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Célegyenesben a Klapka tér 
Minden elemében megújult a terület. SZIN-játék fesztiváljegyekért! 

Mindenki a dínókiállítást akarja látni
Látványos, interaktív és
gyerekbarát az Évmilliók
urai – Élethű dínók Ameri-
kából címmel a Móra-múze-
umban nyílt kiállítás, amely
az őslények világába kalau-
zolja a látogatókat. Eredeti
fosszíliákat, valós méretű
csontváz- és állatrekonst-
rukciókat tekinthetnek meg
az érdeklődők. Már az első
napokban több ezren vol-
tak kíváncsiak a dínókiállí-
tásra, hosszú sorok kí-
gyóztak a múzeum bejárata
előtt.
Folytatás az 5. oldalon 
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házánál

Dolgos, összetartó közös-
ség lakja Szeged egykori
bérföldjeinek helyét. Régen
feneketlen sár uralta, ma
tetszetős negyed. A város-
részek történetét Szentmi-
hállyal folytatjuk.

– Kispéter Mihály, a déd-
apám volt az utolsó kapitá-
nya a falunak. Ez képvise-
lőt jelentett, hiszen Szent-
mihály sosem volt önálló,
vagy Röszkéhez tartozott,
vagy Szegedhez. A Kapiszt-
rán út 80. számú házban
laktak, ott fogadta a kapi-
tány a lakosokat – mesélte
Tóth Pördi Jánosné. Juci
néni elmondta, a múlt szá-
zad elején a főút két oldala
kezdett benépesülni, utána
a vizesebb tói rész. A hú-
szas évektől lendült fel a

Tóth Pördi Jánosné: 
Nagyanyám azt mondta,

amit meg tudunk termelni 
a kertben, azért pénzt ne

adjunk.

telekosztás, egészen a vi-
lágháború végéig. Az asz-
szony feneketlen sárra
emlékszik az utcákon. A la-
kosság a nyolcvanas évek-
ben adta össze a pénzt
útépítésre, akkor készült
az utak kohósalakos
alapja, erre a csatornázás-
kor húztak aszfaltot.
Folytatás a 3. oldalon

Krumpliföld
a Széchenyi

téren?

Tudta, hogy a Széchenyi tér
névadója a legenda szerint
azt javasolta százharmincöt
éve a polgármesternek,
hogy inkább krumplit ter-
messzenek a téren? Hogy
miért mondta ezt Széchenyi
István? Kiderül a tér törté-
netéről szóló írásunkból.
Amiből azt is megtudhatják
olvasóink, hogy mikor
nyerte el Európa egyik leg-
szebb tere a mai arculatát.
Bővebben a 7. oldalon

A Garam utcai és a Tünde téri után a klebelsbergtelepi és a Kemes utcai intézmény újul meg 

Sorban varázsolják újjá az óvodákat
A Garam utcai és a Tünde
téri óvoda korszerűsítésé-
vel folytatja az önkormány-
zat az óvodafelújítási
programját. A két intéz-
ményre összesen 680 mil-
lió forintot költenek, ami-
nek kétharmada uniós tá-
mogatás, egyharmadát pe-
dig a város biztosítja. 
A Garam utcai gyerekek a
Teréz utcai, a Tünde tériek
pedig a Temesvári körúti
óvodába járnak a felújítás
négy hónapja alatt. 

A Garam utcai az egyik leg-
népszerűbb óvoda Szege-
den, 160 gyermekről gon-
doskodnak. Régóta várják,
hogy rendbe tegyék a 35
éves épületet, amely már na-
gyon elhasználódott. – No-
vemberig kívül-belül megújul
az óvoda. Felújítjuk a teljes
elektromos és gépészhálóza-
tot, új szigetelést kapnak a
falak, kicseréljük a nyílászá-
rókat, de megszépülnek a vi-
zesblokkok és az öltözők is –
sorolta a Szeged TV-nek a ki-
vitelező cég, a HPQ Plus Kft.
ügyvezetője, Péter István, mi-
lyen munkákat végeznek el.

Hogy mitől népszerű a
Garam utcai óvoda? – Ez sok
tényezőből tevődik össze.
Nyilván jó helyen vagyunk, és
az is sokat számít, hogy nagy,
négyezer négyzetméteres az
udvarunk – mondta Kiss-
Szamosszegi Edit tagóvoda-
vezető.

Botka László polgármes-

ter hangsúlyozta, a Tabán és
az Építő utcai óvodát már fel-
újították, most a Garam ut-
cait és a Tünde térit kor-
szerűsítik, ősszel a klebels-
bergtelepi és a Kemes utcai
óvoda következik, 2020-ig
pedig folytatja a város az óvo-
dafelújítási programot. A
Tünde téri óvodából a 150

gyermek a Temesvári körúti
óvodába jár.

– Azt tapasztaltam az ed-
digi óvodafelújításokban,
hogy a szülők türelemmel vi-
selik ezt a néhány hónapot.
Természetesen minden csa-
lád és az óvónők számára is
ez egy pluszteher, hogy a
Garam utcából a Teréz ut-

cába kell hordani novembe-
rig a gyermekeket, de az ed-
digi óvodafelújítások azt
mutatják, a szülők elfogad-
ták, megértik és támogatják
ezt a programot, mert tudják,
sokkal korszerűbb, tisztább,
biztonságosabb környezetbe
kerülnek majd a gyermekeik
– mondta Botka László.

Már dolgoznak a Garam utcai óvodában. Képünkön Bartáné Tóth Mária, az Óvodák Igazgatóságának vezetője, 
Botka László polgármester és Péter István, a HPQ Plus Kft. ügyvezetője. 

Fogy és öreg-
szik a magyar 
Pár év, és több
idős lesz, mint

gyerek és fiatal
felnőtt.

Kétszeres 
Európa-bajnok 
Fábián Fanni!
A szegedi úszó 

a női kétszázas 
váltóval ért 
a csúcsra.



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

42. § (1) bekezdés értelmében

közzéteszi
a Szeged, Budapesti út menti ipari terület (502 sz. út – Budapesti út – 16886 hrsz.-ú ingatlan –

16849/2 hrsz.-ú ingatlan – Dorozsmai út – Cegléd–Szeged vasútvonal által határolt terület)
településrendezési eszközeinek módosítására

vonatkozó
tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletével 
megállapított, a Partnerségi Egyeztetés Helyi Szabályai szerint azzal a céllal, hogy a Szeged,

Budapesti út menti ipari terület fejlesztésével érintett tervezési területen állandó lakóhellyel ren-
delkező természetes személy, a tervezési területen székhellyel, telephellyel, illetve fiókteleppel

rendelkező gazdálkodó szervezet, a tervezési területen székhellyel bejegyzett civil és/vagy érdek-
képviseleti szervezet, a tervezési területen működő egyház, a környezet védelmének általános

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Szeged MJV Épí-
tési Szabályzatának készítése/módosítása esetén a véleményezési eljárásba bejelentkező

egyéb szervezetek véleményt nyilváníthatnak.
Az érintettek a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül

papír alapon történő benyújtással (Adatlapon) a Városi Főépítésznél vagy elektronikus úton a ter-
vezetben megjelölt e-mail-címre megküldve javaslatokat, észrevételeket tehetnek.

A közzététel ideje:
2018. július 20-tól 2018. augusztus 08-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu).

A lakossági fórum ideje:
2018. augusztus 08. (szerda) 17 óra

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő Terem

(Szeged, Széchenyi tér 10.)
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ERŐS MONDATOK. „Ez a ciklus jó eséllyel arról fog szólni, hogy a Fidesz felépít(tet) egy komplett alternatív magánklinikai
ellátórendszert, ahol azok gyógyulnak, akik meg tudják venni az ellátást.” Ceglédi Zoltán (168.hu) 

Tisztelt Ügyfeleink!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a hulladék-
szállítási díjhátralékok beszedésével az utóbbi időben történt visszaélésekkel kapcsolatosan. 

A jogszabályi rendelkezések értelmében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) saját számlázórendszeréből állítja ki a számlákat a köz-
szolgáltatók adatszolgáltatása alapján, valamint ellátja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is. 

A díjhátralék beszedésével az NHKV Zrt. megbízta a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot.

A számla esedékességét követően fennálló számlatartozás beszedése érdekében az ingatlan-
használókat személyesen keresik fel a hátralékkezelők. Sajnálatos módon azonban megjelentek
a területen a csalók, akik követelésbehajtás jogcímen pénzt szednek be a lakosságtól. 

A csalók kiszűrése végett kérjük, az alábbiakra szíveskedjenek fokozottan odafigyelni:
• A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket,

továbbá személyük az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is leellenőrizhető. 
(Az NHKV Zrt. központi telefonszáma: +36 (1) 999 6464)

• A hátralékkezelők az NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő” alapján jogo-
sultak készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére. Kérjük, minden
esetben szíveskedjenek leellenőrizni a beszedési értesítőt. 

A helyi közszolgáltató a követeléskezelők munkájáért nem felelős, a követeléskezelésre nem
jogosult.

A hulladékszállítási számlán szereplő ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk,
számlamásolat, egyenlegközlő kérésére. 

Az NHKV Zrt. a személyes hátralékbeszedéssel párhuzamosan megteremtette a lehetőségét a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások személyes bejelen-
tésének is, a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználók részére. A hátralékkezeléssel egy időben
történik az adategyeztetés a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően.
További információ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatban, va-
lamint az alkalmazott fizetési kedvezmények biztosításának eljárásrendjéről az NHKV Zrt. webol-
dalán található (www.nhkv.hu).

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333. Telefon: +36 (1) 999-6464
Fax: +36 (1) 211-1419. E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu 

„Közös ügyünk a környezetünk!”

Fogy és öregszik a magyar

Most a magyarok 26,2 százaléka idősebb 60 évesnél, az
előrejelzés szerint 2050-re ez az arány már 34,3 százalék

lehet. Képünk illusztráció. 

Nem kell már sokat várni, hogy több idős éljen Magyaror-
szágon, mint gyerek vagy fiatal felnőtt – írta a hvg.hu.

Alig húsz év múlva már több 60–64 év közötti magyar fog élni,
mint ahányan bármely más korosztály tagjai lesznek – így szá-
mol az Eurostat előrejelzése. Ugyanennek a korcsoportnak a
tagjai 2050-ben már tíz évvel idősebbként, 70–74 évesként
szintén a korfa legszélesebb ágát fogják jelenteni.

Amíg most a magyarok 26,2 százaléka idősebb 60 éves-
nél, az előrejelzés szerint 2050-re ugyanez az arány már 34,3
százalék lehet, 2080-ra pedig 34,9 százalék. Ez távoli jövőnek
tűnik, de érdemes belegondolni: akik 2080-ban lesznek 60
évnél idősebbek, azoknak a nagy része már most is él.

