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Kivándorlási hullám fenyeget  
Százezrek tervezik a biztos távozást.

A Floratomé a nagybani  
Elkelt az önkormányzat része Dorozsmán. SZIN-játék fesztiváljegyekért! 

Emőke nagyapja álmodta meg Klebelsbergtelepet
Épülhetett volna az Erdélyből
és a Délvidékről betelepülő
vasutasok új otthona a Ró-
kusi pályaudvar környékén,
de a Szabadkai úti bevásár-
lóközpont helyén is. Végül
azonban a régi Hattyason
kaptak házhelyeket. Nagy
Czirók Emőkétől megtudhat-
tuk, hogy nagyapja, Somogyi
Károly főmozdonyvezető, a
MÁV Vasutas Házépítő Szö-
vetkezet elnöke álmodta
meg Klebelsbergtelepet.
(Személye nem azonos a
könyvtáralapító Somogyi Ká-

rollyal, csak névrokona.) 
Ő járt utána a szervezésnek,
sőt sok házépítő mozdonyve-
zető és fűtő családjának ke-
zességet is vállalt. A te-
lekosztás miatt egy évig nem
vezetett, és emiatt egy fillér
fizetést sem kapott. Ám ezt
is vállalta a nemes cél érde-

kében.
Unokája úgy emlékszik

rá, hogy szikár, nagyon
magas ember volt, és mindig
kalapban járt. A mozdonyt
egyenruhában és fehér gla-
székesztyűben vezette. A le-

gendás 424-es gőzmozdony
volt a mindene. Egyszer Emő-
két is kivitte úgy nyolcéves
korában, és felszállhatott rá.
Úgy tanította meg a kislány-
nak a fő részeit, hogy leraj-
zolta. Akkurátusan eltette a
telepről szóló Délmagyaror-
szág-, Új Nemzedék- és Sze-
gedi Napló-cikkeket, a címlap
tetejére felírva, melyik szám-
ban miről írtak. 

A városrészek történe-
tét Klebelsbergteleppel foly-
tatjuk.
Írásunk a 3. oldalon

A város állja 
a Belvárosi 

temető 
helyreállítását

Az önkormányzat rendkívüli
segítséget nyújt a Belvárosi
temető helyreállításához.
Állja a július végi viharban
megrongálódott sírok rend-
betételét. Mivel a síremlé-
kek magántulajdont ké-
peznek, kérniük kell a hely-
reállítást. Ezért a temető-
igazgatóságon mielőbb

várják a megrongálódott
sírok tulajdonosait. 

Egyedülálló, hogy egy ön-
kormányzat temetői károk
miatt magánszemélyeknek

segít. Erre és az utak, zöldte-
rületek rendezésére össze-
sen 20 millió forintot különí-
tettek el a költségvetésben.
Bővebben az 5. oldalon

A tervek már elkészültek az
Algyői út és a Ladvánszky
utca csomópontjának átépí-
tésére. Az egyedülálló, biz-
tonságos kereszteződés
jövőre valósulhat meg.

Egyedülálló, öt irányt vezénylő
jelzőlámpás csomópont lesz
a végeredmény, ha elkészül
jövőre az Algyői út Lad-
vánszky utcai kereszteződé-

sének átalakítása. Bonyolult
összehangolni, hiszen a Lad-
vánszky utca, a Baktói utca
és a Diadal utca közlekedését
kell egyeztetni a 47-es kétirá-
nyú hatalmas forgalmával.
Mindezt úgy, hogy a kanyaro-
dók és átkelők csak a lehető
legrövidebb ideig hátráltas-
sák a főúton közlekedőket.
Ennek érdekében kamerák fi-
gyelik majd a mellékutcák for-

galmát, és a lámpák csak
akkor állítják meg a főutat, ha
tényleg várakozik valaki a ke-
reszteződésben.

– Az biztos, hogy a 47-es
főúton hamarosan az eddigi-
nél sokkal biztonságosabb
csomópontot alakíttat ki az
önkormányzat. Mind a gyalo-
gosok, kerékpárosok, mind
pedig az autósok igényeit fi-
gyelembe vették a szakem-

berek – tudtuk meg a terület
egyik önkormányzati képvise-
lőjétől, Szécsényi Rózsától. 
A közlekedési szakemberek
több lehetőséget mérlegel-
tek. A körforgalom ötletét
azért vetették el, mert a 47-
es annyira domináns a mel-
lékutcákhoz képest, hogy ez
a megoldás is dugókat
okozna.
Részletek a 4. oldalon

A Baktói utcát és a Diadal utcát összekötik. Akár egyenesen is áthajthatnak majd az autósok.

Biztonságosan kelhetnek át gyalogosok és autósok

Jövőre átépül az Algyői úti csomópont
Új utcatakarító gépek

érkeznek Szegedre
A két régebbi mellé négy új
korszerű utcatakarító gépet
vásárol a város. Botka László
polgármester a Széchenyi téri
bemutatón elmondta: a köz-
tisztaság fenntartásához
amellett, hogy munkaerő,
pénz és korszerű eszközök
kellenek, elengedhetetlen a
lakosság együttműködése is.
Ezért kérik a szegediek meg-
értését, amikor – más nagy-
városokhoz hasonlóan –
bizonyos időszakonként lezár-

nak majd egy-egy utcát, teret
néhány órára, hogy a gépek
alaposan feltakaríthassák a
területet. 

A kisebb gép előnye, hogy
a díszburkolatok közül nem
szedi fel a kötőelemeket, így jól
használható például a Klauzál
téren és a Kárász utcán. A na-
gyobb gép hozzáfér az utak
belső szegélyéhez, ugyanakkor
nagy teljesítményű locsolóbe-
rendezéssel is rendelkezik.
Írásunk az 5. oldalon

Szeged nem Orbán országa
A szegedi beruházásokkal elé-
gedettek lehetünk. Miközben az
egész Unión belül csak Bulgári-
ában nagyobb a korrupció a
magyarországinál, Szegeden
szinte nem is volt gyanús épít-
kezés. Antikorrupciós túrára in-
dultunk, de végül kiderült, a
közpénzek ügyében nyugodtak
alhatunk. 

Hogyan használta fel Sze-
ged az európai uniós támogatá-
sokat? – erre keresett választ a
Transparency International Ma-
gyarország, amikor tucatnyi sze-
gedit hívott meg antikorrupciós
sétára a vadasparktól az éppen
felújítás alatt álló Erzsébet lige-

tig. A közpénzek felhasználásá-
ról tartott előzetes ismertetés-
kor elhangzott: Szeged – sok
más magyar várossal ellentét-
ben – igencsak jól áll a beruhá-
zások átláthatóságának terén. 

Nehéz volt olyan helyszínt
találni, ahol a szervezők de-
monstrálhatták volna a mutyi-
zást. A gyanús eset is a
Fidesz–Jobbikhoz kötődik: a va-
dasparkban magánbefektetők
által és fideszes–jobbikos tá-
mogatással 185 millió forint EU-
pénzből megépített játszótéren
kívül Szegeden nem is találtak
gyanús esetet.
Riportunk a 7. oldalon

Megdolgoz-
tak érte 

Edző-
táboroznak 

az ifi 
bajnokok.
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ERŐS MONDATOK. „A hülyeségfaktor szerves része a kormányzati kommunikációnak, ahogyan a pitbullok vad ugatása, úgy a
totális blődség is lehet ijesztő, ha jól kivehetően a központi vezérlőteremből érkezik. Tamás Ervin (168ora.hu)

Kevesen jelentkeztek, keve-
set kérhettek. Az állam köz-
pénzből fizet a Szeviép-kár-
talanítási ügyben, ahogy
egyetlen bedőlt céggel sem
tette meg.

2018. március 5-én jelent
meg az a kormányrendelet,
amely alapján az állam kár-
talanítja a Szeviép Zrt. alvál-
lalkozóit – írta két nappal
később honlapján a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal.
Hangsúlyozták, „az állami
kárrendezés iránti igényt a
károsult lakóhelye vagy szék-
helye szerint illetékes fővá-

rosi és megyei kormányhiva-
talnál, illetve bármely kor-
mányablaknál jelenthetik be
2018. március 31-ig, amely
határidő jogvesztő” – írta az
átlátszó.hu.

Még le sem járt a határidő,
március 29-én a Magyar Köz-
lönyben meg is jelent a módosí-
tás. Eszerint azok a felszá-
molásban már évek óta regiszt-
rált ki nem fizetett alvállalkozók,
akik közel egy hónap alatt nem
jelentkeztek pénzükért, május
31-ig kérhették az adóforintok-
ból történő kártalanítást.

Hogy pontosan mennyi ká-
rosult van, ma sem tudni. A

Csongrád Megyei Kormányhiva-
tal korábban azt közölte az átlát-
szó.hu-val, hogy Csongrád me-
gyében összesen 121 kérelmet
nyújtottak be, amelyből 100
esetben a Csongrád Megyei
Kormányhivatal járt el. A többi
igénybejelentést továbbították
az illetékes megyei/fővárosi kor-
mányhivatalok felé. Csongrád
megye illetékességi területét
érintően 1,8 milliárd forint ösz-
szegű követelés iránti igényt je-
lentettek be a károsultak. De
ennél többen is lehettek, hiszen
az ország összes kormányhiva-
talában lehetett jelentkezni.

Úgy tűnik, a kormánynak

nem sikerül a Szeviép-üggyel
dűlőre jutnia, mert újabb határ-
idő (szeptember 30.) és káro-
sultkör-módosítás jelent meg a
Magyar Közlönyben. Ezzel már
az is kérhet kártalanítást, aki-
nek a cége időközben meg-
szűnt, vagy aki a Szeviép
alvállalkozóival állt szerződés-
ben, illetve aki a kintlévőséget
megörökölte. A most megjelent
rendelet lényegében a pénzinté-
zeteket vagy a fővállalkozó ve-
zető beosztású tagjainak hoz-
zátartozóit zárja ki a jogosult-
ságból.

A Szeviép-károsultaknak ki-
fizetett összeg így tovább nőhet

mintegy 3 milliárd forintra. Hogy
miért nem sikerült a megfelelő
szabályozást elsőre elkészíteni,
nem tudni. Ahogy azt sem, hogy

a jogvesztő határidő után miért
nyitnak újabb és újabb lehető-
ségeket a kárigények beadá-
sára.

Nincs köze az önkormányzatnak a Szeviéphez
A Szeviéphez a szegedi önkormányzatnak semmi köze; a
várossal nem volt szerződése. A 2008-as pénzügyi válság
éveiben került nehéz helyzetbe, ahogy sok más cég is.
2010-ben pedig csődöt jelentett, majd a céget felszámolták,
ahogy más vállalkozásokat is. A Szeviép építette többek kö-
zött az M43-as sztrádát is, és ezzel a beruházással kapcso-
latban több száz alvállalkozót nem fizetett ki. Időközben
nyomozás is indult a Szeviép ellen, majd 2015-ben vádat
emeltek három cégvezető ellen csődbűntett gyanújával, az
eljárás jelenleg is folyik a Szegedi Törvényszéken. A hírek
kezdetben 10 milliárd forintos kárról szóltak, ami a per kez-
detére 6 milliárdra apadt. Az alvállalkozókat pedig most az
állam fizeti ki közpénzből, ahogy más cégekkel nem tette
és nem teszi meg.

