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A királlyal ünnepeltek 
Szeged szebb lett, mint volt.

Érdekességek a lepelről
A torinói kutatások atyja tart előadást.

Nomád bronzérem
Bothúzásban harmadik Deli Tamás. 

Lesújtó ítélet 
a demokrá-

ciánkról 
Leszavazta 

a Fideszt 
a pártcsaládja.

Ítélet következik
a játszótérmutyi ügyében

Az elsőrendű vádlott és az
egyik koronatanú meghall-
gatásával folytatódott a
Szegedi Törvényszéken a
vadasparki játszótér ügye,
amelyben Fideszhez közeli
emberek 185 millió forintos
vagyoni hátrányt okoztak a
költségvetésnek. Három
férfit vádolnak különösen

nagy vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás-
sal és pénzmosással, mert
az ügyészség szerint jelen-
tősen túlárazottan valósítot-
ták meg az uniós és hazai
forrásokból elkészült beru-
házást, amiről többször is
beszámoltunk.
Cikkünk a 3. oldalon

Több szem vigyáz majd
Tovább bővül Szegeden a kamerarendszer: a
mostaniak mellé további 80 felszerelését ter-
vezi az önkormányzat – jelentette be közös saj-
tótájékoztatóján Botka László polgármester és
Piros Attila dandártábornok, a megyei rendőr-
főkapitányság vezetője. Szeged közbiztonságá-
nak folyamatos erősítése érdekében az
önkormányzat évek óta segíti a rendőrséget:
ingatlanokat biztosít számára, és anyagilag is
támogatja a működését. Idén 50 millió forint-
ból fejlesztik a közterületi kamerarendszert.
Bővebben a 4. oldalon

Kárász Anna: Apró célok
visznek győzelemre

Kárász Anna nagyon nehéz
két évet hagyott maga mö-
gött; a padlóról állt fel, és
fantasztikusan versenyezve
nyert két aranyérmet a por-
tugáliai világbajnokságon.
Botka László polgármester
is köszöntötte a városhá-
zán. Az NKM Szegedi Ví-
zisport Egyesület kiváló-
sága lapunknak elárulta, az
első célja az volt, hogy be-
kerüljön a vb-csapatba. Arra
nem is számított, hogy két
számban is indulhat, a cél a
négyesbe való bekerülés
volt. Így annál is nagyobb
eredménynek értékeli, hogy

párosban is vízre száll-
hatott. 

A sérülés utáni újrakezdés-
ről azt mondta, a műtét mellett
az is nagyon megviselte lelki-
leg, hogy nem jutott ki az olim-
piára. Így a visszatéréshez
először is sok türelem kellett.
Az embernek ilyenkor el kell fo-
gadnia, hogy már a régi formá-
jának visszanyeréséhez is
rengeteg munka, erőfeszítés
kell. A hétköznapokban mindig
meg kell találni az apró célo-
kat, éppen a következőt, és
ebből építkezve lehet nagyobb
eredményeket elérni. 
Interjúnk a 7. oldalon

Tűzifára, szénre is 

Kérni kell a támogatást 
Október közepéig azok is kér-
hetik a természetbeni támo-
gatást, akik eddig nem
részesültek téli rezsicsökken-
tésben. 

Az új kormányhatározat sze-
rint október közepéig azok
igényelhetnek természetbeni
támogatást, akik eddig nem
részesültek téli rezsicsökken-
tésben. Ez azt jelenti, hogy
nem pénzt, hanem fűtőanya-
got lehet kérni, mégpedig tű-
zifát, szenet, propán-bután
palackos gázt, propán-bután

tartályos gázt, fűtőolajat vagy
pelletet/brikettet. Azok a ház-
tartások, ahol kizárólag vil-
lannyal fűtenek, – a kor-
mányhatározat szerint – nem
kérhetnek ilyen ellátást.

Igényelni az önkormány-
zatnál lehet a támogatást; a
formanyomtatványt postán
vagy személyesen a polgár-
mesteri hivatal humán köz-
szolgáltatási irodájának
ügyfélszolgálatán lehet be-
nyújtani a Széchenyi tér 11.
szám alatt. 
Részletek a 4. oldalon

Múlt hétvégén a Bor téren várták a látogatókat prémium borok,
kulináris specialitások, különleges zenei programok, illetve
gasztro- és kézműves kiállítók. Ez volt az idei nyári fesztiválsze-
zon utolsó felvonása. Több mint 110 pincészet kínálatából vá-
logathattak a szegedi borbarátok és vendégeik. 

Köszöntőjében Botka László polgármester felidézte: nyolc
éve döntöttek arról, hogy ha minden évben a nyarat a Széche-
nyi téri borfesztivál indítja, akkor záruljon egy hasonló rendez-
vénnyel a város legszebb terén, a Dóm téren. Így született meg
a Bor tér. Hozzátette, Szeged a fesztiválok városa, évről évre
bővül a kulturális és fesztiválkínálat. Nem véletlen, hogy Sze-

geden jelentősen növekszik a turizmus, a város az ország egyik
legnépszerűbb turisztikai célpontja. Több ezer ember érkezik
évről évre a városba, és egyre többen élnek meg a turizmusból. 

Számos nagy fesztiválnak hosszú múltra visszanyúló gyö-
kerei vannak városunkban. A SZIN idén ünnepelte az 50. szü-
letésnapját. A szabadtéri játékok 1933 óta Szeged életének
színfoltja. A néptáncfesztivált 1966-ban hirdették meg először.
A halfesztivált pedig idén 22. alkalommal rendezték meg. 
A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből válogatva ezekből
idézünk fel néhány régi szép pillanatot.
Írásaink a 3., 8. és 9. oldalon

Egészségünkre! Bor térré változott öt napra a Dóm tér.

Egyre többen élnek meg a turizmusból a városban

Borbarátokkal nyílt és zárult 
az idei bőséges fesztiválnyár

Piros Attila megyei rendőrfőkapitány (balról) és Botka László polgármester
közösen jelentette be a kamerarendszer fejlesztését.



2018. szeptember 22., szombat2 l KiteKintő ERŐS MONDATOK. „A mi hazánk ebben az ügyben nem vádlott, hanem áldozat – és tanú. Magyarország, ahogy az Európai Parlamentben is elhangzott,
nem Orbán Viktor, és nem a Fidesz.” Tóta W. Árpád a Sargentini-jelentésről (hvg.hu)

Házhoz jön a lomtalanítás!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja
tisztelt ügyfeleit a Szeged város közigazgatási területén a lomtala-

nítás lebonyolításának szabályai megváltozásáról. 

A közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasz-
nálók lomhulladékának elszállításáról társaságunk évente egy
alkalommal, a március 15. és november 15. közötti időszakban
– a Római krt., Brüsszeli krt., Berlini krt., Párizsi krt., Londoni
krt., Moszkvai krt. páros oldala, valamint a Bécsi krt. páratlan
oldala és a Tisza folyó által határolt területen kizárólag vasár-

naponként – házhoz menő lomtalanítás keretében térítésmen-
tesen gondoskodik.

A házhoz menő lomtalanítást társaságunk az ingatlanhasználó
bejelentése alapján előre egyeztetett időpontban a bejelentő

által megadott címre érkezve végzi el.

További információt a lomtalanítás során kihelyezhető hulladékokról
és azok elszállításának feltételeiről az alábbi weboldalon találhat:

http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas
A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbi zöldszámos te-

lefonszámon jelentheti be:
Tel.: 06-80 180-480 

Lomtalanítási igényét bejelentheti személyesen is az Ügyfélszolgá-
lati Irodánkban (6720 Szeged, Stefánia 6.).

Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00, csütörtök:7.00–19.00, péntek:

8.00–13.00 (hétvégén és ünnepnapokon: zárva)

Sérül az igazságszolgáltatás
függetlensége, a vélemény-
nyilvánítás szabadsága, a ki-
sebbségek jogai, és aggasztó
a menekültek helyzete. Töb-
bek között emiatt kezdődik
eljárás Magyarország ellen az
Unióban.

448 igen, 197 nem szavazat-
tal, 48 tartózkodás mellett,
tehát 69 százalékos többség-
gel fogadták el a Sargentini-je-
lentést az Európai Parlament-
ben. Ez megnyitja az utat az
előtt, hogy elinduljon a 7. cik-
kely szerinti eljárás Magyaror-
szággal szemben az Európai
Tanácsban – számolt be a
G7.hu. Ennek a hosszadalmas
folyamatnak a végén akár a
szavazati jogát is megvonhat-

ják, de akár ki is zárhatják az
Európai Unióból. A kormány jogi
lépéseket tesz; nem fogadja el
sem a jelentést, sem a döntést.
Az ellenzéki pártok – a Jobbik
és az LMP kivételével – tünte-
tést tartottak vasárnap az euró-
pai Magyarországért.

A jelentés szerint fennáll a
veszélye annak, hogy Magyar-
ország megsérti az Európai
Unió alapvető értékeit, ráadá-
sul nem is egy, hanem 12 te-
rületen. Ezek egy része a
jogállammal és a joguralom-
mal foglalkozik, de a korrup-
ció, illetve a kisebbségi és
gazdasági-szociális jogok kér-
désében is találtak problémá-
kat. Az európai politikusok
Judith Sargentini holland zöld-
párti képviselő vezetésével

hosszas folyamat után alkot-
ták meg a jelentést.

Az Európai Parlament köz-
leményében azt is írja, hogy az
igazságszolgáltatás független-
sége, a véleménynyilvánítás
szabadsága, a kisebbségek
jogai, a migránsok és mene-
kültek helyzete okot ad az ag-
godalomra.

A baloldali frakciók tagjai
közül csak 3-3 cseh és portugál
kommunista képviselő szava-
zott nemmel. A legnagyobb, a
Fideszt is magába foglaló nép-
párti frakció ennél jóval meg-
osztottabb volt. Többségében
azonban ők is a jelentés elfoga-
dását támogatták, különben
nem lett volna meg a többség.
Vagyis kivetette magából a Fi-
deszt az európai pártcsaládja.

Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő vezetésével állították össze a jelentést
Magyarországról. Fotó: MTI/Szecsődi Balázs

Kivetette magából a Fideszt az európai pártcsaládja

Elítélték a magyar 
demokrácia állapotát

Lombhulladék elszállítása

Társaságunk – tapasztalva a közterületen keletkező, a lakosság által összegyűjtött lomb zöldhul-
ladékkal kapcsolatban évről évre jelentkező egyre növekvő számú lakossági panaszt – a tavalyi
évben új eljárást dolgozott ki a közterületi lombhulladék elszállítására. A vonatkozó jogszabályok
szerint az ingatlan előtti közterület tisztán tartása az ingatlantulajdonos feladata. Az ennek kapcsán
keletkezett zöldhulladék kezelésében kívánunk a lakosságnak segítséget nyújtani az idei évben
is. Célunk, hogy megoldjuk a biológiailag lebomló – az ingatlan előtti közterület feltakarításá-
ból származó elkülönítetten gyűjtött lomb, száraz falevél – „többlet” zöldhulladék elszállítását. 

