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Szeged a nyaralóhelyek toplistáján
Egyedüli település, amely nem fürdőváros.

Kutya
a villamoson
Kézipoggyász
méretű eb
utazhat ingyen.

10.

Meghódították Amerikát
Szegedi karatésok sikere a tengerentúlon.

Rokkantak népesítették be a telepet

Egyéves ünnepségsorozattal emlékeznek az alapításukra

– 1975-ig ilyen földes volt a mi Gera Sándor utcánk – mutatja Engi József Markos Gyöngyinek. Sorsolták a házhelyeket.
Kilencven éve hadirokkantak, -özvegyek és -árvák
kaptak házhelyeket a vágóhídon túl. Első telepesei
után Rokkanttelepként emlegették, majd jótevője
nevét vette fel, később Ságvárinak hívták. A városrészek történetét Kecskésteleppel folytatjuk.
– Egyéves jubileumsorozatot
szervez a művelődési ház, a
Cikér Egyesület, az iskola, a
nyugdíjasok és civilek. Ünne-

peljük, hogy kilencvenéves a
telep, a Hősök keresztje és
az itteni oktatás. Jövőre
nyolcvanéves a kultúrház és
az óvodai nevelés – sorolta
az ünnepi alkalmakat Markos Gyöngyi muzeológus,
helytörténész, aki tíz éve lakója is Kecskéstelepnek.
Az első világháború után
hadirokkantaknak, -özvegyeknek és -árváknak osztottak telkeket országosan, így
Szegeden is. Nálunk 1923ban határozták el, hogy ház-

helyekhez juttatják a rászorulókat a szántók és szérűskertek helyén, a betelepülés
még a harmincas években is
tartott. Az elesettek már
1924-ben kérelmezték, hogy
a Rokkanttelepként emlegetett negyedet a jótevőjükről,
Kecskés Istvánról nevezzék
el. Pártfogójuk 381 házhelyet és 591 hold bérföldet
osztatott szét, és munkalehetőséghez juttatta a rászorulókat. Kosárfonó üzemet
nyitott, bicikliőrző munkát,

A nyári tábor nem gyermekmegőrző

Bera Emese és Bera András (képünkön) már választott magának
nyári tábort. Anyukájuk, Varga
Mária maximálisan egyetért Orbán
Hédivel, az Agóra igazgatójával
abban, hogy a nyári tábor nem
gyermekmegőrző, hanem tartalmas programokat kell szervezni a
gyerekeknek. Szegeden az Agóra
szervezi a legtöbb tábort, itt minden évben kínálnak valamilyen újdonságot. Ilyen a Legyél a
barátom! tábor is, amit sérült gyermekeknek szerveznek.
Bővebben a 8. oldalon

trafikengedélyeket szerzett
nekik, és a korzó padjainak
bérleti díját is ők szedték be.
1928. augusztus 12-én
tartották az ünnepélyes telepkeresztelőt, felszentelték a kőkeresztet az első világháborús
hősök emlékére, és felavatták
a Kecskéstelepi Polgári Kör
díszzászlaját. A jubileumsorozatot – önkormányzati képviselőjük ígérete szerint –
névadójuk mellszobrának avatásával zárják.
Folytatás a 3. oldalon

SZIN-játék fesztiváljegyekért!

9.

Tatrák Szegeden:
mintha mindig itt lettek volna

Ha Csehország, akkor knédli, sör, Škoda – meg a Tatra villamosok. Utóbbiak szegedi megjelenéséhez kellett egy kis
klasszikus magyaros vacakolás, de visszatekintve egyáltalán nem baj, hogy így cserélődtek le a villamosok. Közlekedéstörténeti sorozatunk harmadik része.
Már a nyolcvanas években
tudni, érezni lehetett, hogy
szükség lenne Szegeden új villamosokra. Hasonló volt a
helyzet a másik két vidéki villamosos városban, Debrecenben és Miskolcon is. Éppen
ezért gondolta úgy a három
megyeszékhely, hogy közösen, összefogva nagyobb az
esélyük arra, hogy modern
járművekre cseréljék az akkori villamosaikat.
Kéznél volt a Ganz-gyár,
amely elkezdte tervezni, gyártani az új villamost, de nagyon

drágán. Drágította a helyzetet
a rendszerváltás is, így a három város összefogása a
közös, egységes villamosokért
véget ért. Debrecen végül kitartott a hazai mellett, Miskolcnak azonnal kellettek használt
villamosok, Szeged viszont úgy
döntött, új villamosokat vásárol. Négy villamosgyártó indult
el végül azon a pályázaton,
amelyet Szeged önkormányzata 1994-ben írt ki, megreformálandó a kötöttpályás járműparkját.
Folytatás a 6. oldalon

Nevesítve. 2009 óta hirdeti Nizza és Szeged testvérvárosi
kapcsolatát a 205-ös Tatra.

Több mint 6200 nevezés érkezett a sárkányhajó-világbajnokságra, amelyet a Maty-éren
és a Tiszán rendeznek meg július 17–22. között. Cikkünk a 10. oldalon
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Elküldi a kormány
a közmunkásokat

33 százalékos leépítés

2018. július 7., szombat

Szeged a hazai nyaralóhelyek toplistáján

A kormány még tavaly bejelentette, hogy jelentősen le
akarja építeni a közmunkarendszert. A 2016-os létszámcsúcshoz képest az idei év első négy hónapjában már 73
ezerrel dolgoznak kevesebben ebben a rendszerben.
A Policy Agenda azt nézte meg,
hová tűntek a közmunkások.
Hol és hogyan történt a nagyarányú leépítés? A Belügyminisztérium adataiból kiderül,
hogy a 2016-os létszámcsúcshoz képest, amikor 223 ezer
ember dolgozott a közfoglalkoztatásban, az idei év első
négy hónapjában már csak
150 ezer főt foglalkoztatnak
ebben a rendszerben. Ez 33
százalékos létszámleépítést jelent, azaz több mint 73 ezer
munkást – írta meg a privatbankar.hu.
Az adatokból az látszik,
hogy településtípusok szerint
nincs lényeges eltérés 2016 és
2018 között. Azaz a teljes közmunkás-állomány 56,3 százaléka dolgozott 2016-ban a
legkisebb településeken, és
2018-ban is hasonló volt a számuk. Az adatok azt mutatják,
hogy településtípusok alapján
nem történt változás, azaz
arányaiban minden területről
ugyanannyi embert vettek ki a
rendszerből. A 73 ezer fős létszámcsökkenésből 41 ezer főt
a falvakban élők, 24 ezer főt a
nem megyei jogú városokban
élők jelentik, míg a fővárosban
és a megyei jogú városokban
8 ezer fővel építették le a létszámot.

Megyénkénti változás

A létszámleépítés területileg
egyenlőtlen volt. A legnagyobb
veszteséget szenvedő három
megye (Hajdú, Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-SzatmárBereg) 27 ezer közmunkással
kevesebbet tudott foglalkoztatni, míg a lista másik végén
lévő megyék (Vas, Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom)
3 ezer főt. Csongrád megye a
középmezőnybe tartozik. Természetesen a keleti megyékben korábban is több közmunkás dolgozott, ezért arányaiban ez is jellemzi a helyzetet.
Átlagosan 33 százalékkal
csökkent a közmunkások száma. Ettől kisebb mértékű csökkenést Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Tolna, Nógrád, Békés és BácsKiskun megyében regisztráltak. Az is kitűnik az adatokból,

hogy a közmunkások létszámcsökkenésével nem jelentkezett lényegesen több munkanélküli. Nem feltétlenül azok
helyezkedtek el, akik előtte
közmunkások voltak, de létszámukat tekintve ennyien bekerültek a munka világába.
Egyedül Szabolcs-SzatmárBereg megye lóg ki, ahol 10
ezer emberrel kevesebbnek jutott közmunka az idei év elején, mint 2016-ban, ugyanakkor majdnem ezer fővel
csökkent a foglalkoztatottak
száma is.

Kevesebb a közmunkástelepülés

2016-ban 977 település volt
(az összes település 31 százaléka) olyan, ahol a munkavállalási korú népesség
legalább 10 százaléka közmunkásként dolgozott. Ez a
szám idén 585-re csökkent
(19 százalékára az összes településnek). Még mindig óriási az ország két része közötti
eltérés. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban az látszik, hogy még a közmunkások létszámleépítése után is
1000 foglalkoztatottból 180
közmunkás. Ezzel szemben
Győr-Moson-Sopron megyében 1000 foglalkoztatottból
mindössze 6-an.
Politikai szemszögből nézve a Policy Agenda szerint a Fidesz úgy hajtott végre a
közfoglalkoztatásban 33 százalékos létszámleépítést másfél év alatt, hogy arányaiban
fűnyíróelv-szerű volt, miközben
a foglalkoztatottak száma
miatt nagyon rosszul érintette
a nehezebb helyzetben lévő területeket. A munkaerőhiány
miatti kereslet tényszerűen
ennek a rétegnek egy részét
felszippantotta. Egyértelmű
azonban, hogy lettek olyanok,
akiket az „árokszélén” hagyott
a rendszer. A közmunkarendszer továbbra is a falvak munkavállalói számára jelent
nagyobb segítséget. Sajnos ez
azt eredményezi, hogy a falvakban a becslések szerint
1000 foglalkoztatottból 72
ember csak közmunkásként
tud dolgozni.