Kevesen jelentkeztek, keveset kérhettek – Harmadszorra módosított az állam

Nyögvenyelős Szeviép-kártalanítás közpénzből

Ebbe belerokkanhat Magyarország

Több százezres kivándorlási 
hullám fenyeget

a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők és a szakmun-
kások hiányoznak itthon a
munkaerőpiacról, előbbiek
viszont a tényleges képzett-
ségüknél alacsonyabb mun-
kát végeznek odakint. A
külföldre távozók legna-
gyobb része munkavállalási
céllal hagyja el az országot,
foglalkoztatottsági rátájuk
magasabb a hazainak.

Ezeket egészítette most
ki a KSH a népesség-ösz-
szeírás eredményeivel. Ki-
mutatása szerint 2000 óta
a kivándoroltak kilencven
százaléka a 16–64 éves
korosztályba tartozik. Ezen
belül a 16–39 évesek kö-
zött a kivándorlók aránya
meghaladja az országos át-
lagot, a 40–64 éves kor-
osztályban viszont elmarad
attól. Az iskolai végzettsé-
get tekintve a külföldön
élők 30 százaléka rendel-
kezik felsőfokú végzettség-
gel, míg a népesség

egészében ez az arány 22
százalék.

Jelenleg a külföldön
élők 86 százaléka dolgozik.
Emellett jelentős cél a ta-
nulás, jelenleg a kint élők 7
százaléka folytat tanulmá-
nyokat. A külföldön élő ma-
gyarok elsősorban a ke-
reskedelemben és a szol-
gáltató szektorban dolgoz-
nak, mindkettő részese-
dése 23 százalék. Emellett
az ipar és az építőipar van
még 20 százalék felett, il-
letve a szakképzettséget
nem igénylő foglalkozások-
nál tapasztaltak jelentős
arányt.

Az eddigi kivándorlás
mellett azt is vizsgálta a
statisztikai hivatal, hányan
állnak ugrásra készen a ha-
táron. Ez alapján a 16–64
éves magyar állampolgárok
8,4 százalékának van vala-
milyen kivándorlási terve a
következő két évre. Ez 510
ezer embert jelent, ami

újabb katasztrófát jelen-
tene a magyar gazdaság és
társadalom számára.

Ezzel a számmal az a
probléma, hogy nehéz mér-
ni, mennyire komoly valaki-
nek a kivándorlási szán-
déka. A korábbi kutatások
20 százalék alattira becsü-
lik a ténylegesen megvaló-
suló kivándorlást a poten-
ciálból. Persze még ez is
százezer embert jelentene.

A KSH megpróbálta fel-
mérni a tervek komolyságát
is. A kivándorlást tervezők
fele úgy nyilatkozott, hogy
egyelőre csak tervezi a kül-
földre költözést, 36 száza-
lék azt mondta, hogy
komolyan foglalkoztatja a
dolog, 14 százalék pedig
azt vallotta, hogy már a
döntést is meghozta. Ezek
alapján összesen a népes-
ség 4,2 százaléka, vagy-
is 254 ezer honfitársunk
tervezi komolyan a távo-
zását.

Becslések szerint akár 600
ezer magyar is élhet külföl-
dön, és még majdnem
ugyanennyien tervezik,
hogy néhány éven belül el-
hagyják az országot – írta
meg a KSH friss kiadványa
alapján a portfolio.hu.

Nincs meglepetés. A 25–45 éves korosztály vándorol el.

Műsorváltozás – Kálmán Olga és Csinta-
lan Sándor műsorait mától nem láthatják
a Hír Televízió képernyőjén. Így adta tud-
tára nézőinek a csatorna augusztus 
1-jén, hogy elkezdődött a visszafideszesí-
tése. A változás várható volt, miután pár
hete a tulajdonos, Orbán Viktor korábbi
jóbarátja, Simicska Lajos eladta a cégbi-
rodalmát egykori bizalmasának. Nyerges
Zsolt a 2015-ös „G-nap” után pártolt át
a miniszterelnökhöz.

Mint a Népszava elsőként megírta, a
Hír TV-től olyan nevek kényszerültek tá-
vozni, mint Kálmán Olga, Lampé Ágnes,
Csintalan Sándor, Teszári Nóra, Bodacz
Balázs. A Liszkay Gábor nevével fémjel-
zett régi-új vezetés az elbocsátásokkal
szinte egy időben, kora délután külön ér-
tekezleten a híradós munkatársaknak

bejelentették, hogy a 2015-ös „G-nap”
előtti Hír Televíziót akarják visszahozni.

Másrészt burkoltan megfenyegették
az újságírókat azzal, hogy ha esetleg tes-
tületileg felmondanak, akkor „mivel mű-
ködésképtelenné válik”, az egész televí-
ziót bezárják. Az első este vendégeként
szereplő Kocsis Máté fideszes frakcióve-
zető azt mondta, elégtételt érez, hogy a
csatorna visszatér a polgári értékekhez.

A Momentum tüntetést szervezett
aznap estére, és rossz tévékészülékeket
vittek a Hír TV-hez. A médiát letarolta a
Fidesz, gondoljunk csak a hatalomátvé-
telre a megyei napilapoknál, köztük a
Délmagyarországnál. Korábban beszán-
tották a Népszabadságot, elfoglalták az
Origót, felvásárolták a TV2-t és a Figyelőt,
hogy csak néhányat említsünk.

A magyarországi háztartá-
sok önbevallása alapján
2016 októberében 265 ezer
jelenlegi vagy korábbi ház-
tartástagjuk élt külföldön 
– derül ki a KSH kiadványá-
ból. Egy másik számítási
módszer alapján a portfo-
lio.hu korábban jóval több
kivándorlót becsült: 600
ezret.

Azt eddig is lehetett
tudni, hogy jellemzően a 
fiatalabb korosztály vándo-

rol el, a 25–45 éves korcso-
portban jóval nagyobb a
hajlandóság. A három leg-

fontosabb célország Német-
ország, az Egyesült Király-
ság és Ausztria. Jellemzően

Ellenzékiből megint fideszes lett a Hír TV

Rossz tévé a tüntetésen. Fotó: nepszava.hu

Tízből csak  hat magyar
tud elmenni nyaralni

A K&H Bank készített felmé-
rést a magyarok körében arról,
hogy hányan tudják megen-
gedni maguknak a nyári pihe-
nést, és nagyjából mekkora
összeget szánnak erre a célra.
A kutatásból, amit az MTI
szemlézett, az derült ki, hogy a
megkérdezettek 63 százaléka
tervez nyaralást az idén, és át-
lagosan 194 ezer forintot ter-
veznek elkölteni utazásra.

A válaszadók közel fele
150 ezer forintnál kevesebb
pénzből tervezi a pihenést. 
A fővárosiak átlagosan 238
ezer forintot költenek majd, a
falvakban élők csak 160-at. 

A magyarok 22 százaléka
mindössze 50 és 100 ezer kö-
zötti összeget tud elkölteni
idén nyaralásra, és csak 8 szá-
zalék van, aki 300 és 500 ezer
forint közötti kiadással tervez.

37 százalék nem megy
nyaralni idén, mégpedig jórészt
anyagi megfontolásból. 59 szá-
zalék pénzhiánnyal, 22 száza-
lék a megtakarítások növelé-
sével magyarázza ezt. Tavaly
ennél többen, 71 százalék ne-
vezte meg a pénzhiányt elsőd-
leges okként, de a nyaralás
elmaradásának a családok
többségénél idén is pénzügyi
okai vannak. (444.hu)
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Épülhetett volna az Erdély-
ből és a Délvidékről betele-
pülő vasutasok új otthona a
Rókusi pályaudvar környé-
kén, de a Szabadkai úti be-
vásárlóközpont helyén is.
Végül azonban a régi Hattya-
son kaptak házhelyeket. A
városrészek történetét Kle-
belsbergteleppel folytatjuk.

– Nagyapám, Somogyi Károly
főmozdonyvezető, a MÁV Vas-
utas Házépítő Szövetkezet el-
nöke álmodta meg Kle-
belsbergtelepet. (Sokan össze-
tévesztik a könyvtáralapító So-
mogyi Károllyal, holott csak

névrokona.) Ő járt utána a
szervezésnek, sőt sok házépítő
mozdonyvezető és fűtő család-
jának kezességet is vállalt –
mutatja a régi fényképét Nagy
Czirók Emőke. A nyugdíjas ta-
nárnő hozzátette, a telekosztás
miatt egy évig nem
vezetett, és emiatt
egy fillér fizetést
sem kapott. Ám ezt
is vállalta a nemes
cél érdekében.

Körtefa 
a minisztertől

Somogyi Károly bu-
dapesti születésű,
vasutas családban
nőtt fel a délvidéki
Kikindán. A trianoni
békeszerződés
után a vajdasági és
erdélyi települések-
ről sok család köl-
tözött át Szegedre,
így a Somogyi csa-
lád is. Először a ren-
dező pályaudvar
egyik épületében
laktak, de sokan
vagonokban húz-
ták meg magukat.

A lakásínség enyhítésére sze-
rettek volna maguknak házhe-
lyeket kérni a magyarországi
településeken. 

Somogyi többfelé tájékozó-
dott, de csak Szeged mutatko-
zott befogadónak. A Rókusi
pályaudvar környékét, amit
eredetileg kiszemeltek a bete-
lepülőknek, nem kaphatták
meg, sem a lóversenyteret
(a mai Napfény Park területét).
Végül az akkori hattyasi és Bal-
lagitó sori kiskertek helyét jelöl-
ték ki számukra. 

A főszervező felkereste
Klebelsberg Kunó vallás- és
közoktatásügyi minisztert,

Szeged későbbi országgyű-
lési képviselőjét. Ő minden
segítséget megadott a letele-
pedésükhöz, valamint az
óvoda és az iskola építésé-
hez. Így lett a kultuszminisz-
ter a telep keresztapja,

felesége, Botka Sarolta pedig
a keresztanyja. Jelképesen
minden egyes felépült ház-
hoz gyümölcsfákat is ajándé-
koztak. Egy körtefát Emő-
kéék is nagy becsben tarta-
nak a kertjükben. 

Az 1929-ben a Szent
Imre (ma Rendező) téren fel-
szentelt haranglábban a Kle-
belsbergék támogatásával
elhelyezett két harangot a
házaspárról nevezték el. Ami-
kor pedig a miniszter három
évvel később elhunyt, a tele-
piek népes küldöttsége bú-
csúztatta a dóm altemp-
lomában. 

Mozdonyvezetők 
utcája

– Nagyapámék építkeztek az
elsők között a Vaskapu utcá-
ban, a tér környékén, és a kol-
légáját, Bogner Henriket is
rábeszélte, mondván, „te gyö-
nyörű házat tudsz építeni”. És
úgy is lett. Hasonlóan biztatta
a többieket is. Így népesült be
1928-tól mozdonyvezetőkkel a
mi Gyálarétre vezető utcánk. 
A telkeket az egyenlőség ked-
véért sorsolták: a lánya, Anyu-
kám húzta ki a neveket egy
kalapból, és a fia olvasta fel.
Kivételt a mozdonyvezetők kö-
zött néhány fűtő jelentett, pél-
dául nagyapám fűtője és
barátja, Wolgárd Ferenc, aki a
szomszédunkba költözött –
mesélte Nagy Czirók Emőke. 

Kevesen, de jutottak még
telekhez a mozdonyvezetők ut-
cájában más államigazgatási
szakemberek is, köztük víz-
ügyesek. A telep többi részén
más hivatalnokoknak jelöltek
ki házhelyet. Velük, tehát pol-
gárokkal népesült be az akkori
Vasutastelep. 

Új utcákat nyitottak a het-
venes-nyolcvanas években.

