
Van remény
az ellenzék
számára
Kéri László
szerint az ősz
fordulatot
hozhat.
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Újabb 37 bérlakás
Az iKv szociális alapon pályáztat.

Kick-boksz 
sikerek 
Szuknai 
Zsuzsanna évek
óta verhetetlen.

több mint százan tüntettek
Szegeden az ökológiai ka-
tasztrófa ellen május 24-én.
A demonstráció során a
résztvevők néhány percre
meghaltak a Stefánián (ez
látható Szabó Luca fotóján).
A szegedi fiatalok ezzel az
akcióval csatlakoztak a glo-

bális klímasztrájkhoz. Ma-
gyarországon a felmelegedés
a globálisnál is nagyobb mér-
tékű, ezért azonnali cselek-
vésre van szükség. Szeged
célja, hogy a legzöldebb ma-
gyar város legyen. 
Összeállításunk a 6–7. olda-
lon

8.

Szeged lehet a legzöldebb
magyar város

Kötőgyári munkásból tanár

Történetének legnagyobb felújítása kezdődik
a Móra Ferenc Múzeumban

Szeged egyik szimbolikus épü-
lete 1896 óta a Móra Ferenc
Múzeum. Az intézmény kiállítá-
sait tavaly 125 ezren látogatták,
az év elején azonban bezárta ka-
puit a Roosevelt téri kultúrpa-
lota, mert a következő egy
évben történetének legnagyobb
szabású felújítása vár az épü-
letre. A modernizáció célja, hogy
egy 21. századi intézmény fo-
gadja jövő nyártól a látogatókat.
A beruházás kiviteli szerződését
a héten írták alá ünnepélyesen.

A múzeum főépülete, valamint a
vár turisztikai célú fejlesztését
899 millió forint vissza nem térí-
tendő összeggel támogatja az Eu-
rópai unió, amelyhez a szegedi
önkormányzat további 500 millió
forintos saját forrással járul
hozzá. 
Folytatás az 5. oldalon

Bodrogi Ferenc, a kivitelező cég tulajdonosa (balról) 
és Fogas Ottó múzeumigazgató mutatta be Botka László polgármesternek 

a csupasz kiállítótermekben, hogyan zajlik majd a felújítás.

Szegeden az elmúlt öt vá-
lasztás eredménye jól mu-
tatja: a szegediek a telje-
sítményt, a békés, folyama-
tos építkezést értékelik, és
elutasítják a gyűlöletkeltést,
az uszítást, a hazug fideszes
propagandát. Bár a mostani
európai parlamenti választás
nem Szegedről, hanem a
nagypolitikáról szólt, a szege-
diek ismét és egyértelműen
kinyilvánították: nem kérnek
a Fideszből.

Negyvenszázalékos ered-
ményével az országban Sze-
geden szerepelt a leggyen-
gébben a Fidesz az európai
parlamenti választásokon. Az
ellenzéki pártokra összessé-
gében leadott szavazatok
megközelítették a 60 száza-
lékot, ezen belül az MSZP-
Párbeszéd, a DK és a Mo-

Az EP-választás eredménye
Szegeden. 

A szegediek 60 százaléka
a Fidesz ellen szavazott

Batári Ferencné Mison Ilona 
még verset is írt a születésnapjára.

Kilencvenedik születésnapja
alkalmából köszöntötte csa-
ládja és a város Batári Fe-
rencné Mison ilonát.  Az
ünnepelt a polgári iskola be-
fejezése után a kötőgyárban,
majd 1945-től a városi ta-
nácsnál dolgozott gépíró-
ként. 1949-ben felvették a
Juhász gyula Pedagógiai Fő-

iskola magyar–ének szakára.
A diploma megszerzése után
az egyetem tanulmányi osz-
tályán, a Margit utcai iskolá-
ban, majd a ii. számú
gyakorlóiskolában dolgozott.
1959-ben került az újonnan
épült Kolozsvári téri iskolába,
ahol 18 évig tanított.
Írásunk a 4. oldalon

mentum hármasa együtt
sokkal több szavazatot ka-
pott, mint a Fidesz.

2014-ben az EP-voksolás
után négy és fél hónappal

Botka Lászlót közel 60 szá-
zalékkal választották meg
Szeged polgármesterének az
önkormányzati választáson,
amelyen fölényesen győztek

a Fidesz-ellenes blokk jelölt-
jei, akik 17 egyéni önkor-
mányzati körzetet nyertek
meg a húszból.
Bővebben a 3. oldalon

Pártlistás szavazatok SZEGEDEN

59,24%
40,76%

A Fideszre szavaztakNEM a Fideszre szavaztak*

*Az ellenzéki pártokra: MSZP-Párbeszéd, DK, Momentum,
Jobbik, LMP, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Mi Hazánk, Mun-
káspárt.

ForráS: vALASZtAS.Hu, SZt-grAFiKA
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ERŐS MONDATOK. „Az európai választások tisztasága felett őrködő EBESZ ellenőreinek (2018-as) jelentése szerint »a politikai versenyt
nagymértékben korlátozta a kormányzat és a Fidesz kampányának összemosódása, az információhoz való hozzáférés és a média sza-
badságának korlátozása«”. Vásárhelyi Mária szociológus (168ora.hu)

A Fidesz aljas trükkje, hogy jó kezekben az ország

Van esélye az ellenzéknek 
az önkormányzati választáson 

ságuk miatt van szükségük
arra, hogy a hűségüket bizo-
nyítsák, és félelmet keltse-
nek. 

– A félelem pedig kiszol-
gáltatottsághoz, a jogok csor-
bulásához vezet – tette hoz-
zá Kéri László, aki szerint a
három Orbán-kormány telje-
sen különbözik egymástól.
Az első a politikai, társadalmi
hátteret készítette elő; a má-

sodik megterem-
tette a hatalom
gazdasági hátte-
rét; a harmadik
pedig levagdossa
a sallangokat, ki-
iktatja azokat az
elemeket, ame-
lyek veszélyeztet-
hetik a képmutató
rezsim hatalmát.

Kéri szerint az
EP-választást a Fi-
desz fölényesen
nyeri, de az önkor-
mányzatin van esé-
lye az ellenzéknek.
Mint mondta, a
rabszolgatörvény
elfogadása után

az ellenzék számos hatásos
eszközt felvonultatott, de
nem folytatta, pedig akkor a
Fidesz lebénult. Az őszi hely-
hatósági választás fordulatot
hozhat, főleg Budapesten,
de akár több nagyvárosban
is. Az általa végtelenül aljas,
szemét helyzetnek nevezett
állapotot meg lehetne szün-
tetni, mert nem csak öt szá-
zaléknak épül az ország.

Kéri László politológus a
Klubrádióban úgy fogalma-
zott: irracionális és szürreá-
lis a valóság, amelyben
élünk. 

– Az a Fidesz nagy trükkje,
hogy csak annak a 2,5 millió
embernek beszél, akit magá-
nak „állított elő”. Ezeket a
választókat gyakorlatilag a
párt „lenyúlta” a baloldal ki-
ábrándult rétegeiből, majd
szellemileg átformálta –
mondta Kéri László az EP-vá-
lasztás előtt. A politológus
szerint a Fidesz migránsozós
kampánya – amely egyéb-
ként kifulladóban van – azt
próbálja sugallni, hogy mi-
közben a világban dúl az erő-
szak, Magyarország a béke
szigete, de csak addig, amíg
ők vannak hatalmon. 