Szeged legnépszerűbb rendezvénye a borfesztivál a városnapi programsorozatban.
Siófok hosszú évek óta őrzi vezető helyét a Szallas.hu foglalási adatai szerint. A Top 10-be
Szeged is bekerült, egyedüliként a nem fürdővárosok
közül.
Idén is a Balaton honfitársaink
legfelkapottabb nyaralóhelye; a
Szallas.hu Top 10-es foglalási
adatai szerint négy a magyar
tenger partján fekszik. Másodiknak felzárkózott a híres fürdőváros, Hajdúszoboszló. Balatonfüred bronzérmes lett most
a nyaralók körében. Ezt követi
Eger, Gyula, Zalakaros, Szeged,
majd két balatoni és egy ahhoz
közeli helyszín, Zamárdi, Hévíz

és Keszthely zárja a listát – írta
meg a blikk.hu.
A nyaralást tervező magyarok 89 százaléka belföldön
pihen, csak 11 százalékuk tervez külföldi utazást. Utóbbiak
közül legtöbben Horvátországba indulnak, de sokan választják Görögországot és
Törökországot. Az utazási irodák adatai szerint feljövőben
van Bulgária, és még mindig keresik az olasz és spanyol tengerpartokat.
– Egy évtizeddel ezelőtt
sokan az utolsó pillanatban foglaltak last minute utakat, amelyeket olcsón meg lehetett
csípni, ma már pont az ellenke-

A Lázár család újabb
földekkel gazdagodott

Lázár János édesapja, nagybátyja és unokatestvére: a
család együtt több mint
500 hektárnyi állami földet
szerezhetett meg Csongrád
megyében az árveréseken.
A legújabb Ángyán-jelentés
alapján az átlátszó.hu megírta: Lázár János édesapja,
nagybátyja, valamint unokatestvére és annak felesége
összesen több mint 500 hektár Csongrád megyében dobra vert állami földet szerzett
meg a földárveréseken. A cikk
szerint a nagy nyertesek között van még Besenczy Zoltán, Szarvas volt fideszes
alpolgármestere és fia, illetve
más helyi érdekű oligarchák.
Ángyán József, a második
Orbán-kormány vidékfejlesztési államtitkára 2015 óta készít tanulmányokat az úgynevezett Földet a gazdáknak!
program gyakorlatáról.
A megyei földárverésekről
most készült el a hetedik jelentés. Ezúttal a téma Csongrád
megye, ahol 12,1 ezer hektárt
árvereztek el. A trend a szokásos: kevesen nyertek nagyon
sokat, köztük kormány-közeli

potentátok hozzátartozói. A
mintegy 12 ezer 100 hektár elárverezett megyei területből
több mint 7 ezer 700 hektár,
azaz közel 64 százalék, licitálás
nélkül, kikiáltási áron talált gazdára. További 2100 hektár
pedig azt alig meghaladó áron,
ráadásul a hektáronkénti 1035 millió forintos európai földárak töredékéért, átlagosan 1,6
millió/ha megfizetésével került
az árverési nyertesekhez.
Az elkelt megyei földterület
ugyan 277 nyertesé lett, csakhogy annak közel 70 százalékát, több mint 8300 hektárt
mindössze 27 nagy, 100 hektár fölötti területhez jutott érdekeltség szerezte meg. Az
átlagot az a 126 kisnyertes javítja, aki 20 hektár alatti területet szerzett; ők a létszámnak
ugyan majdnem a 60 százalékát képviselték, de csupán a
területek nem egészen 9 százalékához, azaz összesen
1000 hektárhoz jutottak. A
megyei átlag: nyertesenként
44 hektár. Jól hangzik, csak
hamis. Csongrád megyében a
földek mintegy 58 százalékát
külső, tőkeerős árverezők szerzik meg – írja az átlátszó.hu.

zője dívik: átlagosan 137 nappal előre foglalnak szállást a
nyaralók – adott helyzetképet
Keresztes Nóra, a portál marketingmenedzsere. Most előfoglalással lehet olcsóbban kihozni
a nyaralást, a szállásadók
ugyanis akár 20 százalék kedvezményt is adnak. A magyarok
átlagosan 83 ezer forintot költenek foglalásonként. SZÉPkártyával nagyvonalúbban szervezik a nyaralást, így 112 ezer
forintot hagynak egy alkalommal a szállásokon.
A nyaralók több mint fele az
önellátó apartmanokat és vendégházakat választja, hotelben
a magyarok kevesebb mint ne-

gyede nyaral. Négycsillagos
szállodát az üdülők csak 10
százaléka engedhet meg magának. 13 százalék foglal háromcsillagos hotelban. Az ennél
alacsonyabb színvonalú 2 csillagos szállodákat alig választják. Akkor már inkább olcsóbb
panzióba mennek. A múlté már
az is, hogy a családok nyáron elutazzanak egyben két hétre. Az
adatokból kiderül, hogy inkább
többször utaznak kevesebb
napra, és nem csak nyáron,
nem csak belföldön. A külföldön nyaralók nagyobb része
csak apartmant vesz ki 100120 ezer forintért, és autóval
utazik.

Rendelje meg most melegvíz-mérő cseréjét!

2018. június 1. és augusztus 31. között megrendelt mérőcsere esetén
az árak:
1 db melegvízmérő-csere
13.990 Ft
2 db melegvízmérő-csere
21.990 Ft
A melegvízmérő-csere megrendeléséhez hívja ügyfélszolgálatunkat:
62/540-540/3-as menüpont.
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Rokkantak népesítették be
a Kecskés István-telepet

Egyéves ünnepségsorozattal emlékeznek az alapításukra

Folytatás az 1. oldalról
Apránként teltek meg házakkal az utcák. Kicsi, legfeljebb
kétszobás épületeket húztak
fel vert vagy vályogfallal, döngölt padlóval. Nem létezett járda, út, közlekedés.
– 1956-tól vitt utasokat az
első, a 6-os busz a szerdai és
szombati piacos napokon
– teszi hozzá Engi József
nyugdíjas vasutas dolgozó,
aki a telep közlekedését is
kutatta. Különben a vágóhídig (a mai szalámigyárig) kellett gyalogolni a villamosvégállomásig. Kisvasúttal lehetett még utazni a mai Roosevelt tértől az átrakóállomáson át a két telep közti töltésen Mihálytelek, Ásotthalom, Pusztamérges felé.
– Fiatal házasként egy
kisgyerekkel adtam be a lakásigénylésemet a MÁV-nál
meg a tanácsnál, aztán kiderült, mások öt-hat éve várnak
ilyen lehetőségre. Hallottam
viszont, hogy vasutas-postás
szervezésben Ságvári-telepen (mert 1951 óta így hívták) telket osztanak. Azt sem
tudtam, merre lehet – idézte
fel Engi József. – A főszervező, Csorba József postás
dolgozó azt sorsolta ki először, ki hányadikként húzhat,
majd sorrendben a telkeket.
Fiatalon, meggondolatlanul
és bohón azt gondoltam, ide
a hónom alá a nagyvilágot,
mindent megoldok. Kölcsönből váltottam házhelyet a
Gera Sándor utcában, és

A kilencvenéves Hősök keresztje, vagyis kőkereszt. Ajtaja
mindig nyitva az emlékezők előtt.
építkezni kezdtem. Létezett
már az orvosi rendelő, fiókposta, élelmiszerbolt hentessel a művirág-kereskedés
házában, két vendéglő, a
Hattyú és a Pikoló, később
lángossütő a mai pékáruda
bódéjában. Komfortosnak
éreztem a telepet; központjának az iskola, a kultúrotthon
és a rendelő számított. Érdekes, a miénk az egyetlen művelődési ház, ami a régi
állapotát őrzi ma is a kezdeti

Javaslatok a jövőre

A telepiek nem mulasztják el minden fórumon hangsúlyozni javaslataikat: 1. Vegyesbolt. 2. A vonatokat a dorozsmai és a rókusi állomás felé terelni. 3. Visszaállítani
a 76-os busz vonalát. 4. Felújítani a kecskési és hattyasi
sorompó közti nyári utat. 5. Rendbe tenni az erdősávot.

Markos Gyöngyi. – Meghatott, hogy a Tombácz család
megőrizte a telepavató meghívóját. Jucika néni a kultúrház kocsmájában dolgozott,
náluk maradtak fenn dokumentumok az ottani klubról,
a rokkantak törzshelyéről, a
kör szobájáról. A kör a Kecskéstelepi Polgári Kör, aminek
az élére előbb Gyémánt Jánost, majd Kecskés Istvánt
választották. A mindennapokban segített a családoknak
például munkalehetőséggel,
felkarolta a kéréseiket, például hogy vezessék be a
vizet, a villanyt, legyen út,
járda. Nem utolsósorban pedig rendezvényekkel igyekezett összekovácsolni a közösséget a vallási közösségekkel
együtt, melyeknek a motorjává Schneider Vendel plébános vált. Működött önkéntes
tűzoltóság, dalárda, vonószenekar, mégpedig nem is akármilyen, mert Klebelsberg
Kunó temetésén is részt vettek. A Kis Szent Teréz Leánykörben a hitéletről beszélgettek, kirándulásokat szerveztek, színdarabokat adtak elő.
Tombácz Jucika néni szerint
olyan lett az egész telep, mint
egy nagy család – tette hozzá
a helytörténész.
Dombai Tünde

650-ről 3000 lelkesre duzzadt városrészrészben. A telep 1992 után kapta vissza a
Kecskés nevet.
– Meglepett, hogy a néhai
Csala Margitka néni háza
még áll a kereszt mellett, hiszen annak még az alaprajza
is megvan.
Bolt működött benne
régen. Micsoda szép
helytör téneti gyűjtem é n y t
lehetne
benne kialakítani!
– mesélte
h i á n y Bata József, az első telepesek egyike.
pótló telepA család a Moholi soron kapott házhelyet.
kutatásáról

A telep és főútja, a Szabadkai út az 1960-as években.

AKTUÁLIS l 3
VÉLEMÉNY

Hurrá! Nyaralunk?

