2018.

AUGUSZTUS

25., SZOMBAT

67 egészséges év
Ennyi jut egy
átlagos magyarnak a WHO felmérése szerint.

Tisza Lajos körúti építkezés
Információk az újabb közlekedési változásokról.
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Mocsáron nőtt
ki Mestörhögy
Csiszár Sándor
is mesélt
lapunknak
Móravárosról.

Magyar Kinga Európa-bajnok!
Fölényes győzelmet aratott a szegedi bokszoló.

Letették az Etelka sori fedett uszoda alapkövét

Jövő év végén már használhatják a szegediek az ország legmodernebb létesítményét
A szegediek évtizedes vágya teljesül azzal, hogy végre felépül
az új uszoda az Etelka soron. A
kivitelező a napokban kezdi a
munkát, és 425 nap múlva már
állni fog a létesítmény, amelynek nevéről a szegediek dönthetnek – mondta Botka László
polgármester az Etelka sori
uszoda ünnepélyes alapkőletételén.
– Bármilyen közvélemény-kutatást is végzett az önkormányzat,
a szegediek kívánságlistájának
élén mindig ott állt az új uszoda.
Szeged a vízi sportok városa. A
szegediek jogos igénye az új létesítmény – mondta Botka László
az ünnepélyes alapkőletételen.
Az új uszoda otthont ad a sportolóknak, lehetőséget biztosít az
óvodai és iskolai ingyenes úszásoktatásra, és mindenben kielégíti
majd a szegediek sportolási, pihenési igényeit.
– Nemcsak Magyarország
legújabb és legmodernebb, a
nemzetközi előírásoknak mindenben megfelelő uszodája épül,
hanem a legszebb is – hangsúlyozta a polgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Augusztus 22-én letették az új uszoda alapkövét. Balról jobbra: Joób Márton, a közgyűlés sportbizottságának elnöke, Botka László polgármester,
Paár Attila, a kivitelező West Hungária Bau Kft. ügyvezetője és Szabó Sándor országgyűlési képviselő.

Látogatórekordot dönthet a jubileumi SZIN!

Majka és Curtis a Nagyszínpadon.

Lapzártánkkor még tartott az
idén 50 éves Szegedi Ifjúsági
Napok a Partfürdőn, amely
iránt óriási az érdeklődés.
Már a fesztivál kezdete előtt
harminc százalékkal több
bérletet adtak el, mint tavaly,
és már az első napokban
több tízezren buliztak a
Tisza-parton, így várhatóan
látogatócsúccsal zár a jubileumi SZIN, amelyen a külföldi
sztárok, a Pet Shop Boys,
Jess Glynne és Wilkinson
mellett neves magyar előadók is felléptek, Ákostól a
Halott Pénzig.

Szabó Gábor: A magyarság
nem olyan, mint a kabát

– Szeged a példa, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk úgy, hogy közben a világban is otthon vagyunk
– mondta augusztus 20-án Szabó Gábor (képünkön) ünnepi
beszédében. Szeged díszpolgára arra is emlékeztetett az államalapítás ünnepén, hogy a magyarság nem olyan, mint a
kabát, ne kívül hordjuk, hanem belül. Írásunk a 3. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Orbán Viktor úr egyfolytában a hagyományra hivatkozik, amelyet nem ismer. Ismerhetné, nem buta ember,
de nem érdekli. Semmi köze hozzá.” Tamás Gáspár Miklós (hvg.hu)

Így emelte meg Orbán Viktor
a miniszterek fizetését

A kormány tagjai Áder János köztársasági elnökkel. Fotó: MTI/Kovács Tamás
Közzétették a kormányzati portálon a miniszterek megemelt fizetését. A dokumentumok szerint a legtöbb tárcavezető bére ugyanakkora mértékben emelkedett, vannak
azonban ketten, akik a jövőben a korábbi fizetésük többszörösét vihetik haza – írta meg a hvg.hu.
Bártfai-Máger Andrea, a Miniszterelnöki Kormányiroda tárca
nélküli minisztere és Süli János
paksi bővítésért felelős tárca
nélküli miniszter fizetése korábban egyaránt 1 101 900 forint

Bártfai-Máger Andrea, a Miniszterelnöki Kormányiroda
tárca nélküli minisztere és Süli János
paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter fizetése korábban
egyaránt
1 101 900 forint volt.
Most 5 000 000 forintot keresnek majd
havonta.
volt. Most azonban ennél jóval
többet, 5 000 000 forintot keresnek majd havonta. A kormányzat az MTI-hez eljuttatott
közleményében mindezt azzal

magyarázta, hogy ők ketten
nem politikai, hanem vagyonkezelési feladatokat látnak el,
ezért az ő illetményüket az irányításuk alá tartozó állami vállalatok vezető tisztségviselőinek béréhez igazítják.
Azért a többiek sem jártak
olyan rosszul: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesen kívül
minden miniszter fizetése egyforma mértékben nőtt. Ezért
Nagy István agrárminiszter,
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, Varga Mihály
pénzügyminiszter, Trócsányi
László igazságügyi miniszter,
Pintér Sándor belügyminiszter,
Rogán Antal kabinetminiszter,
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Benkő
Tibor honvédelmi miniszter,
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter az eddigi 1 101 900 forint helyett

1 782 100 forintot kap az államtól havonta. A miniszterelnök-helyettes valamennyivel

A fizetésemelés szükségességét azzal indokolta a kormány,
hogy az elmúlt években az átlagbér 65
százalékkal emelkedett.

kisebb fizetésemelést kapott: ő
az eddigi 1 101 900 helyett
1 633 300 forintot keres majd.
Nemrég az Országgyűlés
döntött arról, hogy a jövőben a
miniszterek fizetését maga a
miniszterelnök határozza meg.
Az összeget személyre szabottan a parlamenti képviselői
alapbér kétszeresében állapították meg, kivéve BártfaiMáger és Süli esetében. A
fizetésemelés szükségességét
egyébként azzal indokolta a
kormány, hogy az elmúlt években az átlagbér 65 százalékkal emelkedett, a tárcavezetők
viszont ebből egy forintot sem
láttak, mivel az ő fizetésüket
2010-ben a kormány befagyasztotta.

Hatvan százalékkal csökkentené
saját fizetését Mexikó új elnöke

Havi 270 ezer pesóról 108 ezerre, vagyis havi másfél millió forintra csökkentené hivatalba lépése után saját fizetését Andrés
Manuel López Obrador, Mexikó megválasztott elnöke, ezzel saját
magán és kormányzatán kezdené a szükséges megszorításokat
– számolt be a Fox Newsra hivatkozva a 444.hu.
– Azt akarom, hogy a költségvetés mindenkit érintsen –
mondta. Obrador azt is bejelentette, hogy az új szabályok szerint egyetlen közhivatalnok sem kereshet majd többet az elnöknél. Obrador azt is mondta, hogy a maga részéről ennél
kevesebbel is elégedett lenne, de nem akarta magára haragítani a kormánytagokat, akik közül sokan jól fizető állásokat
adnak fel a versenyszférában a kormányzati munkáért.
Azt a kampányígéretét is megismételte, hogy a közhivatalnokoknak a jövőben kevesebb luxusjuttatás jár majd, nem
lesznek sofőrjeik, testőreik és magán-egészségbiztosításuk,
és megvonják az exelnökök nyugdíját is. A korrupció elleni
harc jegyében pedig vagyonbevallásra kötelezik majd a közhivatalnokokat.

Andrés Manuel López
Obrador.

67 egészséges év:
ennyi jut egy
átlagos magyarnak
Nem áll túl rózsásan a születéskor várható egészséges éveket
tekintve Magyarország: átlagosan, férfiak és nők együtt, mindössze 66,8, egészségügyi
szempontból többé-kevésbé zavartalan évre számíthatnak.
A férfiak mindössze 64,1, míg a
nők 69,5 egészségben eltöltött
évre számíthatnak.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrégiben közzétett számításai szerint az
egészségben eltöltött évek
száma évről évre enyhén növekszik a világ szinte összes országában. Ugyanakkor még
mindig nagyon messze járunk nyugati szomszédunktól,
Ausztriától, az osztrákok
ugyanis átlagosan 72,4 éves
korukig jól tartják magukat.
A szomszédos országok közül
ennél csak Romániában roszszabb a helyzet, ott ördögien
kevés, mindössze 66,6 egészséges évre számíthat az
ember, a sereghajtó pedig Ukrajna 64 évvel.
Világszinten a Közép-afrikai Köztársaságban a legroszszabb a helyzet, ahol mindössze 44,9 többé-kevésbé zavartalan évet jósolnak az embereknek. A listát Japán
vezeti, ott 74,8 egészségben
eltöltött évre számíthatnak az
emberek. A második helyezett
Svájc, ahol 73,5, illetve Franciaország, ahol 73,4 évet
prognosztizál a WHO felmérése. (qubit.hu)
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Erősítenék az ovisok
nemzettudatát

Már folyamatban van azoknak a kisfilmeknek az előkészítése,
amelyekkel az óvodások hazaszeretetét táplálnák. Óvodapedagógusok szerint inkább az eszköz- és munkaerőhiány problémáját kellene megoldani az óvodákban – írta a Népszava.
Saját gyártású kisfilmekkel segítené elő a szülőföldhöz kötődés, az egészséges nemzettudat kialakítását az óvodáskorú gyermekekben az Emberi
Erőforrások Minisztériuma.
A kormány már szeptembertől
megkezdi az erőteljesebb nemzeti nevelést az óvodákban. Az
Óvodai nevelés országos alapprogramjának módosításából
– amit a kormány által életre hívott Nemzeti Pedagógus Karon
kívül egyetlen más szakmai
szervezettel sem egyeztettek. A
kapcsolódó tartalmi fejlesztések megvalósítására a kormány
500 millió forintot biztosít.
„Aktívan dolgozó óvodapedagógusként felháborít bennünket az a tény, hogy Önnek
miniszterként milyen kevés ismerete van arról, hogy egy óvodában mi is zajlik” – olvasható
abban a nyílt levélben, amelyet
óvodapedagógusok egy csoportja írt Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek,
és

amelyhez már több mint 1300an csatlakoztak aláírásukkal.
A levélben kilenc pontban
foglalták össze, mit kellene
tenni valóban az óvodákért
annak érdekében, hogy a kormány elképzelései megvalósulhassanak. Ilyen például az
óvónők adminisztratív terheinek csökkentése, a segítő munkatársak (dajkák, logopédusok)
bérhelyzetének rendezése, a
munkaerőhiány megszüntetése, a dologi költségekre szánt
források emelése, hogy legyen
zsebkendő, vécépapír – ezek
általában csak azért elérhetők,
mert a szülők hoznak.
„Ha valóban javítani szeretne a rendszeren, akkor kérjük, hogy velünk, a területen
dolgozókkal vitassa meg felmerülő kérdéseit és ötleteit,
mert mi látjuk át valójában
az egész rendszert, és ha
már mi sem maradunk a pályán, akkor ki fog dolgozni az
óvodákban?” – zárul a levél.