2080-ban a lakosság 7,7 százalékát tehetik ki azok, akik
akkor legalább 85 évesek lesznek, vagyis az 1995 előtt szüle-
tettek (most a 85 évesnél idősebbek aránya 1,9 százalék).
Azzal, hogy a mostani fiatalok hosszú életre számíthatnak,
nincs is baj, az már annál rosszabbul néz ki a korfán, hogy
mennyire kevés középkorú, fiatal felnőtt vagy gyerek lehet az
országban néhány évtized múlva.

módosító javaslata – írta a
2 4 . h u .
Már idén
szeptem-
b e r b e n
megemel-
nék a bé-
reket. A
l e g t ö b b
pótlékot Polt Péter legfőbb
ügyész kapja. Ő a jelenlegi 100
százalékos vezetői pótléka he-
lyett 400 százalékos pótlékot
kapna szeptembertől. Polt leg-
utóbbi vagyonnyilatkozatában
azt írta, tavaly legfőbb ügyész-
ként nettó 14,3 millió forint volt
a jövedelme. Az alacsonyabb
szinteken kisebb a béremelés
is. A járási ügyészség ügyésze
most 10 százalék beosztási
pótlékot kap, ha elfogadják a bi-
zottság javaslatát, akkor már
20 százalékot fog kapni.

Polt pótléka
400 százalékra

ugrana 

Előrehozná Polt Péter leg-
főbb ügyész (képünkön, fotó:
MTI/Soós Lajos), illetve a kü-
lönböző ügyészségi vezetők
béremelését az Országgyűlés
költségvetési bizottságának

300 ezer ember hiányzik Magyarországról
Hivatalosan 80 ezer dolgozó 
hiányzik a hazai munkaerőpiac-
ról, de a Portfolio.hu elemzése
szerint a valós szám jóval na-
gyobb – írta a 444.hu. A portál
azt írja, a szakmai szervezetek
közlései szerint a munkaerőhi-
ány már valamennyi szektort
érinti. Ez a feldolgozóiparban
korlátozza a termelés növeke-
dését, az építőiparban az építé-
sek csúszását, illetve elha-
lasztását okozza, a vendéglá-
tásban pedig konkrétan ki sem
nyitnak a kisebb vidéki vendég-
látóhelyek.

A KSH adatai szerint az

első negyedévben 80 ezer be-
töltetlen állás volt, ebből rá-
adásul 60 ezer a verseny-
szférában. A Portfolio szerint
ez inkább alsó becslés, mert
a hivatal csak azokról a betöl-
tetlen álláshelyekről tud, ame-
lyekről az (5 fő feletti) mun-
káltatók információt ad-tak. A
Magyar Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetsége elnöke,  Rolek
Ferenc a lapnak arról beszélt,
több mint 200 ezer főről lehet
szó, miközben a munkaképes
lakosság létszáma minden
évben 40-50 ezer fővel fogyat-
kozik.

– A szakképzett munkaerő
hiánya egyre nagyobb gondot
jelent a magyar gazdaság min-
den ágazata számára. A legne-
hezebb helyzetben az építőipar,
a vendéglátóipar és a turizmus
van, ahol napi problémát jelent
a szaktudással rendelkező
munkavállalók felkutatása és
megtartása – foglalta össze
Rolek Ferenc.

A Randstad munkaerő-köz-
vetítő ügyvezetője szerinte a jó
helyen, megfelelő képzettség-
gel rendelkező munkaerő szá-
mára biztosan lenne 300 ezer
pluszhely jelenleg.

Szita megrendszabályozná a vendéglőket
A fideszes Szita Károly segítséget kért Gulyás Gergelytől,
hogy megrendszabályozhassák a vendéglátóhelyeket.

kért Gulyás Gergelytől a ke-
reskedelmi tevékenységek
szabályozásában is. Az ön-
kormányzatok ugyanis sze-
retnék, ha a szabályszegő
vendéglátóhelyekkel szem-
ben a jövőben hatékonyabb
eszközökkel léphetnének fel,
akár a nyitvatartási idő meg-
szegéséről, akár a környék
lakóit zavaró hangoskodás-
ról van szó”.

Szita Károllyal, a Megyei Jo-
gú Városok Szövetségének
(MJVSZ) elnökével, Kaposvár
fideszes polgármesterével és
Szalay Ferenccel, Szolnok fide-
szes polgármesterével egyez-
tetett a napokban Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter a megyei jogú

városok működéséről. Az MTI
tudósítása szerint a megbe-
szélés témája a Modern Váro-
sok Program, a bürokrácia-
csökkentés és az önkormány-
zati jogkörök szélesítése volt.
De másról is szó esett a talál-
kozón. Az MTI azt írta, „a talál-
kozón Szita Károly segítséget
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VÉLEMÉNY

Mézesmadzag
Új, elegáns cukrászda nyílt nemrégiben Szeged szívében,
kézműves fagylaltokkal. Szecessziós enteriőrben nyalhat-
juk a tartósítószerektől mentes fagylaltunkat. Édes töl-
csér, miegymás. A háromszáz forintos gombócár az
átlagos szegedi számára drágának, a külföldi turistának
viszont megfizethetőnek tűnik.

Mint eső után a szegfűgombák, úgy teremnek kicsiny
hazánkban az utóbbi években a kézműves mesterek.

Kézműves a fagylalt.
Kézműves a sör.
Kézműves a torta.
Kézműves a hamburger.
Régen a kézműves mestert még így képzeltem: hajlott

hátú bácsika köpenyben kopott órák rugóit cseréli az író-
asztali lámpa fényénél. Évszázados családi vállalkozá-
sokra gondoltam a kézművesség szó hallatán, antik
szódásüvegekkel a fapolcokon. Homályos kapualjak kéz-
zel festett cégtáblái és szorgos kezek jelentek meg lelki
szemeim előtt. Évszázados, titkos recepteket, fogásokat
őrző városi polgárcsaládok. Szikvízkészítő, papucsos, kö-
szörűs, cukrász. Fafaragók ráncos homloka. Ma már egé-
szen mást jelent a kézművesség.

Siheder koromban a Wagner-házban laktunk. Klauzál
tér hét, a város szívében. Alattunk parfüméria, később
Rétes Rozi néven süteményüzlet, ma Hatos Rétes. Bal kéz
felől a Kis Virág cukrászda, ahol a vasárnapi ebéd után a
családi sziesztákhoz Szeged legízletesebb, főzött fagylalt-
ját mérték. A fémtízesemből több gombóc fagyi is kitelt.
A visszajáró forintokat és filléreket hétfőn váltottam be
néhány zacskó tejporra a sarki kisboltban. Imádtam a tej-
port.

A körtöltésen
túl Dezső bá – akit
szakállas fizimis-
kája miatt egysze-
rűen Rumcájsznak
hívtunk – öklömnyi habos gombócokat mért a telepi bü-
féjében, ami mindig olcsóbb volt, mint a városban.

Néhány éve Szentesről hazafelé jövet ismerősöm ja-
vaslatára Derekegyház felé vettem az irányt. Egy helyi
nyugdíjas tanár fagylaltozójához igyekeztem. A hely külön-
legességét az asztalokra kihelyezett, fából faragott logikai
játékok adták. Saját alkotásai, rafinált ördöglakatok he-
vertek szanaszét, amivel bíbelődhetett az ember. Itt lát-
tam először egy darabból kifaragott faláncot. Kedves, kéz-
műves hely volt.

Városunkban a Z. Nagy család, a Temesvárról elszár-
mazott Virágh család, az alsóvárosi Bánffi család mind-
mind tekintélyes família, több nemzedék tudásával,
munkakultúrájával. Extra szelet, pisinger, minyon, ropogós
őznyelv. Édes élet. Habos kávé egy pohárka csípős, alsó-
városi szódavíz kíséretében.

Kapkodom a fejem a tarka feliratok láttán. Levendula-
ízű fagyi, alkoholos aszalt gyümölcsös krém, mézes-pálin-
kás életelixírek. Este az óriáskivetítőn a vébémeccset is
meggyes sörrel nézték a srácok. Minden egyedi lett, min-
den ritkaság. Kézműves termék. Ideje lenne csendesebb
vizekre kormányozni a nagy ígérethajókat a vén tengeri
medve marketingeseinknek. Mézesmadzag helyett távo-
labbi, ismeretlen kincses szigetre vágyom.

Tegnap százas után kotorásztam a tárcámban a bevá-
sárlókocsihoz, s közben egy fémtízes akadt a kezembe.
Mennyi ízletes fagyit adtak érte régen a Virágban…
Tudom, tudom, az infláció, a dráguló alapanyagok, a be-
szerzési ár… a világ. Minden megváltozott. Gyors mozdu-
lattal csúsztattam a bevásárlókocsi résébe a pénzérmét,
s már fél szemmel a listámat néztem. Kézműves pala-
csinta, mézes sör továbbra sem szerepelt rajta.

Magam részéről kihúztam a mézesmadzagot.
Tóth A. Péter

Kapkodom a fejem a tarka felira-
tok láttán. Levendulaízű fagyi, al-
koholos aszalt gyümölcsös krém,
mézes-pálinkás életelixírek.

Utat építettek, gázvezetékre és templomra is adtak a szentmihályiak

Juci néniék házánál húzódott 
a határsáv
Folytatás az 1. oldalról
Hasonló összefogással hord-
ták a földet 1942-ben a rösz-
kei utat Gyálaréttel össze-
kötő átjáróhoz is, később a
saját erejükből vezettették
be a gázt. – A családunk ker-
tészkedett, és a piacon érté-
kesítette a gyümölcsöt. A
bodomi területen a város

százholdas területet adott
bérbe a háborúig. Később
meg lehetett venni, és a
nagyszüleim a két holdjuk
nagy részét szőlővel és gyü-
mölcsfákkal ültették be. Két
tehenet és két lovat is tartot-
tak. Nagyanyám azt mondta,
amit meg tudunk termelni a
kertben, azért pénzt ne ad-
junk. A termelők szervezésé-

ben fon-
tos szere-
pet ját-
szott a
gazdakör.
Köcsögök-
ben hord-
ták be a
tejet pél-
dául a sze-

gedi magánboltokba. Min-
denki ráírta az edényére a
nevét, amit Papdi nagyszü-
leim és egy másik ház udva-
rára adott le hajnalban.
Mindig megállapodtak, ki
viszi be a szalmával kibélelt
kocsin – idézte fel Tóth Pördi
Jánosné. 

– Édesapám 1932-ben nő-
sült, én öt évre rá születtem a

Harcos utca 1. szám alatt. Fű-
szerpaprika-termesztéssel fog-
lalkoztak. Később édesapám
váltott; a bodomi gazdaságban
répamagot, póréhagymamagot
és salátamagot termesztetett a
város, ehhez csatlakozott. Az
árut Pestről Kellner Ilka expor-
tálta Angliába. Egy hold fűszer-
paprikánk emellett is meg-
maradt, annak a termését szá-
rítva a szegedi paprikafel-
dolgozó vette meg. Annyira pre-
cízen vigyáztunk a minőségre,
hogy a paprikát füzérre fűztük,
így került a szárítóba. Ha csipö-
déskor beteg vagy csuma került
bele, édesapám átválogattatta
velünk, hiszen a tisztáért többet
adtak. Munkára fogtak gyerek-
korunktól. Az ötvenes években
pedig be kellett lépni a Szabad
Tisza tszcs-be, és bár 1956-
ban kiléptünk, három év sem
telt bele, vissza kellett vinni a

földet. Fiatalon bekerültem a
téeszvezetőségbe. Onnan jöt-
tem nyugdíjba. Amikor 1990-
ben először ki lehetett lépni,
újra megtettük.

Közlekedni 1908-tól a
„nagyvonattal” lehetett, amely
Szeged és Röszke között vitte
a falubelieket dolgozni – derül
ki Engi József nyugdíjas közle-
kedésmérnök gyűjteményéből.
A kisvonat 1927-től járt Ásott-
halomra és Mórahalomra, de
1975-ben megszüntették. Juci
néni emlékszik, hogy 1956 ok-
tóberében a disszidálók már a
menetrend szerinti busszal jöt-
tek ki a város szélére, és indul-
tak tovább a határ felé. A
Harcos utcai házuk előtt alakí-
tották ki a végállomását. De
nemcsak ez, hanem a rendőr-
sorompó és a határsáv is ott hú-
zódott náluk.