Régen családilag nyaraltunk. Igaz, nem az Adrián, de
mégiscsak a Balatonon. Édesapám beutalót igényelt az
Ingatlankezelő Vállalat munkatársaként. Így töltöttünk
minőségi időt egymással a déli parton. Beton pingpongasztal, meggymárka és hideg Kőbányai sör. A legkisebbeknek pálcikás Leo jégkrém. Fonyód-Bélatelepen,
lenn a parton, kecskekörmöket gyűjtöttünk a csillogó homokban. Aprócska, félholdat formázó kagylókat.
Hurrá, nyaralunk! – dobban meg hangosan sok ezer
diák szíve ezekben a hetekben országszerte. „VAKÁCIÓ!”
– a zöldre
Átlagosan tízből hét magyar csafestett iskolád nem engedheti meg magálai táblákon
nak a nyaralást. A suliban szinte
színes krémindig vidám Berciéknél is ez a
tákkal rajhelyzet. A hetedikes fiú egykedzolt, vicces
vűen néz maga elé a konyhában.
ákombáÖccsét várja. Az asztalon szerény
kom betűk
ebéd a tálban.
táncolnak.
Az „Á” legyen létra, a „K” cigánykerekezni készülő bohóc, az „Ó”
egy pettyes labda! Ünnepélyes tanévzáró bizonyítványosztással. Kitört végre a szünet, ám Berci a hetedik
bében csöndesen néz maga elé. Neki a nyár egészen
mást jelent.
A nyolcvanas évek derekán Mártélyon sátoroztunk.
A Holt-Tisza-ágba valamiféle ördögfajzatok tüskéket
szórtak szerteszét. Furcsa alakú, sötétbarna bogyókat,
amelyek csendben várakoztak az úszó növények levelei
alatt. A falusiak ördögtüskének vagy vízi diónak nevezték
őket. Amikor megérik egy-egy ilyen ördögfajzat, vízidiószerzet, lassan alámerül, és meg sem áll a fenékig.
A mélyben azután fájdalmas kapcsolatokba bonyolódik
a fürdőzőkkel. Ördögi tüskefurdancs. Jó pár évvel később tudtam meg, hogy a sulyom – rendszertanos nyelven: Trapa natans – növény termése kellemetlenkedik
Mártélyon. A szegényebb falusiak régen levest és főzeléket készítettek belőle.
Átlagosan tízből hét magyar család nem engedheti
meg magának a nyaralást. A suliban szinte mindig vidám
Berciéknél is ez a helyzet. A hetedikes fiú egykedvűen
néz maga elé a konyhában. Öccsét várja. Az asztalon
szerény ebéd a tálban. Néhány szem hajában főtt
krumpli a főfogás. Mellé köretnek egy kanál tejföl is
megteszi. Berci főzte ma is az ebédet, hisz édesapja már
hajnalban
elsietett a
Színes krétákkal rajzolt, vicces ákommunkába,
bákom betűk táncolnak az iskolai tába ny u k á j á t
lákon. Az „Á” legyen létra, a „K”
pedig kétcigánykerekezni készülő bohóc, az
havonta
„Ó” egy pettyes labda! Ünnepélyes
látja.
Az
tanévzáró bizonyítványosztással. Kiasszony
tört végre a szünet, ám Berci a hetedik
egy Münbében csöndesen néz maga elé. Neki
chen mela nyár egészen mást jelent.
letti faluban lesi egy házsártos öregúr ügyes-bajos kívánságait.
A fiú osztálytársai közül négyen fizetős gyerektáborba
járnak, heti hatvanezerért. Belépőjegyekkel, fóliába csomagolt tízóraival, leves-második-sütikocka ebéddel,
strandolással. Több pénzért, kevesebbeknek.
Hurrá! Nyaralunk? A minőségi időnk az, amit elvesztettünk, s ha így megy tovább, a gyermekeinket is el fogjuk veszíteni. Berci a második padból már régóta unja a
nyári szünetet. A szeptembert szereti, mert ősszel a
menzaebéd húsgombócai mellett a rajzórák vidámsága
várja. Csoportokban alkothat társaival képeket, és színesre festi majd a nyári álmait. Nem szeret egyedül
lenni.
Tóth A. Péter
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Szeged az egyik legkedveltebb úti cél

Új helyen, új arcát mutatja a város vendégeinek a Tourinform-iroda

A Széchenyi téri egykori banképületbe költözött a Tourinform-iroda. Ács Szilvia irodavezető és Nagy Sándor alpolgármester vágta át a szalagot.
Megnyílt a Széchenyi téren a város új turisztikai és idegenforgalmi irodája. A megnyitón elhangzott, Szeged turizmusa egyre dinamikusabban bővül.
A szegediek által csupa fém
portálja miatt csak nikkelháznak becézett Széchenyi téri
egykori banképületbe költözött
a Tourinform szegedi irodája.
Előző helyén, a Dugonics téren
tizenegy évet töltött az iroda,
amit kinőttek, és a nehezebben
megközelíthető iroda sem számított ideálisnak.

Mérföldkőnek nevezte Szeged turizmusának életében az
új iroda megnyitását Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester.
– Az önkormányzat saját
forrásaiból 45 millió forintot
költött a korábbi banképület
felújítására. Szükség is volt
erre, mert Szeged turizmusa

70 millió forintból újul meg
a Nemzetiségek Háza

– Szigetelik a külső homlokzatot és födémet, cserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést
és a világítást, napelemes rendszert építenek ki, ami nagyban
csökkenti az energetikai költségeket – sorolta Nagy Sándor alpolgármester, milyen felújításokat végeznek az Osztróvszky
utcai Nemzetiségek Házán,

Nemzetiségek Háza februárban
ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját. Budapest után
Szegeden működik a legtöbb,
összesen 11 nemzetiségi önkormányzat, melyből hétnek itt
van az irodája, itt rendezi a
programjait.
– A kivitelező rugalmasságának köszönhetően az iroda-

A felújítás után alacsonyabb lesz a rezsiköltség.
ahol átadták át a munkaterületet a közbeszerzési pályázaton
nyertes kivitelezőnek. A szegedi
cégnek 90 napja van a beruházás befejezésére. Uniós pályázaton 37,5 millió forintot nyert
erre a célra az önkormányzat,
32 milliót pedig saját költségvetéséből biztosít a feladatra. A

funkciót csökkentett mértékben ugyan, de nyáron is
fenntartjuk. A programokban
kis szünetet tartunk, de októbertől újrakezdjük – mondta a
Szeged TV-nek Kosztopulosz
Andreász, a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása elnöke.

egyre dinamikusabban bővül.
Tavaly a vendégéjszakák
száma több mint tíz százalékkal növekedett, és az idei adatokat látva állíthatjuk, erős év
elé nézünk most is – mondta
Nagy Sándor.
Korábban évi húszezren
keresték fel a Dugonics téri
irodát, ezután központi fekvése és a szolgáltatások bővülése miatt még több vendégre
számítanak.
Kívülről eltűnt a fémportál,

amit a belváros hangulatához
jobban illeszkedő fa nyílászárókra cseréltek ki. A százhatvan négyzetméteres irodát
Szeged új arculati elemeinek
felhasználásával alakították ki.
– A Szegedet és a térséget bemutató többnyelvű információs füzetek mellett a
városra emlékeztető ajándéktárgyakat is kínálunk
– mondta Ács Szilvia, az iroda
vezetője. Az információs szolgáltatások mellett akár kerékpárt is lehet kölcsönözni, de
idegenvezetésre és tematikus
sétákra is invitálják időről
időre a város vendégeit.
Ugyancsak ide érdemes betérni, ha szegedi és országos
kulturális és sportrendezvényre szeretne valaki jegyet
váltani.
Az irodavezető szerint az
új hely akár 30-40 százalékos forgalomnövekedést is
hozhat, Szeged vonzereje
ugyanis egyre nő. Jelenleg Budapest és a fürdővárosok
után Szeged a turisták legkedveltebb célpontja. Tavaly több
mint 411 ezer vendégéjszakát
töltöttek el a városban.

Kézipoggyász méretű kutya
utazhat ingyen a villamoson

Megváltoztak az utazási szo- járműre érvényes menetjegy
kások és igények az elmúlt árával. A kutyáknak is váltévekben. Ezt érzékelve a ható bérlet, amelynek ára
szolgáltatók – az SZKT és a azonos a városi általános haDAKK Zrt. – kezdeményezték vibérlet árával. Minden korláaz utazási feltételek módosí- tozás alól felmentést kapnak
a jövőben is
tását: a kutyák
a segítő kués a tárgyak
legfeljebb
Utasonként
tyák. Így a
szállítására
egy kis testű eb szállít- vakvezető, a
vonatkozó szaható díjtalanul zárt szál- mozgáskorlábályok változlítóeszközben, amely t o z o t t a k a t
tak meg a bunem haladja meg a kézi- segítő, a hanszokon, villapoggyász méretét. Fon- got jelző és
mosokon és
tos tudni azt is, hogy hatósági feltrolibuszokon.
útközben ebből a kutya adatok elláA szerződésnem szabadulhat ki.
tását
segímódosítás
tő állatok toszerint a közforgalmú közlekedési jár- vábbra is díjmentesen és
műre csak szájkosárral és szájkosár nélkül szállíthatók
pórázzal vihető fel kutya. Uta- a járműveken. A kutya kiképsonként legfeljebb egy kis zettségét a hámján elhelyetestű eb szállítható zárt szál- zett logóval igazolni kell.
Díjmentesen maximum
lítóeszközben, amely nem
haladja meg a kézipoggyász két, a 40×50×80 centiméteméretét. Fontos tudni azt is, res méretet meg nem hahogy útközben ebből a kutya ladó, tömegénél fogva egy
nem szabadulhat ki. Az így személy által hordozható, a
szállított eb viszont díjtalanul fel- és leszállást nem akadályozó csomag vihető fel a töutazhat a gazdájával.
A nagy testű és ezért nem megközlekedési járművekre.
zárt szállítóeszközben, ha- Díjmentesen szállítható ezennem négy lábon közlekedő felül a szánkó, egy pár síléc
állat szállítási díja azonos a és egy köteg facsemete is.

Ingyen tanulták az angolt az amerikaiaktól

A szegedi diákok szerint nagyon hatékony Paul D. Longenecker módszere
Nem klasszikus nyelvórákat
tartottak az amerikai tanárok a szegedi diákoknak: az
ingyenes kurzuson volt pszichológia és egészséges
életmódra nevelés is.

