–1912-ben készültek a Kistarcsai Gép- és Vasút-
felszerelési Gyár, illetve a Ganz üzemeiben a Budapesti
Közúti Vasút Társaságnak. A Somogyi utcai villamos ere-
detileg 1055-ös pályaszámú volt, amelyet az új tulajdo-
nosok átfestettek 1950-re, vagyis a szegedi 7-es vonal
indulásának évszámára. A 7-es villamosok Kiskundo-
rozsmára jártak, egészen 1977 decemberéig, akkor
hagytak föl a villamosközlekedéssel, helyette indultak
el a Volán buszai.

Befut a Bengáli a Széchenyi térre. 

Faltól falig megújul a Dugonics tértől a Boldogasszony sugárútig

Forgalomkorlátozás 
a Tisza Lajos körúton

Hétfőtől csak a tömegköz-
lekedés, valamint az ott
lakók és az áruszállítók
használhatják a Tisza La-
jos körutat a Dugonics tér
és a Boldogasszony su-
gárút között. Kezdődik a
felújítás.

Elkezdődik a Tisza Lajos
körút felújítása a Dugonics
tér és a Boldogasszony su-
gárút között. Előrelátható-
lag a nyár végéig jelentős
forgalomkorlátozásra kell
számítani. Hétfőtől autóval
csak az ott lakók és az áru-
szállítók hajthatnak be, va-
lamint a buszok és trolik. (A
tereléseket térképünk mu-
tatja.) Az autósok a Tisza
irányából a Dugonics tér
felé a Boldogasszony sug-
árút–Vitéz utca–Petőfi Sán-
dor sugárút felé mehetnek.
Ellenkező irányban a Petőfi
Sándor sugárút–Bécsi kör-

út–Boldogasszony sugárút
felé biztosított a közleke-
dés. A Tisza felől a Szenthá-
romság utca felé nem lehet
balra kanyarodni. A jelző-
lámpák nem működnek. 

A két jelzőlámpás csomó-
pontban csak irányonként
egy-egy sáv marad. Az Aradi
vértanúk terén, a Zrínyi
utca felől nem lehet kijutni
a körútra. A Zrínyi utca és a
Jókai utca zsákutcák lesz-
nek, parkolni viszont to-
vábbra is lehet. A Honvéd

téri taxiállomás átmenetileg
megszűnik, a legközelebbi
állomás a Jókai utcában
van. A Szakorvosi Rendelő-
intézet (SZTK) a Szenthá-
romság utca felől megköze-
líthető autóval. A buszok és
trolik a felújítás mostani ré-
szében zavartalanul közle-
kednek. A 36-os busz
Honvéd téri végállomása
ideiglenesen átkerül a Bó-
dogh János utcára, a Hon-
véd tér 5/B előtti parkoló
helyére. A 24-es és 32-es
jelzésű járatok nyáron nem
járnak. Kerékpárral nem
lehet átmenni az Aradi vér-
tanúk terén és a Jókai utca
felől a körúton. Gyalogosan
az épületek megközelíthe-
tők maradnak, bizonyos
korlátozások mellett.

A fejlesztés uniós támo-
gatással valósul meg a KÉSZ
Építő Zrt. kivitelezésében
bruttó 638 millió forintból.

A Szakorvosi Rende-
lőintézet (SZTK) a
S z e n t h á r o m s á g
utca felől megköze-
líthető autóval. A
buszok és trolik a
felújítás mostani ré-
szében zavartalanul
közlekednek.
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Thai, mexikói, kínai, szerb, indiai, török és francia étterem Szegeden

A cápauszonylevesen innen, a csülkös pacalon túl

Szeged legújabb nemzetiségi
étterme májusban, a Kárász
és a Kölcsey utca keresztező-
désében nyílt meg. Sever
néven üzemeltet török étter-
met a városban régóta is-
mert vállalkozó, Sever Özer,
aki több mint tíz éve visz áru-
házat a Vásárhelyi Pál úton.
Miskolcon pedig áruházat,
nagykereskedelmi céget és
két éttermet is üzemeltet.

Kemencében 
sült bárány

– Egy rokonom ajánlotta ezt
az üzlethelyiséget. Először
nem is akartam megnézni,
azután mégis elcsábított ide,
és egyből beleszerettem –
mondja az üzletember, aki
1992 karácsonya óta él ha-
zánkban, jó ideje már ma-
gyar állampolgár.

A szegedi étterem május

óta közel 160 milliós beruhá-
zás után három szinten, 900
négyzetméteren várja a ha-
gyományos török ízek kedve-
lőit.

– Összesen hat török sza-
kácsot hozok Szegedre, az
alkalmazottak egy része
most még a miskolci étter-

memből van itt. A munkaerő-
hiány a legnagyobb gondom,
hiába adok az átlagnál ma-
gasabb fizetést, az este 11
óráig tartó munkát csak ke-
vesen vállalják.

Sever Özer szerint nyitot-
tak a szegediek az új ízekre.
Bár kínálnak magyaros étele-
ket is, a többség mégis a
török konyhára kíváncsi.

– Nem panaszkodhatok a
forgalomra. A nyitás utáni
első hétvégén naponta közel
kétezren fordultak meg az ét-
teremben.

Mi a titka a sikernek? A
vállalkozó szerint a gyors ki-
szolgálás, a jó hely és megfe-
lelő minőség. A közel száz
ételféleség közül főleg a friss
bárány- és a marhahúsból
készült giroszra büszke az ét-
teremtulajdonos, de a grille-
zett különlegességeket és a
kemencében sült bárányt, a

tandurát is a figyelmünkbe
ajánlotta.

A Sever Étteremben
1000–1400 forint közötti
áron már jól lehet lakni egy
főétellel, a kevésbé éhes
vendég mindenből kérhet
zóna adagot is, az megáll
900 forint alatt.

Fafülgombás csirke

Ha kilépünk a komfortzónánk-
ból, és elhatározzuk, hogy
eszünk valami különlegeset,
elsőként elég csak a kiskörútig
mennünk. Az Attila utca sarkán
megtalálhatjuk a Thai Wok
Expresst. Gai Phad Med Ma
Muang Him Ma Phaan Rad
Khao – olvasható a magyar
nyelvű étlapon. Elsőre mindeb-

ből annyit lehet érteni, hogy az
étel 1890 forintba kerül.

Hogy miből készül? Az is ott
áll feketén-fehéren: csirkemell,
kesudió, sárgarépa, fok-
hagyma, vöröshagyma, zöld-
hagyma, édes paprika, és
mindehhez még rizsköret is
társul.

Aki gyorsan és olcsóbban
szeretne enni, az választ-
hatja a népszerű khao padot,
azaz a sült rizst, ebből a ve-
getáriánus adag 890 fo-
rintba, a csirkés változat
1190 forintba kerül.