Az emberek régen Ködmen
Imre kocsmájában jöttek össze.
A Kéri kocsma a falu másik
felén most is működik, a Mikes
Kelemen utcai Kasza kocsmá-
ból pedig később ÁFÉSZ, majd
Coop bolt lett. A Ködmen kocs-
mába költözött át az istentiszte-
let, amikor az iskolából
kitiltották. A plébános gyűjtött
pénzt templomépítésre, de az
eredeti elképzelés szerint a
Márvány úton nem készülhetett
el. Végül a kocsma helyét vették
meg, és ott szentelték fel a
templomot 1991-ben. Most
bölcsőde, óvoda, orvosi ren-
delő, bolt és művelődési ház
teszi komfortossá a falut,
amely Szeged büszkeségévé
fejlődött.

Szentmihály és Mihálytelek
Szentmihály 1330-ban szerepel először oklevélben;
nevét a Szentmihályi nevű birtokos családról kapta. 
Az 1500-as években legfeljebb kilencven lakója lehetett.
A török hódoltság után, 1726-ban került végleg Szeged-
hez, és a város kiosztotta szőlőskertnek Alsóváros és a
Palánk polgárai között. A rendszerváltás előtti évtizedek-
ben Mihálytelek néven is emlegették. Jelenleg háromez-
ren lakják.

A kisvonat 1975-ig közlekedett.

Juci néni paprikát fűz.

Szentmihály, 
Szentmihály állomás.
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PANELLAKÁSOK FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE

Ha lakásfelújítást tervez, ne feledkezzen meg a radiátorcseréről sem!

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

– a radiátorokat és a cseréhez szükséges minden segédanyagot biztosítunk 

és a helyszínre szállítjuk,

– az elbontott egységek helyszínről történő elszállítását 50 kilogrammig díjmentesen 

vállaljuk,

– a radiátorok kereskedelmi árából 20% kedvezményt biztosítunk,

– elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és -újratöltést, biztosítva 

a fűtési szezon problémamentes indulását,

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

a végösszegből,

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

átszerelését is elvégezzük,

– a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,

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

javítást biztosítunk. 

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

Célegyenesben
a Klapka tér

A Klapka téren január óta
tart az építkezés, ami a végé-
hez közeledik, az utolsó simí-
tásokat végzik. Már kihe-
lyezték a szabadtéri kondigé-
peket. Kész az elkerített, új
aszfaltréteggel ellátott foci-
pálya, a térburkolat köveze-
tét lerakták. A tér körül zajlik
az aszfaltozás, így minden
elemében megújul az évtize-
dekig elhanyagolt terület. 

A Klapka tér felújítására
százmillió forintot különített
el a város, amit az előre nem
látható pótmunkák miatt
még 15 millióval kellett meg-
toldani. Lesz modern játszó-
tér, szabadtéri fitneszpark,
sportpálya és pihenőhely-
ként szolgáló zöldterület.
Rendezetté válik a parkolás,
ugyanakkor fákat és cserjé-
ket is telepítenek a területre.

Kötélpiramis a Kálvária téren, kéttornyú játékvár a Tápai utcában,
gyalogló- és evezőgép a Bartók téren, homokozó a Gulácsi parkban 

Huszonkilenc helyszínen összesen ötvenmillió forintot költ
idén az önkormányzat a játszóterek felújítására és korsze-
rűsítésére. A nagyobb játszótéri eszközökre 33, a kisebb
játékokra 17 millió forintot fordítanak. Kíváncsi arra, hogy
a lakókörnyezetében megújul-e a játszótér? Cikkünkben
megtalálja rá a választ!

Összesen huszonkilenc hely-
színen terveznek idén komo-
lyabb játszótérfejlesztést. A
Lomnici utca 39. szám mögötti
területen, a Hont Ferenc utca
20–24. előtt, a Honfoglalás
Emlékparkban, valamint a

Honvéd téren a régi, tönkre-
ment, mára balesetveszé-
lyessé vált játékokat is
elbontják.

A nagyobb beruházások
közé tartozik a Kodály Vár el-
nevezésű, mászóhálóval, hat-

szögletű mászótoronnyal egy-
beépített, létrás mászókával
ellátott játék, amelynek da-
rabja több mint hárommillió
forint. Ennek a különleges já-
téknak az Ág és Gáspár Zol-
tán utcai, a Koszorú utcai,
illetve a Gulácsi parki játszó-
terek közelében élő gyerekek
örülhetnek majd hamarosan.
A legtöbbet, több mint 13 és
fél millió forintot a Kálvária
téri játszótér korszerűsítésére
fordítják. Ide egy közel hat

méter hosszú kötélpiramist
helyeznek ki.

Nagyobb fejlesztésekre
számíthatnak még a Tápai ut-
cában élők, itt közel két és fél
millió forintból egy kéttornyú
várral bővítik a játéklehetősé-
geket, a Puskás utcai játszó-
térre pedig több mint három
és fél millió forintból vásárol-
nak új forgóhintát.

Az önkormányzati képvise-
lőkkel is egyeztetett fejlesztési
listából az is kiderül, hogy a 

legolcsóbb eszközök a legki-
sebbek által kedvelt rugós já-
tékok, amelyeknek darabja
bruttó 172 ezer forint. Ilyenek-
kel gyarapodik nyáron a Zöldfa
és a Sás utcánál található ját-
szótér, a szintén olcsóbbnak
számító mérleghintából pedig
a Rókusi körúti, a Petres és
Agyagos utcai játszótérre kerül
egy-egy darab.

A Bartók Béla téri játszótér
a tervek szerint 1 millió 700
ezer forintból öt fitneszeszköz-

zel bővül, többek között has-
izom-erősítőt, egyszemélyes
gyaloglógépet és evezőgépet
telepítenek a belvárosi játszó-
térre. A Gulácsi parkban, a
Puskás utcában, a Honvéd
téren és a Fakert utcában lévő
játszóterekre pedig homoko-
zókat telepítenek.

A játszóterek korszerűsí-
tését vállalkozási szerződés-
ben a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft.
végzi el.

18 új parkoló
Tápén  

Négymillió forintból újította fel
az önkormányzat Tápén a
posta előtti parkolót. A tizen-
nyolc új parkolót a napokban
adták át a Csobánka utcában.
Képünkön az első autós, aki ki-
próbálta az új parkolót. Szécsé-
nyi Rózsa, Tápé önkormányzati
képviselője elmondta, folytatják
a Piac tér szépítését, a boltok
előtti parkoló és járda aszfalto-
zásával. A Budai Nagy Antal
utcai beruházásra hárommillió
forintot szavazott meg a sze-
gedi közgyűlés városüzemelte-
tési bizottsága.

lezési munkálatok előrelát-
hatóan a jövő évben kez-
dődnek el, amit 2020
októberéig kell majd befe-
jeznie a vállalkozónak –
nyilatkozta a Szeged TV-
nek Lukács Attila, a Dél-al-
földi Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulás szakmai
vezetője.

Nincs kellemetlen szag
A hulladékgyűjtő udvarokban rend és tisztaság van. A
hulladékokat fajtánként elkülönítik, és amikor egy kon-
téner megtelik, elszállítják. Mivel a gallyakon és faleve-
leken kívül szerves hulladék nem kerülhet ide,
nincsenek kellemetlen szagok sem, hiszen az üvegnek,
a tetőcserépnek, a papírnak vagy a bontott téglának
nincs kellemetlen szaga.

Szegeden és környékén ösz-
szesen 35 hulladékudvar mű-
ködik. A Szőreggel szomszé-
dos faluban, Újszentivánon is
van egy. A Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társu-
lás összesen 7,5 milliárd fo-
rint uniós pályázati támoga-
tásból bővíti a rendszerét.
Ennek keretében mintegy 70
millió forintból létesül hulla-
dékudvar Szőregen, mert
ebben a városrészben és a
közeli Újszegeden sincs még
ilyen gyűjtőhely.

– A közbeszerzési eljá-

Hulladékgyűjtő udvar épül Szőregen
Már folyik a szőregi hulladékgyűjtő udvar kialakításá-
nak közbeszerzési eljárása. A tervek szerint őszre meg-
lesz a kivitelező, jövőre megkezdik, és 2020 második
felére be is fejezik a munkát. A város utat építtet a hul-
ladékudvarhoz.

rások folyamatban vannak,
várhatóan szeptember kö-
zepére rendelkezni fogunk
már aláírt, érvényes vállal-
kozói szerződéssel. A kivite-

A Magyar, Palackozó és Gyár utca által határolt területen
alakítják ki a gyűjtőhelyet. 

Szőregen már két évti-
zede kérdés a hulladékud-
var megvalósítása, sok vita
után az ott élők többsége
2016-ban megszavazta,
hogy legyen ilyen létesít-
mény. Az önkormányzat már
az előző ciklusban megvá-
sárolta a Magyar, a Palac-
kozó és a Gyár utca által
határolt területet, ott lesz a
gyűjtőhely. A beruházás elő-
készítése az önkormányzat-
nál is folyik, a város utat
építtet a hulladékudvarhoz.

– Külön soron lesz 30 mil-
lió forint erre eltéve a költség-
vetésben, a tervek készen
vannak, elfogadták, folyik a
közbeszerzés. Reméljük, mi-
előtt még a kivitelezés meg-
indul, már készen tudunk
lenni az úttal – mondta Ber-
kesi Ottó, Szőreg önkormány-
zati képviselője.



közelíteni az épüle-
teket. Utóbbit a
lakók vetették fel,
köztük olyanok is,
akik mindezek elle-
nére ellenzik az elő-
zetes terveket, ame-
lyekről Csamangó
Attila tervező, a Ma-
kadám 2000 Útter-
vező Mérnöki Iroda
munkatársa beszélt.
De ott volt a lakos-
sági fórumon Fehér
Éva, Szeged főépíté-
sze is. Az előzetes
tervek ellenzői javas-
latokat is tettek: a
Lomnici utca 1. előtti

nagy füves terület lenne sze-
rintük a megoldás a problé-
mára.
(A szeged.hu/hirek oldalon
megnézheti az előzetes ter-
veket, és bővebben is olvas-
hat a  fórumról.)
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Mindenki a dínókiállítást akarja látni
Folytatás az 1. oldalról
Farkas Bence az édesanyjával és a testvé-
rével nézte meg a kiállítást. Bence el-
mondta, a Tyrannosaurus rex a kedvence,
de ismeri a Velociraptort is, mert sok dínós
mesét néz. Bence édesanyja, Szél Éva el-
árulta, mind a két gyermeke  szereti az ős-
lényeket. A legnagyobb meglepetést a dínók
méretei jelentették a családnak. –  Most
lehet igazán látni, mekkorák is voltak –
mondta Éva. Tényleg lenyűgözőek a mére-
tek. Látható például a kiállításon olyan nyak-

csigolya, amely egy 80 tonnás állaté volt! Az
egyik legnépszerűbb kiállítási tárgy az a
dinoszaurusz, amelybe bele lehet bújni és
belülről lehet mozgatni. Galgóczi Gergő
mosolyogva mászott ki az állatból, miután
megpróbálta vele megijeszteni a szüleit.
Gergő kedvenc őslénye a Triceratops.