Orbán Viktor kormány-
zása már elég régóta tart
ahhoz, hogy úgy tűnjön, ezen
már nem is lehet változtatni.
A rendszer rengeteg alkal-
matlan vezetőt termel ki a ki-
sebb közösségek élére,
akiknek éppen alkalmatlan-

drMáriás Orbán Viktort így festette
meg a Biblia újabb, javított kiadásá-

hoz. Forrás: hvg.hu

Felmosták a padlót 
Mészáros Lőrinc nejével

Nem elsősorban a konkrét
sztori miatt érdekes, ha-
nem azért, mert sokat elárul
a valódi erőviszonyokról és 
a Nemzeti Együttműködés
Rendszeréről, ahogyan a
csúcsoligarcha, Mészáros
Lőrinc feleségével felmosták
a padlót. Ne szépítsük, Mé-
száros Lőrincné Kelemen Be-
atrixot (képünkön) – a hozzá
köthető emberekkel együtt –
úgy távolították el a meg-
szűnt Echo Televízió éléről,
mintha nem is Orbán Viktor

miniszterelnök kedves barát-
jának a párja lenne. 

A Media1 vette észre, hogy
a nemzetközi dollármilliárdo-
sok között is szereplő egykori

felcsúti gázszerelő felesége az
Ozone és a Life Tv életmód-
csatornák körül mozgolódott.
Majd az Echo Televízió meg-
szüntetésekor, hogy, hogy  nem,
pont ezeknek az elnöke lett. 

A hvg.hu később azt is
megírta, hogy Mészárosné a
barátait sem hagyta az út szé-
lén: újonnan alapított cége, a
Media Vivantis Zrt. igazgatósá-
gába igazolta a barátnőjeként
számon tartott Bálint István-
nét, aki a Felcsút melletti Bics-
ke fideszes alpolgármestere. 
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Újságírókat rúgtak ki a Délmagyartól az EP-választás másnapján

Gőzerővel zajlik a központosítás

Ebben a szellemben. Központilag kiadott cikkben cáfolták 
a Délmagyar központosításának hírét.

Egy napon belül három fon-
tos beosztású újságírót (köz-
tük két szerkesztő-újságírót)
is kirúgtak a szegedi Délma-
gyartól, írja a 444. A hírt
megerősítette a Délmagyart
kiadó Lapcom egyik vezetője
is, de a neve elhallgatását
kérte, mert a Közép-Európai
Sajtó és Média Alapítvány-
nál (KESMA) még a vezető
beosztású alkalmazottak-
nak is csak engedéllyel le-
het nyilatkozni. Az Átlátszó
értesülései szerint két kor-
rektor is távozott az újságtól.

Az egyik elküldött munka-
társ, Hollósi Zsolt 20 éven át
volt a Délmagyarország al-
kalmazottja, az utóbbi há-
rom évben pedig a közélet
rovatot vezette. A szintén el-

küldött Hegedűs Szabolcs szer-
kesztő és Bakos András új-
ságíró 15 éve dolgozott az
újságnál. A három újságíró-
val titoktartási záradékot
írattak alá, de a 444 értesü-
lései szerint egyértelműen
politikai okokból küldték el
őket.

Ahogy a portál írja, meg-
lett az eredménye, hogy
Csongrádban érte el a Fi-
desz a leggyengébb ered-
ményt az EP-választáson. A
444 azt is tudja, hogy a Dél-
magyarország mellett a 
Kisalföldet és a Borsot is
kiadó Lapcom Zrt. hamaro-
san megszűnik, és beolvad
abba a Mediaworksbe, ame-
lyet a botrányos Strache-vi-
deóban is emlegetett oszt-

rák Heinrich Pecina adott el
Mészáros Lőrincnek. A Lap-
com az a cég, amelyet két
éve Andy Vajna vásárolt meg
magának, hogy több száz
másik médiafelülethez ha-
sonlóan később felajánlják
a KESMA-nak. A tisztogatás
már 2017-ben elkezdődött a
Délmagyarországnál: akkor
két vezető újságírójától vált
meg a vidék legrégibb napi-
lapja.

Az Index hozzáteszi, egy
ideje arról lehet hallani,
hogy a kormány az eddigi
tempóhoz képest még dur-
vább központosításra készül
a megyei lapoknál: a hírek
szerint egy központi napila-
pot terjesztenek majd min-
denhol, és csak néhány
oldalt írnak regionális szin-
ten, ezzel teljesen megölve
a megyei újságírást. Ezt
egyébként a Mediaworks
tartalomfejlesztési igazga-
tója egy központilag kiadott

Miután kiderült, hogy Csongrád megyében és Szegeden
szerepelt a leggyengébben a Fidesz az EP-választáson,
három régi munkatársát rúgta ki a Délmagyarország. A
lapot kiadó Lapcom Zrt. is beolvad a Mediaworksbe, gőze-
rővel zajlik a központosítás.
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VÉLEMÉNY

A piac ítélete
Hogy Szeged milyen város, ítélje meg mindenki maga. Más-
ként látja, akit itt lakik, másként, aki vendégként keresi fel.
Mást jelenthet annak, akinek családja nemzedékekre vissza-
menően itt született és él(t), mint azoknak, akik fiatalként
vagy felnőttként telepedtek le a városban. 

A számok és a tények sokat elmondanak minden telepü-
lésről, de messze nem eleget. Tudjuk, hogy sok minden van
túl a statisztikákon. Szeged az ország harmadik legnépesebb
városa, és sokféle – kulturális, egészségügyi, gazdasági és
logisztikai – értelemben is régióközpont. Azt is tudjuk, hogy
dacára a magas üzemi hőfokon működő kormányzati hazug-
sággyárnak, a város gazdasága, s vele adóbevételei, jelentős
mértékben növekednek. Az is sokat elmond egy városról,
hogy országos összevetésben az uniós pénzek lehívása terén
lakosságarányosan a legjobban teljesít. 

Játsszunk el egy pillanatra azzal a gondolattal, hogy min-
dent kitörlünk a városból, amit az elmúlt közel másfél évti-
zedben uniós pályázati támogatások felhasználásával
építettek. Elképzelni is nehéz, mennyivel szegényebbnek, „po-
rosabbnak”, parlagibbnak hatna így a város. Az a több mint
300 milliárd forintnyi európai uniós támogatás, amely Sze-
gedre érkezett, tárgyiasulva és szellemileg olyan elválasztha-
tatlanul épült be a városba, hogy nélküle nem lenne azonos
a mai önmagával. 

A jövő történészeinek lesz a feladata eldönteni, hogy a
2004-től íródó várostörténetet miként fogják értékelni. Egy-
felől önkényes a település históriájából így kiragadni egyetlen
évet, és azt megtenni kiindulópontnak. Másfelől az is igaz,
hogy uniós tagságunk kezdete történeti szempontból talán
határkőnek nevezhető. Főleg azért, mert a fejlődés gátját egy
olyan kelet-közép-európai országban, mint a miénk, mindig
a fejlesztési források szűkössége jellemezte. Tetszik vagy
sem: a magyar gazdaság – kisebb részsikerek létét elismerve
– a dualizmus időszakáig visszamenően képtelen volt kiter-
melni azt a pénzügyi többletet, amely a fejlesztésekhez szük-
séges volt. (Vagy ha mégis, akkor ezt súlyos eladósodás árán
valósította meg, mint a Kádár-rendszerben.) Nekünk Brüsszel
ebben az értelemben történelmi megoldás volt és maradt.

Nem felesleges
elismételni azt, hogy
az elmúlt években 12
százalékkal növeke-
dett Szeged gazda-
sága, hogy jelenleg
10 százalékkal több
cég működik a város-
ban, mint négy-öt
éve, és azt sem, hogy

alapvetően a helyi iparűzési adóból befolyó tételeknek kö-
szönhetően minden korábbi szintet felülmúltak a város adó-
bevételei. Mindezek tények, melyeket nem lehet egyetlen
kézlegyintéssel elintézni. Nyilván a valóság ennél összetet-
tebb és árnyaltabb, ám a tények ettől még makacs dolgok. 

Mindezek hátterében ott a piac – a szó klasszikus értel-
mében –, amely nem egyszerűen véleményt formál országról,
régióról, településről és cégekről, hanem sok esetben ítéletet
is mond. A piacot kevéssé lehet befolyásolni. Az országos és
a helyi politika sokszor tesz kísérletet erre, ám többnyire
gyatra eredménnyel.

