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res a forgalomnövekedés az
augusztus 20-ai hosszú hét-
végén a tavalyi év ugyanezen
időszakához képest. Egy át-
lagos augusztusi hétvégéhez
viszonyítva is jelentős a nö-
vekedés, több mint duplá-
jára nő a forgalom –
olvasható a szállás.hu friss
elemzésében, és ennek kap-
csán jó megjegyezni azt is,
Szeged alaposan kiveszi a
részét ebből a növekedés-
ből. Ezen a hosszú hétvégén
a honlap összesítései alap-
ján a negyedik legnépsze-
rűbb úti cél a város, Siófok,
Hajdúszoboszló és Eger előzi
meg Szegedet.
Bővebben a 2. oldalon

A hosszú hétvégén Szeged 
a negyedik legnépszerűbb úti cél

Nincs olyan hosszú hétvége,
amelyen ne lenne a legnép-
szerűbb úti célok között a
város. „Menjünk Szegedre!”

– ez már szinte állandósult
felkiáltás, talán nem véletle-
nül.

Több mint két és félsze-

Nálunk frissülnek fel. Városunk Gyulát, Debrecent és Bala-
tonfüredet is megelőzi a rangsorban.

Botka László gyerekekkel
együtt avatta fel Rókus 
új bejáratát, a felújított
Klapka teret. A polgármes-
ter elmondta: alig fél év
alatt újították fel, és igye-
keztek minden generáció
igényének megfelelni, ezért
is épült sportpálya, játszó-
tér, és ezért is alakítottak ki
egy kis pihenőparkot a tér
elején.

Azt tapasztalták a szakem-
berek, hogy az ilyen város-
részi, központi terek
felújítása nemcsak azért
fontos az ott élő közösség-
nek, mert valóban szeb-
bek, jobbak, modernebbek
lesznek, hanem mert hasz-
nálni akarják: találkozni
ott, leülni beszélgetni,
sportolni, a gyerekek nyu-
godtan, biztonságosan sze-
retnének játszani. Így
lesznek ezek valódi közös-
ségi terek, amelyek még in-

Ékszerdoboz Rókus bejáratánál

Gyönyörűen újjászületett a Klapka tér

A megfiatalodott teret Botka László adta át gyerekek közreműködésével. A polgármes-
ter több közelgő fejlesztést is bejelentett.

kább összekovácsolják a
lakóközösséget, a szom-
szédokat. 

Botka László polgármes-
ter beszédében kiemelte: a

Klapka téren városi költség-
vetésből készült minden;
120 millió forintot fordítot-
tak a felújításra. Idén ehhez
hasonló beruházásokra

még további 650 millió fo-
rintot biztosítanak, többek
között a Kolozsvári tér újul
meg hamarosan. 
Folytatás a 4. oldalon

Szociális tűzifa
ötödször

Idén már ötödik alkalommal
támogatja a rászorulókat 
az önkormányzat tűzifával,
amelyre pályázni lehetett. Ta-
valy 17 millió forintot költöttek
erre a célra, ebben az évben
18,4 millió forintot fordít rá a
város. Ebből közel 400 család
kap fát.

A napokban folyamatosan
szállítják ki a tűzrevalót azok-
nak, akik sikeresen pályáztak
erre a támogatásra. Ilyen jut-
tatásban részesült Kiskundo-
rozsmán, a Tábornok utcában
Molnár Imre is, aki mozgás-
képtelen édesanyjával él. A
férfi elmondta, ez a harmadik
alkalom, amikor pályázott, és
végre nyert. 
Részletek az 5. oldalon

SZINfo, a kisokos
Hamarosan kezdetét veszi a
nyár egyik legnagyobb zenei
fesztiválja, a Szegedi Ifjúsági
Napok, ahol fellép minden idők
legsikeresebb szintipopzene-
kara, a Pet Shop Boys, a
Grammy-díjas énekesnő, Jess
Glynne, a dancehall királya,
Sean Paul, és a nemzetközi vo-
nalat erősíti többek közt a Wil-
kinson Live, valamint a Faithless
DJ Set is.

Természetesen a magyar
zenei élet legfontosabb előadói,
zenekarai sem maradhatnak el:
többek között a Tisza-parton

zárja a nyarat az Ákos 50 pro-
dukció, a Lovasi ’18, Majka &
Curtis, a Halott Pénz, a Punnany
Massif vagy a Wellhello.

Mit kell tennie, ha nem sze-
retne lemaradni az 50. SZIN-
ről? Mennyibe kerülnek a jegyek
és bérletek? Hogyan válthatja a
vouchert karszalagra? Milyen fi-
zetési lehetőségek érhetők el a
fesztivál területén? Hogyan érte-
sülhet a legfrissebb informá-
ciókról? Hol találja meg a 10
zenei helyszínt és napközbeni
programot? 
További információk a 6. oldalon

Maros-holtág kanyargott a lakótelep helyén

Újszeged az mégiscsak Újszeged 
Kevesen tudják, milyen gyö-
nyörű villákat radíroztak le
a térképről, amikor Odessza
egy része, illetve a Temes-
vári körúton túli terület be-
épült. Bátyai Gitta helytör-
ténész ezekről is mesélt,
amikor lakóhelyéről és ked-
venc témájáról kérdeztük. 
A városrészek történetét Új-
szegeddel folytatjuk.

– A Móra-múzeum termé-
szettudományi gyűjteményé-
ben éltem. A fiúk járták a
terepet, bogarat, lepkét, nö-

vényeket gyűjtöttek, és amit
bezúdítottak, azt én prepa-
ráltam. A férjem, Bátyai Jenő
vezető beosztásban dolgo-
zott a Zöldértnél, és mellette
technikatörténeti témákról
írt. Nem jutott viszont ideje
könyvtárba, levéltárba járni,
engem küldött maga helyett.
Belejöttem, és egyik témát
érdekesebbnek láttam a má-
siknál, hát és én is elkezd-
tem kutatni – emlékezett
vissza Bátyai Gitta helytörté-
neti munkája kezdeteire.
Folytatás a 3. oldalon

– Innen a gabonakutatóig ellátni. Annak a szolgálati la-
kásában születtem – mutatta Bátyai Gitta a Vedres utcai

erkélyéről.
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ERŐS MONDATOK. „A Fidesz által meghonosított beszédmód legfontosabb jellemzői a szegényes szókincs, a leegyszerűsítés,
az indulatok túlburjánzása, az erő kultusza, az agresszivitás és a nyelvi brutalitás.” Vásárhelyi Mária (168ora.hu)

Beke Szabolcs naponta ment át
a leomlott genovai hídon

Augusztus 14-én nem kellett
dolgoznia a szegedi Beke Sza-
bolcsnak, aki rendszeresen
használta a Genovánál leom-
lott hidat.

– Egy kutatóintézetben dolgo-
zom Genovában, harminc kilo-
métert ingázom naponta
Arenzanóból az A10-es autópá-
lyán. Nagyon sok az alagút, és a
sztrádának része a leomlott vi-
adukt is. Kétszer kétsávos híd,
leállósávokkal. Kész csoda,
hogy csak ennyi autó volt akkor
éppen a hídon. Nemegyszer elő-
fordult, hogy állni kellett rajta a
dugóban. Ezen a hídon min-
denki átkel, aki Novarából vagy
akár még San Remóból, Monte-
Carlóból tart Genovába. Sőt, itt

van lehetőség északra, Milánó
felé is elmenni, azaz tényleg na-
gyon forgalmas, fontos híd 
– mondta Beke Szabolcs a sze-
ged.hu-nak.

– Általában reggel kilenc
körül mentem át a hídon. A tra-
gédia később történt, de mégis
jó érzés, akármennyire is hátbor-
zongató, hogy nem kellett au-
gusztus 14-én dolgozni men-
nem. Fogalmam sincs, mi lesz
ezután, nyilván alsóbbrendű uta-
kon fogunk kerülni, de bor-
zasztó, fölfoghatatlan ez a tra-
gédia. Megtippelni sem tudom,
mikor állhat helyre a forgalom az
autópályán, mikorra épülhet újjá
a híd – mondta Beke Szabolcs
(képün-
kön) .

Szeged a negyedik legnépszerűbb 
turistacélpont augusztus 20-án

Nincs olyan hosszú hétvége,
amelyen ne lenne a legnép-
szerűbb úti célok között a
város. „Menjünk Szegedre!”
– ez már szinte állandósult
felkiáltás, talán nem vélet-
lenül.

Több mint két és félszeres a
forgalomnövekedés az au-
gusztus 20-ai hosszú hétvé-
gén a tavalyi év ugyanezen
időszakához képest. Egy át-
lagos augusztusi hétvégéhez
viszonyítva is jelentős a növe-
kedés, több mint duplájára
nő a forgalom – olvasható a
szállás.hu friss elemzésé-
ben, és ennek kapcsán jó
megjegyezni azt is, Szeged
alaposan kiveszi a részét
ebből a növekedésből. Ezen
a hosszú hétvégén a honlap
összesítései alapján a negye-
dik legnépszerűbb úti cél a
város, Siófok, Hajdúszo-
boszló és Eger előzi meg Sze-
gedet.

A szállás.hu statisztikája
alapján a vendégházak és az
apartmanok a legnépsze-
rűbb szállástípusok, ezeket

követik a panziók, majd a
három- és a négycsillagos 
(9 százalék) hotelek. A hon-
lap ajánlása alapján Szege-
den az első öt szálláshely
sorrendje: Novotel, Forrás,
Tisza Hotel, Hotel Auris, Tisza
Sport Hotel. Ha viszont a ven-
dégértékelések alapján ké-
szült listát nézzük a
szállásfoglaló weboldalon,
akkor az első öt szálláshely

Szegeden: Levendula Apart-
man, Mars Apartman, Bokor
Apartman, Ádám Apartman-
ház, Napkelte Vendégház.

Nem csak erre a hosszú
hétvégére telik meg a város
turistákkal, idelátogatókkal:
a szeptember is gyakorlatilag
telt házas már most Szege-
den. Évente több mint há-
rommilliárd forintos bevétele
származik a turizmusból

több ezer szegedinek, akik a
vendéglátásból élnek. Az ön-
kormányzat igyekszik ezt a
folyamatot erősíteni azzal,
hogy továbbra is jelentős be-
ruházásokat tervez és valósít
meg a turizmus és a vendég-
látás  területén: az idegenfor-
galommal kapcsolatos
fejlesztések, beruházások
évek óta milliárdos nagyság-
rendben mérhetők.