Engedi Dániel is a testvérével és édes-
anyjával nézte meg a kiállítást. Anyukája
elmondása szerint Dani már az autóban
kiselőadást tartott az őslényekről, előre
felkészült a tárlatra. Kiderült, Daninak in-

kább a kisebb dínók tetszenek, de azért
a Tyrannosaurus rex méretei őt is lenyű-
gözték. 

A sok látványosság mellett homokozót
is kialakítottak a gyerekeknek, amelyben
régészeset játszhatnak, valamint beren-
deztek egy játszótermet, ahol a Jurassic
Park című film két eredeti dinoszauruszro-
botját is bemutatják, valamint kisebb dínó-
kon lehet lovagolni.

Az Amerikából érkezett dínókiállítás ja-
nuár közepéig marad Szegeden.

A hátrányos, a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók
és a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban része-
sülő családok is jogosultak
az ingyenes szünidei gyer-
mekétkeztetésre. Mindez
azért lehetséges, mert Sze-
ged önkormányzata a 2 millió
989 ezer forintos központi tá-
mogatás mellé 10 millió 266
ezer forintot tesz hozzá a
város költségvetéséből.

A szeged.hu információi
szerint eddig 367 gyerek
vette igénybe a szünidei étke-
zési lehetőséget, amelyet a
vakáció alatt bármikor lehet
még kérni, ebédet egészen
szeptember 2-áig kapnak így
a tanulók. Összesen 1446
diák jogosult erre a támoga-
tásra, azaz jócskán vannak
még olyanok, akik valamiért

eddig még nem kérték az
ebédet.

Mit kell tenni ahhoz, hogy a
megkapják a szünidei ingye-
nes étkezési támogatást? Az
önkormányzat kiküldött egy tá-
jékoztatót, amely mellett volt
egy formanyomtatvány. Azt kell
kitöltve visszajuttatni a hiva-
talba, a humán közszolgálta-
tási iroda ügyfélszolgálatára.
(Széchenyi tér 11.).

A bölcsődéstől a középisko-
lásig minden hátrányos, halmo-
zottan hátrányos helyzetű és
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyer-
mek kaphat támogatást. Nekik
évek óta teljes egészében Sze-
ged városa állja a meleg ebéd-
jüket, ugyanis a törvény az ő
étkeztetésükkel kapcsolatban
csak a lehetőséget adja meg,
forrást nem biztosít.

Ingyen ehetnek a vakáció alatt is
a hátrányos helyzetű gyerekek

Minden egyes állami forinthoz négyszer annyit tesz hozzá Sze-
ged, csak így lehet biztosítani, hogy a rászoruló gyerekek hét-
köznapokon meleg ebédet kapjanak.

Bővítenének a Lomnici utcában, de nem mindegy, hogyan

Lakossági fórum a parkolókról
A Lomnici és Agyagos
utca kereszteződésé-
ben tartott lakossági
fórumot Kozma Jó-
zsef és Mészáros
Tamás önkormány-
zati képviselő. A par-
kolóhelyeket kellene
bővíteni, ami egyálta-
lán nem egyszerű.

Előzetes tervekkel a
hátuk mögött tartott 
utcafórumot Kozma 
József és Mészáros
Tamás önkormányzati
képviselő. A Lomnici
utcai parkolási anomá-
liákra szeretnének
megoldást találni, amihez ki-
kérik az ott lakók véleményét,
meghallgatják a javaslataikat.
A fórumon többször is el-
mondták a képviselők, „előze-
tes terveket hoztunk, sen-
kinek semmit nem akarunk

lenyomni a torkán, ha nem
tetszik, nem lesz, nem úgy
lesz megvalósítva”.

Azt kellene valahogy meg-
oldani Makkosházon, hogy a
zöldövezeti jelleg is megma-
radjon, de bővüljön a parko-

lóhelyek száma is. Egyre
több ugyanis az autó, egyre
messzebb kell megállni a tár-
sasházaktól, mentő, beteg-
szállító, adott esetben a
tűzoltóautó nehezen vagy
egyáltalán nem tudná meg-

Bemutatták a Lomnici utcai parkolóbővítés előzetes terveit. Kozma József
(balról), mellette Mészáros Tamás. 

Közel ezerötszáz gyermek jogosult a támogatásra.   
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Interjú Tóth Gézával, a Rádió 88 vezetőjével

Van fülünk hozzá! Már 28 éve a szegediek szolgálatában 

– Tóth Géza ügyvezetőt kér-
deztük a változásról, aki
maga is éveken át a rádió
egyik reggeli műsorveze-
tője volt. Ki az új műsorve-
zetőjük?

– Június közepétől Nagy
Ági műsorvezetővel bővült a
Cafe 88 műsorunk stábja.
Ági korábban a délutáni
egyik adásunk, a Mizu mű-
sorvezetője volt, de hírszer-
kesztőként már dolgozott a
reggeli stábbal is. A Cafe 88
sikeres, a leghallgatottabb
szegedi reggeli műsor, de
időnként kell egy kis ráncfel-
varrás.

– Nagy Ági csatlakozá-
sával miben változik a
műsor?

– A Cafe 88 az egyik leg-
frekventáltabb műsorsávban
állja évek óta a versenyt az
országos adókkal szemben.
Ennek fő oka, hogy mi helyi
eseményeket, információkat
adunk egy olyan időszakban,
amikor a legtöbben sietnek,
közlekednek, és nagyon fon-
tos, hogy képbe kerüljenek.
Ági pedig tapasztalt hírszer-
kesztőnk, itt él, és pontosan
tudja, reggelente milyen ak-
tuális információkat igényel-
nek a szegediek. Tehát Ágival
tovább erősítjük a helyi tar-
talmat, így még több szegedi
hír és helyi információ jut el
a hallgatóinkhoz.

– Az országos adóknál
szinte kizárólag celebek, a
bulvársajtó szereplői a rá-
diósok. Ön szerint valóban
igénylik a hallgatók, hogy a
műsorvezetők magánéletét

is ismerjék? Hitelesebbek
lesznek ettől a műsoraik?

– Mi másban hiszünk,
mint az országos adók. Az or-
szágos adóknál dolgozók rit-
kán találkoznak a helyi
hallgatókkal, nagyon távo-
liak, ezért van szükségük a
bulvársajtó imázsépítő szere-
pére, csak így tudják eladni
magukat. Mi ellenben szege-
diek vagyunk, itt élünk, akár-
csak a hallgatóink, még akár
szomszédok is lehetünk. Mi
megengedhetjük magunk-
nak, hogy a hallgatóink igé-
nyeit szolgáljuk ki, és ne
magunkat sztároljuk. Ne-
künk az a fontos, hogy az itt
élők legyenek informáltak, és
velünk kellemesen tölthes-
sék el a szabadidejüket. Mi
ismerjük a leginkább az itt
élőket, problémáikat, igénye-
iket, ezért erre koncentrá-
lunk, és ebben akarunk a
legjobbak lenni. Ráadásul a
mi műsorvezetőinkkel hallga-

tóink bárhol összefuthatnak,
a boltban, a buszon, a kon-
certeken…

– Már volt néhány alka-
lom, amikor a rádió frissí-
tett műsorain, de nem
változtattak drasztikusan.
Van olyan aktuális trend a
rádiózásban, amihez a pia-
con mindenkinek alkalmaz-
kodnia kell? 

– A rádiózási trendek fo-
lyamatosan változnak, de mi
ab-ban a szerencsés helyzet-

ben vagyunk, hogy nemcsak
követni, hanem alakítani is
tudjuk a trendeket. Több
olyan újításunk is volt már,
amit akár országos rádiók is
átvettek, például a délutáni
MEGA című műsorunk, ami
egy úgynevezett „hazakísé-

rős”, talkshow jellegű maga-
zinműsor volt. Ekkor 2008-at
írtunk, és addig ez a stílus
csak a reggeli műsorokat jel-
lemezte, majd a mi mintánk
alapján több adón is meg-
jelentek hasonló stílusú mű-
sorok.

– Voltak kudarcaik, vagy
eddig jól követték a hallga-
tói igényeket, piaci kihívá-
sokat?

– Volt olyan időszak, ami-
kor többször kellett hozzá-

nyúlni a műsorainkhoz, de a
hallgatottsági eredmények
alakulása az elmúlt 15
évben visszaigazolta, hogy
mindig sikeresen korrigál-
tunk. Azonban soha nem té-
vesztettük szem elől a
célunkat, minél inkább sze-
gedinek maradni.

– A rádió alapítása óta
jócskán megváltoztak a rá-
dióhallgatási szokások, ma a
reggeli műsorsávra koncent-
rálnak az adók, ott dobják be
a nagyágyúikat. Tényleg ez a
legfontosabb idősáv? 

– Az ébredés határozza
meg mindenkinek a napját,
emiatt fontos, hogy egy vidám
reggeli műsorra ébredjünk,
tele energikus zenékkel, és
megkapjunk minden olyan in-
formációt, ami segíti a reggeli
készülődésünket, majd a köz-
lekedésünket. Ezért van erős
verseny ebben a műsorsáv-
ban, és ezért próbálják meg az
országos adók a legnagyobb
celebjeiket itt bevetni. Ezzel
szemben tőlünk megtudják a
hallgatóink, hogy vajon esni
fog-e ma Szegeden, vagy épp
lezárták-e a kiskörutat, illetve
hogy hol lesznek jó programok
délután.

– Családjuk 28 éve rádió-
zik, és évekig ön is a mikrofon
mögött ült. Nem hiányzik a
műsorkészítés? Megállítják
még Szegeden, és megbeszé-
lik önnel a hallottakat?

– Tizenöt évig vezettem
műsort, ebből három és fél
év reggeli volt, ami ennek a
szakmának ma a csúcsa.

Nagyon hiányzik, de a cégve-
zetést és a hajnali kelést
nem sikerült összeegyeztet-
nem. Néha-néha beugrok
egy-egy adásba, és jólesik,
ha utána régi ismerősök azt
mondják, hogy tehetném
többször is. A reggeli műsor
egy jó emlékű szakasza volt
az életemnek, jó volt Szeged-
del együtt ébredni, de ma
már a rádiózás hátterének
biztosítása a feladatom.

– Mi a Rádió 88-cal a
célja, hol látja magát mond-
juk 10 év múlva?

– Úgy vélem, Szeged tö-
megmédiája lesz 2028-ban is
a Rádió 88. Családi vállalko-
zásként hosszú távon gondol-
kozunk, és azon dolgozunk,
hogy ez a rádió tradicionálisan
szegedi maradjon. Továbbra is
arra törekszünk, hogy a hallga-
tóink velünk osszák meg örö-
müket, és persze ha van,
aggódásukat is, és segíthes-
sünk a mindennapokban. Kö-
vetjük a technológiai és

generációs igények változását
is, így elképzelhető, hogy 10 év
múlva már a neten is teljes
erővel jelen leszünk, és valószí-
nűleg a mainál sokkal több in-
formációt tudnak majd a
hallgatóink megosztani velünk.

– A végső döntés a hallga-
tóké, hogy áll most a Rádió
88 hallgatottsága? Hosszú
évek óta ez a rádió a piacve-
zető itt, mit jelent ez a gyakor-
latban, hányan hallgatják
naponta Szegeden?