Szegeden tovább nőnek az ingatlan- és albérletárak. So-
kaknak ez nem jó hír, de sokaknak (például az ingatlanjaikat
bérbe adóknak) igen. A piaci fejleményekhez való személyes
viszonyulásunkat alapvetően egyéni helyzetünk alakítja. Néz-
zük az ingatlanpiac e két előbb említett fejleményét egy kicsit
távolabbról. A piac ezek szerint fantáziát lát Szegedben, bi-
zakodásra okot adó jövőt (miközben a jelen sem szomorú) és
perspektívát – különben a gazdaság állapotát jelző két fontos
mutató nem szaladna az egekbe. Nem úgy tűnik, hogy lehe-
tőségei alatt teljesítene a város.

Bod Péter

Nem felesleges elismételni
azt, hogy az elmúlt évek-
ben 12 százalékkal növe-
kedett Szeged gazdasága,
hogy jelenleg 10 százalék-
kal több cég működik a vá-
rosban, mint négy-öt éve.

A nagyvárosok közül itt kapta a legkevesebb voksot a Fidesz az EP-választáson

Szeged 60 százaléka a Fidesz ellen szavazott

Szegediek szavaznak. átveszik a szavazólapot az európai parlamenti (EP) választáson.

Bár a mostani európai parlamenti választás nem Sze-
gedről, hanem a nagypolitikáról szólt, a szegediek
ismét és egyértelműen kinyilvánították: nem kérnek a
Fideszből.

mít: a Fidesz megvette a me-
gyei napilapot, a Délmagyar-
országot, amely ma már
csak a pártközpontból irányí-
tott kormányzati szócsőként
működik. szegedre küldték
a Fidesz első számú kam-
pányfelelősét, orbán káde-
rét, a pártigazgató kubatov
gábort a város meghódítá-
sára, aki Pécsről és Buda-
pestről szerződtetett jól
fizetett fideszes „zsoldoso-
kat” szegedre.

az idevezényelt fidesze-
sek hatalmas kommuniká-

Öt éve az EP-vokso-
lás után négy és fél
hónappal Botka
Lászlót közel 60
százalékkal válasz-
tották meg Szeged
polgármesterének,
és a Fidesz-ellenes
blokk jelöltjei húsz-
ból 17 egyéni körze-
tet nyertek meg.

A 2019-es EP-vá-
lasztásokon a Fi-
desz 13, a DK 4, a
Momentum 2, az
MSZP-Párbeszéd és
a Jobbik 1-1 mandá-
tumot szerzett.

szeged, ugyanúgy, mint
az elmúlt választásokon – a
2018-as országgyűlési, a
2014-es EP-, országgyűlési
és önkormányzati választá-
son –, a mostani EP-válasz-
táson is felelősen döntött. az
elmúlt öt választás eredmé-
nye jól mutatja: a szegediek
a teljesítményt, a békés, fo-
lyamatos fejlődést értékelik,

soha nem volt még ilyen
magas – országosan 43,37
százalék – a részvételi arány
az európai parlamenti válasz-
táson, mint május 26-án.
szegeden a részvétel megha-
ladta az országos átlagot, ná-
lunk a választópolgárok
45,45 százaléka járult az ur-
nákhoz. Öt éve, 2014-ben a
választóknak csak 30,56
százaléka vett részt váro-
sunkban az európai parla-
menti választáson.

szegeden a mostani EP-
választáson – a magasabb
részvétel ellenére is – szin-
te ugyanolyan eredményt
(40,76 százalék) ért el a Fi-
desz, mint az öt évvel ez-
előtti, 2014-es EP-választá-
son (40,93 százalék). Negy-
ven százalékos eredményé-
vel az országban szegeden
szerepelt a leggyengébben a
Fidesz! (Csak összehasonlí-
tásul: országosan átlagban
53 százalékot, és még Buda-
pesten is 41,2 százalékot ért
el.)

és nem kérnek a gyűlöletkel-
tésből, az uszításból, a hazug
fideszes propagandából. Pe-
dig a fideszes hazugsággyá-
rak mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy lejáras-
sák, bemocskolják a város
vezetését. a pénz nem szá-

ciós offenzívát indítottak hó-
napokkal ezelőtt – mindhi-
ába. az elmúlt választások
eredményei ugyanis azt mu-
tatják, hogy szegeden sem-
milyen politikai hatást nem
tudtak elérni kubatovék a
csúcsra járatott uszító és

gyülöletkeltő, hazugságokat
szajkózó propagandával! 

szegeden a Fidesz-elle-
nes blokk a korábbi választá-
sokon és a mostani EP-
voksoláson is egységesen
szavazott, s verte meg a Fi-
deszt a városban! Összessé-
gében a rájuk leadott szava-
zatok megközelítették a 60
százalékot, ezen belül az
MszP-Párbeszéd, a Dk és a
Momentum hármasa együtt
sokkal több szavazatot ka-
pott, mint a Fidesz. a kor-
mánypárt bukását mutatja,
hogy szegeden 13 százalék-
kal ért el rosszabb ered-
ményt, mint országosan.

2014-ben az EP-voksolás
után négy és fél hónappal
Botka lászlót közel 60 szá-
zalékkal választották meg
szeged polgármesterének
az önkormányzati választá-
son, amelyen fölényesen
győztek a Fidesz-ellenes
blokk jelöltjei, akik 17 egyéni
önkormányzati körzetet nyer-
tek meg a húszból szege-
den.

Részvételi arány Szegeden:
45,45%

Megjelent:
59774

(45,45%)

Nem szavazott:
71706

(54,55%)

A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma: 131450 fő

Forrás: valasztas.hu, szt-graFika
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Ingyenes internetelérés a köztereken
Szeged is nyertese annak
az uniós pályázatnak,
amelyben ingyenes veze-
ték nélküli internetkap-
csolati pontokat alakít-
hatnak ki. A WiFi4EU nevű
programban 3400 euró-
pai, köztük 63 magyar
város nyert.

A pályázatra jelentkező 
10 000 településből 3400-at
választottak ki, köztük Sze-
gedet. Az EU három évre biz-

tosítja a szolgáltatást, mely-
hez 15 ezer eurót, vagyis
közel ötmillió forintot ad, de
ezt a város saját költségveté-
séből még kiegészíti. A wifi-

pontokat még idén kialakít-
ják.

– Olyan helyszíneket kell
kiválasztani, ahol sokan jár-
nak, és sok turista is megfor-
dul – mondta Nagy Sándor
alpolgármester. Szóba került
az Aradi vértanúk tere, az
Anna-kút környéke, a Mars
tér, és megvizsgálják azt is,
hogy a Széchenyi téren ho-
gyan tudják javítani a már
működő szolgáltatás minősé-
gét.

Kötőgyári munkásból tanár
Batári Ferencné Mison Ilona
1929. május 24-én született
Szegeden. Szülei a Szegedi
Kenderfonógyárban dolgoz-
tak, gyári munkásként. 1935
és 1939 között a móravárosi
elemi népiskola, majd 1943-
ig a szegedi III. kerületi ma-
gyar királyi állami polgári
leányiskola tanulója volt.
1944-ben gyors- és gépírás-
ból szerzett bizonyítványt.

A polgári iskola befeje-
zése után a kötőgyárban,
majd 1945-től a városi taná-
cson dolgozott gépíróként.
1949-ben felvették a Juhász
Gyula Pedagógiai Főiskola
magyar–ének szakára. A
diploma megszerzése után
az egyetem tanulmányi osz-
tályán, a Margit utcai iskolá-
ban, majd a II. számú
gyakorlóiskolában dolgozott.
1959-ben került az újonnan
épült Kolozsvári téri isko-
lába, ahol 18 évig tanított.

1977-től a Pest megyében
lévő vasadi kollégiumban
dolgozott, s 1984-ben on-
nan ment nyugdíjba. Nyugdí-
jasként pár hónapot tanított
Zsombón, majd hátrányos
helyzetű gyerekeket korrepe-
tált az Ágota Alapítványnál.