Azok elnevezésével egykori
szülőföldjüknek (Pancsova,
Titel, Palics, Versec, Mokrin) ál-
lítottak emléket a vasutasok.
Később a foglalkozásukkal
kapcsolatos neveket adtak: a
Szent Imre térből Rendező lett,
és látni Sínpár, Váltó utcát, Kis-
vasút sort. A legújabb neveket,
mint a Kece, a Holt-Tisza
közelsége adta. 

Fehér kesztyűben 
vezetett

Somogyi Károly 77 éve-
sen, 1959-ben halt meg;
mindvégig a Vaskapu utcában
lakott. Unokája úgy emlékszik
rá, hogy szikár, nagyon magas
ember volt, és mindig kalap-
ban járt. A mozdonyt egyenru-
hában és fehér glaszé-
kesztyűben vezette. 

– A legendás 424-es gőz-
mozdony volt az ő mindene.
Egyszer engem is kivitt úgy
nyolcéves koromban, és fel-
szállhattam rá. Úgy tanította
meg a fő részeit, hogy leraj-
zolta. Akkurátusan eltette a te-
lepről szóló Délmagyarország-,
Új Nemzedék- és Szegedi
Napló-cikkeket, a címlap tete-
jére felírva, melyik számban
miről írtak. Hegyi Feri bácsi
pedig a telep krónikásaként le-
jegyezte a történéseket. Nekik

köszönhetjük a régi iskolaépü-
letben összeállított kiállítás
gazdag anyagának jó részét.
Megterhelő és felelősségteljes
munkája mellett bizonyára
minden mozdonyvezető vá-
lasztott valamilyen hobbit, az
én nagyapám virágokat és
csendéleteket festett – tette
hozzá Nagy Czirók Emőke. 

Nagyon összetartó közös-

ség alakult ki a betelepülők-
ből Somogyi Károly irányítá-
sával. Közösen építették fel a
mai Hársfa kocsma helyén a
Klebelsberg Kunó Polgári Kör
épületét. „A Kör” gondosko-
dott a kulturális és sportélet-
ről, még Pesten is be-
mutatták színielőadásukat.
Hasonlóan együtt húzták fel
az iskola melletti faházat. Az

egyetlen városrész maradt,
amely nem rendelkezett mű-
velődési házzal. Az összefo-
gásnak újabb szép példája,
hogy az újraalakult Klebels-
bergtelepi Polgári Kör az üre-
sen maradt önkormányzati
iskolaépületben létrehozta
és rendezvényekkel tölti meg
az Összefogás Házát. Újságot
is adnak ki Hírharang néven,
és alapítványt működtetnek. 
Dombai Tünde

Hattyas, Vasutas, Klebelsberg
1834 és 1922 között Hattyasnak hívták ezt az ártéri,
belvizes területet. Feltehetőleg régen a hattyúk kedvelt
tartózkodási helyéül is szolgált – olvasható a Szeged-
Klebelsberg-telep története című helyi kiadványban. Be-
települői után 1922 és 1928 után Vasutastelepnek
nevezték, majd patrónusa, gróf Klebelsberg Kunó nevét
vette fel, amelyet 1958-ig őrzött. Akkor a Hattyastelep
elnevezést kapta hivatalosan. A helybeliek kezdeménye-
zésére nevezik 1992-től ismét Klebelsbergtelepnek. 

Wéber József a tanítványaival 1935-ben. A tanító tervei alapján készült a téren álló 
harangláb, amelyben ma is két harang lakik: Kunó és Sára.

Az eredeti harangláb az iskolához kö-
zelebb épült. Az újat 1980-ban állítot-

ták fel. 

Somogyi Károly főmozdonyvezető (egyenruhában) a legendás 424-es gőzmozdony fedél-
zetén. A vezetésről is lemondott egy évre a telepszervezés érdekében.

– A telep létrehozásának fő mozgatórugója a nagyapám
volt – mutatja Somogyi Károly 1931-es fényképét Nagy 

Czirók Emőke.

AKTUÁLIS l 3

A vasutasok a vagonlakások után Hattyason találtak új otthonra

Emőke nagyapja álmodta meg a telepet
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Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 
pályázatot hirdet 

Szeged Megyei Jogú Város Hatósági Aljegyzője poszt betöltésére. 
Részletek a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.

Hat hét alatt több mint ezer táborozó

Napközisek járták be 
a városháza legszebb részeit

Augusztus 10-éig tartott az
önkormányzat nyári napközis
tábora, amely hat turnusban
fogadta a rászoruló gyereke-
ket. Az ötödik héten a táboro-
zókat elvitték a városházára
is: megmutatták nekik az
épület legszebb és legérde-
kesebb részeit.

Minden évben megrendezik az
önkormányzati napközis tá-
bort, amelynek szervezésére a
Szent-Györgyi Albert Agóra kap
megbízást. A vendéglátó idén
az Arany János Általános Iskola
volt, ahol foglalkozásokat tar-
tottak, és az ingyenes étkezé-
seknek is itt biztosítottak
helyet. A táborozók hetente
váltották egymást, így a tábor
hat hete alatt több mint ezer
szegedi iskolás juthatott el ide.

Óriási a túljelentkezés,
ezért az iskolák maguk döntik
el, tanítványaik közül kiket de-
legálnak az önkormányzati tá-
borba. A kiválasztás leg-
fontosabb szempontja a rászo-
rultság, hiszen a nehezebb
anyagi helyzetben lévő csalá-
doknak nagy könnyebbség, ha
ingyenellátást kap a gyer-
mekük, ráadásul olyan progra-
mokra viszik el a diákokat,
amelyekért egyébként fizet-
niük kellene.

Olyan helyekre is eljuthat-
tak a napközisek, ahol valószí-
nűleg még soha nem jártak, és
egyébként is csak kivételes al-
kalmakkor mehetnének. Egyik
nap a városházára kirándul-
hattak, és mindjárt a legérde-
kesebb részeit nézhették meg
a gyönyörű épületnek. Jártak a

többi között a házasságkötő
teremben és a díszteremben
is, és ezekről idegenvezetést is
tartottak nekik. 

A látogatás után városis-
mereti vetélkedő kezdődött,
amelynek első helyszíne a Szé-
chenyi tér volt. Majd Szeged
legismertebb terei következ-
tek, ahol a város történelmével
kapcsolatos kérdésekre kellett
válaszolniuk.

A táborban egy turnusban
körülbelül 220 gyereket fogad-
nak, indokolt esetben viszont
egy gyerek akár három turnus-
ban is részt vehet – mondta
Orbán Hédi, a szervező Agóra
vezetője.  Ezért is fontos, hogy
változatosak legyenek a prog-
ramok, így minden héten va-
lami újdonsággal várják a
gyerekeket.

Ahol vendég csak ritkán jár. A napközisek a városháza dísztermét is megnézhették.

Ipari módszerrel tették tönkre
pár hete Béketelepen a Régi
posta utcai játszótér hintáját.
Lefűrészelték a fából készült
játszóeszköz felső részét, hogy
elvihessék azokat a fémtarto-
zékait, amik rögzítették az ele-

meket. 5-10 ezer forint értékű
alkatrész miatt okoztak félmil-
lió forintos kárt. 

– A legnagyobb baj az,
hogy a nyári szünetben a rend-
őrségi vizsgálat, a biztosítási
eljárás és a helyreállítás miatt

egy hónapig nem használhat-
ják a gyerekek a hintát –
mondta a terület önkormány-
zati képviselője. Lauer István
megjegyezte, szinte teljesen új
hintát kell telepíteni. 

Ismeretlen tettes ellen,
szándékos rongálás és lopás
miatt feljelentést tett a rendőr-
ségen a város játszótereit ke-
zelő Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nkft.

A képviselő jó példát is em-
lített a körzetéből: a Kálvária
téri játszótérről egy nagypapa
hívta fel, és másnap elvitte
neki az ott meghibásodott ját-
szóeszköz darabjait, hogy meg
lehessen javítani. 

Szétfűrészelték a hintát Béketelepen

Az egyik kisebbségi tulajdo-
nos, a Floratom-Ker TÉSZ
vásárolja meg az önkor-
mányzat részét a Dorozsmai
Nagybani Piac Kft.-ben –
írta meg a szeged.hu.

Tavaly decemberben döntött
a Dorozsmai Nagybani Piac
Kft. közgyűlése arról, hogy a
csökkenő forgalom miatt be-
zárja a piacot. Idén február-
ban a városi közgyűlés
döntött úgy, hogy eladja a
cégben meglévő 96 százalé-
kos tulajdonrészét. Ezt köve-
tően hirdették meg azt a
pályázatot, melyben 530 mil-
lió forintot kértek a többségi
üzletrészért. 

Mivel senki nem adott be
rá pályázatot, a kiírást ered-
ménytelennek nyilvánították.
Innentől lépett érvénybe a ki-

sebbségi tulajdonosok elővá-
sárlási joga, amellyel a Flora-
tom-Ker Termelői Értékesítő
Szövetkezet élni kívánt. A
cég az önkormányzat 96 szá-
zalékos tulajdonjogát kívánja
megvenni 530 millió forin-
tért.

A kiírásban szereplő mel-
lékletek többek között tartal-
mazták azt a kötelezettséget,
hogy a havi dorozsmai kirako-
dóvásárt továbbra is rendezze
meg az új tulajdonos.

E pont körül alakult ki ki-
sebb vita a közgyűlés jo-
gi bizottságának ülésén,
ugyanis maga a szerződés
nem tartalmazta ezt a köte-
lezettséget. Ezt nehezmé-
nyezte Mihálffy Béla do-
rozsmai képviselő, aki ga-
ranciát kért a városrész 180
éves vásártartási jogának

megtartásra. Végül a bizott-
ság kiegészítette az előter-
jesztést, amelyben a vevőt a
mellékletek aláírására köte-
lezték. Szentgyörgyi Pál gaz-
dasági alpolgármester sze-
rint e nélkül is vállalta volna
a piactartás kötelezettsé-
gét, de végül bekerült a ha-
tározat szövegébe a ki-
egészítés. 

Nagy Árpád, a Floratom
Mezőgazdasági Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője a szeged.hu-nak
elmondta: távlati terveik kö-
zött szerepel egy zöldségcso-
magoló és -feldolgozóüzem
létrehozása, amihez üzlettár-
sak bevonására lesz szüksé-
gük. Az azonban biztos, hogy
havonta továbbra is megtart-
ják a területen szokásos kira-
kodóvásárt.

Marad a kirakodóvásár – Zöldségfeldolgozót terveznek

A Floratom veszi meg 
a dorozsmai nagybani piacot

Elkészültek a tervek az Algyői
út és a Ladvánszky utca cso-
mópontjának átépítésére. Az
egyedülálló, biztonságos ke-
reszteződés jövőre valósulhat
meg.

– Az Algyői út Ladvánszky utcai
kereszteződésében hamaro-
san az eddiginél sokkal bizton-
ságosabb csomópontot ala-
kíttat ki az önkormányzat.
Mind a gyalogosok, kerékpáro-
sok, mind pedig az autósok
igényeit figyelembe vették a
szakemberek – tudtuk meg 
a terület egyik önkormány-
zati képviselőjétől. Szécsényi
Rózsa elmondta: a gépjármű-
vek biztonságosabban hajthat-
nak le a forgalmas 47-es
főútról, és a visszajutásuk is
egyszerűbb, átláthatóbb lesz.
Megnyitják a Baktói utcát a

szemközti Diadal utca felé,
tehát akár egyenesen is át
lehet menni.

