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Csökkenhetnek a fizetések 
Megszorítások jönnek a cafeteria-rendszerben.

Szeged felkészül a nagy esőkre
Hasznosítanák a hirtelen lezúduló csapadékot.

Karikás lett az utca neve 
Egyhangúlag támogatta a közgyűlés a lakók
javaslatát.

Nótázással gyógyítják a lelküket
A Dankó Pista Nótakórus nyugdíjasai nagy
fellépésre készülnek.

A Rigolettóval nyitott a szabadtéri
Lapzártánk után Giuseppe
Verdi Rigolettójával kezdődött
el az idei Szegedi Szabadtéri Já-
tékok. A közönségkedvenc ope-
rát 1987-ben lehetett utoljára
látni a Dóm téren. Az alkotók
úgy nyilatkoztak a nyitóelőadás
előtt, hogy úgy próbálják meg
az opera műfaját a közönség
elé vinni, hogy olyan eszközöket
is bevetnek, ami például a mu-
sicaleket is oly népszerűvé
teszi. Magyarul szólal meg a
darab, grandiózus díszletek és
divatbemutatót idéző jelmezek
fokozzák a látványvilágot.

HA PAPA, MAMA ÉS A GYEREKEK STRANDOLNAK. Megnéztük, mennyiből lehet ma ki-
hozni az egész napos fürdőzést belépőkkel és strandkajákkal Szegeden egy négytagú csa-
ládnak. Képünkön a Sziki. Archív fotó-összeállítást is közlünk arról, hogyan fürdőztek eleink
a múlt században Szegeden.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Ég és föld – így jellemezték a dorozsmaiak az új és a régi or-
vosi rendelő közti különbséget. Az új egészségházat a napok-
ban vették birtokukba az orvosok, védőnők és pácienseik. 

Épülhet
az új uszoda!

16 milliárd forintból épülhet
meg Felsővároson a nemzet-
közi versenyelőírásoknak is
megfelelő ötmedencés új
uszoda – 1200 fős lelátóval
és 340 parkolóval. Nagy Sán-
dor városfejlesztési alpolgár-
mester a legutóbbi közgyű-
lésen arról tájékoztatott, hogy
a jogi bizottság döntése értel-
mében elindulhat az Etelka
sori új sportuszoda építése.
Lezárták a közbeszerzési el-
járást, így nincs akadálya
annak, hogy 2019-re meg-
épüljön a létesítmény.
Cikkünk az 5. oldalon

Francia-högyből
Csibakitelep

Régen Francia-högynek hívták,
majd Csibakitelep, később Csa-
ládi Otthon volt. Sőt a létfontos-
ságú kút és út érdekében a
lakói hajlandók voltak remény-
beli jótevőjük kedvéért Aigner
Károlyról is elkeresztelni. A vá-
rosrészek történetét bemutató
sorozatunkban Béketelepről ol-
vashatnak. A cikkben a 90
éves nyugdíjas tanár, Balázs
Imre is mesél Béketelepről.
Bővebben a 3. oldalon

Botka László az orvosok, védőnők és helyi önkormányzati képviselők társaságában vágta át a szalagot. 

Északi városban, Béketelepen és Tápén folytatódik a felújítás

Átadták az új dorozsmai egészségházat

– Majdnem negyven éve dol-
gozom Dorozsmán, és végre
ezt is megérhettem, hogy új
egészségházat kaptunk. Minő-
ségi különbséget jelent a régi

helyünkhöz képest. Az a ren-
delő egy több mint százéves
épületben működött, ami ere-
detileg nem is gyógyításra ké-
szült. Újítgattuk, de jó sosem

lett – mondta az új dorozsmai
rendelő hétfői átadása után
Vizi Ilona, az egyik gyermek-
gyógyász. A 78 éves Juci néni
a felnőtt háziorvosi rendelőről
azt mondta, gusztusosan el-
rendezték, jó ránézni. Ég és
föld az eddigihez képest.

Botka László polgármes-

ter az átadóünnepségen el-
mondta, év végéig a terep-
rendezés után elkészül az új
intézmény melletti új kispiac
is. Hozzátette, az önkormány-
zat két év alatt egymilliárd fo-
rintot költ orvosi rendelők
felújítására. Tavaly a két leg-
nagyobb rendelő felújítása el

is készült a Budapesti kör-
úton és a Korondi utcában.
Idén a Gáspár Zoltán és a Ta-
polcsányi utcai épület felújí-
tása kezdődik meg, valamint
Tápén a védőnők költözhet-
nek korszerű körülmények
közé.
Részletek az 5. oldalon



A kormány az új adótör-
vényekkel lényegében be-
szántja a cafeteria-rendszert.
A SZÉP-kártya marad, ked-
vezve Mészáros Lőrinc szállo-
dabirodalmának.

A Privátbankár.hu Kardos
Györgyöt, a Bonus-Cafeteria
ügyvezető igazgatóját kér-
dezte a cafeteria-rendszer át-
szabásának várható követ-
kezményeiről a benyújtott tör-
vénytervezet kapcsán. E sze-
rint lényegesen átalakul majd
a cafeteria rendszere, a SZÉP-
kártya marad egyedül ked-
vező adózású, kedvezve a
korábbi felcsúti polgármester,
Mészáros Lőrinc szállodabiro-
dalmának. Nem lesz adó-
mentes a lakáscélú munkál-
tatói támogatás, a lakhatási
támogatás és a diákhitel-tör-
lesztésre adott támogatás
sem. A tanácsadó szerint na-
gyon átgondolatlan a kormány
intézkedése. Azzal ugyan egyet-
ért, hogy a jelenlegi rendszer-

ben vannak elemek, amelyek
támogatottsága nem szeren-
csés, de sok olyan elem stra-
tégiai fontosságú a vállalatok
számára, amelyet a kormány
javaslata megszüntet.

Jelentősen beépült a bér-
struktúrába a cafeteria, így
az átalakítás óriási terhet ró
majd a vállalatokra – feltéve,
hogy ugyanezt az összeget
nettó munkabérben adják
oda. Ha a cég ezt nem vál-

lalja be, és az eddigi költség-
kerettel dolgozik, az a mun-
kavállalók jelentős nettóbér-
csökkenését hozhatja magá-
val. A kormány intézkedése
ráadásul biztosan ahhoz
vezet majd, hogy a kis- és kö-
zepes vállalkozásoknál me-
gint széles körben elterjed a
„borítékos kifizetés”, ugyanis
a hazai kis cégeknél lényegé-
ben a cafeteria volt a legali-
zálás egyetlen eszköze.

2018. június 30., szombat2 l KiteKintő
ERŐS MONDATOK. A miniszterek fizetésemelése előtt esetleg a közalkalmazottak jelentős része is kaphatna annyit,
amennyi ma a minimálbér, de hát be kell látnunk: valahol el kell kezdeni. Bihari Tamás (Népszava)

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a par-
lagfű első kaszálását, vagy más módon történő irtását legkésőbb 2018. június 30. napjáig, és azt követően folyamatosan vé-
gezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, bel-
területen a jegyző, külterületen a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya köz-
érdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg 
a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302 SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám

e-mail: info@szegedvaros.hu

Külterületre vonatkozóan: tel.: 62/680-170 Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.  Földhivatali Osztály
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Minden eszközzel küzdenek
a Stop Soros ellen

A menedékkérők segítőit bör-
tönbe juttató törvénycsoma-
got a menekültek világnapján
fogadta el a parlament.

„Hiába hirdeti a kormány, hogy
a magyarok védelme a törvény-
módosítások célja, valójában a
legalapvetőbb szabadságjoga-
ink módszeres felszámolása
zajlik” – írta közleményében az
Amnesty International Magyar-
ország, miután az Országgyűlés
elfogadta a Stop Soros törvény-
csomagot. 

A szervezet igazgatója, Iván
Júlia kijelentette: „Kegyetlen,
hogy a menedékkérőknek és
menekülteknek segítőket bör-
tönbe juttató törvényjavaslat-
csomagot pont a menekültek
világnapján fogadta el az Or-
szággyűlés.” A jogvédő szerve-
zet vezetője szerint tisztességes
és kiváló munkát végző segítő-
ket és szakembereket büntet-
nek. Rettenetes támadás ez
mindenki ellen, aki az embersé-
get a politikai haszonnál fonto-
sabb és maradandóbb érték-
nek tartja életében és munká-
jában. Sokszor mondták már,
de ez mindenképpen egy új
mélypont Magyarország törté-

netében, és egy újabb dolog,
ami ellen minden lehetséges
eszközzel küzdeni fognak. 

A Velencei Bizottság is állást
foglalt a megszavazott törvény-
ről. Az Európa Tanács alkot-
mányjogi kérdésekkel foglalko-
zó testülete kimondta: egyes
előírásai „tisztességtelenül kri-
minalizálnak olyan szervezeti te-
vékenységeket, amelyek nem
kapcsolódnak közvetlenül az il-
legális bevándorlás megvalósu-
lásához”, mint például az infor-
mációs anyagok készítését vagy
terjesztését. Az ilyen cselekmé-
nyek kriminalizálása megza-
varja az áldozatokat segítő civil
szervezetek tevékenységét, és
aránytalanul korlátozza az Em-
beri Jogok Európai Egyezményé-
ben rögzített jogaikat. A kam-
pánytevékenység folytatásának
és a menedékkérők képvisele-
tének büntethetővé tétele pedig
jogellenes beavatkozást jelent a
véleménynyilvánítás szabadsá-
gába. Hiányoznak a törvényből
a kivételek a humanitárius se-
gítségnyújtásra vonatkozóan,
ami sérti a nemzetközi jogot. Mi
több, nem folyt érdemi konzul-
táció, és túlságosan súlyosak a
szankciók.

Betiltották a hajléktalanságot, közben sokan utcára kerülhetnek
30-40 ezer családot fenye-
get a kilakoltatás veszélye,
miközben a kormánypártok
tárgyalni sem hajlandók a
téli moratórium meghosz-
szabbításáról. A hajlékta-
lanság büntetését viszont
megszavazták. 