Mison Ilona 1952-ben
ment férjhez Batári Ferenc-
hez, akit súlyos betegsége

miatt 27 éves korában elve-
szített. Egy fiuk és egy lá-
nyuk született. A fia sokat
segít Ica néninek, akinek
hat unokája és négy déd-
unokája van. Ica néni egy
verset is írt a születésnap-
jára, melynek utolsó két
sora így hangzik: „Ami fájt,
az nem bánt soha/Előre kell
lépni, nosza!”

A 90 éves Ica nénit a fia mellett a város nevében 
Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda 

munkatársa köszöntötte. Fotó: Szabó Luca 

Fehér oroszlán
született

A Szegedi Vadasparkban
fehér oroszlán született,
amely a Szonja nevet kapta.
Az oroszlánkölyök szülei –
Nadja és Timba – ugyancsak
fehér oroszlánok; Szonja a
második kölykük, testvére,
Amali a győri állatkert lakója.
Szonja már látható, de a va-
daspark kéri, ne vakuzzanak
rá, és ne kopogjanak a lakó-
helye üvegén. A fehér orosz-
lán igen ritka, Dél-Afrikában
a természetben is előforduló
színváltozat. Kedvelt vadász-
célpontként csaknem kihalt;
természetes körülmények kö-
zött 11, állatkertekben pedig
300 példány él.

Fotó: Endrédi Lajos  

Szeged 300 feliratot 
formáltak a Dóm téren

Tizenhét általános iskola mintegy négyszáz diákja vett részt
a Szeged 300 városismereti vetélkedőn. A Szent-Györgyi Al-
bert Agóra által szervezett versenyre hatodik és hetedik osz-
tályos diákok neveztek be, akiknek a város turisztikai
látványosságairól, épületeiről és köztéri alkotásairól kellett
számot adniuk. A gyerekek tíz helyszínt jártak be, melyek
mindegyikén teljesíteniük kellett egy feladatot. A Széchenyi
téren például a szobrokat kellett felismerniük, a Tourinform-
irodában pedig azt a feladatot kapták, hogy ajánlják a turis-
táknak Szegedet. A diákok egy Szegedről szóló totót is kitöl-
töttek, amelyhez a Szeged Tortájában látható, a város törté-
netét bemutató filmben találták meg a szükséges
információkat.

– A Szeged 300 vetélkedőből hagyomány is válhat. Na-
gyon sokféle városismereti vetélkedő van, és szeretnénk, ha
a diákok minél többet tudnának meg a szülővárosukról –
mondta Orbán Hédi, a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatója
a szeged.hu-nak.

A vetélkedő végén a diákok Szeged 300 feliratot formál-
tak a Dóm téren.

A városismereti vetélkedő résztvevői „kiállták” 
a Szeged 300-at. Fotó: Iványi Aurél 

Teqballasztalt kapott Újrókus

Nálunk, Újrókuson volt először szabadtéri kondipark, most itt van az első teqballasztal
– mondta Ménesi Imre, a körzet önkormányzati képviselője. 

Tizenharmadik éve rendez-
nek Újrókuson gyermekna-
pot. Idén újabb sportesz-
közzel bővült a Búvár-tó in-
nenső, a lakótelep felé eső
oldala: egy többfunkciós teq-
ballasztalt avattak föl. Hogy
mi a teqball? Ha nagyon ma-
gyarítani akarnánk, talán a
focipingpongot lehetne ráe-
rőltetni. A teqballt jellemzően
párban játsszák, focilabdával
„pingpongoznak”.

– Nálunk, Újrókuson volt

először szabadtéri kondipark,
most itt van az első teqbal-
lasztal. Büszke vagyok rá,
hogy ebben is az első a vá-
rosrész. Az asztal egyébként
vandálbiztos, elvileg törhetet-
len a „háló” is, remélem,
tényleg sokáig így lehet majd
használni – mondta Ménesi
Imre, a körzet önkormányzati
képviselője.

– Jó, hogy kitalálta Imre
ezt a gyereknapot, az uno-
kám ilyenkor itt tombolja ki

magát – mondta a Siha köz-
ben lakó nyugdíjas, Horváth
Zoltánné Ilona.

A pónilovak és a fogat
megállás nélkül ment körbe,
„pörögtek” az ugrálóvárak,
és sokan vártak türelmesen
az arcfestésre is. – Anya
ilyenkor megengedi, hogy ki-
fessék az arcomat. Egy kislá-
nyon láttam egy pillangót, én
is olyat szeretnék – mesélte
az egyik sorban álló, Rákos
Laura.
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Történetének legnagyobb felújítása kezdődik
a Móra Ferenc Múzeumban

Folytatás az 1. oldalról
– Történetének legnagyobb
szabású felújításán esik át
az 1896-ban épült szegedi
kultúrpalota a következő
egy évben. Összesen 1 mil-
liárd 400 millió forintból
nemcsak az épület és a
szomszédos vár újul meg,
hanem 21. századi interak-
tív kiállítóhelyek is szület-
nek – mondta el Botka
László polgármester a hely-
színen, a kivitelezési szerző-
dés aláírása előtt.

A tervek szerint a követ-
kező tíz napban teljesen bir-
tokba veszik az épületet a
közbeszerzési eljárás győzte-

sének, a Bodrogi Bau Kivite-
lező, Tervező, Kereskedő és
Szolgáltató Kft.-nek a szak-
emberei, hogy egy év alatt
21. századi, modern kiállító-
helyet varázsoljanak a mú-
zeum épületéből.

Fogas Ottó múzeumigaz-
gató az épület bejárásán el-
mondta, a felújítás során egy
új lépcsővel a főbejárat felől
is megközelíthetővé teszik a
földszinti látványraktárakat,
teljesen megújul az épület fo-
gadótere, új pénztárt és in-
formációs pontot alakíta-
nak ki.

Az időszaki kiállítások
korszerű hűtési-légkezelési

rendszert és korszerű világí-
tástechnikát kapnak. Az új in-
teraktív természettudományi
kiállítás az Alföld és a Tisza
élővilágáról a meglévő galé-
ria felhasználásával, kibőví-
tett területen várja majd 
a látogatókat a fejlesztés
után. 

A második emeleten új,
interaktív, állandó Móra Fe-
renc-kiállítás készül, kibőví-
tett területen. 

Teljesen megújul a neo-
klasszicista stílusú épület
homlokzata, a tetőhéjazat,
és korszerű villámvédelmi
rendszer is kiépül. Emellett
egy turisztikai vonzerővel bíró

beruházás is megvalósul: ki-
látó épül a múzeum tetején,
amelyről a folyó teljes kanya-
rulatát meg lehet majd cso-
dálni, és az egész várost be
lehet látni.

A vár és a várkert szintén
megújul, itt is új kiállítás
fogja várni a látogatókat. Új-
jászületik és bővül a lapidá-
rium, azaz a kőtár, s a
várkert kertészeti szempont-
ból is megújul. A kiállítótér
falfelületeit rendbe hozzák
és lefestik, emellett leszige-
telik a padlót, korszerűsítik a
meglévő fűtési rendszert, fel-
újítják a tetőteraszt, és aka-
dálymentesítik az épületet.

Botka László polgármester a szerződés aláírásakor arról is tájékoztatta a sajtót, 
hogy a kultúrpalota tetejére kilátó épül.

Több körben egyeztetnek 
a Széchenyi tér átépítéséről 
A törvényes eljáráshoz időre van szükség: csak a tervezés
egy évig tart. Az eddigi közterület-felújításokhoz hasonlóan
a Széchenyi tér átépítése kapcsán is több körben lesz la-
kossági egyeztetés – az elsőre várhatóan június végén
kerül sor.