A gyalogosokat mindkét ol-
dalon, vagyis Szeged és Algyő
irányában is egy-egy zebra se-
gíti majd, lámpával. A biciklisek-
nek pedig kerékpárutat építe-
nek Baktóban, amit átvezetnek
az új csomóponton. Gyalogszer-
rel és kerékpárral is nyomó-
gomb segítségével lehet beje-
lentkezni a lámpánál, a mosta-
nihoz hasonlóan. A látássérül-
teknek úgynevezett hangos
lámpa könnyíti meg a dolgukat.
Ez a legkorszerűbb módon csak
akkor hangos, ha a vak vagy
gyengén látó gyalogos a távirá-
nyítójával felhangosítja azt.

Egyedülálló, öt irányt ve-
zénylő jelzőlámpás csomópont
lesz a végeredmény. Bonyolult
összehangolni, hiszen a Lad-

vánszky utca, a Baktói utca és
a Diadal utca közlekedését kell
egyeztetni a 47-es kétirányú ha-
talmas forgalmával. Mindezt
úgy, hogy a kanyarodók és átke-
lők csak a lehető legrövidebb
ideig hátráltassák a főúton köz-
lekedőket. Ennek érdekében
kamerák figyelik majd a mellék-
utcák forgalmát, és a lámpák
csak akkor állítják meg a főutat,
ha tényleg várakozik valaki a
kereszteződésben.

A háttérben folyó munkála-
tokról a képviselő elmondta, a
kereszteződés átépítéséről el-
készültek a tervek, most ezek
engedélyeztetését végzik.
Egyeztetés folyik még az egyik
terület tulajdonosával is, amit
a csomópont fejlesztése érint.
A kivitelezés jövőre készülhet
el, és nagyjából 200 millió fo-
rintba kerül.

Biztonságosan kelhet át gyalogos, kerékpáros, autós

Átépül az Algyői úti csomópont

A tervek már elkészültek az Algyői út Ladvánszky utcai kereszteződésének átalakítására.

Filléres alkatrész miatt félmilliós kárt okoztak a tolvajok.
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A két régebbi típus mellé
négy új, korszerű utcatakarító
gépet vásárol a város – jelen-
tette be Botka László polgár-
mester a Széchenyi téri
bemutatón.

Jelenleg két harmincévesnél
idősebb söprögető- és locsoló-
gép járja Szeged utcáit. Ezek
azon kívül, hogy a teljesítmé-
nyük nem mérhető a korszerű
eszközökéhez, nem igazán kí-
mélik a díszburkolatokat, ezért
is szükséges a takarítógéppark
korszerűsítése. Botka László
polgármester a Széchenyi téri
gépbemutató előtt elmondta: a
köztisztaság fenntartásához
amellett, hogy munkaerő, pénz
és korszerű eszközök kellenek,
elengedhetetlen a lakosság
együttműködése is. Ezért kérik
a szegediek megértését, ami-
kor más nagyvárosokhoz ha-
sonlóan bizonyos időszakon-
ként lezárnak majd egy-egy
utcát, teret néhány órára, hogy
a gépek alaposan feltakarít-
hassák a területet.

Ez azonban csak akkor
lesz aktuális, amikor a közbe-
szerzési eljárás lebonyolítása
után a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nkft., illetve a Sze-
gedi Közlekedési Kft. be-
szerzi a korszerű takarítóesz-
közöket. A környezetgazdál-
kodás két kisebb és egy
nagyobb teljesítményű jármű-
vet kap, az SZKT pedig való-
színűleg egy nagyobb géppel
gazdagodik. Az önkormány-
zat 160 millió forintot biztosít
cégeinek a beszerzésre, a
környezetgazdák pedig ön-
részként 30 milliót tesznek
hozzá.

A kisebb gép erénye, hogy
a díszburkolatok közül nem
szedi fel a kötőelemeket, így jól
használható például a Klauzál
téren és a Kárász utcán. A na-
gyobb gép hozzáfér az utak
belső szegélyéhez, ugyanakkor
nagy teljesítményű locsolóbe-
rendezéssel is rendelkezik. A
kisebb gépek értéke nagyjából
40 millió forint, a nagyobbaké
50 millió.

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.

Az önkormányzat rendkívüli
segítséget nyújt a Belvárosi
temető helyreállításához.
Állja a július végi viharban
megrongálódott sírok rend-
betételét – jelentette be
Botka László polgármester.

Rendkívül komoly károkat
okozott az a több mint 100
kilométer per órás sebes-
ségű széllel érkező vihar,
amely július 27-én, pénteken
este csapott le Móravárosra
és környékére. Főleg a Belvá-
rosi temető fáit tépázta meg;
rengeteg ág letört, sőt élet-
erős példányokat csavart ki a
földből az orkánerejű szél. 
A faágak legalább 150 sír-
helyben okoztak károkat,
egyharmadukat pedig csak

komoly költségekkel lehet
helyreállítani.

Ezért döntött úgy a város,
hogy az önkormányzati fenn-
tartású temetőben keletkezett
károk helyreállítását saját for-
rásból fedezi. Botka László pol-
gármester a helyszínen be-
jelentette, hogy nem csupán a
fákban keletkezett károkat, de
a megsérült sírokat is a város
költségén állítják helyre. Erre a
célra 20 millió forintot különí-
tettek el, melyből már helyre is
állították az utakat, feldarabol-
ták és részben elszállították a
faágakat.

A sírok azonban magántu-
lajdonban vannak, így az ön-
kormányzat csak akkor foghat
hozzá ezek rendbetételéhez,
ha a hozzátartozók kérvényt

nyújtanak be. Ezért tehát kérni
kell a Belvárosi temető igazga-
tóságán, ha a sír gondozói
igényt tartanak a rendkívüli se-
gítségre. Nincs határidő, de a
polgármester kérte, hogy minél
előbb látogassák meg az érin-
tettek a hozzátartozóik sírhe-
lyeit, és ha az kárt szenvedett
a viharban, igényeljék meg a
helyreállítás költségét.

Botka László azt is el-
mondta: van biztosítása a te-
metőnek, ám ilyen rendkívüli
időjárási jelenségekre sajnos
nem érvényes, így a fenntartó-
nak kell a károkat megtéríteni.
A Belvárosi temető egyébként
már nem önálló önkormányzati
cég, jelenleg a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kft.
üzletágaként működik.

A cég munkatársai az
utóbbi napokban a katasztró-
favédelem szakembereivel kö-
zösen dolgoztak a területen:
feldarabolták és elszállították a
letört faágakat és kicsavart fa-
törzseket.

Eddig országosan nem volt
példa arra, hogy az önkor-
mányzat segítséget nyújtott
volna egy temetőben keletke-
zett károk miatt magánszemé-
lyeknek.

A sírok helyreállítása kö-
rülbelül 7 millió forintba fog
kerülni, a fennmaradó 13
millió forintból pedig a közte-
rületeket hozzák rendbe.
Becslések szerint a temető
helyreállítási munkálatai leg-
alább egy hónapot vesznek
igénybe.

Vadonatúj utcatakarító
gépek érkeznek Szegedre

– 20 millió forintot különítettünk el az utak, zöldterületek és a sírok rendbetételére – jelentette be Botka László polgármester.

Várják a megrongálódott sírok tulajdonosait

Az önkormányzat vállalja a Belvárosi
temető helyreállításának költségét

A nagyobb jármű hozzáfér az útszegélyekhez, és locsol is. 
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Az ELI új útjával Béketelep is jól jár

Önjáró trolit küld Szeged a tudomány központjába

az ott lakóknak a belváros.
És azt se feledjük, nagyon
sokan a kertváros szűk ut-
cáin keresztül igyekeznek a
bevásárlóközpontokba, meg-
spórolva ezzel jó néhány jel-
zőlámpát és kilométert.

Mi készül itt?

Az Újrókusról induló, a Vértói
utat, a béketelepi Zsámbok-
réti sort és az Öthalmi lakó-
parkban lévő Vinkler László
utcát érintő, a Régi posta
utcát is magába foglaló közel
4,2 kilométeres út komplex
fejlesztésével javul a gyalo-
gos, a kerékpáros és a gép-
járműforgalom, illetve a
közösségi közlekedés; nem
utolsósorban elősegítve ez-
zel a helyi gazdaság fejlődé-
sét és a foglalkoztatás növe-
kedését.

– A kerékpáros és gyalo-
gos közlekedés feltételeit ja-
vítandó kerékpárút, illetve
kerékpársáv, valamint gya-
logjárda létesül a Vértói út
folytatásában, Béketelep
érintésével a lézerközpontig.

Kiépül a Vértói út és a Zsám-
bok-réti sor mentén, vala-
mint a Szeged–Békéscsaba
vasútvonal szintbeli keresz-
tezésénél hiányzó kerékpá-
ros és gyalogos infrastruk-
túra is.

– A Zápor út és a Régi
posta utca között, a Hosszú
utcával párhuzamosan új
gyűjtőút, valamint az ELI-hez
vezető bekötőút létesítése az
egyéni közlekedés feltételeit
javítja. Az új összeköttetés ki-
építése, a meglévő útszaka-
szok felújítása révén új,
közvetlen és gyors kapcsolat
jön létre Szeged dinamiku-
san fejlődő beruházási terü-
lete és a lakótelepek között.

– Új közösségi közleke-
dési megállóhelyek létesí-
tése és a meglévők felújítása
révén lehetőség nyílik a terü-
letet kiszolgáló járatok át-
szervezésére, illetve a
Science parki terület bené-
pesülése esetén új járatok
indítására. Ezzel is segítve a
területen dolgozó emberek
munkába járását.

A fejlesztés 3,4 milliárd

forintba kerül, az utolsó fillé-
rig támogatásból készül el a
beruházás, azaz nem kell rá
pénzt elkülöníteni a város
költségvetéséből.

Trolival, drót nélkül

A városrész és a lézerköz-
pont tömegközlekedésének
fejlesztését központi támo-
gatásból valósíthatja meg
Szeged. Trolit vinne a város-
határra az SZKT. Ám mielőtt
bárki oszlop- és dróterdőt vi-
zionálna, gyorsan megjegyez-
zük, a legújabb Ikarus–
Škoda trolikhoz hasonló, ak-
kumulátoros önjáró jármű-
vek beszerzését tervezik. Ez
azt jelenti, hogy az 5-ös vonal
mostani, Vértói úti végállo-
másáig hagyományos troli-
buszként közlekednének. Ott
„engednék el” a felsővezeté-
ket, majd elektromos busz-
ként mennének tovább. 

Erre a piros trolik már
most is képesek: a hídi vásár
idején is ezek és így, lehúzott
csápokkal ingáztak. Emléke-
zetes volt ezeknek a jármű-

veknek a baktói próbázása
is: a 77-es vonalára álltak be.
Azt tesztelte ugyanis akkor az
SZKT, hogy a kisebb for-
galmú vonalakon hogyan,
mennyire megbízhatóan tel-
jesítenek ezek az akkumulá-
toros járművek.

Töltőállomást is 
építenek

Sikeres pályázat esetén öt
ilyen trolival bővülhet az
SZKT járműparkja. Szintén a
projekt része az a felsőveze-
téki infrastruktúra, amellyel
a jármű automatikusan csat-
lakozhat majd a vezetékhez,
ha már alatta van. Ezenkívül
egy töltőállomást is kiépíte-
nek a „belső”, belvárosi vég-
állomáson. Ez a beruházás a
„Szeged tömegközlekedésé-
nek elektromos alapra helye-
zése” projektben valósulhat
meg, a munka elindulásához
a Modern Városok Program
bizottságának döntése szük-
séges.