Rendelje meg most melegvíz-mérő cseréjét!
2018. június 1. és augusztus 31. között megrendelt mérőcsere esetén
az árak:
1 db melegvízmérő-csere
13.990 Ft
2 db melegvízmérő-csere
21.990 Ft
A melegvízmérő-csere megrendeléséhez hívja ügyfélszolgálatunkat:
62/540-540/3-as menüpont.
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Letették az Etelka sori fedett uszoda alapkövét

Jövő év végén már használhatják a szegediek az ország legmodernebb létesítményét

Folytatás az 1. oldalról
Az új uszoda helyszínének kiválasztásakor az egyik fontos
szempont volt, hogy a szegedi
oldalon épüljön fel, mivel a jelenlegi létesítmények az újszegedi oldalon találhatók. A kijelölés másik fontos szempontja volt, hogy a helyszín gépkocsival, közösségi közlekedéssel és akár kerékpárral is jól
megközelíthető legyen.
Botka László az ünnepélyes
alapkőletételen elmondta, az új
uszoda 425 nap múlva már
állni fog, és a jövő év végén már
csobbanhatnak is a medencékben a látogatók.
A polgármester azt is bejelentette, hogy az új fedett
uszoda elnevezésére a szegedieket kéri meg az önkormányzat.
Ahogy a város lakói döntöttek

az új villamosok és trolik színéről, az új autópályahíd elnevezéséről, valamint a Móra park
szökőkútjáról, úgy Szeged legújabb sportlétesítményének nevéről is a szegediek dönthetnek.
Elhangzott, az Etelka sori új,
fedett sportuszoda 15,5 milliárd forint állami forrásból épül
meg. A beruházás lebonyolítója
a Szeged Pólus Nonprofit Kft., a
későbbi üzemeltető pedig a
szintén önkormányzati tulajdonú Szegedi Sport és Fürdők
Kft. A kivitelezők a győri székhelyű West Hungária Bau Kft.
és a szegedi Dél-Konstrukt Zrt.
lesznek.
Kanász István, a WHB Kft.
projektigazgatója az építkezéssel kapcsolatban lapunknak elmondta, a munkát a napokban

Az új uszoda látványterve.

Szegedi Tükör
az időkapszulában

Az alapkő – amit Botka
László polgármester, Paár
Attila, a West Hungária
Bau Kft. ügyvezetője,
Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Joób
Márton, a közgyűlés sportbizottságának elnöke helyezett el – a nagymedence alá került. Az időkapszulába az új uszoda tervrajzai, a Szegedi Tükör
2018. június 30-án megjelent száma, amelyben
beszámoltunk arról, hogy
épülhet az új uszoda, valamint lapunk egy aktuális
példánya, Szeged-érem és
pénzérmék kerültek.
kezdik el, a földmunkákkal
másfél-két hónap alatt végeznek, majd mélyépítési munkálatok következnek, utána pedig
a vasbetonszerkezet-építésre
kerül sor. A tervek szerint az
uszoda épülete az ősz végén
kezd majd el kiemelkedni a
földből. A cég a budapesti
Tüske uszodát építette, de
ahogy a projektigazgató fogalmazott, a szegedi sokkal na-

Botka László polgármester elmondta, az új uszoda 425 nap múlva már állni fog.
gyobb feladat lesz számukra,
főleg a nagysága és a különlegesnek számító 52 méteres
acélrácsos tartós lefedés miatt.
A beruházásban egy 1200
fős fix lelátós fedett versenyuszoda épül meg, amelyben 50
méteres, valamint 25 méteres
úszóversenyek, illetve vízilabdamérkőzések is megrendezhetők. Emellett az akadálymentes
kialakításnak köszönhetően a
különböző parasportversenyek
lebonyolítása is lehetővé válik
majd. A létesítmény természetesen megfelel a FINA szabályainak és a televíziós közvetítések
feltételeinek is.

A 13 ezer 305 négyzetméter nettó hasznos alapterületű
létesítményben lesz egy 50
méter hosszú, 25 méter széles, 10 pályás, 2,2 méter
mélységű versenymedence,
amelyből egy mozgatható válaszfal segítségével 2×10
darab 25 méteres pálya alakítható ki. A medencecsarnok
természetes megvilágítású
lesz, sötétíthető, valamint televíziós közvetítésre alkalmas
sportvilágítást is kiépítenek
benne. A versenymedence
mellett egy 25 méter hosszú
és 15 méter széles, 6 pályás,
1,8 méter mélységű bemele-

gítő medence, egy 20 méter
hosszú és 12,5 méter széles
meleg vizes tanmedence, valamint meleg vizes külső-belső
lazító ülőmedence kerül kialakításra.
A sportolói és a lakossági
igények teljes körű kielégítése
érdekében kondicionáló termek, konferenciaterem, egyesületi irodák, gyermekmegőrző, tanulószoba, üzlethelyiség és egy wellnessrészleg is
lesz az új létesítményben. A lelátók az akadálymentes kialakításnak köszönhetően kerekesszékkel is megközelíthetők lesznek.

Szabó Gábor: A magyarság nem olyan, mint a kabát

Szeged a példa, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk úgy, hogy közben a világban is otthon vagyunk

naponta gyarapítani az országot, és büszkének lenni
arra, hogy magyarok vagyunk. Szeged a példa, hogy
büszkék lehetünk arra, hogy

Szeged a példa, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk úgy, hogy közben a világban is otthon vagyunk
– mondta augusztus 20-án ünnepi beszédében Szabó
Gábor akadémikus, a szegedi egyetem korábbi rektora,
Szeged város idei díszpolgára Szent István és Gizella szobránál. Kondé Lajos püspöki helynök megszentelte, Botka
László polgármester pedig megszegte az új kenyeret.
A hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án felvonták a nemzeti zászlót a
Széchenyi téren, majd a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar és a Pavane Táncegyüttes műsora után kihozták a tápai hagyományőrzők a városházáról a
megszentelendő új kenyereket. Idén Szabó Gábor akadémikus, Szeged díszpolgára
mondott ünnepi beszédet
Szent István és Gizella szobránál.
– Augusztus 20. a magyarság ünnepei közül talán
az egyetlen olyan, ahol maradéktalanul lehet ünnepelni,
hiszen nem következett be

az, hogy elődeink valami szépet, maradandót akartak alkotni, aztán jött valamilyen
idegen nagyobb hatalom, és
nagy megtorlás lett a vége.
István mérnöki pontossággal
elhelyezett minket Vatikán és
Bizánc között, és azt is megcsinálta, hogy ne legyünk a
Német-római Birodalom vazallusai. Ez így igazi mestermű volt – hangsúlyozta a
szónok.
Szabó Gábor Tömörkény
egyik novellájából idézett,
majd arról beszélt, hogy az új
kenyeret, annak megszegésének fontosságát akkor értette meg igazán, amikor egy
nála tanuló amerikai dokto-

István mérnöki pontossággal elhelyezett minket Vatikán
és Bizánc között.

Szabó Gábor, Szeged
díszpolgára

A tápai hagyományőrzők az új kenyérrel.
randuszhallgató csodálkozott rá a veknire. – A doktorandusz azt mondta, most
fogta föl igazán, mit is jelent
az az amerikai mondás, hogy
ez a legnagyszerűbb találmány a szeletelt kenyér óta.
Amerikában több mint har-

minc éve nincs szeleteletlen
kenyér. Itt nézte a boltban a
veknit, hogy az micsoda
– mondta Szabó Gábor.
– Ezekben a változó időkben vissza tudunk nyúlni a
Szent István-i örökséghez.
Szent István intelmeiben egy

helyütt azt mondja, ha lerombolnád azt, amit felépítettem,
ha szétszórnád azt, amit öszszegyűjtöttem, nagy kárára
lenne az országnak. Hogy ez
ne legyen így, mindennap
gyarapítsd az országot. Ezt
kell csinálnunk. Magyarként

magyarok vagyunk úgy, hogy
közben a világban is otthon
vagyunk – hangsúlyozta
Szabó Gábor. Szeged díszpolgára azt is mondta, szerinte
a magyarság nem olyan,
mint a kabát, ne kívül hordjuk, hanem belül.
Kondé Lajos püspöki
helynök szentelte meg az új
kenyeret, amit Botka László
polgármester szegett meg.
Az új kenyeret szétosztották
a jelenlévők között.
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Ha a bérlő újítja fel a lakást…

IKV-pályázat szeptember 21-i határidővel

A konstrukció lényege, hogy a bérlő a térítési díj terhére –
a szabadpiacon bérleti jog ellenértékének is nevezik –
saját igényének megfelelően újíthatja fel a leendő határozatlan idejű bérlakását, és költségelvű lakbért fizet. A pályázati határidő: szeptember 21.
Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról szóló rendelet 2017. decemberi módosítása révén új bérbeadási
konstrukcióra nyílt lehetőség.
A lakás, bérlő általi helyreállítása mellett határozatlan
idejű bérleti jogviszony létesítésére nyílik lehetőség, térítési díj és költségelvű bérleti
díj megfizetése mellett. A cél,
hogy a helyreállításra szoruló
üres lakásokban az alapvető
munkák elvégzésén túl a
bérlő igényeire szabva történjen meg a lakás felújítása.
Lapunk augusztus 18-i
számában jelent meg a pályázati felhívás. Az IKV honlapján
is megtalálhatják a 12, jellemzően nagy alapterületű,
belvárosi épületekben lévő
helyreállítatlan lakást a KölCím/
építési mód

Klauzál tér 5. 1/7.
hagyományos

tó jövedelemmel kell rendelkeznie.
A pályázati dokumentációt lakásonként 5000 forintért lehet megvásárolni,
mely tartalmazza a pályázati
kiírást, a pályázati ajánlatot, a
helyreállítási munkákra vonatkozó árazott költségvetést.
A pályázó a pályázat benyújtásával köteles megfizetni a pályázati díjat, amely
a helyreállítási munkálatok
költségének megfelelő öszszeg. Például a Klauzál tér 5.
1/7. szám lakás esetében a
pályázati díj összege 4,5 millió forint.
A nem nyertes pályázóknak a pályázati díjat tárgyalást követő tíz munkanapon
belül visszautalják, a nyertes
esetében pedig a szerződés-