Gördeszkapálya a ligetben
Az Országos Görpark Programban pályázik az önkormányzat
úgynevezett görpark építésére. A program célja az, hogy a ma-
gyar nagyvárosokban épüljenek olyan, a szabadidő eltölté-
sére és a versenysportra is alkalmas gördeszkapályák,
amelyeket az amatőrök és a profik is használni tudnak. A sze-
gedi helyszín az újszegedi Erzsébet liget lenne, ahol már most
is található gördeszkások számára kialakított rész. Az önkor-
mányzat jelenleg 30 millió forintra pályázik, amelyet (kedvező
elbírálás esetén) saját forrásból egészít majd ki.  

Mint lapunkban megírtuk, a
Fontos Mérnök Stúdió lett
annak a tervpályázatnak a
győztese, amelyet a Széche-
nyi tér átépítésére írtak ki. 

A tér átalakításának fon-
tos pillanata volt az a jogi bi-
zottsági ülés, amelyen dön-
töttek a speciális közbeszer-
zési eljárásról és annak
eredményességéről. Nagy
Sándor városfejlesztési al-
polgármester a szeged.hu
portálnak elmondta, hogy a
múlt héten megkötötték a
szerződést a tervezőkkel,
akik az eddigi észrevételeket
is figyelembe véve kezdhet-
nek el dolgozni.

Mindenkinek van véle-
ménye arról, hogyan és mit
kellene csinálni a Széchenyi
térrel. Ezeket el is lehet mon-
dani: az eddigi közterület-
felújításokhoz hasonlóan

ugyanis ebben a mostani ter-
vezési folyamatban is lesz la-
kossági egyeztetés – az el-
sőre várhatóan június végén
kerül sor.

– Az eddigi tervek tanul-
mányszinten készültek, így
számos részlet nincs kidol-
gozva, és természetesen a
pontosítások is változásokat
hozhatnak – hangsúlyozta
Nagy Sándor. Az alpolgár-
mester elmondta, hogy a
mostani tervezési folyamat-
ban előbb az engedélyezési,
majd a kiviteli terveknek kell
elkészülniük, azaz engedé-
lyeztetési munka nem zajlik.
A tervezésre rendelkezésre
álló idő háromszáz nap,
amelyhez hozzáadódik az
engedélyezési eljárások idő-
tartama, tehát a felújításnak
ez a része legalább még egy
évig eltart.

Frittmann rosé cuvée-jét 
választották Szeged borának 

Újabb bérlakásokra
lehet pályázni

Harminchét lakás szociális ala-
pon történő bérbeadásáról
döntött a közgyűlés vagyongaz-
dálkodási bizottsága. Szeged
2016-ban indította el az ország-
ban egyedülálló szociálisbérla-
kás-programját, amelyben a
város már több mint 600 lakást
újított fel 2 milliárd forintért, s
adott bérbe pályázat útján a rá-
szoruló családoknak, amelyek
a piaci ár harmadáért bérelhe-
tik az ingatlanokat. A most meg-
hirdetett lakások egy része még
felújítás alatt áll, de a pályázat
eredményhirdetéséig ezek is el-
készülnek. A pályázók ezért a
már felújított mintalakásokat te-
kinthetik meg. A legtöbb lakás
a Székely soron található, de a
Hajlat és a Kereszttöltés utcá-
ban is van több pályázható in-
gatlan.

Huszonkét borvidék 131 borát
nevezték be az idei borver-
senyre a szegedi borfesztivá-
lon. Több mint húsz elismert
borász döntött arról, melyik le-
gyen idén Szeged város bora,
és melyek kapják meg a leg-
szebb fehér, vörös, rosé és to-
kaji boroknak járó címeket.
Szeged város bora 2019-ben a

Frittmann Borászat 2018-as
rosé cuvée-je lett. A 25. Sze-
gedi Borfesztivál legszebb fe-
hérbora címet szintén a
Frittman Borászat generosája
kapta. A legszebb vörösbor a
Günzer Családi Birtok caber-
net sauvignonja lett, a tokajiak
közül pedig a Tolcsva Bor Kft.
Sajgó Pincészetének 2014-es
ötputtonyos aszúja nyerte el le-
ginkább a zsűri tetszését. A
legszebb rosé címet a Font Pin-
cészet Birtok kékfrankos ro-
séja érdemelte ki, a fesztivál
legszebb megjelenésű bora
címet pedig a Schieber Pincé-
szet 2016-os Tabu kékfran-
kosa kapta. A társadalmi zsűri
a Kincsem Kastély Szőlőbirtok
2016-os furmintját választotta
a legjobbnak.

Frittmann nyertes borai.
Fotó: Szabó Luca 
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Az utóbbi száz év alatt a tíz legforróbb év közül nyolc 2000 óta volt – készüljünk az extrém hőségre, viharokra és villámárvizekre! 

Éghajlatváltozás – itt a vég, ha nem cselekszünk azonnal

A klímaváltozás századunk
legjelentősebb kihívása. A
Föld éghajlata tartósan és je-
lentősen átalakul. A bolygó
átlaghőmérséklete emelke-
dik, s ez hatással van a csa-
padékeloszlásra és az ég-
hajlat más jellemzőire is. Idő-
járásunkban várhatóan gya-
koribbak lesznek a szélső-
ségek. A jelenlegi gyors és
drasztikus átalakulás az em-
beri tevékenység következ-
ménye. Életmódunk és tevé-
kenységünk – főként az olaj,
a gáz és más fosszilis energi-
ahordozók elégetése – során
hatalmas mennyiségű üveg-

házhatású gázt juttatunk a
légkörbe, fokozva ezáltal a
föld természetes üvegházha-
tását, ami a földfelszín átlag-
hőmérsékletének növeke-
déséhez vezet. Mindez sú-
lyos hatással lesz az élővilág
és benne az emberek életé-
re is.

A globális klímaváltozás
hatásai 

a 21. században

*A felszín alatti megújuló víz-
készletek csökkenése akár a
népesség 38 százalékát is
érintheti. A gleccserek olva-

dása akár a 85 százalékot is
elérheti!

*A légkör szén-dioxid-
szintje tovább emelkedik, s a
globális átlaghőmérséklet
akár 3,7, az óceánok felső
100 méterének átlaghőmér-
séklete pedig 2 fokkal is
emelkedhet.

*A termőföldpusztulás,
az elsivatagosodás várha-
tóan nő. Az esőerdők területe
akár 450 millió hektárral
csökkenhet.

*A szélsőséges időjárási
jelenségek gyakoriságának
növekedése várható: hőhul- lámok, aszályok, erdőtüzek,

viharok, árvizek.
*A sarki jégtakarók olva-

dása fokozódik: az Északi-
sarkon 94, a Déli-sarkon 30
százalékkal csökkenhet. A
tengerszint 0,6–2 méterrel is
emelkedhet 2100-ra, ami
több száz millió ember életét
veszélyezteti.

*Egymillió állat- és nö-
vényfajt fenyeget a kihalás,
sok közülük évtizedeken
belül eltűnhet.

Még forróbb nyarak
Magyarországon a 1901 óta
vezetett mérések szerint
2018 volt a legmelegebb év,
a felmelegedés a globálisnál
is nagyobb mértékű – derült
ki az Országos Meteorológiai
Szolgálat elemzéséből. A klí-
maváltozás hatására Ma-
gyarországon is számítanunk
kell a szélsőséges időjárási
jelenségek gyakoribbá válá-
sára, ami jelentős hatással
lehet mindennapi életünkre.
Az elmúlt több mint egy év-
században Magyarország klí-
mája mérhetően melegedett.
1901 és 2018 között az éves
középhőmérséklet 1,23 fok-
kal nőtt. 2018 volt a méré-
sek kezdete óta a legforróbb
év, a tíz legmelegebb év

közül nyolc pedig az ezredfor-
duló után következett be. Az
éghajlatváltozás jeleit már
ma is észleljük, de hatásai 
a jövőben felerősödnek. A
század végére a nyarak akár
4 fokkal is melegebbek le-
hetnek. Nyáron kevesebb
eső várható, míg ősszel és
télen valamivel
több, gyako-
r i b b a k
lesznek a
s z é l s ő -
s é g e s
időjárási
e s e m é -
nyek is. 
Vágó Gábor
(LMP) szerint Ma-
gyarországon a Homokhát-
ság és a Duna–Tisza köze
szenvedi meg leginkább a klí-
maváltozás következmé-
nyeit. A politikus szerint
azonnali cselekvésre van
szükség, különben tíz év
múlva félsivatagi klímaviszo-
nyok alakulnak ki hazánk-
ban.