– Negyedszer járok Szegeden,
és mindig elcsodálkozom, milyen sokat mozognak az itt
élők. Sajnos nálunk, az Egyesült Államokban sokkal kevesebbet sétálnak, kevésbé
egészségtudatosak az emberek – mondta Paul D. Longenecker, az Otterbein Egyetem oktatója. Az amerikai professzor három mesterszakos
hallgatójával 18 szegedi középiskolást tanított egy hétig
az ingyenes angol nyelvi táborban az American Cornerben,
az Agórában.
– A leadership és a wellness, azaz a vezetés és a jólét
kérdésköreit beszéltük át az
oktatás, a gazdaság, az egészség és a kultúra szemszögéből
– mondta Longenecker.
– Nagyon érdekes volt, hogy
egyszerre négyen tartották az
órát, és bármikor lehetett kér-

dezni, mindig kaptunk választ
– mondta Nagy Karola gimnazista. – Nem klasszikus nyelvórák voltak, hanem egy kicsit
nyelvtanulás, pszichológia és
egészséges életmódra nevelés
is – mondta Maximilian-Tóth
Szofia. Nemcsak a szegedi
gimnáziumokból voltak diákok,
de részt vettek a kurzuson a
Vedres és a Kőrösy szakgimnázium diákjai is, akik nagyon hatékonynak nevezték a módszert. A kurzuson részt vevők
önként jelentkeztek, kiválasztásuk fő szempontja a megfelelő szintű nyelvtudás volt.
A tábor Szeged és az Ohio
állambeli Toledo 28 éves test-

Amerikai tanárok Szegeden.
vérvárosi kapcsolatának eredménye. Önkéntesek önzetlen
felajánlásának köszönhetően
lehetett ingyenes a nyelvi kurzus – tájékoztatott Tóth Károly,
a Szeged–Toledo Baráti Társaság elnöke. – Az amerikai

partner a Great Lake Konzorcium, illetve a Toledói Szeged
Bizottság volt, amelyek szintén mindent megtettek,
hogy eredményes legyen az
együttműködés – mondta
Tóth Károly.

Szegedi diákok az American Cornerben.
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Vendégcsalogató akciók

Szeged–Szabadka: közös védjegy a szecesszió

Jövő szeptemberig tart Szeged és vajdasági testvérvárosa,
Szabadka turistacsalogató akciója a szecesszió jegyében.
Újra közös projektbe kezd a
Szeged és Térsége Turisztikai
Nkft. és a Szabadkai Turisztikai
Szervezet. Ezúttal is a két város építészetét meghatározó
szecesszió köré szervezik a
programokat és a népszerűsítő kiadványok megjelentetését. A magyar szecessziós
építészet egyik legszebb épületében, a Magyar Ede által tervezett Reök-palotában tartották a napokban a projektindító rendezvényt, amelyen Ács

Összesen harminc információs táblát helyeznek ki
(15-15-öt a két városban),
amelyeken rövid leírások szerepelnek majd a jelzett látványosságokról. Mobilalkalmazásokon keresztül is elérhetők
lesznek az információk magyar, szerb és angol nyelven. A
közös akcióterv részeként 10
ezer foglalkoztató füzetet
adnak ki gyerekeknek, amelyekből játékos módszerekkel
ismerhetik meg térségünk

A magyar szecessziós építészet egyik legszebb épülete,
a Reök-palota.
Szilvia, a szegedi turisztikai cég
vezetője ismertette a több mint
190 ezer euróból (mintegy 60
millió forint) megvalósuló uniós
projekt részleteit.
Már korábban is szövetkezett a két város a közös szecessziós értékek bemutatására. Az együttműködést most
olyan turisztikai csomagokkal
egészítenék ki, melyek segítségével elérnék, hogy az idelátogató turisták ne csak egy
napra jöjjenek a régióba. Színvonalas programokat kínálnak
majd. Mivel több szecessziós
épületet is felújítottak az
utóbbi időben, rengeteg a látnivaló Szegeden és vajdasági
testvérvárosában.

egyik legsajátosabb építészeti
hagyományát. Lesz külön mobilapplikáció és a projekt eseményeit ismertető weblap is,
amit az idősebbek és a fiatalok is könnyen elérhetnek és
használhatnak.
A hagyományos prospektusok sem maradhatnak el,
hiszen a turisztikai népszerűsítésnek még mindig ez
az egyik legfontosabb eszköze – fotókkal és leírásokkal illusztrált kiadványokat
adnak az érdeklődők kezébe. Idén is megrendezik a
szecessziós világnapot a
Reök-palotában. A most induló projekt jövő szeptemberig tart.

Cambridge-i kórus Szegeden

Tavasszal Szeged testvérvárosában, Cambridge-ben vendégszerepelt a szegedi Argenteus kórus. Június végén a cambridge-i Wolfson kórus látogatott a Tisza partjára. A világhírű
angol egyetem kórusa a Szegedi Tudományegyetem Dugonics
téri rektori hivatalának dísztermében adott nagy sikerű koncertet, amelyre nagyon sokan voltak kíváncsiak.
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Harminchat megállót újítanak fel

Öt hétig kell kötnie a bazaltbetonnak, hogy bírja a buszok és trolik terhelését

Az ütemtervnek megfelelően haladnak a harminchat
busz- és trolimegálló felújítási munkálatai. A kivitelező több helyszínen, folyamatosan dolgozik.

Május közepén kezdődött el
városszerte 36 busz- és trolimegálló felújítása. Botka
László polgármester a munkálatok megkezdésekor kiemelte, ilyen átfogó megállókorszerűsítés még nem volt Szegeden. Megvalósítására a Szegedre érkező 34 milliárd forint
uniós támogatásból 417 millió
forintot költenek. Komplex felújításnak lehetnek szemtanúi
a városban közlekedők: a
buszöblöket bazaltbeton burkolattal erősítik meg, és ahol
nincs, ott fedett buszvárót építenek, a régieket pedig rendbe
teszik.
Terhes Norbert, a kivitelezést végző cég vezetője elmondta, a 36 megállóból
tizenötben kezdték el a munkát. A földmunkák után 11
megállóban a bazaltbetonozás

Színházba
csábítaná
a fiatalokat
Barnák

Városházi dolgozószobájában
adta át Botka László polgármester Barnák Lászlónak, a
Szegedi Nemzeti Színház új
igazgatójának a kinevezését,
aki július 1-jétől vezeti az intézményt. Barnák László a Szeged Televíziónak elmondta,
javában tartanak a következő
évad – így a Szent Iván-éji
álom és a Tóték – előkészítő
munkái. A színigazgató arról is
beszélt, hogy szeretné, ha a
színház még jobban nyitna a
közönség felé. – A színházpedagógiai program olyan célkitűzés, amelybe az általános
iskola felső tagozatosait éppúgy szeretnénk bevonni, mint
a középiskolásokat és az egyetemistákat.
Botka László Facebook-oldalán azt írta, izgalmas repertoárral készül az új évadra
Barnák László. Hangsúlyozta,
Szeged színes kulturális életének egyik legfontosabb pillére a színház, és örül annak,
hogy az új színigazgató olyan
programot is indít, amellyel a
fiatalok kedvét is meghozza a
színházhoz.

A Lugas utcai megállót is felújítják.
is megtörtént. Hangsúlyozta: a
technológia megköveteli, hogy
a bazaltbeton 5 hétig kössön,
mert csak akkor lesz megfelelően kemény, hogy bírja a buszok, trolik terhelését. Elmondta, természetesen a
munka nem áll meg, addig is
más megállókban dolgoznak.
Jelenleg többek között a
Fő fasoron, az Ortutay és a
Lugas utcában zajlik a munka. Terhes hangsúlyozta, az
ütemtervnek megfelelően dol-

goznak, hetente három újabb
buszmegállóban kezdik el
mindig a munkát, és egy-másfél hét után kezdik el a bazaltbetonozást. Miután a bazaltbeton megkötött, befejezik az
aszfaltozást, elkészítik a peront, és felfestik az útburkolati
jeleket, valamint kihelyezik a
közlekedési táblákat.
A tervek szerint az első
buszmegállók a Dorozsmai
úton és a Napos úton készülnek el, és a járművek, valamint

az utasok már használatba is
vehetik.
A cégvezető hozzátette, az
időjárás nagyon megnehezítette a dolgukat, mivel a bazaltbetonozás esős időben nem
lehetséges, és a munka megkezdése óta nagyon sokszor
voltak kénytelenek leállni a betonozással a csapadékos időjárás miatt, azonban ettől
függetlenül tartják magukat az
ütemtervhez, és a munkával
határidőre végeznek.
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Tatrák Szegeden: mintha mindig is itt lettek volna

1998. február 28-án közlekedési farsangot tartott az SZKT az Aradi vértanúk terén (3. rész)

Csatolt Tatrák az Anna-kútnál. Csuklós társaik, valamint a pótkocsik megépítése óta mindennapos, hogy így, párban járnak.
Folytatás az 1. oldalról
A legolcsóbb ajánlat Csehországból érkezett, a ČKD-tól.
Tizenhárom villamos legyártására szerződtek, összesen
1,1 milliárd forint értékben.
Ennek az összegnek a harminc százalékát a magyar
állam állta, Szeged a környezetvédelmi alapból kapta ezt
a vissza nem térítendő támogatást, valamint az első
három Tatra megvásárlásához kamatmentes hitelt is
kapott a város. A ČKD Tatrái
kifejezetten Szeged igényei
szerint készültek el: hatvan
centiméterrel hosszabbak
lettek az addig gyártott villamosoknál. Ezek a járművek
voltak az utolsó villamosok,
amiket legyártottak a cseh
gyárban.

Farsangi átadás
TNT-vel

Egy évig csak nézte Szeged
lakossága, ahogy az új villa-

mos próbázik a városban:
1997. február 7-én érkezett
meg Szeged-Rókus pályaudvarra az első Tatra, majd
17-én még két villamos. Az
ünnepélyes, jelképes átadásra 1998. február 28-áig
várni kellett, ekkor azonban
mind a tizenhárom villamost
megkapta Szeged. Az elsőnek érkezett villamost egyébként február 13-án a Dugonics téri kitérőben kiállították. Ezután kezdődött meg a
kötelező 20 ezer kilométeres
próbafutás.
Az ünnepélyes átadó felidézéséhez szó szerint idézünk a forrásul felhasznált
100 éves a szegedi villamos
című kötetből: „Az SZKT az
Aradi vértanúk terén egy közlekedési farsangot rendezett.
Ezen a napon az utasok ingyen utazhattak az 1-es vonalon. Utoljára akkor volt
ekkora »népünnepély« és öncélú utazási láz, amikor
1962-ben elindultak az első

FVV típusú villamosok.” A villamosos farsangi mulatság
egész nap tartott, a járműveket Szalay István polgármester és Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke adta át. Fellépett a MOM Trió, a Móra Zenekar, a Storyville Jazz Band,
a Szegedi Nemzeti Színház
művészei is, majd a TNT kon-

1968-ban alakították át az
1956-ban gyártott acélvázas
ikerkocsik prototípusából.
1977 májusában vonták ki
az állományból, június végén
bontották el a Pulz utcai te-

certjével zárult az Aradi
vértanúk terén a „villamosbuli”.