Lakás alapterülete /
komfortfokozata /
helyiségek / lakbérövezet

Induló térítési díj
és az emelés mértéke
(Ft)

66 m2, összkomfortos, 2 szoba,
előszoba, konyha, kamra,
közlekedő, fürdőszoba
helyiségekből álló,
I. lakbérövezet

induló térítési díj:
6.600.000,–
emelés mértéke:
100.000,–

csey utca 4., a Klauzál tér 5.,
a Széchenyi tér 15., a Stefánia 1–2., a Kazinczy utca 2.,
illetve az Attila utca 1. alatt.
Pályázhat minden nagykorú magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki nem
rendelkezik Szegeden önkormányzati bérlakással – ide
nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezését, a fiatalok, egyetemi,
főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő
elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést. Továbbá akinek,
valamint a vele együtt költöző
személyeknek a lakásrendelet hatálya alá tartozó lakás
vonatkozásában fennállt korábbi bérleti jogviszonya
nekik nem felróhatóan szűnt
meg, illetve a korábbi bérleti
jogviszonyt érintően büntető-,
polgári peres vagy egyéb hatósági eljárás nem indult, valamint díjhátralék nem terheli. A pályázónak, illetve a
vele együtt költöző személyeknek legalább 37 050 forint egy főre jutó havi net-

kötést követően szerződési
biztosítékként szolgál a külön
megállapodásban rögzített
helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges
károk megtérítésére.
Egy pályázó több lakásra
is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet
bérleti szerződést.
A pályázati ajánlat benyújtása egyúttal a pályázat induló térítési díjának elfogadását is jelenti. Az induló térítési díj összege az említett
Klauzál tér 5. 1/7. sz. alatti
lakás esetében 6,6 millió forint. Az induló térítési díj öszszegét a pályázók a pályázati
tárgyaláson szóban emelhetik a pályázati felhívásban
meghatározott összeggel (az
említett lakás vonatkozásában ez az összeg 100 ezer forint) vagy annak egész számú
többszörösével.
A pályázat nyertese a térítési díj összegére legmagasabb ajánlatot tevő pályázó
lesz. Amennyiben a pályázaton csak egy pályázó vesz
részt, az egyedüli pályázó lesz
automatikusan a nyertes.

A nyertes pályázóval egyéves határozott időre szóló lakásbérleti szerződést kötnek,
mely időtartam alatt a bérlő
köteles legalább a pályázati
anyag mellékletét képező
költségvetés szerinti munkákat elvégezni, de annál igényesebben is felújíthatja a
lakást. A munkálatok elvégzését az IKV Zrt. folyamatosan
ellenőrzi.
Amennyiben a bérlő a
helyreállítási munkákat elvégezte, azt az IKV Zrt. műszaki
ellenőre igazolta, valamint
lakbér, illetve közüzemidíj-tartozása nincs, abban az esetben az egyéves határozott
időre szóló lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra módosul, és a szerződési biztosíték összege a bérlőnek visszajár.
A lakásbérleti szerződés
határozatlan időtartamra történő módosításának feltétele,
hogy a bérlő a térítési díj és a
helyreállítási költség összegéPályázati díj
és egyben
helyreállítási
költség (Ft)

Bérleti díj
(Ft)

4.543.049,–

50.292,–

nek különbözetét megfizesse
a bérbeadó részére.
A példalakás esetében:
amennyiben a pályázati tárgyaláson a térítési díj összegére nem érkezik magasabb
ajánlat, a térítési díj 6,6 millió
forint, a helyreállítási költség
4,5 millió forint, különbözetük
2,1 millió forint. A bérlő által
fizetendő összegbe a bérlőt
megillető szerződési biztosíték összege beszámításra
kerül, ez esetben a bérlőnek
visszajáró 4,5 millió forintból
a bérlő által fizetendő 2,1 millió forintot levonják, így a két
összeg különbözetét, azaz
2,4 millió forintot fizetnek
vissza a bérlőnek.
A bérlő költségelvű lakbért (ami kb. fele a szabadpiaci lakbérnek) köteles fizetni,
a példalakás esetében havi
50 ezer forintot, hogy a bérbeadó a lakáson belül karbantartást, pótlást, cserét nem
végez.
A pályázatokat az ajánlattal és a pályázati díj befizetésének igazolásával szeptember 21-e 13 óráig lehet benyújtani.

Bite István: Közösen főzünk, takarítunk,
s ápolom a feleségem, ha úgy alakul

Bite István a feleségével. Mészáros Tamás önkormányzati képviselő és Farkas Katalin,
a humán közszolgáltatási iroda munkatársa a 90. születésnapján köszöntötte Bite Istvánt.
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte a napokban a
szegedi Bite István, aki nagyon szeret piacra járni, és
szívesen végzi otthon a házimunkát.
Az 1928. augusztus 18-án
született Bite István így mesélt az életéről: – Szegény
családban születtem, egy
évvel a nővérem után. Az iskoláimat technikumi érettségivel zártam. 1954-ben megnősültem, és három gyermekünk született. A feleségemmel immáron hatvannegyedik éve éljük közös
életünket jóban s rosszban.
– 1973-ban felépítettük
második családi házunkat,
ahol gazdálkodtunk is. Eközben a Tátra téri templom építésében is aktívan részt

Felújítások
– képviselői
keretből

Az egyéni képviselői keretek
felhasználásáról döntött a
közgyűlés pénzügyi bizottsága. Mihálffy Béla dorozsmai képviselő Subasán és
Sziksósfürdőn buszmegállók
javítására 90 ezer forintot, a
szintén Dorozsmát képviselő
Lauer István a Rengey utca
egy járdaszakaszának rekonstrukciójára közel 120
ezer forintot biztosított. Nógrádi Tibor 200 ezer forinttal
támogatja a szentmihályi kakasfőző fesztivált, míg Szécsényi Rózsa Tápén az Új
temető emlékfalának bővítésére, a halottak napi speciális buszjárat pluszkiadásaira,
a helyi polgárőr-egyesület
működési költségeire, valamint a Piac téri kosárlabdapalánk felújítására biztosított
jelentős összeget a képviselői keretéből.

vettem. Feleségem a három
gyermekünk nevelése mellett varrónőként dolgozott.
Később családot alapítottak
és kirepültek a gyermekeink,
ezért 2007-ben megváltunk
a családi fészektől, és társasházi lakásba költöztünk.

A nyugdíj mellett
még négy évig voltam portás a szegedi gyufagyárban.
Bite István

– Negyvennégy év munkaviszony után mentem
nyugdíjba. Harmincnégy hónapig voltam katona, őrmesterként szereltem le. A
nyugdíj mellett még négy évig
voltam portás a szegedi gyufagyárban.
– Nagyon szeretek piacra

járni, bevásárolni, aktívan végzem a házimunkát a feleségemmel, aki a 91. évébe
lépett. Gyenge egészségi állapota kicsit gátolja az itthoni teendőkben, ezért közösen
főzünk, takarítunk, és ápolom
őt, ha úgy alakul. Önzetlen türelemmel viseljük egymás
egészségi gondjait. Mostanra
már szépen gyarapodott a család, öt unokánk és egy dédunokánk született – mondta
Bite István, aki nagyon hálás
volt a köszöntésért.
Az önkormányzat nevében Botka László polgármester jókívánságait Mészáros
Tamás önkormányzati képviselője adta át, a miniszterelnök nevében Farkas Katalin,
a humán közszolgáltatási
iroda munkatársa köszöntötte Pista bácsit.

Négy városrészben fűtenének
geotermikus energiával

Évente hétmillió köbméter kus hőellátásának fejlesztéföldgáz kiváltása, valamint a sét tűzi ki célul. A mostani
káros emisszió 55 százalé- beruházás egy korábbi, sikekos csökkentése az ered- res projekt folytatása, amely
ménye annak a geotermi- Újszegedet és a belvárost
kus kaszkádrendszernek, érintette.
Korábban megírtuk, a
amelyet az utóbbi években
Szetáv egy
építettek
ki
uniós pályáSzegeden. A
zat segítséföld mélyéből
gével 10 milelőtörő forró
liárd forintból
víz hasznosíEnnyiből korszerűsítené
kor
szerűsítása a közeljöa Szetáv az elavult távtené az elvőben folytafűtőrendszert.
avult távfűtőtódik.
A napokban jelent meg a rendszert. Jelenleg 28 ezer
Közbeszerzési Értesítőben a szegedi háztartásnak biztoVállalkozási szerződés kere- sítja a meleg vizet és a fűtést
tében Szeged geotermikus a Szetáv. Ehhez évente 30
hőellátásának megvalósí- millió tonna gázt éget el, amitása négy városrészben című vel 58 ezer tonna szén-dioxiközlemény. A projekt az dot enged a levegőbe. A
odesszai, a rókusi, az északi beruházással a cég műkövárosrészi, valamint a felső- dése és a város levegője is
városi hőkörzetek geotermi- javulni fog.

10 milliárd
forint
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Újabb közlekedési változások a Tisza Lajos körúti építkezés miatt

A Tisza felől a Boldogasszony sugárút, Vitéz utca, Petőfi Sándor sugárút útvonalon lehet autózni a Dugonics tér felé

A korábban bejelentett és június 18-tól életbe lépett forgalomkorlátozások a kivitelezési munkálatok előrehaladtával változtak a második ütem alatt. Az érintett
útszakaszon jelenleg nemcsak útfelújítás, de a közművek jelentős korszerűsítése is zajlik a Vízmű Zrt. mellett
a NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. együttműködésével.
Az augusztus 21-én életbe lépett forgalomtechnikai változás során a Tisza Lajos körúton egyirányú forgalom lesz, a
Petőfi Sándor sugárút felől a
Tisza irányába, egy sávon.