Mire kell 
felkészülnünk?

*Extrém hőség. Számíta-
nunk kell arra, hogy a szélső-
ségesen forró időszakok

egyre gyakorib-
bak és hosszab-
bak lesznek. Ha
megoldható, ne
elektromos klíma-
berendezéssel
hűtsük a lakást,
mert ez hozzájá-
rul az üvegházha-
tású gázok to-
vábbi kibocsátá-
sához. Sokat se-
gíthetnek a meg-
felelő szigetelést
biztosító nyílászá-
rók. 

*Váratlan hideg. Bár a
különösen hideg időszakok
egyre ritkábban fordulnak elő
hazánkban, mégis fel kell ké-
szülnünk rájuk, mert szokat-
lan időben is bekövetkez-
hetnek. Ha van lehetősé-
günk, építsünk ki összetett
fűtési rendszert.

*Viharok. A nagy
széllökések és az

intenzív csapa-
dék az épített
környezetben
és az infrast-
r u k t ú r á b a n

(távvezetékek)
is károkat okoz-

hat. Készüljünk fel
az áramkimaradásokra

elemlámpákkal és gyertyák-
kal.

*Villámárvizek. A hirte-
len lehulló csapadék villám-
árvizet okozhat, akár az ivó-
vízellátó-, az esővíz- vagy a
szennyvízelvezető rendszer
is sérülhet. Ha van rá lehető-
ségünk, alakítsunk ki kerti
tavakat, ház körüli árokrend-
szert, ahol szikkasztani tud-
juk a vizet.
(Forrás: Lechner Tudásköz-
pont, Nemzeti Alkalmazko-
dási Térinformatikai Rend-
szer, OMSZ, IPBES)

Szabó C. Szilárd

Vége a kétségbeesésnek, indul a harc

A 16 éves Greta Thunberg. 
A kép forrása: The Guardian

Tavaly egy 16 éves svéd diák, Greta Thun-
berg kiült hazája parlamentje elé, hogy tilta-
kozzon az ellen, hogy a svéd politikusok nem
foglalkoznak eleget a klímaváltozás kérdésé-
vel. Greta azóta is elszántan küzd azért, hogy
legyen bolygó, amelyen felnőttként és idős-

ként a gyerekeivel és az unokáival élni tud.
Mondott már beszédet Brüsszelben, az ENSZ
katowicei klímakonferenciáján és a davosi Vi-
lággazdasági Fórumon is (ahová vonattal
ment, mert nem akart repülőre szállni, mivel
az nagyon környezetszennyező). Greta az ak-
ciójával nemzetközi mozgalmat indított el,
példáját világszerte tízezrek követik. Az Ex-
tinction Rebellion (Kihalás Forradalma) akti-
vistái péntekenként utcára vonulnak, hogy
országaik döntéshozóit cselekvésre ösztökél-
jék. Márciusban 130 ország 2400 városának
kb. 2 millió lakosa vett részt az első globális
klímasztrájkon. A mozgalom egyik jelképévé
vált a Kihalás Forradalmával szimpatizáló ut-
caművész, Banksy londoni graffitije, amelyen
ez a szöveg olvasható: „Ettől a pillanattól
vége a kétségbeesésnek, indul a harc.”
Szegeden mintegy száz fiatal skandált jel-
szavakat és halt meg néhány percre a Ste-
fánián május 24-én, az első szegedi
klímasztrájkon.

Ha nem cselekszünk azonnal, tíz év múlva félsivatagi klí-
maviszonyok alakulnak ki Magyarországon, ahol a felme-
legedés a globálisnál is nagyobb mértékű. Egy 16 éves
svéd diáklány a Kihalás Forradalma néven indított klíma-
mozgalmat, amelyhez világszerte milliók csatlakoztak,
akik úgy vélik, a környezeti válság olyan példa nélküli fo-
lyamat a történelemben, amely már az emberiség létét ve-
szélyezteti.

Szegeden több mint százan tüntettek az ökológiai katasztrófa ellen. A demonstráció során a résztvevők néhány percre meghaltak. Fotó: Szabó Luca 

Környezetszennyezés miatt
elpusztult madár. Egymillió
állatfajt fenyeget a kihalás. 

Okádja a füstöt.
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Zöldenergia szempontjából
Szeged szerencsés helyzet-
ben van: mind a geotermi-
kus hő-, mind pedig a nap-
energia tekintetében jók a
város adottságai.

– Az a célunk, hogy Szeged le-
gyen a legzöldebb magyar
város. Azt szeretnénk elérni,
hogy a mi városunknak legyen
a legtisztább a levegője, és a
szegedi emberek legyenek a
legegészségesebbek. Elektro-
mosra cseréljük a szegedi jára-
tokat, leszigeteljük és napelem-
mel látjuk el az épületeinket, új
geotermikus távfűtő rendszert
építünk ki, és gondoskodunk a
hulladék újrahasznosításáról
is. Jövőnk a környezetünk vé-
delmén múlik – mondta Botka
László polgármester a Szeged
napi díszközgyűlésen.

Megújult lakótelepek

Szeged az ezredforduló óta
élen jár a környezetvédelmi
programokban, például a pa-
nelprogramban: az energia-
fogyasztás csökkentése ér-
dekében 2002 és 2010 kö-
zött a 26 ezer 500 szegedi
panellakás kétharmadát, kö-
zel 20 ezret újított fel – szige-

telte a homlokzatot, cserélte
ki a nyílászárókat – az önkor-
mányzat. Szeged ezzel az
első volt a magyar városok
között. Az energetikai korsze-
rűsítésre a szegedi családok
összesen több mint 5 milli-
árd forint támogatást kap-
tak az önkormányzattól, és 
6 milliárdot az államtól. A
2010-es kormányváltás után
a Fidesz leállította a panel-
programot.

A legbringásabb város

Szeged a tömegközlekedés
korszerűsítésére tízmilliárdo-

kat költött. Majó-Petri Zoltán,
az SZKT ügyvezető igazgatója
elmondta, a szegedi közösségi
közlekedés már most is 50
százalék felett elektromos, kö-
szönhetően a villamos- és a
troliflottának. Majó-Petri sze-
rint 2025-re ez az arány akár
már kétharmados is lehet. En-
nek érdekében fejlesztik az
ELI Science Park és a belváros
közösségi közlekedési kapcso-
latait oly módon, hogy oda már
száz százalékban elektromos
járművek járhassanak. Az SZKT
új hibrid troli- és elektromos
buszok tesztelését is végzi. 

Szegeden fontos program
a kerékpáros infrastruktúra

fejlesztése. Ezt többek között
az is indokolja, hogy Szegeden
az elmúlt húsz évben ötről
húsz százalékra nőtt a kerék-
párral közlekedők aránya. A
kerékpározás teheti fenntart-
hatóvá a közlekedést, élhe-
tőbbé a várost és egész-
ségesebbé a lakóit. Hogy mi-
lyen sok szegedi közlekedik bi-
ciklivel, arra a május 31-ig
tartó Bringázz a munkába!
akció is jó példa. A minden-
napi kerékpározást népszerű-
sítő kampány számai azt
mutatják, hogy Budapest után
Szeged a legbringásabb ma-
gyar nagyváros, ahol – lapzár-

tánkig – 1535 napon tekertek
munkába a csatlakozók; a má-
sodik Debrecen 699, a harma-
dik pedig Székesfehérvár 544
bringázós nappal. Ugyanez ki-
lométerben kifejezve kissé
más rangsort ad: Szeged itt is
az első 13 662, a második
Székesfehérvár 7180, a har-
madik Debrecen 6497 kilo-
méterrel.