Kell még villamos!

A tizenhárom Tatra egyből beállt dolgozni az 1-es vonalra,
pillanatok alatt „beleszürkültek” a városképbe, mintha

villamosoknál nem kor, így az
SZKT Potsdamból, Cottbusból
és Berlin-Mittenwaldéból öszszesen tizennyolc csuklós Tatrát vásárolt meg, apránként.
A villamosok felújításuk, „szegediesítésük” után folyamatosan álltak forgalomba, de
ahhoz, hogy a 3-as és a 4-es
vonalon is megjelenjenek,

Reklámhordozóként is beváltak. A tejes villamosreklámoknak külön történetük van Szegeden. A fotón egyébként az egyik, Szegeden elkészített pótkocsi is látható.

Így bontották a favázas kocsikat

A háromrészes vidéki-csuklós típus Szegeden összesen
egy évtizeden keresztül volt
az SZKV állományában. A
képen látható 753-as pályaszámú csuklós villamost

A Szegedre hozott használt Tatrák abban is különlegesek, hogy ötöt közülük pedálokkal lehet vezetni, akár egy autót.

lepen. A bontás folyamatának egyik állomását örökítette meg az 1977. június
21-i fotó. Az értékes alkatrészek kiszerelése után a faberendezéseket akkoriban
nem szedegették ki egyesével a villamosból, hanem
egyszerűen felgyújtották a
járművet, és kiégették belőle. A maradék vasanyagot
végül felaprították. Ez a járműbontási módszer nem
szegedikum, másutt is így
bontották a favázas kocsikat. (Forrás: az SZKT archívuma)

mindig is itt lettek volna, de a
3-as és a 4-es vonalakon továbbra is a Bengálik szállították az utasokat. Tudta mindenki az SZKT-nél, hogy le kellene cserélni ezeket a kiszolgált járműveket, a hogyan
azonban nem volt annyira egyszerű, mint a kilencvenes
években. A kétezres évek elején járunk ekkor, a ČKD járműgyártása megszűnt, pénz
nem nagyon van, sőt inkább
nincs járműbeszerzésre.
Mégis lett megoldás: az
egykori NDK-ban ugyanis számos városba szállítottak
Csehországból Tatrákat, amelyeket ekkor cseréltek le alacsonypadlós villamosokra.
Húsz-harminc év azonban a

szükség volt azokra a pályafelújításokra és átépítésekre is,
amelyek szintén ekkortájt zajlottak le.
Az is különlegessé teszi
ezeket a villamosokat, hogy
ezek azok a szerelvények,
amelyeket egymás után neveznek el Szeged testvérvárosairól: legutóbb Łódź és
Temesvár nevét matricázták
föl, korábban Nizza, Darmstadt, Szabadka, Toledo,
Cambridge, Turku, Rahó és
Kotor „kapott” egy-egy csuklós Tatrát.

Gyártsunk pótkocsit!

Nem kellett megjelenniük a
csuklós Tatráknak ahhoz a

szegedi síneken, hogy szembesüljünk azzal, hiába hosszabbak hatvan centivel az eredeti
villamosoknál az újonnan gyártott szóló Tatrák, mégis borzasztó rövidek. Különösen
csúcsidőben elképesztő volt a
zsúfoltság. Emlékszem, a Károlyi kollégiumban lakó egyetemistaként a reggeli csúcsban
hányszor nem szálltam föl inkább a Vásárhelyi Pál útnál
azonnal megtelő villamosra,
hanem megvártam az utána
„mentesítő járatként” közlekedő, már akkor is csak vészmegoldásként beállított háromajtós Bengálit, amelyekről
többen gondoltuk azt, ha nem
lennének az egész kocsiszekrényt beborító reklámok, szétesnének.
Hiába mondták Szalay István polgármestersége alatt
nemegyszer, kapcsolják össze
az új villamosokat a csúcsidőben, erre nem volt reális esélye
az SZKT-nak. Ahogy arra sem,
hogy a helyzet érdemben változzon. Viszont a kétezres évek
közepén, amikor már tényleg
csatolva jártak a szóló Tatrák,
a nagy „csuklósvásár” közepette Rostockból hat használt
pótkocsit megvásárolt a közlekedési társaság. Ebből a hatból négyet újítottak föl.
Teljesen úgy néznek ki, mint a
szóló Tatrák, a legjelentősebb
különbség, hogy hiányzik a vezetőállás, pontosabban olyan
kicsi, szekrénybe rejtett van
csak rajtuk, mint amilyenek a
villamosok hátuljában vannak.
Az első ilyen pótkocsit még
2005-ben kezdték el gyártani,
2007 végétől szállíthat utasokat. Mivel bevált, egymás után
megépült a másik három
pótkocsi is.
Garai Szakács László
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Az a fontos, hogy jól érezzék magukat a gyerekek!

A szülő és az Agóra igazgatója is azt hangsúlyozza: a nyári tábor nem gyermekmegőrző

Több ezer gyereknek kínálnak kikapcsolódási lehetőséget a különböző nyári
táborok Szegeden. Mindenki megtalálhatja a neki
kedves programot, hiszen
tucatnyi szervező száznál is
több táborral várja a gyerekeket. A legtöbbet az Agóra
kínálja.

– Nem gyermekmegőrzésre
használjuk a táborokat,
hanem azt szeretnénk, hogy
élvezzék, és élményekben
gazdagon térjenek haza –
mondta Varga Mária, akinek
a három gyermeke közül
kettő iskoláskorú, így a nyári
programjaik között ott vannak a táborok.

szeretne menni. Végül kettőt
választott.
– Évközben már jártam
jógára az Arany János iskolába, ahol tanulok. Ezért is
választottam a jógatábort.
Egész évben nagyon jó volt
jógázni, így várom, hogy
egész nap csak ezt csinálhassam – mondta Emese.
Jelentkezett az önkormányzati táborba is, ahol elsősorban a kézműves, valamint a
játékos foglalkozásokat várja. Emese testvére, a tízéves
András már túl van az egyik
táboron, a Gellért Szabadidőközpontban szervezett
kosárlabdatáborban
vett
részt. – Kíváncsiságból választottam a programot,

Legyél a barátom!

A művelődési házak, iskolák
és a különféle magánszervezésű táborok tucatjai várják
a gyerekeket idén nyáron is
Szegeden. A legtöbbet az
Agóra szervezi, itt nyolcvannál is több program várja a
gyerekeket. Minden héten
12-14 tábor indul, és a kínálatot úgy állították össze,
hogy abból az óvodások, az
általános iskolások és a középiskolások is választani
tudjanak. Az Agórában minden héten vannak klasszikus
táborok, mint például a kézműves tábor.
– Minden évben kínálunk
valamilyen újdonságot. Idén
például a vitorlás-kerékpáros
tábort, amire még lehet jelentkezni. Új a Legyél a barátom! tábor is, amit sérült
gyermekeknek szervezünk,
ugyanis több szülő is jelezte,

Orbán Hédi, az Agóra igazgatója. Kezében az országban egyedülálló, Szegedi Vakáció
programfüzet.

Szünidei étkeztetés

Az önkormányzat a július 2-ától szeptember 2-áig tartó
időszak 44 munkanapjára szünidei gyermekétkeztetést
biztosít 430 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek öt iskolában
– a Gedói, az Orczy, az Alsóvárosi, a Béke utcai és a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskolában.

Varga Mária hétéves lánya már maga döntött arról, melyik
táborba szeretne menni.

A gyerekek döntöttek

– A végső döntést a gyerekek hozták meg, hiszen az a
fontos, hogy ők érezzék jól
magukat – hangsúlyozta az
anyuka, akinek hétéves
Emese lánya már maga döntött arról, melyik táborba

mivel eddig még nem kosaraztam, csak most ismerkedtem meg a játékkal, de
nagyon tetszett. Megtanultuk a szabályokat, és az volt
a legjobb, hogy sokat játszottunk. Ezek után majd
szeretnék kosarazni –
mondta András.

hogy a sérült gyermekének
nincsenek igazán jó táborok,
ezért született meg ez a program, amit két gyógypedagógus vezet, és július 9-én indul
– mondta Orbán Hédi. Az
Agóra igazgatója közölte, már
nagyon sok táboruk betelt,
mivel a kínálatot tartalmazó,
az országban egyedülálló
Szegedi Vakáció programfüzet már áprilisban megjelent,
így a szülőknek és a gyereknek volt idejük választani.
Ugyanakkor akad még
hely a Mesetáborban, ahol

Tábor az erdőben. Képünk illusztráció

mindennap különféle meséket dolgoznak fel a résztvevők játékos formában. De
várják még a jelentkezőket a
horgolgató-, a barkács-, a
legó-, az űrkadét-, valamint a
július 16-án induló tudományos kaland táborba.

Nyüzsgés az Agórában

– A táborok minimum 10 főtől
indulnak, és nagyon ritkán fordult elő, hogy nem volt kellő
számú jelentkező, és ezért le
kellett mondani valamelyiket.

Inkább mindegyik, az Agórában rendezett táborra túljelentkezés a jellemző –
mondta az igazgató. Idén a
legnépszerűbb az utaZOO és
a tűzzománctábor, amelyekre
hamar beteltek a helyek. Hetente körülbelül 300-350 gyerek vesz részt a különféle
táborokban, és természetesen a napi programokra is
várják az érdeklődőket, így
van néhány olyan hét, amikor
több mint ötszáz gyerek nyüzsög az Agórában. Emellett
pedig ott az önkormányzati
tábor, amely szintén nagyon
sok gyereket mozgat meg.
Orbán Hédi kiemelte, a nyár
folyamán közel 2500 gyereknek nyújtanak tartalmas szórakozást és igazi szünidei
kikapcsolódást.