A Thai Woktól csak egy
ugrás a város legnépszerűbb

kínai étterme, a Kínai Nagy
Fal. A Petőfi Sándor sugárút
elején 490 forintért már ehe-
tünk csípős-savanyú levest,
utána pedig 1590-ért fafül-
gombás csirkét zöldségekkel
és az itt is elmaradhatatlan
rizzsel.

Az étterem különleges-
sége, hogy hatfős csoportok-
nak főzésoktatást is szervez,
ahol a különleges kínai fű-
szerek használatát is megta-
nulhatják a résztvevők.

Kajmakkal töltött 
sertéskaraj

Kevésbé tűnik egzotikusnak
a szomszédos Szerbia kony-
hája, talán ezért is népszerű
Szegeden. A Széchenyi téri
Classic Cafe Szerb Éttermet
és Grillkertet Kopilovic Dezső
és családja a Délvidék egye-
dülálló parázskonyhájával
hirdeti.

Az étlapon megtalálhat-
juk a füstölt sajttal töltött

csevapot éppen úgy, mint a
macedón módra sült bá-
rányt. A ház egyik különleges-
sége a karadordeva snicla,
azaz a kajmakkal töltött ser-
téskaraj panírozva. Hogy mi a
kajmak? Most eláruljuk azt
is: a felforralt és lehűtött te-
héntejet lefölözik, és a fölt
egy edényben rétegezik, köz-
ben mindet külön-külön meg-
sózzák, majd az egészet
megérlelik.

A közeli Szerbiából ugor-
junk egy nagyot, és képzelet-
ben utazzunk el Indiába. A
Gutenberg utcai Taj Mahal in-
diai–pakisztáni étterem első-
sorban keleties látványvi-
lágával nyűgözi le a belépő-
ket, de különleges bárány-,
marha- és halételeik miatt is
sokan kedvelik a helyet. Az
egzotikus, szubkontinentális
ételek között olyanokat talál-
hatunk, mint a Lamb Karahi,
vagyis a hagymával, paradi-
csommal, gyömbérrel, kori-
anderrel, fokhagymával és
indiai fűszerekkel készült bá-
rányhús. Ugyancsak különle-
gességszámba megy a közel
három és félezer forintban
kerülő curryszószban készült
garnélarák.

Az étteremtulajdonosok
gondoltak a vegetáriánu-
sokra is. A Punjabi Chole, a
hagymával, köménnyel, kori-
anderrel és friss gyömbérrel
fűszerezett csicseriborsó
1690 forintért kínálja magát
az étlapon.

Vörösboros kakas

Régi, sokak által ismert étte-
rem a Petőfi Sándor sugárúti

Gringos is, ahol úgynevezett
tex-mex ételeket kínálnak. Az
amerikai–texasi ízvilágot el-
sősorban a különböző lepé-
nyek – tortilla, burrito,
quesadilla, enchilada – kép-
viselik.

A többiekhez képest vi-
szonylag későn fedezték fel a
franciák Szegedet. Tavaly
decemberben nyitott étter-
met a Dugonics téren a fran-
cia séf, Lebel Jérôme és
felesége, Virgin.

– Létezik egy francia
specialitás, a vörösboros
kakas, de ezt túl hosszú-
nak találtuk, ezért lett az
étterem csak Boros Kakas
– mondta tört magyarság-
gal Eric Blin, aki amellett,
hogy ügyvezetőként me-
nedzseli az éttermet, tanít
az egyetemen, tiszteletbeli
francia konzul, és ha kell,
beáll pincérnek is az egy-
kori Z. Nagy Cukrászda he-
lyén nyílt étteremben.

– Nem véletlen a helyvá-
lasztás, hiszen ebben az 
épületben van a francia kon-
zulátus és a szegedi francia
kulturális intézet is, így jól is-
mertem az egykori cukrász-
dát.

Eric Blin szerint a szege-
diek nyitottak az idegen
ízekre, de fél év alatt akadt
olyan vendég is, aki vissza-
fordult az ajtóból, amikor
megtudta, hogy francia étte-
rembe tévedt be.

Nyáron az udvarban talál-
ható terasz a legnépszerűbb,
itt francia recept szerint ké-
szülő grillételeket kínálnak
elsősorban, többek között
halat és hozzá grillezett zöld-
ségeket. – Most arra készü-
lünk, hogy bárányt grillezünk
egészben a teraszon –
mondta Eric Blin.

A ház specialitásai közé
tartozik még a névadó vö-
rösboros kakas és az elzá-
szi húsos káposzta, vala-
mint a cassoulet, azaz a
húsos bab – ezeket az éte-
leket azonban csak télen
készítik, a nyári nagy me-
legben ugyanis túl nehéz-
nek bizonyulnának.

Ízutazásunk itt nagyjából
véget ér. Megállapíthatjuk,
igencsak jó dolguk van a sze-
gedi gourmand-oknak, a
nagykörutat sem kell elhagy-
niuk ahhoz, hogy végigkóstol-
ják a fél világ ízeit.

Rafai Gábor

Jó dolguk van a sze-
gedi gourmand-ok-
nak, a nagykörutat
sem kell elhagyniuk
ahhoz, hogy végig-
kóstolják a fél világ
ízeit.

Gai Phad Med Ma Muang Him Ma Phaan Rad Khao. Kita-
lálja, mi ez? Egy thai étel neve, amit Szegeden, a Tisza
Lajos körúton bárki meg is kóstolhat. A thai, amerikai, me-
xikói és kínai gyors- és à la carte éttermek mellett olasz,
szerb, indiai, pakisztáni, török, görög és francia éttermek
is nyíltak az elmúlt években Szegeden. Becslések szerint
nagyjából száz körüli lehet a vendéglők száma a városban,
minden tizedik valamelyik más nemzet ízeit kínálja.

A Boros Kakas francia séfje, Lebel Jérôme és felesége, Virgin. Grillezéshez készülnek
elő a Dugonics téri étterem udvarán.

Májusban nyílt török étterem Szegeden. 



Folytatás az 1. oldalról
A digitális kultúra robbanás-
szerű térhódítása következ-
tében átalakulóban vannak a
könyvtárlátogatási és olva-
sási szokásaink. De a köny-
vek, a Gutenberg-galaxis
nem hal el. Elsőre meglepő-
nek tűnik, de az utóbbi idő-
ben, ha csekély mértékben
is, de emelkedik a könyv-
tárba beiratkozottak száma
Magyarországon, jelenleg ki-
csit több mint másfél mil-
lióan járnak bibliotékákba.

Szeged 
Széchényi Ference 

és a gigabájtok

Egy felmérés szerint a rend-
szerváltáskor 4179 telepü-
lési könyvtár működött az
országban, ám jellemzően a
kisebb településeken olyan
anyagi terhet jelentett a fenn-
tartásuk, hogy 2006-ban
már csak 2574 várta az olva-
sókat, akik valamelyest el is
fordultak az intézményektől,
és az 1990-es 1,48 milliós
látogatószám 1996-ra 1,32
millióra csökkent. 