Társaságunk Szegeden a magánházas, illetve a társasházas ingatlanok előtti közterület felta-
karításából származó lomb zöldhulladékot 2018. október 22-e és november 30-a között térí-
tésmentesen elszállítja az alábbi feltételek szerint: 

A kommunális hulladékszállítási napon társaságunk elszállítja  a kommunális gyűjtőedényzet mellé
kihelyezett 2 db (maximum 2 × 110 l-es), kizárólag közterületi lombhulladékkal megtöltött – saját
háztartásban használatos (az ingatlan tulajdonosa vagy használója által beszerzett) –, lehetőleg
„átlátszó” zsáko(ka)t. Nem a hulladék súlyának megfelelő teherbírású zsák esetén a közterület
takarítását társaságunk kapacitás hiányában nem biztosítja!

Amennyiben a lombhulladékkal megrakott zsáko(ka)t társaságunk kapacitás hiányában nem szál-
lította el a gyűjtési napon, azok elszállítását társaságunk a következő gyűjtési héten fogja elvé-
gezni. Célunk a lakossági igényeknek történő megfelelés biztosítása, a környezet állapotának
védelme, valamint az élhető környezet biztosítása Szeged város lakossági érdekeinek figyelembe-
vételével.

Társaságunk térítés ellenében, értesítő hátrahagyása mellett szállítja el a lombhulladékkal
megrakott zsáko(ka)t azoktól az ingatlanoktól, amelyek előtt nincs a közterületen olyan nö-
vényzet, amelyről a kihelyezett hulladék származhat. Társaságunk térítés ellenében, értesítő
hátrahagyása mellett szállítja el a NEM vagy részben nem lombhulladékkal megrakott zsáko(ka)t
is.

További információ a lombhulladék gyűjtéséről az alábbi telefonszámon kérhető: 62/777-161.

Orbán Ráhel 12 milliós órája
A Kötcsén rendezett polgári
pikniken a miniszterelnök
lánya, Orbán Ráhel egy leg-
alább 12 milliót érő karórá-

val jelent meg – vette észre
a 24.hu. Egy szakértő sze-
rint az Audemars Piguet
Royal Oak márkájú óra piaci

ára 12–14 millió forint kö-
zött mozog. Az ominózus
óráról elmondta: automata,
nem kvarc, valószínűleg ró-
zsaarany kivitelű, gyémánt-
berakásos.

Kukaholding:
nem is tudják,
mekkora a hiány

Azt se tudják megállapítani, pon-
tosan hány milliárdos a hiányuk,
így az állami hulladékgazdálko-
dási cégnek nincs elfogadott
mérlege a múlt évről – írja a
24.hu. A holdingnál nem egysze-
rűen többmilliárdos a hiány, de
nem is tudják megmondani, va-
lójában mennyi, valahol 7 és 15
milliárd forint között lehet. A csak
kukaholdingként emlegetett
NHKV Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt.-nél a lap információi
szerint a könyvvizsgálók nem
hajlandók a nevüket adni a vál-
lalat éves beszámolójához.

A cégnél két évvel az indulás
után néha százezres tételekben
mennek ki hibás számlák, az
ügyfélszolgálat pedig nem tudja
megmondani a reklamálóknak,
hogy mennyi az aktuális számla-
állásuk.
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Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a par-
lagfű első kaszálását, vagy más módon történő irtását legkésőbb 2018. június 30. napjáig, és azt követően folyamatosan vé-
gezzék 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, bel-
területen a jegyző, külterületen a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya köz-
érdekű 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

Az ügyfélszolgálatra
nem kell belépőkártya

Egyre többen élnek meg a turizmusból

Borbarátokkal nyílt és zárult a fesztiválnyár

Ítélet következik
a játszótérmutyi ügyében

Az elsőrendű vádlott és az
egyik koronatanú meghallga-
tásával folytatódott a Sze-
gedi Törvényszéken a vadas-
parki játszótér ügye, amely-
ben Fideszhez közeli em-
berek 185 millió forintos
vagyoni hátrányt okoztak a
költségvetésnek. Három fér-
fit vádolnak különösen nagy
vagyoni hátrányt okozó költ-
ségvetési csalással és pénz-
mosással, mert az ügyész-
ség szerint jelentősen túlára-
zottan valósították meg az
uniós és hazai forrásokból el-
készült beruházást, amiről
többször is beszámoltunk.

Megírtuk: az ügyben
2014-ben Ménesi Imre szo-
cialista önkormányzati képvi-

selő tett büntetőfeljelentést
az ügyészségen, és az Euró-
pai Csalás Elleni Hivatalhoz,
az OLAF-hoz fordult.

A történet arra az idő-
szakra nyúlik vissza, amikor
a szegedi közgyűlésben a Fi-
desz–KDNP az egyetlen job-
bikos képviselő támogatá-
sával többségben volt a vá-
rosi testületben. A Fidesz ak-
kori városi elnöke azzal
kereste meg a Szegedi Va-
dasparkot, hogy egy magán-
cég tematikus játszóteret
építene uniós támogatással.
A játszóteret 2013-ban a Fi-
desz helyi elnöke, Gyimesi
László avatta fel, aki Európá-
ban egyedülállónak nevezte
a projektet.

Az ügyfélszolgálatra és a
házasságkötő terembe sza-
bad az út, de a polgármes-
teri hivatal mindkét épü-
letébe már csak elektroni-
kus beléptető kapun át
lehet bemenni. Ezt törvény
írja elő.

Elektronikus beléptető rend-
szert szereltek fel a szegedi
polgármesteri hivatal Szé-
chenyi téri sárga és szürke
épületében. Ezt az állami és
önkormányzati szervek elekt-
ronikus információbiztonsá-
gáról szóló 2013. évi L.
törvény és a 41/2015. (VII.
15.) BM-rendelet írja elő. 

– Ez azt jelenti, hogy a vá-
rosházi rendezvények vendé-
geinek, a közgyűlések
hallgatóságának és az ügyin-
tézésre érkező ügyfeleknek a
portán vendégkártyát kell
kérniük. Kérjük, hogy a re-
gisztráció miatt az eddiginél
korábban érkezzenek, és
hozzanak magukkal fényké-
pes igazolványt! A belépte-
téshez szükséges megadni
az érkező nevét és a fényké-

pes igazolvány számát, amit
be is kell mutatni. Emellett a
hivatali ügyben érkezőktől
azt is megkérdezik a munka-
társak, kihez érkezik a ven-
dég – magyarázta el Mózes
Ervin címzetes főjegyző. – A
beléptetési napló aláírása
után kapják meg a vendég-
kártyát. A be- és kilépést a
portaszolgálat külön nyilván-
tartásban vezeti.

Ezentúl sem kell belépő-
kártya többek között a házas-
ságkötő terembe, és annak
sem, aki a szürke épület
ügyfélszolgálatára igyekszik.

A polgármesteri hivatal
épületeibe történő be- és ki-
léptetésre, valamint az épü-
letekben tartózkodás rend-
jére vonatkozó szabályozást
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármes-
tere és Címzetes Főjegyzője
által kiadott közös utasítás
határozza meg, amelynek
tartalmát a portaszolgálaton
megismerhetik, továbbá a
www.szegedvaros.hu interne-
tes oldalunkon is el tudják
érni.

Továbbra is nyilvános a közgyűlés
Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a
közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképes-
ségének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához
is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés heté-
ben hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői
iroda munkatársainál a 62/564-180-as telefonszámon.
Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalom-
mal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik. 

Prémium borok, kulináris spe-
cialitások, különleges zenei
programok, illetve gasztro- és
kézműves kiállítók várták a
látogatókat a Bor téren. Több
mint 110 pincészet kínálatá-
ból válogathattak a szegedi
borbarátok és vendégeik.

Nyolcadik alkalommal nyitotta
meg kapuit múlt héten a Dóm
téri Bor tér, vagyis az őszi bor-
mustra. Ebben az évben 110
pincészet képviseltette magát,
mellettük 60 gasztro- és kéz-
műves kiállító várta a látogató-
kat. A fesztivál a hagyományos
szüreti felvonulással indult. Es-
ténként fellépett többek között
Szabó Ádám, Hevesi Tamás és
a Black Five zenekar, Vastag
Csaba, illetve Gubás Gabi és
Szabó Győző is.

Köszöntőjében Botka
László polgármester felidézte:
nyolc éve döntöttek arról, hogy
ha minden évben a nyarat a
Széchenyi téri borfesztivál in-
dítja, akkor záruljon egy ha-
sonló rendezvénnyel a város
legszebb terén, a Dóm téren.
Így született meg a Bor tér.
Hozzátette, Szeged a fesztivá-
lok városa, évről évre bővül a
kulturális és fesztiválkínálat.
Nem véletlen, hogy Szegeden
jelentősen növekszik a turiz-
mus, a város az ország egyik
legnépszerűbb turisztikai cél-
pontja. Több ezer ember érke-
zik évről évre a városba, és
egyre többen élnek meg a tu-
rizmusból.

A kiállítók között felfedez-
hettük az egyik legismertebb
borászatot, a kiskőrösi Fritt-

mann Jánosét is. A tulajdonos
elárulta, már nem sok ilyen
rendezvényen vesznek részt,
de Budapest és Szeged szá-
mukra kihagyhatatlan. Azért
fontos, hogy jelen legyenek,
mert így közvetlenül találkoz-
hatnak a borkedvelőkkel, be-
mutathatják kínálatukat és
újdonságaikat. Ilyenkor termé-
szetesen a többi borásszal is
beszélgetnek a borokról, a bo-
rászat helyzetéről.

Az egyik asztalnál boroz-
gató Csongor, Feri, Máté és
Luka rendszeres látogatója a
borfesztiváloknak. Elsősorban
a hangulat miatt jönnek, de
szeretik a jó borokat is, amiből
ilyenkor itt sokfélét megtalál-
nak.  Luka elsősorban a száraz
fehérbort kedveli, amiből igen
széles kínálatot talált most is.

Szabó Sándor országgyűlési
képviselővel a Creatura Wine
borászat standjánál találkoz-
tunk. Elmondta, régebben a vö-
rösbort kedvelte, utána a rozét
favorizálta, most pedig a száraz
fehérborok a kedvencei, abból
is az Irsai Olivér, mert kellemes
az illata, és nagyon jó a za-
mata.

Az egri borászat tulajdo-
nosa, Tápai Gábor megmu-
tatta, a boraik szinte teljes
repertoárját elhozták Sze-
gedre. Kínálták csúcsborukat,
amely 2018-ban a nemzeti
borkiválóság díját is elnyerte,
ez a Gloriandus, amit Cabernet
Franc, Kékfrankos és Merlot
szőlőfajtákból alkottak. Tápai
szerint a szegedi nagyon bor-
értő közönség, ide mindig érde-
mes jó borokat hozni. 

Sok ezer vendéget vonzott a borászatok és kézművesek kínálata. Szegeden is egyre többen élnek meg a turizmusból.
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Tisztelt Ügyfelünk!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2018. május 15. napján hatályba lépett 11/2018. 
(V. 03.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) d) pontja értelmében az üdülőingatlanra vonatkozó
rendelkezéseket kizárólag az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként nyilvántartott ingatlan ese-
tében lehet alkalmazni.