Garai Szakács László

Stratégiai megállapodást kötött a szegedi egyetem, az
Audi és a Mol egyebek mellett a megújuló üzemanyagok
fejlesztéséről. Az új beruházás a lézerközpont melletti 
Science Park területén épül, ahol letették az SZTE Jármű-
ipari Kompetencia Központ alapkövét. A fejlesztések hoz-
zájárulnak ahhoz is, hogy új vállalkozások jelenjenek meg
a városban. Ez szervesen illeszkedik a szegedi modellbe,
hogy a város a tudásalapú gazdaság építésével itthon
tartsa a jól képzett fiatalokat. Az önkormányzat több mil-
liárd forint uniós és saját forrásból utakat épít, önjáró trolit
küld a tudomány központjába. A közlekedési infrastruktúra
fejlesztésével Béketelep is jól jár.

„Szeged, ELI lézerközpont
közlekedési kapcsolatok javí-
tása” címen nyújtott be pá-
lyázatot a város azért, hogy a
lézerközpont, a mellé terve-
zett Science Park és inkubá-
torház, valamint az 5-ös főút
bevezető szakasza melletti
ipari-kereskedelmi-logisztikai
tengely az eddigieknél gyor-

sabban elérhető, közvetlenül
megközelíthető legyen. A pá-
lyázat lényegében útépítésről
szól, de kapcsolódik hozzá
annak a trolivonalnak a kiépí-
tése is, amelyet központi tá-
mogatásból lehet majd
megvalósítani. A sikerrel jól
jár Béketelep is: hamarabb,
gyorsabban érhető el majd

Európa legmodernebb tudományos központja, az ELI Szeged határában. 

A kutatóközpont agya – ami valójában egy konferenciaterem.

A lézerközpont többek között gyógyszerek, orvostechnikai megoldások fejlesztésére is alkalmas, a rákkutatásban is
komoly eredményeket hozhat.



2018. AUGUSZTUS 11., SZOMBAT KÖZÉLET l 7

Antikorrupciós túra a Közpénz-szigeteken

Szeged nem Orbán Magyarországa
Elégedettek lehetünk a sze-
gedi beruházásokkal. Miköz-
ben az egész Unión belül csak
Bulgáriában nagyobb a kor-
rupció, mint Magyarországon,
Szegeden szinte nem is volt
gyanús építkezés. Antikorrup-
ciós túrára indultunk, de
végül kiderült, a közpénzek
ügyében nyugodtak lehetünk.

Hogyan használta fel Szeged
az európai uniós támogatáso-
kat? Erre keresett választ a
Transparency International
Magyarország, amikor tucatnyi
szegedit hívott meg antikorrup-
ciós túrára a vadasparktól az
éppen felújítás alatt álló Erzsé-
bet ligetig.

A közpénzfelhasználásról
tartott előzetes ismertetés
során elhangzott: Szeged 
– sok más magyar várossal el-
lentétben – igencsak jól áll a
beruházások átláthatóságá-
nak terén. Nehéz volt olyan
helyszínt találni, ahol a szerve-
zők demonstrálhatták volna a
túra résztvevőinek a mutyizást.

Végül kiderült, a vadas-
parkban magánbefektetők ál-
tal és fideszes–jobbikos támo-
gatással 185 millió forint EU-
pénzből megépített játszótéren
kívül Szegeden nem is találtak
gyanús esetet.

– Van nálatok rénszarvas?
– kérdezte a túra legelején Li-
geti Miklós, a Transparency
Magyarország jogi igazgatója a
vadaspark bejáratánál.

– Tudomásom szerint
nincs. Miért?

– Csak Semjén Zsolt miatt
kérdeztem, jobb, ha óvatosak
vagyunk…

Ezen elélcelődünk még egy
kicsit, majd megérkeznek a
túra civil résztvevői, és ko-
molyra fordul a szó.

– Az Egymásból építkezünk
elnevezésű programban arra
vállalkozunk, hogy az Európai
Unió adófizetőinek pénzéből
megvalósult magyarországi be-
ruházásokat bemutassuk. Jár-
tunk már Pécsen és Debrecen-
ben, Szeged után pedig Szom-
bathelyre megyünk – mondta
el a jogi igazgató, majd hozzá-
tette: nemcsak buszos város-
néző túrákat szerveznek, de a
korrupció helyzetéről és az
uniós pénzek magyarországi
szerepéről, valamint az ellopá-
suk részleteiről előadásokat is
tartanak. 

– Úgy is lehetne fogal-
mazni, hogy ez egyfajta korrup-
ciós idegenvezetés, de Szeged

ebben kakukktojás, a pozitív
példa. Itt nehéz dolgunk volt,
amikor elrettentő eseteket ke-
restünk. Ebből a szempontból
sokkal kevésbé járt jól Pécs,
Debrecen vagy Szombathely.
Szeged ugyanis jobban teljesít
az antikorrupciós területen.

Az elsíbolt játszótér

Akár úgy is kezdhetnénk, mint
egy mesét: Egyszer volt, hol
nem volt…, volt 2010–2014
között egy Fidesz–Jobbik-mu-
tyikoalíció Szegeden.

A helyi Fideszhez ezer szál-
lal kötődő üzletemberek az-
után gyorsan el is offshoroztak
185 millió forint uniós támoga-
tást. A szegedi önkormányzat
jobboldali többsége által támo-
gatott cég vezetői 2013-ban jo-
gosulatlanul vettek igénybe
185 millió forint hazai és uniós
támogatást, hogy egy temati-
kus játszóteret építsenek a va-
dasparkban.

Elkészült, átadták, a sze-
gedi Fidesz akkori elnöke a
megnyitón úgy fogalmazott, a
beruházás az önkormányzat
és a magántőke együttműkö-
désének jó példája, ami egybe-
vág a kormány szándékaival.

Utólag azonban szemet
szúrt az egyik baloldali város-
atyának, Ménesi Imrének, hogy
igencsak soványra sikeredett a
több száz milliós játszótér, és a
beruházás nyomába eredt. Ki-
derült, a projekt tényleges be-
kerülési értéke a támogatási
szerződésben szereplő költség
mindössze 15 százaléka volt. 

A játszótérmutyi néven el-
híresült szegedi botrány is úgy

végződött, mint sok hasonló: a
beruházó céget felszámolták,
a pénznek nyoma veszett.

A vadasparki játszótér épí-
tését az OLAF is vizsgálta, pár
év aktatologatás után pedig

vádat emelt az ügyészség is. 
A történet pedig bekerült a hír-
hedt korrupciós gyűjteménybe,
a Fekete könyvbe is.

– Végül itt maradt a ját-
szótér, kicsit sárga, kicsit sa-
vanyú, de a miénk – mondta
Ligeti Miklós.

– Egy hintázás belefér? 
– kérdezte tréfásan a túra
egyik résztvevője, Nyeste Lász-
lóné. – Hatvanhat éves vagyok,
de ez a játszótér annyira kor-
szerű, hogy nosztalgiám van.
Gyerekkoromban voltak ilyen
vas játszóterek. Ennyi pénzből
egy gyönyörű fa játszóteret 
lehetett volna építeni ide, a ter-
mészet kellős közepébe. Egyál-
talán, minek egy vadasparkba
játszótér? Mit tud egy gyerek itt
csinálni?

Kifelé jövet a vadasparkból
szóba kerül még a harmadosz-
tályban játszó szegedi focicsa-
patnak épülő sokmilliárdos
stadion is. 

– Jobb helye is volna annak
a sok milliárdnak. Igaz, mi még
jól jártunk. Vannak, akiknek
stadion jutott, vannak, akiknek
kórház, Szegednek szeren-
csére mindkettő.

Ebben maradunk, és elin-
dulunk a klinikákhoz.

Majd jött 
egy biztonsági őr

Magunk mögött hagytuk a va-
dasparkot és a negatív példát
is. Ha létezik jó példa arra, ho-
gyan lehet összefogással nagy
dolgokat véghezvinni, akkor a
szegedi legújabb klinika törté-
nete az. 

Néhány éve az Európai

Unió, az állam és a város ösz-
szefogott, hogy 14 milliárd fo-
rintból megvalósítsák a szege-
di egészségügyi rendszer újkori
történetének legnagyobb beru-
házását.

A szegedi egyetem – amely
egy integráció nyomán bő évti-
zede a teljes szegedi járó- és
fekvőbeteg-ellátó rendszert
működteti – az újonnan meg-
épített 265 és az 1986-ban
épült 410 ágyas klinikaépület
összekapcsolásával egy új, az
országban egyedülálló egész-
ségügyi központot hozott létre
a déli klinikakertben.

Az ötszintes, 21 és fél ezer
négyzetméter alapterületű kli-
nikai tömbben kaptak helyet a
keringési betegségek diag-
nosztikáját és gyógyítását
végző osztályok, itt működik a
központi műtőblokk, a stroke-
ellátás és az új műveseállo-
más, valamint a komplex
sebészeti központ is. A beruhá-
zás részeként elvégezték a
szomszédos, az 1980-as évek
végén épült 410 ágyas klinika
felújítását is. 

A 90 százalékos uniós tá-
mogatással megvalósult pro-
jekt részeként az egyetem több
mint 4 milliárd forintért egész-
ségügyi eszközöket és beren-
dezéseket is vásárolt, amelye-
ket az épületben kialakított ti-
zennégy új, korszerű műtőben
használnak.

A klinikaépítéshez kapcso-
lódó beruházások keretében a
szegedi önkormányzat 538
millió forintból kiszélesítette az
egészségügyi központhoz ve-
zető Oldal utcát, korszerűsít-
tette a közműveket, 190 millió
forintot költött a fejlesztések-
hez szükséges ingatlanok
megvásárlására. Befejezte az
egyetemi városrész közterületi
rehabilitációs munkáit, amely-
nek összköltsége 324 millió fo-
rint volt. Az egészségügyi
fejlesztésekhez kapcsolódó vá-
rosi beruházások teljes költ-
sége megközelítette az egymil-
liárd forintot.

Miközben az új épületet

csodáljuk, gyorsan előkerülnek
a történetek is: kit hogyan gyó-
gyítottak meg a szegedi klini-
kán. Akadt, akinek a rokona
Budapestről csak azért jelent-
kezett be szegedi lakcímre,
hogy itt műtsék meg a rendet-
lenkedő szívét, mások itt adtak
életet gyermeküknek, megint
másoknak pedig a sérülését
látták el a sebészeten – úgy
tűnik, kórházi története min-
denkinek van.

Nem sokáig tudunk zavar-
talanul beszélgetni, mert meg-
jelenik az épületből egy biz-
tonsági őr, aki kedvesen, de
határozottan felhívja a figyel-
münket, hogy nem fotózhatjuk
az épületet.

– Ez nem egy középület?
– Ez egy klinika.
– Akkor miért nem lehet kí-

vülről lefényképezni?
– Ez az igazgató úr utasí-

tása.
Próbáljuk megmagyarázni,

hogy semmi rosszat nem csi-
nálunk, mi csak azt fényképez-
zük, ami egyébként is a miénk,
de az őr hajthatatlan. Ő a ki-
adott utasítás szerint jár el, né-
hányszor még felhívja a figyel-
münket, hogy szabálytalanul
fényképezünk, azután feladja
és elmegy. Mi is elindulunk a
buszhoz, hogy folytassuk a
túrát.

– Pedig egy pillanatra már
azt hittem, ez itt Európa – szólal
meg valaki hátul a csoportból. 

Az, csak ezt még nem min-
denki tudja.

Ujjé, a ligetben 
nagyszerű – lesz!