A szakemberek szerint ha
egy település lakosságának
tíz százaléka jár könyvtárba,
az már elfogadható. Szege-
den ennek több mint a dup-
lája iratkozott be a So-
mogyi-könyvtárba. Mitől lett
újra ennyire népszerű a
könyvtár?

– Emlékezzünk vissza a
mozira. Amikor bejött a vi-
deomagnó, a DVD, egy időre
úgy tűnt, leáldozott a film-
színházaknak. Azután a tech-

nikai fejlődéssel együtt újra
eljött a mozi ideje: közösség-
ben filmet nézni hatalmas
vásznon nem ugyanaz az él-
mény, mint otthon a tévéké-
pernyőn. A könyvtáraknak is
a közösségi élmény, az olva-

sás varázsa, a nyomtatott
betű illata a fő vonzerejük.
Azt gondolom, jöhet bármi-
lyen információhordozó, a
papíralapú könyv élménye
semmivel sem lesz helyette-
síthető – mondja Sikaláné
Sánta Ildikó, a Somogyi-
könyvtár igazgatóhelyettese.

Az idén 134 éves könyv-
tárt 1883. október 16-án 
Ferenc József adta át a sze-
gedieknek. A város legrégebbi
kulturális intézményét Somogyi
Károly esztergomi kanonoknak
köszönheti. „Szeged Széchényi
Ference” ugyanis a nagy árvíz
pusztítása után ajánlotta fel 
a 43 ezer 701 kötetből álló,
nagy gonddal összegyűjtött
könyvtárát „Szeged városá-
nak ajándékképpen, örök tu-
lajdonul”.

– Ma már 900 ezer doku-
mentummal büszkélkedhet a
Somogyi-könyvtár, közöttük
számos ősnyomtatvánnyal,
több mint 600-féle újság és
folyóirat jár rendszeresen a
Dóm térre és a fiókkönyvtá-
rakba. És 245 számítógé-
pünk is működik a háló-
zatban, 74 kizárólag az olva-

sókat és az internetezést
szolgálja – mondja az igazga-
tóhelyettes, és mindjárt
hozzá is teszi: az informatikai
fejlesztés kulcskérdés, ha a
könyvtárak meg akarják tar-
tani a szerepüket. 

Könyvtárosok 
a SZIN-en 

és a villamoson

A megfelelő környezet, az állo-
mány gyarapítása önmagá-
ban mégsem elég, a
könyvtáraknak ugyanúgy nép-
szerűsíteniük kell magukat,
mint bármilyen más szolgálta-
tásnak. A Somogyi is évek óta
meglehetősen aktív a világhá-
lón, saját honlapjuk van, és ott
vannak a legnagyobb közös-
ségi oldalakon, megosztókon. 

– Tavaly felmértük, ho-
gyan találnak el hozzánk az
olvasók, kiderült, a legtöb-
ben szájhagyomány útján és
az iskolák közvetítésével jut-
nak el a könyvtárba. Ezért is
igyekszünk tovább erősíteni
az oktatási intézményekben
a jelenlétünket. Egyszóval az
olvasó nem terem magától,
hanem nevelni kell. Évtize-
des hagyományokat mond-
hat magáénak az úgyneve-
zett Könyvkirály olvasásnép-
szerűsítő versenyünk, amely
korosztályonként megfelelő
olvasási feladatokat tűz a
résztvevők elé, és végigkíséri
az olvasás folyamatát. A

megmérettetés során külön-
féle fokozatok nyerhetők el, a
fődíj pedig a királyi korona 
– mondja Sikaláné.

A szegedi könyvtárosok
igyekeznek ott lenni minden
nagyobb városi rendezvényen
is: kitelepülnek többek között
a SZIN-re, a halászléfeszti-
válra, és a villamosokra is fel-
vitték már a
könyveket, fo-
l yó i ra toka t ,
hogy a felszálló
utasok talál-
kozhassanak
velük és az ol-
vasnivalókkal,
a lka lmas int
pedig könyvtári
t a g o k k é n t
szálljanak le
néhány megál-
lóval később. 
Ma már nem
úgy kell elkép-
zelni egy könyv-
tárost, hogy vastag szemüveg-
ben ül a csendben, és várja az
olvasót, akinek pisszegni sem
szabad. Örök dilemma, hogy a
könyvtárban a csöndnek vagy
az élet zajának kell-e uralkod-
nia. Manapság sokkal inkább
az utóbbin van a hangsúly, ezt
jelzi a könyvtárosképzés is,
amely a hagyományos formá-
ban meg is szűnt, ma már
csak informatikus-könyvtáros
szak indul.

A leghűségesebbek: 
a diákok 

és a nyugdíjasok

Tizenegy éve szervezi a könyv-
tár a város könyvheti rendez-

vénysorozatát. Nem a konku-
rencia malmára hajtják ezzel a
vizet? A könyvhét elsősorban
a könyvkereskedelem ünnepe,
nem a könyvtáraké. Megéri
részt venni benne?

– Igen, hiszen ugyanazért
a célért dolgozunk. Nem gon-
dolom, hogy egymás konku-
renciái lennék. Sok olyan

vendégünk akad, aki a könyv-
hét alkalmával kerül kapcso-
latba a könyvtárral. De a
részvételünket indokolja a gaz-

dasági helyzet is, korábban
hétvégeken két-három újsá-
got, folyóiratot is megvásárol-
tak az emberek, mára olyan
drágák lettek a nyomtatott új-
ságok, hogy inkább nálunk ol-
vassák el. A könyvek átlagára
is 3-4 ezer forint körül alakul,
kevesen engedhetik meg ma-
guknak, hogy rendszeresen
könyvet vegyenek, inkább köl-
csönöznek. Ahogyan az egy-
kori reklám is sugallta: Ne
sokat költsön, vegyen inkább
kölcsön!

Hogy kik a leghűsége-
sebb könyvtárlátogatók? – A
diákok és a nyugdíjasok. Fel-
mértük, ki hány könyvet köl-
csönöz egy-egy alkalommal:
átlagosan alig több mint
három kötet jutott egy látoga-
tóra, de a nyugdíjasok és 
a diákok 8-10 könyvet is ki-
vesznek egyszerre. Termé-
szetesen a kötelező olvas-
mányokból fogy a legtöbb
kötet, de a krimik és a ro-
mantikus regények számíta-
nak igazán slágernek –
mondja az igazgatóhelyettes.
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Szegeden minden negyedik városlakó könyvtártag

Ne sokat költsön, vegyen inkább kölcsön!