Orbán Hédi hangsúlyozta, a táborvezetőkkel
hosszú ideje dolgoznak
együtt, és közösen találják
ki minden évben, hogy milyen táborok induljanak.
Arra is figyelnek, hogy minden évben legyen szakmai
megújulás, legyenek új táborok. Természetesen figyelik a hasonló intézmények
kínálatait,
országszerte
gyűjtik az információkat.
A jövő évi kínálat tervezése
már ilyenkor elindul.
Az Agóra által szervezett
táborok 16–20 ezer forint között vannak. Természetesen
a szülőknek van részletfizetésre lehetőségük, hogy ne
egyszerre terhelje meg a családi kasszát a kiadás.
Vass Imre

Napközis tábor az Aranyban

Az önkormányzati nyári napközis táborokat tizenöt éve
az Agóra (előtte a Százszorszép Gyermekház) szervezi a
város megbízásából. Idén hat ötnapos turnust tartanak.
– Turnusonként 220-230 gyerek vesz részt ezekben a
táborokban, ahol csak az étkezés költségét – háromezer
forintot – kell fizetniük, a többit az önkormányzat állja.
Idén az Arany János iskola a táborok helyszíne. A tábor
nem gyerekmegőrző, itt is mindig tartalmas programokat
szervezünk a gyerekeknek. Vannak színházi előadások,
fizikai bemutatók, kézműves-foglalkozások és kirándulások. Arra törekszünk, hogy igazi nyaralási élmény legyen ez az egy hét a gyerekeknek – hangsúlyozta Orbán
Hédi. Az NGSZ szervezésében idén hat tíznapos turnus
lesz a Balatonkenesei Önkormányzati Gyermek- és
Ifjúsági Táborban, ahol turnusonként száz gyermek nyaralhat.
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Utcára megy a művészet

Zenészek, festők, szobrászok augusztus 19-ig a belvárosban

Harmadik alkalommal rendezi meg a SzegedART fesztivált
a Szegedi Városkép és Piac Kft. Augusztus 19-ig huszonkét
eseményt rendeznek a város utcáin, terein és udvaraiban.

zönséget. A Tisza múltját idézi
meg a Klauzál téren az archív
fotók kiállítása.
Most először tartanak utcazene-fesztivált. Ezúttal nem
aprópénzért játszanak majd az
utcazenészek: a
legjobb produkciót
félmilliós jutalomban részesíti a
szakmai zsűri. A
járókelők is voksolhatnak, ők a
szavazólapjukat a
zenészek
előtt
lévő hangszertokokba dobhatják
Nagy Bandó András karikatúráit
majd.
állítja ki.
Idén 70 éves
két híres szegedi
ménysorozatnak, de továbbra szobrász, Fritz Mihály és Kalis fontos helyszín a Dugonics már Márton. Ebből az alkalomés a Klauzál tér, a Kárász utca ból 25-25 szobrot állítanak
és a Széchenyi tér. A Szeged- majd ki augusztus 11-én a DuART-on a hétvégék a térzenéről gonics téren, a már hagyoés a szabadtéri kiállítá- mánnyá vált nyári szoborsokról szólnak, katonazeneka- parkban. Egy héttel később a
rok szórakoztatják majd a kö- Szegedi Szépmíves Céh és a
A SzegedART eseménysorozatát bemutató sajtótájékoztatón
Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta, a Wagner
Udvar biztos pontja az ese-

Világsztárok a SZIN-en!

Játssz velünk, és nyerj páros jegyet!

Látványos show-val érkezik a SZIN Borsodi Nagyszínpadára a Pet Shop Boys.
Augusztus 24-én a Szegedi
Ifjúsági Napok Borsodi
Nagyszínpadán lép fel minden idők legsikeresebb brit
szintipopduója, a Pet Shop
Boys.
A popzenei formáció minden kétséget kizáróan az
Egyesült Királyság könnyűzenei történetének legsikeresebb duója, mivel még
nem volt olyan páros, aki
annyi slágert termelt volna a
brit top 30-as listára, mint
ők, köztük számos listavezetőt is. Mi több, eladott lemezeik számával a Guinness
Rekordok Könyvébe is beírták magukat.

Utoljára négy éve láthatta
őket a hazai közönség, azóta
2016-ban új lemezzel rukkoltak elő, amit a szegedi közönség hallhat először itthon
élőben, de bizonyára jön
majd több felejthetetlen Pet
Shop Boys-sláger, és a párostól megszokott, extravagáns
színpadi látvány is.
Válaszolj helyesen a kérdésünkre, és nyerj páros
jegyet a SZIN-re!
MI A PET SHOP BOYS
KÉT TAGJÁNAK A TELJES
NEVE?
A helyes megfejtést küldd
el a jatek@szin.org e-mailcímre, a Tárgy mezőben tüntesd fel, hogy SZIN-játék!

Belvárosi Képzőművészeti Kör
ad szabadtéri festőrandevút a
Széchenyi tér parktükreiben,
korabeli öltözékekben, alkalmi
kiállításokkal.
Egy másik különleges kiállításon is nagy érdeklődésre
számítanak a szervezők, hiszen Nagy Bandó András karikatúráit állítják ki a Kölcsey és
a Kárász utca sarkánál. A megnyitón a szegedi származású
humorista is részt vesz.
Egy másik különleges kiállítás pedig a Széchenyi tér
lesz, hiszen a Móra Ferenc
Múzeum gyűjteménye megmutatja, milyen volt régen
Szeged központi tere. A tánc
sem hiányozhat a rendezvények közül: július 7-én,
szombaton a Tiszavirág
Néptáncegyüttes ad műsort
a Wagner Udvarban.
A fesztivál zárónapján,
augusztus 19-én tartják a XI.
Szegedi Fúvószenekari Fesztivált, amelyen a szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar mellett itt lesznek
orosházi és soproni zenészek is.

Tápéért
emlékérem
a polgárőröknek

– Tápé mindig is híres volt
összetartó közösségéről, azt
kívánom, legyen ez így a jövőben is. Gratulálok a polgárőreikhez, büszkék lehetnek
rájuk! – mondta a tápéi falunapon köszöntőjében Botka
László polgármester, majd
átadta a Tápéért emlékérem
kitüntetést Tóth Zoltánné
Marikának, a Tápéi Polgárőr
Egyesület vezetőjének.
Az egyesület 1995-ben
alakult 13 fővel, és tíz éve kiegészült a tanyai polgárőrcsoporttal. Ma 34 tagja van
az egyesületnek, amely Tápé
és a környező tanyavilág mellett Petőfitelepen, Új-Petőfitelepen és Baktóban is
dolgozik. Tavaly 11 ezer 230
óra szolgálatot láttak el, és
átlagosan 1200 kilométert
tettek meg havonta gépkocsival. Szegeden az egyik
legjobban dolgozó egyesület
a Tápéi Polgárőr Egyesület,
amely jó példája a civil öszszefogásnak és közösségépítő erőnek, az egymás
iránti figyelemnek és az önzetlen segítségnyújtásnak.

Köszöntötték a 90 éves Nagy Lászlónét

Mészáros Tamás, Tarján önkormányzati képviselője (jobbról) a város nevében köszöntötte Nagy Lászlóné Marika nénit a 90. születésnapján.
Nagy Lászlóné Visnyei Mária
1928. június 27-én született
Ószentivánon, a mai Tiszaszigeten. Ketten voltak testvérek, szülei földműveléssel
foglalkoztak. 18 éves korában ment férjhez, házasságkötésük után Szegedre költöztek a férjével. Aktív éveiben az I. kerületi tanácsnál
dolgozott. Munkáját lelkiismeretesen végezte. A tanácstól vonult nyugdíjba.
Marika néni a mindenna-

pokban televíziót néz, újságot olvas, figyelemmel kíséri
a világban történt eseményeket, és jó időben szívesen sétálgat a lakóhelyén. Szeret a
városrész piacára járni, mindennap főz. Tésztát gyúr, tarhonyát készít, befőttet rak el.
Marika néni mindig figyelt a
körülötte lévő emberekre,
most is jó kapcsolatban van
az őt körülvevőkkel.
Az ünnepeltnek két gyermeke született, két unokája

van, és két dédunokával is
büszkélkedhet. A mindennapokban lánya és családja
segíti.
Az önkormányzat nevében Botka László polgármester jókívánságait Mészáros
Tamás, Tarján önkormányzati
képviselője adta át, a miniszterelnök nevében a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Marika
nénit a 90. születésnapján.
Farkas Katalin

Tizenkét előadás a városháza udvarán

Három rendezvénysorozat
tizenkét előadását láthatják nyáron a városháza patinás udvarán felállított
színpadon.

A városháza udvarának sajátos miliője elsősorban a kamaradaraboknak kedvez.
Ezeket már megszokta és
meg is szerette a szegedi közönség. A Dóm téri nézőtérrel szemben a 250-300 főt
befogadó udvar intimebb
kapcsolatot teremt művész
és hallgatója között, ezért a
komolyzenei és könnyűzenei
előadások is kellemes és igényes nyáresti szórakozást
ígérnek.
A legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig mindenkinek kínál igényes, színvonalas szórakozást idén nyáron
is a városháza udvara. A
nyári színházi estekből több

