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Nem lesz, aki tanítson
2025-re nagy gond lesz a pedagógushiány.

Elhunyt
Solymosi
Frigyes
Az akadémikus Szeged
díszpolgára
volt.

4.
10.

Nyári alapozás
Megkezdte a felkészülést a MOL-PICK Szeged a 2018/19-es szezonra.

Elkezdődött a munka Tápén

Megszűnik a bűz: befedik a főcsatornát, és parkosítják a területet

Megszűnik a bűz Tápén,
amely hosszú évek óta hatalmas problémát jelentett
a csatorna környékén élőknek. Biacsi Józsefné – aki
ötven éve lakik a Rába ut-

cában, a Tápai-főcsatorna
mellett – korábban elmondta, miután az Ativizig
nem foglalkozott a főcsatornával, eliszaposodott, és
nyaranta elviselhetetlenül

Vádat emeltek a Mars téri piac
korábbi vezetői ellen

Vádat emelt az ügyészség a Mars téri piacot 2010 és 2014
között vezető Erdei Péter, Nagy László és egy társuk ellen folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt.
Erről Ménesi Imre önkormányzati képviselő tájékoztatta a sajtót, aki a fenti időszakban – amikor egyfős többsége volt a szegedi közgyűlésben a Fidesz–Jobbikkoalíciónak – többször is jelezte, hogy nem mennek törvényesen a dolgok a város tulajdonában álló cégnél.
A képviselő szerint több tízmilliós kárt okoztak a Fidesz–
Jobbik által kinevezett korábbi piacigazgatók négy év alatt
a szegedieknek.
Részletek az 5. oldalon

9.

Építkezések városszerte:
utak, csomópontok újulnak meg
Év végéig döntően uniós támogatással, 1,3 milliárd forintból fejlesztik a szegedi
út- és tömegközlekedési
hálózatot. Már városszerte
zajlanak a munkálatok: a
Tisza Lajos körút mellett a
Huszár Mátyás rakparti
csomópontját alakítják át,
a Szilléri sugárúton körforgalom épül, és 36 buszmegállót újítanak fel.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a
projektet bemutató rendezvényen hangsúlyozta, az
autós közlekedéssel szemben a jó minőségű közösségi és kerékpáros közlekedés feltételeinek megte-

remtésével lehet alternatívát nyújtani.
Az alpolgármester hozzátette, a százezer lakosúnál nagyobb települések
között
Magyarországon
Szegeden az egyik legkedvezőbb a közösségi és kerékpáros közlekedés aránya, az autós közlekedés
részesedése az elmúlt húsz
évben 20 százalékról csupán 23 százalékra nőtt. Egy
átlagos hétköznapon másfélszer annyi szegedi használja a tömegközlekedést,
mint az autóst – mondta
Nagy Sándor alpolgármester.
Folytatás az 5. oldalon

Az édenkert csücske

Befedik a főcsatornát a Muskátli utcától a Rév utcáig.
210 nap múlva rá sem ismernek majd a csatornára a tápéiak – hangzott el pár napja a Muskátli és Bencfahát
utca sarkán tartott sajtótájékoztatón, amikor átadták a
munkaterületet a kivitelezőnek.

SZIN-játék fesztiváljegyekért!

állam dolga lesz. Az önkormányzat és a csatornaműtársulat közösen 300 millió
forintot biztosít a beruházásra. A kivitelező 635
méter hosszan egy 80 centiméter átmérőjű vasbeton
csövet tesz le a csatorna
aljára – mondta Solymos
László alpolgármester.
Folytatás az 5. oldalon

Európában egyedülálló nyolcezer éves falu nyomait tárta
fel évtizedekkel ezelőtt Szeged déli határában Trogmayer
Ottó. A Móra-múzeum néhai régész-igazgatója, Szeged
díszpolgára ásta ki a Lúdvári Vénuszt is, amelyet a gyökereikre büszke gyálarétiek most kiállítani terveznek. Falutörténetüket Trianon szülötte címmel Marjanucz László
történész írta meg a harmincas évekig.
Az impozáns kötetet egyebek mellett Gyenes Kálmán
gyálaréti fotóművész fényképeivel illusztrálták. A folytatásához és egy szabadtéri kiállításhoz gyűjtik a régi fotókat
és dokumentumokat. A városrészek történetét Gyálaréttel
folytatjuk.
Írásunk a 8. oldalon

Mára Szeged lett a legvonzóbb turisztikai célpont a hazai
vidéki nagyvárosok közül. Kora tavasztól késő őszig programok százai csalogatják a vendégeket a Tisza-parti vá-

rosba, ahol hamarosan kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok
és a halfesztivál.
Bővebben a 3. oldalon

büdös volt. Most régi vágyuk teljesül a tápéiaknak,
a város rendbe teszi a csatornát.
– Valójában az állam helyett dolgozik az önkormányzat, hiszen a csatorna
az állami fenntartású Ativizigé. Szeged ennek ellenére befedi, de a fenntartása továbbra is az

Egész évben csúcsra jár a turizmus Szegeden
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ERŐS MONDATOK. „Itt hallgat mindenki, tehát itt ma bárkivel bármi megtehető. Bárki bemocskolható, bárki tönkretehető. Ha kell, a munkáját kezdik ki, ha kell, a magánéletét is. Ilyen időket élünk.” Tóth Ákos (168ora.hu)
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Drámai számok a magyar egészségügyben

Hárommillió felnőtt szenved magas vérnyomásban a KSH jelentése szerint
A KSH éves jelentése szerint Magyarországon 2017-ben
romlottak a halálozási mutatók – elemezte az adatokat a
hvg.hu. Az 50 feletti férfiak a legveszélyeztetettebbek.
A többi uniós országhoz viszonyítva az alsó harmadban van
Magyarország az egészségügyre és a szociális juttatásokra fordított összeget nézve.
A magyarok csaknem fele keringési, negyede rákos betegségbe halt bele 2016-ban,
2017-re azonban mindkét
nem esetében romlottak a
mutatók. Ezzel nagyjából a
2015-ös szintre kerültünk,
amivel uniós szinten a sereghajtók közé tartoztunk – írta
a hvg.hu. Nemekre bontva kiderül, daganat miatt több
férfi, keringési betegségek
miatt több nő hal meg, de korcsoportra vonatkozó bontásban a KSH az 50 feletti
férfiakat emelte ki mint a leginkább veszélyben lévőt. Azt
írta, 50 felett minden korcsoportban több férfi hal meg daganatokban és keringési
betegségekben is, mint nő.
A fiatalok adatai sem jók:
a 18 évesnél fiatalabbak
közül ötezren diabéteszesek,
csaknem 12 ezer gyereknek
magas a vérnyomása, 114
ezren asztmások.

Magas vérnyomástól 3
millió felnőtt szenved, szívkoszorúér-betegségben pedig
egymillió.
Ugyanennyien
élnek együtt krónikus alsó
légúti megbetegedéssel vagy
asztmával. Ezeket a betegségeket a háziorvosok is jól tudnák kezelni – belőlük egyre
kevesebb van, és egyre leterheltebbek –, de túl sokan kerülnek emiatt kórházba.
Bár igaz, hogy egyre több
diák tanul orvosin, ám a növekedés több mint kétharmadát
a külföldi tanulók teszik ki. Az
utóbbi évben végzett magyar
diákok száma rendre kevesebb volt, mint azoké a magyar orvosoké, akik hatósági
bizonyítványt kértek külföldi
munkavégzéshez. Az éves
adatokat nézve 2012-ben volt
a csúcs, amikor 1106 kérelem érkezett be orvosoktól, ez
2016-ban már csak 823 volt.
A 2017-es adat még nincs

meg, de az első negyedéves
kevesebb, mint a 2016-os
első negyedévi volt.
A szakorvosok bére a
bruttó havi átlagkereset több
mint duplája, az általános orvosoké is nagyjából másfélszerese, ám más, egészség-

Ha minden változatlan
marad, akkor összeomlás
előtti állapotban van az oktatás – mondta Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének új elnöke a 24.hu-nak.

vállalta, mert nem ismerte a
rendszert, később pedig
azért mondott nemet, mert
már ismerte azt.
Mindenki számára hozzáférhető adatok szerint 2003ban még a pedagógusok 16
százaléka volt 30 év alatti,
2016-ra ez a szám 6 százalékra csökkent, mondta, hozzátéve, hogy a pedagógusok

közel 50 százaléka pedig
már ötven felett jár. „Ezekkel
a tendenciákkal kapcsolatban még a Klebelsberg Központ munkatársai is igen
borúlátók, egy tavalyi egyeztetésen körülbelül 2025-re
prognosztizálták, hogy nagyon nagy gond lesz a pedagógushiány” – mondta Szűcs
Tamás a 24.hu-nak.

Az 50 év feletti férfiak a legveszélyeztetettebbek. Képünk illusztráció.

2025-re nagy gond lesz a pedagógushiány

Szűcs Tamás 2006-tól 2010ig Fidesz-tag volt, lett volna
karrierlehetősége, de nem

IKV Zrt. Balkon és ajtódísz szépségverseny
Nevezési lap és Adatvédelmi nyilatkozat
Bérlő neve: …………………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………..………………………
Telefon-, mobilszám: …………………………………………………………………...........………………………
E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………………
Választott kategória/kategóriák:……………………………………………………….....………………………

A jelen nevezési lap aláírásával hozzájárulok, hogy az IKV Zrt. az itt feltűntetett személyes adataimat a hatályos
magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, felhasználja az IKV Zrt. balkon és ajtódísz szépségverseny lebonyolítása során.
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az IKV Zrt. az általam nevezett balkonról, ajtódíszről
készült képeket, területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig ingyenesen felhasználja.
A jelen nyilatkozatban foglaltakat elfogadom:

Kelt……..…....…..….., 2018. év ……….... hó ...... napján

Aláírás: _____________________________________

ügyben dolgozó bére még a
236 ezer forintos átlag alatt
van.
A GDP 7,2 százalékát költi
a kormány egészségügyre,
ami a visegrádi négyeket
nézve jó, mással összehasonlítva viszont nem. A szo-

ciális kiadásokat nézve még
ennél is rosszabb az arány.
Jelentősen megnőtt a hátrányos helyzetű gyerekek
száma – többel, mint amenynyivel a halmozottan hátrányos helyzetűeké csökkent –,
2016-ban csaknem 101 ezer

gyereket soroltak ebbe a kategóriába. 2014-hez képest
több gyereket vettek védelembe is. A halmozottan hátrányos gyerekek aránya a
közmunka elterjedése és
egyéb munkalehetőségek
miatt csökkent.
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Csúcsra jár a turizmus Szegeden

Kora tavasztól késő őszig programok százai csalogatják a vendégeket a városba

Igazi sikerágazata lett mára
Szegednek az idegenforgalom. Évek óta rekordbevételt
érnek el a szegedi szálláshelyek, ma már a szállodák,
panziók éves árbevétele meghaladja a 3 milliárd forintot.
Aki nem sietett, az az idei
nyárra már csak rekordáron
talál szállást a városban.