Autóval

A területre továbbra is behajtási tilalom lesz érvény-

ben, kivéve az ott lakók, az
áruszállító autók, a taxi és a
tömegközlekedési járművek
számára.
Az erre közlekedő autósok számára a Tisza irányából a Dugonics tér felé a
Boldogasszony sugárút–
Vitéz utca–Petőfi Sándor
sugárút útvonalon biztosított a közlekedés. Ellenkező

Állványzat az IKV-tól
a szegedi társasházaknak
Egyedülálló lehetőséget kínál az IKV Zrt. a társasházaknak. A belvárosban több olyan társasház található, amelynek épülete a
város különleges, építészetileg is kiemelkedő atmoszférájának
nélkülözhetetlen eleme. Az IKV hozzá kíván járulni a társasházaknak nagy anyagi terhet jelentő épülethomlokzatok felújításához, karbantartásához, és a piaci ár negyedéért kínálja
bérbeadásra az építőipari homlokzati állványzatát.
Ez azt eredményezheti, hogy a homlokzatfestés és -javítás
vállalási díja mintegy 25-30 százalékkal csökkenhet. A bérleti díj:
10 Ft + áfa/m2/nap. Az állványzat szállítása és felállítása a munkavédelmi szabályok betartásával a bérbevevőt terheli. A homlokzati állvány paraméterei: a keret magassága: 2 méter, a keret
szélessége: 0,65 méter, a keret távolsága: 1,25 méter vagy 2,5
méter, maximális beépíthetőség: 800 m2.
Példa egy 10 méter munkamagasság, 8 méter járópalló, 10
méter homlokzatszélesség esetében: 20 db állványzatkeret, 12
db palló, 20 db védőkorlát, 7 db védőkorlát, 8 db rögzítőrúd bilinccsel, 4 db ajtós palló, 4 db feljárólétra, 10 db kerettalp, 40 db
rugós biztosítócsap, 8 db homlokvédő.
További részletek a 06-62/563-211-es telefonszámon, e-mailben az ikv@ikv.hu címen vagy előzetes egyeztetést követően
személyesen a Szeged, Fonógyári út 24. szám alatt kapható.

irányba a Petőfi Sándor sugárút–Bécsi körút–Boldogasszony sugárút a lehetséges kitérő. A Tisza felől érkezőknek a Szentháromság
utca felé nem lehet balra

Megszűnt a parkolási lehetőség a
Vitéz utca Szentháromság utcától a Petőfi Sándor sugárútig terjedő szakaszán mindkét oldalon.
kanyarodni. A jelzőlámpák a
felújítás időtartama alatt
nem üzemelnek.
Az Aradi vértanúk terén,
a Zrínyi utca felől nincs kijutási lehetőség a körútra. A
Zrínyi és a Jókai utca zsákutca, parkolni viszont továbbra is lehet ott. Megszűnt viszont a parkolási lehetőség a Vitéz utca Szentháromság utcától a Petőfi
Sándor sugárútig terjedő szakaszán mindkét oldalon. A
Szakorvosi Rendelőintézet
(SZTK) gépjárművel való
megközelítése a Szentháromság utca felől lehetséges.
A felújítási munkák augusztus 21-én indult szakaszában a Vitéz utca a
Boldogasszony sugárúttól a
Petőfi Sándor sugárútig egyirányú lesz. Az utcában megszűnt a jobbkéz-szabály, és

elsőbbséget kap a keresztező utcákkal szemben.
A Szentháromság utca elsőbbsége megmarad a
megszokott állapot megtartása érdekében, noha az
utca a Vitéz utcától a Tisza
Lajos körútig zsákutca.

Busszal és trolival

A tömegközlekedés egy
irányban, a Dugonics tér
felől a Tisza irányába egy
sávon közlekedik. Visszafelé
pedig a Vitéz utca, Petőfi
Sándor sugárút útvonalon. A
Tisza Lajos körúti megállók
továbbra sem üzemelnek,
ideiglenes megállókat a
Szentháromság utcai megálló kiváltására a Vitéz utcában alakítottak ki. A 24-es
és a 32-es busz a 36-os
busz Bódogh J. utcai ideigle-

Változott a 8-as és a
10-es troli közlekedési útvonala, ideiglenes megállót alakítottak ki a Vitéz
utca 17–19. számú
ház előtt.

alakítottak ki a Vitéz utca
17–19. számú ház előtt.

Kerékpárral
és gyalog

zás augusztus 21-én kezdődött, a változásokról a jövőben is tájékoztatjuk a szegedieket. A személygépjár-

A személygépjárműforgalom várhatóan
október közepétől
veheti birtokba a
körutat
mindkét
irányban.

nes megállójában áll meg
és várakozik, és mint eddig,
a Földváry utca–Bódogh J.
utca–Vitéz utca–Petőfi Sándor sugárút útvonalon fordul
meg. A 8-as és a 10-es troli
közlekedési útvonala változott, ideiglenes megállót

Kerékpáros közlekedés az
építési területen továbbra
sem biztosított, megszűnt a
Jókai utcánál való átjárhatóság. A gyalogos közlekedésben az eddigiekhez képest
nincs változás, de fokozott
figyelmet és türelmet kérnek az itt lakóktól, különös
tekintettel az iskolásokra és
szüleikre, valamint az egyetemi hallgatókra. A munkálatok miatti forgalomkorláto-

mű-forgalom várhatóan október közepétől veheti birtokba a körutat mindkét
irányban. A beruházás előreláthatóan december 31én fejeződik be.

tesítettek a várók, közülük számos kapott esőbeállót, vannak
olyanok, ahol mini kerékpártárolót is kialakítottak. – Mindenhol elkészültek a járdakapcsolatok, a totemoszlopokat is
fölszerelték. A kerékpártárolók

kialakításánál a lakossági igényeket felmérve döntöttünk –
mondta Tapasztó Sándor.
A nem hivatalosan átadott
megállók: Budapesti körút,
mindkét oldalon; az Etelka sori
megálló a Felső Tisza-parti ke-

reszteződésben; Újszegeden, a
Thököly utcában; Dorozsmán a
volt nagybani piacnál két megálló; Baktóban, a Ladvánszky
utcában; az Ortutay utcában
két megálló és a Bécsi körúton.

Buszmegálló-felújítás: tízet már használnak

Szeptember végén kell elkezdeni a műszaki átadásátvételét annak a 36 megállónak, amelyeket nyáron
újítanak fel a városban.

A Szegedre érkező 34 milliárd
forint uniós támogatásból 417
millió forintot költ a város a
megállók korszerűsítésére. Az
autóbuszöblöket bazaltbeton
burkolattal erősítették meg,
amely öt hét alatt köt megfelelő szilárdságúra. A munka folyamatosan zajlik. Tapasztó
Sándor, a beruházást koordináló Szeged Pólus Nonprofit
Kft. projektigazgatója elmondta: nem lesz csúszás,
annak ellenére sem, hogy egykét helyen előre nem várt problémát kellett elhárítani.
A megállók peronja mindenhol egységes, akadálymen-

Felújított buszmegálló a Bécsi körúton.

6 l KÖZÉLET

2018. AUGUSZTUS 25., SZOMBAT

Fényirdák és fotográfusok a hőskorból

1879 áprilisában arról írtak, hogy fényképíró érkezett Szegedre, aki egy tágas ladikban állította fel a műszereit

Szegeden 1859-ben nyílt
meg az első fényképészműterem. A fotográfia ettől
kezdve egyre nagyobb mértékben hozzátartozott Szeged életéhez, megörökítve
az itt élő embereket, dokumentálva a városkép alakulását, a közösség számára
fontos örömteli és tragikus
eseményeket.

Szegeden az Amerikából hazajött Debrecenyi Ignác nyitotta
meg az első fényirdát 1859ben. Ugyanekkor már dolgozott
az első amatőr fényképész is,
a gyógyszerész képzettségű
Rohrbach Antal, aki a kor műszaki bravúrjának számító vasúti híd építésének krónikása
volt. Munkájának elismeréseképpen a francia hídépítő társaság a cég külhoni munkáinak dokumentálásával is
Rohrbachot bízta meg.

Sorra nyíló
napfényműtermek

Bár Debrecenyi Ignác nyitotta
meg az első fényirdát Szegeden a Palánkban, a Révai
utca 18. szám alatt, 1864-től
már nem volt hír róla, egészen kilencvenéves korában
bekövetkezett haláláig. Valószínűleg nem bírt lépést tartani az időközben megnyíló
napfényműtermekkel. Debrecenyi Ignác egy külterületi
kézbesítői állomás jövedelméből élt.

Művészet, kézügyesség,
kémia

A Széchenyi tér a nagy árvíz idején. Klösz György felvétele, 1879.

Landau Alajos

Az első napfényműtermet a
festő Landau Alajos építette. Művészi látásmódra,
kézügyességre és nem kis
mértékű vegyészeti tudásra
is szükség volt. Kezdetben

Szegeden az első állandó fényképészeti üvegműtermet
Landau Alajos nyitotta meg 1862-ben a Búza téren a
Korda–Dáni-házban (Dáni utca 7.). Landau a bécsi akadémián tanult, 1859-ben költözött Szegedre, a reáltanodában rajzot és szépírást oktatott. Az 1862-es szünidő
alatt sajátította el a fényképezést. 1870-ben visszavonult a fényképészettől, ezután csak a rajztanításnak élt.

Gróf Endre, 1900.
A Brenner testvérek műterme.

A mai Tisza Lajos körút a Dugonics tér felől.
Letzter Lázár 1882-es felvétele.

Bietler Ferenc

Bietler Ferencnek a Széchenyi tér 152. szám
alatti Rieger-házban volt
az első műterme 1864
és 1866 között. 1869ben új napfényműtermet épített a színház
mellett, a Könyök utca
308. szám alatt (a mai
Kölcsey és Kelemen
utca torkolata helyén).

ugyanis a kallódiumos nedveslemez negatívot még a
fotográfus maga készítette
el közvetlenül a felvétel
előtt, a pozitív kép albuminpapírját is a fényképész érzékenyítette felhasználáskor. A műtermen kívüli felvételekhez egész laboratóriumot vitt magával.
Nagy előrelépés volt az
1880-as években elterjedt,
készen kapható zselatinos
szárazlemez negatív használata. A fényképkészítés

pedig a fényképes igazolványok megjelenése a mindennapokban is nélkülözhetetlenné tette a fényképet.

Letzter Lázár

Letzter Lázár 1832-ben Kassán született, felesége Schiff
Sarolta. Letzter Lázár műtermét Letzter L. királyi udvari
fényképész név alatt a Kárász utcán a Madár-féle ház
második emeletén nyitotta meg (Kárász utca 8.). 1882ben a főkapitány tudni akarta, alkalmas-e a színház teteje tűzjelző állomás létesítésére. Megbízta Letztert
Szeged látképének elkészítésével. A felvételek a színház
zsinórpadlásának tetejéről, a város legmagasabb pontjáról készültek.