A város milliárdos beruházásokkal, fejlesztésekkel segíti az idegenforgalom erősödését.

A leszakadt viadukt. 
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VÉLEMÉNY

Sapkasál
Rádiót hallgatok munka közben. Mostanában mindenki ér-
tünk aggódik. Kereskedelmi rádiók laza-mint-a-rigalánc mű-
sorvezetői cseverészik az éterbe „tehát-hogy” „borzasztó
meleg lesz ma is… vörös riasztás… sok folyadékot fogyassza-
nak… palackozott vizet osztanak a… tíztől négyig ne tartóz-
kodjanak a tűző napon…” satara, satara. A reggeli
tévéműsorban vigyorgó neandervölgyi arc: kigyúrt alak bal-
esetekről, magyar sztárok fürdőzési szokásairól és balatoni
árakról vigyorog. Herevasalás. Utálom a „tehát, hogy”-okat
meg a „de viszont” szókapcsolatot. Kovács P. Józsefet meg
Kudlik Júliát akarok!

Vigyázzanak magukra! Augusztusban a legveszélyesebb
a Napfény Városa. Kész csoda, hogy egyáltalán valahogy
mégiscsak felcseperedtünk. Bartók tér. Fektetett fahordó víz-
szintes tengelyen és csövekből hegesztett vasrakéta. Farkas
Bertalan útra kész. Erősen nyolcvanas évek. Vasjátszótér. Isa,
pur, és néhány kókadozó kóró vogymuk. Tikkadt szöcskék a
nyárban. Tompa puffanás, majd felpattan, leporol és újramá-
szik. A pisztácia kifogyott. Legfeljebb szüleim és nagyszüleim
aggódtak az életemért évszakoktól függetlenül. (Tudom,
anya, sapkasál!) 

Emlékezetes balesetekből sohasem szenvedtem hiányt.
Felhőfejes, csúcstámadás. Egyszer épp fejbúbra érkeztem az
öreg cseresznyefa tetejéről. Korhadt volt a felső faág. Nem
favicc – reccs. Egy másik nyáron a Partfürdőn strandnapközi
nyolctól négyig. Fejjel szaladtam neki a cementlábakon álló
szakszervezeti nyaraló betonoszlopának. Rémregényes vér-
kép. Sebtében kapcsozták össze a homlokom. A bejárattól
balra friss lángos kapható. „Kovács Pistike várja szüleit a
hangosbemondónál!” Elsősegély. Recept: a betont lefejelé-
sére esélyesek nyugtalansága csipetnyi gyerekordítással
megbolondítva. Síró-picsogók. Vöröshagyma-karikák és pa-
nírbunda. Végy egy tiszta sebtapaszt… tíztől négyig a tűző
napon. Hamm.

Túléltünk mindent, pedig legnagyobb közösségi oldal és
világháló nem létezett. „Pofakönyv” – kedves barátom be-
céző szavai. Hőmérsékleti anomáliák ábrái Csáknorrisszal
és Taki bácsival váltogatják egymást. Fehér, homokos ten-
gerpart. Bora-Bora. Magamban inkább a furcsa ínyű kutyus
pöszögéseit tallózom a leredőnyözött nappali félhomály-
ban. Hogy vagyunk? XY jól érzi magát ☺ itt és itt. Valami-
lyen étteremben, vagy a strandon, vagy egy londoni
pubban. „Remekül van.” 

Nem lényeges, hol, mégis pontos földrajzi helymeghatá-
rozással. Posztmodern kor: köll a dzsípíesz, mög a párakapu
Szögedében is. A következő adandó alkalommal ne hagyja
otthon a napszemüvegét! Tudsz egy jó klímást? Ja, csak asz-
tali ventilátor. A fiktív fickó napszemüvegben mosolyog a mo-
nitorról. Koccint, s int. Isteni. Pokoli játszma.

Sok folyadékot igyanak! – szoktunk mi, kérem szépen,
leginkább, ha szomjasak vagyunk. Megnyitják a közcsa-
pokat és a sörcsapot. A pénzcsapok hétvégéken is zárva.
A globális felmelegedés örömteli hozadéka: a vasútállo-
máson és a buszpályaudvaron literes ásványvizet oszto-
gatnak. Ingyen. Kettőt is kérhetsz. Egy perzselő nyári
napon a Budavári Siklónál nyolcszáz forintért árulták a
másfeles palackot. Tiszta ásványvíz szemtől pofátlan
áron. Háromszázért nagykerben, hatos zsugorfóliában,
majd nyolcszázért darabját a Budai Várban. Így mondják
mifelénk: ügyeskedők.

Vörös riasztás kánikula, netán a közelgő zivatar miatt.
Csúszásveszélyes jégkockák kis, színes napernyőkkel és
szívószállal. Szívás. Napsütésben napszemüveg, úvébé,
meg okosóra, hogy mindig tudd, mikor mennyi. Perth mel-
lett és az Akropolisz lábánál bozóttüzek. Szökőár a Baha-
mákon. Sötétkék-piros, szagos gumimatrac és vízi-
bicikli-pumpa. Negyvenegy várható délben. Tudom, anya:
sapkasál!

Tóth A. Péter
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Maros-holtág kanyargott a lakótelep helyén

Bátyai Gitta: Újszeged az mégiscsak Újszeged 
Folytatás az 1. oldalról
– Újszegeden születtem, a
Hatházak és a kendergyár kö-
zötti villában 1939-ben. Apám,
Somorjai Ferenc a gabonaku-
tatóban dolgozott 1924-től
1960-ig, az utolsó tíz évben
igazgatta. Az intézettől kapott
szolgálati lakásban laktunk.
Jött a második világháború, a
hidat, a gyárat, az állomást,
mindent bombáztak. Emlék-
szem, rohantuk az intézeti
bunkerekbe. Én hatéves vol-
tam, az öcsém négy, őt ruhás-
kosárban vitték, kiborították
és ordított. Találatot kapott a
gabonakutató is, odalett a tor-
nya, végül a Dóm téri plébá-
nián kaptunk lakást. Így az
iskolákat már a belvárosban
végeztem. Később visszajöt-
tem Újszegedre lakni, mert
amikor férjhez mentem, a Pe-

tőfi Sándor sugárúton kaptunk
szövetkezeti lakást, de olyan
hangos volt az utcazajtól, hogy
amint tudtunk, elköltözünk. Új-
szeged meg mégiscsak Újsze-
ged – fűzte hozzá a hely-
történész.

A Vigadó

Bátyai Gitta kutatásainak is ez
a városrész lett az egyik tár-
gya. Elsőként Az újszegedi
liget című kötete született
meg, majd az Újszegedi moza-
ikok és A hídon át Újszegedre.
A városrészt az 1879-es nagy
árvíz után csatolták Szeged-
hez, akkor alakították ki a kör-
utas-sugárutas hálózatát.
Jóval korábban, 1858-ban
hozták létre a ligetet, de a
Tisza pusztítása után 1882-
ben ezt is kicsinosították. 

– Újszegedről és a ligetről
sem írt senki, így nekiálltam.
Folyton sétáltunk a férjemmel,
olyan szép volt az a park. Ren-
geteget jártunk a Vigadóba,
népszerű helynek számított.
Nagyon sajnálom, hogy a régi,
1882-es szép épületét nem le-

hetett megmenteni. 1930-ban
készült a jobban ismert, lábon
álló épület, amelyet cukrászdá-
nak építtetett Árvay Kálmán.
Mivel közben az eredeti viga-
dót lebontották, ez lett „a Vi-
gadó” helyette. Kár, hogy ez is
eltűnt. 

A lakótelep helyén a Maros-
holtág kanyargott. Feltöltése
után 1962-63-ban kezdték be-
építeni az Alsó kikötő sor felől,
majd a Vedres utcára merőle-
ges emeletes házakkal. Akkor
számolták fel a gabonakutató
ottani kísérleti parcelláját is. 

Az építkezés a Kockaház
utca környékén folytatódott
téglablokkos házakkal, azok
helyéről gyönyörű villákat radí-
roztak le. Kinyitott az Ibolya
Presszó és a Vakegér. A meg-
maradt villákat 1974-ben tet-
ték a földdel egyenlővé, és

paneltömbök nőttek ki a helyü-
kön. A Temesvári körúttól a
Holt-Marosig a nagy árvíz után
a szegedi elit építtette fel a vil-

láit. Azóta is a város legfelka-
pottabb része. A kutatónak
olyan szerencséje volt aktív ko-
rában, hogy a múzeumi fotós-
sal az utolsó pillanatban
megörökíthette a régi villákat,
ezeket is szeretné kötetbe ren-
dezni. 

Elsöpörte a vihar

– Apám igazgató elődje, Ober-
mayer Ernő akadémikus cso-

dálatos gazdaságot alakított ki
tehenészettel, disznóhizlaldá-
val, tejfeldolgozóval a lerom-
bolt híd meg a villa között.
Nagyjából azon a részen, ahol
mi laktunk. A gazdaságnak
emeltek egy gyönyörű kaput,
amit a negyvenes évek közepe
táján egy óriási vihar döntött ki
percek alatt, de legalább fény-
képen megtaláltam. Anyámék
szerettek előtte fotózkodni –
mutatta Bátyai Gitta. 

Bakay Nándor, a szegedi
kenderfonó gyár megalapítója
is Újszegedhez kötődik. Olvas-
ható az Újszegedi mozaikok-
ban, hogy köteles családból
származott, apja a község
bírói tisztét is ellátta. Fia nem
mindjárt követte a pályán, so-
káig nem tudta eldönteni,
papnak álljon vagy iparosnak.

A Tóth (Liget) Vendéglőről
pedig az áll benne, hogy
pezsgő élet folyt még a kerthe-
lyiségében is. Tóth József és
testvérei nyitották ki a harmin-
cas években. Otthont adott az
Újszegedi Kaszinónak, az Új-
szegedi Népkörnek és az Új-
szegedi Polgári Körnek, sőt az
UTC Klubjának is. 

A főkertészek közül Mayer
Miklósnak szentelt nagy figyel-
met a helytörténész, akit Tisza

Lajos árvízi helyreállítási biztos
hozott a városba, hogy parko-
kat alakítson ki. Így az újsze-
gedi ligetet is, ami akkor
nyerte el mostani formáját.
Másik nagy kedvence Kállay
Albert főispán, akivel együtt
Mayer megálmodta a város fá-
sítását és virágosítását, pél-
dául az újszegedi rózsaligetet
és a platánsort. 