A hazai nagyvárosok közül –
a fővárost leszámítva – Szeged lett mára a legvonzóbb
turisztikai célpont. A látogatók számát tekintve Szeged
megelőzte Pécset, Debrecent, Miskolcot és Győrt is.

Családostul jönnek
a turisták

– Jelenleg Budapest és a fürdővárosok után Szeged a turisták legkedveltebb célpontja. Tavaly több mint 411 ezer
vendégéjszakát töltöttek el a
városban – mondta Ács Szilvia,
a szegedi Tourinform-iroda vezetője, amikor megnyitották az
új, 45 millió forintból kialakított
Széchenyi téri irodát.

Képeslapok

Tősgyökeres szögedi lévén ezer szállal kötődöm a Tiszához.
Ezek a szálak láthatatlan pókfonálként nyúlnak keresztbekasul, széltében-hosszában – múltból a jelenbe, és vissza.

E pókfonalak hasonlók városunk nagy árvíz után oly gondosan
megszerkesztett térképéhez. Szép ívű körutak és egyenes sugárutak, amelyek óriási pókháló rajzolatát idézik. Meglehet, csupán képzeletem csalóka húrjai rezonálnak ennyire azonos
hullámhosszon Juhász Gyula ismert verssoraival. Mégiscsak az
enyémek is. „Hálót fon az est, a nagy barna pók.”

Suttyó

A legkomolyabb idegenforgalmi vonzerő a Szegedi Szabadtéri Játékok.
százezren fordulnak meg a
170 ezres városban, és már
több mint 411 ezer éjszakát
töltenek itt el.
Az egyre nagyobb népszerűségnek persze ára is van –
szó szerint. Nemcsak nehéz,
de sokszor drága is a városban
szállást találni. A hotelek, panziók árai a kereslet növekedésével egyre magasabbnak
bizonyulnak a hazai szobaárakhoz viszonyítva, de a szállodák

igyekeznek minél több szolgáltatással kompenzálni ezt.
Megnéztük az egyik legnépszerűbb szálláskereső oldalon, a szállás.hu-n, mikorra
és mennyiért foglalhatnánk két
személyre szobát Szegeden.
A sárkányhajó-világbajnokság alatt reménytelen volt szobát találni. A portál 99
százalékos foglaltságot mutatott. A szállodák többsége szó
szerint kitette a megtelt táblát.
Próbáltunk az augusztus

20-i, négynapos hosszú hétvégére szállást keresni, itt „csak”
92 százalékos foglaltságot mutatott a szálláskereső portál.
Néhány szoba azért még
akadt: három éjszakára egy
főnek a legolcsóbb egy kollégiumban 16 ezer 500 forintért,
a legdrágább egy belvárosi
apartmanban 99 ezerért – ellátás nélkül.
A Szegedi Ifjúsági Napokra
is érdemes időben szállást keresni. Egy magánszálláson sikerült két főre és négy napra
ellátás nélkül 27 ezer 200 forintért szobát találni; aki a drágább és elegánsabb szállodát
is megengedheti magának, az
még befizethet négy éjszakára
félpanzióval 171 ezer forintot.
De igyekezzen, mert a szálloda
már kiírta az ajánlatra: „Nagyon népszerű!”.

Milliárdos turisztikai
beruházások

Évente több mint 3 milliárd forintos bevétele származik a turizmusból több ezer szegedinek, akik a vendéglátásból
élnek.
Az önkormányzat igyekszik
ezt a folyamatot erősíteni
azzal, hogy továbbra is jelentős beruházásokat tervez és
valósít meg a turizmus és a
vendéglátás területén: az idegenforgalommal kapcsolatos

Ki lehet tenni
a megtelt táblát

A Szegedre látogatók már évek
óta többen vannak, mint a városban élők: évente közel két-

VÉLEMÉNY

Hálót fon az est

A városnéző kisvonattal
45 perc alatt Szeged legfontosabb épületeit, tereit
és látnivalóit ismerhetik
meg a vendégek.

Hogy melyek a legnépszerűbb időszakok? A szállodások,
vendéglátósok szerint nagyon
érezhető, hogy az idén sok
hosszú hétvége van a naptárban. Elsősorban a belföldi turisták kedvelik ezeket. Ilyenkor
sokan jönnek családostul a
szabadtérire, a városnapi ünnepi programokra vagy a halfesztiválra, de egyre népszerűbb a Deja Vu Fesztivál, és sok
vendéget vonz a város nagy
nyárzáró bulija, a SZIN is.
Szegeden már évek óta
nincs uborkaszezon a turizmusban, kora tavasztól késő
őszig programok százai csalogatják a vendégeket a városba.
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Egyre többen túráznak a Tiszán.

fejlesztések, beruházások
évek óta milliárdos nagyságrendben mérhetők. Többek
között néhány hónapja adták
át a vadaspark új, 480 millió
forintból épített elefántházát,
terv készült a Móra Ferenc
Múzeum felújítására, valamint
a Belvárosi mozi és a Partfürdő fejlesztésére is.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt
5-6 évben rendre emelkedett
a Szegedre látogató turisták
száma, és az itt töltött vendégéjszakák hossza is növekedett. Úgy tűnik, ez az emelkedés idén sem fog megállni,
ebben pedig a különféle programok mellett annak is komoly vendégcsalogató szerepe van, hogy az önkormányzat minden évben több nyelven is kiadja a Szegedi
Látnivalók, a Szegedi Információk című kiadványt és az éves
Szegedi Programajánlót.
Ezek segítségével népszerűsítik a várost a belföldi és
külföldi utazási kiállításokon,
a nagyobb rendezvények kitelepülésein, és eljuttatják ezeket az ország összes Tourinform-irodájába, hogy még
több vendéget csalogassanak
Szegedre.
(A képek forrása: szegedtourism.hu)
Rafai Gábor

A legvékonyabb, leghosszabb pókfonalam gyerekkoromba a
Kundombi utca utolsó előtti házáig ér. Itt lakott egy hófehér
hajú, idős bácsi, aki nemes egyszerűséggel Pötyinek hívott.
Sajnos a nevére nem, viszont hatalmas keresztes pókjának
szabályos hálójára annál élénkebben emlékszem. A kövér,
fekete pont ott gubbasztott naphosszat a vasból készült nagykapu kellős közepén. Kis biciklim pedálját mindig gyorsabban
tapostam, mikor a közelébe értem. Innen néhány utcányira,
unalmasnak indult, forró nyári, szünidei napokon suttyóztunk. Ez egy tipikusan alföldi játék. Hajlékony, vékonyabb
vessző végére öklömnyi sárgombócot gyúrtunk, amit erőteljes lendítéssel indítottunk el nem éppen dicső útjára. Jó kéttenyérnyi sárpacákkal pöttyöztük a távolból barna
varangyos-békamintásra a hófehér házfalakat.

Papucsok

Azután itt van ez a vaskosabb pókfonalféleség. Nem is fonal ez,
inkább amolyan hajókötél. Fonott kötél, mellyel a parthoz rögzítik
az úszóházakat. Ringatózunk a deszkákon, a Tisza szélén. Bámészkodó emberek fecske úszónadrágban, cigaretta és sör –
békésnek festett képeslap. Hirtelen robbanás, éles lárma veri fel
a csöndet. A folyó megsokszorozza a hangorkánt: felsírnak a csónakmotorok, kék füstszag, majd feszült várakozás. Egy hosszú
mólón huszonvalahány motorcsónakban versenyző hasal. Belőlük csak a sárga bukósisak látszik. Hajóik orra a vízben, hátsó
részük két-két segítő kezében, félig a levegőben. Egy hatalmas
órát figyelnek, amelyen csak 5 perc mérhető. Visszaszámlálás.
Kertes, Tóth és Ribizsár. Volentér Bajáról. Szegeden a nyolcvanas
években nemcsak a Tisza virágzott évről évre, hanem ez a látványos technikai sportág is. Papucsmotorcsónaknak nevezték a
versenyhajókat. Keskeny, lapos, áramvonalas testük hatalmas
kecsegére emlékeztetett. Dobhártyaszaggató, magasan síró
német König motorokkal szerelték fel őket, a versenyzőket bukósisakokkal és narancssárga mentőmellényekkel. Hason csúszva,
pontosabban jó arasznyival a Tisza vize fölött hason fekve száguldoztak a két híd között. Jellegzetes imbolygó-libegő mozgásukat a versenyzőnek állandó, kényes egyensúlyhelyzetben kellett
tartani a roppant sebességgel egyidejűleg. Adrenalinnövelő versenyek voltak.