Megbecsült polgárok
könnyebbé vált, ugyanakkor a társadalom számos rétegében elfogadottá, sőt A több mint fél évszázadon átmegfizethetővé vált a kép- ívelő időszak Szeged életében
írásnak ez a
módja. A 19.
század végén
A fővárosi Brenner testvérek, Sarolta
és Viktor 1898-ban vették bérbe a
Kölcsey utcai volt Keglovich műtermet. Brenner Sarolta Regina 1901ben Szegeden kötött házasságot
Lintner Ferenc fényképésszel. Brenner Viktor Hugó 1904-ben Szegeden
házasodott, felesége Grasselli Sarolta.
1908-ban a cég új műtermet építtet a
Jókai utca 3. szám alatt, ahová 1909ban áttelepítette a főüzletét, és 1910
nyarán a Kölcsey utcai végleg megszűnt.
Tisza-híd a rakparttal Újszeged felől. Keglovich Emil felvétele, 1900.

fontos korszak volt,
az árvíz utáni újjáépítés
modern
nagyvárost teremtett, ezt nyomon
követhetjük többek
között a viseletben
is. Ezen időszak
alatt mintegy negyvenöt fényképészműterem
dokumentálta a város
változó arcát, a
Brenner Testvérek
cég húsz évig, Keglovich Emil harminc
évig működött.
A fotográfusok
megbecsült polgárai

Keglovich Emil

Keglovich Emil feltehetően Letzteréknél tanulta a fényképészetet.
1882-ben már a Letzter
és Társa cég művezetője, majd 1888-tól a
Letzter és Keglovich cég
egyik tulajdonosa. 1891ben feleségül vette Till
Herminát, Till József tekintélyes szegedi kereskedő leányát. 1892-től a
Kölcsey utca 8. szám
alatti műterem egyedüli
tulajdonosa. 1897-ben
műtermét a Klauzál tér
7. szám alá, a Wagnerházba költöztette. Munkássága elismertségét
jelzi, hogy halála után is
a Keglovich céget bízta
meg a városi tanács
1913-ban a lebontásra
ítélt Szent Dömötörtemplom fényképezésével.

Landau Alajos fotója, 1870 körül.

Brenner testvérek

Szabó Antal szegedi tábornok.
Bietler Ferenc felvétele, 1865.

voltak a város
társadalmának.
Munkájuk nyomán olyan sajátos, újfajta forrásanyag született, amelyeket
nem nélkülözhetnek a helytörténet kutatói
és a múltat
megismerni vágyók.
(Forrás: Szeged
fotótörténete
1859–1913, a
Móra Ferenc
Múzeum fotógyűjteménye)
Szabó C.
Szilárd
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Mocsáron nőtt ki Mestörhögy, Aszalóvőgy, Hernyós és Teás

Hiányzik a móravárosiság a civil szervezet vezetőjének

Télen jégpálya, tavasszal
bűzös mocsár, nyáron feneketlen portenger – írta a területről 1932-ben Halász Pál
plébános. Szegény munkások, iparosok, földművesek népesítették be. Mára
egyre tetszetősebb, ám közösségi háza továbbra sincs.
Városrésztörténeti sorozatunkat Móravárossal folytatjuk.
– 1986-ban jöttünk lakni Móravárosba, kertvárosias környékre vágytunk. Persze akkor
még nem így néztek ki az utcák
és a házak. Egy régi utazó szavai jutnak eszembe: „az utcák
sárosak, és a templomhoz vezetnek”. Kis túlzással, de ilyen
volt a mi Lendvai utcánk is.

rendeztek, amely a városrészt
határolja. A Vadaspark lakópark is a területhez tartozik,
mégis elkülönül.
Egyesületüket nyolc éve
alapították. Szerveztek Móravárosi Esték előadás-sorozatot,
keresztet állítottak a Kálváriadombon, Móraváros címmel
lapot adnak ki. Évente invitálnak Móravárosi Napokra szeptemberben a Sándor Csikar
Grundon ebéddel, focival, a
móravárosi középiskolában
pingpongversennyel. A sporton
keresztül is igyekeznek megszólítani a környékbeli fiatalokat. A Móravárosi-Kinizsi
Sportkör Egyesület futballszakosztálya mellett négy éve megalakították a pingpongosokét.

A kápolna helyén a civilek emeltek keresztet a Kálváriadombon.
Ahogy az idősek helyét kezdték
átvenni a fiatalok, felújították a
döngölt salakra felhúzott épületeket – gondolt vissza Csiszár
Sándor, a Móravárosért Egyesület elnöke.

Nincs központja

A közösség ezer sebből vérzik.
A civil szervezet vezetője azt
mondja, az idősek egyre kevesebben maradnak, a fiatalokat
nagyon nehéz bevonni bármibe. És mert korábban az itteni gyárak alakították a
kulturális életet saját
programjaikkal és kultúrtermükkel, bezárásukkal a lakosság
körében a „móravárosiság” nem alakult ki,
annak ellenére, hogy
régi városrészről beszélünk. Nem jött létre
sem városrészi központ, sem kultúrház.
Ha rendezvényt szerveznek, a templom közösségi háza vagy egy
vendéglátóhely jöhet szóba.
Családi napot a Kálvária téren

Évente meghirdetnek a városrészben egy egynapos kirándulást, idén Szekszárdon és
Gemencen jártak.

Móra Balázs főbíró

Bálint Sándor írta a városrész
elnevezéséről, hogy talán Móra
Balázs főbíró idejére (1676)
megy vissza, akinek cölöpökkel védett nemesi kúriája állt a
környéken valahol. A néprajztudós hozzátette, Móraváros vízállásos, nádas
földje évszázadokon át

Életképek
a Kolozsvári téri
iskolából.

Csiszár Sándor sziszifuszi munkát végez, hogy közösséget építsen Móravárosban.
nyilvánvalóan lakatlan volt.
Legföljebb hátságain alakultak
ki kertek, szőlők. Ilyen volt a
18. században emlegetett, de
a név után feltétlenül még a
középkorban telepített Betlehem a mai Rákóczi utca nyugati részén, továbbá a
Mestörhögy, nyilván az alsóvárosi templomtól északnyugatra. Az Aszalóhögy, olykor
Aszalóvőgy, röviden Aszaló
nagyjából a mai Kálvária sor és
Korda sor szögében terült el.
Az első világháború után Ottovay telep néven épült be. Ettől
délre terült el a ma már szintén
beépített Hernyós kertség. A
körtöltéstől, a budapesti és
szabadkai vasútvonaltól bezárt
kis háromszögletű részének viszont Teás a neve.
A Cserepes sor a régi fazekasok, népiesen cserepesek
hajlékára, illetőleg munkahelyére emlékeztet. Nem véletlen,
hogy
a
város
legnagyobb téglagyára a 19.
század folya-

kájáért mást a várostól, csak
azt, hogy vegye gondozásba
ezt a városrészt, szüntesse
meg végre azokat az állapotokat, amelyek megnehezítik és
megkeserítik az egész Móraváros életét.
A városrész mély fekvésű,
és így legjobban ki van téve a
talajvíz könyörtelen pusztításának. Ősztől késő tavaszig
sok évtized óta víz alatt áll ez
a külön kis város. Tavasszal,
amikor szökőárszerűen tör föl
a föld alól a talajvíz, ingoványteleppé változik át. Szélső
utcái teljesen víz alá kerülnek,
bűzös mocsarak és baktériumtól hemzsegő tavak keletkeznek az utcákon a házak
előtt, a házak udvarában, sőt
a házak lakószobáiban is.
A nyár – ha száraz – annyi
enyhülést hoz, hogy a mocsarak helyét feneketlen portenger foglalja el. Amint azonban

mán itt bontakozott ki. A nagy- tatták át a neveket e-ző
körút és a Kálvária sugárút ta- alakra. Akkor lett a régebbi
lálkozásánál volt a katolikus Gyöp utcából Gép. Móraváés görögkeleti, később még a rosban települtek le a város
zsidó temető. Az
1831. évi kolerajárvány után a Kálváriát és a temetőket
mostani helyükre
telepítették. Az így
felszabaduló területeket és szomszédos szántóföldeket
házhelynek osztották ki.
A családi település nyomait őrzik
Móraváros utcanevei: Móra, Szekeres, Hajnal (ennek Háttérben a Kálvária-kápolna 1935-ben. Fortepan Fődi Gábor 1935.
félreértéséből született az árvíz után az ellenté- legszegényebb
családjai, egy kis eső esik, újra előtűntes, a szegedi népnyelvben amelyekből az agrárproletár: nek a mocsarak, úgyhogy az
ismeretlen Alkony), Farkas, kubikos, téglagyári munkás utcákban közlekedni, sőt igen
Katona, Csillag, Fölhő, Kor- és gyári munkás (téglagyár, sok »ideiglenes« házban lakni
mányos, Faragó utca. A Vörö- dohánygyár, kendergyár, pap- is lehetetlenség. Ősszel az
sács, Nömöstakács utca itt rikamunka),
napszámos, esőzések ismét tengerré válélő iparosok nevét őrizte meg. máról holnapra tengődő réte- toztatják át a terepet. Ez aztán
A nagy árvíz után változ- gek kerültek később ki, akik így tart a tél beálltáig, mikor
leghamarabb éb- végre maga a jótékony terméredtek emberi el- szet szünteti meg a tarthatathagyatottságuk lan állapotot, úgy, hogy a
tudatára.
tavakat, mocsarakat, ingoványokat, sártengereket egyetFeneketlen
len hatalmas jégpályává
portenger
fagyasztja.
Ezeken az állapotokon
Halász Pál plébá- szeretne mindenáron változnos 1932-ben azt tatni Móraváros népe. Kitarjegyezte fel: „Ez a tással várja azt az időt, amikor
rideg
valóság: a többször és több felől megderék, becsületes nép lakja nyilatkozó jóakarat végre látMóravárost. Nagy részük föld- ható eredményekben is
műves, földmunkás, kisipa- kifejezésre jut. Mert Móraváros, gyári munkás. A legtöbbje rosban önmaguktól adódnak
azt a munkát folytatja itt a fejlődési lehetőségek, és
csöndben,
békességben, Móraváros fejlődni akar…”
amelyet az ősei kezdtek. Ez a
Dombai Tünde
lakosság soha nem kért mun-
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Szeged, Deák Ferenc utca 31. | Szeged, Széchenyi tér
Szeged, Indóház tér ( Nagyállomás) |

SZEGED AIRPORT

A program és további részletek
a Facebook oldalunkon!
www.facebook.com/szegedirepulonapok
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Semmit rólunk nélkülünk!