A Partfürdő is egészen
más életet élt, nyüzsgött nyá-
ron. – Gyönyörű móló vezetett
ki a vízre, azon napoztunk, és
a lépcsőiről ereszkedtünk a fo-
lyóba úszni. A Tisza telis-tele
volt evezősökkel, csónakokkal,
kajakosokkal. Gerendával el-
különítettek egy részt a gyere-
keknek, ott hemperegtünk a
homokban. Aztán azt játszot-
tuk, hogy nagy traktorgumikat
felgurítottunk a bandával a
Marosig, ott be a Tiszába, és
lökdöstük egymást, míg csak
Szegedig le nem csorogtunk.

Újjászületik a liget 
és Odessza

A helytörténészt természete-
sen nem csak a múlt izgatja.
Azt is figyeli, miként születik
újjá a liget és Odessza. – Az
bosszant legjobban, ha a kör-
nyékbelieket hallom sipá-
kolni a felújítás láttán, mert
félnek az újtól. Rájuk szok-
tam szólni, hogy nem értünk
hozzá. Ezt diplomás szakem-
berek, kertészek és mérnö-
kök tervezték, és a hat-
vanéves lakótelep meg a
dzsumbujjá vadult liget ige-
nis megérett a frissítésre.
Tűrjünk és örüljünk, mert ha-
marosan véget ér a feltúrás,
és szép lesz.

Dombai Tünde

A gazdaság kapuja és előtte Bátyai Gitta szülei a harmin-
cas évek végén.

A Vigadó régi épület. Sokan már csak a lábakon álló utód-
jára emlékeznek. Fotó: Fortepan

Ilyen és ehhez hasonló villák tűntek el Újszegedről.
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Jövőre befut 
a Titanic  

A szabadtéri játékok idei
utolsó előadásai még hátra-
vannak az Apáca Show-ból,
de a szervezők már meghir-
dették a 2019-es szezon mű-
sorát: két vendégelőadás
mellett hat saját bemutatóval
készülnek.

Jövőre a Dóm téren és az Új-
szegedi Szabadtéri Színpadon
nyolc produkció összesen hu-
szonöt előadását láthatják
majd a nézők június 21. és au-
gusztus 19. között. A Szegedi
Szabadtéri Játékok ugyanis a
szokottnál korábban elindul. 

Herczeg Tamás, a fesztivál
igazgatója a következő évad
műsorát bemutató sajtótájé-
koztatón bejelentette: a Dóm
téren a Nemzeti Táncszínház-
zal koprodukciós előadást állí-
tanak színpadra június 21-én
és 22-én. A Hullámzó világ
című kétrészes táncjáték tisz-
telgés a város előtt: a Szöged
népe című első rész megidézi
a 140 éve történt nagy szegedi
árvíz eseményeit, a Betyárvilág
pedig Rózsa Sándor korát.

A fergeteges Queen-musi-
calt június 28-án, 29-én és jú-
lius 5-én, valamint 6-án
láthatja a közönség Kentaur
díszletei között, We Will Rock
You címmel. 

Folytatódik a közkedvelt
Shakespeare-sorozat is, a Sze-
relmes Shakespeare érkezik
július 12-én és 13-án. Az évad
közepére kerül az operabemu-
tató: július 26-án és 27-én lát-
hatja a közönség Verdi közön-
ségkedvenc művét, az Aidát. 
A szegedi szabadtéri sorozatát
olyan musical zárja, amelynek
történelmi háttere a mai napig
nem hagyja nyugodni a közön-
séget. A Titanic hazai ősbe-
mutatójának adnak helyet au-
gusztus 9-én, majd még négy
estén – augusztus 10-én, 
11-én, 16-án és 17-én.

Újszegeden július 19-én,
20-án és 21-én egy újabb
Molière-komédia, a Don Juan
avatja majd fel a megújult ját-
szóhelyet. Augusztus 2-án, 
3-án és 4-én az eddig megszo-
kott prózai előadások mellett
bemutatják a Koldusoperát.
Augusztus 16-tól az Erkel Szín-
házban 15 éve nagy sikerrel
játszott családi mesebalett, a
Hófehérke és a hét törpe várja
majd négy estén át a közön-
séget.

A 2019-es évad meghirde-
tésével egy időben az új pro-
dukciókra szóló jegyek értéke-
sítése is megkezdődött. 

Javítják a színház lépcsőjét 
és a díszletraktár tetejét

Kalandos múltú aranykincsek Szegeden
A gyönyörű pietroasai arany-
kincs múltja kalandosan ala-
kult. A lenyűgöző leletegyüt-
tes darabjait a szegedi Fekete
Ház arany- és ezüstkiállításán
láthatják az érdeklődők.

Csodálatos arany- és ezüstkin-
cseket nézhetnek meg a láto-
gatók a Fekete Házban, me-
lyek közül több kincsnek igazi
izgalmakat rejt a múltja. Ilyen a
pietroasai aranykincs is, ame-
lyet sokan a „romániai Seuso-
kincsként” is emlegetnek. 

A 22 darabból álló arany-
kincset 1837-ben találta meg
két földműves, akik a tárgya-
kat egy kereskedőnek adták
el. A kereskedő baltával nyom-
kodta össze a kincseket, hogy
minél könnyebben szállíthatók
legyenek. Később a román ha-
tóságok megszerezték a lele-
tet: 22-ből 12 tárgyat, melyek
még így is összesen 19 kilo-
grammot nyomtak. A nagy nyil-
vánosság előtt 1867-ben mu-
tatkoztak be a tárgyak a párizsi
világkiállításon.

Nyolc évvel később a kin-
cset ellopták, az egyik tár-
gyat menekülés közben a
rablók a hóba ejtették.
Ennek a darabnak a segítsé-
gével aztán megtalálták a
tetteseket és a tárgyakat,
melyeknek ekkor sem ért
véget a kálváriájuk. 1884-
ben egy tűzvész miatt egy
magas épület ablakain do-
bálták ki őket, hogy ne válja-
nak a tűz martalékává.
1916-ban a leletegyüttest a
német megszállás elől a
Szovjetunióba menekítették,
majd 1956-ban kerülhettek
vissza Romániába.

Az izgalmas múltú kincsle-
let darabjai igazán lenyűgöző
látványt nyújtanak: egy gyö-
nyörűen csipkézett, kövekkel
kirakott aranyedény, egy
aranykorsó és két tenyér mé-
retű, ragadozó madarat for-
máló ruhakapocs is látható.

Baltával nyomták össze, elrabolták, hóba ejtették. A Fekete
Házban pedig megnézhetők a „romániai Seuso-kincsek”.

Felújítják a Szegedi Nemzeti
Színház lépcsőjét és díszlet-
raktárát. A város 37 millió fo-
rinttal segíti a színház léte-
sítményének rendbe hozását.

A nagyszínház előtti lépcsőt fel
kell újítani, mert a díszkő bur-
kolata a csapadékos időjárás
miatt megsérült és balesetve-
szélyessé vált. A nyári szünet
alatt javítják ki, és korlátot is ki-
helyeznek – adta hírül a Sze-
ged TV.

A Szegedi Nemzeti Színház
kezelésében több olyan raktár
van a dorozsmai műhelybázi-
son, ahol a már kifutott előadá-
sok kellékeit, bútorait, jel-
mezeit és díszleteit tárolják.
Néhányuk a rossz tetőszerke-
zet miatt megsérült.

A Díszlet utcai épületek te-
tőszerkezetét hamarosan kija-
vítják. A munkát a színház

saját forrásából nem tudná fe-
dezni, ezért a főigazgató a vá-
roshoz fordult. A pénzügyi
bizottság július végén jóvá-
hagyta a támogatást.

– Több mint 37 millió forin-
tos beruházás valósul meg. 
A csarnok környékét terepren-
dezési munka során megtisztít-
ják a növényektől, bokroktól, a
kiszáradt fáktól, amiknek az
ágai károsíthatják a tetőszerke-
zetet. Felállványozzák az egész
csarnokot, és a meglévő tetőre
helyeznek rá egy új tetőszerke-
zetet, valamint a csatornaháló-
zatot is megújítják majd –
mondta Barnák László, a szín-
ház főigazgatója. 

A tereprendezéshez au-
gusztus 21-én látnak hozzá.
Akkorra már a színház is meg-
telik élettel: a Tóték és a 
Szentivánéiji álom próbáival
indítják az évadot.

Ékszerdoboz Rókus bejáratánál 

Újjászületett a Klapka tér

A téravató családi napon gyerekek és felnőttek együtt örültek a pihenőparknak, játszó-
térnek, sportpályának és a szabadtéri kondigépeknek.

Folytatás az 1. oldalról
– Jó a játszótér, a mászókák!
– a rövid „szakmai értéke-
lést” a négyéves Németh
Krisztofer adta, akit végül le
kellett venni. Rajta kívül még
jó pár gyerek nyüzsgött a
Klapka téri megújult játszóté-
ren, amelyet családi nappal
adtak át. 

– Tetszik az új Klapka
tér? – kérdezte átadóbeszé-
dében Botka László polgár-
mester. A visszakiabált igen
tényleg igent jelent. És nem
kell „mögé gondolni” semmit:
tényleg jól megcsinálták a
teret. A városvezető megje-
gyezte: alig fél év alatt újítot-
ták fel, igyekeztek minden
generáció igényének megfe-

lelni, ezért is épült sportpá-
lya, játszótér, és ezért is ala-
kítottak ki egy kis pihe-
nőparkot a tér elején. 

Mostanában nem nagyon
találkozott olyan szegedi la-
kossal, akinek építkezéshiá-
nya lenne, aki hiányolna
valamilyen felújítást valahol a
városban. A most zajló beru-
házások mellett hamarosan
újabbak is indulnak: nemso-
kára hozzálátnak Tarjánhoz,
és ünnepélyesen leteszik az
új fedett uszoda alapkövét is.
Ezeknek a beruházásoknak a
jelentős része az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Rókus képviselője, Binsz-
ki József elmondta, estén-
ként látja, hogy a gyerekek el-

foglalták a teret. Ebből tudta,
megérte ez a beruházás. Em-
lékszik még, milyen volt a tér,
és örül, hogy sikerült végre
törleszteni a felújítással egy
régi adósságot.