Örök

A költő egyre csak a folyót nézi. Fejének búbján a galambok
színes üzeneteket hagynak egymásnak. Bronzszobor. Nincs
igazán megoldása a bajnak. Főiskolás koromban láttam egy
reneszánsz szobrot Észak-Itáliában. Padovai városvédők egy
furcsa ötlettől vezérelve hatalmas vasszegeket hegesztettek
a galambok távol tartására. A bronzalak vállából ormótlan
vastüskék meredeztek az ég felé. Szóval szegedi költőnk kalapja leengedett bal kezében nyugszik, szépen megformált
fején piszkosfehér patakocskák aszályos nyomai. Kellemetlen. Mondom. „Érzem, hogy az öreg Tisza felett / Az örök élet
csillaga remeg.” Juhász Gyula, a Tisza és Anna örök.
Tóth A. Péter
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Sokat tud adni egy jó könyv

Olvasótábor az Északvárosi fiókkönyvtárban. A kép előterében Tóth Károly önkormányzati
képviselő (jobbról) és Barnák László színházigazgató.
Negyedik alkalommal rendezték meg idén az Északvárosi
fiókkönyvtárban a nyári olvasótábort, amelyben húsz gyermek vett részt ingyenesen.
– Nekem sokat olvasott anyukám kiskoromban, ezért imádom a könyveket. Nagyon
sokat tud adni egy jó könyv –

mondta Papp Emese, akinek
a fantasyk, a sci-fik és a lányregények a kedvencei. Emese
osztálytársa, Beáta elmondta,

hogy ő elsősorban a Vörös
Pöttyös könyveket, a kalandregényeket és a szerelmes
könyveket kedveli.
A Kamasz Ablak névre keresztelt olvasótábor vendége
volt Barnák László, a Szegedi
Nemzeti Színház igazgatója,

aki első olvasási élményeiről
is mesélt a 11-13 éves kamaszoknak. Kiderült, a színidirektornak a Tarzan-könyvek
voltak a nagy kedvencei gyerekkorában, de nagyon szerette Rejtő Jenő regényeit is,
főleg Az elveszett cirkálót.
Az olvasótábor résztvevői
játszóházba és az alsóvárosi
tájházba is ellátogattak, valamint meseterapeutával és
drámapedagógussal is beszélgettek.
– Fontos közösségi tere a
környéknek az Északvárosi
fiókkönyvtár, amely sok programot szervez egész évben –
hangsúlyozta a körzet képviselője. Tóth Károly elmondta,
fontosnak tartja a könyvek és
az olvasás népszerűsítését.
A húsz gyermek az egész
éves olvasási versenyen
nyerte a lehetőséget, hogy ingyen részt vehessen az olvasótáborban.

Biztonságban gyógyulhatnak a hajléktalanok

Az önkormányzat régóta együttműködik a Máltai Szeretetszolgálattal
– Korunk egyik súlyos társadalmi problémája a hajléktalanság. Az önkormányzat
régóta együttműködik a Máltai Szeretetszolgálattal, hogy
közösen segítsünk a fedél
nélküliek életén – mondta
Szentgyörgyi Pál alpolgármester a város új hajléktalanegészségügyi központjának
avatásán.

Az önkormányzat jelképes, évi
kétezer forintos bérleti díjért
adta át a szeretetszolgálatnak
az egykori idősek otthona épületét az Alsó kikötő soron, amelyet 35 millió forintból korszerűsítettek, így már 30 hajléktalannak biztosíthatnak itt
ellátást. A máltaisok közel egy
évtizede végzik a szegedi hajléktalanok egészségügyi ellá-

Új hajléktalan-egészségügyi központ az Alsó kikötő soron.
Fotó: MTI/Rosta Tibor
tását a Moszkvai körúton. A korábbi épületükben azonban
nem tudták tovább bővíteni a
férőhelyet, pedig igény volt rá,
mert egyre több a beteg fedél
nélküli ember. Szegeden jelenleg 700-800 főre becsülik a
fedél nélkül élők számát, közülük az utcai életvitel és a hiá-

Hat fiatal párnak öt évig
biztos a fedél a feje fölött

– A barátnőmmel költözünk be a Tápai utcai 5. alá. Huszonhét
négyzetméteres a garzon. Pályakezdők vagyunk, így egyáltalán
nem mindegy, mennyit kell fizetnünk a bérleti díjért. Eladóként
dolgozunk, így nagy segítség ez a jelenlegi albérletárak mellett.
Vállalnunk kellett, hogy előtakarékoskodunk az öt év alatt, amíg
itt lakunk – mondta Ács László, aki egyike azon fiataloknak, akik
önkormányzati tulajdonú garzonlakásba költözhetnek.
Az IKV júniusban írta ki a pályázatot a 35 év alatti fiatal pároknak a garzonokra, amelyek havi bérleti díja 9801 forint plusz
rezsi. Olyan párok pályázhattak, akiknek határozatlan vagy minimum egyéves határozott idejű munkaviszonyuk van, és életvitelszerűen Szegeden laknak. A 12 pályázatból tíz volt érvényes, és
végül hat fiatal pár örülhetett az eredményhirdetésen.

nyos táplálkozás miatt az átlagosnál is több a beteg.
– Elsősorban őket is a
szív- és érrendszeri, valamint
a daganatos betegségek támadják meg, de a sajátos
életmód miatt fokozott veszélynek vannak kitéve –
mondta Katona-Korán Ágnes,

az új intézmény vezetője.
A korábbi 16 helyett az új helyen már 30 ágyon tudják fogadni a beteg hajléktalanokat. Kass Ferenc főorvos
elmondta, a centrumban 24
órás ügyeleti rendszerben tíz
orvos és több mint húsz
ápoló dolgozik. A hajléktanok
itt háziorvosi ellátást kaphatnak, gyógyszereik, kötszereik
költségeit a szeretetszolgálat
fedezi.
Az intézményben megvizsgálják, megfürdetik a hajléktalant, majd 24–48 óráig
megfigyelés alatt tartják. Igyekeznek mind fizikálisan, mind
mentálisan „kórházképes” állapotba hozni a beteget, és ha
szükséges, ezt követően továbbszállítják a megfelelő intézménybe.

Elhunyt Solymosi Frigyes,
Szeged város díszpolgára

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Botka László
polgármester mély megrendüléssel értesült Solymosi
Frigyes akadémikus, Széchenyi-díjas kémikus, Szeged
város díszpolgára haláláról.
Az 1931-ben Kisteleken
született Solymosi Frigyes a
Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát
Fotó: MTI/Bruza Noémi
1955-ben, majd megszakításokkal külföldön, Cambridge-ben, Berlinben, Liverpoolban és Münchenben
tevékenykedett. Évekig a Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék
mellett működő kutatócsoportban dolgozott, 1984-ben lett
tanszékvezető a szegedi egyetemen.
A kiváló tudós kutatási területe a heterogén katalízis, szilárdtest-kémia, felületkémia és reakciókinetika volt. Solymosi
Frigyes kémikust rendszeresen hívták rangos külföldi egyetemekre és intézetekbe vendégprofesszornak, előadókörutakat tett a világ minden táján, ott volt a neve a legtekintélyesebb szaklapok szerkesztőbizottsági névsorában. Több
száz tudományos közleménye jelent meg a nemzetközi szakfolyóiratokban. Solymosi Frigyes professzort a legtöbbet hivatkozott magyar kémikusként tartották nyilván.
1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, majd 1990-től az MTA rendes tagja, 1992től pedig az Európai Akadémia tagja volt. 1993-ban
megkapta a kutatóknak adható legnagyobb elismerést, a
Széchenyi-díjat. Szeged városa 1999-ben választotta díszpolgárának.
A rendszerváltás után megszaporodtak az egyetemszervezési, tudománypolitikai témákat tárgyaló írásai, de jelentős
volt közéleti publicisztikai tevékenysége is. Solymosi Frigyes
professzor igaz európai, konzervatív demokrataként az utóbbi
években kritikusává vált a hazai közéletnek.
Szeged Megyei Jogú Város saját halottjának tekinti Solymosi Frigyes akadémikust, és a családdal egyeztetve intézkedik a temetéséről.

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.

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű első kaszálását, vagy más módon történő irtását legkésőbb 2018. június 30. napjáig, és azt követően 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
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Vádemelés a Mars téri piac korábbi jobboldali vezetői ellen

Volt fideszes önkormányzati képviselőjelölt is a vádlottak között

Városkép és Piac Kft. felügyelőbizottságának elnöke –
2015-ben csalás és hűtlen kezelés miatt tett büntetőfeljelentést az ügyészségen, mert
számos hiányosságot és viszszaélést talált a társaság korábbi – 2010
és 2014 közötti
– gazdálkodásában, amikor
a Fidesz– Jobbik- mutyikoalíció által kinevezett igazgatók
vezették a céget.
– A Békéscsabai Járási
Ügyészség
most értesítette a céget,
hogy vádat
emelt Erdei
Ménesi Imre önkormányzati képviselő.
Péter, Nagy

László és egy társuk ellen,
akik 2010 és 2014 között
voltak a Mars téri piac igazgatói. A vád folytatólagosan
elkövetett, jelentős vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények.
Ménesi emlékeztetett arra,
hogy 2010-től négy éven keresztül a Fidesz–Jobbik-koalíció egyfős többségben volt a
közgyűlésben, és azt neveztek
ki igazgatónak, akit csak akartak. Ezt a saját baráti és ismeretségi körükből meg is tették.
A cél pedig nem az volt, hogy
gazdaságosan működtessék
az önkormányzati cégeket.
– Már akkor is jeleztem
több ízben, hogy a Mars téri
piac gazdálkodásával valami
nincs rendben. Többször is
kezdeményeztük a közgyűlésben az igazgatók leváltását,
amit a mutyikoalíció rendre
megakadályozott, sőt prémiummal is jutalmazták a jobboldali képviselők az általuk
kinevezett igazgatókat.
Ménesi szerint sokáig ért-

Folytatás az 1. oldalról
A Tápéi-főcsatorna befedése
után parkosítják a területet.
A munkaterület hivatalos átadásán Solymos Lászlón
kívül ott volt még Szécsényi
Rózsa, Tápé önkormányzati
képviselője, Szabó Sándor
országgyűlési képviselő és
Novák Gyula, a víziközmű vezérigazgatója. Többször elhangzott, ezen a nyáron még
türelmet kérnek a környék-

ben lakóktól, és ígérték, 210
nap múlva rá sem fognak ismerni a csatornára.
Szécsényi Rózsa elmondta, a csatorna befedése után az utakat is
helyreállítják a környéken.
Türelmet kért a lakóktól,
hangsúlyozva, 14 ezer köbméternyi földet kell megmozgatni. Novák Gyula elmondta, az iszapot hasznosítják. – Betonaljzatot fekte-

tünk le, arra kerül majd a 80
centis vasbeton cső, amit
részben az itt kitermelt iszappal fedünk be, és arra kerül
a termőföld. Ötvenméterenként lesznek aknák, szivárgórendszerrel épül ki a
csatorna, így a talajvízzel
sem lesz gond, vissza tudjuk
vezetni a csatornába. Környezetvédelmi terv és hatásvizsgálat is készült, aminek a
teknősök mentése is része.

Folytatás az 1. oldalról
Tapasztó Sándor, a beruházást
koordináló Szeged Pólus Nkft.
projektigazgatója kifejtette, a
fejlesztés célja a közösségi
közlekedési szolgáltatások
színvonalának javítása, a ke-

rékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele.
A beruházás a teljes belvárost érinti: felújítják a Tisza
Lajos körút Petőfi Sándor sugárút és Boldogasszony út közötti szakaszát, átépítik a körút

és a Huszár Mátyás rakpart,
valamint a Szilléri sugárút és a
Fecske utca csomópontját – ismertette a szakember. A projekt részeként városszerte 36
autóbusz- és trolibuszmegállót
újítanak föl. Az év végéig akadálymentesítik a megállókat és
a peronokat, utastájékoztatókat helyeznek ki, a fejlesztés
révén jelentősen növekszik a
zöldterület.
A beruházás költségeiből
1,13 milliárd forintot uniós
támogatás fedez, amelyet
171 millió forinttal egészíti ki
az önkormányzat – közölte
Tapasztó Sándor.