Társaságunk szolgáltatási területén – az üdülőingatlanokat kivéve – a közszolgáltatás igény-
bevétele az ingatlanhasználók részére egész évben folyamatosan kötelezővé vált.
A korábbi szezonális szüneteltetés lehetősége – az üdülőingatlanokat kivéve – (téli időszak:
tárgyév november 01.–következő év április 30.) 2018. október 31. napjától megszűnik.
Társaságunk méltányosságból a jogszabályváltozásra tekintettel 2018. november–december hó-
napokra felvezeti az érintett ingatlanok tekintetében a szüneteltetést, annak érdekében, hogy
ügyfeleink a korábbi gyakorlattól eltérő szabályozás alkalmazása miatt ne essenek késedelembe
a szüneteltetési igényük bejelentésével.

A fentiek értelmében felhívjuk figyelmüket, hogy legkésőbb 2019. január 15. napjáig terjesszék elő
személyesen Ügyfélszolgálatunkon, postai vagy elektronikus úton a www.szegedihulladek.hu weboldalról
letölthető formanyomtatványon a 2019. évre vonatkozó szüneteltetési kérelmüket, amely – az üdülő-
ingatlanok esetében – a továbbiakban is lehet időszakos szüneteltetés, azaz a korábbi szezonális
használat és az ahhoz kapcsolódó hulladékszállítás továbbra is biztosított.

Az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként nyilvántartott ingatlanhasználók számára a közszolgálta-
tásidíj-fizetés továbbra is a tárgyév május 1. és október 31. napja közötti időszakra kötelező.
Abban az esetben, ha üdülő megnevezésű ingatlana a jogszabályban foglaltak végrehajtása során
átminősítésre kerülne társaságunk nyilvántartásaiban, kérjük, szíveskedjen a tulajdoni lap bemu-
tatásával igazolni szezonalitásra vonatkozó jogosultságát annak érdekében, hogy az eredeti állapot
visszaállításra kerülhessen.

Társaságunk elérhetőségei:
Levelezési cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Ügyfélszolgálati Iroda: 6720 Szeged, Stefánia 6.

Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00, csütörtök: 7.00–19.00, péntek: 8.00–13.00

(hétvégén és ünnepnapokon: zárva)
Telefon: 62/777-177. Fax: 62/777-178
E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu

www.szegedihulladek.hu

Halad az iskolák felújítása

Gőzerővel halad az energetikai
korszerűsítés a Tarjáni Két-
tannyelvű, a Weöres Sándor, a
Tabán és a Bonifert Domonkos
Általános Iskolában. – A kivite-
lezők a tanítást nem zavarják:
a zajos munkát nem az órák
alatt végzik. Az érintett helyisé-
geket és azokat, ahol a gyere-

kek tanulnak, közlekednek,
biztonságosan elkülönítik. Dél-
utánonként pedig hosszab-
ban, illetve hétvégente dol-
goznak azért, hogy minél ha-
marabb, a fűtési szezon kezde-
téig befejezzék a felújítást. 
A munkák koordinálásában
együttműködnek az iskolák ve-

zetésével és a tankerületi köz-
ponttal – mondta Tapasztó
Sándor, a Szeged Pólus Nkft.
projektigazgatója.

Az 1,24 milliárd forint uniós
támogatás mellett az önkor-
mányzat közel 580 millió forint
önerőt biztosít az intézmények
modernizálásához. A tető- és
homlokzat-hőszigetelésnek, a
fűtőtest- és nyílászárócseré-
nek, valamint az új napele-
meknek köszönhetően nem-
csak megszépülnek a panel-
épületek, hanem jelentősen
javul az energiafelhasználá-
suk, és csökken a rezsijük.
Emellett a korszerűsítéshez az
akadálymentesítés is hozzátar-
tozik. 

A Tarjáni Kéttannyelvű és a
Weöres Sándor iskola eseté-
ben a kivitelezésre kiírt közbe-
szerzési eljárást a Dél-Konst-
rukt Zrt. nyerte meg, a Tabán
és a Bonifert Domonkos isko-
láknál pedig a Fehérép Kft.

Az 1981-ben épült Weöres Sándor iskola egy részében
már kicserélték az ablakokat. Ezzel párhuzamosan az épí-

tők a tetőt és a homlokzatot szigetelik.

Egy helyre futnak be az információk

Több kamera vigyáz a rendre

Tovább bővül Szegeden a ka-
merarendszer, a mostaniak
mellé további 80 felszerelését
tervezi az önkormányzat, a
rendőrséggel együttműködve.

Szeged közbiztonságának fo-
lyamatos erősítése érdekében
évek óta együttműködik az ön-
kormányzat és a rendőrség. Az
elmúlt időszakban többször is
nyújtott a város segítséget a
rendőrségnek: ingatlanokat biz-
tosított számára, illetve anyagi-
lag is támogatta a működését.
Botka László polgármester és
Piros Attila dandártábornok, a
megyei rendőr-főkapitányság
vezetője sajtótájékoztatón je-
lentette be, hogy idén 50 millió
forintból fejlesztik a város köz-
területi kamerarendszerét.

Jelenleg 176 olyan kamera
működik városszerte, ami az
önkormányzat hatáskörébe tar-

tozik. Ebből csak 26 az igazán
közterületi kamera, a többit ön-
kormányzati cégek – az SZKT
és a piacigazgatóság – üzemel-
tetik.

Botka László elmondta, a
közterületi kamerarendszer
mind a bűnmegelőzésben,
mind a bűncselekmények fel-
derítéséhez komoly segítséget
jelent a rendőrségnek, ezért
döntöttek a fejlesztés mellett.
Mivel a jelenlegi kamerák képei
több helyre futnak be, így az ön-
kormányzathoz, az SZKT-hoz, 
illetve a rendőrséghez, ezért a
pénzből elsőként olyan helyisé-
get alakítanak ki a rendőrsé-
gen, ahová az összes kamera
képe befut majd. Így minden
egy helyen lesz látható, ami
megkönnyíti a rendőri intézke-
dést. 

Emellett az önkormányzat
bővíti is a kamerarendszert. 

A folyamatban lévő és tervezett
városrész-rehabilitációs progra-
mok részeként – például a li-
getben 31, a Stefánián 10 – új
kamerát szerelnek fel. A tervek
szerint az áraktól függően to-
vábbi 30-40 kamerát helyez ki
az önkormányzat.

A megyei rendőrfőkapitány,
Piros Attila elmondta: céljuk,
hogy még biztonságosabb le-
gyen a város. Ebben pedig a jól
működő kamerarendszer sokat
segíthet. Hozzátette, az elmúlt
évhez képest idén kevesebb
bűncselekmény történt a város-
ban, és a rendőrség felderítési
mutatói is jobbak. A sikeresebb
munka érdekében létrehozott
egy speciális bűnügyi osztályt,
amelynek az elsődleges fel-
adata az azonnali reagálás a
különféle bűncselekményekre.
Emellett megerősítette a körzeti
megbízotti rendszert is.

Nem biztos még az összege 

Kérnie kell a támogatást annak, 
aki nem gázzal vagy távhővel fűt

Október közepéig azok is kér-
hetik a természetbeni támo-
gatást, akik eddig nem
részesültek téli rezsicsökken-
tésben. Az igényelhető fűtő-
anyagok: tűzifa, szén,
propán-bután palackos gáz,
propán-bután tartályos gáz,
fűtőolaj, pellet/brikett.

Az új kormányhatározat szerint
október közepéig azok igényel-
hetnek természetbeni támoga-
tást, akik eddig nem
részesültek téli rezsicsökken-
tésben. Ez azt jelenti, hogy
nem pénzt, hanem fűtőanya-

got lehet kérni, mégpedig tűzi-
fát, szenet, propán-bután pa-
lackos gázt, propán-bután
tartályos gázt, fűtőolajat vagy
pelletet/brikettet. Azok a ház-
tartások, ahol kizárólag villany-
nyal fűtenek, – a kormány-
határozat szerint – nem kér-
hetnek ilyen az ellátást.

Igényelni az önkormányzat-
nál lehet a támogatást; a for-
manyomtatványt postán vagy
személyesen a polgármesteri
hivatal humán közszolgálta-
tási irodájának ügyfélszolgála-
tán lehet benyújtani a
Széchenyi tér 11. szám alatt.

Emellett az önkormányzati ki-
rendeltségek is rendelkezésre
állnak: Kiskundorozsmai Ki-
rendeltség (6791 Szeged,
Negyvennyolcas utca 12.),
Szőregi Kirendeltség (6771
Szeged, Szerb utca 21.) és
Tápéi Kirendeltség (6753 Sze-
ged, Honfoglalás utca 73.).

A benyújtott igényekről az
önkormányzat október 17-éig
ad tájékoztatást a Belügyminisz-
tériumnak. A BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság
ellenőrzi, hogy a bejelentő ház-
tartása korábban téli rezsicsök-
kentésben nem részesült. 

Az új uszodához viszik az áramot
Megkezdődött az épülő Etelka
sori fedett uszoda energiaellá-
tásának kiépítése. Saját fúrt
kút biztosítja az uszoda vizét. 
A víztisztításnak, a vízforgatók-
nak és a légtechnikai berende-
zéseknek jelentős az ener-
giaigényük. A munkát az NKM
Áramszolgáltató végzi. 

Két hatalmas kábelen ke-

resztül kapja majd a villamos
energiát az uszoda. A József At-
tila sugárúti trafóházból a Retek
utcán át viszik az áramot. A má-
sikat a Hajós utcából a Tisza Pa-
lota telkén építik ki. Egymástól
függetlenül működik a két veze-
ték, hogy ha az egyik valamiért
meghibásodna, a másik el tudja
látni a létesítményt.

Szeptember végéig a Csil-
lag téri körforgalomig viszik el
a vezetéket jellemzően a jár-
dák alatt. November elejére fe-
jezik be a műveletet a Csillag
téri körforgalom és a majdani
Etelka sori körforgalom között.
A felbontott járdákat és kerék-
párutakat teljes egészében
helyreállítják.

Ilyen lesz a rendőrség új információs központja. A minta a képen látható Somogy megyei
rendszer.



Négy évvel az 1879-es nagy
árvíz pusztítása után Ferenc
József visszatért a városba,
hogy a saját szemével győződ-
jön meg róla: Szeged szebb
lett, mint volt. A városépítés
addigra nem fejeződött be ter-
mészetesen, de ünnepelhet-
ték az utakat, házakat, isko-
lákat, városházát, színházat,
hidat. Városrésztörténeti soro-
zatunkat a belvárosban foly-
tatjuk, annak is azokkal az
éveivel, amikor mai arca kiala-
kult.