Fű, fa, virág

A javarészt az Európai Unió
által támogatott Zöld Város
programban újult meg az 
újszegedi liget, ahol 4500
négyzetméterrel nőtt a gyep-
felület. Szegeden az elmúlt
három évben több tízmillió
forintból mintegy 2000 fát ül-
tettek a város közterületeire,
Szőreg külterületén pedig
egy 1 hektáros véderdőt is
telepítettek. A város saját
költségvetéséből folytatja a
fásítást, ami évente körülbe-
lül 5-6 száz darabot jelent. Az
unió által támogatott beruhá-
zásoknál – például Odessza
és Tarján városrészben – há-
rom év alatt közel 70 millió
forintból összesen 2000 fát
ültetnek a kivitelezést végző
vállalkozók. De folyamatosan
növelik a városban a virágo-
sított felület nagyságát is.

Újrahasznosítás

– A tervek szerint jövő év vé-
géig átadunk egy korszerű,
kommunális hulladék feldol-
gozására alkalmas kezelőmű-
vet. Ezzel a beruházással
csökkenthető a hulladéklera-
kással okozott környezetterhe-
lés, nem beszélve arról, hogy a
jelenleg hulladékként kezelt
hasznos anyagot kinyerjük,
ami a nyersanyagigényeket a
másodnyersanyag-hasznosí-
tás felé tolja el. A tervezett
technológia 30 tonna/óra hul-
ladék feldolgozására lesz al-

kalmas, így évente közel 70
ezer tonna hulladékot veszünk
majd át a kezelőműben – 
közölte Koltainé Farkas Gabri-
ella. A Szegedi Hulladékgaz-
dálkodási Nkft. ügyvezetője
elmondta, hogy pályázat kere-
tében modernizálják, bővítik a
„sárga zsákos”, házhoz menő
csomagolásihulladék-gyűjtés
rendszerét is. A város által biz-
tosított forrásból korszerű sep-
rőgépeket vásároltak, ame-
lyekkel folyamatosan takarít-
ják a közterületeket, így csök-
kentve a lebegő porok
mennyiségét, s tisztábbá téve
a város levegőjét.

Geotermikus 
távhőrendszer

Az EU által támogatott, eddig
megvalósult, illetve folyamat-
ban lévő, valamint az idén
megkezdődő beruházásokban
összesen közel 200 millió fo-
rintot fordított, fordít a város
napelemekre. Így került, kerül
15 épületre – bölcsőde, óvoda
és iskola – tetejére napelem-
panel. (Már van ilyen a Cső és

Agyagos utcai bölcsődén, a
Tabán- és Weöres-iskolán.)

– Zöldenergia szempont-
jából Szeged szerencsés hely-
zetben van: mind a geo-
termikus hő-, mind a napener-
gia tekintetében jók az adott-
ságai, így a figyelmünk is
ezekre a megújuló energiafor-
rásokra összpontosul. A nap-

energiát gépészeti berende-
zéseink elektromos ellátásá-
hoz vesszük igénybe: 2018-
ban saját forrásból 10 lapos-
tetős kazánházra telepítet-
tünk összesen 552 napelem-
panelt, melyek segítségével
évente kb. 190 ezer kWh vil-
lamos energiát állítunk elő.
Ezt szivattyúink, kazánjaink
elektromos ellátásához hasz-
náljuk, így ennyivel kevesebb
fosszilis energiaforrásból elő-
állított áramot vásárolunk –
mondta Kóbor Balázs, a
Szetáv Kft. ügyvezető igazga-
tója. – A fő fejlesztési irány
azonban a termálenergia.
2017 és 2018 a pályázatírás
jegyében telt, szerencsére si-
keresen: 10 geotermikus pro-
jekttervünk kapott uniós
támogatást. Ezek közül egy

közvetlen brüsszeli értéke-
lésű, H2020-as kutatás-fej-
lesztési, 9 pedig a KEHOP
által finanszírozott beruházási
projekt. Ez utóbbiak segítsé-
gével a Szetáv Kft., a Geo-Hő-
term Kft. és az NFP Kft.
konzorciuma a 23, jelenleg
száz százalékban gázüzemű
fűtési körünk közül kilencet

állít át geotermikus alapúra. A
projektek során az Északi, a
Tarján, a Rókus, a Belváros, a
Felsőváros, a Makkosháza és
az Odessza városrészben új,
1700–2000 méter mély ki-
termelő és visszasajtoló ter-
málkutak létesülnek, amelyek
átlagosan 80 köbméter/óra
hozamú és 90 fok hőmérsék-
letű termálvizet fognak ter-
melni. Ez a víz sem a távfűtő,
sem a használati melegvíz-
hálózatba nem kerül be,
hanem a kazánházakban hő-
cserélőn keresztül hasznosul,
majd visszasajtoló kutak se-
gítségével visszakerül a mély-
ségi víztároló rétegekbe. A
projektek eredményeként
évente közel 15 millió köbmé-
ter elégetett földgázt fogunk
kiváltani 350 ezer GJ geoter-
mikus energiaforrással, évi
25 ezer tonna szén-dioxiddal
mérsékelve a Szetáv káros-
anyag kibocsátását, csök-
kentve a város levegőjét
terhelő üvegházhatású gázok
menyiségét. 

A fejlesztés hatására az
érintett fűtési körök eseté-
ben kb. 70 százalékos, a tel-
jes szegedi távfűtés tekin-
tetében pedig 50 százalékos
lesz a megújuló energia rész-
aránya, továbbá javul a le-
vegő állapota és az ellátás
biztonsága. Ez a fejlesztés
Közép-Európa jelenleg legna-
gyobb geotermikus távhő
projektje, melynek eredmé-
nyeképpen – Reykjavík után
– a kontinens második leg-
nagyobb geotermikus távhő-
rendszere jön létre Szegeden
– mondta Kóbor Balázs.

Szeged lehet a legzöldebb magyar város

Napelem panelek a felújított Tabán-iskolán. 

Szeged bringás város. Kritikus tömeg 2018-ban.

A megújult ligetben növelték a zöldfelületet. Fotó: Szabó Luca

A 26 500 szegedi panellakásból 20 ezret újítottak fel.
Fotó: Szabó Luca
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Tíz napig Szeged volt a világ közepe
Május 17-től 26-ig ünnepeltük a hagyományos borfesztiválon
és a Szeged napja ünnepségsorozaton, hogy városunk 300
éve nyerte vissza függetlenségét, szabadságát. Idén 25. alka-
lommal várta vendégeit Magyarország legnagyobb bormust-
rája. A tíznapos születésnap egyet jelent a finom borokkal, a
szenzációs élményekkel, az egyedülálló hangulattal, a jóízű ba-
ráti beszélgetésekkel, a grandiózus koncertekkel, az önfeledt
mulatozással, a gasztronómiai specialitásokkal, a magyar kéz-
művesipar remekműveivel és a világ legbarátságosabb feszti-
válközönségével a napfény, a borértők és a gyönyörű lányok
városában, Szegeden. Megteltek a szálláshelyek és az étter-
mek, élettől lüktető zsongás töltötte be a Széchenyi téri bor-
fesztivált, a Dóm téri koncerteket, és egy tűt sem lehetett
leejteni a 20. Hídivásáron. Nézzük együtt ennek a feledhetet-
len tíz napnak a képeit, és találkozzunk a világ legszeretniva-

lóbb városának kö-
vetkező rendezvé-
nyein! Fotók: Szabó
Luca, Szegedi Bor-
fesztivál-Szeged Nap-
ja Ünnepségsorozat
Facebook oldala
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Sportmix

Kengurul. Kilenc óvodá-
ból mintegy száz kisgyerek
húzott görkorcsolyát a 17.
Kengurulon. A Tornádó Team
Szeged által rendezett ese-
ményen különböző ügyességi
számokban vettek részt a ki-
csik, zsámolyokkal, bójákkal
nehezített pályákon. A cél az
volt, hogy a gyerekekkel meg-
szerettessék a görkorcsolyát.
Nagy élmény volt minden kis
görkorisnak, mert bár egy-
más ellen versenyeztek, min-
denki győztes volt, aki egy
jóízűt gurult.