Hűtlen kezelés miatt emelt vádat az ügyészség a Mars téri
piac két korábbi vezetője ellen, akiket 2010 és 2014 között a Fidesz–Jobbik-többségű közgyűlés nevezett ki. Ménesi Imre önkormányzati képviselő szerint Szegeden nem
lehet következmények nélkül eltüntetni a közpénzeket.
Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselő Vádemelés
a mutyikoalíció ellen címmel
tartott sajtótájékoztatót a Mars
téri piac bejáratánál.
Ménesi – aki a Mars téri
piacot is üzemeltető Szegedi

Befedik a Tápéi-főcsatornát

Utak, csomópontok újulnak meg

Átépítik a kiskörút és a rakpart kereszteződését.

hetetlennek tűnt, miért védik
annyira az általuk kinevezett
vezetőket, de ma már látszik,
ebben az esetben nem egy
magányos elkövetőről van szó,
hanem a közpénzek kitalicskázása mögött mindig megtalálható egy Fideszhez közel álló
cég vagy személy.
– Nem véletlen, hogy a két
vádlott – Erdei Péter és Nagy
László – mellett ott találjuk
még S. Attilát is, aki a 2014-es
önkormányzati választáson a
Fidesz színeiben indult. Szerencsére nem nyert, mert Szegeden is intézményesítették
volna a közpénzek elrablását,
ahogyan ezt országosan is látjuk – mondta a képviselő.
– Szegeden nem hagyhatjuk, hogy a közpénzek következmények nélkül elveszítsék
közpénz jellegüket. Ezt a jövőben sem fogjuk hagyni, de ezt
csak akkor tudjuk továbbra is
így folytatni, ha a közgyűlésben
megmarad a többségünk. Nagyon fontos, hogy jövőre ismét
bizalmat szavazzanak nekünk
a szegediek, mert csak így tu-

dunk fellépni a
közpénzek elrablása ellen – hangsúlyozta.
Ménesi Imre
2015 januárjában
tett
feljelentést
hűtlen
kezelés
miatt a piac vezetői ellen, többek
között azért, mert
a parkolóbeléptető, a tűzjelző, valamint a videótérfigyelő rendszeErdei Péter, a piac volt fidesz–jobbirek kialakítását
kos kötődésű igazgatója.
egy
bonyolult
konstrukcióban
olyan cégre bízták, amely az rulékát, holott nem is volt taeredetileg adott nyertes ár- nulmányi szerződése a céggel.
ajánlatnál több mint 100 millió
– Szerintem több tízmilforinttal többért végezte el a liós kárt okoztak a Fidesz–
munkát.
Jobbik által kinevezett
Erdei Péter, a piac volt igaz- piacigazgatók négy év alatt a
gatója 2012-ben önhatalmú- szegedieknek. Szerencsére
lag „beiskolázta” magát a mindkét vezető vagyonát záBudapesti Műszaki Egyetemre, rolták, így van remény arra,
és három éven keresztül a Sze- hogy – ha a bíróság megállagedi Városkép és Piac Kft. fi- pítja a felelősségüket – a kár
zette az 1,7 millió forintos egy része megtérüljön –
tandíját és annak egymilliós já- mondta Ménesi Imre.
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Régi nyarak Szegeden – tápai fiúkkal és dorozsmai lányokkal

Hol járunk? Mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből
Dübörög a nyár, dübörög a
nyári szünet. A gyerekek a
játszótereken, parkokban,
strandokon vagy éppen táborokban élvezik az iskolamentes napokat. Több
évtizeddel ezelőtt is hasonló volt a helyzet, annyi
kivétellel, hogy manapság
már kevésbé mennek például libát legeltetni a gyerekek… A Móra Ferenc
Múzeum fotógyűjteményének segítségével most viszszarepülünk az időben, és
gyereknyarakat tekintünk
végig.

A mostani és a régi gyerekek
nyarai között egy óriási különbséget találunk: manapság már nagyon keveseknek
kell kimenniük az állatokkal
a mezőre, vagy éppen szüleiknek segíteni a földeken…

3.

2.

Nyári munka
2. Dorozsmai
lányok
libát legeltetnek
1936-ban.

1.
Nyári munka 1. Tápai fiúk gyékényeznek 1913-ban.
vizet, amit a kislány a kutyával együtt felügyel. A kép
1958-ban készült.
No de szerencsére régen
sem csak munkából állt a

nyár a gyerekeknek, hanem
nyaralásból, szabad ide-oda
rohangálásból. A negyedik
fotó a Sárgán készült 1940ben egy
jó hangulatú
családi,
baráti
k i kap-

csolódáskor. Az ötödik és
hatodik képpel maradunk a
Tisza körül: a Korányi fasornál talán épp az árnyékát
figyeli a két kisgyerek a hatvanas években, a híd lábánál

6.

5.

készült fotó kapcsán pedig feltesszük a kérdést: hol
van a képen a tricikliző kisfiú?
Átugrunk egy kicsit Újsze-

Nyári munka 3. Itatják
a lovakat 1958-ban.
gedre is: 1929-ben is
örömmel szedték a jó időben a virágot a gyerekek,
valamint nem maradhat ki
a nyárból, a szünetből az
igazi kikapcsolódás, a vidámpark sem. A nyolcadik
képet nézegetve a felnőttek
is irigyelhetik a kislányt, aki
hajóhintával szórakoztatja
magát az 1963-ban átadott
újszegedi vidámparkban.
Idén is érdemes Szeged
gyönyörű helyeire elvinni a
szünidőző gyerekeket, vagy ha
éppen rossz az idő, kicsit beugrani velük a múzeumba,
ahol már várják a dinoszauruszok a kicsiket és nagyokat!
Hegedűs Anita

A Korányi fasor az 1960-as
években.
Kezdjünk szorgos-dolgos
tápai kisfiúkkal, akik 1913ban így segítették szüleiket a
gyékény megmunkálásában.
A második fotón libákat legeltetnek a lurkók – kitalálják, hol készült a fotó? Igen,
bizony: Kiskundorozsmán,
méghozzá 1936-ban. A harmadik képen lóitatás folyik:
gémeskútból merik a fiúk a

4.
Valahol a Sárgán 1940-ben.

7.
Villamos a hídon,
tricikliző kisfiú
a parton (fent).
Virágot szedő
gyerekek Újszegeden (balra).
Újszegedi vidámpark. Hajóhintázó
kislány az 1960-as
években (jobbra).

8.
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Ősi arany- és ezüstkincsek
a Fekete Házban

A Fekete Házban nyílt kiállítás legérdekesebb darabjai a
pietroasai kincsek, amelyeket 1837-ben talált meg két
földműves, akik egy éven át rejtegették, majd eladták egy
helyi kereskedőnek.
Felbecsülhetetlen eszmei értéket képviselnek azok az aranyés ezüstkincsek, amelyeket a Fekete Ház új időszaki kiállításán láthatnak január végéig az érdeklődők. A Bukarestből érkezett kollekció olyan értékes, hogy gépfegyveres rendőri
felvezetéssel érkeztek meg a tárgyak Szegedre.
Olyan kincseket láthatnak, amelyek az aranyművesség
kezdeti időszakától (a Kr. e. V. évezred második felétől) a kora
középkorig (6. század) készültek. A tárgyak a mai Románia
területén kerültek elő a 19–20. században. A kollekció ezer
darabja között találni gyönyörű ékszereket: fejdíszeket, medalionokat, gyűrűket, diadémokat, karkötőket, fülbevalókat,
de aranyból készült fegyvereket – tőrt, kardot – is, amelyek
alapvetően díszfegyverek lehettek.
Solymos László alpolgármester a kiállításmegnyitón elmondta, az önkormányzat elkötelezett, hogy a Magyarországról és külföldről is sokakat vonzó kiállítások anyagát méltó
körülmények között ismerhessék meg az érdeklődők. Ezért
már előkészítették a Móra Ferenc Múzeum központi épületének rekonstrukcióját, amely 2019 elején kezdődhet el,
ezzel párhuzamosan pedig 250 millió forintból megújul a Fekete Ház is.

Kincs, ami Szegeden látható.

Különleges kiállítás a Klauzál téren

Jövőre a világhírű fotós 600 képét láthatják a Széchenyitől a Dugonics térig

Máté Bence állatai naplemente után a legszebbek.
Máté Bence világába vezeti
be a sétálókat az a próbakiállítás, amely szeptemberig
látható a Klauzál téren a SzegedART fesztiválon. A világhírű természetfotós különleges megvilágításban mutatja be képeit. A szegediek
láthatják először ezeket a gigantikus fotókat, országos
vándorútra majd jövőre indul
vele Máté Bence. Akkor tizenöt paravánon 600 természetfotóval járja be Magyarország nagyvárosait.
Solymos László alpolgármester a kiállítás kapcsán
azt hangsúlyozta, nem volt
kérdés, hogy a város szerepet vállal a szegedi kötő-

désű, világszerte ismert fotós képek nyűvágóval, kafferbiszabadtéri tárlatában. Jövőre vallyal és hiénákkal, és a
a SzegedART-on a Széchenyi nappal, amely ott vöröslik,
tértől a Kárász utcán át a Du- aranylik minden állat mögött.
gonics térig lesz látható Máté Összesen
harminckilenc
Bence 600 természetfotója fotót rakott föl Máté Bence a
azzal az új technikával, ame- két paravánra, akinek – bárlyet most tesztel.
milyen hihetetlen – nem volt
A jelenmég ilyen
legi Klaunagyszazál téri kibású kiMáté Bence a BBC világverseny
állítás
állítása.
történetének legeredményemegjele– Hatsebb fotósa. Az egyetlen ember,
nésében
száz fotóakit az év ifjú természetfotósáis monuból vának és az év természetfotósámentális –
logattam
nak is megválasztottak a
két hatalki ezeket
világon, illetve egy időben a vermas üvega felvéteseny minden ranglistáját vezeti.
felületen
leket.
láthatók a
Nehéz

Világelső

Kínai testvérvárosi delegáció Szegeden

dolgom volt, mert nem akartam jó képeket kihagyni,
mégis ki kellett hagynom néhányat. A teljes felület négyszáz négyzetméter, ezt
világítja meg huszonötezer
watt LED. Ezzel kapcsolatban meg az okozott nehézséget, hogyan maradhatnak
meg a fotók eredeti színei,
különösen a fekete. Végül sikerült – nyilatkozta Máté
Bence a szeged.hu-nak.
Hozzátette, nem szerette
volna „egyszerűen” fölakasztani valahova ezeket a
fotókat, ezért is kereste ezt
az új kiállítási technikát.
A képei jelentős része Magyarországon készült.