A Független Diákparlament, Magyarország legnagyobb civil
diákképviselete, immáron negyedik éve, ismét az év elején
demokratikusan megválasztott diákképviselők által gyűjtötte egybe rengeteg diák véleményét minden iskolatípusból a kistelepülésektől a fővárosig. Diákképviseletünk éves
munkája – két plenáris ülés és választott bizottságok –
során a diákok meglátásait, problémafelvetéseit a megoldási javaslatokkal idén százpontos komplex oktatáspolitikai
javaslatcsomagba gyűjtötte össze, amelyet digitálisan,
majd papír alapon is átnyújtottunk az Emberi Erőforrások
Minisztériumának. Jelenleg a választ várjuk, de ezalatt sem
vagyunk tétlenek!
Idén ismét országjáró turnéra indulunk, és miután a Facebook közösségi oldalunkon tartott szavazáson Szeged
kapta a legtöbb szavazatot (még a fővárost is megelőzve!),
augusztus 21-én Szegedről indult a rendezvénysorozat – a
Szegedi Civil Hálóval együttműködésben mutattuk be szervezetünk működését és a munkánkba való bekapcsolódás lehetőségét diáktársainknak.
A cél, hogy minél többen ismerkedjenek meg a választott
képviselőkből felépülő civil társaságunkkal, hogy az októberben megtartott 2018/2019-es tanévi diákképviselő-választásra még az eddiginél is több jelölt jelentkezzen, és több
diák szavazzon! Minden magyarországi diák részt vehet
ugyanis a választáson, és mivel azt online tartjuk, a távolsági
korlátok sem jelentenek akadályt.
Az idei tanévre választott képviselők mandátuma hamarosan lejár, így a jövőbe tekintés mellett érdemes számot
is vetni az idei évünkkel. Az év eleji sokezres diáktüntetések ráirányították a figyelmet a diákságra és legfontosabb
problémáinkra: mások mellett a túlterheltség, a tananyag
korszerűtlensége és az oktatás egész struktúrájából hiányzó demokrácia. Az utcára kivitt tömeg immáron világossá tette: rengetegen tartják fontos problémának ezeket,
nem csupán pár tucat unatkozó belvárosi elitgimnazista hülyeségéről van szó. Emellett pont a tüntetések kapcsán
ismét meg tudtuk jeleníteni a diákokat a médiában, az oktatásügy kapcsán azok hangját, akik közvetlenül érintettek
benne.
Emellett a Civil Közoktatási Platformmal együttműködésben kreatív pályázatot is tartottunk a diákoknak, részt vettünk
számos rendezvényen, köztük egy berlini klímavédelmi konferencián, amelynek hozadékaként a közeljövőben az oktatásügy fenntarthatósági aspektusaira is összpontosítani
kívánunk, valamint a nyilvánosság eszközével megállítottuk
egy komáromi iskola diákjainak nyilvános megszégyenítését
azáltal, hogy közszemlére tette az iskolavezetés, ki kapott
megrovást.
Nem állunk le, folytatjuk, immár fél évtizede! Ez alatt az
idő alatt számos kihívással kellett szembenéznünk, belefutottunk minden problémába, minden kontakthibás projektorba és minden leázott plakátpapírba. Voltak hibáink, és
voltak, akik nem tudtak túllépni mások botlásain. Voltunk
Soros bábszínháza, illegitim tömeg, és volt, hogy a minisztérium már azelőtt ismerni vélte követeléseinket, hogy azokat
átadtuk volna. De nem adjuk fel, célunk, hogy minden oktatási döntéshozó szeme előtt ott lebegjen a diákok sokasága,
amely harsogja minden minket érintő döntés előtt: semmit
rólunk nélkülünk!
Tarnay Kristóf Ábel
Kommunikációs koordinátor, Független Diákparlament

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Mezítlábas néptáncosként
csinálták a fesztivált

Simoncsics Jánosnak az idei volt a negyvenedik

Sorozatunkban szegedi civil
szervezeteket mutatunk be.
Milyen céllal alakultak,
min dolgoznak jelenleg, miből működnek?
Ezúttal a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítványt kerestük fel.

– A szegedi néptáncfesztivál 1966-ban szakszervezeti rendezvénySimoncsics János (balról) és Roboz István fáradhatatlanul szervezi a hazai és nemzetközi
ként jött létre. A hetvenes
fesztiválokat.
évek végén, a nyolcvanas
évek elején, amire már
Gyöprugi
emlékszem, Novák Ferenc néptáncfesztivál szervezését, a eleinte minősítő rendezvény
(Tata) volt a művészeti vezetője, város minket bízott meg, hogy volt, most már csak nívódíjakat
Simoncsics Jancsi a fesztivál tit- vegyük át a fenntartását. Erre adunk ki. Ez a fesztivál a tavalyi – Zsenge harmincasként letkára. Komoly apparátus foglal- kötöttünk megbízási szerző- tízéves jubileumára felfrissült: tem a fesztivál titkára 1978kozott vele egész évben – dést. Az alapítvány ugyanis kife- kifejezetten az ifjúság felé nyit, ban; az első rendezvényem az
elevenítette fel a kezdeteket jezetten a néptáncfesztivál és a a középiskolás és egyetemista 1979-es volt. Nem akarjuk abbahagyni, mert sok energiát ölRoboz István, a Szegedi Nem- szegedi folklór gondozására jött korosztályt szólítja meg.
tünk bele, és amúgy meg kell ez
zetközi Néptáncfesztivál Alapít- létre. Két táncos társunk vála szegedi táncos világnak. Sok
Belenőttek
vány kuratóriumi tagja. Akko- lalta az alapítást, Felföldi László
néptáncegyüttes működik Szeriban minden nemzetközi fesz- néptánckutató kuratóriumi eltivál gáláját a Dóm téren ren- nökletével – tette hozzá Roboz – Simoncsics Jancsival és Do- geden, akik nekünk köszönhedezték meg egy tematikus nagy István.
mokos Misivel együtt táncol- tik a létüket, mert itt látták meg
– Nem tudtuk pontosan, tunk a JATE Klubban. Simi a először a tarkaságot, a táncot,
művel.
nagy öreg, neki az idei
volt a negyvenedik fesztiválja. Én 1978 őszén
kezdtem. Amikor jött a
nemzetközi rendezvény,
kellettek az önkéntesek, segítők, mi már
mezítlábas néptáncosként mentünk, és csináltuk a fesztivált –
villantja fel a táncos
múltját Roboz István.
Idén hatvan jelentkező együttesből válogattak
A fesztivál megnyitója 1970-ben
– A JATE néptánca szervezők. A Costa Rica-i csoport aratta a legnagyobb
a városháza előtt.
csoportjával pedig részt
sikert a Kárász utcán.
is vettünk, sőt sokan a
Dóm téri produkcióban is fellép- a Dugonics tér és a Tisza-part
A rendszerváltáskor, amikor mibe vágunk bele. Ennek elle- tek. Belenőttünk János mellé, hangulatát. Emlékszem, egya szakszervezetek háttérbe nére jó tapasztalatokat szerez- aki hivatalból dolgozott érte. szer a városháza elé olyan triszorultak, a fesztivál is elvesz- tünk, és szerintem a város is Remes Kriszta később csatla- bünt építettek a párt- és állami
tette az anyagi alapját. Akkor a velünk, mert az együttműködés kozott, azóta is a gazdasági fel- vezetőknek, mint a pesti május
elsejékre, ahol Rákosi meg
város Lippai Pál vezetésével válKádár integetett a felvonulóklalta, hogy tovább finanszírozza,
nak. A tribün előtt vonultak el a
mégpedig úgy, hogy a Bartók
néptáncosok – vette át a szót
Béla Művelődési Központnak
Simoncsics János. – Két éve
adta feladatul, hozzárendelve a
ünnepeltük a fesztivál ötveneforrást is. A nemzetközi fesztivál
dik jubileumát.
egy szakmai résszel kezdődött,
Nemrégiben Halmos Béla
utána egy hét alatt összeállítotEmlékplakettel tüntették ki Sitak egy nagy produkciót a hazai
moncsics Jánost az életművéés külföldi csapatokból. Általáért, azaz a vidéki táncházmozban két estén megtöltötte telt
A Dugonics téren is tapsolhatott a közönség a nemzetgalom létrehozásáért. 1973házzal a szabadtéri régi, héteközi táncosoknak.
ban indult el a táncházmozgazer fős nézőterét.
lom, és amint abban az évben
Nem tudták, mibe fognak megmaradt, ez már a harmadik adatokat látja el. Attól működik megnyílt a JATE Klub, megcsiközös ciklusunk. Minden máso- negyven éve, hogy barátok va- nálták a táncházat, amit Gyöp– Miután a Bartók művelődési dik évben nemzetközit, minden gyunk, összejárunk, ugyanak- ruginak neveztek el. A Gyöpöt
ház megszűnt, eljött a mi időnk. köztes évben Martin György kor felelősséggel teljesítjük, rúgni kifejezést Bálint Sándornál találták.
Mivel évtizedek óta segítettük a Fesztivált rendezünk, amely amit a táncért vállaltunk.
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SportmIx
Sporttörténelmet
írtak. Csehországban, Racicében rendezték az evezős junior világbajnokságot. A
nyolcfős magyar fiú hajó egészen a döntőig menetelt, pedig
világbajnoki mezőnyben legutóbb 32 éve indult nyolcas
magyar egység, a legjobb hatig
pedig még sosem jutott el. A fináléban aztán a hatodik hely
jött össze, amiben öt szegedinek is része volt. Le a kalappal
a Rakonczai Péter (Szegedi Vízisport Egyesület), Felmér
Márk, Talpos Norbert, Papp
Benedek, Pajor Krisztián, Király Miklós (SZVE), Kunstár
Márk (SZVE), Király Csaba
(SZVE), illetve a kormányos Kovács Péter (SZVE) alkotta csapat előtt.
Idén IS döntőztek. A Nemzeti Strandlabdarúgó Liga U19es döntőjében címvédésre
készült az FC Junior Sport
együttese. Tavaly a Siófok
együttesét 7–6-ra sikerült
megverni a fináléban. Ebben a
korosztályban 107 csapat nevezett, ahol megyénket egyedül a tavalyi bajnok képviselte.
Az elődöntőben az Érdi 5 Stars
csapatát győzték le Tombácz
Róbert tanítványai, de a döntőben a házigazda Siófok visszavágott a tavalyi vereségért, és
5–3-ra nyert, így ezüstéremmel térhettek haza a szegedi
strandfocisok.
SzezonStart. Egy hét, és
indul a bajnoki címvédő MOLPICK Szeged idénye. Juan Carlos Pastor együttese szeptember elsején, szombaton 18
órakor már tétmérkőzésen lép
pályára. Az ellenfél a Budakalász együttese lesz, akiket 36–
27-re győztek le Balogh Zsolték
az idei első, hazai felkészülési
mérkőzésen. A háromszoros
bajnok hazai pályán kezd az
újszegedi Városi Sportcsarnokban.
SakkSarok. Augusztus 31én, pénteken a Maróczy Géza
Sportegyesület szervezésében 16.30-tól open schnell
sakkverseny lesz. A cél a játéklehetőség biztosítása valamennyi korosztály számára. A
helyszín a Torontál téri közösségház, a részvétel pedig ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. További információ a
Maróczy Géza Sportegyesület
közösségi oldalán. Nevezni
még korlátozott számban a
helyszínen, a verseny időpontjában is lehet.
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Magyar Kinga
Európa-bajnok!