– A rendszeresen készülő
rádióhallgatottsági kutatások
visszaigazolják a munkán-
kat. A legutóbbi, májusi kuta-
tás szerint is nap mint nap a
legtöbben minket választa-
nak (59 000 napi hallgató).
Büszkék vagyunk erre, és cé-
lunk ennek a piacvezető po-
zíciónak a megtartása és
kiszolgálása. Szeged legtöb-
bet hallgatott rádiójának
lenni és maradni nagy és fe-
lelősségteljes feladat.

(X)

Már minden idősávban dolgozott

Tóth Géza a Rádió 88 tulajdonos-ügyvezetője, aki csa-
ládi vállalkozásukban 1996-tól műsorvezetőként kez-
dett dolgozni. Minden idősávban dolgozott már, de a
szegediek szívébe a MEGA című délutáni műsorral lopta
be magát, amiben műsorvezető társa Patkós Attila volt.
2006-tól ügyvezető igazgatóként vezeti a családi céget,
amelyben 30-35 szegedi munkatárs dolgozik, és együtt
biztosítják nap mint nap a városlakók szórakoztatását
és informálását. Nemcsak a saját rádiójáért dolgozik,
hanem a Helyi Rádiók Országos Egyesülete (HEROE) el-
nökségi tagjaként már a többi regionális adóért is.

28 év
Ákos
Bodrogi Gyula
Dr Alban
Halott Pénz
Geszti Péter
James Arthur
Quimby
Punnany Massif
Tankcsapda
Wellhello
...és minden fontos és
híres zenész, kutató,
sportoló, politikus vagy
színész, aki 28 év alatt
megfordult Szegeden!

A Rádió 88 Szeged, sőt Magyarország legrégebbi, folyama-
tosan működő kereskedelmi rádiója, amely hamarosan a
30. születésnapját ünnepli. Ez hatalmas út egy változékony
médiapiacon a családi tulajdonban lévő adónak, amely –
úgy hallottuk – a napokban megújítja reggeli műsorát.

Tóth Géza: Nekünk az a fontos, hogy az itt élők informáltak legyenek, és kellemesen tölthessék el velünk a szabadidejüket. 

Tóth Géza szerint a Rádió 88 nemcsak követni, de alakí-
tani is tudja a trendeket. 
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Európa egyik legszebb tere a szegedi Széchenyi tér

Inkább termesszenek ott krumplit
Valaha kofák árultak a téren,
majd tengerré változtatta a
nagy árvíz, az első világhábo-
rúban a francia szpáhi hadse-
reg koptatta köveit, az
1956-os forradalomban tan-
kok taposták. A tér névadója
az anekdota szerint 1883-
ban azt javasolta, inkább ter-
messzenek itt krumplit… 
A Széchenyi tér kétszázéves
történetéből a múlt szomba-
ton nyílt kiállítás a téren.

Magyarország vidéki városai-
nak terei közül a szegedi Szé-
chenyi tér a legnagyobb.
Területe több mint 50 ezer
négyzetméter, ezzel bármely vi-
lágvárosnak a becsületére
válna, és mindamellett lépten-
nyomon a történelem lenyo-
mata is érezhető rajta, ez teszi
olyan különlegessé. A Széche-
nyi tér a XVIII. század folyamán
a régi vár melletti „nagy piac-
ból” alakult ki. Amíg a vár állott,
a katonai parancsnokság betil-
totta a tér fásítását, nehogy a
nagyra nőtt növények akadá-
lyozzák a szabad kilátást.

Amikor Ferenc József
nem a földön járt

A Széchenyi tér rendezése a
Bach-korszak idejére esik. 
A kocsiút mentén kétoldalt a
gyalog sétautak kiépítését
1856-ban Gamperl Alajos ki-
nevezett polgármester javas-
lata alapján önkéntes ada-
kozásból valósították meg. 
A tér szép vadgesztenyefáit
ugyancsak az ő polgármester-
sége idején ültették 1858-ban.
Az 1879-es nagy árvíz azután
szinte mindent a földdel tett
egyelővé: a házak 90 száza-

léka tönkrement, százhatvan-
öten meghaltak, egész Szeged
romokban hevert.

A Széchenyi tér is az árvíz
után nyerte el mai formáját.
Szép platán- és tiszafái, fenyői,
magnóliái máig őrzik a város

„szívének” akkor kialakított
hangulatát.

A tér máig meghatározó
épülete a városháza, amely
első formájában 1728-ban ké-
szült el. 1799 és 1805 között
újjáépítették Vedres István ter-
vei alapján. 1849 júliusában a
két alkalommal itt ülésező or-
szággyűlés emelte törvény-
erőre a zsidók egyenjogúságát
és a nemzetiségi törvényt,
majd augusztus 5-én Haynau
az épület régi tornyából figyelte
a szőregi csata eseményeit,
mígnem egy magyar ágyúlöve-
dék csaknem eltalálta. Ez a to-

rony falába fúródott ágyúgolyó
sokáig a szabadságharc egyik
szegedi emléke maradt.

Az 1879-es szegedi nagy
árvíz után a belvárost fel kellett
tölteni, így 1883-ban új emele-
tet húztak rá, az épületet ek-
lektikus-neobarokk stílusban
Lechner Ödön és Pártos Gyula
tervei szerint átalakították.
Máig különlegessége a „Sóha-
jok hídja”, amely a velencei dó-
zsepalota hasonló építményé-
nek mintájára készült Ferenc
Józsefnek és kíséretének. 

A császár 1883-ban, a ki-
rálynapokra jött Szegedre,
népes kompániájával egye-
temben a városházán, vala-

mint a bérházban kapott szál-
lást. És hogy őfelsége, vala-
mint nagy tekintélyű kísérői
mégse az utcán át kerülve köz-
lekedjenek a két épület között,
átjárót függesztettek az eme-
leti folyosók közé.

Kofák 
és korzózó hölgyek

A hétköznapokban is mozgal-
mas volt a tér története, a szá-
zadfordulón korzózó kalapos
hölgyeket és urakat, a piacán
kofákat örökítettek meg a fény-
képeken, illetve több képeslap
is őrzi a korabeli megjelenését,
hangulatát. A XIX. század első

felében erőteljesen lepusztult,
Móra Ferenc egyik anekdotája
szerint amikor Széchenyi Ist-
ván – a tér későbbi névadója –
1833-ban meglátogatta a vá-
rost, elkeseredett a főpiac lát-
ványán. Azt javasolta az akkori

polgármesternek, Petrovits Já-
nosnak, inkább termesszenek
ott krumplit, ha nem képesek
megújítani a monumentális
méretű közterületet.

Az elmúlt századokban
több neve is volt a területnek,
az 1848-as forradalom idején
a Szabadság tér nevet kapta,
majd 1860-ban, Széchenyi ha-
lála után nem sokkal döntött
úgy a városvezetés, hogy a leg-
nagyobb magyarról nevezzék
el azt. A Széchenyi tér mai ar-

culatát az 1880-as években
nyerte el.

Visszatérhetnek 
a boldog békeidők

A Széchenyi tér rekonstrukció-
jára az év elején írtak ki tervpá-
lyázatot. A Modern Városok
Program keretében közel há-
rommilliárd forintból újulhat
meg a város sokat látott tere,
amely az elképzelések szerint a
boldog békeidőket idézi majd.

Szeged központi terének
megújítása nem új gondolat.
Egy bő évtizeddel korábban,
2004-ben már engedélyezési
tervdokumentáció is készült,
ám végül nem volt pénz a meg-
valósításra.

2012-ben az uniós költség-
vetési ciklus végéig megvalósí-
tandó szegedi fejlesztések sorá-
ban is szerepelt, akkor közel két
és fél milliárd forintra becsülték
a munkálatok költségeit.

Végül 2017 elején Orbán
Viktor miniszterelnöknek és
Botka László polgármester-
nek a Modern Városok Prog-

ramról kötött megállapodá-
sában kapott helyet a Szé-
chenyi tér felújítása is. A terv-
pályázat kiírása előtt az
önkormányzat felmérette a
növényállományt, a geodé-
ziai sajátosságokat, továbbá
a tér történetét is feltérké-
pezték, ami támpontokat, öt-
leteket adhatott a tervezők-
nek, ám a pályázat végül így
is érvénytelen lett. Új tervpá-
lyázatot ír ki a város.

Rafai Gábor

A Széchenyi tér 1973-ban. Még szovjet hősi emlékmű volt
ott, ahol most IV. Béla lovas szobra áll. Fotó:

Fortepan/Urbán Tamás

Amália az Ibolyában gerberát (is) árult a Széchenyi tér 9.
alatt 1935-ben. Fotó: Fortepan/Plesovszki Ákos

A Széchenyi tér 1936-ban. Paprikaárusok. 
Fotó: Fortepan/Ebner

A Széchenyi tér 1883-ban. Jobbra a Postapalota, balra hátul a színház épülete. Fotó: Fortepan/Fődi Gábor



szerepelt. Később Beliczai
Mária és Bánvölgyi László, a
Tömörkény-gimnázium mű-
vésztanárai készítették el a
Dömötör-torony kicsinyített
mását, az utóbbi években
Bánvölgyi László kisplaszti-
káját adják át. 

A két évtized alatt válto-
zott a díjak elnevezése. Egy-
részt a színházi vezetők
javaslata alapján, másrészt

mert 2006 óta – több
támogató visszalé-
pése után – az önkor-
mányzat is segíti. Így
emelkedett városi el-
ismerés rangjára.
Azzal együtt, hogy to-
vábbra sem a közgyű-
lés dönt az oda-
ítéléséről, hanem –
meghagyva civil jelle-
gét – a színház művé-
szeti vezetése tesz
javaslatot a kuratóri-
umnak. A tizenkét ka-
tegória nagy részé-
nek jelöltjeiről pedig
kezdettől fogva a kö-
zönség szavaz. Az
életműdíjat a kurató-
rium ítéli oda, a gyer-
mekdíjról az óvodák

és iskolák döntenek. A leg-
jobb háttérmunkást pedig a
színház teljes stábja vá-
lasztja meg, hiszen őt a kö-
zönség nem ismerheti. 

– Olyan nevek szerepel-
nek a díjazottak között, mint
Ungváriné Rózsika és idén
Kerek Mónika, így a titkárság
díjazottjainak aránya száz-
százalékos. De a fodrászat
vezetőjét is említhetnénk, a

városképi személyiséget,
Bodnár Gyurikát. Az első élet-
műdíjat Varga Matyi bácsi
díszlettervező vette át, aki
már odafentről figyel. A ké-
sőbbiek közül Réti Csaba és
Gregor József ugyancsak
fentről segít. És itt vannak a
fiatal életműdíjasok: Szonda
Éva, Rácz Tibor vagy az idei,

Nagy Laci. Az új igazgatóval,
Barnák Lászlóval pedig már
arról beszélgettünk, hogy
megint frissítjük a Dömötör-
díjat. A huszonegyedikről
egyébként a polgármester úr
azt mondta, ő szeretné át-
nyújtani – tette hozzá Elekes
Zoltán.

Dombai Tünde
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Húszéves a Dömötör-díj

Mozis elismerést akartak, színházi lett belőle

Munkával kapcsol ki
– Ha megszületik egy gyerek, nem engedjük el a kezét akkor
sem, ha felnő. A közönségnek és a támogatóknak egyaránt
nagyon fontos – mondta a díj hajtóerejéről Elekes Zoltán. 
A rendezvényszervező a munkájából programlátogatásokkal
kapcsolódik ki. Mellette társadalmi szerepvállalásra is jut
energiája: a Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke és a sze-
gedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club tagja.