Bajkai István fideszes képvi-
selő, Orbán Viktor korábbi
ügyvédje arra kérte a kor-
mányt, alkotmányos eszkö-
zökkel oldja meg, hogy a
jelenlegi formában ne lehes-
sen életvitelszerűen hasz-

nálni a közterületeket. Ez-
után a parlament törvényal-
kotási bizottsága roham-
tempóban beleírta az Alap-
törvény-módosításba, hogy
„tilos az életvitelszerűen köz-
területen tartózkodás”. A he-
tedik változtatáscsomagot
meg is szavazta a kormány-
párti többség – írta meg a
nepszava.hu.

Ennek következtében
tilos lesz az utcán élni. Köz-
ben április végén lejárt a
téli kilakoltatási morató-
rium határideje, vagyis újra

utcára lehet tenni eladóso-
dott családokat, el lehet ár-
verezni a lakásukat. Az
ellenzék több kísérletet is
tett, hogy megakadályozza
ezt, legutóbb az MSZP kép-
viselői nyújtottak be egy tör-
vényjavaslatot. Ennek lé-
nyege az lenne, hogy 2019.
december 31-ig ne lehes-
sen újabb végrehajtást el-
rendelni, illetve végrehaj-
tani. Ezt viszont a kormány-
pártiak nem is engedték
tárgyalni. A Hír TV informá-
ciói szerint arra hivatkozva,

hogy dolgoznak egy javasla-
ton, de erről konkrétum
nem derült ki. Varga László
szocialista képviselő fel-
idézte: a szakemberek sze-
rint 30-40 ezer családot
érinthet már idén a kilakol-
tatás veszélye. Azt kérte a
parlamentben, a képviselők
próbáljanak meg mindany-
nyian felülemelkedni a párt-
politikai megosztottságon.
Közölte, hogy pártja nyitott
lesz a módosító indítvá-
nyokra, a lényeg, hogy meg-
oldják a kérdést.

Sokkoló számok: közel egymillió
magyar vándorolhatott már ki

Megszorítás a cafeteria-rendszerben

Nagyot csökken a fizetés, 
vagy visszajöhet a pénzes boríték

Ha a cégek nem tudnak többet költeni a fizetésekre,
csökkennek a keresetek. 

Hatszázezren biztosan külföldre távoztak az országból.

Egy újabb becslés szerint az egymilliót közelítheti azok
száma, akik külföldre vándoroltak Magyarországról. A visz-
szatérést sokkal nehezebb mérni, így nem tudni, közülük
mennyien tértek haza – írta meg a portfolio.hu.

ezren vándoroltak el az egy
évvel korábbi 99 ezer után, a
15 százalékos visszaesés
egy része Nagy-Britannia
uniós kilépésének volt betud-
ható. Ennél is szomorúbb
számokat kapunk akkor, ha

hosszabb távon vizsgáljuk a
tendenciákat: az OECD sze-
rint 2006 és 2015 között
évente átlagosan 65 ezer
magyar próbált szerencsét
külföldön. Emellett a 2004-
es EU-csatlakozásunk utáni
két évben is megindulhattak
már sokan, és ha erre az idő-
szakra is csak „átlagos” ki-
vándorlást veszünk alapul,
akkor 780 ezernél járunk.
Ehhez jön a 2016-os 85 ezer
és a 2017-es egyelőre nem
ismert szám. Így összességé-
ben majdnem biztos, hogy
900 ezer felett van már azok-
nak a száma, akik 2004 óta
hosszabb-rövidebb ideig el-
vándoroltak külföldre.

A visszavándorlásról saj-
nos kevesebb információ áll
rendelkezésre. Vagyis a fenti,
közel egymillió magyar jelen-
tős része könnyen lehet, hogy
hazatért már Magyarországra,
ez pedig alátámasztja a port-
folio.hu korábbi becslését, mi-
szerint jelenleg 600 ezer körül
lehet az Európában élő ma-
gyarok száma.

Továbbra is folyamatos az el-
vándorlás Magyarországról,
bár ennek üteme 2016-ban
csökkent kicsit – derül ki az
OECD napokban megjelent
elemzéséből. A szervezet
adatai szerint 2016-ban 85
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Régen Francia-högynek hív-
ták, majd Csibakitelep, ké-
sőbb Családi Otthon volt.
Sőt a létfontosságú kút és
út érdekében a lakói hajlan-
dók voltak reménybeli jóte-
vőjük kedvéért Aigner
Károlyról is elkeresztelni. 
A városrészek történetét
Béketeleppel folytatjuk.

– Ötven évig éltem Béketele-
pen, 36 évig tanítottam a Bé-
ketelepi Általános Iskolában.
Igazgatóhelyettesként persze
mindennek én voltam a gaz-
dája, ám igazából a telepé-
nek éreztem magam –
meséli Balázs Imre. A 90
éves nyugdíjas tanár őrzi az
iskolai csapatkrónikákat. 

Horthy avatta

– Az iskolát 1926-ban avat-
ták Horthy Miklós kormányzó
és Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter jelenlétében. Akko-
riban még csak két tanterem
állt, összevont osztályokkal.
Nagyon lassan fejlődött a
telep. 1954-ben is tragikus-
nak láttam, amikor idekerül-
tem a tanárképző főiskola
tanársegédeként. Az iskolá-
ban is laktunk a feleségem-
mel. A mostani Napos út
nagyon napos volt, egyetlen

fa nélkül. A kicsi kertes
házak zömében petróleum-
mal világítottak, a városba
gyalog jártak busz híján. Se
bolt, se orvos a környéken.
Később sokáig az ÁFÉSZ-bolt
és négy kocsma üzemelt. Az
iskolában három terembe
járt összesen 68 gyerek.
Földrajz–biológia szakosként
én az összevont ötödik-hato-
diknak tanítottam mindent:
fizikát, történelmet, amit kel-
lett – mondta a régi időkről. 
– Az első ötéves tervembe
azt vettem bele, hogy min-
denki végezze el a nyolc osz-
tályt. A következő arról szólt,
hogy minél többen menjenek
tovább középiskolába, a har-
madik ötéves tervembe a fő-
iskolát, egyetemet vettem
bele. Becsületes, dolgos és
tanult emberek kerültek ki
tőlünk. Este felnőtteket ok-
tattunk kint a telepen, a juta-
gyárban, a hizlaldában, az
öthalmi állami gazdaságban,
a halgazdaságban, az ecset-
gyárban. Micsoda élmény-
nek éreztem, hogy még a
hatvanéves bácsi is eljött a
dolgozók esti tanfolyamára!
Régen eljöttem ugyan nyug-
díjba, de még fiókkönyvtá-
rosnak visszajártam. Mivel
annyira hiányzott Béketelep,
tartottam a kapcsolatot az

ottaniakkal, megírtam a tör-
ténetét.  

Az iskola épületében
most a Waldorf-óvoda, a
nagycsaládosok, valamint a
vakok és gyengén látók egye-
sülete működik. A könyvek
egy részét ott használták, a
könyvtár nagyobb részét
Lauer István, a körzet la-
kója és jelenlegi önkor-
mányzati képviselője vásá-
rolta meg, és rendbe
téve őrzi otthon, 
a katalógussal
együtt. A párt-
ház épületében
ma orvosi ren-
delő műkö-
dik, a könyv-
tár helyén a
közelgő fel-
ú j í t á s k o r
alakítják ki
a gyermek-
orvosi ren-
delőt és tol-
dással a vé-
dőnők szobáit. 

Sütőtök és cékla

Bánki Horváth Béla, akit a
szegediek szenior úszóként
ismernek, mezőgazdasági
szaktanárként tanított 1962-
től tizenkét évig. A 98 éves
pedagógus elmesélte, utána

még a helyi gyerekek százait
tanította úszni. Jól emlékszik
az első napjára az iskolában:
azt kérte tőle az igazgató,
hogy nyújtson élményt a gye-
rekeknek. Így kiterelte a gye-
rekeket a köves út menti
legelőkre ürgét önteni. A leg-
szebb példányt kitömette a
szertárnak. 

Akkor busz még nem járt,
az csak 1962 decemberé-
ben indult el a Marx tér és az
iskola között. Hasznosnak bi-
zonyult a tankert, amihez a
földet az iskola környékén
lakók biztosították. Még ter-

mésmennyisé-
get, termésér-
téket is számol-
tak a tanítványa-
ival, holott nem
is kérték a
tantervben.

Első díjas pályamunkáját a
megyei gyakorlókertek ter-
meléséről írta egy pályá-
zatra. Két növényük ugrott ki
az évek során: a nagydobosi
sütőtök és az egyiptomi
lapos cékla. A sütőtököt a
gyerekek szülei vásárolták
meg, a céklát a konzervgyár-
nak adták el. A környékbeliek
másban is segítettek: építet-
ték a tornatermet, teniszpá-
lyát, járdát, utat, mindig
összetartottak.

Csöppek

– Még akkor is sivárnak tűnt a
telep, amikor az első radnótis
évem után ajánlották azt az is-
kolát. Leszállva a buszról azt
mondtam, ide ugyan nem
jövök. És több mint tíz évig ma-
radtam – emlékezett vissza
Papp Éva az első benyomása-
ira 1969-ből. – Nagyon meg-
szerettem a gyerekeket. Ked-

vesek és barátságosak voltak,
családias légkör uralkodott.
Alsós napköziben kezdtem,
aztán magyart és oroszt taní-
tottam, könyvtáros, később út-
törővezető lettem. Az én
igazgatóm azt mondta, addig
ne kérjek számon semmit a
gyerekektől, míg végig nem

járom a családjukat. Valami
egészen elképesztő körülmé-
nyeket is találtam, a tisztes
szegénységtől a mélyszegény-

ségig. Kétkezi munkát végez-
tek a szüleik a közeli téeszben,
a téglagyárban vagy a szegedi
üzemekben. Akkor láttam élet-
emben először ilyen kicsi, vé-
kony gyerekeket, a korukhoz
képest csöppeket. 