Idén is megrendezték a Profi Ökölvívó Gálát Szegeden.
A közönség összesen tíz mérkőzésen szurkolhatott, a legnagyobb érdeklődés a szegedi Magyar Kinga Európa-bajnoki mérkőzésén volt. A szegedi ökölvívó gyűjteménye egy
Eb-övvel bővült.
Nagyszabású ökölvívógálát
rendeztek Szegeden, ahol tíz
összecsapásnak szurkolhatott a bokszkedvelő közönség. Változatos mérkőzések
voltak nemzetközi sportolókkal női, illetve férfi indulókkal
fűszerezve. A fő meccset a
helyi illetőségű egykori amatőr magyar bajnok, Magyar
Kinga vívta a szerb Marija
Raznatovic ellen. Marija kitűnő amatőr eredménye
(kick-box világkupagyőztes,
mediterrán bajnok, többszörös szerb országos bajnok)
biztosíték volt a parázs öszszecsapásra. A tét nem volt
kisebb, mint az amerikai illetőségű WBL Európa-bajnoki
öve 63,5 kilogrammban.
A 22 éves magyar lány
élete első profi ökölvívó címmérkőzését vívta, ennek ellenére magabiztosan kezdte az

első menetet, és próbálta
meghatározó kombinációkkal megfékezni a szerb lányt,
aki igazi harcosnak bizonyult.
A negyedik menetben csak a
gongszó mentette meg Mariját. Addigra már a több mint
1500 fős nézőközönség
szurkolt Kingának, és kiütést
akart látni, aminek hangot is
adott. Egy emberként biztatták Simon Zsolt tanítványát,
aki mindent meg is tett, hogy
KO-val zárja a mérkőzést. A
hatodik menetben a szerb
lányt megint csak a gong
mentette meg. Végül az öszszecsapás eredménye, hogy
Kinga fölényes győzelmet
aratott, így Győryné Tóth Zsuzsanna, az esemény supervisora Kinga derekára csatolta
fel a WBL Európa-bajnoki
övét.
– Nagyon jól éreztem

Magyar Kinga keményebb volt, mint szerb ellenfele. Bal oldalon Marija Raznatovic,
jobbra Magyar Kinga.
magam a ringben. A szurkolóknak különösen köszönöm
a biztatást, nagyon sokat segített. Izgultam persze, egy
hónap felkészülés volt a
meccsre. Erős ellenfelem
volt, nagyon jól bírta az ütéseket. Ezt az övet szeretném
kirakni az edzőterembe egy
vitrinbe. Azért, hogy a többiek lássák, kivel edzenek.
De edzünk tovább, az edzőm
szerint van esély a világbajnoki övre, most arra készülök – mondta utólag már
mosolyogva a friss Európa-

Elhunyt a szegedi kézilabda atyja

Ludányi Márton számtalan játékost nevelt a magyar válogatottnak

Ludányi Márton nélkül nem tartana itt a szegedi kézilabda.
83 éves korában elhunyt Ludányi Márton, a szegedi kézilabda atyja, aki számtalan
játékost nevelt a magyar válogatottnak.
Ludányi Márton a Testnevelési Főiskola elvégzése után
a Dózsa György Általános Iskolában kezdett el dolgozni,
a kézilabda alapjait tanította.
Majd a Rózsa Ferenc Középiskolában, a mai Csonka
János Szakgimnázium és
Szakközépiskolában testnevelő tanárként dolgozott. Itt
megalapította a középiskolai

bajnokságot, ahogy fogalmazott, „na, ez már forradalom
volt”, mert nemhogy iskolai
bajnokságok, pályák se nagyon voltak ekkoriban Szegeden.
1961. december 16-án
alapította meg Bérczi Mihálylyal a Szegedi Előrét, egy új
csapatot, városunk első kézilabdaklubját. Az első években játékos-edzőként irányította a gárdát, ez idő alatt
a városi és megyei bajnokságot is megnyerte az egyesület. Egészen a másodosztályig vezette a klubot, ez-

után már ismét az iskolai
csapatokat edzette.
Az általa életre hívott
együttes Szegedi Volán, majd
Pick Szeged, mára pedig
MOL-PICK Szeged néven várt
ország- és Európa-szerte híressé. Hunyadkürti János volt
az első a sok közül, aki Ludányi Márton saját neveléseként válogatott lett. Három
első osztályú, magyar válogatott kapust adott a nemzeti
csapatnak Varga Mihály, Fekete Róbert és Árvai Béla személyében. Tóth Géza, Lele
Ambrus, Noel József – csak
néhány név, akik szintén szerepelhettek címeres mezben
Ludányi Mártonnak köszönhetően. Egész élete a sportág
körül forgott, az utóbbi években az ő kezdődobásával indult az új szezon.
Ludányi Márton a Szegedi
Előre, a MOL-PICK Szeged
jogelődjének megalapítója
83 évesen tért örök nyugovóra.
Idén már nem indíthatja
útjára a labdát…
Nyugodj békében, Marci
bácsi!

bajnok ökölvívó, Magyar
Kinga.
– Edzői szemmel, megmondom őszintén, Kinga nagyon szépen bokszolt. De le
a kalappal a szerb lány előtt
is, mert nagyon kemény volt.
Volt olyan, amikor azt hittük,
hogy Kinga be tudja fejezni
idő előtt a meccset, de nagyot küzdött az ellenfél. Ezzel
az övvel megnyílt az út a világbajnoki cím felé, amiért
jövő tavasszal Amerikában
bokszolhat, és bizony reális
eséllyel pályázik az övre –

mondta a büszke edző,
Simon Zsolt.
Ami a többi szegedit illeti,
Gerebecz József „Öcsi” kiütéssel nyert a harmadik negyedben, tette mindezt úgy,
hogy két év után tért vissza.
Szintén technikai KO-val és
győzelemmel ért véget Bartus
Ferenc meccse. Bába Richárd
„Csiga” szép ökölvívással,
pontozással győzte le ellenfelét egy hatmenetes összecsapáson, Kéri Valentina bemutatómeccsén pedig tét nélkül bokszolhatott.

2016-ban szurkolhattunk
utoljára felnőtt jégkorongmérkőzésen Szegeden. Őszszel újra felnőtt jégkorongmeccseket rendeznek a műjégpályán: a Tisza Volán SC
jégkorongszakosztálya, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű
elindul az OB II-es bajnokságban. A szegedi csapat két kihagyott szezon után szerepel
ismét a felnőttek között, aminek a sikeres utánpótlás-nevelés tette le az alapjait.
– A legutóbbi két szezonban azért dolgoztunk, hogy
legyen egy olyan csapatunk,
amely szegediekre épülve indulhat el az OB II-ben. Rengeteg szurkoló kérdezgette,
mikor tud újra meccsre járni
a műjégpályára, ez a lehetőség ősszel megvalósul –
mondta Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű
szakosztály-igazgatója.
– Mivel az utánpótlásban
megháromszorozódott
a
gyermeklétszám, mindenképp szerettünk volna nekik
példát állítani. Számukra is
motivációt jelent majd, ha
meglátják, milyen remek
hangulat van a meccseken,

lesznek példaképek és remélhetőleg parázs, közönségcsalogató hoki. A létesítmény annyit fejlődött az
utóbbi két évben, hogy szintén megérdemel egy felnőttcsapatot, nem beszélve a nézőkről, drukkerekről – tette
hozzá a korábbi válogatott játékos.
Az OB II-es bajnokságban,
amely az Erste Liga után a
magyar másodosztályt jelenti, várhatóan hét együttes
szerepel majd, a szegediek
mellett a Zalaegerszeg és a
Jászberény, valamint a MAC,
az UTE, a Kanadai Magyar
Hokiklub és a Fehérvár tartalékcsapata. A szegediek edzője Prakab Gábor lesz, aki
emellett folytatja a munkáját
a klub utánpótlásában is. A
keretben, amely másfél hete
edz, az U18-as és az U20-as
korosztály tagjai, a jelenleg is
a klubhoz tartozó utánpótlásedzők és régebbről ismert,
a játékot újrakezdő hokisok
kapnak majd helyet. A keretet a bajnoki rajt előtt sajtótájékoztatón mutatja majd
be a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű.

Újraéled a szegedi hoki
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rendezi meg az Állat-

hez a paprikát az égből hozza a

ményekben és izgal-

pedig Makóról hozzák tutajjal.

Efrém Férfikar és Tóka Ágos-

szakai családi prog-

nap éjszakáig táncbemutatók-

elhangzik többek között Liszt

tetésekkel és izgal-

kertek éjszakáját. Él-

elvis Presley’s ’68 Co-

telt el a rock’n’roll vitathatat-

térés

dás televíziós koncertje óta,

mebaCk – a Nagy visszaIdőpont: augusztus 26., vasárnap, 18.30

Helyszín: Belvárosi mozi

lan királya, Elvis Presley legen-

B-A-C-H Prelúdium és fúga,

karrierjét. A stúdiókoncerten

séből, valamint Koloss István

csendültek fel, mint a JailhoLove Me Tender.

olyan

klasszikus

dallamok

use Rock, a Hound Dog vagy a

zeNei utazÁs bizÁNCtól

san felújítva és újrakeverve,
eredeti nyelven, felirat nélkül

+ egy 20 perces dokumentum-

film magyar felirattal. Ötven év

udit

ram látványos állate-

500 forintos belépőjegyet,

A rakparton péntek déltől vasár-

kal, koncertekkel, családi és

gyermekprogramokkal várják az

mas állatsimogatóval.

érdeklődőket. Pénteken este 8-

tiszai

ami után utcabál kezdődik a

hal-

tól az Irigy Hónaljmirigy lép fel,

amely a kiállítás megtekinté-

Nemzetközi

műve.

Hidas Bence vezeti.