Sorozatunkban szegedi kul-
turális szervezeteket muta-
tunk be. Kiknek az érde-
kében szerveződtek, min
dolgoznak jelenleg, miből
működnek? Ezúttal a Pál-
ma Reklám Stúdiónál jár-
tunk.

– 1998-ban találta ki az ala-
pító csapat, hogy a Szegedi
Műsor című programajánló
újság születésnapjára össze-
hoz egy nagy durranást.
Sztáry Erika, a lap főszer-
kesztője, jómagam, a kia-
dója, valamint barátaink,
Janik László színművész és
Hollósi Zsolt újságíró eredeti-
leg filmes kitüntetésre gon-
doltunk a Belvárosi moziban
üldögélve. Ám felpillantva a
színház épületére az jutott
eszünkbe, hogy inkább erre
a kiváló, háromtagozatos in-
tézményre hozunk létre elis-
merést – eleveníti fel a
Dömötör-díj alapítását Ele-
kes Zoltán, a Pálma Reklám
Stúdió vezetője. – Felmerült,
hogy Tiszavirág legyen a
neve, hiszen az gyönyörűen
felszáll, de mert rövid életű
is, inkább a Dömötört válasz-

tottuk. Hiszen a 12. század-
ban épült Dömötör-torony az
időállóság jelképe. A kitünte-
tés tehát abszolút civil kezde-
ményezésként jött létre, és
már húszesztendős.

Kuriózum, hogy az első
díjat Herczeg Tamás, a sza-
badtéri játékok jelenlegi igaz-
gatója álmodta üvegbe. Ami
azért is különleges, mert ő az
utóbbi években díjátadóként

Az idei fődíjas: Nagy László, a színház korábbi igazgatója.

Elekes Zoltán főszervező az idei ünnepségen. A díj a közönség 
elismerése az évad végén.

A klub tagjainak átlagéletkora 78 év – Az olvasás élménye független a kortól

Nyugdíjasként is a könyvek között élik az életüket

Csányiné Szaszkó Klára büszkén mutatja a kötetet,
amelyben megjelent egy novellája. 

nemcsak a Nyugdíjas Könyvtá-
rosok Klubjának, hanem a So-
mogyi-könyvtár Íróklubjának is
tagja – büszkén mutatja a Cso-
dák pedig vannak című antoló-
giát, amelyben megjelent egy
novellája. Klára elmondta, az
Északvárosi fiókkönyvtárban
gyűlnek össze rendszeresen,

és bemutatják, elemzik az írá-
saikat. Novellája a Generációk
útjain címet viseli, aminek kép-
letes üzenete, hogy a könyvek
szeretete mindannyiunk közös
élménye attól függetlenül, hogy
fiatalok vagy idősek vagyunk.

Szincsok György

resztül-kasul bejárják az or-
szágot.

A Somogyi-könyvtárban
filmvetítéseket szerveznek, és
előadókat hívnak meg, akik in-
gyen vállalják a fellépést, így tá-
mogatják őket egykori és
jelenlegi kollégák, egyetemi ok-
tatók és tudósok. Vendégük
volt például Papp Éva, aki Szé-
chenyi és Szeged kapcsolatá-
ról, Keszthelyi Béla pedig a
Máltai Lovagrendről mesélt.

A tagok között vannak egy-
kori iskolai, üzemi könyvtáro-
sok, sokan dolgoztak kisebb
bibliotékákban, mások viszont
a nagyvárosi intézményekben
csiszolták tudásukat még aktív
korukban. A szakmai progra-
mok ezért sem maradhatnak
el Nyugdíjas Könyvtárosok
Klubjának rendezvénynaptár-
jából. Nemrégiben nézték meg
a felújított zsinagógát és a hit-
község könyvtárát.

Tagjaik közül többen műve-
lik is a szépirodalmat, rendsze-
resen tartanak felolvasásokat,
de vendégük volt Simai Mihály,
Horváth Dezső és Tóth Béla is.
Csányiné Szaszkó Klára – aki

tívan részt vesznek a Senior
Center rendezvényein is.

Minden hónapban kétszer
tartanak klubfoglalkozást a So-
mogyiban, a hideg hónapok ki-
vételével pedig havi egy
szabadtéri rendezvényen vesz-
nek részt. Mivel az átlagéletkor
78 év, már kevésbé sportos el-
foglaltságokat választanak
ilyenkor. Idén terveik között
szerepel több budapesti kirán-
dulás is. Nyugdíjasok lévén

ingyen utazhatnak, így ke-

A Nyugdíjas Könyvtárosok Klubjának tagjai. 

Az egyik legrégebben alakult szegedi nyugdíjasszervezetet
a könyvtárosok hozták létre. A Nyugdíjas Könyvtárosok
Klubja stílszerűen a Somogyi-könyvtárban tartja az össze-
jöveteleit.

A Csongrád Megyei Könyvtáro-
sok Egyesületének nyugdíjas
tagozata 1994-ben alakult, és
a mai napig a negyvenéves
szakmai szövetség égisze alatt
tevékenykedik a jelenlegi negy-
ven aktív tag. Elnökük egy fia-
talember, Oros Sándor, aki a
CSMKE jelenlegi vezetője. A

klubvezető azonban Török Jó-
zsefné Marika, aki közel tíz éve
szervezi a programjaikat. Ösz-
szejöveteleiknek a Somogyi-
könyvtár biztosít helyet, és
használhatják az intézmény
eszközeit, infrastruktúráját is.
Ide is van bejegyezve a Nyugdí-
jas Könyvtárosok Klubja, de ak-



Mily nagy változás! Ha bu-
gyuta és naiv volnék, még
talán meg is lepődnék, hogy
a kormánypártot ma már –
szemben az orbáni 2009-es
nézettel – csöppet sem za-
varja az 5 milliós állami veze-
tői bér. Sőt – hiszen megvan
már az alapja – most készül-
nek emelni a miniszterek
bérét, legalább hasonló mér-
tékben. Bár az ellenvélemé-
nyek miatt a kormányfő
hezitálni látszik. Láttunk már
ilyet, mégis…

Azt már rég tudjuk, hogy
kormányfőnk „szilárd (mint
az Alaptörvény) elvi elkötele-
zettsége” olyan ingadozó és
változó, mint az idei időjárás.
Nem csoda, hogy ezek után
úgy tűnik, szavahihetősége
sem ér többet egy lyukas ga-
rasnál. És lám, ma már az iz-
gatja legjobban, hogy míg az

állami cégek és intézmények
vezetői „pofátlanul magas”
pénzeket vágnak zsebre,
addig mások (most éppen a
miniszterek) egyre rosszab-
bul jönnek ki a jelenlegi (1-2
milliós) havibérükből.

Végül is – úgy-ahogy – a
Fidesz 2010 után „rendezte”
az általa még ellenzékként
felemlített problémát, bérpla-
fonnal korlátozta, pontosan
2 milliós nagyságrendig
adott lehetőséget a csúcsve-
zetők számára. Mondanom
sem kell, a Fidesz volt az
első, amely megszegte a
saját törvénykezését. Ez a
fajta szabályozás – kisebb-
nagyobb hibákkal – 2016-ig
bírt a bérplafonnal, ekkor
emelték 2 millióról 5 millióra
az állami cégeknél a vezetői
fizetések maximumát. Hát,

nem érdekes (bár tudjuk,
hogy minden szentnek maga
felé hajlik a keze), hogy míg
mások, és nem a Fidesz él-
vezte a nagy „lét”, addig
semmi sem stimmelt az el-
lenzéknek? (Egyébként az
MNB akkori elnökének 8 mil-
liós bére, s természetesen az
általa elfoglalt hely, és bizo-
nyos „hatalma” verte ki a biz-
tosítékot.) Most meg úgy
tűnik, szabad lesz a rablás.

Van a regnáló hatalom-
nak fifikája, amiből most
csak kettőre mutatnék rá. Az

első, hogy a miniszterek fize-
tése személyi illetmény lesz,
mely összeg akár sokkal na-
gyobb is lehet, mint 5 millió
forint. A másik figyelemre
méltó dolog, hogy megvaló-
sulása egyetlen személytől,
csak a miniszterelnöktől
függ. Ő határozza meg az
összeg nagyságát és adható-
ságát. Ez persze járhat – az
illető minisztert illetően –
előnnyel, de akár hátránnyal
is, amit természetszerűen
(emberek vagyunk!) áthidal-
hat a lojalitás. Egy biztos, a
sokaság, a „dolgozó méhek”

továbbra sem dúskálhatnak
a javakban.

Végezetül mindezt, ami-
ről eddig szóltam, vehetjük
„nesze semmi, fogd meg jól”-
nak. A Fidesznek (Orbánnak)
ez a dolog csak addig szúrta
a szemét, amíg nem ő ült fel
a trónra.

A Fidesz 2009-ben kérte
a kormánytól, hogy radikáli-
san csökkentse az állami
felső vezetők többmilliós
bérét. (2010 után, hata-
lomra kerülésével ezt már a
Fidesz rendezte.) 2 millió

volt a felső
határ mint
bérp la fon .
2016-tól vi-
szont sze-
m é r m e t -
lenül ma-
gasra, 5 mil-
lió forint kö-

rüli szintre nőtt a legtöbb ál-
lami felső vezető havibére.
Ez viszont apropóul szolgál

a mostani legújabb minisz-
tereknek, azaz 2019-től a
cégeket felügyelő tárcaveze-
tők is legalább ennyit, ha
nem többet, tehetnek majd
zsebre.

Mondja valaki, hogy nem
szép az élet… De bizony
egyeseknek nagyon is. Csak
tudni kell kerülni az árnyékos
oldalt, átsétálva a napos ol-
dalra. Ott minden szebbnek
látszik, mint a valóság.

Kutnyik Pál
közgazdász

Szeged
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Játssz velünk, és nyerj páros jegyet!

Grammy-díjas énekesnő a SZIN-en!

Hallgasd meg élőben az aranytorkú énekesnőt, 
Jess Glynne-t augusztus 23-án a SZIN-en!

Augusztus 23-án a Szegedi
Ifjúsági Napok Borsodi
Nagyszínpadán lép fel a szu-
pertehetséges brit énekes
és dalszerző, Jess Glynne.

Fiatal kora ellenére már fi-
gyelemre méltó karriert fu-
tott be az énekesnő: 2014
óta szinte minden száma a
brit slágerlisták élén landol,
legyen az Grammy-díjas
vendégszereplés a Clean
Bandit vagy a Route 94
mellett, vagy éppen saját
dal. 2018-ban elérte, amit
még egyetlen brit énekesnő
sem: hat dalával menetelt
egészen a listavezető pozí-
cióig. Olyan nagy nevekkel
készített már közös felvéte-
leket, mint Emeli Sandé,

Rudimental vagy Mackle-
more.

Legújabb kislemeze két
hónapja jelent meg, az I’ll be
there már több tízmilliós né-
zettséget ért el a legnagyobb
videómegosztó portálon.

Válaszolj helyesen a kérdé-
sünkre, és nyerj páros
jegyet a SZIN-re!

MELYIK SZÁMÁVAL LETT
GRAMMY-DÍJAS JESS
GLYNNE?

A helyes megfejtést küldd el
a jatek@szin.org e-mail-cím-
re, a Tárgy mezőben tüntesd
fel: SZIN-játék. Beküldési
határidő: 2018. július 27.,
péntek 14 óra.