Ahogyan a klinikákról, úgy a li-
getről is minden szegedinek
akad egy története, ha elmúlt
negyven, akkor több is.

– Fiatalkoromban sokat
jártunk ide, a Vigadóba, meg a

kertmoziba. Kár mindkettőért!
– mondja egy idősebb úr.

A ligetért viszont egyáltalán
nem kár: Szeged tüdeje ugyan-
is őszre szebb lesz, mint va-
laha. 

Egymilliárd forintos uniós
támogatásból rekortán futó-
pálya épül, teljesen megújul a
fősétány, és kétsávos kerék-
párutat is kap. Tizennyolc ki-
lométeres öntözőrendszert
alakítanak ki, és térfigyelő ka-
merákat szerelnek fel. Sza-
badtéri kondipark és kutya-
futtató létesül külön a kis
testű és a nagyobb kutyák-
nak, megfiatalodnak a játszó-
terek és szökőkutak. 

Rendbe teszik a zöldterüle-
tet: négy és fél ezer négyzet-
méterrel bővül a gyepes terü-
let, 34 fát, 11 ezer 800 cserjét
és több mint 10 ezer évelőt és
egynyári virágot ültetnek.

A kertmozit sem kell elsi-
ratni, teljesen felújítják ugyanis
a helyén lévő szabadtéri szín-
padot. A Középfölde nevű büfé
az átadást követően egész nap
nyitva lesz, hogy a futásból
visszatérők ehessenek, ihas-
sanak, ha kedvük tartja.

Még néhány hét, és rá sem
lehet majd ismerni a százhat-
van évvel ezelőtt létesített sze-
gedi közparkra. Megegyezünk:
ősszel mi is visszajövünk, és
megnézzük, mi lett a sok va-
kondtúrásból, amit most is li-
getnek hívunk.

A túra végén próbálunk
mérleget vonni: hét év alatt
300 milliárd forint európai
uniós forrás érkezett Szegedre,
ebből alig 200 milliót mutyiz-
tak el. Magyarországon sok vá-
rosban nagyon örülnének
ennek. 

De Szeged nem Orbán Ma-
gyarországa.

Rafai Gábor

Szeged kakukktojás Pécs, Debrecen vagy Szombathely mellett. Ez a város a pozitív
példa az uniós beruházások terén – mondta Ligeti Miklós (sötétkékben), a Transparency

Magyarország jogi igazgatója.

Az újszegedi liget egymilliárd forintos felújítása rendben
van. Készül a futópálya, megújul a fősétány, és kétsávos

kerékpárút is épül.
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FÖLDI PROGRAMOK, ÉLMÉNYREPÜLÉS ÉS MÉG TOVÁBBI 50 LÉGIJÁRM !

ÁBBI 50 LÉGIJÁ

Repülőnapok 
egy érintéssel!

Játékos 

PÉNTEK Red Bull-
Besenyei Péter

VASÁRNAP

Besenyei Péter

Nemzetközi
Légiprogramok

SZOMBAT

Nemzetközi

S Z E G E D   A I R P O R T

  

  

  

  

SZEPTEMBER 14-15-16.

A program és további részletek 
a Facebook oldalunkon!

  www.facebook.com/szegedirepulonapok

A jegyeket keresd:
TIXA online jegyirodájában | www.tixa.hu
SZKT jegy-és bérletpénztáraiban
Szeged, Deák Ferenc utca 31. | Szeged, Széchenyi tér
Szeged, Indóház tér ( Nagyállomás) | 

Mi-2 helikopter (H)Mi-2 helikopter (H)

Légiprogramok

Baltic Bees (LT)

ELŐVÉTELES 
BÉRLET
AKCIÓ!

AUGUSZTUS 19-IG

2900 Ft

REPÜLJÖN RÁ AZ AKCIÓS BÉRLETEKRE!

FÖLDI P

AKCIÓ!



– A lélekkel végzett munka
olyan, mint egy szerelem –
mondta Ketskeméty Juli-
anna, akit a napokban kö-
szöntöttek a város kép-
viselői kilencvenedik szüle-
tésnapján. Mészáros Ta-
más, Tarján városrész ön-
kormányzati képviselője a
virágcsokor mellett Szeged
díszoklevelével és Botka
László polgármester jókí-
vánságaival köszöntötte a
város legfiatalabb kilenc-

venéves polgárát. A Sólyom
utcában lakó asszony átve-
hette a miniszterelnök által
aláírt oklevelet is.

Az egykori védőnő 1928.
július 29-én született. Nagy-
kőrösön – ahol díszpolgárrá
is választották – évtizedeken
keresztül védőnői munkát
végzett, valamint a helyi tü-
dőgondozóban igyekezett
minden tudásával a beteg
gyermekeken segíteni. 

– Sokáig kevés volt a vé-

dőnő, ezért csak 66
évesen, 1994-ben men-
tem nyugdíjba, akkor
kerültem Szegedre.
Szüleimnek és testvé-
remnek itt, a Sólyom ut-
cában volt lakása, én
azóta is itt élek. 

Hogy mivel tölti el
az idejét Julianna né-
ni? Sokáig az utazás
volt a hobbija. Többek
között bejárta Csehor-
szágot és Lengyelor-
szágot, ellátogatott
Krakkóba, Szentpéter-
várra és Moszkvába

is. Amióta meg kellett mű-
teni a szemét, nem tud 
utazni, és olvasni is csak
keveset. Inkább tévét néz
vagy rádiót hallgat, így
igyekszik értesülni a világ
dolgairól. 

– Tavaly még bevásárol-
tam, elmentem a városba is
sétálni, de most már le kellett
erről is mondanom. Szeren-
csére sok jó szomszédom van,
ők mindenben segítenek –
tette hozzá az ünnepelt.
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Magyar zenekarokban is
erős az idei SZIN

SZINezd ki a nyarad!

Több mint 150 zenei program
várja a fesztiválozókat az idei
Szegedi Ifjúsági Napokon,
ahol a nemzetközi fellépők
mellett – Pet Shop Boys,
Sean Paul, Jess Glynne, Wil-
kinson (live) és a Faithless Dj
Set – fellép a hazai zenei
szcéna színe-java. Az idén 50
éves fesztivál augusztus 22–
26-án zárja a nyári fesztivál-
szezont a Tisza-parton.

A hazai sztárok között élvezhet-
jük a Lovasi ’18-tól az Ákos 50-
koncertig számos zenekar fel-
lépését. A teljesség igény nél-
kül: érkezik a Magna Cum
Laude, a Quimby, a Halott
Pénz, Majka & Curtis, a Pun-
nany Massif, a Wellhello, a

PASO, a 30Y, az Irrie Maffia, a
Honeybeast és még sokan
mások. A teljes program már
elérhető a fesztivál webolda-
lán: www.szin.org.

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

Sorold fel a SZIN
három korSZakát éS aZ
adott korSZakhoZ tar-
toZó főSZerveZő SZe-
mélyt vagy SZerveZetet!

A helyes megfejtést küldd el a
jatek@szin.org e-mail-címre, a
Tárgy mezőben tüntesd fel:
SZIN-játék. Beküldési határ-
idő: 2018. augusztus 17., pén-
tek 14.00.

Letaglózó, 
mégis 

szerethető
Aki a hagyományos szépsé-
get keresi a REÖK augusz-
tus végéig látható tárlatán,
bizonyára csalódni fog. A
román származású, Bécs-
ben élő kortárs alkotó, Vir-
gilius Moldovan az álta-
lános szépségideáltól me-
rőben eltérő férfi- és női
testeket ábrázol szilikonba
öntve. A gigantikus méretű
szobrokat nem véletlenül
cipelték fel a második eme-
letre: köztéri méretben ké-
szült alkotások ugyanis
ritkán láthatók zárt térben,
főleg nem az emeleten.

Az egyik legaktívabb szervezet

Nem csak a felsővárosiaké
a Virágzó Nefelejcs

Tavaly ünnepelte fennállásá-
nak tizedik évfordulóját a Sze-
ged-felsővárosi „Virágzó Ne-
felejcs” Nyugdíjas Klub, amely
az egyik legaktívabb a Senior
Center égisze alatt működő
idősszervezetek közül.

Hagyományos sült halas ebéd-
jüket fogyasztották a Szeged-
felsővárosi „Virágzó Nefelejcs”
Nyugdíjas Klub tagjai július
végén az Öreg Honvéd vendég-
lőben a Sárgán. A nagy meleg
ellenére jó volt a hangulat, az
asztaltársaságok kitárgyalták
az aktuális történéseket, gratu-
láltak azoknak, akik családjá-
ban házasságnak, netán
unokaszületésnek örülhettek.
Péterné Szabó Irén klubvezető
határozottan, ám kedvesen irá-
nyította az ételkihordást, és

mint egy jó vezetőhöz illik, min-
denkihez volt egy-két kedves
szava. 

Igazi nagycsalád ez, ahol
barátságok, sőt szerelmek
szövődnek. A most 76 éves
Hóza Dezsőné például 2005-
ben itt ismerkedett meg élet-
társával, a jelenleg 90 éves
Biró Jánossal. Az asszony mo-
solyogva meséli, hogy másfél
éves udvarlási idő után költöz-
tek össze, és azóta is nagy
egyetértésben, szeretetben és
békességben telnek a min-
dennapjaik. A klubban egyéb-
ként nem csak felsővárosiak
vannak, a tagságnak ugyanis
nem a lakhely a feltétele,
hanem hogy mennyire azono-
sul az illető a szervezet céljai-
val, szellemiségével. 

Ezeket a célokat Péterné
Szabó Irén a következőkben
határozza meg: a közösségi
kapcsolatok bővítése, egész-
ségmegőrző és kulturális prog-
ramokon való részvétel,

lehetőség a város közéleté-
ben való részvételre és
végül, de nem utolsósor-
ban segíteni a rászoruló-
kat. E fontos célkitűzések
megvalósításában renge-
teget segít nekik a Senior
Center, de a ren-
d e z v é ny e i k -
nek vannak
más helyszí-
neik is: oly-
kor a Luther-
házban, az
ifjúsági ház-
ban, eset-
leg a Tabán
utcai álta-
lános isko-
lában jön
össze a mintegy 50-60 klub-
tag.

Fontos számukra az ön-

képzés, főként az informatikai
ismeretek bővítésére koncent-
rálnak, hiszen a modern kom-

munikáció segítségével tudják
tartani a kapcsolatot egymás-
sal és a családtagokkal. Prog-
ramjaikat közösen állítják
össze, amelyek között a ha-
gyományőrző klubfoglalkozás-
tól kezdve a honismereti
előadásokig sok minden sze-
repel. Együttműködnek ifjú-

sági önkéntesekkel, és meg-
emlékeznek városi és nemzeti
ünnepekről is.

Leginkább azonban a ki-
rándulásokat várják a tagok,
amelyek többségét a városi 

idősügyi keretből nyert pályá-
zati pénznek köszönhetően
tudják megszervezni. A követ-
kező nagy rendezvényük a
szeptember 1-jei halászléfesz-
tivál lesz, amelyre négyfős
csapatuk speciális ételkülön-
legességgel készül.

Szincsok György

Péterné Szabó Irén klubvezető mindenkivel
megtalálja a hangot.

A nyugdíjasok elsősorban az önképzésre koncentrálnak, de legjobban a kirándulásokat várják.

Szerelmek is szövődnek. Hóza Dezsőné és Biró János a
klubban ismerkedett össze.