– Soha nem látott iskolaépítés
kezdődött a nagy árvíz után,
ami az első világháborúig eltar-
tott némi döcögéssel a tempó-
ban. Akkor létesült a mai
Radnóti, amely leánygimnázi-
umnak készült, ám időközben
rájöttek, hogy a fiúknak mégis
jobban kell. Erre építettek egy
másik oktatási intézményt a
Tisza-partra, a Szent Erzsébe-
tet, a mai Tömörkény-gimnáziu-
mot. Akkor húzták fel a polgári
leányiskolát, a mai jogi kart, a
polgári fiúiskolát az Árpád téren,
amelyből a Kalmár Intézet lett.
És így tovább: a Dózsa-iskolát,
és egy újabbat a nagykörút

és a Csongrádi sugárú sarkán 
– sétáltunk végig gondolatban
a város oktatási intézményei
között Simoncsics János nyu-
galmazott művelődésiház-igaz-
gatóval, aki régóta kutat hely-
történetet. Egyedül egyetemet
nem kapott a város, bárhogy is
akarta. Küldöttségeket me-
nesztett a parlamentbe, hiába.

Laktanyák, börtön

A vár városi birtokba adásának
azt szabta a császár feltételéül,
hogy a benne lévő börtön és ka-
szárnya másutt új épületbe köl-
tözik. Így jelöltek ki telket
rengeteg pénzből a helyőrségi
46-os gyalogezrednek a Mars
téren, huszárlaktanyának a Hu-
szár utcában, utászlaktanyának
a Hattyas soron, a honvédek-

nek a Honvéd téren, a tisztek-
nek a mai orvosegyetem terüle-
tén. És ne felejtsük el a
Csillag-börtönt és az államfog-
házat sem, amely ugyancsak a
Mars téren kapott helyet.

Rakpart, színház, 
városháza

Nekikezdett a város a Tisza-
partfal kiépítéséhez, kialakítot-
ták a rakpartot az akkor még
létező folyami hajóforgalom
számára. A szegediek régi
vágya is teljesült, mégpedig
hogy legyen állandó kőszínhá-
zuk. Működött ugyan az árvíz
előtt egy ideiglenes faszínház a
mai Kelemen utcában, de azt
az árhullám maga alá temette.
1883-ra ezek el-
készültek, mint
ahogyan a híd és
az új városháza
is. 

És amikor
már látványossá
vált a sikeres új-
jáépítés, Ferenc
József ismét ide-
látogatott, hogy a
saját szemével

győződjön meg arról, hogy
Szeged valóban szebb lett, mint
volt. 

Az udvartartásnak az úgy-
nevezett bérházban, a város-
háza mostani szürke épü-
letében rendezték be a szállá-
sát. Mivel az épületek környéke
kövezés híján még saras volt,
azokat az emeleten átjáróval
kötötték össze, amit ma Sóha-
jok hídjaként emlegetünk. Így

az uralkodó és kísérete
száraz lábbal kelhetett át
a lakosztályából a dísz-
közgyűlésre. Este pedig
ünnepi előadással nyílt
meg az új színház. 

Viták, perek

Természetesen a háttérben zaj-
lott a csatornázás, az utcaköve-

zés, a parkosítás, és egyre-
másra töltötték fel a magántel-
keket az épülő palotáknak,
bérházaknak, családi házak-
nak. Nehéz dolgot bíztak a vá-
rostervezőkre, hiszen az utcák
átrajzolásakor hozzá kellett
nyúlniuk a magántelkekhez,
amiből nagy viták és perek ke-
rekedtek.

– Azt is szabályozták, hogy
a Tisza Lajos körúton belül két-
emeletes, azon túl alacsonyab-
bak nőhettek ki a földből. A
gazdálkodóknak pedig előírták,
hogy tíz-tizenkét típustervből vá-
lasszanak anyagi lehetőségeik-

nek megfelelően. Így születtek
a napsuga-
ras házak. A
víz a Palánk
városrész
téglaépüle-
teit kímélte
meg, az ot-
tani házak a
későbbi vá-
rosfejlesz-
t é s n e k
estek áldo-
zatul. 

A király-
látogatásra
magától ér-

tetődően nem fejeződött be a
városépítés – hívta fel a figyel-
met Simoncsics János. A mil-
lennium tiszteletére 1896-ban
nyílt meg például a kultúrpalota,
vagyis a múzeum. 1921-ben, a
trianoni határok kijelölése után
költözött egyetem a városba
Kolozsvárról, az ottani intéz-
mény jogutódjaként. Az egyes
klinikák az akkor már elkészült
oktatási és egészségügyi intéz-
ményekben kaptak ideiglenes
helyet. A Juhász Gyula utcai mai
közútszékházat a női klinika, a
MÁV leszámító hivatal hatal-
mas épületét a bölcsészkar

vette birtokba. A törvényszék
helyére – amely átköltözött a
Dugonics térről a Széchenyi
térre – ugyancsak az egyetem
került.

Gyakorlatilag ez a kép hatá-
rozza meg Szeged mai arcát.
(Folytatjuk.)

Dombai Tünde 

Az én Szegedem
Megmutatná féltve őrzött régi családi fo-

tóját a Szegedi Tükörben? Fényképezte 
fiatal korában az utcát, ahová beköltözött, és elmesélné
a felvétel történetét? Nosztalgiázzunk együtt! Dombai
Tünde újságírót eléri a dombai.tunde@szeged.eu vagy a
Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720 Szeged, Szé-
chenyi tér 10. címen.

Fogadalmat tettek

A szegediek még 1880-ban fogadalmat tettek, hogy mo-
numentális templomot emelnek. Az ígéret betartása
1883-ban vált aktuálissá. Helykijelölő bizottság alakult az
ügyben, amelynek végeláthatatlan viták és lobbik kísérték
a tevékenységét. A dómot végül fél évszázaddal a fogada-
lomtétel után szentelték fel. Helyének kiválasztásáról a
következő részben olvashatnak érdekességeket.

Indóház
A dóménál kevésbé emlé-
kezetes a nagyállomás
története. Annak helyét
sem sikerült vitáktól men-
tesen kijelölni. Az egyik 
lehetőség szerint a Pest–
Szeged vasútvonal a mai
Kálvária sugárúton futott
volna be a Dugonics térig.
Egy másik tervben az sze-
repelt, hogy a jelenlegi
Kossuth Lajos sugárúton
gördüljenek be a szerel-
vények. Végül a döntés-
hozók a várost megkerülő
vonal mellett maradtak,
és a vonatok végállomá-
sát a jelenlegi Indóház
térre helyezték.

Piacozókkal
népesült be 
a Széchenyi
tér (jobbra).

Előtérben a
közúti híd,

háttérben a
színház készül

(fent).

A Széchenyi tér sarka a takarékpénztárral 1883-ban.

Az épülő Széchenyi tér 1882-ben. Állványerdőben a városháza (balra
fent). Fotók: Letzter és Társa. Archív felvételek: a Móra Ferenc Múzeum

gyűjteményéből

A helyőrségi laktanyá-
nak alakítják ki a
Mars teret (fent).

– Szeged arcát gyakorlatilag ma is
az határozza meg, ami közvetlenül 

a nagy árvíz után létesült – mondta 
Simoncsics János.

Szeged szebb lett, mint volt – Királylátogatással ünnepeltek

Sáros utca fölé épült meg a Sóhajok hídja

A város első kőhídja a Tisza felett.
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A torinói lepelről tart előadást Szegeden a kutatás atyja,
dr. John P. Jackson

Idén 120 éve történt,
hogy egy amatőr fotós,
Secondo Pia döbbenten
látta, hogy a torinói lepel-
ről készült fényképek ne-
gatívjai életszerűbbek,
mint az igazi. Azóta a tu-
dományos előrelépést dr.
Jackson tudóscsapatának
köszönhetjük. Ő maga
tart előadást Szegeden. 
A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött –
így ajánlják a Facebookon
az eseményt.

Az esemény plakátján az
áll, hogy dr. John P. Jack-
son a tudományos lepelku-
tatás atyja és legnagyobb
szaktekintélye. A torinoile-
pel.hu szerint – ahol re-
gisztrálhatnak az érdek-
lődők – dr. Jackson nyolc
előadást tart szeptember
23. és 29. között Magyar-
országon. Körútját Szege-
den kezdi: szeptember
23-án, vasárnap délután 3
órakor a Gál Ferenc Főis-
kola Klebelsberg-termé-
ben (Dóm tér 6.) tart
előadást.

Kicsoda dr. Jackson?

Dr. John P. Jackson fizikus,
a természettudományos
lepelkutatás atyja – olvas-
ható a honlapon. A turini
lepel kutatásának történe-
tében az 1978-as, általa
vezetett páratlan alapos-
ságú multidiszciplináris tu-
dományos vizsgálatsorozat
eredményezte a legna-
gyobb áttöréseket – írják.
Az azóta lefolytatott vizsgá-
latok és mérések közvetle-
nül vagy közvetve az ő és
az általa irányított mintegy
30 válogatott tudós akkori
eredményeire épülnek.

Dr. Jackson az USA Ha-
ditengerészet Posztgradu-
ális Egyetemén szerzett

fizika PhD-t, majd a Santa
Fe Egyetemen vallástudo-
mányi diplomát is kapott.
Fizikusként az amerikai lé-
gierő Colorado Springs-i

Akadémiáján és a Colo-
rado Egyetemen is okta-
tott. Több tucat fizikai
témájú szakpublikáció
szerzője is, jelenleg fizi-
kusként a kozmológia és a
relativitáselmélet kapcso-
latát elemző szakkönyvén
is dolgozik.

Az első fotó

A lepel nagyjából három
évszázadon át nagyobb ér-
deklődés nélkül pihent To-
rinóban. A Wikipédián azt
írják, 1898-ban fényképez-
ték le első ízben (Secondo
Pia amatőr fotós döbben-

ten látta, hogy a lepelről
készült fényképek negatív-
jai életszerűbbek, mint az
igazi), ezután került az ér-
deklődés központjába. 

A tori-
nói lepel
436 cen-
t i m é t e r
hosszú és
110 cen-
t i m é t e r
s z é l e s ,

átlagos vastagsága 0,34
milliméter, tömege 2450
gramm a 2002-ben vég-
zett vizsgálat alapján. Hal-
szálkamintás lenvászon
szövet, amely egy olyan
ember fényképészeti nega-
tív képét hordozza, akit a
feltételezések szerint a ke-
resztre fe-
s z í t é s s e l
e g y e z ő
módon kí-
n o z t a k
meg. 

A vász-
nat a torinói Szent János-
katedrálisban őrzik. A
negatív képben megje-
lenő alaknak világviszony-
latban egyedülálló a
megjelenése. A vásznon a
rajta látható alak frontális
és dorzális képmásán
kívül vérfoltoknak és víz-
nyomoknak tartott elszí-
neződések, valamint
égési sérülések is látha-
tók. A lepel heves viták
tárgya tudósok, hívők, tör-
ténészek és írók, de első-
sorban a szindonológusok
(a szindonológia a görög

szündon, ’lepel’ szóból
származik, a torinói ha-
lotti lepellel foglalkozó tu-
domány) körében. Sokak
szerint a textília akkor szí-
neződhetett el, amikor
Jézus feltámadt a sírjából.
A kétkedők szerint ez az
elmélet egy középkori hie-
delem, ami egy eddig is-
meretlen, meg nem értett
folyamatot próbált magya-
rázni.