Kitűntek közülük nagyon
tehetségesek, akikkel öröm-

mel foglalkoztam. A többség-
nek meg igyekeztem élményt
nyújtani, vinni őket, hogy lás-
sanak, kapjanak. Kihívtam
hozzájuk a húgomat, aki csel-
lózott, elhozta a tanítványait,
máskor egy énekest. Városné-
zésre bejöttünk például Sze-
gedre, táborozni pedig hegyre
mentünk. Béketelep szokta-
tott a pontosságra, hiszen haj-
nalban indult kifelé az
egyetlen busz, és ha azt nem
értem el, villamosozhattam a
rókusi végállomásig, onnan
gyalogoltam az Izabella hídon
és a Napos úton, amin tehe-
nek legelésztek, én meg na-
gyon féltem tőlük.
Dombai Tünde

Egy telepnek öt neve
Francia-högyként említik iratok Béketelep területét 1740
körül, az elnevezés családnévből eredeztethető – írja Béke-
telep története című munkájában Balázs Imre. Bálint Sán-
dor néprajztudóst idézi, aki szerint 1900-ban Csányi János
alapította a településrészt úgy, hogy saját birtokán szegény
vasutasoknak osztott parcellákat. Akkoriban tréfásan Csi-
bakitelep néven emlegették. 1911-től Családi Otthon a ne-
gyed elnevezése, miután kimondták, a telkeken családi
otthonokat kell felépíteni. 1925-ben a lakói jótevőt akartak
megnyerni maguknak – Somogyi-telep, azaz a mai Petőfite-
lep mintájára – a belvíz ellen, valamint kútért és útért foly-
tatott küzdelmükhöz. Ekkor találták meg Aigner Károly
főispánt, róla sokáig Aigner-telepnek hívták. 

Béketelepiek 
Szegedért 

Papp Éva, Balázs Imre, Bánki Hor-
váth Béla, valamint Frank Sán-

dor béketelepi származá-
sú mesterszakács és

Sztanó János, a Fe-
hértói Halgazdaság
vezetője is meg-
kapta a Szegedért

e m l é k -
érmet.

Élményt adott az iskola: tankertet, zenét, kirándulást

Francia-högyből Csibakitelep lett a körtöltésen túl 

Az 1973-as tanári karból Papp Éva, Balázs Imre és Bánki Horváth Béla. A ballagási fotót mutatják.

Az iskola régen.

Küzdelem a belvízzel 1978-ban.

Nebulók a tankertben. A termést a családok vásárolták, 
és a konzervgyár dolgozta fel.
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan 
hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifaosztásra

A támogatásban részesíthetők köre: 
• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától települési támogatásban vagy rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesült. (A pályázat kapcsán települési támogatásnak tekin-
tendő a lakhatási támogatás, a gyógyszertámogatás, a hátralékcsökkentési támogatás, az át-
meneti segély, a temetési segély)
vagy 

• a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben, Szegeden személyes 
gondoskodást nyújtó szociális vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi 
segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő
vagy

• a 267/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiában körülhatárolt kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lakó szegedi ház-
tartások, akik tűzifával fűtenek.

A háztartás fogalommeghatározását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. §-a tartalmazza, azaz háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egy háztartás egy alkalommal részesülhet egy erdei m3 mennyiségű tűzifában.

A benyújtás határideje és módja:
A benyújtás határideje 2018. július 4. napja. (Postai úton történő benyújtás esetén ezen a napon
24.00 óráig kell postára adni a pályázatot.)

A támogatást igénylő a Humán Közszolgáltatási Iroda (továbbiakban: Iroda) által elkészített forma-
nyomtatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen az Iroda ügyfélszolgálatán, továbbá
a Polgármesteri Hivatal kirendeltségein beszerezhető.

A Pályázati űrlapot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Humán Közszolgáltatási Iroda 
6720 Szeged, Széchenyi tér 11., 

vagy
személyesen ügyfélfogadási időben az Iroda ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal

kirendeltségein.
A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás
sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik. Különösen rászorult a több-
gyermekes háztartás, a tartósan beteg, illetve fogyatékos személyt ápoló, gondozó háztartás, az
egyedülálló időskorú személy vagy egyéb, méltánylást érdemlő okból krízishelyzetben lévő háztar-
tás. A pályázatok befogadása és a támogatás odaítélése a rendelkezésre álló keretösszeg, illetve
a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

Az Iroda a jogosultságról igazolást állít ki. A tűzifa kiszállításának pontos időpontjáról ezt kö-
vetően küld értesítést. A tűzifa kiadása átadás-átvételi elismervény mellett történhet.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 18.400 eFt.

Félszáz opera hangfelvétele ajándékba
Harmincöt magyar opera
teljes CD-felvételét adomá-
nyozta a Magyar Állami
Operaház vezetője, Óko-
vács Szilveszter Szegeden
több település könyvtárá-
nak. A város nevében Soly-
mos László alpolgármester

vette át az egyedülálló ze-
nei értéket képviselő gyűj-
teményt. A 2017-es Magyar
Opera Napja alkalmából a
Magyar Állami Operaház
egyedülálló CD-gyűjteményt
jelentetett meg, amely a
hazai operakultúra kétszáz

évének remekeit fogja egy-
be. A kiadványt a hazai vá-
rosi könyvtárakba és zenei
intézményekbe díjmente-
sen juttatja el az Opera. 
A megjelent díszdoboz ösz-
szesen 53 korongja 35 vá-
logatott művet tartalmaz.

Szeged felkészül a nagy esőkre
Szeged Újvidékkel közösen arra tesz kísérletet, hogy az
egyre gyakoribb, hirtelen lezúduló csapadékot hasznosítsa.
A nagy esőket hamarabb és pontosabban is jelezni tudják
majd, mint egy átlagos időjárás-előrejelzés.

Összefogott az újvidéki és a
szegedi egyetem azért, hogy
valahogy hasznosítani lehes-
sen az intenzív zivatarokkal le-
hulló nagy mennyiségű csa-
padékot. – Foglalkoznunk kell
a problémával, fel kell készül-
nünk az éghajlati változá-
sokra. Ezért csatlakozott az
önkormányzat a kutatáshoz. 
A két egyetem azt vizsgálja,
hogy a határ két oldalán mi-
lyen gyakran, milyen intenzi-
tású zivatarok csapnak le,
mennyi eső esik, milyen hosz-
szan. A vízügyi szakma megol-
dása, hogy egyre nagyobb

csapadékelvezető műveket
kell építeni, ezzel az összessé-
gében egyre kevesebb csapa-
dékot egyre drágábban szi-
vattyúzzuk bele a Tiszába.
Pedig amikor azt látjuk, hogy
egy átlagos csatornázási prog-
ram is mennyivel csökkenti a
vízszintet, akkor luxus, hogy
ezeket a csapadékokat nem
fogjuk meg valahogyan 
– mondta Nagy Sándor alpol-
gármester.

Gál Tamás, az SZTE Föld-
rajzi és Földtudományi Inté-
zet Éghajlattani és Tájföld-
rajzi Tanszék egyetemi do-

cense elmondta, a kutatás
három célja: 1. a zivatarok
mérése: itt elsősorban a ziva-
tarok Szegeden belüli elosz-
lására kíváncsiak; 2. előre-
jelző és figyelmeztető rend-
szer: nem más, mint egy tel-
jesen a helyi igényekre sza-
bott időjárás-előrejelző mo-
dell, figyelembe veszik a vá-
ros hatásait. Ehhez készíte-
nek mobil applikációs riasztó-
rendszert, amit bárki hasz-
nálhat majd; 3. stratégiai
terv: azokat a zöld infrastruk-
turális megoldásokat foglal-
ják össze, amelyek hasznosít-
hatják majd nemcsak Szege-
den és Újvidéken, de a két
nagyváros környékén lévő te-
lepüléseken is a másik két
„részegység” eredményeit.

Rózsakert a Rózsa utcában
rintból készült el a park,
amelybe szőregi rózsákat ül-
tettek, padokat és ivókutat
telepítettek.

– Szeretnénk, ha nemcsak
egy rózsakert, hanem pihenő-
park is lenne. Fontos, hogy
szép, többfunkciós fejlesztés
valósult meg – mondta Tóth
Károly, a körzet önkormányzati
képviselője. A teret díszburko-
lat és pázsit borítja. Szabó
Sándor országgyűlési képvi-
selő szerint ahogy a falusias
városrészekben, úgy a lakóte-
lepeken is közösségeket kell
alakítani. Folytatódik a környék
fejlesztése, újabb növényeket
telepítenek majd a térre.

– Nagyon örülünk neki,
sokan vagyunk nyugdíjasok a
három tízemeletesben, lejá-
runk ide esténként beszél-
getni, amikor nagyon meleg

van a lakásban, itt meg
hűvös – mondta egy idős nő
a Rózsa utca és a Csongrádi
sugárút sarkán, ahol rózsa-
kertet avattak. 8 millió fo-

Rózsakert a tízemeletesek árnyékában.

Szelektíven gyűjtik a szemetet, közösségi kertet építenek a zöldóvodában

A Negyvennyolcas utcai óvoda Az év óvodája
források Minisztériuma meg-
bízásából hirdet meg az óvo-
dáknak a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum és Könyvtár. 
A Virágos Szegedért pályáza-
ton a harmadik helyezést
érték el tavaly a Közösségi
kert kategóriában.

A nevelőtestület jó kapcso-
latban van Lauer István és Mi-
hálffy Béla önkormányzati
képviselővel, akik idén mosoga-
tógépet vettek az óvodának. Jó
kapcsolatban vannak a szülők-
kel is, akiket megnyertek a kör-
nyezettudatos céljaik érde-
kében. A hátsó udvart befüvesí-
tették, sövényt, udvari virágtar-
tókat telepítettek a szülők
segítségével. Az óvoda a helyi
közéletben is aktívan részt vesz:
szereplői a Tökfesztiválnak, az
adventi gyertyagyújtásnak, és
részt vesznek a Dorozsmai futá-
son is.

program népszerűsítéséért a
város óvodáiban.

A Negyvennyolcas utcai
óvoda pedagógiai programjá-
nak egyik alappillére a környe-

zetvédelem és a környezettu-
datosság. A szelektív hulla-
dékgyűjtésben példát mutat-
nak a többi óvodának, így
gyűjtik a papírt, a műanyagot,

az aludobozokat. Az ebből
adódó bevételt a gyermekek
javára fordítják. A hulladék-
gazdálkodási cég papírgyűjté-
sében kétszer lett első az

óvoda a legtöbb mennyiséget
gyűjtő kategóriában. Tavaly is
elnyerték a Zöld Óvoda címet,
amit a Földművelésügyi Mi-
nisztérium és az Emberi Erő-

Zöldgyerekek. A Negyvennyolcas utcai óvoda apróságait a környezet védelmére nevelik.