Bejöttek a dínók

Két hét alatt 25 ezren voltak kíváncsiak a Móra-múzeum dinoszauruszkiállítására. A szerencsés huszonötezredik látogatót Botka László polgármester köszöntötte, aki
bejelentette, hamarosan egymilliárd forintból teljesen megújul a kiállítóhely. A városházán a napokban véglegesítették
az intézmény felújításának kiviteli terveit.
– A harmadikos fiunknak, Ákosnak már az osztálykiránduláson beígérték a dínókat, de akkor még nem nyílt meg a
bemutató. Most eljöttük Szegedre családostul, és természetesen megnéztük – mondta a hajósi Hirt Tibor és felesége,
Füredi Linda a különleges fogadtatás után.

Szabó Sándor országgyűlési képviselő a weinani delegáció tagjaival. Kínai árnyjátékszínházi előadás az Agórában.
1999 óta testvérvárosa Szegednek a Sárga-folyó partján
fekvő Weinan, amelynek delegációját a napokban fogadta a városházán Nagy
Sándor alpolgármester és
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő. Az öt és fél milliós
Weinan kínai mértékkel nem
számít olyan nagynak, de kul-

turális és történelmi emlékekben rendkívül gazdag
város, és fontos egyetemi
központ.
A megbeszélésen szó
esett arról, hogy a turisztikai
együttműködést lehetne erősíteni, kínai turistacsoportokat irányítanának Magyarországra úgy, hogy Szegedre is

ellátogassanak. Szóba került a találkozón a cserediák-kapcsolat is, valamint
az is, hogy Szegeden több
iskolában van már kínai
nyelvoktatás, és Weinan szívesen fogadna és küldene
iskolás csoportokat.
A weinani delegáció
Bécsből, illetve Prágából ér-

kezett Szegedre, ahol népművészeti és gasztronómiai
bemutatót is rendeztek. Elhangzott, jövőre Szegeden
is szívesen tartanának ilyen
bemutatót. A kínai művészek árnyjátékszínházi előadására egyébként már
most is megtelt az Agóra
nagyterme.

A hajósi Hirt Tibort és családját Botka László polgármester
köszöntötte. Ők voltak a kiállítás huszonötezredik látogatói.
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A Tisza-parti édenkert legrégebbi csücske

Várják a kerékpárutat és a központi parkot

Másutt turistaparadicsomban
mutogatják az olyan nyolcezer éves falu nyomait, mint
amilyet Szeged déli határában feltártak. Lúdvári Vénuszát még ezután tervezik kiállítani. A mostani település a
harmincas években népesült
be. A városrészek történetét
Gyálaréttel folytatjuk.

zettel szorgalmazzák. A kötetben az is olvasható, hogy az
eredeti Gyála községet a török
előtti időben is még Naggyalla,
Kysgyalya, Galya, Gyálla, Gyala
néven szerepeltetik az iratok.

Folytatódik a gyűjtés

A falutörténeti kötet folytatásához és egy őszi szabadtéri kiállításhoz tovább gyűjti a régi
– Trianon szülötte címmel Marfényképeket és dokumentujanucz László történész írta
mokat a Gyálaréti Egyesület.
meg Gyálarét történetének
Olyan kincsekhez jutottak már
első részét a harmincas évehozzá, mint amilyen Horváth
kig. A könyvet Gyenes Kálmán
Béla fotója, aki végigharcolta
fényképei illusztrálják – muaz első világháborút, és Gyálán
tatta az igényes kötetet a Gyátelepedett le. Őrzik a mostani
laréti Egyesület vezetője,
pálinkafőző épületének képét
Molnár Zoltánné. Irénke 1985
– Kerestük a gyökereinket. Nem elégedtünk meg azzal, hogy mindenki tudott valamit – mondta Molnárné Irénke
is az építés évéből, 1936-ból.
óta gyálai, és a civil szervezetés Szabó László.
Irénke megmutatta Szalma
tel a gyökereiket keresik. Nem
János gátőr fotóját, aki a képelégedtek meg azzal, hogy
Két évre rá már 213 ház- háború után. A feleségem – mutatott régi fényképeket a Tisza közelségében, a vízpar- viselő-testületnek is tagja lett.
mindenki tudott valamit. Gyűjtik az anyagot a falutörténet helyet osztottak ki a mai Ko- édesapja, Molnár János a víz- Szabó László. Hozzátette, ma- ton és az ártéri szigeteken De látni a harmincas évekből
szorú utca környékén, és ügynél dolgozott, amikor a Dél- gyar embernek érzi magát, na- éltek. A folyó halbőségére ala- aratási felvételeket cséplőgépfolytatásához.
kezdett élettel megtelni a kör- vidéket 1941-ben visszacsa- gyon fontosnak tartja, hogy pozó, növénytermesztő és pel, sőt fennmaradt Simon
nyék. 1931-ben alakult meg az tolták. Az államFaluszervező
Ferenc útkaelső képviselő-testület. A lakos- igazgatási szakparó munGyálához tartozott a terület ság két részből tevődött össze: embereket, így a
kanaplója
egészen addig, amíg az 1800- a beköltözőkből és a napszá- vízügyeseket is
is. A szomas évek végén a Tiszát át nem mosokból, akik a majorban lehelyezték, őt
szédos
vágták, végleg pedig a trianoni dolgoztak. Irénke felidézte, például az ÖrGyála szübékeszerződés szakította el a hogy Szapáry Géza gróf szép döglyuk nevű
lötte
a
falut a rétjétől. 1921. augusz- vadászkastélyt épített a major- holtághoz. Gátjeles szíban, de már nyoma biztosként feln é s z ,
sincs, hiszen mint ügyelte az árKassai
.
en
él
sz
úri csökevényt le- vízvédelmi
Vidor
tti falu
Elsőáldozás 1
938-ban. A ha
l a major melle
plés gőzgéppe
rangláb előtt ké
sé
C
bontatták a máso- munkálato- szült képről Gyuris Jó
(1840–1928),
akizsefné, Horvá
En
th
gi
Ilo
La
nka és állattenyésztő falu létét az nek önéletrajzában számos
josné ma jó eg
dik világháború kat.
észségnek örve
kében Székely
nd
. Szür- élelem, a kényelem és a vé- néprajzi adalékot találtak a
Tivadar jegyző
H á ro m
után, és széthord, a plébános
Sc
hn
eider Vendel.
delem határozta meg. Az em- gyerekkorából. A felesége
ták a tégláit a falu év múlva a
szovjet csapatok elől visszaberek kiscsaládi keretekben pedig nem is akárki, hanem Jáházaihoz.
A század ele- költöztették őket a Nagyké- ismerjük a történelmünket, gazdálkodtak, és nyeregtetős, szai Mari lett.
jén a gróftól Lichte- ménynek hívott területre, a vallásunkat, hitünket, kötődé- úgynevezett paticsfalú (agyagAz egyesület nemcsak a
gal betapasztott, fonott sövény- falu múltjára, hanem a fejlődénegger Gyula és Tisza mai határszakaszára. sünket.
falú) házakban laktak. A sére is nagyon büszke. Száfelesége vásárolta 1948-ban, mert nem akart
Európában egyedülálló területet „a Tisza-parti éden- mon tartják, hogy az önmeg a birtokokat, párttag lenni, eltávolították az
kert legrégebbi csücskének” kormányzat kerékpárutat terés dúsgazdag lett őrhelyéről, akkor a Zátony utca
a gyálaréti földből. végén épített házat. Onnan a Gyálarét régmúltjáról Trog- nevezte.
veztetett, és ígéretet kaptak a
Az Európában egyedülálló központi park, illetve a buszGyermek nélkül főutcára mentek lakni, arra a mayer Ottó, a Móra-múzeum
haltak meg, a va- telekre, ahonnan előtte lebon- néhai régész-igazgatója, Sze- nyolcezer éves település nyo- megállók megszépítésére.
gyonukat a Dugo- tották a kultúrházat és a mozit ged díszpolgára írta, hogy lakói mát is a tudós kutató tárta fel
Posta kisvasúton
Gyálarét
nics téri Katolikus
Patkolókovács. Fotó: Gyenes Kálmán
nagyréti teHáz, illetve a Kár ü l e t é n . Engi József nyugdíjas vasútrász utca 15. alatti
1965-ben mérnök gyűjteményéből kidetus 22-én szabadult fel a szerb Református Ház formájában
bukkant rá rül, hogy Gyálarétre a postát
megszállás alól ünnepélyesen az egyházra hagyták. A major
a Lúdvári kijelölt vonatokkal a kisvasút
a torontáli rész, azaz Újszeged, területén pedig 1950-ben létVénuszra; a szállította. Szeged felé a posvalamint Kiszombor, Ferenc- rejött a téesz.
k u l t i k u s tát vivő vonat olyan későn
szállás, Klárafalva, Deszk, SzőÖrdöglyuk
agyagszob- érkezett ide, hogy a szolgálatreg, Kübekháza, Ószentiván
és Nagykémény
rocska a kő- tevő inkább kerékpárral
[ma Tiszasziget], Újszentiván,
kori termé- továbbította a küldeményeket
Gyálanagyrét [ma Gyálarét].
kenység-is- a szegedi feldolgozó hivaMegszületett a nagyszabású A folyószabályozással a vízügy
tennőt áb- talba. Egészen 1974-ig, amiterv is, hogy a gyálaréti üres is sok embernek adott munrázolja. A kor megszűnt a kisvasúti
szántók helyét benépesítik. kát, közülük számosan itt lelmásolat be- postaszállítás. A fiókposta
1921 októberében Martini Ká- tek otthonra. Szabó László
mutatását 1988-ban költözött a Váltó
rolyt nevezték ki jegyzőnek a feleségének családja is így kea
civilek utca 16. szám alatti sarokterületre, aki megkezdte a fa- rült Gyálarétre. – Tápén laktak,
hadiárvák voltak az első világ- Így látta a falu és a sport krónikása a gyálaréti focit. Fotó: Gyenes Kálmán nagy igyeke- házba.
luszervezést.
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Kilencvenedik születésnapját ünnepelte
családja körében Karai Ilona