Öt nap, öt éjszaka

1978-ban az akkor még 
fiatal John P. Jackson az
általa irányított többéves
előkészület után megvaló-
sult Turini Lepel Kutató-
program (STURP, Shroud
of Turin Research Project)
vezetője lett, amely a tori-
nói székesegyházban őr-
zött híres kegytárgyat
először vette górcső alá a
kor legmodernebb vizsgá-
lati eszközeivel, átfogó,
alapos és korszerű mód-
szertani megközelítéssel.
Hasonlóan sokrétű vizsgá-
lat azóta sem történt –
írják a torinoilepel.hu olda-
lon. 

A STURP kutatócsoport
mintegy 30 válogatott és
széles körben elismert
természettudósból állt,
akik sokszínű világnézeti
és vallási háttérből érkez-
tek. Öt napon és éjszakán
át vizsgálhatták a relik-
viát, ami alatt előre terve-
zett program szerint
haladtak, az öt nap min-

den percét kihasználva.
Amíg a csapat egy része
aludt, a többiek dolgoz-
tak.

Hosszú évekbe telt,
míg az akkor gyűjtött ada-
tokat feldolgozták. Ennek
során dr. Jackson egyedül-
álló eredményeket ért el.
Közben megalapította és
máig vezeti a Turin Shroud
Center of Colorado köz-
pontot is, ahol a lepellel
kapcsolatos ismert és ke-
véssé ismert kutatási
eredményekről tájékozód-
hat a látogató.

Tudnivalók az előadásokról
● A változtatás jogát fenntartják a szervezők.
● Az előadások mindegyike közérthető és a nagykö-

zönségnek szól.
● Az eseményeken hang-, kép- és film-/videofelvétel

készítése tilos!
● Az előadásokat tolmács fordítja, kivéve, ahol más-

képp jelölik. Szegeden lesz tolmács. 
● Az előadások időtartama várhatóan 2 óra, de a for-

dítás miatt hosszabbra is nyúlhatnak.
● A részvétel minden eseményen ingyenes.

A torinói lepel. 

Secondo Pia. Az amatőr fotós készítette az első képet 
a torinói lepelről.

Öt napon és éjszakán át vizsgálhatták a
relikviát, ami alatt előre tervezett prog-
ram szerint haladtak, az öt nap minden
percét kihasználva. Amíg a csapat egy
része aludt, a többiek dolgoztak.

A torinói lepel 436 centiméter hosszú és
110 centiméter széles, átlagos vastag-
sága 0,34 milliméter, tömege 2450
gramm a 2002-ben végzett vizsgálat
alapján. 
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– Az ünnepségen levetítet-
ték a győztes futamukat,
ahol Kozák Danutával pár-
ban verték meg új-zélandi
versenytársaikat. Máskor is
újra szokta nézni a verse-
nyét?

– A futamok után rögtön
keresem as első adandó al-
kalmat, hogy megnéssem,
hogyan is sikerült a verseny.
Mindig nagyon érdekel, hogy
kívülről hogy nés ki a futam.
Edsésen is ssoktunk ilyet csi-
nálni, én nagyon igénylem
eseket a „filmeséseket”. Est
a futamot már többssör lát-
tam, de még
most is isgulok
rajta.

– Kiha-
gyott két évet.
Számított rá,
hogy ilyen eredményt tud el-
érni a világbajnokságon?

– As első cél as volt, hogy
bekerüljek a vb-csapatba.
Arra nem is ssámítottam,
hogy két ssámban is indulni
fogok, a cél a négyesbe való
bekerülés volt. Így főleg nagy
eredményként értékelem,
hogy párosban is vísre ssáll-
hattam.

– Egy sportolónak a sé-
rülés, a műtét a lehető leg-
rosszabb dolog, sok
esetben a karrierjébe kerül-
het. Hogyan lehet egy ilyen
gödörből felállni?

– A sérülés és a műtét
mellett as is nagyon megvi-
selt lelkileg, hogy nem jutot-
tam ki as olimpiára. Így a
visssatéréshes előssör is sok
türelem kellett. As embernek
ilyenkor el kell fogadnia, hogy
már a régi formájának viss-
ssanyeréséhes is rengeteg
munka, erőfessítés kell. A
hétkösnapokban mindig meg
kell találni as apró célokat,
éppen a követkesőt, és ebből
építkesve lehet nagyobb
eredményeket elérni.

– Az edzések, a minden-
napok monotóniájából ho-
gyan lehet erőt meríteni?

– Sserencsés helysetben

vagyok, mert nagyon ssere-
tem, amit csinálok. Nemcsak
a versenyeket, a versenysést,
a sikert, hanem a munkát is,
amivel elérjük. A hétkösna-
pokban is megtalálom ast as
apró célt, amelyért akkor
küsdenem kell, és így sokkal
könnyebb elérnem a főcélt,
most éppen a világbajnoki
aranyérmeket.

– Mennyiben köszön-
hető a visszatérés az új ed-
zőjének?

– Rengeteget kössönhe-
tek Simon Miklósnak. De
mindenképpen meg kell em-

lítenem Ko-
vács Lásslót,
a régi edső-
met, hissen
ő is sokat
tett a sikere-

imért. Mindketten nagyon tü-
relmesek voltak, és nagyon
sokat hossátettek as elmúlt
két évhes. Simivel egéssen
más felépítésű munkát kel-
lett elkesdeni a műtétet kö-
vetően, vissont Kokssi is
hossájárult ahhos, hogy újra

a régi legyek. Ők ketten na-
gyon sokat bessélgettek a
felkéssülésemről, megosstot-
ták a tapasstalataikat, és es
nagyon sokat segített Simi-
nek, mit hogyan csináljunk.
Egyssóval nagyon jó csapat-
munka eredménye es a por-
tugáliai siker.

– Milyen volt Danutá-
val együtt evezni? 
Hiszen ő nagyon ta-
pasztalt versenyző.

– Danutától na-
gyon sokat lehet ta-
nulni. Élmény
látni a felkéssü-
lését, as edsését
a mindennapok-
ban. Nagyon jó volt
vele egy hajóban
ülni, mert egy magas
ssintű profismus
jellemsi őt.

– Belülről milyen
volt a két futam? Az
egyiket 13, a másikat pedig
23 ezreddel nyerték meg.

– Mindkettő nagyon sso-
ros verseny volt. A futam 
kösben én csak annyit érsé-
keltem, hogy egysserre es-
tünk be a célba. A párosban
érestem, hogy nyertünk, de a
négyesben addig nem vol-
tam bistos, amíg meg nem je-
lent as eredmény. A futam
kösben terméssetesen nincs
idő néselődni, a többiekkel

foglalkosni, csak magunkra
és a megtervesett taktikára
tudunk figyelni.

– A világbajnokság után
jön a pihenés ideje?

– Csak a magyar bajnok-
ság után jött el a pihenés idő-
ssaka, október elején
kesdődik újra a munka. Most
less időm elmenni a család-
dal Olassorsságba nyaralni.

– Víz mellé?
– Igen, vís mellé! Én na-

gyon „vises” vagyok, nyara-
lásnál sem tudom mellősni.
Terméssetesen asért less
ssárasföldi program is, város-
nésés és hasonlók.

– Ilyenkor teljesen ki tud
kapcsolódni?

– Ahogy mondtam, imá-
dom a felkéssülési időssa-
kot, ast, amikor dolgosni
kell, de emellett terméssete-
sen igénylem a pihenést és
a feltöltődést is. Asért ssük-

ségem van néha arra, hogy
teljesen távol kerüljek a ka-
jakosástól.

– A világbajnokságról
hazatérve hogyan fogadta a
család?

– Nagyon büsskék és bol-
dogok voltak, de ők mindig
büsskék rám. És mint min-
dig, örültek, hogy hasaértem.
A versenyről nem is sokat be-
ssélgettünk már itthon.

– Milyen lesz jövőre itt-
hon, hazai közönség előtt
versenyezni?

– As teljesen más less.
De annyira asért ne ssalad-
junk előre, mert addig még
lessnek válogató versenyek,
és asokon kell előssör jól sse-
repelni ahhos, hogy végül a
ssegedi kösönség előtt küsd-
jünk as aranyért. As bistos,
hogy as egyik legnagyobb
dolog egy sportoló életében,
ha hasai kösönség előtt ver-
senyeshet. Fantasstikus
érsés, amikor futam kösben,
as utolsó 200 méteren ssur-
kolnak nekünk, as ember
ssinte eufórikus állapotba
kerül. Ilyenkor nem ssás,
hanem ssáshúss ssásalékon
teljesítek. Es nekem pluss-
motivációt ad a felkéssülés
során is, és bistosan nap
mint nap gondolni fogok erre
a téli alaposás alatt.

Vass Imre

Kárász Anna nagyon nehéz két évet hagyott maga mögött,
a padlóról állt fel, és fantasztikusan versenyezve nyert két
aranyérmet a portugáliai világbajnokságon. Botka László
polgármester is köszöntötte a városházán. Az NKM Szegedi
Vízisport Egyesület kiválóságával a vb-ről, a munkáról, a
hullámvölgyekről, a sikerekről és a pihenésről is beszélget-
tünk. 

Portugália szegedi hőseit a polgármester is köszöntötte

Kárász Anna: Hétköznapi apró célok
visznek a győzelem felé

RIPORT l 7

– A sérülés mellett az is nagyon megviselt lelkileg, hogy nem jutottam ki az olimpiára. Így a viss-
ssatéréshes előssör is sok türelem kellett – árulta el Káráss Anna.

A győztes csapat: Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra a célban a női kajak négyesek 500
méteres döntőjében a portugáliai világbajnokságon. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Én nagyon „vizes” va-
gyok, nyaralásnál sem
tudom mellőzni. 
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POSTABONTÁS

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

VÉLEMÉNY

Fesztivál, rítus, Szeged
Hajdanán különös eseményt jelentettek a városok életében a
fesztiválok. A köznép számára rendezett ünnepségek voltak
ezek; karneválok, „fieszták”. A múlt homályába vesző rítusok-
hoz kapcsolódtak, ősi legendáriumokat idéző, tisztulást hozó
énekekkel, öltözetekkel és táncokkal. Céljuk közösséget újító
ünnep rendezése volt a főtéren, befogadva minden erre jogo-
sultat. 

A demokrácia kiteljesedésével viszont már nem szent he-
lyeken megtartott szertartáson gyűlt egybe kevés kiválasztott.
Az új ceremónián már részt vett szegény, gazdag, közember
és arisztokrata. Évszázadok alatt alakultak karneválok, Ve-
lence, Rió, Nizza, s más városi ünnepek, ahol díszes felvonu-
lásokat rendeznek, vadított bikák kergetnek férfiakat, vagy
paradicsomban fürdetik egymást a résztvevők. Ösztöni felsza-
badulás jelmezei, táncai, díszletei csábítanak tömegeket,
nézők és résztvevők lelkesen szelfiznek a közösségi megosz-
tókon.