A dorozsmai Negyvennyolcas
utcai óvoda kapta meg idén a
városi fenntartású óvodák
közül Az év óvodája címet, ami
erkölcsi elismerés, nem jár
pénzjutalommal. A plakettet
Bartáné Tóth Mária Mag-
dolna, az Óvodák Igazgató-
sága (ÓVI) vezetője adta át.

Az év óvodája cím elnyerésének
feltétele, hogy az adott óvoda
közössége a mindennapi neve-
lőmunka feladatain és gyakor-
latán túl gazdagabb és élmény-
szerűbb programot nyújtson a
gyermekeknek. 2016-ban és
2017-ben a Földmíves utcai
óvoda kapta a címet – előbb a
Zöld Óvoda Program példaér-
tékű megvalósításáért, majd a
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Új könyvtár-
igazgató,

új cégvezetők

Drégelyi Zoltán, a RITEK Zrt. je-
lenlegi vezérigazgatója irá-
nyítja szeptember 1-től a
Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t
– döntött legutóbbi ülésén a
közgyűlés. Az önkormányzati
cég eddigi vezetője, Szabó Mi-
hály lemondott az ügyvezetői
posztjáról, és közös megegye-
zéssel távozik a Szegedi Sport
és Fürdők Kft.-től. Drégelyi Zol-
tán helyét a RITEK Zrt.-ben
Maróti Gábor, az eddigi keres-
kedelmi igazgató veszi át.
Mivel a Somogyi-könyvtár ed-
digi igazgatója, Palánkainé
Sebők Zsuzsa nyugdíjba vo-
nul, új vezetőt neveztek ki a
helyére. A közgyűlés Sikaláné
Sánta Ildikót, a könyvtár álta-
lános igazgatóhelyettesét vá-
lasztotta meg a városi in-
tézmény élére.

Ég és föld – így jellemezték
a dorozsmaiak az új és a
régi orvosi rendelő közti kü-
lönbséget. Az új egészség-
házat a napokban vették
birtokukba az orvosok, vé-
dőnők és pácienseik. 

– Majdnem negyven éve dol-
gozom Dorozsmán, és végre
ezt is megérhettem, hogy új
egészségházat kaptunk. Mi-
nőségi különbséget jelent a
régi helyünkhöz képest. Az a
rendelő egy több mint száz-
éves épületben működött,
ami eredetileg nem is gyógyí-
tásra készült. Újítgattuk, de jó
sosem lett – mondta az új do-
rozsmai rendelő hétfői át-
adása után Vizi Ilona, az egyik
gyermekgyógyász. A doktornő
hozzátette, az első kis betege
meg is jegyezte: „Hát ez szu-
pi, gyönyörű”. Megbeszélték,
hogy a gyerek az óvodában is
elújságolja majd, milyen szép
rendelőben járt. 

Az orvosok nem rendez-
kedtek még be maradéktala-
nul, mert rendeltek is közben.
A külsőségeken még finomí-
tanak, hogy még otthono-
sabbá tegyék, biztosítva a
kicsiknek az állandóság és a
biztonság érzését. Páciense-
iknek hiányzik még például a
régi rendelőben megkedvelt
napocska, amit szintén át-
hoznak az ajtó fölé.

– Két unokám jár majd ide,

Északi városban, Béketelepen és Tápén folytatódik a felújítás

Átadták az új dorozsmai egészségházat

Oláh Julianna gyermekorvos első napja az új rendelőben. Otthonossá teszik a kicsiknek.

Épülhet az új uszoda
az Etelka soron! 

Szeged egyik legrégebben várt fejlesztése tényleg megvalósul:
elkészülhet az Etelka soron az új uszoda! Öt medencében két-
ezer négyzetméteres vízfelülettel építik meg, megfelel majd a
legszigorúbb nemzetközi versenyelőírásoknak is.

Karikás lett az utca neve
A lakók döntése alapján Karikás utcának nevezte el a városi
közgyűlés a kecskéstelepi Karikás Frigyes utcát. Az előző
rendszerhez kötődő közterületek átnevezéséről 2012-ben ha-
tározott az Országgyűlés. Tavaly a közgyűlés az egykori kom-
munista, Karikás Frigyes nevét viselő utcát Feketeföld utcára
keresztelte, amit a körzet képviselője, Nógrádi Tibor is meg-
szavazott. A döntés hatályba lépése után tiltakoztak ez ellen
a lakók. Mint kiderült, Nógrádi Tibor – bár az önkormányzat
háromszor is kérte – elmulasztotta megkérdezni az utcabe-
lieket az ügyben, ezért vizsgálták most felül a határozatot,
ami előtt Botka László polgármester levélben kereste meg az
utca valamennyi lakóját, akik dönthettek, mi legyen az utca
neve. Egyhangúlag a Karikás utca nevet javasolták, amit egy-
hangúlag támogatott a közgyűlés.

nagyon szép lett – mondta
Tóth Istvánné az épület „gye-
rekoldalát” látva. Kissné Szabó
Ildikó beteg unokáját vigasz-
talta a színes és világos váró-
ban. Az asszony felidézte, a
régi rendelőbe babakocsival
be sem tudtak menni, az ajtót
is alig lehetett kinyitni, elkelt
már egy új intézmény a város-
részben. A 78 éves Juci néni a
felnőtt háziorvosi rendelőről

azt mondta, gusztusosan el-
rendezték, jó ránézni. Ég és
föld az eddigihez képest. Per-
sze szeretne továbbra sem
gyakran jönni, csak ahogy
eddig megszokta, háromha-
vonta gyógyszert íratni. Nagyon
örül az új parkolónak, valamint
a rendelő mellett szépülő park-
nak és az új kispiacnak. 

– Év végéig a tereprende-
zés után elkészül az új egész-

ségház mellett az új kispiac is.
Ezzel új városközpont alakul ki
Kiskundorozsmán. Használják
egészséggel! – mondta meg-
nyitóbeszédében Botka László.
A polgármester megköszönte a
kivitelező Miksi Bau Kft. pon-
tos munkáját. A fejlesztés 218
millió forint uniós támogatás-
ból és 69 millió forint önkor-
mányzati pénzből készült el. Az
új komplexum két épületrész-
ből áll: az egyik szárnyban a
két gyermekorvos és a védő-
nők, a másikban a négy felnőtt
háziorvos, valamint a két fog-
orvos kapott helyet. 3,9 millió
forintért szereztek be új orvos-
technológiai eszközöket. A tel-
jes egészében akadálymentes
egészségház előtt biciklitáro-
lót is kialakítottak.

központi támogatásáról tavaly
év végén kormányhatározat
született. Bizalommal és öröm-
mel várjuk, de eddig egyetlen
fillért nem kaptunk. Az önkor-
mányzat egymilliárd forintot köl-
tött a tervek elkészítésére és az
előkészítésre; az idei költségve-
tésünk is tartalmaz egy ilyen el-
különített forrást. Ha létezik
megalapozott sportberuházás
Magyarországon, akkor a fedett
uszoda egy 170 ezer lakosú vá-
rosban az”. Ehhez hasonló nyi-
latkozatot többet nem kell
adnia a polgármesternek,
ugyanis a Magyar Közlönyben
megjelent, hogy „a Modern Vá-
rosok Program keretében egy

Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester a
Szeged Televíziónak el-
mondta, a kivitelezési mun-
kálatok ősszel indulhatnak,
és várhatóan 2019 végén
adhatják át a létesítményt az
Etelka soron.

Adatok 
az új uszodáról

• 13 300 m2 alapterület
• 2000 m2 vízfelület
• 5 medence
• 1200 fős lelátó
• 340 parkoló

Az élsport mellett természete-
sen biztosítják a gyerekek
úszásoktatását is, annak elle-
nére, hogy államosították már
mind az oktatási intézmények
működtetését, mind pedig a
fenntartását. Botka László pol-
gármester korábban többször
is nyilatkozta, „a beruházás

10 pályás, 50 méteres ver-
senymedencét, 25×15 méte-
res bemelegítő medencét és
20×12,5 méteres tanmeden-
cét, illetve a hozzá tartozó szük-
séges infrastruktúrát tartal-
mazó új versenyuszoda” 16
milliárd 159 millió forintból
megépül.

Két év alatt egymilliárdból
A szegedi önkormányzat két év alatt egymilliárd forintot
költ orvosi rendelők felújítására. Tavaly a két legnagyobb
rendelő felújítása el is készült a Budapesti körúton és a
Korondi utcában. Idén a Gáspár Zoltán és a Tapolcsányi
utcai épület felújítása kezdődik meg, valamint Tápén a
védőnők költözhetnek korszerű körülmények közé.
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Testedzők, evezősök, csónakházak – élet a Tiszán a múlt században

Strandszezon régen: így fürdőztek eleink
A nagy meleg beköszönte,
a vakáció elindulása hosz-
szú idők óta a strandokra,
vízpartra csalogatja Sze-
ged népét. A Móra Ferenc
Múzeum fotógyűjteményé-
nek segítségével ma
strandolni indulunk: szét-
nézünk a Partfürdőn sze-
gedi és újszegedi oldalról,
csónakházazunk, vala-
mint beugrunk kicsit a
SZUE-ba is. Hűsöljenek
velünk!

A szegedi fürdőzés már a
20. század elején is híres

volt, ezt szemléleti az első
képeslap, amelyet 1913.
június 17-én adtak pos-
tára. Vajon a pocsolyában
is olyan jó volt hűsölni,
mint a Tiszában? A máso-
dik lap is a boldog béke-
időkről tanúskodik – ma
már szívesebben járunk a
Partfürdőn fürdőruhában,
mint öltönyben és kalap-
ban… Ugye egyetértenek
velünk?

A következő felvételek
az 1930-as évekbe repíte-
nek minket, amikor szintén
aktív strandélet zajlott a
Tisza-parton. A harmadik
fotón a szegedi Munkás
Testedző Egyesület tagjai
nemcsak remekül eveztek,
de a negyedik képen látha-
tóan igazi akrobatamutat-
ványokat is bemutattak az
újszegedi oldalon 1930
körül. Önök a csónakot
vagy a tornászszámot vá-
lasztották volna? A Tisza-
part elmaradhatatlan ele-
mei az úszóházak: az
1932-ben készült ötödik
fotón például a Regdon
Fürdőt és Csónakházat lát-
hatjuk. Kérdésünk: mi 
hiányzik a képről? Igen, ki-
találták: a Bertalan híd,
amelyet bő negyven évvel
később építettek meg.