Karai Ilona Szegeden
született 1928. július
10-én, szülei első gyermekeként. Édesanyja
erdélyi menekültként
került Szegedre, aki
háztartásbeliként nevelte gyermekeit – Ilonát és öccsét, Sándort –, valamint ellátta
a ház körüli teendőket
és férjét, Karai Sándort. Karai Ilona Szegeden végezte az
iskoláit. 1947-ben kötött házasságot Fodor Andrással, akivel
együtt nevelték lányukat, Zsuzsannát.
1952-től állt a Ma- Karai Ilona korát meghazudtolóan aktív, amit sétával vagy napi
30 perces szobakerékpározással tart szinten.
gyar Posta alkalmazásában, a szegedi
postaigazgatóságról ment teremtett az elmúlt 45 ni. Korát meghazudtolóan
aktív, amit sétával vagy napi
nyugdíjba. Lánya családjával évben.
Ilona néni érdeklődése 30 perces szobakerékpároél Szegeden. Egy gyermeke,
egy unokája van, és a na- széles körű. A családi kirán- zással tart szinten.
Az önkormányzat nevégyon várt, augusztusban dulások, hangversenyek, a
születendő dédunokájával színházi előadások, az Ope- ben Botka László polgármesEgyesületének ter jókívánságait a humán
büszkélkedhet majd. Ve- rabarátok
jének sokat köszönhet, aki rendezvényei kedvelt kikap- közszolgáltatási iroda munnyugodt anyagi biztonságot csolódása. Szeret olvas- katársa adta át.

Játssz velünk, és nyerj páros jegyet!

Szegeden zárja a nyarat Sean Paul

.
Hallgasd meg élőben Sean Paul és David Guetta
legújabb számát, a Mad Love-ot augusztus 25-én
a Borsodi Nagyszínpadon!
A dancehall zene királyának
dalaira rázhatjuk a nyár
végén a Tisza-parton, ugyanis
érkezik a Szegedi Ifjúsági Napokra Sean Paul!
A jamaicai dancehallkirály a
SZIN zárónapján, augusztus
25-én lép fel a Borsodi Nagyszínpadon. Sean Paul, akinek
immár több mint 20 éve táncolhatunk önfeledten a zenéjére, 1996-ban robbant be a
köztudatba, és hozott új színt a
jamaicai zenébe. Siával közös
Cheap Thrills című számát
nincs, aki ne ismerné. Olyan
sztárokkal dolgozott már
együtt, mint Santana, Beyoncé,
Rihanna és Snoop Dogg, tavaly
a No Lie című dalban Dua Lipá-

val működött együtt, és mostanában David Guettával vagy a
Major Lazerrel állt össze egyegy dal erejéig.
Válaszolj helyesen a kérdésünkre, és nyerj páros jegyet
a SZIN-re!
MELYIK ÉVBEN NYERT
SEAN PAUL DUTTY ROCK
ALBUMÁVAL
GRAMMYDÍJAT REGGAE KATEGÓRIÁBAN?
A helyes megfejtést küldd el
a jatek@szin.org e-mailcímre, a Tárgy mezőben tüntesd fel: SZIN-játék. Beküldési határidő: 2018. augusztus 10., péntek 14 óra.

POSTABONTÁS

Nem képviselt a képviselő

A parlamenti, az önkormányzati képviselőket azért választjuk, hogy a parlamentben, az önkormányzatban képviseljék azoknak az
érdekeit, akik miatt ott
ülnek, ahol éppen ülnek.
A képviseleti demokráciában
csak ez a csekélység a legfontosabb feladata egy képviselőnek. Vegye észre a
képviselő egy testületi döntés előtt, hogy az általa képviselteknek mit fog jelenteni
az, ha megnyomja az igen
vagy a nem gombot akkor,
amikor szavaznia kell.
A szegedi Kecskéstelep
lakosainak is van önkormányzati képviselőjük. Kormánypárti
képviselőjük.
Gondolom, egy önkormányzati képviselőnek ismernie
kell az általa képviselt közösség akaratát akkor, amikor
döntési helyzetbe kerül. Képviselőnk ismerte is. Ennek

get felügyelő szerv dörgedelmére – miszerint a városban
is változzanak meg a közterületi nevek annak megfelelően, ahogyan azt a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalása tartalmazza –
döntött a közgyűlés Nógrádi
Tibor képviselő támogató
akaratával: Feketeföld utca
legyen.
A közgyűlés előtt a szokásos ügymenet szerint ilyenkor a körzet önkormányzati
képviselőjének lakossági fórumot kellett volna összehívnia, melyen a lakosoknak a
javasolt utcanévről nyilatkozniuk kellett volna. Sajnos
ezt, mint utóbb megtudtuk –
az önkormányzati hivatal háromszoros felszólítása ellenére –, az önkormányzati
képviselőnk, Nógrádi Tibor
nem tette meg. A közgyűlés
ezt követően döntött, mégpedig Nógrádi Tibor támo-

jait.
Eközben aláírásgyűjtésre
is sor került, mert a közösség ragaszkodott ahhoz,
hogy utcája neve ne változzon meg Feketeföld utcanévre. A feketeföld kellemetlen képzettársításának
okaként végképp nem kívánt
Feketeföld utcában élni. Miután közterület elnevezése
kizárólagos jogköre a helyi
önkormányzatnak, a közterület nevének megváltoztatása
is az önkormányzat hatásköre, ezért önkormányzati
képviselőnkről joggal mondhatjuk, hogy Nógrádi Tibor,
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Kecskéstelepen is megválasztott
képviselője 2017. december
17-én nem képviselte választóinak akaratát, annak ellenére sem, hogy tökéletesen
tisztában volt választói véleményével.

ellenére olyan döntéshozatal
részese volt, ami ellentétes az általa képviseltek érdekeivel.
Megszavazta 2017. december 17-én annak a Szeged városi közgyűlésnek a
határozatát, amely határozat
értelmében megszűnt létezni a Karikás Frigyes utca,
annak ellenére, hogy mintegy három évvel korábban
már kérdésként jelentkezett
az utca nevének megváltoztatása. Az ekkori lakossági
meghallgatáskor egyértelművé vált, hogy a lakosság
ragaszkodott ahhoz: amilyen
neve volt az utcának már 50
éve, maradjon meg a jövőben is.
Aztán nagy csend követte
ezt az eseményt, amikor is a
Csongrád Megyei Kormányhivatal mint a törvényessé-

gató szavazatával a Feketeföld utca névre szóló elnevezésről.
Az utca lakói aztán „időben”, pontosabban Szeged
város információs lapjából
2018. április 13-án értesültek
– amikor a város már postázta az új lakcímkártyákat
is –, miszerint az utca neve
Feketeföld utca névre változott. Az utcanév-változtatás
következtében a lakosság
döntő többsége nem vette át
az új lakcímkártyáját. Önkormányzati képviselőnk rémületében tárgyalásra hívta az
általa képviselt közösség tag-

Az utca lakói azonban
nem hagyták annyiban. Szeged város képviselő-testületéhez fordultak egységesen,
ahányan élnek az utcában,
hogy ha már utcájuk neve
nem szerepelhet a Karikás
Frigyes utca néven a jövőben, legyen Karikás az utcájuk neve. A képviselő-testület
2018. június 22-én Karikás
utca nevet adta annak a közterületnek, ahol 51 év óta
élnek a város polgárai Kecskéstelepen.
Baghyné Makra Ilona
Szeged, Karikás u. 28.
szám alatti lakos

Szegedi
az ország legjobb
kollégiuma

A Szegedi Tudományegyetem Károlyi Mihály Kollégiuma lett a legjobb egyetemi
kollégium Magyarországon
az eduline.hu szavazóinak
véleménye alapján. A szegedi intézmény olyan szálláshelyeket előzött meg,
mint a budapesti, a győri és
a debreceni egyetem kollégiumai.
A több mint 800 férőhelyes Károlyi Mihály Kollégium kényelmes, mosdóval
és beépített szekrénnyel ellátott három- és négyágyas
szobákkal várja a hallgatókat. Az egyetemisták kényelméről gáztűzhellyel, mikrohullámú sütővel és hűtőkkel felszerelt konyhák, valamint felújított női és férfi
vizesblokkok gondoskodnak. Az egyetemi tanulmányokat segíti a jól felszerelt
számítógépterem és a földszinti könyvtár. A tanulás
mellett a kollégium nagy
gondot fordít arra, hogy a
kikapcsolódást és a regenerálódást különböző szabadidős tevékenységekkel
is biztosítsa.

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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AUGUSZTUSI POFONPARTI.
Augusztus 11-én, szombaton
második alkalommal rendezik meg a Profi Ökölvívó
Gálát. A rókusi körúti Tesco
parkolójában összesen tíz
professzionális mérkőzést
láthatnak a sportág szerelmesei. A nap fő mérkőzése
egy Európa-bajnoki címmeccs lesz, ahol a szegedi
bokszolóért, Magyar Kingáért lehet szorítani. Ezt a mérkőzést a Magyar Profi
Ökölvívó Szövetség fogja felügyelni.
ELHUNYT SZEPESI GYÖRGY.
96 évesen tért örök nyugovóra a magyar rádiózás legendája. Londontól Londonig, azaz 1948-tól 2012-ig
közvetített olimpiákról, valamint az 1954-estől egészen
a 2010-es labdarúgó-világbajnokságig valamennyin
dolgozott. A világ leghoszszabb időn át tevékenykedő
sportriportere volt, ezzel be-

került a Guinness Rekordok
Könyvébe. Az Aranycsapat tizenkettedik tagja volt. Első válogatott mérkőzéséről
1945. augusztus 20-án tudósított, ekkor mutatkozott
be Puskás Ferenc a válogatottban.
BRONZÉREM AZ USZONYOSÚSZÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRÓL. Remek eredménnyel tért haza a magyar
férfi búvárúszóváltó Belgrádból, az uszonyosúszó-világbajnokságról. A szerb fővárosban a négyszer kétszáz
méteres váltó a harmadik helyet szerezte meg az orosz és
a német négyes mögött.
A magyar csapatnak három
szegedi versenyző is tagja
volt, a Muréna Szegedi Úszóés Búvárklub képviseletében
Kanyó Dénes, Gruber Kornél
és Dimák Dávid állhatott a
dobogóra.
SZIKLAEMELÉS. Életében
először indult Dávid Vaneszsza a Felföldi Játékok Világbajnokságon, ahol a hagyományos, skót felföldi játékokban kell maradandót alkotni.
Ilyen például a sziklaemelés,
amit skót viseletben, azaz
kiltben kellett végezni. A norvégiai vb-n hatodikként zárt
a szegedi sportoló, ahol a
103 és a 116 kilogrammos
sziklával is sikerült elbánnia.
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Szentkereszty Ákos az új elnök