Szeged is csatlakozott e világtrend alakulásához. Feszti-
válváros lett. A Tisza-parti rendezvények sorában bor-, sörfesz-
tivál, gitárzene, zsidó kultúra, ifjúsági, hungarikum és sok más
rendezvény hirdeti magát. Nem százados hagyományokon ala-
pul mindez. A rendszerváltást követően néhány élelmes vál-
lalkozó kezdte szervezni a sörital, a borital „mértékletes”,
közösségi fogyasztásának kínálatát a Mars, illetve a Széchenyi
téren. Tucatnyi sátor, bódé nyitotta a sort, ám évről évre növe-
kedett számuk, s bevételük. Állandóságuk sikerét a gyarapodó
tömegük szolgáltatta. Korunk magányos tömege tömeget
vonz.

Így kezdődött jó két évtizede a város főutcáját, a Tiszát is
napokra betöltő halak fesztiválja, amelynek nagyszerűségéből
bőven részesültünk az elmúlt napokban. Szeged a szokásos-
nál is jobban lüktetett a várakozásban, majd teljesen bedugult
a rakpart és a belváros együttes lezárásával. Az autósok vi-
szont mintha a szokásosnál türelmesebbek lettek volna, meg-
lehet, elfásulva a dugók okozta bosszúságtól. Remélték, a
halászléistenség gasztronómiai ünnepe kárpótlást kínál. 
A rítus központi oltára, a boszorkány áldotta hatalmas bogrács
már pénteken helyére helyeztetett, hogy a szegedi halászlé ki-
fogyhatatlan mennyiségben meregettessék belőle.

A Nemzetközi Tiszai Halfesztivál más, mint a többi rokona.
Visszautal a régi kezdetekre. Nemcsak a számolatlan mennyi-
ségű és minőségű bor, sör vagy pálinka fogyasztóinak hívsá-
gán alapszik. Itt a hallé készítése, majd kóstolása közösségi
szertartás. A bográcsokat forraló küldetéses férfiak és meg-
hívott vendégeik összetartoznak. Nem (csak) tömeghalászlé
készül ugyanis a Tiszánál. Az újszegedi parton felvonul szám-
talan, saját receptúrára felesküdött alkalmi hallémester. Ők a
szegedi, bajai, tiszai, balatoni, al-dunai, fel-dunai, nagybaracs-
kai, korhely-, francia, dobrudzsai satöbbi halászlékondérok rí-
tusának hivatott papjaként műgonddal készítik művüket – a
barátok, tisztelők gyomrának örömére.

Rítus itt minden főzés és egyedi minden hallé a javából.
Az előkészületek, a bogrács, a tűzhöz szükséges faféleség, a
speciálisan, ne mondjuk, révületben összeválogatott halfajták
(törjük? passzírozzuk?), a hagyma fajtája, aprítása (mikor és
miként?), külön tisztelettel a vöröspaprikának, a víz hozzá-
eresztése, krumpli, fűszerek, a só és így tovább. Vele pedig a
főnök és beosztott közösségének áhítatos figyelme, az ízlelés,
majd a hallét készítő mester buzgó dicsérete. 

Hiszen, akár a kezdetekben, a vallások többségében, szer-
tartást celebráló személy kizárólag hímnemű lehet.

Pató Manó

Reggelizz velem!
Reggelizés közben szokatlan kérdést
kapok az asszonytól: 

– Te, ez a képviselő csinált már va-
lamit a faluban?

– Olvasod a Szőregi Regélőt? 
– Hát abból nem sok derül ki. 
– Jársz a faluban? 
– Az ABC-ig. 
– Akkor nem látod a gazdabolt kör-

nyékét?
– Hát azt a gazdaboltosok csinál-

ták. 
– Való igaz, hogy a gazdaboltosok

mindent megtesznek a környezetükért
és áldoznak is rá. De! A bolt előtti terü-
let az a város része, és azt a képviselő
a saját keretéből csináltatta. Kilátszott
az útból a valamikori lángossütő vas-
beton alapja. Ki kellet bányászni, hogy
valami egyenes út készülhessen. Ami
a saját keretéből mart aszfalt burkola-
tot kapott. Az öreg japánakácok köré
kiemelt szegély készült, amit a Kocsis
Flóra Kft. rózsái díszítenek. A másik ol-
dalon a gazdabolt rózsái nagyon szé-
pek, és a saját automata öntöző
technikájuk öntöz. Ami az ő érdemük.
Aztán a környezetgazdálkodási kft.-nél
a képviselő kijárta, hogy a város pén-
zéből leaszfaltozzák. 

A gazdabolttól az orvosi rendelőig
az út szélén parkolni sem lehetett a
saras kátyúktól. Útszegéllyel és mart
aszfalttal parkolók készültek. Mindig
tele is van kocsival. Ezt nem látod?
Pedig ott jársz el. És a képviselői keret-
ből nem mentek rá milliók. Ehhez mit
szólsz, anyukám?

– Ezt a Szőregi Regélőben eddig
nem olvastam.

– Na látod. Máskor is reggelizz
velem!

Kocsis István, Szőreg

Tápai búcsú a Gyöprugival és a Republickal
Ha szeptember, akkor tápai
búcsú. Szeptember 28-án, pén-
teken elkezdődnek a progra-
mok. Mivel keresik Tápé
legfinomabb süteményét, pén-
tek délután 3 órától várják a sü-
tiket a Heller Ödön Művelődési
Házba. A szakértő zsűri még
aznap este fél 8-kor eredményt
is hirdet.  A rendezvényt péntek
este 6 órakor Szécsényi Rózsa,
Tápé önkormányzati képviselője
nyitja meg. Az érdeklődők figyel-
mébe ajánljuk a 60 év képek-

ben című kiállítást, amelynek
apropója az idén 60 éves műve-
lődési ház. A megnyitón közre-
működnek: a Triola Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény
művésztanárai, a Papiron Sze-
ged Versenytáncklub táncosai, a
Tápai Hagyományőrző Egyesü-
let, valamint az Accord-Diák Har-
monika Együttes zenészei.

Szeptember 29-én, szom-
baton délután 3 órától indul a
menettánc és a fogatos felvonu-
lás a művelődési háztól a Búcsú
térig, ahol Szabó Sándor or-
szággyűlési képviselő köszönti
a táncosokat, akik délután 4

órától a téren műsort adnak. 
A fellépők: Tápai Hagyomá-
nyőrző Egyesület, Tápai Ifjú Cite-
rások, Nosztalgia Néptánc-
együttes, Gyöprugi Ifjúsági Nép-
tánccsoport, Gyöprugi Felnőtt
Néptánccsoport, Borica – Bálint
Sándor Néptáncegyüttes, Körös
Táncegyüttes, Fonó Néptánc-
együttes. Kísér: a POR zenekar,
a Kender zenekar és a Török ze-
nekar. Este 6 órától Erdélyi Luca
népdalénekes, a 2016-os Föl-
szállott a páva népzenei vetél-
kedő első helyezettje és az Őszi
Rózsa Népdalkör lép fel. Szom-
bat este 7 órától pedig a Repub-
lic együttes ad élő koncertet a
Búcsú téren.

Szeptember 30-án, vasár-
nap 10 órától szentmisét és
körmenetet tartanak a Szent
Mihály-templomban.

Ötven év után újra együtt énekelt az osztály

Az osztály 1968-ban.

És az osztály 50 év után is együtt dalolt.

Fél évszázad után is vidáman énekelt
együtt az az osztály, amelynek tagjai a
Rókusi Általános Iskola ének tagozatán
végeztek 1968-ban. A napokban gyűltek
össze az osztálytalálkozóra, ahol kide-
rült, van közöttük zeneszerző, karmes-
ter, zongoraművész, de tanár, mérnök
és főjegyző is.

Mózes Ervin szegedi címzetes fő-
jegyző elmondta, 25 főből négyen-öten
vannak, akik komoly zenei pályát futot-
tak be, külföldön is híres zongoramű-
vész is van köztünk, a többiek pedig azt
az alapműveltséget vitték magukkal kö-
zépiskolába, ki-ki a maga területén. Na-

gyon jó velük így találkozni és együtt
énekelni, ha már nem is úgy, mint régen.

Az egykori diákokat az intézmény je-
lenlegi vezetője kalauzolta körbe az isko-
lában. Kókai Gyula elmondta, hogy az
1954-ben indult ének-zenei szak a mai
napig sikeresen működik, nagy az érdek-
lődés iránta. A mindennapos énekórák jó-
tékony hatása ma is ugyanolyan, mint 50
évvel ezelőtt. – Aki régóta tanít itt, mint én
is, az tudja, hogy a zenének milyen lélek-
formáló ereje van, milyen az összetartó
ereje. Nem véletlen, hogy ez az osztály is
szinte teljes létszámmal részt vett a talál-
kozón – tette hozzá az intézményvezető. 

A sós, az édes meg a krumplis lángos
A süteménysütő versenyre szeptember 27-éig lehet jelent-
kezni a művelődési házban személyesen, a 62/317-245-
ös telefonszámon vagy a hellermuvhaz@gmail.com
e-mail-címen. Jelentkezéskor a nevet, telefonszámot és azt
kell megadni, hogy a sós, édes sütemény vagy a krumplis
lepény kategóriában kíván indulni a versenyző.

Mindig látványos a menettánc.  
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Szeged fesztiválváros – és ennek immár
meglehetősen régóta örülhetünk. Kedvelt
közös ünnepeink megfiatalodtak, újjászü-
letnek, és egyre-másra nőnek fel melléjük
új rendezvénysorozatok. Ezek szerencsére
egyre több városlakót vonzanak, és évről
évre turisták tízezreit mozgatják meg.

Pár hete ért véget a SZIN, amely idén
már az 50. születésnapját ünnepelte. Nem
is akárhogyan, hiszen a neves énekesek és
zenekarok koncertjeire rekordszámú kö-
zönség váltott belépőt az idősebb korosz-
tálytól az egészen fiatalokig. A legtöbb
látogató – és ez idén újabb csúcsteljesít-
mény – a szabadtéri játékok előadásaira
volt kíváncsi. És ne feledkezzünk meg olyan
fontos részéről sem az életünknek, mint

amilyen a néptáncfesztivál, amelyet 1966-
ban hirdettek meg először, és amely mellett
idén már tizedszer szervezték meg a Mar-
tin György Fesztivált. 

A szeptembert a 22. Nemzetközi Tiszai
Halfesztivál indította. A fesztiválszezont
pedig a borbarátok újabb találkozója fog-
lalta keretbe, hiszen a májusi borfesztivál
után az elmúlt hétvégén a Bor téren kóstol-
hatták meg a borászok kedvelt nedűit és
újdonságait. Mellette pedig a repülőnapok
égi és földi programjaiban gyönyörködhet-
tek a családok.

A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjtemé-
nyéből válogattunk, hogy felidézzük, milyen
hangulatosak is voltak fesztiváljaink évtize-
dekkel ezelőtt.