– Itt lakom a téren, a sze-
mem láttára született újjá. Jó
volt figyelni az építkezést. Itt
laknak a gyerekeim, ide szü-
lettek az unokáim is, nagyon
boldogok vagyunk, hogy ilyen
szép lett minden – értékelte
a felújítást Szilágyi Mihályné
Mária. A nyugdíjas asszony
unokái, Szigeti Dóra és
Gábor már korábban kipró-
bálták a játékokat; a hintákat
is és a sportpályát is szeretik.

Garai Szakács László

Négyméteres kürtőskalács is
készült a fesztiválon

Száznál is több kiállító, köz-
tük több, a Magyar Értéktár-
ban szereplő termék is
bemutatkozott a 11. Szegedi
Hungarikum Fesztiválon.

Magyarországon 2012 óta vál-
hat hungarikummá az a por-
téka, amely a magyarságra
jellemző tulajdonsággal, egye-
diséggel, különlegességgel és
minőséggel bír. Jelenleg össze-
sen 70 termék szerepel a Hun-
garikumok Gyűjteményében,
köztük a szegedi Pick szalámi,
a szikvíz vagy a szegedi fűszer-
paprika.

A Magyar Értéktárba való
bekerülést ki kell érdemelni.
Csak azok a portékák juthat-
nak be, amelyeket a bírálók a
magyarság csúcsteljesítmé-
nyének ítélnek meg. A Hunga-
rikum Fesztivál megnyitóján

Szabó Sándor országgyűlési
képviselő arról beszélt, hogy a
hungarikumok a versenyké-
pességet is erősítik. A politikus
úgy fogalmazott: ha egy or-
szágban olyan termékek, szol-
gáltatások jelennek meg,
amelyek más országtól meg-
különböztetik, versenyképessé
teszik a gazdaságát. Emellett a
kulturális turizmus fejlesztése
kapcsán is igen fontos, hiszen
ha egy termék, szolgáltatás
igazi attrakcióvá válik, azzal
nemcsak egy város, hanem
egy ország lesz gazdagabb.

A Hungarikum Fesztivál fő-
szervezője, Elekes Zoltán sze-
rint a hungarikumként jegyzett
áruval könnyebb márkát épí-
teni. – Egy szegedi halászlé,
amely kopogtat a hungariku-
mok ajtaján, vagy a bajai ha-
lászlé, amely már bent van, a

halasi csipke vagy akár
a matyó mintát hímző
hölgyek, akik viszik to-
vább a hagyományt,
azt gondolom, bárhol a
világon megjelennek,
azonnal tudják róluk,
hogy magyar termékek
– mondta a főszervező. 

Ezen a fesztiválon
persze mindenki a
magyaros ízeket ke-
reste. Találhatott is
igazi szegedi halászle-
vet vagy jóféle szegedi
paprikával készült
pörkölteket.

– Az országra jellemző termékek-
kel, szolgáltatásokkal a gazdaság
lesz versenyképesebb – mondta

Szabó Sándor országgyűlési képvi-
selő (jobbról).
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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 kaszálását, vagy más módon történő irtását  folyamatosan végezzék el.

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

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

e-mail: info@szegedvaros.hu

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

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Bővül 
a közvilágítás

Közel 12 millió forintot fordít
az önkormányzat a város köz-
világítási hálózatának fejlesz-
tésére az idén. Ebből a
pénzből 13 utcába kerülnek
új világítótestek.

Solymos László alpolgármes-
ter elmondta, az önkormány-
zat az áramszolgáltatóval
kötött szerződést Szeged köz-
világításának fejlesztésére. Ta-
valy 11,8 millió forintot fordított
erre a célra a város. A pénzből
három ütemben 38 helyszínen
bővült a közvilágítás. A munkát
a kivitelező 28 helyszínen már
el is végezte, itt a műszaki át-
adás is megtörtént. A többi he-
lyen is folyamatos a munka.

Az alpolgármester kie-
melte, az önkormányzathoz fo-
lyamatosan érkeznek lakos-
sági igények a közvilágítás fej-
lesztésére. A beérkezett javas-
latokat a Városüzemeltetési
Iroda gyűjtötte össze, és a
rendszerezés után árajánlatot
kért a kivitelezésre az NKM
Áramhálózati Kft.-től. Elsősor-
ban a lakott területek megvilá-
gítására irányuló kérelmek
élveznek elsőbbséget – tette
hozzá Solymos László, aki is-
mertette, hogy 2018-ban közel
12 millió forintból 13 helyszí-
nen bővül tovább a város köz-
világítási hálózata.

Az érintett utcák a követke-
zők: Kiskundorozsma, Szélma-
lom tér; Lomnici u. 43.; Baktó,
a 43. utca 11–13. között;
Baktó, a Must utca 11–13. kö-
zött; az Ádám utca–Rév utca
kereszteződése; Petőfi Sándor
sugárút–Vitéz utca gyalogát-
kelő; Keresztöltés utca–Csaba
utca gyalogátkelő; a Bajnok
utca vége; Tápé, Fagyöngy u.
43.; Tápé, Ostrom u. 49.; Gyá-
larét, Barack u. 4., Kiskundo-
rozsma, Dianovszky tér.

600 szociális lakás 3 év alatt

Újabb 20 bérlemény újul meg
Folytatódik az önkormányzat
országosan egyedülálló és si-
keres szociálisbérlakás-prog-
ramja. Újabb húsz lakást
újítanak fel, amit hamarosan
megpályáztatnak.

Országosan is egyedülálló a sze-
gedi önkormányzat szociálisbér-
lakás-programja. A harmadik
esztendeje tartó projekt kereté-
ben 2016-ban 204, 2017-ben
200 és idén előreláthatólag 200
újabb bérlakást újít fel és ad
bérbe rászorulóknak az IKV Zrt.
A program része az is, hogy azok
pályázhattak, akik legalább 5
éve szegedi lakosok, vagy leg-
alább 5 esztendeje szegedi
székhelyű cégnél dolgoznak.
Tehát Szegeden a szegediek
kaphatnak önkormányzati la-
kást egy igen részletes, a szoci-
ális helyzetet messzemenően
figyelembe vevő pályázati rend-
szer segítségével.

Az új pályázati rendszerben
az önkormányzati lakást igény-
lők konkrét lakás megjelölése
nélkül adhatták be pályázatu-
kat, az ingatlanokat az IKV az
elért pontszámok csökkenő
sorrendjében ajánlotta fel. A je-
lenlegi, szociálisan érzéke-
nyebb pályázati rendszerben a
jelentkezők szociális szem-
pontjai hangsúlyosak. Az ösz-
szes pontszám 70 százalékát
a szociális helyzet alapján sze-

rezhetik meg, azaz gyermekeik
száma szerint, illetve ha gyer-
mekét egyedül nevelő szülőről,
tartós betegségről, állami gon-
dozottról van szó, vagy hosszú
ideje szegedi bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik.

A városi költségvetésben
minden évben rendelkezésre
áll a szükséges pénz, így há-
rom év alatt összesen 1,5 mil-
liárd forintot költenek a la-
kások felújítására. Ősszel vár-
hatóan újabb bérlakások bér-
leti jogát hirdeti meg az önkor-
mányzat.

A lakáspiaci drágulások
éreztetik hatásukat az önkor-
mányzati lakások felújításában
is. A közgyűlés pénzügyi és va-
gyongazdálkodási bizottsága
legutóbb arról döntött, hogy
pluszköltséget biztosít húsz
szociális bérlakás felújításá-
hoz. Miután a közbeszerzési
eljárás során egy vállalkozás
sem vállalta a májusban elfo-
gadott keretösszegért a most
soron következő bérlakások
felújítását, a beruházási ös-
szeg keretét meg kellett
emelni. A legkedvezőbb ajánla-
tok alapján a bekerülési költ-
ség öt százalék tartalékkeret-
tel és 3,5 százalék lebonyolí-
tási díjjal bruttó 79 millió forint
lesz. Így remélhetőleg elkez-
dődnek az idei harmadik felújí-
tási csomag munkálatai.

A zsidó temetőt is rendbe teteti a város

Nemcsak a Belvárosit, hanem a mellette lévő zsidó temetőt is
nagy károk érték a július 27-i viharban. Összesen 15 fa dőlt ki az
1830-as években létesült sírkertben. Közülük a legtöbb sírokra
zuhant, néhány fenyő pedig gyökerestül csavarodott ki. Mint aho-
gyan a belvárosi temető esetében, a város önkormányzata a Sze-
gedi Zsidó Hitközségnek is segít a katasztrófa kárainak
felszámolásában – számolt be a Szeged TV.

– A sík terepen lévő növényeket helyenként gyökerestül tépte
ki. 100 éves, 80 éves fák is voltak itt elültetve, illetve telepítve.
Ezek egy része a sírokra, egy része az első világháborús emlék-
műre estek, és okoztak károkat – mondta Lednitzky András, a
Szegedi Zsidó Hitközség elnöke. Ebben a temetőben több mint
30 sírt tett tönkre a természeti katasztrófa. Ahol nem dőlt rá tel-
jesen a fa, ott a lombozata terítette be a síremléket, néhol még
az utak is járhatatlanná váltak. A város önkormányzata segítséget
nyújt: a környezetgazdálkodás munkatársai rövid időn belül meg-
kezdték a károk felmérését, és gondoskodnak a helyreállításról,
valamint – amelyiknél szükséges – kivágják a fát. A hitközség
kezdeményezte több sír rendbetételét is.

Idén is több száz családot segít
az önkormányzat tűzifával

Idén már ötödik alkalommal
támogatja a rászorulókat az
önkormányzat tűzifával,
amelyre pályázni lehetett.
Ebben az évben 18,4 millió
forintot fordít a város erre a
célra, ebből közel 400 csa-
lád kap fát.

A napokban folyamatosan
szállítják ki a tűzifát azoknak a
családoknak, akik sikeresen
pályáztak erre a támogatásra.
Kedden 32 helyszínre, négy
autóval hordták a fát. 
Az egyik helyszín Kiskundo-
rozsmán, a Tábornok utcában
volt, ahol Molnár Imre él moz-
gásképtelen édesanyjával. A
férfi elmondta, ez a harmadik
alkalom, amikor pályázott, és
végre nyert. 92 éves édesany-
ját gondozza, jelenleg fizetés
nélküli szabadságon van, és a
44 ezer forintos gondozási se-
gélyből, valamint a nyugdíjból
élnek. Így nagy segítség szá-
mokra a tűzifa.