Nyugdíjas novellisták
Határtalanul címmel írt ki novellapályázatot tavaly a Szegedi
Idősügyi Tanács, a Senior Center és a Szegedi Tudomány-
egyetem Kulturális Irodája, amelyre közel félszáz nyugdíjas
pályázott itthonról és a határainkon túlról. Díjazottak: 1. he-
lyezett Vörös Pál (Szeged) A sziget, 2. helyezett Vágó József
(Szeged) Mámor, 3. helyezett Radmila Markovity (Kishegyes)
Parki hajnal című alkotása. Az önkormányzat különdíját
Györkei László (Szeged) Lackó, az SZTE Kulturális Iroda kü-
löndíját pedig Dorogi Géza (Szeged) A székely vadász esete
a rókával meg a csordással című írása kapta. A nyugdíjasok
novelláiból összeállított kötet az ünnepi könyvhéten jelent
meg. Ekkor adták át a díjakat is.

Széchenyi vagy Széchényi? 
Széchényi Ferenc (balról), a
nemzeti könyvtár alapítója
még két é-vel írta a nevét,
fiai, Pál és István (jobbról)
azonban már eltérően: Pál

és családja két é-vel, Istvánék ága pedig már é-vel és e-
vel. A könyvtár neve helyesen tehát: Országos Széchényi
Könyvtár, míg „a legnagyobb magyar” már így írta a
nevét: Széchenyi István.

TOP 10 KÖNYV
Ezeket keresik most leginkább a Somo-
gyi-könyvtárban
1. Borsa Brown: Az Arab lánya
2. Dan Brown: Eredet
3. Ken Follett: A tűzoszlop
4. Borsa Brown: Az Arab 
5. Jo Nesbo: Szomjúság
6. Borsa Brown: Az Arab fia
7. Náray Tamás: Zarah
8. Bán János: Hunyadi
9. Borsa Brown: Az Arab szeretője

10. Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek

Az informatikai fejlesztés kulcskérdés, ha a könyvtárak
meg akarják tartani a szerepüket.

Egy jó könyv, és megszűnik körülöttünk a világ. Béke és nyugalom a könyvtárban. 
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Gyulay: Már nem vagyok olyan vagány,
de azért nem szoktam cammogni

– Még gyerekként elveszí-
tette édesanyját, édesapja
új társa nevelte fel. Meny-
nyire határozta ez meg az
életét, és az, hogy egy kis
településről indult?

– Battonya nem volt ak-
koriban olyan kicsi, hiszen a
30-as évek elején, amikor
születtem, 13 ezer lakosa
volt. Édesanyám 9 éves ko-
romban hagyott itt hármun-

kat: édesapámat, a bátyá-
mat és engem. Később a bá-
tyám is meghalt, apám pedig
újranősült. Gyerekként én vá-
laszthattam ki két nő közül,
melyik lesz a mostoha-
anyám. Jó döntés volt, a
képe most is itt lóg a la-
kásom falán a családi fotók
társaságában. Évtizedekkel
később tudtam meg, az volt
édesanyám utolsó kíván-
sága, hogy pap legyek. Örü-
lök, hogy nem azért vá-
lasztottam ezt a hivatást,
mert meg akartam felelni az
elvárásának. Jó érzés, hogy ő
is erre a pályára szánt.

– Sok helyen teljesített
szolgálatot.

– Oda mentem, ahová
küldtek. Segédlelkész voltam
Röszkén, Ásotthalmon, Gyu-
lán, majd lelkészként Doma-
széken, Makón és Mező-
hegyesen is megfordultam.
Akkoriban az kapott ilyen
sűrűn új megbízatást, akivel
meg voltak elégedve, akik so-
káig ugyanott maradtak,

azok kevésbé élvezték az
egyházmegye vezetésének
bizalmát.

– A rendszerváltás előtt
néhány évvel nevezték ki
püspöknek. 1987-ben érez-
te, hogy új szelek fújdogál-
nak Magyarországon?

– Nem éreztem. 1988-
ban írtam egy cikket, amely-
ben megfogalmaztam a
katolikus egyház igényeit az

akkori felügyelő
szerv, az Állami
Egyházügyi Hi-
vatalnak. Szeret-
tük volna vissza-
kapni egykori
iskoláinkat, in-
gatlanainkat, és
akkor már lát-
tam erre némi
esélyt.

– Vissza is
kapták az isko-
láik és egykori
épületeik nagy
részét. Elége-
dett az ered-
ménnyel?

– Nehéz volt
az indulás, az
egyházmegyé-
ben 8 iskolát

vettem át. A tanári kar döntő
hányada párttag volt, de
szakmailag jól felkészült pe-
dagóguskarokat kaptunk. Ta-
nítottam is ezen iskolák
némelyikében. Előfordult,
hogy a gyerekek arra panasz-
kodtak, a tanárok némelyike
lekezelő stílusban beszél
azokkal, akik hittanra járnak.
Ezek a nézeteltérések mára
megszűntek, sőt ma már túl
sok egyházi fenntartású is-
kola működik az országban.

– Talán mert a szülők a
jobb anyagi feltételeket
látva szívesebben adják
egyházi, mint állami intéz-
ménybe a gyereküket.

– Mi sem kapunk több tá-
mogatást, de hatékonyabban
tudjuk felhasználni, össze tu-
dunk vonni különböző tele-
püléseken lévő intézménye-
ket egyetlen igazgatóság alá,
így gazdaságosabban tudjuk
működtetni az iskoláinkat.
Azt viszont nem tartom jó do-
lognak, hogy ilyen sok feleke-
zeti iskola működik, ugyanis

nincs annyi vallási értelem-
ben elkötelezett tanár, mint
amennyire szükség lenne
ezekben az oktatási intézmé-
nyekben. A kevesebb többet
érne.

– Milyen volt a kapcso-
lata a többi felekezet veze-
tőivel?

– A keresztény felekeze-
tek közti szorosabb együtt-
működést még én szorgal-
maztam aktív püspökként.
Kiváló volt a szakmai kapcso-
latunk a reformátusokkal és
az evangélikusokkal. Ez a jó
viszony ma is megvan.

– Önt a világi intézmé-
nyek is elismerték. Szeged
díszpolgárává választották
2000-ben.

– Mindig szoros együtt-
működésre törekedtem az
egyházon kívüli szervezetek-
kel, így elismerést kaptam a
Szegedért Alapítványtól, de
2009 óta Ásotthalom dísz-
polgára is vagyok. Szeged
esetében azzal is büszkélked-
hetek, hogy az egyik cleve-
landi utazásomon hoztuk
tető alá Toledo és Szeged
testvérvárosi megállapodá-
sát. Ez azóta is fontos kül-
honi kapcsolata a városnak.

– 2006-ban vonult nyug-
díjba, de azóta is aktív.
Hogy bírja a sok munkát?

– Szerencsére fizikailag
és szellemileg is helyt tudok
még állni. A mai napig taní-
tok, gyóntatok, misézek. Sok
helyre hívnak, nehéz minden
felkérésnek eleget tenni.