A IX. Nemzetközi Szakszervezeti Néptáncfesztivál hangulatos megnyitója 1983 júliusában. 

20 év szünet után 1959-ben Simándy József (balról) Hunyadijával indult újra a szabad-
téri. „Akik hozzánk eljönnek, nemcsak a Hunyadi Lászlóért, a János vitézért vagy a szovjet
balettegyüttesért jönnek, hanem egy kicsit magáért a városért is, a Tiszáért, a halászléért,

kincseink és szépségeink megismeréséért” – írta a Délmagyarország.A szabadtéri játékok legelső évada 1933-ban. Statisztákat válogatnak Az ember tragédiájához.

Egy kézben a megoldás. 1985-ben már az adó is feltűnt. Fotó: Enyedi Zoltán

Tánc a múzeum előtt. Néptáncfesztivál 1985-ből. Fotó: Enyedi Zoltán

Az ország legnagyobb szabadtéri színháza 1965-ben. A teret egész évben elfoglaló szék-
sorokat 1994-ben 4 ezer férőhelyes mobil nézőtérre cserélték.

Humorral már 1985-ben is meg voltak
áldva a SZIN-ezők. Fotó: Enyedi Zoltán 

A West Side Story a szabadtérin 1965-
ben. „Szeged idén nagykorúsodott. Vonzó
és sikeres programot kínált az odautazók-
nak. Benne a főszám Bernstein musical

comedyje” – írta a Népszabadság.

Rekordokkal dübörgött az idei szezon

Időutazás régi nagy fesztiválok között
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www.sasmob-szeged.eu

Innovatív közlekedésszervezési 
megoldások/
•  az alkalmazottak fenntartható munkába 

járásának megoldására, 
•  innovatív és támogató üzleti környezeti 

feltételek dolgozása,
•  intelligens adatvezérelt, gyors reagálású 

rendszer kidolgozása/magas színvonalú 
közlekedési szolgáltatások/jobb infor-
máltság az felhasználók számára

Költségvetés/
A projekt főösszege: bruttó 3.259.220 EUR 
(80 %-os támogatás intenzitás mellett). 
A projekt megvalósítás időszaka/ 
2018. február 1 – 2021. január 31. 

SASMob szeged
Smart Alliance for Sustainable Mobility
Okos Összefogással a Fenntartható
Közlekedésért

 

    
     

   

PARTNEREK

1. forduló szeptember 29., szombat, 18.00 Naturtex-SZTE-Szedeák–Szolnoki 
Olaj KK

2. forduló október 6., szombat, 18.00 Kaposvári KK–Naturtex-SZTE-Szedeák
3. forduló október 12., péntek, 18.00 Naturtex-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE
4. forduló október 18., csütörtök, 18.00 Zalakerámia ZTE KK–Naturtex-SZTE-

Szedeák
5. forduló október 27., szombat, 18.00 Naturtex-SZTE-Szedeák–DEAC
6. forduló november 3., szombat, 19.00 Alba Fehérvár–Naturtex-SZTE-Szedeák
7. forduló november 8., csütörtök, 18.00 Pécsi VSK-VEOLIA–Naturtex-SZTE-

Szedeák
8. forduló november 17., szombat, 18.00 Egis Körmend–Naturtex-SZTE-Szedeák
9. forduló november 23., péntek, 17.30 KTE-Duna Aszfalt–Naturtex-SZTE-

Szedeák
10. forduló december 15., szombat, 18.00 Naturtex-SZTE-Szedeák–JP Auto-JKSE
11. forduló december 22., szombat, 18.30 TF-BP-Serco–Naturtex-SZTE-Szedeák
12. forduló december 27., csütörtök, 18.00 Naturtex-SZTE-Szedeák–Sopron KC
13. forduló december 30., vasárnap, 18.00 Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano 

Energia KC Szombathely

Meccsnaptár

Nyolc évvel ezelőtt indított
utoljára felnőtt férficsapa-
tot a Szegedi Röplabda
Sportegyesület. Szeptem-
ber 29-én újra pályára lép
idegenben a csapat, az NB
II Közép csoportjában.

Talán kevesen tudják, vagy
emlékeznek rá, de Szeged
első csapatbajnoki címét
röplabdában érte el a legen-
dás Medikémia Szeged férfi
röplabdacsapata. 1995-ben
a Csepel ellen zsebelte be az
aranyat a Nyári Sándor ve-
zette gárda, ez volt szó sze-
rint az aranykora a szegedi
röplabdának. 

Az első lépések megtör-
téntek, hogy újra régi fényé-
ben tündököljön ez a

sportág. A 2010/2011-es
évad után ismét lehet férfi
felnőttcsapatnak szurkolni
Szegeden. Az SZRSE együt-
tesét Strezeneczki Gyula
fogja irányítani, aki koráb-
ban már ült a férfiak kis-
padján, tavaly a hölgyeket
vezette ezüstéremig az NB
II-ben. És az éremnél az
idei szezon végén sem
adná lejjebb.

– Örülök neki, már hiá-
nyoztak a fiúk. Tavalyelőtt
ugye megnyertük a bajnok-
ságot. A csapat-összeállítás
nem sokban változott. Min-
denki idősebb lett, de nem
sokkal szerencsére. És van-
nak fiatalok, akik bontogat-
ják a szárnyaikat. Én
szeretnék az idei évben ére-

mért játszani, és természe-
tesen várjuk a szurkolókat a
meccseken! – mondta Stre-
zeneczki Gyula, az SZRSE
felnőtt férficsapatának ve-
zetőedzője.  

A szegediek az NB II
Közép csoportjába kerültek.
A kilenccsapatos mezőnyt a
felnőttgárdák és az első
osztályú együttesek U21-es
csapatai teszik ki. Az alap-
szakasz után kezdődik a rá-
játszás, ahol utóbbi ala-
kulatok már kiszállnak a
versenyből. Az első hazai
mérkőzés október 6-án,
szombaton lesz a Pénz-
ügyőr ellen, a helyszín – az
egész szezon során – a Jó-
zsef Attila Általános Iskola
tornaterme.

Nyolc éve indultak utoljára

Szurkolhatunk a röplabdásoknak

Hosszú idő után ismét lehet szurkolni az SZRSE-nek!

Bronz a nomád olimpián
Kirgizisztánban a III. No-
mád Világjátékokon tizen-
két érmet szerzett a mind-
össze huszonöt fős
magyar küldöttség. Sze-
gedi érdekeltségű medál
is született: Deli Tamás
bothúzásban a dobogó
harmadik fokára állha-
tott fel.

A Nomád Világjátékok a
nomád törzsi kultúrákra jel-
lemző, hagyományőrző tar-

talommal is rendelkező
multisportesemény, ahol
80 ország több mint 2000
versenyzője méri össze tu-
dását 37 sportágban. A ma-
gyarok ezek közül ötben
(szkander, szumó, sambo,
tradicionális íjászat, bothú-
zás) indultak. Négy arany,
négy ezüst és négy bronz,
ezek közül egy érem sze-
gedi kötődésű. 

A sorsolás pillanatában
már a dobogós hely is na-

gyon távolinak tűnt, hiszen
a sportág Szibériából szár-
mazik, így az oroszok min-
dig fő esélyeseik a ver-
senynek. Deli Tamásnak
ennek ellenére egy orosz és
azeri ellenfelet is sikerült
megvernie a csoportküzdel-
mek során. Végül a dön-
tőbe kerülésért a későbbi
kirgiz bajnoktól kikapott, de
a bronzmeccsen indiai el-
lenfelétől „elhúzta a botot”,
így bronzérmet szerzett.

Az őszi szezon első verse-
nyén szerepeltek az ATSK
Szeged utánpótlás pingpon-
gosai. Az U10-es lányok ver-
senyében Erdélyi Blanka
meglepetésre felkerült a fő-
táblára. Az ATSK Szeged fia-
tal tehetsége egy bronzér-
met szerzett, pedig ez volt
élete második ranglistaver-
senye. Az U11-es fiúk mező-
nyében két szegedi, Kókai
Ákos és Kasa Zsombor is
bejutott a legjobb nyolc
közé, ami kiváló eredmény
az egy éve versenyző fiúktól.
Az U12-es lányoknál Szosz-

nyák Emma egészen a 
bronzéremig menetelt eb-
ben a versenyszámban.

Emma az eggyel idősebb,
U13-as korosztályban végül
a 13. helyen végzett. A leg-
kiválóbb eredmény fiú ver-
senyszámban született,

ahol Tanács Bence döntőt
játszott, és végül a dobogó
második fokára állhatott fel.

– Ilyen eredményre,
hogy országos ranglistaver-
senyen szegedi fiú döntőt
játsszon, ezelőtt olyan tíz-ti-
zenöt évvel volt példa 
körülbelül, amikor az
aranycsapatunk még mű-
ködött és játszott, a fiata-
loknál. De a többiekre is
nagyon büszke vagyok,
soha rosszabb idénykez-
dést! – mondta Márki Ernő,
az ATSK Szeged ügyve-
zetője.

Értékes érmek pingpongból

Elkészült a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi ko-
sárlabda-együttesének bajnoki menet-
rendje. Andjelko Mandics tanítványainak
már a kezdésre fel kell pörögniük, mert a

bajnoki címvédő, a Szolnoki Olaj KK érkezik
az újszegedi sportcsarnokba az első fordu-
lóban. Íme az alapszakasz menetrendje az
idei naptári év végéig.

A legkiválóbb ered-
mény fiú versenyszám-
ban született, ahol
Tanács Bence döntőt
játszott, és végül a do-
bogó második fokára
állhatott fel.
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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:
szeptember 26. 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: Újszegeden megújul a liget és az Odessza városrész. A nyertes: Szekeres Mariann. Gratulálunk!

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
Időpont: szeptember 28., péntek
Tintától a fényig – Biedma-fo-
tókiállítás 
Helyszín: SZTE Klebelsberg

Könyvtár, Ady tér 10.
Időpont: 8–22 óra
Tárlat a Hispanisztika Tanszék,
a budapesti Cervantes Intézet
és a Spanyol Nagykövetség
szervezésében. David Pujadó
spanyol fotós mutatja be Gil de
Biedma költészetét fekete-
fehér képein keresztül: tintától
a fényig, a szó képpé alakul…
Milyen hangja van az időjá-
rásnak?
Helyszín: SZTE TTIK Éghajlat-

tani és Tájföldrajzi Tanszék
(Egyetem u. 2.), Marczell
György terem
Időpont: 15 óra
Interaktív hangfürdő kisiskolá-
soknak. Hóvihar, nyári zápor, zi-
vatar, verőfényes jó idő: el
tudod képzelni, milyen hangok
társulnak ezekhez a jelensé-
gekhez? Hallottad már a jég 
rianását, a köd susogását, a
nyári vihar közeledtét? Hegyez-
zétek a fülüket!
Hosszú readek éjszakája 
– Genetikai sorsok egy pen-
drive-on
Helyszín: SZTE ÁOK Orvosi 
Biológiai Intézet, Somogyi u. 4.
Időpont: 15.30–21 óra
Bepillanthatnak a látogatók a
molekuláris biológiai laborok
működésének titkaiba: hogyan
nyerhető ki a sejtekből pár óra
alatt olyan információt, amiből
megállapítanak fertőzéseket,

genetikai betegségeket, és
számtalan kérdésre kaphat-
nak választ? A gép, amivel
mindezt megmutatják – elfér a
zsebünkben.
Az aranyember (rendezte:
Korda Sándor, 1918)
Helyszín: SZTE BTK, Magyar
Irodalom Tanszék, Sík Sándor
Irodalmi Olvasóterem (Egye-
tem u. 2.)
Időpont: 16–17.30
Jókai-adaptációkat sokan lát-
tak: ezt a filmet biztosan keve-
sebben. Közös filmnézéssel
hangolódhatnak az érdeklő-
dők a Sorozatok éjszakájára.
Ha Jókai-adaptációkra gondo-
lunk, leginkább Várkonyi Zol-
tán filmjei jutnak eszünkbe.
Most egy sokkal korábbi feldol-
gozást néznek meg együtt, a
Korda Sándor rendezte Az
aranyembert 1918-ból, hogy
aztán meghallgassák egy elő-

adáson, hogyan is teremtette
meg Jókai a tömegolvasót.