Imre elmesélte, speciális
módon fűt a fával: nem alul-
ról gyújtja be, hanem felülről,
így egy adag akár 5-6 óráig is
adja a meleget. Általában ok-
tóberben gyújt be először, így
számítása szerint 2-3 hóna-
pig elég a kapott fa.

Joób Márton, a foglalkoz-
tatási, szociális és sportbi-
zottság elnöke elmondta:
tavaly 17 millió forint állt ren-
delkezésre a tűzifa-támoga-
tásokra. Az idén sikerült
növelni a keretösszeget, így
18,4 millió forintra pályázhat-
tak a rászorulók.

Kiemelte, ötödik éve léte-
zik ez a támogatási forma, és
az elmúlt évek alatt az önkor-
mányzat a kezdeti 9 millió fo-
rintról a duplájára emelte a
keretösszeget. Hangsúlyozta,
a támogatottak száma a ta-
valyihoz képest érdemben
nem emelkedett. Mivel 20-
30 százalékkal drágult a tű-
zifa, így idén 384 családot

tud támogatni az önkormány-
zat. 89 családnak sajnos
most nem jutott tűzifa, de a
képviselő elmondta, próbál-
nak pluszforrásokat találni,
hogy nekik is segítsenek.

Az önkormányzat pályá-
zat útján szerezte be a fát,
több céget is meghívtak,
azonban csak két érvényes
ajánlat érkezett. Volt, aki ek-
kora mennyiséget nem tu-
dott vállalni, és olyan cég is
akadt, aki nem tudta megelő-
legezni a tűzifa beszerzését.
Végül a legjobb ajánlatot adó
cég egy erdei köbméter fát
kiszállítással együtt 48 eze-
rért biztosít az önkormány-
zatnak.

Joób Márton azt is el-
mondta, hogy a pályázati fel-
tételek az évek során nem
változtak, a rászorultság mel-
lett az is szükséges, hogy a
pályázó családból valaki ré-
szesüljön valamiféle szociális
támogatásban.

Molnár Imre (balról) elmondta Joób Márton képviselőnek, hogy speciális technikával
akár 2-3 hónapra is elég lesz a várostól kapott tüzelő.
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Több mint hat éve már, hogy
a kilencpéldányos flottának
köszönhetően Szeged vég-
képp kihúzhatja magát, ha
villamosokról van szó. Nem
túlzás, a Pesák még évtize-
dekig meghatározzák a vá-
rosképet – szerencsére.

Ha már szerencse. A Tatrák
kapcsán sorozatunk előző ré-
szében már megemlítettük:
egyáltalán nem baj, hogy úgy
alakult a flotta akkori frissí-
tése, ahogy végül végbe-
ment. Most, illetve a 2000-es
évek végén pedig egyáltalán
nem volt „baj”, hogy Byd-
goszczban úgy döntöttek,
rendben van, hogy Varsót és
más lengyel nagyvárosokat
„elárasztunk” villamosokkal,
de jó lenne átlépni a határt.
Ebben „segített” Szeged: ne-
künk jól jött, hogy éppen
megint volt egy nagy „árhul-
lám”, nekik meg jól jött, hogy
villamosokat akarunk vásá-
rolni.

Nemzetközi porondon

Hogy ne legyenek ennyire
sejtelmesek a fentiek: a ki-
lenc szegedi Pesa villamos
16 millió euróba, azaz 4 mil-

liárd 500 millió forintba ke-
rült. Ez nagyon-nagyon ked-
vező árat jelent. Amikor
2009 októberében Tomasz
Zaboklicki, a Pojazdy Szy-
nowe PESA Bydgoszcz SA
cég elnöke és Botka László,
Szeged polgármestere a
szerződés aláírása után ke-
zet fogott, akkor, ennek a
megállapodásnak köszönhe-
tően lépett ki a nemzetközi
színtérre a Pesa. 

Akkortájt kétszáz példá-
nyos villamosgyártási meg-
rendelése volt, csak Varsó
186 járművet rendelt tőlük,
de Gdańskba is szereltek 
35-öt. Mondhatni: elfért a
gyártósoron Szeged kilenc
villamosa, amelyekből az
első 2011. szeptember 30-
án, az utolsó 2012. május
23-án érkezett meg – a pro-
totípust huszonnégy, az
utolsó példányt harminckét
hónapos szállítási határidő-
vel gyártották le a lengyelek.

Mi akartuk ilyennek

Ekkor még csak azt tudtuk,
hogy lesz kilenc ilyen szuper

villamosunk. Ám a városve-
zetés úgy döntött, hogy még
inkább a szegedieké a jármű,
ezért a villamos színét szava-
zásra bocsátotta. Négy szín-
terv (hagyományos, környe-
zetbarát, modern, napfé-
nyes) közül lehetett szavazni,
végül a napfényes futott be,
így lett sárga-bézs-fekete
színkombinációjú a villamos
(egészen pontosan ezekkel a
színekkel fújták le a szerelvé-
nyeket: RAL 1003, RAL 1015,
RAL 9005).

Nekünk gyártották

A villamos kifejezetten Sze-
gednek készült, olyannyira,
hogy az eredeti 120Na tí-
pusjel 120Nb-re módosult,
jelezve a „magyar speciali-
tást”. Hogy a lengyelek
mennyire belelkesültek, ta-
lán az is jelzi, hogy Csárdás-
nak hívták a villamost. A
jármű száz százalékban ala-
csonypadlós, ötrészes, há-
rom forgóváza van, hat ol-
dalajtóval és egy vezetőfül-
kével rendelkezik: 210-en
utazhatunk rajta, közülünk
negyvenketten tudnak le-
ülni. Eddig
mindenben
egyezik a
varsói villa-
mosokkal.
Viszont a
kocsiszek-
rény egy ki-
csit mégis
más lett, el-
maradt a
lengyel vil-
lamosokon

jellegzetes alsó behúzás, így
a szekrény szélessége na-
gyobb, 2400 milliméter, az
első és a hátsó ajtónál mó-
dosult a padló. És ami talán
műszaki szempontból a leg-
fontosabb: cseh hajtásrend-
szerrel van föl-
szerelve. Ez
azért volt fon-
tos annak ide-
jén, mert a
Tatrákhoz ha-
sonlóan így
ugyanaz a
gyártó, a Ce-
gelec szállí-
totta ezeket a
– mondjuk
így, egysze-
rűen – alkat-
részeket. Így
ebből a szem-
pontból a sze-
gedi villamos-
flotta homogénnek tekint-
hető.

Kicsit ránk hozták 
a frászt

Elég sok mindent megéltek
már a Pesák, volt, amelyik
már karambolozott is. Sőt, az

Európa ligeti végállomáson is
volt egy szerencsétlen ba-
lesetük, amikor egy Tatra üt-
között az egyik ott álló jármű-
nek. Leginkább viszont 2013
áprilisában izzadtak miatta
az SZKT szakemberei: a

hónap végén visszatérő
szoftveres meghibásodások
miatt az összeset ideiglene-
sen kivonták a forgalomból
néhány hétre. Az ajtók nyitá-
sával-zárásával, illetve a fé-
kekkel adódtak gondok.
Végül Bydgoszczból, a gyár-
ból jöttek segíteni, azóta

ilyen komoly meghibásodás
egyik járműnél sem fordult
elő.

Hozzánk idomultak

A villamosok elsősorban a
város fővonalán, a 2-esen jár-
nak, ám egy jármű rendsze-
resen fölbukkan a 3-as vona-
lon is hétköznapokon. A se-
gítséggel élők kérték, hogy a
Huszár utcai önkormányzati
irodák könnyebb megközelí-
tése érdekében, ha teheti, ál-
lítson be a vonalra egy ala-
csonypadlós járművet az
SZKT. A kerekesszékesek
ugyanis így el tudnak jutni a
Kálvária térig, ahonnan önál-
lóan is meg tudják közelíteni
a hivatalt. A kérést természe-
tesen befogadta a közleke-
dési társaság. 

De ezek a villamosok
voltak azok, amelyeken elő-
ször szállíthattunk kerékpá-
rokat, és ezek voltak azok a
járművek is, amelyekre elő-
ször fölszerelték azokat a

jegykiadó automatákat,
amelyek érintős bankkár-
tyával működnek. 

És ezek voltak azok a jár-
művek is, amelyeknek kulc-
csal kellett bezárni az
ablakait a legnagyobb káni-
kulában. Ugyanis még min-
dig nem tudtuk megtanulni
azt, hogy a klíma nem mű-
ködik rendesen, és nem
tudja behűteni a szerel-
vényt, ha rendre kihúzzuk
az ablakot. Emiatt egy idő-
ben elég sok klímapárti és
azt ellenző utas reklamált.
Ezt oldotta meg így az SZKT,
odafigyelve egyúttal arra,
hogy a légkondicionáló ne
változtassa jégveremmé a
villamosokat.

Garai Szakács László
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Pesa villamosok Szegeden

Unióhoz méltó kötöttpályás közlekedés

Megnézhettük,
megfoghattuk

Több mint egy évvel az
első példány átvétele
előtt, 2010. szeptem-
ber 4. és 12. között
„erre kanyarodott” egy
Varsónak szánt villa-
mos. A Széchenyi téren
a Takaréktár utca felől
állították ki az SZKT
munkatársai. De nem-
csak nézni lehetett, ki is
lehetett próbálni, föl le-
hetett rá szállni, alapo-
san „körbenyüzsögték”
a városlakók.

Az új villamosok hat éve a városlakók szavazatai alapján lettek sárgák.

A szegedi járművek belül szélesebbek a varsói testvéreiknél.

Az ablakok nyithatók, de csak ha nem működik a klíma.

Az első Pesa, amelyre kártyás jegyautomatát szereltek fel.
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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!
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POSTABONTÁS

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Aki békeidőben is az ellenséget
keresi, az nem leli nyugalmát,
mert nem tudja, hogy önmagá-
val van ellenséges viszonyban.
Így van ezzel a Fidesz csaknem
valamennyi tagja, és így van vele
Gulyás Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter is, aki szerint
megtámadták Magyarországot
(megjegyzem, a Fidesz idejében
már nem először). Hogy kik? 
– kérdezhetné valaki. Például
Brüsszel vagy Soros, netán a
LIBE, az igazság feltárásával.

Szerintem Szegedet „tá-
madták” meg. A tettes a Fidesz!
Ugyanis közeleg 2019: az EP-vá-
lasztás, ősztől pedig az önkor-
mányzatok vezető testületei
újulnak meg. Szegeden az itt el-
következő bő egy év eseménye-
iről lesz szó. Tény, hogy a leírtak
és a hallottak alapján kénysze-
rültem ismét tollat ragadni,
hátha az eltévedt és megtévedt
fideszes bárányok felébrednek
hazug álmaikból.