Tabatabai Nejad Flóra
a Talamba együttessel lép
fel július 25-én.
előadást is ajánl mostani
számában a Szegedi Tükör a
11. oldalán!
A Szegedi Idősügyi Tanács szervezésében július
20-án kezdődnek a Kávéházi
esték. Elsőként Polgár Gyula
és barátai csalogatják dalokkal a közönséget a Régi zongoristák klubja tagjainak
tolmácsolásában. Másnap a

kávéházi zenészek országos
vetélkedőjén a Rajkó zenekar, a szegedi Rácz Lajos és
zenekara, valamint ifj. Sárközi Lali játszik. Július 22-én
a tánc lesz műsoron: a sorozat zárásaként a deszki Tiszavirág néptáncegyüttes, a
Pavane táncegyüttes és az
Akropolisz táncszínház produkciói lesznek láthatók.
A Muzsikáló udvar sorozatban július 24. és augusztus 3. között fellép a
Budapest Ragtime Band,
amelynek műsorán dzsessz,
opera, népzene szerepel ragtime stílusban. Koncertet ad
a Talamba Ütőegyüttes,
amelynek Tabatabai Nejad
Flóra lesz a vendége, valamint Gájer Bálint, illetve a
Fool Moon együttes, amelynek egy másik acappella
együttes, a Singer Street lesz
a vendége.
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sportmix
Hosszabbított, mégis
távozik. A MOL-PICK Szeged május végén jelentette
be, hogy 2+1 éves szerződést írt alá a csapat szlovén
irányítója, Stas Skube. Majd
mindent megkavart Dean
Bombac érkezése. A 176
centiméter magas irányító
többször is egyeztetett Juan
Carlos Pastor vezetőedzővel,
ezután bontottak szerződést.
Skube magyar bajnokként,
két év után távozik Szegedről. A következő idényt a macedón Vardar Szkopjénél
kezdi.
kényszerpiHenőn a világbajnok. Márton Anita,
hazánk egyetlen atlétikai világbajnoka kihagyta a 8.
Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat. Eperjesi László tanítványa a
birminghami fedett pályás világbajnokság óta bajlódik
térdsérülésével, ezért visszalépett a székesfehérvári viadaltól.
sorsoltak a bajnokok
ligájában. Elkészítették
Bécsben a férfi kézilabda
Bajnokok Ligája csoportbeosztását a 2018/2019-es
idényre. A MOL-PICK Szeged
a B jelű nyolcasba került,
ahol a Paris-Saint Germain
(francia),
a
Flensburg
(német), a Skjern (dán), a
Zágráb (horvát), a Motor Zaporozhye (ukrán), a Celje
(szlovén) és a Nantes (francia) lesz Juan Carlos Pastor
együttesének ellenfele.
kocsis ádám dobogóra állHatott. Az NKM
Szeged VE versenyzői Auronzóban, Olaszországban szálltak vízre az ifjúsági és U23as Európa-bajnokságon. A
szegedi egyesületből összesen négyen kaptak meghívót
a válogatottba. Csorba Zsófia az ifik C1 500 méteres
futamában nem jutott döntőbe. Miskolczy Fruzsina az
U23-as korosztályban C1
200 és 500 méteren sem
tudta magát kvalifikálni a fináléba, de Kaszás Klaudiával C2 500 méteren
negyedikek lettek. Szendy
Márk 500-on, az U23-as kajaknégyessel egy hatodik helyet csípett el. Az egyetlen
érmet Kocsis Ádám szállította. Az ifjúsági C1 1000
méteres verseny után a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A világ sárkányai Szegeden!

29 ország több ezer versenyzője csatázik a Maty-éren és a Tiszán

Több száz sárkány csatázik majd a Maty-éren és a Tiszán.
Több mint 6200 nevezés érkezett a szegedi sárkányhajóvilágbajnokságra, melyen a Maty-éren és a Tiszán csatáznak július 17–22. között a sárkányhajósok.
Sárfalvi Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának utánpótlás-nevelésért
és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a
11. IDBF klub sárkányhajóvilágbajnokság hivatalos
sajtótájékoztatóján elmondta, a 20 éves születésnapját
ünneplő Magyar Sárkányhajó Szövetség méltó helyszínen, a Szegedi Olimpiai
Központban rendezi meg
a viadalt. A beérkezett nevezések alapján 6200 sportolót és kísérőt várnak az
idei, létszámát tekintve leg-

nagyobb hazai sporteseményre.
Az elnök történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt,

mert soha ennyi ember nem
vett még részt a sportág világbajnokságán. Kiemelte, a szövetség fő célja a sportág
népszerűsítése. 2016-ban
Szingapúr előtt nyerte el Szeged a rendezés jogát, minden
bizonnyal a 2013-as sikeres
vb hatására, amit akkor a legjobban rendezett eseménynek
kiáltottak ki.
Július 17. és 20. között a
200 és 500 méteres versenyszámokat a Maty-éren rendezik, míg július 21-22-én
átköltözik a mezőny, ugyanis
a 2000 méteres számokat
a Huszár Mátyás rakparton, a
belváros szívében láthatják
a nézők a Tiszán.

Légibemutató Besenyei Péterrel,
utcabál DJ Metzker Viktóriával

A sárkányhajó-világbajnokság megnyitóján, július 16-án
este 6 órától Besenyei Péter műrepülő pilóta bemutatóját nézhetik meg a Huszár Mátyás rakparton.
A világbajnokság záróünnepségét július 22-én este
7 órától rendezik meg a Huszár Mátyás rakparton. Az
esemény utcabállal ér véget, amelynek DJ Metzker Viktória a sztárvendége.

Összefog a két klub

Algyő és PICK: közösen a sikerért
Herbert Gábor lesz a ContiTech-FKSE Algyő férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője. A kinevezés annak
is köszönhető, hogy a PICK
Szeged és az Algyő együttműködést kötött.

Az egykori szegedi válogatott
beálló, Herbert Gábor az elmúlt egy évben a PICK Szeged utánpótlás szakmai
igazgatójaként tevékenykedett. Úttörő kezdeményezés
volt a Mentor Program, amely
az ország kézilabdavilágában
egyedülálló. Néhány hetente
a MOL-PICK Szeged felnőtt játékosai meglátogatták a különböző korosztályok edzéseit, beszálltak a gyerekek
közé, tanítgatták a jövő generációját. Erre sehol nem volt
példa hazánkban. És most a
szakember újabb tervvel állt
elő. Az NB I B Keleti csoportjában szereplő ContiTechFKSE Algyő bejelentette,
hogy a következő szezontól
Herbert Gábor lesz a csapat
vezetőedzője, és Velky Péter
segíti a munkáját.
– Olyan ambícióm van,

hogy jobban bele akarok
folyni a pályán zajló munkába. Szeretnék bizonyítani
a kispadon is. Ez inkább
közös megbeszélés volt a két

Herbert Gábor újra a pályán. A PICK Szeged utánpótláscsapata után az
Algyőt fogja irányítani.

klub között. Egy tárgyalássorozat után jutottunk el oda,
hogy a két klub együtt fog
dolgozni. A szakmai munkát
a PICK stábjából fogjuk irányítani – árulta el Herbert
Gábor.
Ebben az együttműködésben az is szerepet játszott, hogy a MOL-PICK
Szeged U20-as csapata kiesett az NB I B Keleti csoportjából. Viszont a tehetséges fiatal kéziseknek az
egyel alacsonyabb osztály, az
NB II már nem biztosít megfelelő fejlődési lehetőséget.
Így akik teljesítményükkel rászolgálnak, azok az Algyő színeiben jövőre is a másodosztályban lépnek pályára.
– Sajnos nem sikerült a
bennmaradást kivívnunk. Viszont vannak olyan tehetséges fiataljaink, akiknek
ebben az osztályban edződniük kellene. Innen indult el
az a gondolat, hogy valahol
ezek a srácok játsszanak, hiszen az NB II már nem biztos,
hogy a legmagasabb osztályra készít föl – mondta
Herbert.

Szegedi karatésok sikere a tengerentúlon

Meghódították Amerikát

A szegedi Tadashii Kyokushin Karate Egyesület a tengerentúlon lépett tatamira. Polák Leiláék New Yorkból hozták a
serlegeket.
A szegedi kyokushin karatésok repülőre szálltak, és meg
sem álltak New Yorkig, ahol
hét versenyzővel vettek részt
az All American Open bajnokságon. Polák Leila a felnőtt
küzdelemben kiemelkedő
teljesítménnyel a döntőben a
világbajnok japán lány mögött csak a bírók döntése
miatt szorult a dobogó második fokára.
Felnőtt katában, vagyis
formagyakorlatban az aktuális Európa-bajnokot is megelőzve ezüstérmet szerzett, míg a csapat katában
Kószó Ildikóval és Ördög

Balázzsal kiegészülve elhozták a kupát.
Az egyesület szenior versenyzője, Gyuris Tamás szenzációs győzelmekkel jutott a
döntőbe, ahol a 30 kilogrammal nehezebb bolgár vesenyző
mögött – csak bírói döntéssel
– lett ezüstérmes. Ördög Balázs és Horváth Bence holtversenyben végeztek az 5. helyen
férfi formagyakorlatban. Drága
Bence bolíviai ellenfele legyőzése után ugyancsak bírói döntéssel kapott ki végül amerikai
riválisától, így a tizedik helyet
szerezte meg a súlycsoport
nélküli versenyen.

Tollas jótékonykodás

Több mint negyven tanárnak tartott alapfokú képzést a
szegedi Tisza SE a tollaslabdázásról. Emellett tizenöt hátrányos helyzetű iskolát segített az egyesület felszerelésekkel, valamint beindított egy új szakportált is.
Sikeresen zárta le több mint másfél éven keresztül zajló projektjét a szegedi Tisza SE: az egyesület egy szlovén és egy
horvát klubbal közösen, az Európai Unió támogatásával, egy
Erasmus+ pályázat segítségével népszerűsítette a tollaslabdát – erről Németh István projektvezető beszélt a szegedi
klub vezetésével végigvitt program záróeseményén. A projekt
szakmai irányítója a klub indonéz mesteredzője, Didi Purwanto volt, főszervezőként pedig Pápai Miklós dolgozott.
Munkájuknak köszönhetően kimagasló arányban sikerült
önkénteseket bevonni a programba, így negyvennél is több
tanár kapott olyan alapfokú képzést, amely segítségével iskolájukban minőségi módon oktathatnak tollaslabdát a jövőben. Emellett tizenöt hátrányos helyzetű iskolát látott el
sportági eszközökkel az egyesület, így a segítségükkel olyan
helyekre is jutott felszerelés, ahol korábban nem volt tollaslabda.
Elindították az ingyenesen használható, háromnyelvű
www.badmintonplus.eu tollaslabdaportált is, amit hamar
használni kezdtek a sportágban játszó és dolgozó edzők,
testnevelők, játékosok. Az oldalon megtalálható kvízek kitöltésével bárki elsajátíthatja a tollaslabda legfontosabb elemeit, emellett pedig pont- és jutalomrendszer ösztönzi a
portálhasználatot, ahol a sportággal kapcsolatos videók és
olvasnivalók tömege található.