Ismét ugrunk térben és

időben is: a hatodik fotón a
SZUE-t láthatjuk, a „bubo-
rék” nélkül, a versenyuszo-
dát 1930-ban adták át.
Noha felépült mellette az
élményfürdő, és történtek
modernizálások, a meden-
ce és környezete mind a
mai napig nagyjából így néz
ki. A hetedik felvételen igazi

délibábot láthatunk: a hat-
vanas években készült cso-
dálatos fotó a békés
Partfürdő előtt elhaladó Dé-
libáb hajóról készült. A nyol-
cadik fotó már a „ledér”
nyolcvanas években ké-
szült: bikinis lányokat, für-
dőgatyás férfiakat látha-
tunk az akkori szabadstran-
don.

Jó időben tehát ideje ki-
ugrani a Partfürdőre, a

SZUE-ba vagy Sze-
ged további remek
strandjaira csob-
banni egy nagyot.
Rossz időben pe-
dig érdemes beug-
rani a Móra Ferenc
Múzeumba, ahol
júliustól dinosza-
uruszokkal is talál-
kozhat a nagyér-
demű.
Hegedűs Anita

A szegedi Munkás Testedző Egyesület tagjai az újszegedi
strandon 1930 körül.

Szegedi Partfürdő levelezőlap, amit 1913-ban adtak postára.

Szegedi képeslap a századforduló időszakából.

A szegedi Munkás Testedző Egyesület tagjai eveznek a Tiszán 1926-ban. A SZUE a hatvanas évekből. A mai napig nagyjából így néz ki.

1.

2.

3.

4.

8.

Igazi délibáb a hatvanas években a Partfürdő előtt.

A Regdon és a Tisza Evezős Egylet úszóháza. 1932. június.

Tiszai sza-
badstrand
Szegeden
1981-ben.

Enyedi Zoltán
felvétele.

5.

6.

7.
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Tízezer forint alatt nehezen ússza meg egy négytagú család az egész napos fürdőzést

Ha papa, mama és a gyerekek strandolnak
Mennyiből lehet kihozni az
egész napos fürdőzést belé-
pőkkel és a szokásos
strandkajákkal Szegeden
egy négytagú családnak?
Ennek jártunk utána.

Négy szegedi fürdőhelyen –
a SZUE-ban, a sportuszodá-
ban, a Szikin és a Partfürdőn
– néztük meg a belépő- és az
étel-ital árakat.

SZUE

A Napfényfürdőhöz tartozó
SZUE-ba nagyjából három-
szor annyiért mehet be egy
család, mint a kiskundorozs-
mai fürdőbe. Az egész napos
felnőttbelépőért itt 2400 fo-
rintot, a 12 éven aluli gyere-
keknek pedig 1250 forintot
kell fizetni. A fürdő honlapján
családi belépőt nem talál-
tunk, így kalkulációnk szerint
egy négytagú család 7300
forintból lépheti át a strand
bejáratát.

A kiadások java persze
még ekkor jön: étel, ital, fagyi
– reggeltől estig. Egy sima
lángos 350–400 forintba,
egy gömb fagyi legkevesebb
200-ba, egy félliteres üdítő
350-be, egy sör minőségtől
függően 350–500 forintba
kerül. Nagyon fapados fo-
gyasztással számolva – nap-
közben egy-egy lángos,
három üdítő, egy sör, egy-egy
fagyi – valamivel több mint
3500 forint, ha a belépőket
is hozzászámoljuk, már el is
költöttünk tízezer forintot.
Ennyiből persze csak elmé-
letben lehet kihúzni egy
egész napos, 8-10 órás
strandolást, valószínűleg
mindezt ki kell még egészí-
teni néhány palacsintával,
esetleg a változatosság ked-
véért némi sült hekkel vagy
apának még egy-két sörrel, a
gyerekeknek újabb üdítők-
kel. Így könnyen akár meg is
duplázódhat a napi kaja-
pénz.

Sportuszoda

Választhatjuk az újszegedi
sportuszodát is, ahol idén sok
újdonság várja a strandolókat.
Ide összesen 4 ezer forintért
mehet be egész napra egy
négytagú család. Igaz, a me-

dencék száma is kevesebb,
mint az előbbi helyen. Itt in-
kább a sportosabb strand-
kajáknak van keletjük, amik a
fürdőhelyek sült halánál és saj-
tos-tejfölös lángosainál nem-
csak egyszerűbb, de legtöbb-
ször olcsóbb is. Az italárak kö-
zött nincs nagy szórás a fürdő-
helyeken. A félliteres ásvány-
vizet a legtöbb helyen 150–
250 forintért, a félliteres üdítő-
ket 350–400-ért, a sört pedig
350-től mérik, fajtától és minő-
ségtől függően.

A sportuszodában – még
némi evés-ivás mellett is –
bőven ki lehet jönni 10 ezer fo-
rintból. Nemcsak úszni és na-
pozni, de kondizni is lehet. A
tavalyi 300 milliós fürdőfelújí-
tás után idén megújult a tan-
medence, és egy szabadtéri
kondiparkot is kialakítottak.

Sziki

Ha elhagyjuk a belvárost,
még jelentősebb árkülönb-

séget találunk fürdő és
fürdő között. Akik a termé-
szetes vizeket és a csöndet
szeretik, azoknak valóságos
paradicsom a Sziksós-tói
strand.

Tavaly az elmúlt évtized
legnagyobb mértékű fejlesz-
tését valósították meg a Szi-
kin 50 millió forintból, ami
igazán látogatóbaráttá tette
a fürdőhelyet: többek között
megújult a főbejárat, kiala-
kítottak egy baba-mama
szobát, új játszóteret és sza-
badtéri kondiparkot is ka-
pott a fürdő, valamint aka-
dálymentesítették a strand
egész területét.

Mindezekért a térség-
ben a legolcsóbb belépődí-
jakat számolják fel: hétvégi
csúcsidőben 3800 forintért
egy négytagú család reggel-
től estig a 37 hektáros terü-
leten vendégeskedhet, ahol
a nagymedence mellett
gyermekmedence és két
csúszda is várja a fürdőző-

ket. A vízpart melletti kiser-
dőben, az árnyas fák alatt
pedig akár bográcsozni vagy
grillezni is lehet, amivel
csökkenthető a kajapénz.

Partfürdő

Az újszegedi Partfürdő tizen-
hat hektáros zöldterülete
egyedülálló és olcsó pihe-
nési lehetőséget kínál. Itt a
felnőtt napijegy 1090, a
gyermekjegy pedig 890 fo-
rintba kerül. Egy négysze-
mélyes család kedvezmé-
nyesen 2990 forintért stran-
dolhat egész nap. A fürdő-
zés és napozás mellett
futballpálya, strandröplab-
dapálya, kondipark és büfék
várják a vendégeket, a kije-
lölt tűzrakó helyeken pedig
bográcsozni is lehet. A Part-
fürdőn jelölték ki a sza-
badstrandot, ahol a Ti-
szában lehet csobbanni.

Rafai Gábor

Sziki. Az egyik legjobb hely azoknak, akik a természetes vizeket és a csöndet szeretik. A vízpart melletti kiserdőben, az árnyas fák alatt akár bográcsozni vagy grillezni is lehet. 

Partfürdő – szabadstrand. Egyedülálló pihenési lehetőséget biztosítanak a tizenhat hektá-
ros zöldterületen. 

Sportuszoda. Megújult a tanmedence. 



1978. Tudja, melyik ez
a kereszteződés? Fotó:

Somogyi Károlyné

A magasból szemlélő-
désnek közel sincs vége: a
szegedi belvárost hamaro-
san a Móra Ferenc Múzeum
tetejéről is megcsodálhat-
juk. Egy nagyszabású TOP-
pályázatnak köszönhetően
ugyanis a tervek szerint egy
kilátót fognak építeni a mú-
zeum kupolája köré a szak-
emberek, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílik majd a
Tisza-kanyarra, a ligetre és a
belváros épületeire. A hete-
dik és nyolcadik fotó a mú-
zeum tetején készült.
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Hol járunk? Mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből 

Szeged a magasból, egészen más szemszögből

Mindig izgalmas a magas-
ból szemlélődni – kiemelten
igaz ez akkor, ha gyönyörű
épületeket, megszokott la-
kóházakat nézegethetünk
más látószögből. A magas-
ból nézelődés Szeged ese-
tében is valódi izgalmakat
rejt, ezeket vesszük most
sorra a Móra Ferenc Mú-
zeum fotógyűjteményének
segítségével.

Szeged ikonikus épületeit,
városrészeit hosszú-hosszú
évtizedek óta fotózzák lelke-
sen nagy magasságból is. Az
első fotó például máris 1927-
be repít minket, amikor bi-
zony egy repülőgép fedélze-
téről fényképezték le a régi

szegedi belvárost,
a Palánkot a bon-
tások idején. A má-
sodik fotót szemlél-
ve az 1930-as
években találjuk
magunkat: képes-
lapra is nyomtattak
magasból készült
képet. Ön felismeri
az összes ikonikus
szegedi épületet a
képen?

Egy újabb kér-
dés: megtalálja-e a fő 

különbséget a harmadik és a
negyedik fotó között? Segí-
tünk: a megoldást a háttér-
ben kell keresni! Igen, a

megoldás: a Belvárosi híd! 
A harmadik kép még a máso-
dik világháború előtt készült,
amin a régi, az Eiffel-iroda és

2018. Szökőkút, szerb templom, dóm – a múzeum tetejéről. Fotó: Szabó Luca2018. Kilátás a Tiszára. Kilátó épül majd a múzeum tetején. Fotó: Szabó Luca

1932. Felis-
meri az ikoni-
kus szegedi
épületeket?
(balra)

A második világháború
előtt. Mi a különbség a 3-as
és a 4-es fotó között?
(balra)

1981. Hol járunk? Fotó: Enyedi Zoltán1927. Repülőgépről fotózták a Palánk bontását.

Feketeházy János által terve-
zett hidat láthatjuk. A ne-
gyedik, 1949-es fotó viszont
már az újjáépített, ma is lát-
ható hidunkat ábrázolja.