– Sokszor vidékre kell
utaznia. Ön mindig híres
volt vagány vezetési stílusá-
ról.

– Még vezetek, mert sze-
rencsére a háziorvosom
meghosszabbította további
két évre a vezetői engedélye-
met. Már nem vagyok olyan
vagány, de azért nem szok-
tam cammogni. Az autómat a
2000-es évek elején vettem,
de csak két éve kellett benne
akkumulátort cserélni.

– Utódja, Kiss-Rigó
László nagy focirajongó. Ön
szereti a labdarúgást?

– Fiatalkoromban én is
rúgtam a bőrt, és most is
megnézek néhány meccset a
tévében, ám a magyar válo-
gatott teljesítménye siral-
mas, ezért megválogatom,
milyen mérkőzés kedvéért
ülök le a tévé elé.

Szincsok György

A focit szereti, de a magyar labdarúgásról lesújtó véle-
ménye van, még mindig szeret vagány stílusban autót
vezetni, és neki köszönheti Szeged az amerikai testvér-
városát. Gyulay Endrét 65 éve szentelték pappá. Inter-
júnk Szeged–Csanád Egyházmegye 88 éves nyugal-
mazott püspökével.

Gyulay Endrét 65 éve szentelték pappá.

POSTABONTÁS

A Szegedi Tükör rendszeres
olvasójaként kaptam ihle-
tet, és Botka László polgár-
mester szavait olvasva
imádott szülővárosomról fo-
gott el a kísértés, hogy írjak
elfogódott érzelmeimről.
Kérem, amennyiben lehet-
séges, jelentessék meg a
levelemet a lap hasábjain.

Amikor valami szegedi
kezdetű szót hallok vagy ol-
vasok, a lelkem mindig
megremeg. A szívem dob-
ban egy nagyot, és szapo-
rábban ver.

Honvágyhoz hasonló ér-
zések lehetnek, bár azt
csak kismértékben, ízelítő-
ként élhettem át, amikor
nővéremék választott hazá-
jába látogathattam, Kana-
dába. A Niagara vízesés
előtt álltam, csodálva a ter-
mészet szépségét és a víz
hatalmát, az itthon mara-

dottakra is gondoltam. Ott
is jelen voltam, meg itthon
is. Ahogyan a vízesés van
Amerika és Kanada ha-
tárán. Ott a látvány raga-
dott magával, belül meg a
hazám, a szeretteim utáni
vágy.

Olvasom, hogy annyi, de
annyi fiatal vándorol el az
országból. Megértem én az
okos, radikális, jogos, jobb
megélhetési viszonyokra
való igényüket, de…

A csodás Kanada, az
életviszonyok, a jobb körül-
mények, anyagiak, mintha
meseországban lettem
volna, és talán soha nem
lenne jó ebből felébredni.
De „mit nekem te zordon
Kárpátoknak”…

Szüleim és testvérem
nyughelye a szegedi teme-
tőben milyen élettelen,
mégis mennyire élő erővel

húztak vissza, haza! Ide,
ahol a megélhetés küzde-
lem, és sorolhatnám sokáig
a nehéz dolgokat, miköz-
ben elfelejteném a „mát”, a
„mostot”, a valóságot, hogy
a Lapos homokján fek-
szem, a Tiszában hűsítem a
lábam, a túlsó parton a
dóm méltóságos, büszke,
kedves tornya. Itt vagyok
imádott szülővárosomban,
„itt küzdtenek honért”,
„miénk itt a tér”, „s jutott
eszembe számtalan szebb-
nél szebb gondolat”, „a Ti-
szának partján virradok
meg egyszer”… Milyen ki-
váltság, hogy ilyen fensé-
ges sorok íróinak láb-
nyomait követhetem.

Így a nagyágy előtt is
boldogít, hogy szegedi (szö-
gedi) vagyok, és az is mara-
dok örökre!

„S ha néha lábamhoz
térdepel…”

Grandpierre Cecília

Bátorság!

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett for-
mában adja közre.

Táblát állítottak Vadász Ilona
gordonművész emlékére

Az emléktáblát a Kiss Dávid-ház Klauzál téri falán avatták fel. 

Levelet írt lapunknak Kiss Ernő. A Vántus
István Társaság Közhasznú Egyesület tit-
kára kezdeményezte, hogy emléktáblát ál-
lítsanak Vadász Ilona gordonművésznek.
Kiss Ernő leírta, helytelen a lapunkban
megjelent gordonkaművész megnevezés,
mert Vadász Ilona gordonművész volt. 
A gordon a nagybőgő hivatalos neve – írta
–, a gordonka ebből a szóból származik,
ennek kicsinyítő képzős változata. A titkár

tett még egy pontosítást, a gordonművész
közel harminc évig volt a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar szólamvezetője, és tizenhá-
rom évig lakott a Kiss Dávid-házban,
amelynek Klauzál téri homlokzatán avat-
ták fel a napokban az emléktáblát. Az ün-
nepségen elhangzott, Vadász Ilonának
köszönhető, hogy a szegedi nagybőgőokta-
tás országos hírűvé vált. A hibáért elnézést
kérünk!

Amikor szegedi kez-
detű szót hallok
vagy olvasok, a lel-
kem mindig megre-
meg.



A dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel Kuli István
és Birkás Balázs. Előbbi szin-
tén K4 500 méteren volt ér-
dekelt, előtte Tótka Sándor,
Molnár Péter és Dudás Mik-
lós ült. Birkás pedig azzal a

Balaska Márkkal versenyzett
K2 200 méteren, akivel ta-
valy ebben a számban világ-
és Európa-bajnokok lettek;
ezúttal a dobogó harmadik
fokára állhatott fel a címvédő
páros.

Az Algyő SK tehetsége,
Kopasz Bálint K1 1000 mé-
teren, valamint K1 500 mé-
teren állt rajtvonalhoz. Előb-
biben nagy csatát vívott a
portugálok kiválóságával,
Fernando Pimentával, és
végül ezüstérmes lett az al-
győi tehetség. Utóbbi szám
döntőjére már nem tudott
olyan frissen beülni a ha-
jóba, hogy esélye legyen a
dobogóra, végül kilencedik-
ként ért célba.

A klub másik paraver-
senyzőjének, Varga Katalin-
nak ezúttal nem jött össze a
dobogó, 200 méteren kajak-
ban és kenuban is ötödik
lett. Birkás Balázs K1 200
méteren is rajthoz állt, ott ki-
lencedikként ért be. Bodonyi
András kenus csapathajóban
térdelt, és 500 méteren he-
tedik lett.
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Tízmilliárdos stadionnal a harmadosztályban

Kiesett az NB II-ből a Szeged 2011
Hétszer álltak dobogóra a Fiona Fitness SE versenyzői

Remekeltek a szegedi táncosok
Nagyon szép eredmények-
kel tértek haza nemrégiben
Budapestről a szegedi tán-
cosok.