POSTABONTÁS

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

A napos oldalon…

Mondja valaki, hogy nem szép az
élet… De bizony egyeseknek na-
gyon is. Csak tudni kell kerülni az
árnyékos oldalt, átsétálva a
napos oldalra. Ott minden szebb-
nek látszik, mint a valóság.

Fotó: MTI/Oláh Tibor

Nyári
véradás

Az élet nyáron sem állhat
meg! Adj vért! – ezzel a felhí-
vással indított új véradókam-
pányt a Magyar Vöröskereszt
és az Országos Vérellátó
Szolgálat. Ezért Szegeden jú-
liusban a szerdai és a csütör-
töki intézeti véradások
alkalmával a véradókat a
szokásos fürdőbelépőn felül
szépségutalvánnyal és fit-
neszkuponnal ajándékozzák
meg. Bevezették az időpont-
foglalás lehetőségét is.

– Nyáron egy kicsit nehe-
zebb elérni a véradókat, hi-
szen szokásos véradási
helyeinken a véradók elmen-
nek szabadságra, pihennek, a
hallgatóink elhagyják a várost
a szorgalmi időszak végén,
tehát így nagyon nehéz olyan
embereket megtalálni, akik
segítenek. Viszont ezeket az
embereket meg kell keresni,
és ezekkel a kampányokkal
próbáljuk megszólítani – nyi-
latkozta a Szeged TV-nek Sze-
keres Veronika, a Szegedi
Regionális Vérellátó Központ
igazgatója. A vérellátás bizton-
ságához országosan napi
1500-1800 egység vérkészít-
mény szükséges.

Köszöntötték a 90 éves Fekete Pált
Nemrég ünnepelte 90. szüle-
tésnapját Fekete Pál. A Sze-
geden élő tanár szegény
családban nőtt fel, a Kézdi-
vásárhely melletti Alsócser-
náton éltek. Apját már
tízévesen elvitték Buka-
restbe szakmát tanulni. Mi-
után felszabadult, elment
Franciaországba műbútor-
asztalosnak. Később orosz
hadifogságba került. Az apja
minden nyelvet megtanult,
amerre járt.

Fekete Pál a Sárospa-
taki Református Kollégium-
ban végzett, ahol három
idegen nyelvet – latin, né-
met és francia – is tanult,
majd a szegedi egyetemen
szerzett történelem–orosz
és német szakos tanári dip-
lomát, ami után Békéscsa-
bán tanított. 1956-ban a
Békés megyei forradalmi bi-
zottság elnöke volt. Először
halálra, majd életfogytiglani
börtönre ítélték. Hét évet
töltött föld alatti börtönök-
ben. Másfél évig volt össze-
zárva egy francia férfival,
aki vöröskeresztesként jött
Magyarországra, de beleke-

veredett a fegyveres ellen-
állásba. Fekete Pál ma-
gyarra, André pedig fran-
ciára tanította Pali bácsit,
aki 1963-ban szabadult
amnesztiával.

Pali bácsi szerint két-
évente meg lehet tanulni egy
nyelvet, hat hónapig nagyon
komolyan kell vele foglal-
kozni, utána már boldogsá-

got szerez, mert megtanul az
ember az adott nyelven gon-
dolkodni. Szerinte a nyelvta-
nulás azért is kellemes
időtöltés, mert nem engedi
öregedni az agyat.

A város nevében Botka
László polgármester jókíván-
ságait a humán közszolgálta-
tási iroda munkatársa adta
át Fekete Pálnak.

Fekete Pál a feleségével, Kovács Ágnessel. 
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PICKNIK. Július 22-én Pick-
Nikkel kezdődik a MOL-PICK
Szeged szezonja. 16 órától
várják a szurkolókat a Szé-
chenyi téren, ahol elvará-
zsolja a nézőket a három-
szoros magyar bűvészbaj-
nok, Bognár Krisztián. Itt mu-
tatkozik be a 2018/2019-es
évad csapata is, ekkor talál-
kozhatnak először az együt-
tes új igazolásaival.
193 CENTIS HÁTVÉD.
Marko Boltić és Nenad Šulo-
vić után az amerikai Davis
Darrell lesz a Naturtex-SZTE-
Szedeák férfi kosárlab-
dacsapat harmadik légiósa.
A 22 éves, 193 centi magas
hátvéd a legutóbbi idényben
a Dayton Egyetem színeiben
játszott.
SIMON MÁRKÓ ARANYA.
A Boxvilág Ökölvívóképző SE
fiatalja, Simon Márkó Mező-
kövesden lépett szorítóba. 
A 42. Matyó Kupa fináléjá-
ban egyhangú pontozással
győzte le a román Balint
Cantort.
VIDÉKBAJNOKOK. A Gellért
SE 12 éves lány teniszcsa-
pata Nyíregyházán szerepelt
a vidékbajnokságon, és a
Major Stella, Kis–Czakó Esz-
ter és Bíró Melinda hármas
megvédte bajnoki címét. Pá-
rosban is bejutottak a finá-
léba Trója Tibor tanítványai,
ahol a Kis-Czakó Eszter-Bíró
Melinda páros nyert, a Major
Stella–Komlódi Kiara kettős
lett az ezüstérmes. Előbbi
három szegedi versenyző.
Egyéniben Kis-Czakó Eszter
megszerezte a harmadik
aranyérmét is a tornán, Ma-
jos Stella a második ezüst-
érmét, Bíró Melinda pedig
bronzérmesként zárt. Nem
engedtek mást a dobogóra a
Gellért SE versenyzői a kor-
osztályos vidékbajnokságon.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
az egyes tervek, illetve programok környezeti

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
8. § (3) b) pontja alapján

nyilvánosságra hozza
a Szeged, Budapesti út menti ipari terület (502 sz. út
– Budapesti út – 16886 hrsz.-ú ingatlan – 16849/2

hrsz.-ú ingatlan – Dorozsmai út – Cegléd–Szeged
vasútvonal által határolt terület) településrendezési

eszközeinek módosításához készített környezeti
értékelést, azzal a céllal, hogy az érintett

nyilvánosságtól észrevételt kérjen.
Az észrevétel – a nyilvánosságra hozatal ideje alatt –
megtehető papír alapon történő benyújtással a Városi

Főépítésznél.
A nyilvánosságra hozatal ideje:

2018. július 20-tól 2018. augusztus 21-ig.
A környezeti értékelés megtekinthető Szeged város

hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu), a Főépítészet
közleményei között.

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. július 1-i hatállyal

a Szeged II. ker. 01450/1 hrsz.-ú ingatlant Szalakóta tanyának,
a Szeged II. ker. Tápé 02164, 02163, 02161, 02188, 02203 02238 hrsz.-ú ingatlanokat Unka

útnak,
a Szeged I. ker. Szőreg 884/2 hrsz.-ú magánutat Vaspálya utcának,
a Szeged II. ker. Tápé 02159/7 hrsz.-ú magánutat Malajdok köznek,

a Szeged II. ker. Tápé 02179 és 02300 hrsz.-ú magánutakat Malajdok útnak,
a Szeged II. ker. 01075/5 hrsz.-ú ingatlant Baktói utcának,

a Szeged II. ker. 14171/4 hrsz.-ú magánutat Ibolya utcának,

valamint

a Szeged I. ker. Szőreg külterület 02624/2 hrsz.-ú – korábban Sipos Erdei Iskola és Vadász
tanya – elnevezésű ingatlant Sipos Erdei Iskola tanyának és

a Szeged III. ker. 23865/23 hrsz.-ú – korábban Karikás Frigyes, majd Feketeföld utca elneve-
zésű – közterületet Karikás utcának nevezte el.

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon 
a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását  folyamatosan végezzék 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,
belterületen a jegyző, külterületen a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya
közérdekű 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

Bezdán emlékverseny 

A 12. Bezdán emlékversenyre 52 sakkozó nevezett. Csizma-
dia László nyerte meg a tornát. A legjobb 18 év alatti Papp
Bence, a legjobb női versenyző Márkus Molli Amina, a legjobb
55 év feletti Pluhár András, a legjobb 15 év alatti Koszta Be-
nedek, a legjobb 65 év feletti Tornyai Jenő, míg a legjobb 12
év alatti Megyaszai Balázs lett.

szer kétszáz méteres váltó
döntője pedig elképesztő izgal-
makat hozott, hiszen a magyar
arany csak az utolsó hosszon
született meg.

– Végig nagyon izgalmas
volt a döntő, a németekkel
mentünk együtt, két pályával
mellettünk úsztak. A verseny
alatt végig az első három hely
között úsztunk. Majd Ajna má-
sodikként fordult az utolsó

ötven méterre. És behajrázta
az utolsó huszonöt métert, és
nagyon örültünk, izgultunk
végig – mesélte boldogan Fá-
bián Fanni, a Haász SZUE
immár kétszeres Európa-baj-
nok úszója.

A szegediek kiválósága
egyéniben is rajtkőre állt. 200
méter gyorsúszásban 2:01.16-
os egyéni csúccsal ötödik lett,
ilyen jó időt pedig még nem

úszott az Európa-bajnok úszó.
Ezeknek az eredmények az is
megemeli az értékét, hogy a
15 éves tehetség már több hó-
napja küzd egy makacs vállsé-
rüléssel.

– A bemelegítéseknél érez-
tem, hogy fáj, de az úszásnál
szerencsére nem hátráltatott.
A nyár hátralevő részében pi-
henni fogok, és majd szeptem-
berben kezdem újra az

edzéseket – árulta el Fábián
Fanni.

Visszatérve a finnországi
kontinenstornára: Fanniék
szerezték a magyar küldött-
ség tizenkettedik aranyér-
mét, ezzel az éremtáblázat
második helyén végeztek a
mieink. Ez volt minden idők
legeredményesebb ifjúsági
úszó-Európa-bajnoki szerep-
lése a magyar válogatottnak.

Az Európa-bajnok női váltó. Balról jobbra: Fábián Fanni, Berecz Blanka, Késely Ajna és Barócsai Petra. 

A Haász SZUE tehetsége,
Fábián Fanni Helsinkiben az
ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon lett aranyérmes. A női
négyszer kétszázas váltó
hatalmas hajrával nyerte
meg a számot.

Fábián Fanni tavaly Izraelben
szintén Európa-bajnok lett a
női négyszer kétszázas váltó-
val. Idén Finnországban, Hel-
sinkiben pedig megvédte
címét. Az éremért a szegedi Fá-

bián Fannin kívül Berecz
Blanka, Késely Ajna és Baró-
csai Petra úszott. A női négy-

A szegedi úszóval felálló női kétszázas váltó a dobogó csúcsán

Kétszeres Európa-bajnok Fábián Fanni!