A közelmúltba röpíti az ol-
vasót az ötödik fotó: 1978-ba
lépünk át. De vajon tudja, me-
lyik kereszteződést láthatjuk?
Ismét segítünk: Újszegeden

járunk… Igen, a Népkert sor
és a Temesvári körút keresz-
teződése a megoldás! Ha-
sonló a kérdésünk a hatodik
fotó esetében is, a segítség
most ennyi: visszatértünk a
Tisza szegedi oldalára. A meg-
fejtés: az Olajbányász tér kör-
nyéke, a háttérben az
árulkodó algyői olajkúttal.

1949. Mi a különbség a 3-as és a 4-es fotó között?

7. 8.

1.

6.

3.

2.

4.

5.
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A névadó Dankó Pista szerzeményei szerepelnek a nyugdíjaskórus repertoárján

Nótázással gyógyítják a lelküket

A Szegedi Dankó Pista Nótakó-
rus Nyugdíjas Egyesület tizen-
két esztendeje, 2006-ban jött
létre, az alapítók közül nyolcan
ma is tagjai a nótakórusnak.
Repertoárjukon természete-
sen a névadójuk szerzemé-
nyei, magyar nóták, bordalok,
katonadalok és népdalok sze-
repelnek. Vezetőjük Horváth

Józsefné, aki a legapróbb rész-
letekre is odafigyel, így például
nagyon nem mindegy, hogy
melyik fellépőruhájukat veszik
fel egy-egy alkalomra, a höl-
gyek pedig milyen kiegészítő-
ket használnak. Évente 25-30
fellépésük van, ezek közül
több vidéken, és általában kü-
lönböző egyesületek, nyugdí-

Az tesz a lelkünknek a legjobbat, ha énekelünk – állítják a
Szegedi Dankó Pista Nótakórus Nyugdíjas Egyesület tagjai.
Idén rengeteg fellépésük van, mert most ünneplik névadó-
juk születésének százhatvanadik évfordulóját. Gyakorolnak
is rendületlenül a Senior Centerben. Bemutatjuk lapunk-
ban a szegedi nyugdíjasklubokat, -egyesületeket.

jasklubok meghívásainak tesz-
nek eleget.

Most azonban egészen kü-
lönleges fellépésre készül a
kórus. Dankó Pista születés-
napja alkalmából ugyanis Bu-
dapesten, a Kongresszusi
Központban énekelnek profi,
nagy hírű énekesek és együt-
tesek társaságában. Ezért

most a próbák is sűrűbbek,
nem elég a heti egy összejöve-
tel. Havonta egyszer a Senior
Center nagytermében szóra-
koztatják a többi nyugdíjas-
egyesület tagjait, ilyenkorHorváth Józsefné kórusvezető. 

együtt is énekel velük a közön-
ség egy része. Ennek ellenére
Horváth Józsefné nem látja biz-
tosítottnak az utánpótlást.

A kórusban – amely jelen-
leg tizenöt tagból áll – többsé-
get alkotnak a nők. – Jó lenne
új tagokkal kiegészülni, de erre
most kevés az esély – mondja
a kórusvezető. Pedig jó a han-
gulat, sokat utaznak, az önkor-
mányzat idősügyi alapjából
pedig mindig kapnak annyi tá-

mogatást, amelyből fel tudják
újítani a fellépőruhájukat, és
marad némi pénz az utazások
finanszírozására is. Több minő-
sítő versenyen vettek már részt
az évek során, és legtöbbször
a legmagasabb kategóriába
sorolták be a Szegedi Dankó
Pista Nótakórus Nyugdíjas
Egyesületet.

Természetesen nem csak
az éneklésről szól az egyesületi
tagok élete. Természetgyó-

gyász, sőt jógaoktató is jár a
körükbe, akik megannyi ta-
náccsal látják el a zömében
hetvenes éveiket taposó kórus-
tagokat. A test karbantartásá-
ban tehát mások segítségét
veszik igénybe, ám állításuk
szerint a léleknek az tesz a leg-
jobbat, ha énekelnek, hiszen a
zene gyógyító erejéhez nem fér
semmi kétség, a muzsika jóté-
kony hatású.
Szincsok György

Próbál a Szegedi Dankó Pista Nótakórus Nyugdíjas Egyesület. A zömében hetvenes évei-
ket taposó kórustagok hisznek a zene gyógyító erejében. 

Dankó Pista szüle-
tésnapja alkalmából
Budapesten, a Kong-
resszusi Központban
énekel a szegedi
nyugdíjas nótakórus
profi, nagy hírű éne-
kesek és együttesek
társaságában. Ezért
most a próbák is sű-
rűbbek, nem elég a
heti egy összejövetel
a Senior Centerben.

Két évtizede rendeznek rózsaünnepet Szőregen, amely mára nemzetközi hírűvé vált

Makó Mária fejéből pattant ki az ötlet  
Huszadik alkalommal rendezték meg a Szőregi Rózsaün-
nepet. Botka László polgármester elismeréseket adott át
az egyre népszerűbb rendezvény megálmodóinak, első
szervezőinek.

Rózsahölgyek és kitüntetettek a színpadon. A fesztivál megálmodóit ünnepelték a huszadik évfordulón. 

velő úgy gondolta, legyen egy
olyan nap, ahol megünneplik
azokat, akik az év többi napján
rózsatöveket termesztenek. 
A termelők három éven keresz-
tül gondozzák szántóföldi kul-
túrában a növényeket. A
szemzés időszakában a virág-
okat eltávolítják, azok a gazdák
számára teljesen feleslegesek.
Ezeket a levágott virágokat
gyűjtötte össze Makó Mária, és
több ezer szállal feldíszítette a

művelődési házat és a lovas
kocsikat, és azokkal felvonu-
lást szervezett Szőreg utcáin.

Az első Szőregi Rózsaün-
nep félnapos volt, és szeptem-
berben rendezték meg. Máso-
dik alkalommal már június
első hétvégéjén tartották meg,
mivel ekkor kezdődik a rózsa-
tövek szemzése, és ekkor áll
rendelkezésre annyi rózsa,
ami elengedhetetlen az ün-
nephez.

2002-ben Ujhelyi István
lett a körzet országgyűlési kép-
viselője, aki óriási lehetőséget
látott a rendezvényben, amely-
lyel nemcsak a szőregi rózsát,
hanem a települést és Szege-
det is népszerűsíti. Ekkor már
a rendezvény háromnapos lett,
és új helyszínt is találtak a
szervezők, az úgynevezett Bá-
nyagödörben rendezték meg,
amit az önkormányzat 14 mil-
lió forintból újított fel. Itt jól el-

fértek az árusok, a felvonulók,
a színpad és a több tízezer lá-
togató is. Volt olyan Boban
Marković-koncert, ahol húsz-
ezer ember szórakozott. 2010-
ben hungarikummá nyilvání-
tották a szőregi rózsát. Az
utóbbi időben sok szőregi már
az udvarát is megnyitotta a lá-
togatók előtt. Bodzaszörppel,
rózsából készült itallal, pogá-
csával és más finomsággal fo-
gadják a betérőket.

A rózsaünnep fő látványos-
sága idén is a karneváli felvo-
nulás volt, ahol több százezer
rózsaszállal feldíszített ünnepi
menet vonult végig Szőreg ut-
cáin, ami után Botka László
mondott ünnepi köszöntőt. 
A polgármester többek között
arról beszélt, hogy néhány el-
kötelezett, lelkes lokálpatrió-
ta kezdeményezéséből mára
nemzetközi hírű fesztivál lett.
Szerinte a közösség megtartó
és szervező ereje Szegednek e

fontos városrészében a rózsa
iránti tiszteletben és szeretet-
ben mutatkozik meg. A polgár-
mester díszoklevelet adott át a
fesztivál megálmodóinak és
szervezőinek. Kitüntetést ka-
pott Fráter György, Godzsák
Zoltánné, Makó Mária, Péter
László, Tóth Csaba és Tóth 
Ferenc.

Húsz éve a Tömörkény Ist-
ván Művelődési Ház igazgatója,
Makó Mária fejéből pattant ki a
rózsaünnep ötlete. A népmű-

Kicsik és nagyok együtt vonulnak.
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Kézilabda-Eb Magyar-
országon. Az Európai Ké-
zilabda Szövetség döntött: a
2022-es férfi kézilabda-Eu-
rópa-bajnokság rendezési
jogát hazánk, Szlovákiával
együttműködve, nyerte el. 
A helyszínek az alábbiak
lesznek: Pozsony, Kassa, va-
lamint Budapest, Debrecen,
Veszprém és az új szegedi
kézilabdacsarnok. 

négy nyílt vízi ob-
érEM. Balatonfüreden volt
a nyílt vízi világkupa leg-
utóbbi fordulója, ami egyben
országos bajnokság is volt. 
A Haász SZUE versenyzői
közül a nemzetközi mezőny-
ben Olasz Anna volt érdekelt,
aki huszadik lett, hazai vi-
szonylatban pedig bronzér-
mes. A juniorok között Vas
Luca OB-második, Szilvási
Gréta pedig harmadik lett. 
A legszebben csillogó érmet
Fábián Milán szerezte. Szin-
tén a juniorok között lett ma-
gyar bajnok a szegedi úszó.

tizEdMásodpErcEKEn
Múlt a döntő. Újabb világ-
kupaversenyen szállt vízre az
NKM Szeged VE szlalomkaja-
kosa, Seprenyi Sára, ezúttal
a szlovéniai Celjében. A sze-
gedi versenyző indulása az
utolsó pillanatban dőlt el, így
felkészülés nélkül vágott
neki a classic versenyszám-
nak, ahol tizenhatodik lett. 
A sziklákkal és óriási hullá-
mokkal nehezített pályán
sprintben is tizenhatodik lett
az első futamban, a máso-
dikban viszont másfél má-
sodpercet javított idején, és
az igen előkelő nyolcadik he-
lyen végzett. A döntőbe azon-
ban csak az első hét
kvalifikálta magát – 0,18
másodperc hiányzott a finá-
léhoz.

döntő nélKül nyErtE 
a tornát. A Gönczi Róbert
Emlékversenyen járt a sze-
gedi Boxvilág Ökölvívóképző
SE. A kétnapos tornára négy
versenyzővel érkezett a
klub. Fazekas Ákos, Héli
Gábor és Simon Attila be-
mutatómérkőzéseken vív-
tak parázs csatákat SZBC-s,
kiskunhalasi és hódmező-
vásárhelyi ellenfelek ellen.
Simon Márkó egészen a
döntőig menetelt, ahol el-
lenfele visszalépett, így
bunyó nélkül nyerte meg a
serdülők 56 kg-os súlycso-
portjának tornáját.