A szegedi Fiona Fitness SE ver-
senyzői a Ritmuscsapatok Mo-
dern Táncok Országos Bajnok-
ságán szerepeltek, ami egyben
kvalifikáció is volt a világbaj-
nokságra. Károlyi Viktória tanít-
ványai Budapesten a követ-
kező eredményeket érték el.

Egyéniben Grama Hanga a
törpe korcsoport open kategó-
riájában az első helyen végzett.
Hanga ugyanezen korcsoport-
ban a színpadi látványtánc ka-
tegóriában is szerepelt, és ezt
is megnyerte! 

Farkas Petra a manó kor-
csoportban színpadi látvány-
tánc kategóriában végül
lemaradt a dobogóról, és a ne-
gyedik helyen végzett. Rajki
Regina a minik között a show
kategóriában a kilencedik he-
lyet szerezte meg, míg színpadi
látványtáncban hetedikként fe-
jezte be a versenyt. Király Bor-
bála a gyerek korcsoportban
mutathatta meg, mit tud, és
színpadi látványtánc kategóri-
ában nyolcadik lett. 

Szinte alig fért el a sok oklevél és elismerés a kis fitnes-
sesek kezében.

Következzenek a duók, il-
letve a triók. Horváth Vivien
Grama Hangával állt össze, és
a törpe korcsoportban a szín-
padi látványtánc kategóriában
ezüstérmesek lettek. Farkas
Petra és Rajki Regina a manó
korcsoportban alkotott egy pá-
rost, és a színpadi látványtánc
kategóriában a dobogó máso-
dik fokára állhattak fel. Előbbi
Király Borbálával összeállt egy
párosra, és a mini korosztály-
ban az open kategóriában egy
szépen csillogó bronzérmet
hozhattak haza. A Farkas
Petra, Rajki Regina, Király Bor-

bála hármas a mini korcsoport
show kategóriájában volt érde-
kelt, ők a negyedik helyezést
szerezték meg.

Végül, de nem utolsósor-
ban következzenek a csapa-
tok. Farkas Petra, Rajki Regina,
Király Borbála, Lehmann Anna
és Lőrincz Gergely Ádám indult
a mini korcsoport színpadi lát-
ványtánc kategóriájában. Itt a
szegedi fitnessesek a dobogó
második fokára állhattak fel.
Ez a kis csapat az open kate-
góriában is érdekelt volt, és
itt is ezüstérmesek lettek Ká-
rolyi Viktória tanítványai.

Nyolc mérkőzést nyert a
gárda az egész évadban,
négyet az őszi, négyet a ta-
vaszi szezonban, ez a má-
sodik legkevesebb győ-
zelem a pontvadászatban.
Valamint mindössze har-
mincegyszer zörgették meg
az ellenfelek hálóját, ez a
szintén kieső Sopronnal
holtversenyben a legkeve-
sebb szerzett gól.

Ennek ellenére a munká-
latok nem állnak le az Iza-
bella híd lábánál. Az egykori
Napfény kemping helyén
épül csaknem tízmilliárd fo-
rintból az ifjúsági centrum,
ahol a nyolcezer férőhelyes,
UEFA 4-es besorolású fut-
ballstadion is helyet kap. 
A szabályok értelmében
akár Bajnokok Ligája- vagy
Európa Liga-mérkőzéseket
is lehetne játszani az új aré-
nában, de a fociszerető kö-
zönség jövőre csak harmad-
osztályú találkozókat láthat.
Ismét lesz városi rangadó, a
SZEOL SC és a Szeged
2011-Grosics Akadémia új-
ra egy pontvadászatban
szerepel – az NB III Közép
csoportjában.

Az egykori Napfény kemping helyén épül csaknem tízmil-
liárd forintból az ifjúsági centrum, ahol a nyolcezer férő-

helyes futballstadion is helyet kap.

Az utolsó előtti helyen végzett „a püspök csapata” – így él
a köztudatban a Szeged 2011 – az NB II-es labdarúgó-baj-
nokságban, ezzel kiesett a másodvonalból. De épül tízmil-
liárd forintból ősztől az NB III-ban játszó csapat stadionja
a Dorozsmai úton, az egykori Napfény kemping helyén.

A Merkantil Bank Liga utol-
só fordulójában úgy lépett
pályára a Szeged 2011-
Grosics Akadémia, hogy
nem a saját kezében van a
sorsa. Nyerni kellett Csákvá-
ron, és közben remény-
kedni, hogy a Zalaegerszeg
nem veri meg a Mosonma-
gyaróvárat. Ugyan a szü-
netben 1–0-ra a hazai

meccseit Gyulán játszó
együttes vezetett, de a ha-
zaiak fordítottak, 3–1-re
nyertek, a ZTE pedig 4–0-ra
lemosta ellenfelét. Sőt, még
a Szolnok is nyert, így ők is
megelőzték a Szeged 2011-
et. A Goran Kopunovics ve-
zette csapat végül 41
ponttal a 19. helyen végzett
a húszcsapatos NB II-ben. 

Még több ingyenes edzés

Még több helyen lehet tornázni. 

Másfél éve volt az első ingyenes tréning, és mostantól még
több időpontban és helyszínen lehet díjmentesen mozogni.

Az Ezt válaszd! program lényege, hogy bárki ingyen mozoghat egy
órát. Az általános iskolai testnevelésórákról jól ismert feladatokat
kell elvégezni. – Az EMMI kiírta a Fitt és Egészséges Nemzetért
tárt kapus pályázatot. Mi a Hiszek Benned harmadik alprogram-
jába tudtuk beleilleszteni az Ezt válaszd!-ot, és megyei jogú váro-
sokat tudtunk megcélozni, a megyében Szegedet és Hódme-
zővásárhelyt, illetve az agglomerációjukat. Ki tudtuk bővíteni a
programunkat, több mint tizenöt helyszín lesz – mondta Süli And-
rás, a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke.

Eddig egy helyszínen lehetett Szegeden ezt választani, a
Hattyas sori Sportközpontban. Szombatonként 17 órakor kez-
dődik az alakformáló edzés. Ezentúl az újszegedi sportcsar-
nokba is lehet menni, szombaton 18.30-kor rajtol az Ezt
válaszd! A szervezők gondoltak az idősebb korosztályra is,
szeptembertől szintén a sportcsarnokban nyugdíjastorna is
lesz. E két helyszínen kívül a Kálvária sugárúton a Dance
Tánciskolában vasárnap reggel 9 órától lesz tréning, valamint
a Kossuth Lajos sugárúton a Fitt Zóna termében csütörtökön
19 órakor várják a mozogni vágyókat. További információk a
csomszisz.hu weboldalon találhatók.