Fanniék szerezték a
magyar küldöttség ti-
zenkettedik aranyér-
mét, ezzel az érem-
táblázat második he-
lyén végeztek a mie-
ink. Ez volt minden
idők legeredménye-
sebb ifjúsági úszó-
Európa-bajnoki sze-
replése a magyar vá-
logatottnak.
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MUZSIKÁLÓ UDVAR
Helyszín: a városháza udvara
Időpont: július 24., kedd, 20.30
A Budapest Ragtime Band kon-
certje. Minden, ami zene! – jazz,
opera, népzene ragtime stílus-
ban
Időpont: július 25., szerda,
20.30

A Talamba ütőegyüttes (képün-
kön) koncertje, vendég: Ta-
batabai Nejad Flóra
Időpont: július 31., kedd,
20.30
Gájer Bálint (jobbra)
koncertje – Swing ’n’
Pop

Időpont: augusztus 3., péntek,
20.30
A Fool Moon együttes és a Sin-
ger Street koncertje

JÓGA A SZABADBAN
Időpont: július 25. és augusztus
1., szerda, 17.30
Helyszín: Stefánia

Idén már tizen-
harmadik alka-
lommal rendez

ingyenes sza-
badtéri jó-
gázást a
Jóga a
M i n d e n -

napi Élet-
ben

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét
és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő:
július 25. 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: A Szegedi Vadaspark az ország legnagyobb állatkertje. A nyertes: Vál László. Gratulálunk!

Egyesület. Kezdő és haladó jó-
gagyakorlókat is várnak a Stefá-
niára, az Erzsébet-szobor
mögötti füves területre. (Eső
esetén a program elmarad.)

KERTMOZI: LADY BIRD 
Időpont: július 26., csütörtök,
21 óra
Helyszín: Megálló – Tarján felett
az ég
Az amerikai gazdaság szeszé-
lyesen változásai közepette ját-
szódó történet érzékeny

tükröt tart a kapcsolatoknak,
amelyek formálnak minket, a hi-
teknek, amelyek meghatároz-
nak minket, és a páratlan
szépségű helynek, amelyet ott-
honnak nevezünk.

MADARAT TOLLÁRÓL
Időpont: július 27., 28., 29.,
péntek, szombat és vasárnap,
20 óra
Helyszín: Stefánia
A Szegedi Várjátékokon a Sze-
gedi Pinceszínház előadásában
láthatják Süle Zsolt–Szűcs
László–Tóth Loon Madarat tollá-
ról című ifjúsági zenés előadá-
sát.

A SZERELEM DI-
CSÉRETE
Időpont: július 29.,
vasárnap, 16 óra
Helyszín: Belvárosi
mozi
A keringőkirályként
is emlegetett André
Rieu egy közel 300
éves Stradivari he-
gedűn játszik klasz-

szikus zenét, ope-
rettet, musicaldalokat. A világ-
szerte mozikban is közvetített
maastrichti koncert minden
évben hatalmas esemény.

LÓTUSZNAPOK
Időpont: augusztus 4–5., szom-
bat és vasárnap
Helyszín: füvészkert
Idén már tizenegyedik alkalommal
ünneplik meg a lótusz virágzását
a füvészkertben, amelynek tavá-

ban található Közép-Európa leg-
nagyobb szabadtéri indiailótusz-
állománya. A növény első levelei
már májusban megmutatkoznak
a víz felszínén, igazi szépségét
azonban július, augusztus folya-
mán mutatja. Ekkor a tavat zöld le-
vélszőnyeg és a belőle kiemelkedő
rózsaszín virágok tömkelege bo-
rítja. Ebből a virágpompából szep-
temberre már csak az elfásodott,
de még így is dekoratív termések
szálai maradnak meg.

1932-ben egyik gyűjtőútja
során Győrffy István talált rá az
indiai lótuszra az óföldeáki
Návay-kastély parkjában. Az itt
található tóból származtak az
első füvészkerti tövek, amelye-
ket lovas kocsin szállítottak a fü-
vészkertbe. A Lótusznapokon
távol-keleti hangulatot varázsol-
nak zenével, tánccal, ízekkel és
illatokkal.

Kertmozi: Lady Bird 



SZEGEDEN
KÖTÖTTEK

HÁZASSÁGOT: 2018. 06.
29-én Kovács Viktor és
Baltás Daniella Anita;
2018. 06. 30-án Szekeres
Norbert és Kelemen Kata-
lin, Kovács Sándor és
Berta Renáta Andrea,
Szabó Ádám és Polareczky
Éva, Kiss Gábor Ferenc és
Szabó Zsuzsanna, Rózsa
Krisztián és Byrne Gillian,
Péter László és Gál Sza-
bina, Berkes István és Csi-

pei Ildikó, Luli Zoltán
Győző és Kapusi Csilla
Andrea, Barta Sándor és
Bárszki Adrienn; 2018. 07.
06-án Csomós Gábor és
Balla Viktória, Cserhalmi
László Gergő és Gerlach
Sarolta Erzsébet; 2018.
07. 07-én Bárdos Péter és
Lévai Bernadett, Vékes
Martin Valentin és Balás
Noémi, Postás Romulusz
Lázár és Bárdos Éva, Ju-
hász Kristóf és Erdélyi An-
nabella, Hegedűs Gyula

Gergely és Harnos Zita Ka-
talin, Kállay Gábor István
és Antal Lilla, Bali Csaba
Béla és Tóth Edina, Ocskó
Zsolt Gábor és Kiss Anikó,
Némedi Arnold Antal és
Sinkovics Judit, Bagi Dávid
és Rittler Gabriella, Varga
Gábor és Tóth Fruzsina,
Szekeres Imre és Engi Éva,
Széchenyi Viktor és Csaba
Anikó.

SZEGEDEN SZÜLETETT:
Sás István Jánosnak és

Barta Juditnak 2018. 06.
28-án Adél Judit, Molnár
Zoltánnak és Pacsika Bar-
bara Lizának 2018. 06.
29-én Szabolcs, Nagy Gá-
bornak és Kasza Renátá-
nak 2018. 07. 02-án Zalán
utónevű gyermeke szüle-
tett.
Gratulálunk!

SZEGEDEN HUNYT EL: dr.
Vörös Lajosné dr. Somogyi
Magdolna 2018. 07. 03-
án.

2018. JÚLIUS 21., SZOMBAT

kOS (iii. 21–iv. 20.) 
Végre megtanulhat
olyan helyzeteket is

kezelni, amikkel eddig
többnyire csak bajlódott. Le-
gyen büszke magára! Ha-
marosan váratlan öröm
érheti.

BikA (iv. 21–v. 20.) 
Alaposan felkavarod-
hat az érzelmi élete,

és úgy érezheti, nem
találja azt a megoldást, ami-
vel senkit sem bánt meg. 
El kell gondolkodnia a jövő-
jén!

ikrek (v. 21–vi. 21.)
Végre kisüthet a nap
a feje fölött, és lát re-

ményt egy komoly
gond megoldására. Nehéz
időszakon van túl, most már
pihenjen egy kicsit, megér-
demli!

rák (vi. 22–vii. 22.)
Egyik rokonának nagy
szüksége lehet önre,

ne hárítson, ha a segít-
ségét kéri! Lehet, hogy
eddig nem volt felhőtlen a
viszonyuk, de ez most javul-
hat.

OrOSzLán (vii. 23–
viii. 22.) Lelkileg
egyre nyugodtabb,

mióta sikerült maga
mögött hagynia a múltat.
Nem érdemes töprengeni
olyan dolgon, amin már
nem tud változtatni.

Szűz (viii. 23–iX. 
22.) Érdekes felfede-
zést tehet a napok-

ban, ami arra kész-
tetheti, hogy sok mindent
átértékeljen az életében. Ne
szomorodjon el, reagáljon
rá higgadtan!

MérLeg (iX. 23–X.
22.) Ne vigye túlzásba
az önmarcangolást,

mert azzal már nem-
csak magának, de szerette-
inek is árthat. Nézze a
dolgok pozitív oldalát, és ta-
nuljon a hibáiból!

SkOrpió (X. 23–Xi.
21.) Pihengessen, la-
zítson, mert hamaro-

san szüksége lehet
arra, hogy jó fizikai erőben
legyen. Most pótolja be,
amit eddig elmulasztott, de
vágyik rá!

nyiLAS (Xi. 22–Xii.
21.) Egyre többen ke-
reshetik meg, hogy

gratuláljanak a sikeré-
hez. Vigyázzon, nem min-
denki barátja, aki önre
mosolyog! Kerülje az érdek-
embereket.

BAk (Xii. 22–i. 20.)
Ne éljen vissza a
megjavult anyagi hely-

zetével, és főleg ne kér-
kedjen vele! Csak rosszul
jöhet ki a dologból, még
akkor is, ha nem rossz szán-
dékból teszi.

vízönTŐ (i. 21–ii.
19.) Lassan véget ér
egy nehéz időszak az

életében, és jóra fordul-
hatnak a dolgai. Ha nem
adja könnyen a bizalmát,
gondolkodjon el, hogy helye-
sen teszi-e.

Halak (II. 20–III. 20.) 
Itt az idő, hogy átgon-

doljon egy-két dolgot
az életében, és talán

arra is, hogy lezárjon bizo-
nyos dolgokat a múltjában.
Ne halogassa tovább!

FOgAdóórA

évFOrdULó

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

ISSN: 1589-4282

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

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

hOrOSzkóp

JÚLiUS 21., SzOMBAT
kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)
JÚLiUS 23., héTFŐ
Szentistványi istván: 17.00 (Kép-
viselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)
JÚLiUS 25., SzerdA
hekáné dr. Szondi ildikó:
13.00–14.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-
8137)
JÚLiUS 28., SzOMBAT
kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)

12 l TARKABARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Szegedi Szabadtéri Játékokon 1964. július 25-én mutat-
ták be Szinetár Miklós rendezésében (képünkön) honegger
Johanna a máglyán című oratóriumát, amelyben Horváth
Teri, Szabó Gyula, Mátyás Mária, Déry Gabriella, Ivánka Irén
és Réti József alakította a főbb szerepeket. Az előadásban
három szegedi gyermekszereplő – Pelle Mária, Szécsi Éva és
ifj. Szabó János – is közreműködött. A korabeli beszámolók

szerint az előadás lengyel vendégkarmestere, Henrik Czyz
minden szabadidejét a szegedi strandokon töltötte. A kritiku-
sok dicsérték a színészeket, valamint Szinetár Miklós rende-
zését, aki bár sok látványos elemmel és nagyszámú
statisztériával dolgozott, mégis sikerült megmentenie a pro-
dukciót attól, hogy ez a tarka dinamizmus elnyelje, felfalja a
lényeget, a mondanivalót. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Július 21.
szombat

Július 22.
vasárnap

Július 23.
hétfő

Július 24.
kedd

Július 25.
szerda

Július 26.
csütörtök

Július 27.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyári idő záporokkal 

200 éve, 1818. július 25-én
hunyt el Szegeden dugonics
András piarista szerzetes,
író, tanár. 1786-ban fejezte
be máig legismertebb munká-
ját, az Etelkát, az első magyar
regényt. A cenzúra csak
1788-ban engedélyezte a mű
megjelenését, amely bár a
honfoglalás korában játszó-
dik, de II. József németesítő
politikája
elleni tilta-
k o z á s u l
í r ó d o t t .
M u n k á s -
s á g á n a k
f o n t o s
része volt
a nyelvújí-
tás: új szavakat alkotott, régi-
eket elevenített fel. Magyar
nyelvű matematika-tanköny-
vet is kiadott, és a tudomány
számos műszavát fordította
le: neki köszönhetjük például
a kör és a derékszög szót.

30/19
dániel,

daniella

30/20
Magdolna

29/19
Lenke

30/19
kinga,
kincső

30/20
kristóf,
Jakab

32/20
Anna,
Anikó

32/21
Olga,

Liliána

Szeged régen
TISZTELT OLVASÓINK! 
A szabadságolások miatt
a Szegedi Tükör legköze-
lebb augusztus 4-én jele-
nik meg.

AnyAkönyvi hírek