Újra Szegeden a közönségkedvenc

Visszatér Dean Bombač!
Nagy az öröm a MOL-PICK Szeged szurkolói között. Két-
éves lengyel kitérő után ismét a Tisza partján játszik a szlo-
vén irányító.

Derült égből villámcsapás-
ként robbant a Bomba(č)hír,
hogy megvan a MOL-PICK
Szeged hatodik igazolása is.
Dean Bombač 2014-ben ér-
kezett Szegedre, majd két
éve, 2016-ban köszönt el a
Tisza-partiaktól, és tette át
székhelyét Kielcébe. Ismét
eltelt két év, és a szlovén kar-
mester úgy döntött, ideje
lépni. A 29 éves játékos két
lengyel bajnoki címet és len-
gyel kupát nyert, az előző
szezon legjobb irányítójának
választották, többek között
60 szerzett góljának is kö-
szönhetően. Az nyílt titok volt,
hogy Bombač mindig is visz-
sza akart jönni Szegedre.

– Korábban is folytak már
tárgyalások a háttérben, de
most végre célegyenesbe ért
a dolog. Igyekeztünk titokban
tartani a dolgokat, pont
azért, hogy semmi ne akadá-
lyozhassa meg az igazolás
létrejöttét. A lengyel sztárcsa-
patnál elindult egy ilyen pro-
jekt felépítése, több játé-
kossal hosszabbítottak szer-
ződést, köztük Dekivel is. De
ő továbbra is ahhoz ragasz-
kodott, hogy szeretne vissza-
térni. Valóban hosszabbított
Kielcében, de ez most fel-
bontásra került, és nyártól
nyugodt szívvel csatlakozhat
hozzánk, és remélem, segít-

ségünkre lesz a céljaink el-
érésében – árulta el Szögi
Nándor, a MOL-PICK Szeged
operatív igazgatója.

„Deki” a hatodik érkező
Nik Henigmann, Stanislav
Kašpárek, Jorge Maqueda,
Joan Cañellas és Mirko Alilo-
vič mellett. 

Irányító poszton a bőség
zavarával küzdhet Juan Carlos
Pastor vezetőedző. Dmitry Zsit-
nyikov és Staš Skube mellett
Dean Bombac is színesíti a pa-
lettát. Az orosz átlövőként is
bevethető, de így is nagy küz-
delem lesz a csapatba kerülé-
sért. Édes teher lesz ez a
Miszter vállán.

Nem is volt kérdés, hogy
Bombač újra a 44-es mez-

számot választja. 

Kibérelték a dobogót

Mindkét éremből jutott
mindkettejüknek. Balról

jobbra: Biacsi Ilona, Biacsi
Bernadett. 

Biacsi Ilona és Biacsi Berna-
dett felosztotta egymás kö-
zött az arany- és az
ezüstérmet. Az SZVSE para-
síkfutói Párizsban 1500 mé-
teren, valamint 800 méteren
álltak rajtvonalhoz. A rövi-
debb távon Bernadett állha-
tott fel a dobogó legfelső

fokára, testvére ezüstérmes
lett. A másfél kilométeres
távon a sorrend pont fordított
volt: Ilona volt a gyorsabb,
Bernadett pedig második-
ként haladt át a célvonalon. 

– Nem osztottuk el, tesó
gyorsabb volt 800-on, utána
másnap volt az 1500. És sze-
rintem így igazságos. Egy-egy
arannyal, egy-egy ezüsttel jöt-
tünk haza. És nagyon meg
vagyunk elégedve egymás-
sal. Éppen beszélgettük az
edzővel, hogy most már csak
készülünk. Mert eddig na-
gyon sok versenyünk volt.
Mindig kicsit edzettünk, amit
megtört a verseny. De most
teljes gőzzel csak edzés,
hogy a legjobbak legyünk az
Európa-bajnokságon –
mondta Biacsi Ilona, az
SZVSE világbajnok parasíkfu-
tója.

Világbajnok lett a SZEOL SC játékosa

Rácz László (a kép jobb szélén): Első alkalommal hívtak meg a kárpátaljai válogatottba, de re-
mélem, nem utoljára. Nagyon nehéz szavakba önteni ezt az érzést, elképesztő élmény volt. 

Az Állam Nélküli Népek Lab-
darúgó Szövetsége által szer-
vezett világbajnokságot Kár-
pátalja nyerte. A vb-trófeát
pedig Rácz László is a ma-
gasba emelhette.

A Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség, más néven a FIFA
nem ismeri el a CONIFA, va-
gyis az Állam Nélküli Népek
Labdarúgó Szövetségének
égisze alá tartozó tagokat.
Ez a szövetség mintegy 300
millió embert foglal magába
szerte a világon. Éppen ezért
saját labdarúgó-világbajnok-
ságot szervez, ahol olyan
nemzetek lépnek pályára,
mint Kárpátalja, Tibet vagy
épp Székelyföld. A SZEOL SC
kárpátaljai születésű labda-
rúgója, Rácz László ezen a
világbajnokságon szerepelt.
A játékos elmondta, ugyan-
úgy kell elképzelni ezen csa-

patok működését, mint bár-
melyik más válogatottét.

– Ugyanúgy működnek a
dolgok, mint bármelyik, FIFA
által elismert válogatottnál.
Összetartások vannak, edző-
mérkőzések vannak, és kvali-
fikálni kell magunkat egy ilyen
rangos tornára. Ami egyébként
nem sikerült Kárpátaljának, és
a Felvidéknek kellett volna
mennie erre a tornára, de
végül ők visszamondták, tíz
nappal a torna előtt. Így mi ju-
tottunk ki, és mi mentünk el 
– árulta el Rácz László, a
SZEOL SC játékosa. 

A csoportkörben Észak-
Ciprus volt az első ellenfél,
azon a meccsen 1–1-es dön-
tetlen született, majd jött a
Tibet elleni 5–1-es és az Abhá-
zia (Oroszország és Grúzia kö-
zötti terület a Kaukázusban)
elleni 2–0-s győzelem. Majd az
egyenes kieséses szakaszban

Kaszkádiát (amerikai–kanadai
népcsoport) verték 3–1-re. Az
elődöntőben Székelyföldet bú-
csúztatták 4–2-vel egy felejt-
hetetlen meccsen.

– Én ezt a meccset talán a
legkülönlegesebbnek monda-
nám, a döntővel együtt, hiszen
London közepén több száz ma-
gyar előtt tudtunk játszani. És
nagyon jó hangulatú, villanyfé-
nyes meccs volt. Egy kis stadi-
onban, ami tényleg megtelt
magyarokkal. Nagyon jó érzés
volt. 3–0-ra is vezettünk, majd
az utolsó negyedórában három
perc alatt kaptunk két gólt, és
nagyon szoros lett a vége, de
végül mi jutottunk a döntőbe –
mesélte Rácz László.

A fináléban a csoportrivális
Észak-Ciprus volt ismételten az
ellenfél, a gól nélküli döntetlen
után tizenegyesekkel nyerte
meg a világbajnokságot Kár-
pátalja.

Nyolc szegedi az utánpótlás Eb-n és vb-n
Szolnokon ültek hajóba az
NKM Szeged VE versenyzői a
válogatón, ahol az ifjúsági és
U23-as világ- és Európa-baj-
nokságra való kijutás volt a tét.
Makrai Csaba utánpótlás szö-
vetségi kapitány mindössze
két héttel az auronzói utánpót-
lás Eb előtt (ami június 28. és
július 1. között zajlik) tudta fel-
mérni a fiatal kajakosok, kenu-
sok állapotát. Az olaszországi

kontinensviadalra négy sze-
gedi fiatalnak szavazott bizal-
mat a szakember: Szendy
Márk K4 500 méteren, Mis-
kolczy Fruzsina C1 200 és
500, valamint C2 500 méte-
ren állhat rajtvonalhoz. Mind-
ketten az U23-as korosz-
tályban. Az ifiknél Csorba Zsó-
fia bizonyíthat C1 500-on, va-
lamint Kocsis Ádám C1 1000
méteren. Természetesen vala-

mennyi szegedi eredményről
beszámolunk.

Az ifjúsági és U23-as világ-
bajnokság még odébb van, jú-
lius 26. és 29. között lesz
Plovdivban, ott, ahol tavaly a
felnőtt Eb volt, de már azt is
tudni lehet, hogy ott hány sze-
gedi lesz. Nádas Bence az
U23-asok között K4 500 mé-
teren ül hajóba, Kocsis Ádám
itt is érdekelt lesz, C1 1000 és
C4 500 méteren, itt is az ifjú-
sági mezőnyben. Kocsis egy
csapathajóban térdel majd
szegedi klubtársával, Zombori
Dominikkal. A szegedi világku-
pán bronzérmes Nagy Bianka
és az EYOF-győztes Molnár
Csenge szintén az ifik mező-
nyében áll majd rajtvonalhoz.
Előbbi C1 200 méteren, utób-
bi C1 500 méteren, és a két
szegedi kapta meg a C2 200
és 500 méteres számot is.

Mester és tanítványai. Balról jobbra: Molnár Csenge, Kása
Péter, Nagy Bianka. 
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LIBIKÓKA GRECSÓVAL ÉS
HRUTKÁVAL
Időpont: július 3., kedd,
20.30
Helyszín: a városháza udvara
A Nyári színházi estéken Libi-
kóka címmel láthatják Gre-
csó Krisztián és Hrutka
Róbert zenés pódiumestjét.
Az ismert író és a népszerű
zeneszerző közös estjén
anyáink, apáink történetei
kerülnek elő. Úgy, ahogy
régen, társaságban volt szo-
kás, dalban, mesében

mondva el.
Zene, iroda-
lom és szín-
ház találko-
zása az este,
új írások és a
szerzők kö-
zös dalai.
Hintázzanak

Grecsó Kriszti-
ánnal és Hrutka Róberttel!