Véget ért egy korszak az NKM Szeged Vízisport Egyesületnél

Véget ért egy korszak: már nem Dervarics Attila az NKM
Szeged Vízisport Egyesület elnöke. Helyét Szentkereszty
Ákos, az NKM Áramszolgáltató Zrt. jogi és szabályozási
igazgatója vette át.
Július 24-e óta új elnök irányítja az NKM Szeged Vízisport Egyesületet. Dervarics Attila Szentkereszty
Ákosnak, az NKM Áramszolgáltató Zrt. jogi és szabályozási igazgatójának adta át
az SZVE elnöki tisztségét.
Szentkereszty Ákos 2017.
május 22-e óta tagja az
SZVE elnökségének. A klub
elnökeként célja az eddigi
fejlődő út folytatása, az eredmények tovább javítása és
az eredmények eléréséhez
szükséges stabil gazdálkodási háttér biztosítása, valamint a szakma ösztönzése.
Dervarics Attila a DÉMÁSZ Zrt. egykori vezérigazgatójaként 2005-ben lett az
egyesület elnöke. A sportvezető jól kamatoztatta vállalatirányítási gyakorlatát a

klub szervezeti, gazdálkodási és szakmai munkájában, a Szegedi Vízisport
Egyesület új lendületet kapott. A klub az elmúlt másfél
évtizedben gazdaságilag stabilan működött, és évről évre
szállította a szebbnél szebb
eredményeket.

Dervarics Attila elnöksége alatt az
olimpiákról összesen 5 érmet – két
arany-, két ezüst- és
egy bronzérmet –,
míg a felnőtt világbajnokságokról öszszesen 35 arany-,
17 ezüst- és 9 bronzérmet hoztak haza
a szegedi versenyzők.

Szentkereszty Ákos és Dervarics Attila.
Elnöki szerepvállalása
alatt volt a legsikeresebb és
legeredményesebb a Szegedi Vízisport Egyesület: az
elmúlt 13 esztendőben
három olimpiáról összesen
5 érmet (2 arany-, 2 ezüstés 1 bronzérmet), míg a felnőtt világbajnokságokról 35

Elindult a nyári alapozás
szen abból sem lesz hiány. Be
lehet vésni az időpontokat a
naptárba! Jó hír, hogy már augusztus elején láthatjuk hazai
pályán a címvédőt. Augusztus
8-án, szerdán az újszegedi
sportcsarnokban a Budakalász ellen játszik a Pastor-csapat. Augusztus 11-én, szintén
hazai környezetben, a Dabas
ellen gyakorolhatnak Bodó Richárdék.
Ezután jön két nemzetközi
torna. Augusztus 16-án és
17-én Lengyelországban, a
Kalisz otthonában játszik a
csapat, a házigazdán hívül a
szintén BL-induló Wisła Płock
ellen is. Majd irány Ukrajna,
augusztus 24-től, ahol egy
négy csapatot felvonultató tornán lép pályára a MOL-PICK

Szeged. Az SKA Minsk, a leendő csoportellenfél, a HC
Motor Zaporozhye és a Kielce
lesznek az ellenfelek. Így néz
ki a Tisza-partiak felkészülési
időszaka.
Hatalmas kihívás előtt a
PICK, hiszen nagyon nehéz elNagyjából másfél hetet töltött a
hódítani a bajnoki címet, de
háromszoros magyar bajnok
megvédeni talán még neheMOL-PICK Szeged Szlovéniázebb. Az egyik új szerzemény, a
ban, Roglában. Elindult a követVeszprémtől érkező Mirko Alilokező szezon, és mint minden
vić szerint ez az évad akár még
csapatsportban, a nyár ezen
szebb lehet a Szegednek, mint
szakasza az alapozásról szól.
a tavalyi.
Bánhidi Bencéék is alaposan
– Tavaly a Szeged megmegizzadtak az edzőtáborban.
törte az átkot, ha fogalmazhaKis változatosság, hogy Kopaotok így, és megnyerte a bajnoki
nik helyett Roglába utaztak a
címet. És ez nagyon fontos taTisza-partiak.
pasztalat volt a fiatal játékoEzután már az edzőmérkősoknak, hogy megtudják,
zésekre lehet koncentrálni, hihogyan kell trófeát, címet
nyerni. És azt gondolom, hogy kiegészülve
a rutinosabb játékosokkal, mint akik most
érkeztek, Maqueda és
Canellas, akik már
mindent megnyertek
a kézilabdában, nagyon jó kis csapat
lesz, és még nagyobb
sikereket tudunk elérni, mint az előző
évben – mondta
PICKnik. Negyedik alkalommal indult a szurkolókkal közösen
Mirko Alilović, a MOLa szezon. Legközelebb már a pályán láthatjuk a gárdát.
PICK Szeged kapusa.
Megkezdte a felkészülést a
bajnoki címvédő, a MOLPICK Szeged a 2018/2019es évadra. A nyári programban két nemzetközi
torna és két hazai edzőmérkőzés is szerepel.

arany-, 17 ezüst- és 9 bronzérmet hoztak haza a szegedi versenyzők, a különböző
korosztályos világversenyeken pedig mindig nyertek
érmet a klub tehetségei. Dervarics Attila elnökségi tagként változatlanul segíti az
egyesületi munkát.

Az egyesület jövője is
biztosított, hiszen az NKM
Áramszolgáltató Zrt. szerepvállalásával továbbra
is minden feltétel adott
ahhoz, hogy az NKM Szeged VE hazánk egyik legsikeresebb klubja maradjon.

Az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon ezúttal
a hölgyeké volt a főszerep. Az
NKM Szeged VE-ből Nagy
Bianka és Molnár Csenge állhatott dobogóra Plovdivban,
Bulgáriában. A két kenus nyakába egyéni és páros verseny
után is akasztottak érmet. Molnár Csenge az ifjúságiak mezőnyében C1 500 méteren egy
rendkívül erős hajrának köszönhetően a második helyen
ért célba. Nagy Bianka szintén
az ifik mezőnyében kenu kétszázon lapátolt össze egy
ezüstérmet. A két szegedi C2
500 méteren a kanadai és a

kínai kettős mögött a nagyon
értékes harmadik helyet szerezte meg.
A fiúknál a legjobb eredményt Kocsis Ádám érte el.
C1 1000 méteren az ifjúsági
korosztályban úgy lett negyedik, hogy csak egy hajszállal
maradt le a dobogóról, az
első négy helyezett ugyanis
egy másodpercen belül ért
célba. A bulgáriai világbajnokságon a mieink tíz
arany-, négy ezüst- és két
bronzérmet szereztek – ezzel
Magyarország toronymagasan a legeredményesebb
nemzet lett.

Megegyezett az önkormányzat a kormánnyal az új,
Etelka sori kézilabdacsarnok
építésének feltételeiről. Erről
a szerződésről is döntött
nemrégiben a közgyűlés
pénzügyi bizottsága.
A Modern Városok Programban több mint egy éve
született megállapodás a
kormány és az önkormányzat
között arról, hogy egy 8000
fős kézilabdacsarnokot építenek állami beruházásban
az Etelka soron, az új fedett
uszoda szomszédságában.

Ehhez a városnak térítésmentesen át kell adnia azt a
telket, amelyre a csarnokot
felépítik. Egyeztetés kezdődött az önkormányzat és a
kormány között a terület
átadásának
feltételeiről,
amelynek a végeredményét
a pénzügyi bizottság elé terjesztették. Miután a kormány
elfogadta a város feltételeit,
elkészült a szerződés. Ebben
lefektették többek között,
hogy az új kézilabdacsarnok
építtetője a Nemzeti Sportközpontok lesz.

Három szegedi érem a vb-ről!

Épülhet a kézilabdacsarnok
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szülnek fel a színészek, vagy hol

Helyszín: régi zsinagóga

megmutatják! Minden előadás-

Dezső Színház előadása a

A

kapják a mikroportot? Most

Időpont: augusztus 7., kedd, 20
óra

egész térségünk valóságáról.
(Fotó: Molnár Edvárd)

riában, valamint megosztva

megkapta a XVI. Magyar Művek
Szemléjének fődíját mint a legjobb előadás.

Felhő a nadrágban

IngyeneS backStage-bejáráS

Időpont: augusztus 10., 11.,
12., péntek, szombat és vasárnap, 18 óra

nyomán készült gyilkos humorú,

17 óra

A Vlagyimir Majakovszkij verse
bátor, ugyanakkor önironikus
produkciót a szabadkai Koszto-

lányi Dezső Színház előadásában

láthatják

a

THEALTER

Fesztiválon. Kokan Mladenović

téri jegyértékesítő pavilonnál. A

bónuszidő hozzáadása nélkül).

szegediszabadteri.hu

rendre és a fegyelemre. Készle-

regisztrációkat a gyakornok@

e-mail-

címre várják.

rendező szerint a darab kegyetlen revü nemcsak a szerbiai, de

az Úr nevében

10.,

bat, 20 óra

pén-

Időpont: augusztus 11., szom-

hangzik el, amivel emberként
lehet,

hogy

nem

tudunk

egyezni, de ha a szívünkre

tesszük a kezünket, akkor rájövünk, hogy ezek azok a gondolatok, amelyek már nekünk

is eszünkbe jutottak, akár vál-

laljuk, akár nem. (Fotó: Molnár Edvárd)

Helyszín:

Sakksarok

(Brüsszeli
krt. 7.)

Kicsiket és

nagyokat,

Helyszín: Dóm tér

profikat és amatőröket is vár-

tiválon. A Hantocskát tavaly

mi rejtőzik a Szegedi Szabadtéri

korlás,

legjobb gyermekelőadás kategó-

teket és órákat biztosítanak.