A Fidesz pártigazgatója, Ku-
batov Gábor megosztotta remé-
nyét a médiával, miszerint
jövőre ráférne Szegedre egy si-
keres önkormányzati választás
után az állóvizet is felkavaró vál-
tozás. Hogy mindenki értse: a Fi-
desz jóleső érzéssel nyugtázná,
ha Botka László jelenlegi önkor-
mányzati vezetőt sikerülne levál-
tani 2019-ben. Többek között
ezt szolgálná az ősszel induló
„Szeged 2030” lakossági össze-
vont „véleménycsere” is, kiderí-
tendő, hogy „mi az, amiben
váltást, változást szeretnének a
szegediek” (úgy gondolom, in-
kább amit a Fidesz már több
éve szeretne).

És mi következik ebből? Jön
(de lényegében már elég régen
itt is van) a politikai „gyilkosság”,
mindenféle mendemonda, rém-
hír terjesztésével. Sőt szennylap-
jukban már szabadjára
engedtek – minden valóságot
nélkülöző – néhány, eléggé el
nem ítélhető hírt, miszerint
Botka László megbukott mint
országos politikus, mint minisz-
terelnök-jelölt, mint választmá-
nyi elnök, és a becsület,
hitelesség is ott van már az ab-
lakban – írja a nagyokos, aki név
nélkül jegyezte írását (megle-

pően bátor emberek ezek a fi-
deszesek).

A politikai „gyilkosságok-
ban” jártas Fidesz ez utóbbi
tényt legföljebb eget rengető ha-
zugságaival tudja túlszárnyalni.
Mert hazudni (legyen az a leg-
magasabb vezető vagy a legki-
sebb beosztott) már nagyon jól
tudnak! Néha olyan érzése van
az embernek, hogy amikor kér-
deznek, akkor sem mondanak
igazat. Aztán meg jönnek olyas-
mivel, hogy honnan volt Botká-
nak pénze Rolex karórára,
egyáltalán luxus külföldi nyara-
lásokra? 

Ultima ratio, többet ért
volna, ha hallgatnak. Mert tud-
nék olyanokat kérdezni a Fi-
desztől én is, nagyon sokat,
amiből ha egy is igaz, el kéne
süllyedniük! Piszkálta Orbánék
csőrét az is, hogy miért járnak
önkormányzati vezetők mosta-
nában annyit a bíróságokra.
Megmondom! Csupán azért,
mert a Fidesz hatalmával
visszaélve Magyarországon kor-
látozza az Alkotmánybíróság ha-
táskörét, csorbítja a bírói
függetlenséget, alaposan ron-
tott a sajtó- és szólásszabadság
tisztaságán, a demokrácia sér-
tetlenségén, megtámadta a ci-
vileket, sántít a közbeszerzési
gyakorlatuk, a kormánynak a
korrupció a vezérhajója stb. Vi-
selkedése nemzetközi méretek-
ben is „kedvezőtlen irányba
befolyásolja az Unióról kialakult
képet” is. Mindezekkel együtt
„világszerte hitelteleníti az alap-
jogok, az emberi jogok és a de-
mokrácia melletti európai
kiállást”.

A fentiekben ismertetett dol-
gokkal kapcsolatban a szkepti-
kusok is nyugodjanak meg.
Mert Szeged nemcsak „iskolai-
egyetemi” város, természetesen
ab ovo okos is a lakossága. Ezt
majd kalkulálják be a választá-
sokon is.

Egyúttal üzenjük Orbánnak:
a LIBE és minden jószándékú
szervezet, intézmény nem akar
többet, mint amit a magyar nép
többsége. Azaz derüljön ki az
igazság, és bűnhődjenek a fele-
lősök!

Kutnyik Pál

Kár a felhajtásért!

Nyugdíjas fotósok fiatalos szemlélettel

Titkuk a technika és a leleményesség
Sokan nyugdíjba vonulásuk
után szerették meg a fotó-
zást, és tanulták meg, hogy
nem csupán dokumentá-
lásra, de önkifejezésre is
használhatják a masináju-
kat. Az egyik legaktívabb
nyugdíjas-egyesületben na-
ponta tanulnak valamit egy-
mástól a tagok.

A Nap-Fény Senior Fotókör
hét éve alakult 19 taggal, és
természetesen a fényképe-
zés szenvedélye a legfonto-
sabb összetartó erő a csa-
patban. Mindenki nyugdíjba
vonult a tagok közül, de in-
kább egy önképző köréhez
hasonlít a tevékenységük,
mint egy klasszikus nyugdí-
jasklubéhoz. Rengeteget ki-
rándulnak ugyanis, és a köz-
ben készült fotókat elemzik
ki a heti egy alkalommal tar-
tott összejöveteleiken.

Vezetőjük, Szabó Edit
2005-ben vette az első digi-
tális fényképezőgépét, és
azóta szinte le sem teszi a
masináit. Már rokkantnyug-
díjas volt, amikor megérin-
tette a fotózás szépsége. Azt
mondja, hogy az újszegedi
Holt-Marosnál lévő fűzfák
szépségét szerette volna
megörökíteni, ezért szánta
rá magát a fényképezőgép
megvételére, de mire készen
állt a füzek lefényképezé-
sére, már kivágták a fákat. Ez
a szomorú történet azonban
nem vette el a kedvét, hiszen
azóta ott van a legfontosabb
városi rendezvényeken, és ter-
mészetesen a Senior Center-
ben történteket is ő és kollégái
dokumentálják. 

Sokat köszönhetnek ők is
a nyugdíjas-
szerveze-
t e k e t
ö s s z e -
fogó in-

tézménynek, hiszen az idős-
ügyi keretből rendszeresen
nyernek pénzt a kirándulá-
sok és a fotós tevékenység
támogatására. Nemrég pél-
dául egy tintapatronos nyom-
tatót sikerült beszerezniük,

így jóval olcsóbban tud-
ják megrendezni a

kiállításaikat. A
keretek ugyanis

adottak (mindegyik A4-es
méretű), így amikor új képe-
ket szeretnének a falra
akasztani, kinyomtatják azo-
kat, kicserélik a keretben a
régiekkel, és máris kész az

új tárlat. 

Képeiket láthatják a 
Somogyi-könyvtár Hangos-
könyvtárában, a Szent-Györ-
gyi Albert Agórában, a Tápéi
fiókkönyvtárban és termé-
szetesen a Senior Center-
ben. Az egyik leglelkesebb
tag az a Jávor Olga, aki va-
laha az önkormányzat sze-
mélyzeti osztályán dol-
gozott, így nemcsak ismeri
az embereket, de fotózni is
szereti őket. Olgi most
éppen lábadozik, mert csí-
pőműtéten esett át, de már
alig várja a visszatérést. 
A kör egy másik tagja Pén-
tek György, aki elsősorban
videós, így ő mozgóképeken
dokumentálja a fontos ese-
ményeket.

A tagok természetesen
mindannyian hozzáteszik sa-
játos szemléletüket a tárla-
tok anyagához. Vannak, akik
épületeket, mások a termé-
szetet, megint mások az ese-
ményeket szeretik lencse-
végre kapni. Szabó Editnek a
portréfotózás és a tájak fotó-
zása a kedvence, de a mak-
rófotózás az igazi szen-
vedélye. 

Van egy olyan gyengén látó
tagja is a körnek, aki fogyaté-
kossága ellenére nagyszerű
kompozíciójú és rendkívül éles
fotókat készít. Az ő titkát nem
akarta elmondani Szabó Edit,
de annyit elárult, hogy a tech-

nika, a leleményesség és
a tehetség kombináci-
ója a kulcsa a szakmai
sikereinek.

A társaság
egyébként szep-
temberben nagy

útra megy, hiszen
Montenegróban

töltenek néhány
napot, ahonnan bi-

zonyára csodás ké-
pekkel térnek vissza a
nyugdíjas fotósok.

Sokat kirándul a fotókör, hogy témákra leljen. Róluk Csongrádon készült csoportkép.

Szabó Edit klubvezető fűzfák miatt vette meg élete első
digitális fényképezőgépét.

Jávor Olga (jobbról) az egyik legaktívabb tag. Nemcsak szereti az embereket, szívesen fotózza
is őket.
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Kicsin múlt a rájátszás
Az FC Junior Sport férfi
strandlabdarúgó-csapata az
ötödik helyen zárta a Nem-
zeti Strandlabdarúgó Liga
alapszakaszát. Így épp csak
egy hajszállal, de lecsúszott
a rájátszásról.

Véget ért a Nemzeti Strand-
labdarúgó Liga alapszaka-
sza, a négy forduló után a
szegedi FC Junior Sport az
ötödik helyen végzett, ezzel
pedig nem sikerült bejutnia
a rájátszásba. A foci strand-
változata annyiban különbö-
zik a homokmentestől, hogy
itt nincs döntetlen, ha a har-
madik negyed után is egál
az állás, akkor hosszabbí-
tással dől el a győzelem. Ha
ezután sincs döntés, akkor
büntetőpárbajjal döntenek.
A hosszabbításban elért győ-

zelemért kettő, a szétlövés-
ben elért sikerért egy pont
jár.

Tizenhat mérkőzéséből
hetet megnyert tiszta játék-
időben a szegedi alakulat,
kettőt hosszabbítás után. Így
huszonöt pont állt a Tisza-
partiak neve mellett. Ugyan-
annyit szereztek, mint a
Bodon Péter FC, és csupán
eggyel kevesebbet, mint a
Bonyhád FC. Pontazonosság
esetén a több győzelem szá-
mít, amiből az ellenfélnek
több volt, így Tombácz Róbert
tanítványai nem lesznek ott a
rájátszásban. 

– Megmondom őszintén,
nagyon nagy megtiszteltetés
volt vezetőedzőként irányí-
tani az FC Junior Sport együt-
tesét, hiszen azért a
strandfoci mégiscsak más

műfaja a labdarúgásnak.
Kis- és nagypályás tevékeny-
kedés után az első évem volt
ez a homokon. A célunk
egyértelműen a play offba
kerülés volt, bár azt tudtuk,
hogy nagyon nehéz dolgunk
lesz, hiszen a bajnokság erő-
södött. A tizenhat mérkőzés-
ből hetet sikerült megnyerni
rendes játékidőben, illetve
kettőt hosszabbításban. De
ez sajnos kevés volt a leg-
jobb négybe kerüléshez –
mondta Tombácz Róbert, az
FC Junior Sport edzője.