Időpont: augusztus 31.–szep-

este 8-tól musicalestet rendez-

iNgyeNes tÁrlatvezetés

Állatkertek éjszakÁja

Helyszín: Huszár Mátyás rak-

Színház művészei és az Akropo-

törtök, 17 óra

19 óra

Szent István Fantázia című

Időpont: augusztus 30., csüHelyszín: Reök-palota

sárnap, 19.30

lius Moldovan Looking for

A koncerten fellép a Szent

szervezők felhívják arra a fi-

Helyszín: dóm

as televíziós koncertje digitáli-

Offertórium a Koronázási Mi-

budÁig

Időpont: augusztus 26., va-

Elvis Presley legendás 1968-

ton orgonaművész. Az esten

amely újraindította, sőt rakétaként az egekbe lőtte zenei

makban bővelkedő éj-

szegedi boszorkány, a hagymát

Ingyenes tárlatvezetés Virgi-

identity című kiállításán. A

sére jogosít fel. A tárlatot

Időpont: augusztus 31., péntek,

fesztivÁl tűzijÁtékkal

tember 2., péntek–vasárnap
part

Zsomboys együttessel. Szombat

nek, amelyen a Szegedi Nemzeti
lis Táncszínház tagjai közremű-

Helyszín: Szegedi Vadaspark

A Szegedi Vadaspark kései nyit-

vatartással és állatbemutatókkal

gyelmet, hogy az

ingyenes tárlatvezetés

csak

abban az eset-

A szegedi halászlé nagyszabású

igénybe, ha az

benépesül halfőzőkkel. A vízi

hez szól a nóta, este fél 8-tól a

ban szegedi halászlé fő, amely-

órakor pedig tűzijáték kezdődik.

ben

vehető

érdeklődő megvásárolja

az

ünnepe, amelyen a Partfürdő is

bástyán felállított óriásbogrács-

ködnek, utána a Party Art’s OK

zenél. Vasárnap délben Jó ebédBalkán Fanatik zenél, este 9
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Szeged régen

hOrOSzkóP

kOS (iii. 21–iv. 20.)
Pénzügyi helyzetében
hamarosan komoly
változás következhet be.
Csak Önön múlik, mit hoz ki
ebből! Most tényleg igaz
lehet a mondás: mindenki a
saját sorsának kovácsa.
BikA (iv. 21–v. 20.)
„Soha ne mondd,
hogy soha” – tartja a
mondás, és most a
saját családjában is megtapasztalhatja, mennyire igaz.
Sokat tanulhat majd a következő napok eseményeiből.
ikrek (v. 21–vi. 21.)
Egy váratlan hír összehozhatja a régi barátaival. Rájöhet, menynyire hiányoztak, és kicsit
szégyellheti is magát, hogy
elhanyagolta őket. Semmi
gond, ezt most jóváteheti!
rÁk (vi. 22–vii. 22.)
Ráfért már Önre a pihenés, mindent meg
is tehet azért, hogy elfeledje az elmúlt időszak kellemetlen, kínos eseményeit.
Talán azon is elgondolkodik,
hogy új életet kezd.
OrOSzLÁn (vii. 23–
viii. 22.) Kissé mostohán bánt mostanában a szeretteivel, ne
csodálkozzon, ha egyik-másik
családtagja furcsán reagál,
ha valamire megkéri. Beszéljék meg a problémáikat!
Szűz (viii. 23–iX.
22.) Előfordul, hogy
az ember onnan kap
segítséget, ahonnan a
legkevésbé várja. Ezt most
Ön is megtapasztalhatja, és
rendkívül hálás érte. Végre
Önre mosolyoghat Fortuna!
MérLeg (iX. 23–X.
22.) Egy kifejezetten
nehéz időszak állhat
Ön mögött, legszívesebben kitörölné a fejéből az elmúlt napok emlékeit. Ne
foglalkozzon vele többet, tekintsen a jövő felé!
SkOrPió (X. 23–Xi.
21.) Ez a nyár egyszerre volt tele bánattal és örömmel is.
Koncentráljon a pozitív dolgokra, hiszen azokból is
akadt bőven! Talán egy új
hobbi jobb kedvre deríthetné.
nyiLAS (Xi. 22–Xii.
21.) Egyik rokonával
mostanában egyre
több a probléma. Legyen megértő, ez életkori
sajátossága, és neki sem
könnyű! Az őszinteség sok
mindenben segíthet.
BAk (Xii. 22–i. 20.) A
csillagok különleges
eseményeket jósolnak az elkövetkező időszakra. Legyen figyelmes,
és vegye észre a jeleket,
amiket a sors küld! Talán
most minden megváltozik.
vízönTŐ (i. 21–ii.
19.) Felfedezhet valamit a környezetében,
aminek eddig nem tulajdonított jelentőséget, de
most rájöhet, hogy fontosabb Önnek, mint gondolta.
Ne fogja vissza magát!
Halak (II. 20–III. 20.)
Egy családi esemény
hatására újragondolhatja az egészséges
életmóddal és a rossz szokásokkal kapcsolatos eddigi
hozzáállását. Beszélgessen
el egy szakemberrel!
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SZEGED, TISZA-PART, 1966. TÁVOLBAN A PIcK SZALÁMIGyÁR. A Tiszán Tuzsérról Szegedre, az Erdért vállalat telepétől a fafeldolgozó üzemekhez leúsztatott
farönkök. Balra az Erdért vállalat Gabi nevű rönkvontató
hajója (fotó: Fortepan/Szalay Zoltán). A tiszai faúsztatás
múltjáról a Móra-múzeum évkönyvében többek között

azt írják, hogy az 1890-es években átlagosan 200-250
ezer köbméter fát tutajoztak le évenként Szegedre részint a Tiszán Máramarosból, részint a Maroson Erdélyből. A szegedi fűrésztelepek és zsindelyvágók mintegy
150 ezer köbméter fát dolgoztak fel, a többit továbbszállították.

FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Augusztus 28., kedd, 19.25
Szeged, Mórahalom, Kőszeg,
Zalaegerszeg: nyári színházak a csillagtető alatt.
TERMÉSZETLES – VADÁSZHALÁSZ MAGAZIN
Augusztus 29., szerda,
18.00
Új vadászati törvény, vadételek specialistái, horgászok
reményei.
A SZOMSZÉD VÁR – TURISZTIKAI MAGAZIN
Augusztus 29., szerda,
19.25
Naplementés bivalytúra Mórahalomnál, kukorica-útvesztő Kiszomboron, történelmi
hadijáték Sümegen – Fedezzük fel együtt Magyarországot!
BELÉPŐ – THEALTER ’18
Augusztus 31., péntek,
20.20
A 28. THEALTER Fesztivál 9
napjának összefoglalója sok
részlettel, riportokkal.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kissé lehül a levegő

Augusztus 25.
szombat

Augusztus 26.
vasárnap

Augusztus 27.
hétfő

Augusztus 28.
kedd

Augusztus 29.
szerda

Augusztus 30.
csütörtök

Augusztus 31.
péntek

33/19
Lajos

26/16
izsó

24/15
gáspár

25/15
Ágoston

26/15
Beatrix,
erna

27/16
rózsa

27/16
erika,
Bella

AnyAkönyvi hírek
SZEGEDEN
KöTöTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 08. 10-én Lakatos Béla
és Barna Mónika, Mészáros
Péter és Veres Etelka, Szabó
János és Balogh Marianna Rozália, Frindt Róbert Milán és
Rácz Marietta; 2018. 08. 11én Juhász Tamás és Szabó
Kitti, Nováki Nándor és Hugyecz Bettina, Domokos Dániel és Hegedűs Szabina,
Kovács Ervin és Kószó Eszter,
Lévai Tamás és Magyar
Noémi, Bakos Endre János és
Ecsédi Beatrix Alexandra,
Sipka Árpád és Bognár Eszter,
Bágyoni Péter és Kószó Tímea
Edina, Hargitai Tamás és Pi-

picz Cintia, Páncsics István és
Révész Andrea, Horváth Márton és Atlasz Ágnes Mária,
Tasi Márió Zoltán és Szemerédi Izabella, Csöndes Róbert
és Csizek Aletta Patrícia, Pálfi
Balázs Pál és Regdon Réka,
Szabó Bálint Gábor és Kádas
Judit.
SZEGEDEN SZüLETETT: Pap
Gábor Pálnak és Túri Tímea
Mariannak 2018. 06. 29-én
Zétény, Farkas Lajosnak és
Deák Renátának 2018. 06.
29-én Bea, Varga Istvánnak és
Venczák Zsuzsannának 2018.
08. 06-án Zsófia, Gyapjas
Csaba Szabolcsnak és Kádár
Emesének 2018. 08. 06-án

Csaba Levente, Bárkányi Jenőnek és Somogyi Renáta Nikolettnek 2018. 08. 06-án
Boglárka, Bartos Attilának és
Murai Katalinnak 2018. 08.
06-án Darinka, Kocsi Zsoltnak
és Szabó Brigittának 2018.
08. 07-én Sebestyén, Borsos
Gábornak és Kis Kittinek
2018. 08. 07-én Armand, Németh Péternek és Szabó Gabriellának 2018. 08. 07-én
Balázs Viktor, Mészáros Hubának és Herbich Katalinnak
2018. 08. 07-én Regő, Mari
Péternek és Pataki Ritának
2018. 08. 08-án Panna,
Csongrádi Imre Máténak és
Vitai Kittinek 2018. 08. 08-án

FOgAdóórA
Luca, Bujtor Krisztiánnak és
Kónya Krisztinának 2018. 08.
10-én Korina, Mészáros Dezsőnek és Laczkó Évának
2018. 08. 10-én Szofia, KissIllés János Róbertnek és Vágó
Adrienn Zsuzsannának 2018.
08. 10-én Dominik, Kovács
Györgynek és Frajsták Fanni
Barbarának 2018. 08. 10-én
Lora Mia, Molnár Dánielnek és
Szűcs Katalinnak 2018. 08.
13-án Máté utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HUNyT EL: dr.
Ürmös Ferenc 2018. 08. 04én.

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
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AUgUSzTUS 27., héTFŐ
Szentistványi istván: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő u.
3.)
AUgUSzTUS 28., kedd
nógrádi Tibor: 17.00 (Móricz
Zsigmond Művelődési Ház – Kapisztrán út 50.)
AUgUSzTUS 29., SzerdA
Lauer istván: 16.00 – fórum
(Székhát dűlő 7. – A fórum témája: a 01246/2 helyrajzi
számú magánút Székhalom
közzé történő elnevezése)
hekáné dr. Szondi ildikó:
13.00–14.00 (Képviselői iroda
– Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/9638137)
SzePTeMBer 1., SzOMBAT
kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