Időpont:

a Soltis Lajos Színház előadásájelölték a Színikritikusok Díjára a

Váczi Zoltán versenybíró ügyel a
A rendezvény ingyenes!

Sakk a SakkSarokban

Helyszín: régi zsinagóga

ban láthatják a THEALTER Fesz-

amelyben sok olyan dolog

maximum 40 fő mehet.

Időpont: augusztus 8., szerda,
A modern, zenés mű-népmesét

san inkorrekt színházi akció,

tek, ugyanis egy alkalomra

tek, 17 óra

hantocSka

szerint egy politikailag brutáli-

nesek, de regisztrációhoz kötöt-

augusztus

Helyszín: kisszínház

András rendező elmondása

Maláj György. A bejárások ingye-

Gyülekező 17.45-kor a Dóm

Kosztolányi

THEALTER Fesztiválon. Urbán

napon backstage-bejárást tart
Felhő a nadrágban

szabadkai

Mindig is kíváncsi volt rá, hogy
Játékok színfalai mögött? Hogy

néz ki hátulról a színpad, hol ké-

nak. Cél a szórakozás és a gyaamelyet

egy

kis

versenyen lehet elmélyíteni.
Schnell sakk (2×5 perc játékidő,

Szeretne családi belépőt (2 felnőtt és 2 gyermek) nyerni a Partfürdőre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét
(lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 8.
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: Ritka növényfajok tárháza az egyetemi füvészkert. A nyertes: Paczér Katarina Éva. Gratulálunk!
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Szeged régen

hOrOSzkóp

kOS (iii. 21–iv. 20.)
Kicsit túlzottan is elbízta magát egy családi
probléma megoldását illetően. Ennek az lehet a vége,
hogy többen is megharagudnak önre. Igyekezzen kiengesztelni őket!
BikA (iv. 21–v. 20.)
Sok mindent átgondolt
az elmúlt napokban,
és végre úgy érezheti,
hogy rátalált a helyes útra. Beszélje meg a dolgot valakivel,
akiben megbízik, ne döntsön
önállóan!
ikrek (v. 21–vi. 21.)
Hamarosan egymást
érhetik a meglepetések, csak kapkodja a
fejét, és fogalma sincs, hogyan reagáljon. Ne essen
pánikba, hiszen ezek valójában nem az ön problémái!
rák (vi. 22–vii. 22.)
Új barátokra és ismerősökre tehet szert, ha
nem makacskodik tovább. Legyen egy kicsit kedvesebb az emberekkel, és ne
keressen mindig hátsó szándékot a tettek mögött!
OrOSzLán (vii. 23–
viii. 22.) Egyik rokona felvethet egy
problémát, amire eddig
nem is gondolt, de most, hogy
eltöpreng rajta, már ön is
nyugtalanítónak érzi. Keressék meg együtt a megoldást!
Szűz (viii. 23–iX.
22.) Azon kapja magát, hogy egyre gyakrabban mereng az élet
értelmén és az emberi lét végességén. Sokkal jobban fogja érezni magát, ha megosztja
gondolatait a szeretteivel!
MérLeg (iX. 23–X.
22.) Az augusztus
minden tekintetben az
ön hónapja lesz, olyan
örömök érhetik, amire még
csak gondolni sem mert
eddig. Legyen felszabadult,
de azért ne bízza el magát!
SkOrpió (X. 23–Xi.
21.) Olyan dolgot is
számon kérhetnek
önön, amihez semmi
köze. Ne hagyja, hogy ön legyen a bűnbak, álljon ki az
érdekei mellett! Csak így viheti győzelemre az ügyet.
nyiLAS (Xi. 22–Xii.
21.) Arra panaszkodnak a családtagjai és
a munkatársai, hogy
egyre nehezebb kijönni
önnel. Ezt tagadja, de azért
érzi, hogy van benne valami.
Tartson önvizsgálatot!
BAk (Xii. 22–i. 20.)
Rájöhet, hogy a szerencsejáték nem az
ön világa. Érdemes abbahagynia, mielőtt rosszabb
anyagi helyzetben lesz, mint
volt. Már a családja is görbe
szemmel nézhet önre.
vízönTő (i. 21–ii.
19.) Minden jó, ha a
vége jó, mondhatja,
és igaza is van. Most
már tényleg hátradőlhet, és
átadhatja magát a pihenésnek. Keményen hajtott, jutalmazza meg magát!
Halak (II. 20–III. 20.)
Konokul ragaszkodik
az elképzeléséhez,
pedig minden tény ellene szól. Ha így folytatja,
nemcsak sikertelen lesz a
projekt, de még a környezetét is maga ellen haragítja!
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képünk 1973-ban készült az
Újszegedi Szabadtéri Színpadon, ahol a kor egyik legsikeresebb együttese, a Hungária
adott koncertet, amely 1968ban megnyerte a Ki mit
tud?-ot, rá egy évre pedig a
Táncdalfesztivál közönségdíját. A Csavard fel a szőnyeget!
slágerlistás szám lett, az 1970ben megjelent első nagylemezük pedig az eladási listán az
Illés és az Omega mögött a
harmadik helyet érte el. 1973ban már új felállásban zenélt a
banda, a képen balról: Sipos
Péter, Kékes Zoltán és Fenyő
Miklós. (Fotó: Fortepan/Urbán
Tamás)

Tizenkilenc éve, 1999. augusztus 11-én a déli órákban Magyarországon a
Szombathely–Siófok–Szeged középvonallal egy 112
kilométer vastag sávban
volt megfigyelhető a teljes
napfogyatkozás.
Időtartama a középvonalon 2
perc 22 másodperc volt.
Csongrád megye beleesett
a totalitás sávjába, Szeged
pedig különösen közel volt
a középvonalhoz. Legközelebb 2081. szeptember
3-án lesz megfigyelhető
teljes napfogyatkozás Magyarországon, amelynek 5
perc 33 másodperc lesz az
időtartama a középvonalon.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: hőség

Augusztus 4.
szombat

Augusztus 5.
vasárnap

Augusztus 6.
hétfő

Augusztus 7.
kedd

Augusztus 8.
szerda

Augusztus 9.
csütörtök

Augusztus 10.
péntek

33/21
domonkos,
dominika

34/22
krisztina

34/22
Berta,
Bettina

34/22
ibolya

33/21
László

33/21
emőd

34/22
Lőrinc

SZEGEDEN
KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT: 2018. 07.
13-án Árpás Krisztián és
Cifra Bernadett, Pósta Roland Béla és Marton
Beáta; 2018. 07. 14-én
Horváth Gábor Antal és
Regdon Tímea, Lengyel
András és Balogh Rita,
Balla István és Bartos
Csilla, Szél János Gábor és
Katona Ágnes, Szvétek
Miklós Attila és Balogh
Anita, Gajdán Zsolt és Lakatos Alexandra, Hanó
Zsolt és Szabó Ivett Zsanett, Szabó Dezső és
Prajda Ildikó; 2018. 07.
20-án Lajos Csaba és Bóka
Ágnes, Debreczeni András
és Tombácz Dóra Mária;
2018. 07. 21-én Szász
Gábor István és Szász Estera Magdalena, Engi Balázs és Vári Brigitta, Miklo
Ferenc és Prém Tímea
Anikó, Miklós Zoltán és

AnyAkönyvi hírek

Szarka-Kovács Ildikó, Radics Béla és Makra Ágnes,
Veres Imre és Bank Éva,
Sinkovits Antal és Gáll
Réka, Mózer Krisztián és
Savanya Éva, Szőke Dávid
és Gheorghita Dorottya
Anna, Varga Miklós Gergő
és Császi Zsüliet Ildikó.

SZEGEDEN SZÜLETETT:
Halmai Jánosnak és Sebők
Zsuzsának 2018. 07. 04én Ambrus, Szabó Csongornak és Kovács Andreának 2018. 07. 06-án
Csongor, Raffael Gusztávnak és Jankovics Gyöngyikének 2018. 07. 08-án
Szofia, Sági Rajmundnak
és Zsóri Editnek 2018. 07.
09-én Áron, Kovács Róbertnek és Banász Brigittának 2018. 07. 09-én
Zétény Róbert, Flaisz Péternek és Rékasi Anett Teréznek 2018. 07. 07-én
Lotti, Palatinus Tibornak

és Szűcs Mónikának 2018.
07. 09-én Andrea, Rádai
Szilárd Jánosnak és Kasza
Juditnak 2018. 07. 10-én
Áron Szilárd, Sebestyén
Zoltánnak és Dubela Anita
Ritának 2018. 07. 10-én
Boldizsár Dániel, Kákonyi
Lászlónak és Zadravecz
Emmának 2018. 07. 11-én
Olívia, Várhelyi Zsoltnak és
Sári Évának 2018. 07. 09én Márton Zsolt, Gaál
Győző Bálintnak és László
Dorinának 2018. 07. 12-én
Léna Boróka, Börcsök Péternek és Karasz Edinának
2018. 07. 12-én Petra,
Kiss Attilának és Kristóf Klaudia Krisztinának
2018. 07. 11-én Luca Linett, Faragó Balázsnak és
Vasuth Mónikának 2018.
07. 13-án Nimród, FaragóBarát Zoltánnak és Lefor
Kamilla
Annamáriának
2018. 07. 12-én Kiara,
Csizmadia Lászlónak és

fOgAdóórA
Pósa Gabriellának 2018.
07. 13-án Pál László, Bank
Szilárd Sándornak és Németh Ágotának 2018. 07.
13-án Szilárd Sándor, Kiss
Róbertnek és Machan Anikónak 2018. 07. 14-én Róbert, Csúcs Gábornak és
Molnár Anitának 2018. 07.
13-án Gerda, Dévai Tamásnak és Zentai Dominikának 2018. 07. 16-án Léna
Ágnes, Nagy Richárdnak és
Pesti Roxána Melindának
2018. 07. 17-én Marcell,
Kopasz Attilának és Kocsis-Savanya Melindának
2018. 07. 19-én Kitti, Farkas Gergelynek és Andó
Kittinek 2018. 07. 19-én
Gréta utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HUNYTAK EL:
Gyuris Imre Sándor 2018.
07. 10-én, Tóth Miklós
2018. 07. 12-én.
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DIAGNÓZIS
Augusztus 6., hétfő, 19.55
A kivont vérnyomáscsökkentők helyettesítése; immunterápia
a
melanomások
kezelésében; szemünk és az
UV-sugarak.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Augusztus 7., kedd, 19.25
Nyári színházi esték az ország négy vidéki játszóhelyén.

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
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