Az sem segített a szegedi-
eken, hogy az alapszakasz
gólkirálya is náluk játszott.
Rutai Balázs harmincöt gólig
jutott tizenhat meccsen, több
mint kettes gólátlagot produ-
kálva meccsenként. Nem
egy mérkőzésen a strandfo-

ciban megszokott, de annál
látványosabb, ollózós mozdu-
lattal vette be az ellenfelek
hálóját. 

– A végelszámolásnál
csalódottak lehetünk, mert
voltak olyan pontok, amiket
elég könnyelműen veszítet-
tünk el. Gondolok itt a Siófok
elleni vereségre vagy a TFSE
elleni hosszabbításban elért
győzelemre. Jövőre meg fog-
juk próbálni újra természete-
sen a szegedi fiatalokra
építve. Sokkal koncentráltab-
ban kell majd játszanunk,
könnyű gólokat adtunk az el-
lenfeleknek, nekünk pedig
szenvednünk kellett az ösz-
szes találatunkért. Jövőre
összeszedettebbnek kell len-
nünk – értékelt Rutai Balázs,
az FC Junior Sport játékosa.

A csapatra nemsokára
újabb bajnokság vár. A tavalyi
szezonban sikeresen megví-
vott osztályozó után az FC Ju-

A két válogatott, Rutai 
Balázs (balról) és Szentes-
Bíró Tamás idén lemaradt

a rájátszásról. 
Fotó: az FC Junior Sport 

Facebook-oldala

nior Sport az ősztől a futsal
NB II-ben kezdi meg szerep-
lését.

FELEMÁS EB. A Haász SZUE
világ- és Európa-bajnok úszója,
Olasz Anna a tizenegyedik he-
lyen csapott célba  Glasgow-
ban, a tíz kilométeres nyílt vízi
úszás kontinensviadalon. A
szegedi kiválóság eltaktikázta
magát, így csalódottan jött ki a
nagyjából tizenöt fokos vízből.
A 25 kilométeres számban a
Haász SZUE kiválósága a hato-
dik helyen ért célba 5 óra 24
perc 35 másodperces idővel.

MÉG AZ ÚT ELEJÉN. Bemu-
tatkozott hazai közönsége előtt
a címvédő MOL-PICK Szeged. 
A címvédő a Budakalász ellen
nyitott, ahol mintegy kétezer
néző előtt aratott 36–27-es
győzelmet az edzőmérkőzé-
sen. Itt mutatkozott be Joan
Canellas, Jorge Maqueda,
Dean Bombac, Stanislav Kas-
parek és Mirko Alilovic a sze-
gedi közönségnek. A Dabas
ellen folytatódott a felkészülési
meccsek sora.  A második
hazai felkészülési mérkőzésén
bár álmosan kezdett a csapat,
de jóval magabiztosabb győzel-
met aratott a Dabas ellen. A
38–22-es hazai sikerrel záruló
találkozó az utolsó szegedi fel-
készülési mérkőzése volt a
MOL-PICK Szegednek.

SZTE-S VB-ÉREM. Belgrád-
ban rendezték meg az uszo-
nyos úszók egyetemi világbaj-
nokságát, ahol a várost és ha-
zánkat három versenyző képvi-
selte. Az SZTE színeiben
Gruber Kornél, a Gazdaságtu-
dományi Kar hallgatója, Ko-
sara Géza, a Természettu-
dományi és Informatikai Kar
hallgatója, valamint Dimák
Dávid korábbi szegedi hallgató
indult. Az SZTE-s tehetségek és
Bukor Ádám a négyszer száz
méteres váltóban 02.30.91-es
idővel szerezte meg az ezüstér-
met.

TÍZ SPORTÁG NÉGY HÉTEN
ÁT. Véget ért idénre a Sportág-
választó táborok sorozata. A
szervezők naponta két sport-
ággal ismertették meg a gyere-
keket. A programok között
szerepelt például az úszás,
vívás, kajak-kenu, de a rögbit
vagy a vívást is kipróbálhatták
a kicsik. A tervek szerint jövőre
is lesz Sportágválasztó, több
héten keresztül.

Vízivándorok a Tiszán
Csongrád, Mindszent, Algyő,
Szeged. Ez volt az útvonala az
idei Vízivándor túrának, a há-
romnapos evezésen mintegy
háromszáz fős csapat lapátolt
le a Tiszán.

A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség kiemelten foglalkozik az
egészségre nevelés kérdésével,
így csatlakozott egy átfogó or-
szágos kormányzati program-
hoz, amely segítségével nép-
szerűsíthetik a szabadidőspor-
tot és a vízitúrázást. Ennek fon-
tos pillére a 2017-ben indult és
támogatott Vízivándor táborok.

Az NKM Szeged VE a kez-
deményezés élére állt, és az
Alsó-Tisza régióban ismét meg-
szervezte a Vízivándort. A túrá-
zókat és hajóikat Csongrádig
vitték, itt egy kis strandolással
indult a nap, majd a gyerekek
vízre szálltak, és kezdődhetett
a háromnapos kirándulás. Min-
tegy harminc kilométert evez-
tek a fiatalok, mire megér-
keztek a mindszenti állomásra,
ahol a jól megérdemelt vacsora

következett. Természetesen a
strandolás, fürdés itt sem ma-
radhatott ki. 

A hangulatos, Tisza-parti
sátorozás után másnap dél-
előtt jöhetett az újabb adag
evezés. Mindszent után a kö-
vetkező állomás Algyő volt. Az
algyői szabadstrandon egy
egész halom sütemény fogadta
az éhes túrázókat. Az újabb le-
evezett kilométerek után el is
fogytak a finomságok. 

A harmadik és egyben a
túra utolsó napjának eleje
szintén nem indulhatott más-
sal, mint strandolással. A nagy

melegben a gyerekek élvezet-
tel pancsoltak a Tiszában. 
A célállomás a szegedi vízite-
lep volt, itt ért véget a három-
napos tábor. Tiszta levegőn, a
Tisza érintetlen környezeté-
ben, jó hangulatban eveztek a
fiatalok, a kezdeményezés
pedig elérte célját. Az NKM
Szeged VE pedig 2017 és
2018 után jövőre is tervezi,
hogy megtartja a Vízivándort a
Tiszán.

Ez már a beérkezés. Több tucat hajó kötött ki egyszerre 
a vízitelepen, a Vízivándor végeztével. Fotó: a Szegedi 

Vízisport Egyesület Facebook-oldala

A felújítások után már au-
gusztusban megnyílt a Városi
Műjégpálya. Az új hűtőrend-
szernek köszönhetően a 
Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű korosztályos jégko-
rongcsapatai gyakorlatilag le-
állás nélkül el tudták kezdeni
az alapozást az új szezonra.

Kicsit fura a kinti rekkenő hő-
ségről az alig pár fokos hidegbe
bemenni. A több mint százmil-
liós beruházás révbe ért, a Vá-
rosi Műjégpálya új, korszerű,
gazdaságosan működő hűtő-
rendszerének köszönhetően
már augusztus elején kinyílt a
csarnok kapuja. A Goodwill
Pharma Szegedi Vízmű jégko-
rongcsapatának növendékei
így már nyáron is a jégen gya-
korolhatnak.

– A legfontosabb a jeges
sportokban az, hogy legyen jég.
Ezért több mint százmillió fo-
rintból megújult a jégkészítő
berendezés. Ez volt az első ko-
molyabb beruházás. Új hűtőbe-
rendezést is kapott a jégpálya.
Szempont volt, hogy ez a gép
gazdaságosan tudjon üze-
melni, még ilyen meleg körül-
mények között is. De amit a
jövőben fejlesztenünk kell, az a
szigetelés. Az épületnél a tető-
szigetelést meg kell erősíteni,
hogy ezt a hőfokot jobban tudja
tartani, és ne szálljon el a hideg
– mondta Joób Márton, a
sportbizottság elnöke.

– Minden korosztály tud
edzeni. Nyilván ez egy ráhango-
lódás, még meg kell szokni,
hogy nem strandpapucsban,
hanem korcsolyában van a

gyerekek lába. A nyár végén
pedig már napi két edzéssel
készülünk. Kiegészül a prog-
ram szárazföldi tréninggel is.
Nevezhetjük ezt történelmi pil-
lanatnak is, hiszen a fedett jég-
pálya végre úgy üzemel, ahogy
annak lennie kell. Gyakorlatilag
így nem is lesz leállás a szezon-
ban – árulta el Pápai Miklós, a
Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű elnöke.

A jégpálya korai nyitásának
nem csak a szegedi jégkoron-
gosok örülhetnek, a csarnok
bárki előtt nyitva áll. Augusztus
18-án, szombaton és augusz-
tus 25-én, szombaton a jeget
két ciklusban, délután 15 órától
17 óráig, majd a jégfelújítást kö-
vetően, 18 órától 20 óráig lehet
igénybe venni. A belépők egysé-
gesen 500 Ft-ba kerülnek.

Idén először megcsinálták

Nyári jég

Szokásos kép nem szokásos nyári időben. Edzésben a hokisok augusztusban. 
Fotó: a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű Facebook-oldala
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az államalapítás ün-
nepe és rakpartfeszt 
– kézműVes sörünnep

augusztus 20-i Városi
ünnepség
Térzene, táncbemutató és az

országzászló ünnepélyes fel-

vonása 

Helyszín: a városháza előtti
tér
Időpont: 10.30
Közreműködik a Fricsay Fe-
renc Városi Fúvószenekar és a
Pavane Táncegyüttes.

díszünnepség és koszo-
rúzás
Helyszín: Széchenyi tér, Szent
István és Gizella szobra
Időpont: 11 óra
Ünnepi beszédet mond: prof.
dr. Szabó Gábor akadémikus,
Szeged város díszpolgára. Az
új kenyeret megáldja: Kondé

Lajos, a Szeged–
Csanádi Egyház-
megye püspöki
helynöke. 

tűzijáték
Helyszín: Huszár
Mátyás rakpart
Időpont: 21 óra

V. dorozsmai Családi
nap
Helyszín: Kiskundorozsma, 
Dianovszky tér
Időpont: augusztus 20., hétfő,
9–20 óra

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét
és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő:
augusztus 22. 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: Magyarország második legjobb egyeteme a szegedi. A nyertes: Szántóné Benkő Judit. Gratulálunk!