A lélekkel végzett munka olyan, 
mint egy szerelem

Ketskeméty Juliannát a város képviselői köszöntötték 
90. születésnapján.
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Sportmix

Szívrohamot kapott 
a pick bajnok kapuSa.
Az egykori sikerkapust jelen-
leg a Dragica Misovic kórház-
ban ápolják. Állapota stabil,
ám több teszt is vár még rá a
napokban. Az esetet köve-
tően már Puljezevics is nyilat-

kozott, jelezve, hogy hama-
rosan elhagyhatja a kórhá-
zat, ám szerb források sze-
rint nem kizárt, hogy a
későbbiekben még kés alá
kell feküdnie az egykori Pick-
és magyar válogatott kapus-
nak. Mielőbbi jobbulást,
Puki!
Szponzor nélkül, új
edzővel. Támogató nélkül,
Szegedi Férfi Vízilabdacsapat
néven indul az OB I/B-ben az
együttes a 2018/2019-es
évadban. A gárda Csányi
László vezetésével azzal a
tervvel vág neki az új idény-
nek, hogy egyből visszajus-
son az élvonalba. Az előző
idényből a kapus és csapat-
kapitány, Molnár Dávid, a
mezőnyjátékosok közül Zsigri
Bence, Farkas Kristóf és
Berki Richárd maradt a csa-
patnál.
pofonparti a hoSSzú
hétvégén. Augusztus tizen-
kilencedikén ismét felhúzzák 
a ringet Szeged szívében. 
A város és a régió első igazi
Outdoor Bokszgálája, a Rak-
part Feszt ezúttal is a Móra Fe-
renc Múzeumnál lesz. Az
eseményen részt vesz a Ma-
gyar Ökölvívó Szakszövetség
elnöke, Erdei „Madár” Zsolt, 
ifj. Balzsay Károly szövetségi
kapitány, Gedó György olimpiai
bajnok, valamint Kovács Mária
kétszeres világ- és négyszeres 
Európa-bajnok sportoló.
véglegeS bl-időpontok.
Elkészült a MOL-PICK Szeged
őszi Bajnokok Ligája-menet-
rendje. A csapat hazai mér-
kőzéseinek időpontjai és
ellenfelei a következők: szep-
tember 23. (vasárnap) 19.00
HBC Nantes, október 6.
(szombat) 17.30 Celje, októ-
ber 14. (vasárnap) 17.00
Flensburg, november 18. (va-
sárnap) 17.00 Skjern, no-
vember 24. (szombat) 17.30
Paris Saint-Germain.

Kerpel-Fronius Gáspár és Bonifert Bendegúz most kezdi
csak a nyári kikapcsolódást. A Naturtex-SZTE-Szedeák két
fiatalja a magyar U20-as válogatottal szerepelt a B divíziós
Európa-bajnokságon Bulgáriában.

Jól fog esni a pihenő lehető legjobb hely megszer-
zéséért – mondta Bonifert
Bendegúz a Naturtex-SZTE-
Szedeák közösségi oldalán.

A csoportból nem sike-
rült továbbjutni, következett
Grúzia, akiket 65–54-re ver-
ték a magyarok, majd a Ma-
cedónia elleni 57–34-es
győzelemmel eldőlt, hogy a
kilencedik helyért játszhat-
nak Kerpel-Fronius Gáspá-
rék. Az Eb Portugália ellen
és sajnos egy vereséggel zá-
rult. 67–60-ra kikaptak a mi-
eink, így a tizedik hely jutott
a magyar válogatottnak.

– A vereségek után a
csapat még jobban össze-
állt, és magabiztos győzel-
meket tudtunk aratni. A
tizedik helyen végeztünk,
ami összességében nem
rossz eredmény, hiszen volt
pár hiányzó játékosunk, akik
nagy hasznunkra lehettek
volna. Ahogy a csapat, úgy
én is kicsit később vettem fel
az Eb ritmusát, onnantól vi-

szont kiegyensúlyozottabban
tudtam teljesíteni – árulta el
Kerpel-Fronius Gáspár, szin-
tén a klub közösségi oldalán.

A Naturtex-SZTE-Szedeák
csapatának augusztus köze-
pén kezdődik a felkészülési
időszak. A két Eb-t megjárt 

fiatalnak most kezdődik csak
a nyár és a pihenés, hiszen a
kontinensviadalt megelő-
zően edzőtáborokban készül-
tek. Ahogy fogalmaztak,
mindkettőjüknek jól fog esni
a pihenés a feszített tempójú
nyár után.

Kerpel-Fronius Gáspár és Bonifert Bendegúz, a Naturtex-
SZTE-Szedeák két Eb-t megjárt játékosa. 

Balra: Kerpel-Fronius Gáspár, jobbra: Bonifert Bendegúz.

Összességében négy vere-
séggel és három győzelem-
mel zárta a B divíziós
Európa-bajnokságot a ma-
gyar U20-as férfi kosárlabda-
válogatott. A csapatnak aktív
tagja volt a két Naturtex-
SZTE-Szedeák-játékos, Ker-
pel-Fronius Gáspár és
Bonifert Bendegúz is. A nyi-
tókörben Csehország ellen
63–50-re kaptak ki a mie-
ink, majd következett Orosz-
ország, akik ellen egy
végletekig kiélezett, szoros
egylabdás meccsen kapott ki
a válogatott 69–68-ra. Hol-
landia ellen nem jött össze a
bravúr, 50–42 oda, majd a
két kötelező meccset Luxem-
burg (73–62) és Örményor-

szág (106–50) ellen sikerült
hozni.

– Sajnos elég nehéz sor-
solást kaptunk, ami miatt
már gyakorlatilag az első
csoportmeccsünknél eldőlt a
nyolcba jutásunk kimene-
tele, nem tudtunk kellően fel-
pörögni a csehek ellen, és
onnantól nagyon nehéz hely-
zetbe hoztuk magunkat. De
utána az orosz meccsen már
jobban játszottunk, és sike-
rült egy szoros meccset ját-
szani az igen erős orosz
csapattal. Szomorú voltam,
hogy nem jutottunk be a leg-
jobb nyolcba, ugyanakkor
büszke is vagyok a csapatra,
hogy utána sem adtuk fel,
hanem küzdöttünk tovább a

Olimpiai bajnok a kispadon
Varga Tamás két évet töltött
Szegeden játékosként. Ki ne
emlékezne a 2009-ben LEN-
kupát nyerő csapatra, amely-
nek oszlopos tagja volt a
Csuvi becenevű játékos? Az
új tréner a Debrecennél kós-
tolt bele először abba, milyen
érzés a csapatot a kispadról
irányítani. Napjainkban az
U14-es korosztályú fiúváloga-
tottat irányítja, ezt szegedi
munkája mellett is tudja foly-
tatni. Ez lesz az első alkalom,
hogy női csapatot irányít, így
mindenképpen kihívás lesz
számára az új idény. 

Lássuk, „miből gazdál-
kodhat”: az előző szezon fel-
nőttcsapatából itt maradt
Árkosy Lilla, Lengyel Domi-
nika, Lengyel Anett, Rácz Da-
niella, Tóth Petra, Botka
Zsófia, Karai Nikolett, Tóth
Viktória és Zántó Kata is.
Emellett néhány fiatal, ígére-
tes tehetség, mint Ladócki
Anna, Kispál Réka, Katona
Csenge, Torma Bianka, Vido-
vics Nóra, Fáy Róza is várha-
tóan lehetőséget fog kapni
Varga Tamástól.

Azt már az előző kiírás
végén lehetett tudni, hogy
lesznek távozók is: a két ta-
valyi légiós, Nikki Marie Bell
és Tess Hosking szerződése
lejárt, velük nem kívánt hosz-
szabbítani a klub, így elhagy-
ták a Tisza partját. Mihály
Kinga és Kádár Ildikó egya-
ránt Szentesre tette át szék-

helyét. Pengő Nikolett pedig
szögre akasztotta a sapkát,
és befejezte pályafutását.

És akkor nézzük az érke-
zők névsorát. Az első számú
kapusposztért két fiatal ver-
senyezhet: Trifán Dóra a
BVSC-től, Gyöngyösi Bog-
lárka pedig a Honvédtől iga-
zolt Szegedre, mindketten a
több OB I-es lehetőség remé-
nyében választották a Tay-
lor&Nasht. A két korosztályos
válogatott Ádám Emília

(UVSE) és Brezovszki Gerda
(Dunaújváros) is a Tisza part-
ján csillogtathatja meg tu-
dását, ők a jövő remény-
ségei. 

Tavaly hetedikként zárt a
csapat, nagy kérdés, hogy az
előttünk álló évadban egy 
fiatal, alakulófélben lévő ke-
rettel mit tud elérni a női OB
I-ben edzőként debütáló
Varga Tamás vezetésével a
Szegedi Tudományegyetem
Taylor&Nash. 

Varga Tamás új kihívás előtt. Az egykori szegedi közönség-
kedvenc a női kispadon bizonyíthat.

Alig értek haza az NKM Sze-
ged VE ifjúsági világbajnok-
ságáról, már mehetnek is
edzőtáborba. Nagy Bianka
és Molnár Csenge életük
első felnőtt vb-jükre készül-
hetnek.

Kása Péter nélkül kell készül-
nie az NKM Szeged VE két 
fiatal kenusának, Nagy Bian-
kának és Molnár Csengének.
Egy szerencsés fordulatnak
köszönhetően Montemor-o-
Velhóban, Portugáliában a
felnőtt világbajnokságra ké-
szülnek a szegedi lányok. 

– Bizalmat kaptunk a szö-
vetségi kapitánytól, C2 200
méteren Csenge és Bianka

bizonyíthat a felnőtt világbaj-
nokságon. Központi edzőtá-
borban fognak készülni a
világbajnok Balla Virág, Ta-
kács Kincső párossal. A kö-
vetkező hetek erről fognak
szólni, ennek lesz áldozata a
magyar bajnokság. Nem a
két szép szemükért kapták

meg ezt a versenyt, tisztessé-
gesen fel fognak készülni, de
nem az ő feladatuk lesz, hogy
a hátukon vigyék a magyar
válogatottat. Tapasztalatszer-
zésre tökéletes lesz ez a vb 
– mondta Kása Péter, az
NKM Szeged VE edzője, Nagy 
Bianka és Molnár Csenge tré-
nere.

C1 500-on az utolsó mé-
teren Csenge parádés haj-
rája az ezüstéremre és egy
célba érés utáni beborulásra
volt elég. Úgy jött ki a vízből
az NKM Szeged VE tehet-
sége, hogy nem tudta, hánya-
dik helyen ért célba. 

Parádés időket kenuztak
a szegedi lányok, C2 500 mé-
teren is egyéni csúcsot ért el
a Nagy–Molnár kettős.
Három hét edzőtábor, ebből
kettő Győrben, innen indul-
nak Portugáliába a világbaj-
nokságra.

– Hirtelen jött ez a lehető-
ség, nem így készültünk,
hogy a felnőtt világbajnoksá-
gon fogunk kenuzni. Egy hét-
tel az ifi vb előtt derült ki. De
természetesen nagyon örü-
lünk neki, hogy ott lehetünk
a nagy nevek között. Igazából
nincs vesztenivalónk, ifiként
a felnőttek között teher nél-
kül versenyezhetünk. De per-
sze megpróbáljuk a legjob-
bunkat nyújtani – mesélte
Nagy Bianka, az NKM Szeged
VE ifjúsági világbajnoki ezüst-
és bronzérmes kenusa. 