Santana Tribute Band – MI-
LAGRO-koncert 
Időpont: szeptember 22.,
szombat, 19 óra

Helyszín: IH rendezvényköz-
pont
Carlos Santana zenéjét milliók
szeretik világszerte. A latin rit-
musok, a dallamok, a napfény,
ami a zenéjéből árad, hatással
van szinte mindenkire. A pilla-
nat szabadsága, kreativitása
teljesen áthatja koncertjeit,
mert mindig azt játssza, ami az
adott pillanatban benne van,
és ez maga a csoda. Ezzel a
szemlélettel alakították meg a
MILAGRO-t. Vendéglátó az Al-

kalmi Járat zenekar, ez a Gyu-
ricza Sándor szegedi zenész
ötlete alapján létrejött szabad
zenei társulás.

Örkény István: Tóték 
Időpont: szeptember 28., pén-
tek, 19 óra
Helyszín: kisszínház
Tóth Lajos mátraszentannai
tűzoltóparancsnokot és csa-
ládját nagy megtiszteltetés éri:
fia azt üzeni a frontról, hogy
szeretett parancsnoka náluk
óhajt regenerálódni, miután az
állandó partizánveszély telje-
sen felőrölte az idegrendsze-
rét. Az őrnagynak se igényei, se
extra kívánságai nincsenek,

csak nem bírja a lármát, a tét-
lenséget, álmatlanságban
szenved, és roppant érzékeny
bizonyos szagokra. Tóték fá-
radságot nem kímélve vetik
alá magukat az őrnagy szeszé-
lyeinek, aki még azt is elvárja
tőlük, hogy mindezt örömmel
tegyék.

Ősi arany- és ezüstkincsek
Időpont: mindennap 10–18
óra
Helyszín: Fekete Ház
Szinte felbecsülhetetlen eszmei
értéket képviselnek azok az
arany- és ezüstkincsek, amelye-
ket a Fekete Ház időszaki kiállí-
tásán mutatnak be. A Buka-

restből érkezett kol-
lekció olyan érté-
kes, hogy gépfegy-
veres rendőri felve-
zetéssel érkeztek
meg a tárgyak Sze-
gedre, majd bizton-
sági vitrinekbe he-
lyezték őket a szak-
emberek. 



S Z E G E D E N
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 09. 07-én Takács Dávid
és Bacsa Dorina Katalin, Vá-
gány Péter és Kocsis Dorottya
Lilian, Marsovszki Ádám és
Grama Izabella Noémi, Borján
Balázs és Bárkányi Cecília,
Fodor Zoltán Gábor és Ku-
lácska Szilvia; 2018. 09. 08-
án Martincsek Béla Zoltán és Milos
Lilla, Szélpál Dávid Imre és Bozóki
Anett, Bakos Péter Ferenc és Fürtön
Sarolta, Gitay Tamás és Koós Katalin,
Herédi Máté és Zádori Beáta Helga,
Fogas Tamás és Csernók Csilla, Ta-
kács Gabriel és Jezsoviczki Sarolta,
Dudás Attila és Kószó Anita Réka, Kő-
hegyi Árpád és Urnauer Beáta, Szécsi

Antal és Szabó Ibolya, Bányai Krisztián
Attila és Bodola Tímea, Tari Balázs és
Fodor Anna, Nagy Tamás és Puskás
Erika Aranka, Holló Denis és Hetényi
Anett Éva.

SZEGEDEN SZÜLETETT: Petrovics Jó-
zsefnek és Spengler Kitti Noéminek
2018. 08. 30-án Patrik, Harkai Ervinnek

és Mohácsi Katalin-
nak 2018. 08. 25-én
Milán, Kárpáczi Zol-
tánnak és Kovács
Patríciának 2018.
08. 28-án Patrícia
Katalin, Peták Ro-
land Ferencnek és
Gora Zsuzsannának
2018. 09. 04-én Ro-

land, Török Gábornak és Varsányi Edi-
nának 2018. 09. 05-én Nándor, Ilai
Szabolcsnak és Kovács Adriennek
2018. 09. 03-án Nikola utónevű gyer-
meke született.
Gratulálunk!

SZEGEDEN HUNYT EL: Szalai József
Károly 2018. 09. 05-én.

2018. SZEPTEMBER 22., SZOMBAT

koS (iii. 21–iv. 20.)
Anyagi helyzete gyö-
keres megváltozását

jósolják a csillagok, talán
végre Önre mosolyoghat a
szerencse. Akármi történik
is, ne legyen követelőző, fo-
gadja el azt, amit kap!

Bika (iv. 21–v. 20.)
Sok mindent át kell
gondolnia, főleg az el-

múlt napok történései-
vel kapcsolatban. Ha
megint meggondolatlanul
cselekszik, megint ráfuthat
ugyanarra a vakvágányra.

ikrek (v. 21–vi. 21.)
Ha egy ajtó becsukó-
dik az életben, sok-

szor egy másik akkor
nyílik ki. Ne törje le, ha va-
lami nem sikerült! Előbb-
utóbb meglesz a gyümölcse
az erőfeszítéseinek.

rák (vi. 22–vii. 22.)
Ha valamit változta-
tott az életvitelében

az utóbbi időszakban,
hamarabb meglehet a pozi-
tív eredménye, mint gon-
dolta. Ráadásul Fortuna is
bájosan Önre mosolyoghat.

oroSzlán (vii. 23–
viii. 22.) Legyen ez a
nap egy új korszak

első napja! Régóta el-
vágyódik már onnan, ahol
jelenleg van, és csak álmo-
dozik egy másik életről. Vág-
jon bele a nagy kalandba!

Szűz (viii. 23–iX. 
22.) Sikert sikerre
halmozhat mostaná-

ban, de sok ismerőse
csak az eredményt nézi, a
befektetett munka mennyi-
ségéről fogalma sincs. Ne is
törődjön az irigyeivel!

Mérleg (iX. 23–X.
22.) Rossz passzban
lehet az utóbbi na-

pokban, mivel egyes
dolgai nem a tervei szerint
alakulnak. Úgy érezheti, bár-
mit tesz, egy helyben topog.
Legyen türelmesebb!

SkorPió (X. 23–Xi.
21.) Akármit is tesz,
épp az nem értékel-

heti a munkáját, akinek
a leginkább szeretne örö-
met szerezni. Nem érti a
dolgot. Ne alázkodjon meg
senki szeretetéért! 

nyilaS (Xi. 22–Xii.
21.) Egy feladata
sokkal kisebb, mint

ahogy látszik, de  most
kiemelt jelentősége van a
cselekvésnek. Ha belekezd,
már menni fog minden gör-
dülékenyen!

Bak (Xii. 22–i. 20.)
Romantikus hangu-
latba kerülhet, miután

megnézett egy szerel-
mes filmet. Ossza meg a
gondolatait párjával! Ha épp
nincs társa, akkor minden
adott ahhoz, hogy találjon.

vízönTŐ (i. 21–ii.
19.) Néha túlságosan
leegyszerűsíti a prob-

lémákat. Ez esetenként
jó, de az a veszélye is meg-
van, hogy nem is fogja ér-
teni, hol a gond. Ne döntsön
kizárólag első felindulásból!

Halak (II. 20–III. 20.) 
Egyre gyűlhet Önben

a feszültség, ha ez így
marad, nemsokára az

egészsége is kárát láthatja.
Próbáljon meg egy kicsit ki-
engedni, ellazulni, mert
ennek így rossz vége lehet!

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

ISSN: 1589-4282

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

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

horoSzkóP

SzePTeMBer 24., héTFŐ
Szentistványi istván: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)

SzePTeMBer 26., Szerda
hekáné dr. Szondi ildikó:
14.00–15.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Tóth károly: 17.00–18.00
(Bonifert Domonkos Általá-
nos Iskola – Ortutay u. 3.)

SzePTeMBer 29., SzoM-
BaT
kothencz János: 9.00–
11.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)
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Szeptember 22.
szombat

Szeptember 23.
vasárnap

Szeptember 24.
hétfő

Szeptember 25.
kedd

Szeptember 26.
szerda

Szeptember 27.
csütörtök

Szeptember 28.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kora őszi idő 

24/17
Móric

21/10
Tekla

21/11
gellért,

Mercédesz

19/9
eufrozina,

kende

18/8
Jusztina

18/8
adalbert

17/8
vencel

városrésztörténeti sorozatunkban a 139 esztendővel ez-
előtti nagy árvizet emlegetjük, amely nyomán Szeged mai
arca kialakult. Senki nem emlékezhet már a történtekre.
Annál inkább arra a tiszai árhullámra, amely 1970 áprilisától
hónapokon át feszegette a partfalat, míg a folyó városunknál

960 centiméternél tetőzött. Ez másfél méterrel haladta meg a
pusztító 1879-es árvizet, de még így is fél méterrel elmaradt a
2006-os rekordtól. Felvételünk a Kőrösy József Közgazdasági
Szakképző Iskola környékén készült a homokzsákokat töltő
munkásokról és a nézelődőkről. (Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán)

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Szeptember 24., hétfő,
19.25
Szeged sportéletének legfon-
tosabb heti eseményeiről –
bővebben.
SZEMKÖZT – HÍRHÁT-
TÉRMAGAZIN
Szeptember 26., szerda,
19.25
Két újságíró, egy eset: a Sze-
ged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
KÖRÚT – KÖZÉLETI-KULTU-
RÁLIS MAGAZIN
Szeptember 27., csütörtök,
19.25
Lang Györgyi estje, a Tóthék
bemutatója, a keresztek tár-
lata, a nyelvtanulás új mód-
szere. JÁTÉK!
SZABAD SZÁJ 
Szeptember 28., péntek,
19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromfélekép-
pen. Aktuális, érdekes és el-
gondolkodtató.

anyakönyvi hírek Fogadóóra

Szeged régen