Újra meg kellett mű-
teni. Ismét megoperálták a
Naturtex-SZTE-Szedeák válo-
gatott erőcsatárát. Juhos Le-
vente műtétje jól sikerült,
már otthon lábadozik.
OlaszOrszágban fOly-
tatja a szegedi strand-
labdarÚgó. Rutai Balázs
magyar válogatott strandlabda-
rúgó az olasz első osztályban
szereplő Palazzo együttesébe
igazolt. A sportág szabályai
megengedik, hogy egy játékos
egyszerre több pontvadászat-
ban is pályára lépjen ugyanab-
ban a szezonban. Így Rutai az
FC Junior Sportot is erősíteni
fogja a nyár folyamán.
két szegedi bOkszérem.
A szegedi Boxvilág Ökölvívó-
képző SE három növendéke lé-
pett szorítóba az V. Varga Viktor
Emlékversenyen. Szuknai Zsu-
zsanna tanítványai közül Simon
Márkó a serdülő korosztályban
szerzett aranyérmet. Pink Ro-
land az elit kategóriában jutott
a döntőbe, de ott végül kikapott,
így ezüstérem került a nyakába.
Muráti Eszter elsőéves felnőtt-
ként bemutatómérkőzéseken
lépett a szorítóba.

Suba Róbert ezüstöt, Kuli István és Birkás Balázs bronzérmet szerzett

Kárász Anna Eb-t nyert!
Az NKM Szeged VE egyesü-
letéből hat versenyző uta-
zott a magyar kajak-kenu
válogatottal a belgrádi 
Európa-bajnokságra. A sérü-
léséből visszatérő Kárász
Anna K4 500 méteren
aranyérmet szerzett csapat-
társaival.

Volt minek örülni Szerbia fővá-
rosában: a magyar kajak-kenu
válogatottban fél tucat szegedi
versenyző kapott helyet. A leg-
nagyobb eredményt kétségte-
lenül Kárász Anna hozta. A
sérüléséből visszatérő világ-
és Európa-bajnok kajakos K4
500 méteren ült hajóba. Rajta
kívül Kozák Danuta, Med-
veczky Erika és Bodonyi Dóra
volt tagja a csapatnak, és
megnyerték a számot.

2014-es kontinensbajnoki
címe után Kárász Anna ismét
500 méteren, négyesben lett
aranyérmes. A klub paraver-
senyzője, Suba Róbert 200
méteren kajakban ünnepelhe-
tett – egy ezüstérmet szerzett!
Suba Róbert kenuban ugyan-
ezen a távon hatodik lett.

Kárász Anna visszatért az
elitbe. Világkupa-győzelem

után Eb-cím! 
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jóga a széchenyi téRen
Időpont: június 21., csütörtök,
18 óra 
Helyszín: Széchenyi tér
A jóga világnapján a Széche-
nyi téren hívja fel a figyelmet a
jóga és a mozgás fontossá-
gára az Úton önmagadhoz cso-
port. Reményeik szerint sokan
jógáznak majd a város szívé-
ben. A programhoz bárki csat-
lakozhat, akár egy ászana
(ülés) erejéig is. Egyszerre 
mozoghatnak, lélegezhetnek
majd a résztvevők Kádár Anita

jógaoktatóval. Hogy mire ké-
szüljön, aki kedvet kap ahhoz,
hogy a platánok alatt jógáz-
zon? Például tizenkét kör na-
püdvözletre. A program ingye-
nes, de a jógamatracát ne
felejtse otthon!

csipkeRózsikák, Rózsa-
heRcegnők és RózsaheR-
cegek
Időpont: június 22., péntek
Helyszín: Szőreg
16 óra: A rózsa reneszánsza –
kiállításmegnyitó a könyvtár-

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert július 3-i Libikóka című előadására, amelyet a Nyári színházi esték sorozatban mutatnak be a városháza udvarán? 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 20. 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: Május huszonegyedike Szeged napja. A nyertes: Lázár Emőke. Gratulálunk!

ban. Vágottrózsa-kiállítás –
megnyitó a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskolában
16.30: Csipkerózsikák, Rózsa-
hercegnők és Rózsahercegek
műsora
18 óra: Danielfy Gergő és az
Utazók
19 óra: Groovies
20.30: SzegedRocks – élő
klipbemutató
21 óra: Gypo Circus

22.30: Száraz Ferenc
23.30: ÚtközBand utcabál

Rózsaünnepi felvonu-
lás és dáRidó lajcsival 
Időpont: június 23., szombat
Helyszín: Szőreg
Reggel 9 órától kispályás lab-
darúgótorna, bohócdoktorok
játszóháza, néptánccsoportok
műsora egész nap.
17.30: Rózsaünnepi felvonu-
lás.
20 óra: Rózsaünnepi Dáridó
Lajcsival – a műsorban fellép
Márió, a harmonikás, Bódi
Csabi, MC Hawer & Tekknő,

Csocsesz, Várhegyi Gábor
Gabriello, valamint Galambos
Lajcsi és zenekara.

iv. futóRózsa futófeszti-
vál és félmaRaton
Időpont: június 24., vasárnap,
10 óra
Helyszín: Szőreg
A félmaratont úgy állították
össze a szervezők, hogy a le-
hető legtöbb virágzó rózsaföl-
det érintse. Természetesen
minden rózsaföldet nem sike-
rült felfűzni (így is hosszabb
lett, mint egy hivatalos félma-
raton), de igyekeztek helyi ne-
vezetességeket, érdekessé-
geket és látnivalót útba ejteni.
A táv bő fele aszfalton és beto-
non halad, míg a másik része
földút és erdő. Szőreg, Újszen-
tiván és Tiszasziget 
településeket érinti a félma-
raton.

pillangókisasszony 133
peRcben 
Időpont: június 24., vasárnap,
17 óra

Helyszín: Belvárosi mozi
A Met legkedveltebb előadása-
inak ismétlése felvételről. Fel-
iratos opera-előadás 133 perc-
ben. Kristine Opolais játsz-
sza Cso-cso-szánt, a címsze-
replő gésát Anthony Minghella
lélegzetelállító rendezésében,
amely 2006-os bemutatója
óta hatalmas közönségsiker. 
A tengerészhadnagy szerepét,
aki összetöri a lány szívét, a ki-
tűnő tenor, Roberto Alagna
énekli. Az előadást Karel Mark
Chichon vezényli.
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KOS (III. 21–Iv. 20.) 
Párjával a szokott-
nál is nagyobb lesz

a harmónia kette-
jük között. Megbecsülik,
megértik egymást, és fi-
gyelemmel lesznek a
másik igényeire.

BIKA (Iv. 21–v. 20.) 
Megunta, hogy
ugyanúgy telnek a

napjai, ezért végre
új útra lép, ami azonban
tele lesz kockázattal, és
nem lehet biztos benne,
hogy hova fog vezetni.