VÉGIGTÁNCOLJÁK A VÁ-
ROST 
Időpont: július 4–7., szerda–
szombat
Helyszín: Dugonics tér, kis-
színház, nagyszínház
Szegeden 1966 óta rendez-
nek néptáncfesztiválokat: a
páros években nemzetközi
találkozókat tartanak, míg a
páratlan esztendőkben or-
szágos összejöveteleket
szerveznek. Most több száz

Szeretne családi belépőt (2 felnőtt és 2 gyermek) nyerni a Partfürdőre? 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: július 4. 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: Szeged Széchenyije Vedres István főmérnök. A nyertes: Vékony Áron. Gratulálunk!

táncos veszi birtokba a város
utcáit, tereit, hat külföldi és
három hazai együttes mutat-
kozik be: jönnek Costa Ricá-
ból, Hollandiából, Spanyolor-
szágból, Szlovákiából, Szer-
biából és Macedóniából is.

A fesztivált július 4-én,
szerdán hagyományos me-
nettánccal nyitják meg: a
részt vevő kilenc együttes
több száz táncosa 17.30-kor
indul a Széchenyi térről a Du-
gonics téren felállított szín-

padig, miután végigtáncolják
a sétálóutcát, itt néhány per-
ces műsorral mutatkoznak
be a szegedieknek. Három
alkalommal – csütörtök 17
óra, péntek és szombat 10
óra – a Dugonics téren mu-
tatkoznak be a külföldi együt-
tesek. 

A kis-
színház-
ban szer-
dán 20
ó r a ko r,
csütörtö-
kön 19
ó r a k o r
f o l k l ó -
r e s t e n

lépnek fel az együttesek. A
fesztivál gáláját szombaton
19 órakor a nagyszínházban
tartják. A néptánctalálkozó
minden programja ingyenes,
a színházi programokra azon-
ban előzetesen jegyet kell
igényelni az IH Rendezvény-
központban.

HÁROM SZABÓLEGÉNY,
PANNI ÉS AZ ÁLOMMA-
NÓK 
Időpont: július 5–8., csütör-
tök–vasárnap
Helyszín: Stefánia
Július végéig tizenhat szín-
házi előadást láthatnak a
várjátékokon, amely gyer-
meknapokkal nyit.

Július 5., csütörtök, 10
óra: Három szabólegény –
zenés mesejáték, SZÖSZ
Szabad Ötletek Színháza; 18
óra: Robin Hood – zenés me-
sejáték, SZÖSZ Szabad Ötle-
tek Színháza.

Július 6., péntek, 10 óra:
Szinovál Gyula: Panni és az
álommanók (avagy visszaté-
rés Óz földjére – interaktív
mesejáték sok zenével, Szép
Ernő Színház; 18 óra: Móra
Ferenc: Kincskereső kisköd-
mön, avagy miben lakik a
magyar tündér, Szép Ernő
Színház.

Július 7., szombat, 10
óra: Csukás István–Darvas
Ferenc: Ágacska – zenés me-
sejáték 5-10 éveseknek,
Szép Ernő Színház; 18 óra:
Janikovszky Éva: Kire ütött ez
a gyerek?, Westend Színház.

Július 8., vasárnap, 10
óra: Vuk – bábjáték, Fabula
Színház; 18 óra: Darvasi
László: Trapiti – zenés mese-
előadás, a Szegedi Pince-
színház előadása.
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KOS (III. 21–Iv. 20.) 
Már nagyon sze-
retne szabad lenni,

mert unja a szürke
hétköznapokat. Számolja
a napokat, és várja, hogy
belevethesse magát az
igazi életbe. 

BIKA (Iv. 21–v. 20.) 
Kedvenc évszaka a
nyár, de most elron-

tották a kedvét, így
már a napsütésnek sem
tud annyira örülni. Pár
nap, és rendeződhetnek
a dolgai. 

IKreK (v. 21–vI. 21.)
Most megtalálhatja
élete párját, ha nyi-

tott szemmel jár-kel.
Ha kinyitja a szívét-lelkét,
akkor nagyon nagy dol-
gok történnek önnel a
napokban. 

ráK (vI. 22–vII. 22.)
Nem tudja, merre
induljon. Kissé bi-

zonytalan az utóbbi
napokban. Egy kedves is-
merőse azonban utat
mutat, érdemes megfo-
gadnia a tanácsát! 

OrOSzLán (vII. 23–
vIII. 22.) Hirtelen
haragra gerjed egy

jelentéktelen, piszli-
csáré dolog miatt. Ne
hagyja, hogy az érzelmei
irányítsák, hiszen sokkal
okosabb annál. 

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Lassan rende-
ződhetnek a dolgai,

és nyugodt időszak
következhet az életé-
ben. Megvalósíthatja régi
nagy álmait, amihez se-
gítséget is kap. 

MérLeg (IX. 23–X.
22.) Sokszor érezte
magát elveszettnek

az utóbbi időben, de
a környezete semmit
sem érzékelt ebből. Be-
szélgessen azzal, akit a
legjobban szeret! 

SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Már nagyon
várja, hogy egy ki-

csit pihenhessen,
mert sokat dolgozott az el-
múlt hetekben. Nem várt
öröm érheti. Szerencse-
számai: 2, 13, 27, 49, 90. 

nyILAS (XI. 22–XII.
21.) Szíven találta
egy őszinte, kendő-

zetlen kritika, ame-
lyen napok óta emészti
magát. Fogadja meg, és
ne rágódjon rajta! Ez a

legjobb, amit tehet. 
BAK (XII. 22–I. 20.)
Úgy érzi, szinte min-
denki ön ellen for-

dult, már összeeskü-
vés-elméleteket is gyár-
tott. Talán ideje lenne pár
napra elmennie lazítani,
kikapcsolódni. 

vízönTŐ (I. 21–II.
19.) Minél inkább
húzza-halasztja a

döntést egy fontos
ügyben, annál nehezebb
lesz majd határoznia.
Fogja fel úgy, hogy most
vagy soha! 

Halak (II. 20–III. 20.) 
Felszabadult na-
pok várhatnak ön-

re, sok kedves isme-
rőse veszi körül, akikkel
nagyon jól érzi magát.
Egy dologra figyeljen: a
mérték az érték! 
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E sorok írója van olyan idős, hogy máig a fülébe cseng Kál-
mán György jellegzetes hangja. Lukács Margitra pedig a Te
rongyos élet című filmből emlékszik, ahol az egyik grófnőt
alakította. A két kiváló színművészről 1960-ban készült a
kép a Tömörkény-gimnázium udvarán, ahol egy előadásra

készültek (fotó: Fortepan/Kotnyek Antal). Szeged kulturális
élete rendkívül gazdag és sokszínű. Ilyenkor a város terein
és udvaraiban jobbnál jobb színházi előadásokat, koncer-
teket láthatnak, hallhatnak a szegediek és a városba láto-
gató vendégek.

Június 30.
szombat

Július 1.
vasárnap

Július 2.
hétfő

Július 3.
kedd

Július 4.
szerda

Július 5.
csütörtök

Július 6.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: visszatér a nyári idő

Forrás: koponyeg.hu

HOrOSzKóP

FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
Július 3., kedd, 19.25
Nyári színházi esték az or-
szág négy színházából.
VÁLOGATÁS A BTK KOMMU-
NIKÁCIÓ SZAKOS HALLGA-
TÓINAK MUNKÁIBÓL
Július 4., szerda,19.25
Kutyalelkek – Sinka Hédi
filmje a terápiás kutyákról.
A SZOMSZÉD VÁR – TU-
RISZTIKAI MAGAZIN
Július 4., szerda, 20.00
Spárgafesztivál Öttömösön,
fürdőzés Makón, séta a Ti-
sza árterében – fedezzük fel
együtt Magyarországot!
KÉPMUTATÓK 2.0 – FILMEK
SZEGEDI ALKOTÓKTÓL
Július 6., péntek, 19.25
A rabbiképző 140 éve – Bub-
ryák István filmje.
SZEGEDI HÍREK
Július 2–6., hétfő–péntek, 19
óra
A híradó minden hétköznap
20 perces összefoglalóval 
jelentkezik a nap közéleti,
politikai, gazdasági, egye-
temi, kulturális és sportese-
ményeiről.

JÚLIUS 2., HéTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Polgármesteri Hivatal Kiskun-
dorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas u. 12.)
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)

JÚLIUS 3., Kedd
nógrádi Tibor: 17.00 (Klebelsbergtelep, Összefogás Háza –
Zentai u. 31.)

JÚLIUS 4., SzerdA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 13.00–14.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)

JÚLIUS 7., SzOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor 
tér 1.)

27/18
Pál

25/14
Tihamér,

Annamária

26/14
Ottó

27/15
Kornél,
Soma

28/15
Urlik

30/16
emese,
Sarolta

30/18
Csaba

Szeged régen

12 l TARKABARKA

SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT: 2018. 06.
15-én Tormási László és Al-
mási Tímea, Vágó Levente
Martin és Lipták Dóra, Tóth
Sándor Csaba és Czető
Andrea, Ferenczi János és
Ruiu Alina Cleopatra, Vas-
tag Roland és Teller Dóra;
2018. 06. 16-án Tóth Már-
ton Tamás és Török Mari-
anna, Fridvalszki Richárd
és Terhes Nóra Magdolna,
Balogh Elemér és Lomnici
Adrienn Éva, Sütő Péter Pál
és Kertész Judit, Kővári

Bence Péter és Báthori
Ágnes, Csáki Szabolcs
Tibor és Sipos Réka, Csányi
Roland és Molcsányi Petra,
Pálfalvi Gergely István és
Biacsi Gyöngyi, Udvari Sán-
dor és Nagy Tímea.

SZEGEDEN SZÜLETETT:
Draskóczy Dávid Istvánnak
és Nagy Alexandrának
2018. 06. 09-én Rebeka
Lea, Keresztes Zoltánnak
és Novák Csengének 2018.
06. 10-én Dániel, Asbóth
Lászlónak és Nagy Juditnak

2018. 06. 14-én Flóra
Alina, Matuz Krisztiánnak
és Csányi Mónika Katalin-
nak 2018. 06. 15-én Zé-
tény, Palcsók Lászlónak és
Csányi Tímeának 2018. 06.
16-án Levente, Páli Róbert
Lászlónak és Dombi Judit
Máriának 2018. 06. 16-án
Vilmos Róbert, Domokos
Gergő Dánielnek és Szabó
Annának 2018. 06. 18-án
Lilianna utónevű gyermeke
született.

Gratulálunk!