Megdolgoztak érte

Hirtelen jött ez a lehe-
tőség, nem így készül-
tünk, hogy a felnőtt
világbajnokságon fo-
gunk kenuzni. Egy hét-
tel az ifi vb előtt derült
ki.
Nagy Bianka, az NKM
Szeged VE ifjúsági világ-
bajnoki ezüst- és bron-
zérmes kenusa
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HUNGARIKUM FESZTIVÁL
Helyszín: Széchenyi tér 
Időpont: augusztus 11., szom-
bat
10–20 óra: Printker Kézmű-
ves Játszóház
14–19 óra: Véradás
16 óra: Óriás-kürtőskalács sü-
tése a Kovács Kaláccsal
17 óra: Magyar kutyafajták be-
mutatója

19 óra: Mainscream-koncert
(lenti képünkön)
20 óra: Slam Poetry Est Nagy
Sándorral és Kámforral
21 óra: Docpiano Band-kon-
cert
Időpont: augusztus 12., va-
sárnap  
10–20 óra: Printker Kézmű-
ves Játszóház
14–18 óra: Véradás

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 15. 
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: Híres szegediek panteonja. A Belvárosi temető. A nyertes: Horváth Julianna. Gratulálunk!

16 óra: Óriás-kürtőskalács sü-
tése a Kovács Kaláccsal

17 óra: A Dél-alföldi Har-
monikabarátok Egyesü-
letének fellépése (fenti
képünkön) – operettslá-
gerek, népzene és klasz-
szikus zeneművek
18 óra: A Terebes zene-
kar fellépése
20 óra: „Mi, muzsikus
lelkek…” – operett-musi-
cal est. Közreműködnek:
Fodor Tamás, Lábodi Ró-
bert, Zöldi Nikolett, Büky
Beáta

ÖRÖKÜL HAGYTÁK
Időpont: október 3-áig 
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
földszinti kiállítótér 
A Somogyi-könyvtár nyári nagy
kiállításával csatlakozik A Kul-
turális Örökség Európai Éve
2018 címmel meghirdetett
rendezvénysorozathoz. A tárlat
elsősorban a magyar kulturális
örökségre koncentrál. A téma

gazdagsága, sokszínűsége
megjelenik a kortárs építészeti
műemlékeken, a középkori vá-
rakon, a képzőművészeti alko-

tásokon, a néphagyományokon
és nem utolsósorban a könyv-
tárak szebbnél szebb könyv-
gyűjteményein keresztül.

Somogyi Károly gyűjtemé-
nyének köszönhetően a látoga-
tók betekintést nyerhetnek az
írott és a nyelvi kulturális örök-
ségünk kiemelkedő darabja-
iba, a könyvtár muzeális
értékű köteteibe.

APÁCA SHOW
Időpont: augusztus 11., 12.,
17., 18., 19., 20., 21 óra
Helyszín: Dóm tér – Szegedi

Szabadtéri Játékok
Magyarországon még sosem
láthatta a közönség a 90-es
évek ikonikus filmvígjátékából
készült musicalsikert, a West-
enden és Broadwayn már
nézők millióit elcsábító Apáca
Show-t. 2018-ban Szegeden
mutatja be a fesztivál és a Zik-
kurat Ügynökség a nyolcszo-
ros Oscar-díjas zeneszerző,
Alan Menken darabját, aki
többek között A Szépség és a
Szörnyeteget, az Aladdint, 
A kis hableányt és A notre-
dame-i toronyőrt is jegyzi. 

A vérpezsdítő soul- és
diszkódallamokkal fűszere-
zett vígjáték méltó folytatása
lesz a szintén világsikerű film
alapján született és popslá-
gerekkel hódító Mamma Mia!-
nak, amelyet négy éven át
imádott a Dóm tér közön-
sége. Alföldi Róbert gengsz-
tert, Molnár Piroska a
zárdafőnöknőt, Feke Pál
rendőrtisztet alakít a darab-
ban.

Molnár Piroskát az Apáca Show-ban láthatja a közönség.



SZEGEDEN
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 07. 27-én Tóth Róbert
és Major Karolina, Szabó
Antal és Sunyál Anna Bog-
lárka, Edelényi Antal György
és Király Tekla, Deme Gyula
és Csikós Szilvia, Polgár At-
tila és Nagy-György Helga,
Horváth Szabolcs és Farkas
Tímea Renáta; 2018. 07. 28-
án Széll Tamás és Tóth
Tímea, Serfőző Tibor és
Mucsi Andrea Klára, Szabó
Imre és Rostás Hanna, Bátki
Balázs és Stuber Andrea

Mária, Wéber Márk Dávid és
Gyenge Alexas, Pomázi Zol-
tán és Pópity Krisztina, Tóth
Szabolcs és Tóth Anita, Gre-
gus Vilmos és Kovács Ildikó,
Mészáros Zsolt és Gyurkó
Mónika, Székelyi Balázs és
Szilágyi Dóra, Hegedűs Sán-

dor és Varga Krisztina, Ma-
gyar Zoltán és Orosz Anita.

SZEGEDEN SZÜLETETT: Tar-
ján Rolandnak és Szabó Mó-
nikának 2018. 07. 20-án
Botond, Fekete Ferencnek és
Deák Dollinak 2018. 07. 20-
án Alexandra, Temesy László-
nak és Kovács Melindának
2018. 07. 20-án Hanna Zoé,
Pop Ervin Andrásnak és
Kurai Elizabethnek 2018. 07.
20-án Odett Lilien, Botos
Ákosnak és Timár Anikónak
2018. 07. 20-án Olivér,

Duma Attilának és Baranyi-
Nagy Ágnesnek 2018. 07.
21-én Ádám, Somodi Attilá-
nak és Kolozsi Hajnal Zsu-
zsánnának 2018. 07. 22-én
Dávid, Raffai Csongornak és
Frisnyicz Diánának 2018. 07.
24-én Erika, Móra Szabolcs-
nak és Zakar Zita Erzsébet-
nek 2018. 07. 24-én Mirjam,
Szilvási Zoltánnak és Králik
Anettnek 2018. 07. 26-án
Laura Odett utónevű gyer-
meke született.

Gratulálunk!
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KoS (iii. 21–iv. 20.) 
Lassan helyreállhat a
béke, és végre felléle-

gezhet: minden a meg-
szokott mederben folyik
tovább. Tanuljon a történ-
tekből, és ne kövessen el
még egyszer ilyen hibát!

BiKA (iv. 21–v. 20.) 
Számos dolog foglal-
koztathatja mostaná-

ban, több régi tervét is
szeretné végre megvalósí-
tani. Most minden körül-
mény adott lehet, hogy
sikerre vigye, amit szeretne!

iKreK (v. 21–vi. 21.)
A nyár nem teljesen
úgy alakul, ahogy el-

képzelte, de ne kese-
redjen el, hiszen messze
nincs még vége! Gondolja át
újra a terveit, és kérjen ta-
nácsot, ha szüksége van rá.

rÁK (vi. 22–vii. 22.)
Valakivel szemben túl
elfogult, de még ma-

gának sem meri beval-
lani, hogy ez így van. Gon-
dolja végig őszintén, hogy
mi lehet az oka, és ennek
megfelelően cselekedjen!

oroSzlÁn (vii. 23–
viii. 22.) Pénzügyi
gondok üthetik fel a fe-

jüket, de ne essen pá-
nikba, mert az a legrosszabb,
amit most tehet! Lehet, hogy
nem is olyan rossz a helyzet,
mint gondolta.

Szűz (viii. 23–iX. 
22.) Sokat javulhat a
hangulata, ha őszin-

tén elbeszélget egy kö-
zeli ismerősével, akiben
igazán megbízik. Még az is
kiderülhet, hogy több közös
van önökben, mint sejtette.

Mérleg (iX. 23–X.
22.) Igyekezzen reáli-
san értékelni a pénz-

ügyi helyzetét, és ke-
rülje el azokat a csapdákat,
amikbe ilyenkor rendszerint
beleesik. Ne csak a jövőre,
a múltra is gondoljon!

SKorpió (X. 23–Xi.
21.) Sok minden pozi-
tívra fordulhat az éle-

tében, ha nem marja el
maga mellől a segítőket.
Különböztesse meg a jóin-
dulatú közeledést a tolako-
dástól!

nyilAS (Xi. 22–Xii.
21.) Egyre több szak-
mai és magánéleti

siker érheti, ha nem
száll el magától, és helyén
kezeli a dolgokat. Azok felé is
legyen nyitott, akiktől koráb-
ban kifejezetten elzárkózott!

BAK (Xii. 22–i. 20.)
Egyre több időt tölthet
a természetben, mert

megnyugtatja a csend és
az erdő illata. Próbálja rábe-
szélni a barátját is, hogy kel-
jen fel a tévé elől, és
kiránduljanak együtt!

vízönTő (i. 21–ii.
19.) Olyan hatások
érték, ami arra kész-

tetheti, hogy több min-
dent is átgondoljon. Talán a
dolgok fontossági sorrendjén
is változtatnia kéne ahhoz,
hogy igazán boldog legyen.

Halak (II. 20–III. 20.) 
Néha emelje fel a

hangját, akkor is, ami-
kor ez nehezére esik!

Nem kell mindent szó nélkül
elfogadnia, és mindenkinek
szó nélkül engedelmesked-
nie. Legyen merészebb!

FogAdóórA

Kiadó: 
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horoSzKóp

AUgUSzTUS 14., Kedd
nógrádi Tibor: 17.00 (Kecs-
kés István Művelődési Ház)
AUgUSzTUS 15., SzerdA
hekáné dr. Szondi ildikó:
13.00–14.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
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Augusztus 11.
szombat

Augusztus 12.
vasárnap

Augusztus 13.
hétfő

Augusztus 14.
kedd

Augusztus 15.
szerda

Augusztus 16.
csütörtök

Augusztus 17.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 

32/22
zsuzsana,

Tiborc

33/21
Klára

33/21
ipoly

33/21
Marcell

31/20
Mária

31/20
Ábrahám

34/22
Jácint

AnyAKönyvi híreK

Képünk 1926-ban készült a Tisza-parton. Valóban, 92 év
telt azóta, hogy ez a vidám társaság – egyetemisták vagy
valamelyik közeli gyár fiataljai – letelepedtek a mólóra. 

A hajviselet és a fürdőruhadivat már a múlté, ám a derű
most is napfényesen sugárzik a felvételről. (Fotó: Forte-
pan/Szent-Istvány Dezső) 

Szeged régen
KVANTUM 
Augusztus 14., kedd, 20.25
A szegedi tudományos élet
legjobb pillanatai 2018 első
félévéből.
A SZOMSZÉD VÁR 
Augusztus 15., szerda,
19.55
Várjátékok Sümegen, labirin-
tus Kiszomboron, Bikavér-
nap Egerben, dínók Szege-
den – fedezzük fel együtt
Magyarországot!
KÖRÚT – KÖZÉLETI-KUL-
TURÁLIS MAGAZIN
Augusztus 16., csütörtök,
19.25
Dinnyés József koncertje az
IH-ban, ajándék zenés est a
Dóm téren, THEALTER Fesz-
tivál több helyszínen. JÁTÉK!
KÉPMUTATÓK 2.0 – FIL-
MEK SZEGEDI ALKOTÓK-
TÓL
Augusztus 17., péntek,
19.25
Folytatódik a Szeged díszpol-
gárairól készített filmsorozat.
A következő film Novák Ist-
vánt, a 2009-es év díjazott-
ját mutatja be.

Egymillióan látták
Médiatörténelmi nézőszámot
ért el a Szeged TV életében a
csatorna Görög Ibolya proto-
kollszakértővel készült műsora
a Facebookon. Címe: Best of
2017: Görög Ibolya Szegeden. 