A Tisza SE a pályán és azon kívül is a legnagyobbak között.
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vég szigeten, ahol a Nobel-díjas

író a világtól elvonultan él, aki

hosszú évek óta először haj-

landó interjút adni. A szokvá-

vese, a rettegett bioló-

segítség, MegnősülteM!

tére készülődik. Ha-

20.30

gia-tanárnő a szenteszavárják egyetlen gyer-

A hagyományos bohózat és a

tőként dolgozik. A szü-

jegyeit egyaránt felvonultató elő-

lők várakozással te-

kintenek az ünnep és

lányuk jövője elé, mert

egymással, a férj alkoho-

r e j t é ly e s
viszonyok

Magyarnóta- és operettdélután

kétéleteM

évfordulója alkalmából. Fellép

Helyszín: a városháza udvara

többek között Mészáros János

Helyszín: a városháza udvara

Szilágyi

Lövések dör-

tékában az elismert író és hit-

land.

udvara

dülnek

egy

eldugott nor-

A hagyományőrző egyesületek

bemutatókkal, várostrommal,

korabeli táncokkal és zenével,

lovagi bajvívással és még sok

Időpont: július 16., hétfő, 20.30

más, a hagyományt és kort meg-

Mi lett volna, ha minden más-

a nándorfehérvári diadalra.

net a színpadon. Szereplők: Járó

kaMion, country, sör

ros Máté, Ötvös András, Schruff

vasárnap

képp alakul? Öt fiktív élettörté-

Milán.

a

városháza

Zénó, Csorba Kata, Rédei Ro-

Sándor és cigányzenekara.

tek, 20.30

tes, de páratlan humorérzékkel

Varsányi Anna Ünnep című vígjá-

Helyszín: IH Rendezvényköz-

Zsuzsa, Kovács Patrícia, Mészá-

Helyszín:

Kárász

Elek, Nagy Anikó, kísér Kecskés

Időpont: jú-

Házasságuk korántsem tökéleAnnamária,

Időpont: július 15., vasárnap,

Dankó Pista születésének 160.

lius 13., pén-

szemlélik az életet. Szereplők:

szegeden…

nak. Pindroch Csaba önálló

Időpont: július 9., 10., hétfő és
kedd, 20.30

Még azt Mondják, nincs

pont

az esküvő előtti és utáni hétköz-

lista és írói válságban van, a fe-

leség mindenkit irányítani akar…

ling István és Lábodi Ádám.

napok legkülönbözőbb komikus

estje.

küzdelmet folytatnak

derülnek ki… Főszereplők: Hirt-

15 óra

idáig egyetlen udvarló-

nekik. A szülők kitartó

során egyre különösebb titkok

adás sajátos görbe tükröt tart

vagy éppen keserű pillanatai-

ját sem mutatta be

nárnő, szilágyi annaMá-

modern stand-up comedy stílus-

Éva – noha harmincötödik évében jár – ez

ria

Helyszín: a városháza udvara

meküket, Évát, aki a
fővárosban szerkesz-

a rettegett biológia-ta-

Időpont: július 12., csütörtök,

nyos kérdésekkel induló interjú

idéző programmal emlékeznek

Időpont: július 20–22., péntek–
Helyszín: Sziksósfürdő

Nemzetközi kamionos country-

nándorfehérvári eMlék-

találkozó sörivó, szkander- és vi-

Időpont: július 20–21., péntek–

koncertekkel. Vasárnap 14 órá-

Helyszín: Széchenyi tér

az alsó rakparton.

napok

szombat

zespóló-versennyel,

valamint

tól kamionos gyorsulási verseny

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mailcím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: július 11. 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: Juhász Gyula Szeged legnagyobb költője. A nyertes: Takácsné Forrai Ágnes Andrea. Gratulálunk!
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Szeged régen

HOrOSzKóp

KOS (III. 21–Iv. 20.)

Legyen óvatosabb,
egyesek bemárthatják a háta mögött. Nehezen viseli, ha valaki
ennyire sunyi, mindamellett igyekezzen higgadtan
kezelni a helyzetet!

TISZTELT OLVASÓINK!
A szabadságolások miatt a
Szegedi Tükör július 14-én és
július 28-án nem jelenik meg.

BIKA (Iv. 21–v. 20.)

A jövő héten előfordulhat, hogy olyan
személy iránt kezd
mélyebb érzelmeket táplálni, akit eddig szinte
észre sem vett. Azért vigyázzon, mibe vág bele!
IKreK (v. 21–vI. 21.)

Párkapcsolatában
végre fény derülhet
az utóbbi idők problémáinak valós okára.
Ezzel szerencsére sokkal
közelebb kerülnek majd
a megoldáshoz is.
ráK (vI. 22–vII. 22.)

Sokan igyekeznek
beleszólni abba, hogyan alakítsa az életét. Figyeljen arra, hogy
mindig önmaga legyen,
és kizárólag azt tegye,
amit ön helyesnek tart.
OrOSzLán (vII. 23–
vIII. 22.) Ha nem

menekül tovább a
tények elől, hanem
bátran szembenéz velük,
akkor több nehéz ügyét
is meg tudja oldani.
Képes rá!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Barátai és is-

merősei között vannak, akik segítik és
jót akarnak önnek, de sajnos olyanok is, akik csak
hátráltatják. Az utóbbiaktól vegyen búcsút.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Fontos lenne,

hogy időnként tartson alapos önvizsgálatot. Ezzel felszabadulhat a lelke, és könnyebben dönthet majd problémás helyzetekben is.
SKOrpIó (X. 23–XI.
21.) Egy ideje úgy

érzi, már rég nem
azt az életet éli, amit
mindig is szeretett volna.
Változásra van szüksége,
hallgasson a legbelső
megérzéseire!

Kotnyek Antal töltötte fel a Fortepanra a rollerozó kislányról a képet, amely 1959-ben készült Szegeden. Tudják, hogy melyik utcában járunk? Eláruljuk, a Maros
utcában. S bár azóta sok minden megváltozott a felsővárosi
utcában, a roller örök maradt. Az első rollereket még fából

Időjárás-előrejelzés Szegedre:

Július 7.
szombat

Július 8.
vasárnap

Július 9.
hétfő

Július 10.
kedd

Július 11.
szerda

26/19
Apollónia

27/19
ellák

28/18
Lukrécia

28/18
Amália

27/17
nóra,
Lili

AnyAKönyvI HíreK

nyILAS (XI. 22–XII.
21.) Régi kapcsola-

tai hatással lehetnek az életére, attól
függően, a múltban hogyan kezelte azokat. Ha
haraggal váltak el, ennek
most meglehet a böjtje.
BAK (XII. 22–I. 20.)

Szerelmi életében
végre kedvező fordulatra
számíthat.
Most keresse az igazit,
mert sok pozitív élmény
érheti a napokban. Anyagi
dolgai is jól alakulhatnak.
vízönTŐ (I. 21–II.
19.) Ne ijedjen

meg, ha az életében most nem minden a tervei szerint alakul. Gondolja át újra a
lépéseit, és kérjen segítséget valakitől.

Halak (II. 20–III. 20.)

Pénzügyi helyzetében lassú javulás
mutatkozhat, ennek
ellenére ne bízza el
magát. Tanuljon a tévedéseiből, és mindig rakjon félre egy kis pénzt.

készítették. A képen látható is egy ilyen darab. Ma már öszszecsukható és hordozható változata is van a rollernek,
amely az egész világon elterjedt hobbivá, sőt hóborttá vált,
és már nemcsak a gyerekek, de egyre több felnőtt is használja.

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT: 2018. 06. 22-én Batancs Zoltán
László és Juhász Enikő, Bessenyei
Imre Mátyás és Nyikolajenko Olga
Alekszandrovna, Berta Tibor és Vezér
Judit, Baksa Balázs és Oláh Hanna
Zsófia; 2018. 06. 23-án Ugray József
és Mracskó Mónika, Héjja János és
Takács Dóra, Pénzváltó Bence és
Barna Krisztina, Dékány Péter József
és Mándity Györgyi, Kis Zoltán és Bozóki Ildikó, Joó Gábor és Pakatyilla
Mónika Katalin, Kelemen Attila és
Csuzdi Orsolya, Kovács Martin és
Sebők Stefánia, Aradi Zoltán Gábor és
Mihály Zsófia, Bagi László és Keresz-

túri Kata, Posztós László és Szabó
Ágnes Paula, Tomcsa József és István
Noémi, Sárkány Zsolt és Szemerédi
Renáta, Bönde Szilveszter és Buella
Éva, Kerekes Tamás és Kolompár
Beatrix.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Hernádi Máténak és Tiffinger Aliznak 2018. 06.
10-én Anna, Erdődi Tamás Jánosnak
és Szoldán Zita Editnek 2018. 06.
17-én Olivér, Kala Kornélnak és Czirok
Ágnesnek 2018. 06. 18-án Borbála,
Tanács Gábornak és Szalkai Bernadettnek 2018. 06. 18-án Nóra, Dósa
Kálmánnak és Lakatos Zsuzsanna
Katának 2018. 06. 18-án Lionel, Do-

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Július 9., hétfő, 19.55
A SKILL-labor lehetőségei, a
cukorbetegség veszélyei.
VÁLOGATÁS A BTK KOMMUNIKÁCIÓ
SZAKOS
HALLGATÓINAK MUNKÁIBÓL
Július 11., szerda, 19.25
A lélek nyomában – Wittmann Viktória filmje Tóth
Soma Andrásról.
KÉPMUTATÓK 2.0 – FILMEK
SZEGEDI ALKOTÓKTÓL
Július 13., péntek, 19.25
A 15 éves egyetemi magazin,
a SzemeSZTEr 2006-ban készült filmje a szegedi barlangászokról.
GYULAI ENDRE VASMISÉJE
Július 14., szombat, 20.00
A Szeged–Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke vasmiséjének közvetítése felvételről a fogadalmi templomból.

Július 12.
csütörtök

Július 13.
péntek

29/18
Izabella,
Forrás: dalma
koponyeg.hu

29/18
Jenő

FOgAdóórA
mokos Gergő Dánielnek és Szabó Annának 2018. 06. 18-án Lilianna, Gazdag Dánielnek és Deák Orsolyának
2018. 06. 19-én Ádám, Varga Attilának és Oláh Katalinnak 2018. 06.
20-án Lujza, Vass Zoltánnak és Pesir
Zitának 2018. 06. 21-én Dorka, Mukucz Tibornak és Dékány Annamáriának 2018. 06. 22-én Hunor, Horváth
András Antalnak és Bakos Alexandrának 2018. 06. 22-én Leona Ramóna
utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HUNYT EL: Virág Istvánné Tót Piroska 2018. 06. 13-án.
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