IKreK (v. 21–vI. 21.)
Izgalmas, élmények-
ben gazdag napok

várnak Önre. Le-
gyen az egy új kapcsolat,
munkahely vagy költö-
zés, most bármilyen kihí-
vást örömmel fogad.

ráK (vI. 22–vII. 22.)
Jövő héten jel-
lemző lesz Önre a

passzív hozzáállás.
Semmihez nem lesz ked-
ve, és úgy érzi majd, az a
biztos, ha most minden
problémát más old meg.

OrOSzLán (vII. 23–
vIII. 22.) Belső vívó-
dásai miatt érzelmi

kitöréseivel sokszor
megsértett másokat. Ezt
csak úgy kerülheti el, ha
nem szalad el a gondjai
elől.

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Ahogy az elmúlt
időszakban, úgy to-

vábbra is önállóan
kell majd boldogulnia a
felmerülő problémákkal
a munkahelyén és a ma-
gánéletében.

MérLeg (IX. 23–X.
22.) Új kapcsolat
kezd kibontakozni

egy régi kiszemeltjé-
vel, de úgy érzi, még nem
biztos, hogy ő is komo-
lyan gondolja. Legyen tü-
relmes.

SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Nagy lesz a
nyomás a munka-

helyén, de épp akkor
tudja a legtöbbet kihozni
magából, amikor kihívás-
sal áll szemben. Ezt érté-
kelni fogják.

nyILAS (XI. 22–XII.
21.) A következő
napokban egy be-

szélgetése váratla-
nul felkavarja. Rá fog
jönni, hogy még nem tu-
dott mindent lezárni a

múltjából.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Révbe érhet. Csak
nyugalom és akarat

kérdése, hogy megta-
lálja, akit nagyon keres.
Meglepetéseket tartogat
önnek az elkövetkező
hét.

vízönTŐ (I. 21–II. 19.)
Sok munka vár Ön-
re, de nem bánja.

Örül, hogy végre olyat
csinálhat, amit szeret, és
a magánéletében is szé-
pen rendeződtek a dol-
gok.

Halak (II. 20–III. 20.) 
Megtudhat olyan
dolgot a párja múlt-

járól, amire sosem
gondolt volna. Ne rea-
gálja túl, mert nemso-
kára pozitív fordulatot
vesz a kapcsolatuk.

FOgAdóórAAnyAKönyvI HíreK

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd

ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Kotnyek Antal töltötte fel a Fortepanra az 1959-ben készült
képet, amelyről nekünk azonnal Kosztolányi dezső szerelmes
versének néhány sora jutott eszünkbe. „A játszótársam,
mondd, akarsz-e lenni, / akarsz-e mindig, mindig játszani, /
akarsz-e együtt a sötétbe menni, / gyerekszívvel fontosnak lát-

szani.” A helyszín a Széchenyi tér, a háttérben Pásztor János al-
kotása, az áldást hozó Tisza, amely a város legszebb díszkútja.
Pásztor mitológiai ihletéssel és lobogó pátosszal alkotott mara-
dandót. Jobb helyen talán nem is lehet szerelmet vallani Sze-
geden…

Június 16.
szombat

Június 17.
vasárnap

Június 18.
hétfő

Június 19.
kedd

Június 20.
szerda

Június 21.
csütörtök

Június 22.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: bőséges csapadék

Forrás: koponyeg.hu

HOrOSzKóP

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Június 18., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének legfon-
tosabb heti eseményeiről –
bővebben.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
Június 19., kedd, 19.30
Szombathely, Szolnok, Sze-
ged, Debrecen – négy város,
négy előadás.
KÖRÚT – KÖZÉLETI-KULTU-
RÁLIS MAGAZIN
Június 21., csütörtök, 19.25
Rónai Egon Szegeden, Gaszt-
routca a Gutenberg utcában,
Temesi Ferenc az írók felelős-
ségéről. JÁTÉK!
NAPIREND – HÍRHÁT-
TÉRMAGAZIN
Június 22., péntek, 19.25
Mérlegen a Szegedi Közgyű-
lés döntései.
SZEGEDI HÍREK
Június 18–22., hétfő–péntek,
19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelent-
kezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

JÚnIUS 18., HéTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)

JÚnIUS 19., Kedd
Szécsényi rózsa és Szénási róbert: 16.00 (Szegedi SZC Jó-
zsef Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája Balatoni
Utcai Telephelye – Balatoni utca 11.)

JÚnIUS 20., SzerdA
Szécsényi rózsa és Szénási róbert: 16.00 (Nádas presszó
– Tölgyfa utca)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 13.00–14.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)

JÚnIUS 23., SzOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)

30/19
Jusztin

30/20
Laura,
Alida

29/20
Arnold,
Levente

29/19
gyárfás

30/19
rafael

30/20
Alajos,
Leila

29/20
Paulina

Szeged régen

12 l TARKABARKA

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT: 2018. 06. 01-én
Nagy Tamás Zsolt és Nagy Ka-
talin, Sztankovánszki Tibor és
Osváth Zsófia, Kovács Máté és
Péter Erika, Kővágó Gábor Jó-
zsef és Vörös Erika, Misinski
Zsolt és Kispéter Anita, Képíró
Antal és Rakonczai Mária, Ri-
cart Pellicer David és Virág Bri-
gitta; 2018. 06. 02-án Németh
Zoltán István és Török Renáta
Mária, Vass Attila Balázs és
Deák Klára, Kun Gergely és
Benkő Anna Ágnes, Horváth
Zsolt és Tari Zsuzsanna Ibolya,

Méhes Zoltán és Barczány
Berta, Farkas Vince és Farkas
Renáta, Sörös Tamás és Al-
mási Gabriella, Hankó Tamás
Roland és Kovács Zsófia, Mik-
lós-Nagy Sándor és Vasvári
Kitti, Zsoldos Kornél és Tom-
bácz Gabriella Erzsébet, Far-
kas Gábor és Redenczki Dóra,
Balázs László és Koncz Leo-
netta, Hegedűs Norbert és
Balog Gabriella Jolán, Venczel
József és Miklovicz Alexandra,
Emődi Attila és Jászai Linda.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Nagy
Pálnak és Szabó Alexandrának

2018. 05. 24-én Lara Hanna,
Jóljárt Lászlónak és Békefi La-
urának 2018. 05. 30-án Lana,
Solti Attila Zsoltnak és Sugár
Tündének 2018. 05. 30-án
Borisz, Csúcs Zsolt Miklósnak
és Kapás Nórának 2018. 05.
31-én Máté, Gyurcsik Gábor-
nak és Nagy Ágnesnek 2018.
06. 03-án Roland utónevű
gyermeke született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HUNYTAK EL:
Benkő Béla 2018. 05. 20-án,
Koltainé Márki Verona 2018.
02. 28-án.

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 