9 órakor a Dísz téren Szent
István-napi ünnepség és ko-
szorúzás. Ünnepi beszédet
mond: Mihálffy Béla önkor-
mányzati képviselő.

rakpartfeszt – kézmű-
Ves sörünnep 
Helyszín: Huszár Mátyás rak-
part

Augusztus 18., szombat
17 óra: Warm Up: Peter & Pan 
20 óra: Gypo Circus 

22 óra: Rakpartfeszt Utcabál:
Radio Active 

Augusztus 19., vasárnap  
17 óra: Warm Up: Suncity
Brass Band 
20 óra: Tom White and the Mad
Circus feat. Vastag Tamás 
22 óra: Rakpartfeszt Utcabál:
Party Art’s OK 

Augusztus 20., hétfő 
17 óra: Warm Up: Huckleberry
Guys 
20 óra: New Level Empire 
22 óra: Rakpartfeszt Utcabál:
Útközband
Egyéb programok

Vasárnap
f e s t ő k
már szom-
baton is
H e l y s z í n :

Széchenyi tér
Időpont: au-
gusztus 18.,
szombat, 15
óra 
Szegedi alko-

tócsoportok festenek korhű
jelmezben.

Hangok szobrok között
Helyszín: Dugonics tér
Időpont: augusztus 18., szom-
bat, 18.30
Fritz Mihály és Kalmár Márton
szobrászművész alkotásai.

fúVószenekari Hang-
Verseny
Helyszín: Klauzál tér
Időpont: augusztus 18., szom-
bat, 19 óra
Magyar Honvédség Hódmező-

vásárhely és Magyar Honvéd-
ség Légierő Zenekar Szolnok 

Xi. szegedi fúVószene-
kari fesztiVál
Helyszín: Klauzál tér
Időpont: augusztus 19., va-
sárnap, 17–20 óra
A zenekarok közös felvonu-
lása a Széchenyi tértől a Kla-
uzál térig. 

Juventus Koncert Fúvósze-
nekar (Sopron), Orosházi 
Fúvószenekar és Fricsay Fe-
renc Városi Fúvószenekar
(Szeged)

Vastag Tamás 

Rakpartfeszt



S Z E G E D E N
KöTöTTEK hÁZASSÁGOT:
2018. 08. 03-án Márton
János és Télessy Anikó Gabri-
ella, Nagy Zoltán és Szilágyi
Kata, Vékony Béla és Sipos
Éva; 2018. 08. 04-én Maróti
László és Győrfi Mária Irén,
Mile Csaba és Galgóczi Me-
linda Mária, Umair Ali és Dé-
kány Erzsébet, Téglás Gábor
Csaba és Kalmár Barbara Ju-
lianna, Drága Tamás és Nagy
Renáta Tünde, Magyar László
és Szécsi Anita, Hódi Péter és
Kiri Andrea, Szalai Máté és

Paplogó Dóra, Cziráky Ádám
és Szabó Szabina Hajnalka,

Papp Tamás László és Berta
Katalin, Berger Ágoston és

Kéry Orsolya, Bodrog-
közy Péter és Bábi
Renáta Éva, Horváth
Donát és Erben Zsu-
zsa, Colak Samet és
Zsikó Szilvia.

SZEGEDEN SZÜLE-
TETT: Zacsok József-
nek és Ábrahám
Gabriella Juditnak
2018. 06. 18-án
Lilla, Szántai-Kis Fe-
rencnek és Bozsák

Bettinának 2018. 07. 06-án
Kornél, Feleky Gábor Attilá-
nak és  Kovács Tündének
2018. 07. 15-én Olivér, Mucsi
Attilának és Gajdacsi Ildikó
Anitának 2018. 07. 16-án
Martin Attila, Jeremi Tibornak
és Balogh Nikolettnek 2018.
07. 29-én Fanni, Azzolina
Francescónak és Takács
Klára Júliának 2018. 08. 01-
jén Liána, Lévai Kálmánnak
és Bognár Erikának 2018.
08. 02-án Bence utónevű
gyermeke született.
Gratulálunk! 
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kOS (iii. 21–iv. 20.) 
Meglepő üzenetet kap-
hat egy távoli ismerősé-

től, és egyelőre még
habozik, hogyan is lenne jó
reagálni rá. Ha nem tud egye-
dül dönteni, vitassa meg a
problémát a barátaival!

BikA (iv. 21–v. 20.) 
Sikerülhet megvalósí-
tania egy álmát, még-

sem elégedett, mert
úgy érzi, olyan célból sokkal
több van, amit viszont soha
nem lesz képes elérni. Ne
legyen folyton elégedetlen!

ikrek (v. 21–vi. 21.)
Kellemesen csalód-
hat az egyik rokoná-

ban, mert eddig biztos
volt benne, hogy tőle soha
nem számíthat majd segít-
ségre, ennek pedig pont az
ellenkezője történhet. 

rák (vi. 22–vii. 22.)
Sok mindenre rá-
kényszerítheti az

élet a napokban, ami-
hez semmi kedve. Ne dü-
höngjön, ha túl lesz a
dolgokon,  visszatérhet a
pihenéshez!

OrOSzlán (vii. 23–
viii. 22.) Váratlanul
nagyobb pénzösszeg

állhat a házhoz, ami
nagyon felvidítja. Azért ne
költekezzen meggondolatla-
nul! Gondoljon a jövőre és a
váratlan kiadásokra is!

Szűz (viii. 23–iX. 
22.) Egyre több a
konfliktusa a szom-

szédjával, néha már úgy
érezheti, bármit csinál, csak
olaj a tűzre. Itt lenne az
ideje, hogy  higgadtan meg-
beszéljék a problémáikat.

Mérleg (iX. 23–X.
22.) Hibázott, ezt ön
is tudja, de azért azt

is sejti, hogy ez nem jó-
vátehetetlen. Tartson ko-
moly számvetést! Ideje,
hogy új alapokra helyezze
az életét.

SkOrpió (X. 23–Xi.
21.) Sok dologgal kell
egyszerre foglalkoznia,

és néha már úgy érez-
heti, hogy egyszerűen nem
bírja erővel. Ne vállalja túl
magát, kérjen segítséget, ha
másképp nem megy!

nyilAS (Xi. 22–Xii.
21.) Kicsit meginog-
hat az egészségi álla-

pota, de hamar hely-
rejöhet, ha követi az orvosa
utasításait. Ne kezdje el
saját magát kezelni, hall-
gasson a szakemberre!

BAk (Xii. 22–i. 20.)
Dicsérendő, ha valaki
odafigyel a fizikai kon-

díciójára, de mintha kez-
dené ezt egy kicsit túlzásba
vinni. Ne feledje, a túl sok
edzés éppoly káros lehet,
mint a túl kevés!

vízönTő (i. 21–ii.
19.) Lassan vége a
nyárnak, de ne kese-

redjen el, hiszen ez nem
jelenti azt, hogy a kellemes él-
ményeknek is végük! Talán
épp most kezdődik élete
egyik legboldogabb szakasza.

Halak (II. 20–III. 20.) 
Nézeteltérése támad-

hat egy családtagjával,
aminek az az oka, hogy

mindketten makacsul ragasz-
kodnak a saját elképzelésük-
höz. Ha másképp nem megy,
kérjenek fel egy döntőbírót.
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hOrOSzkóp

AUgUSzTUS 21., kedd
Szentistványi istván:
17.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3.)

AUgUSzTUS 22., Szer-
dA
hekáné dr. Szondi il-
dikó: 13.00–14.00 (Kép-
viselői iroda – Kiss Er-
nő u. 3., tel.: 30/963-
8137)
dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hi-
vatal Szőregi Kiren-
deltség – Szerb u. 21.)
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Augusztus 18.
szombat

Augusztus 19.
vasárnap

Augusztus 20.
hétfő

Augusztus 21.
kedd

Augusztus 22.
szerda

Augusztus 23.
csütörtök

Augusztus 24.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: folytatódik a kánikula

33/19
ilona

32/22
huba

32/21
Az államalapítás

ünnepe,
istván

31/21
Sámuel,

hajna

32/20
Menyhért,

Mirjam

31/19
Bence

32/19
Bertalan

AnyAkönyvi hírek

KÉPÜNK A SZIN-EN KÉSZÜLT.
1968-as alapításakor egy évvel
még a könnyűzene történetének
legendás eseményét, a woods-
tocki fesztivált is megelőzte. A ren-
dezvény szervesen kapcsolódott a
szegedi nyár kulturális eseménye-
ihez, a Szabadtéri Játékokhoz és
a nemzetközi néptáncfesztivál-
hoz. Mi sem bizonyítja jobban,
hogy kezdetektől több generációt
szólított meg az ország legrégebbi
és legszerethetőbb fesztiválja, a
Szegedi Ifjúsági Napok, amely az
idén 50 éves. Bár 1968-tól 1989-
ig a KISZ (Kommunista Ifjúsági
Szövetség) szegedi városi bizott-
ságának égisze alatt futott, mégis
ez volt az első olyan magyaror-
szági fesztivál, ahol cenzúra nél-
kül léphettek fel a más helyeken
politikai, esztétikai vagy más
okokból mellőzött zenekarok. Az
elsőt a városháza előtt rendezték
egy estére, onnan átköltözött a
rakpartra, az újszegedi szabadté-
rire, és a Móra parkban is szólt a
zene. 2003-as újraindulása óta
pedig minden nyár végén a Part-
fürdő az otthona.

Szeged régen
PEDAGÓGIAI ESTÉK – IS-
MERETTERJESZTŐ ELŐDÁ-
SOK
Augusztus 20., hétfő, 16
óra
Húzós – Rónai Egon élmé-
nyei a médiában, a médiá-
ról.
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
Augusztus 20., hétfő, 
19.25
Bemutatkozik a FOK és az
ÁOK új dékánja; kell-e félni a
kullancscsípéstől, és mit
lehet tenni ellene?
KÉPMUTATÓK 2.0 – FIL-
MEK SZEGEDI ALKOTÓK-
TÓL
Augusztus 24., péntek,
19.25
50 éves a SZIN. A 70-es
években film készült róla,
amelyet betiltottak. A Sze-
ged TV most bemutatja ezt.
SZIN 50 – RIPORTFILM
Augusztus 25., szombat, 
20 óra
50 éves a SZIN. Egy fél év-
századnyi történet egy órá-
ban.