Szegedi eB-Bronz. A len-
gyelországi Poznańban ren-
dezték meg az idei para
kajak-kenu Európa-bajnoksá-
got. Az NKM Szeged VE válo-
gatott versenyzője, Varga
Katalin a harmadik helyen
végzett a KL–2 kategória
döntőjében. Csamangó Attila
tanítványa pályafutása első
érmét szerezte világverse-
nyen! A férfiak VL–2 döntőjé-
ben a klub másik válogatott
versenyzője, Suba Róbert
legjobb magyarként a hete-
dik helyen ért célba.

ÖregfiúK ezüSt. Rendkí-
vül izgalmas mérkőzésen,
büntetőkkel győzte le az Új-
városi Hokillák együttese a
házigazda Goodwill Pharma
Szegedi Vízmű I. csapatát a
szegedi műjégpályán meg-
rendezett II. Goodwill Phar-
ma Szegedi Vízmű amatőr
hokitornán. A hatcsapatos
tornán folyamatosan zajlot-
tak a meccsek, a szombat
délelőtti csoportküzdelmek
során a későbbi két finalista
egyaránt élen zárta a hár-
masát. A bronzmeccsen az
Újpesti Ragadozók bizonyul-
tak jobbnak, míg az ötödik
helyért rendezett találkozót a
tartalékos Zsögödi Medvék
nyerték. A különdíjasok kö-
zött egy szegedit találunk: a
legjobb csatár elismerést Ku-
rucsai Martin érdemelte ki.

Bronzérem az algyő-
től. Befejeződött a férfi ké-
zilabda NB I/B keleti csoport
2018/2019-es évada. A Con-
tiTech FKSE-Algyő gárdája a
harmadik helyen fejezte be
az idényt. Herbert Gábor első
éve vezetőedzőként jól sike-
rült, hiszen az algyőieket
csak a PLER-Budapest és a
végső győzelemre is esélyes
Orosháza előzte meg. Hu-
szonkét meccsen tizenöt győ-
zelem, egy döntetlen és hat
vereség lett a mérleg.

Budapesten remekeltek

Szegedi VK-sikerek 

A szezonban először nyert a
Naturtex-SZTE-Szedeák a Ser-
co-TF-Budapest otthonában –
épp a legjobbkor, az osztá-
lyozó második felvonásán.

Nem került sor harmadik
mérkőzésre. A szezonban
először sikerült nyerni a
Serco-TF-Budapest otthoná-

ban, és ezzel véget ért a két
győzelemig tartó playout.
Andjelko Mandics együttese
78 : 77-re nyert a Ludovika
Arénában, talán a szezon
legjobb utolsó negyedét pro-
dukálva. Finoman fogalmaz-
va sem ez volt az az idény a
Naturtex-SZTE-Szedeák tör-
ténelmében, amelyre a leg-

szívesebben fogunk vissza-
emlékezni, de a legvégén
ismét bebizonyították Juhos
Leventéék, hogy sosem sza-
bad őket leírni. A 2018–19-
es idénynek ezzel vége, ki
lehet pihenni a szezon fára-
dalmait, és a nyár végén újult
erővel nekivágni a következő
bajnokságnak.

Lezárták a párharcot

Megnyerte az osztályozót a Szedeák

Ünnepelt a Naturtex-SZTE-Szedeák a győzelem után

Budapesten rendezték a
25. magyar kick-boksz vi-
lágkupát. Ez a tornasorozat
legnagyobb állomása, ahol
összesen hét szegedi arany-
érem született. 

A BOK-csarnokban rendezett
25. magyar világkupán 42
ország 284 egyesületének
közel 1700 versenyzője küz-
dött a trófeákért. A szegedi
Combat „D” SC húsz ver-
senyzővel képviseltette ma-
gát, és az éremtermés rend-
kívül impozánsra sikerült:
hat arany-, egy ezüst- és ti-
zenkét bronzéremmel tértek

haza. Nagy Ramóna light-
contactban és kick-lightban
is aranyérmes lett, csakúgy,
mint Pataki Klaudia light-
contactban és Nagy Rita
kick-lightban. 

A masterseknél Vas Csa-
ba mindkét szabályrendszer-
ben diadalmaskodott. Szin-
tén tatamira lépett Szuknai
Zsuzsanna, aki a masters ka-
tegória light-contact verseny-
számában ezúttal sem talált
legyőzőre. Az Európa- és vi-
lágbajnokságokat, valamint
a világkupát tekintve hat éve
senkinek sem sikerült meg-
vernie.

Szuknai Zsuzsannát évek óta nem tudják megverni.

Nem sikerült a csoda

Nincs szegedi címvédés

A dobogón ezúttal az ezüstérmet adták át 
a MOL-Pick Szegednek.

Családi futás a Dóm téren – mintegy ezerhatszázan sportoltak

Idén is rengetegen húztak
futócipőt a Continental Co-
niTech Szeged Futófesztivál
és Félmaratonon. Három
távot lehetett teljesíteni a
jótékonykodással egybekö-
tött délelőttön.

Mintegy ezerhatszázan men-
tek ki a Dóm térre, hogy részt
vegyenek a közös bemelegí-
tésen a Continental Conti-
Tech Szeged Futófesztivál és
Félmaratonon. A szervezők

két kilométeres távval ké-
szültek azoknak, akik inkább
a rövid távot favorizálták,
vagy kisgyermekkel érkeztek.
Aki a kétezer méteres távon
indult el, az a belvárosban
futott egy rövidebb kört. 

Az öt kilométert teljesítők
már a Belvárosi hídon át
mentek, megkerülték az új-
szegedi ligetet, és úgy jöttek
vissza a Dóm térre; aki pedig
a félmaratoni, 21 km-es tá-
vot választotta,  az gyakorla-

tilag az egész városon ke-
resztülfutott. Pihenésképp a
kicsik újrahasznosított keré-
kabroncsokból készült ver-
senyautókban és ugrálóvár-
ban lazíthattak, míg a na-
gyobbak egy extrém kosár-
labdashow-t figyelhettek. Az
esemény jótékonykodással
volt egybekötve, hiszen  a csa-
ládi távokból befolyt nevezési
összeget a Dr. Tekulics Péter
A Gyermekekért Alapítvány
kapta meg.

Fehérbe borult a város

Futófesztivál a Dóm téren

A MOL-Pick Szeged az ide-
genbeli 35 : 24-es vereséget
követően 27 : 27-es döntet-
lent játszott a Telekom Veszp-
rémmel. Ezzel a bakonyiak
nyerték meg  a 2018–2019-
es bajnokságot.

Minimális volt az esély már a
találkozó előtt is. A MOL-Pick
Szeged azzal a céllal lépett pá-
lyára a bajnoki döntő második
felvonásán, hogy legalább győ-
zelemmel fejezze be az idényt.
A 12. percben jött a hidegzu-
hany, Bánhidi Bence kapott
azonnali piros lapot. Így is meg-

volt az esély a győzelemre, de
a félidei 14 : 14-es állást köve-
tően a végére sem alakult ki
különbség a két csapat közt,
27 : 27 lett a végeredmény. Az
újszegedi sportcsarnokban a
Telekom Veszprémet koronáz-
ták meg. A MOL-Pick Szeged-
ben ezen a találkozón játszotta
utolsó mérkőzését Balogh
Zsolt, Marin Sego és Pedro
Rodriguez. Mesésen indult a
szezon, de a végén nem sike-
rült megvalósítani a nagy ál-
mokat: a bejutást a Bajnokok
Ligája négyes döntőjébe és a
bajnoki címvédést.  
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail cím, tele-
fonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 5. A nyerteseket e-mailben vagy te-
lefonon 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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Vaszy Viktor kezdeményezte a Muzsikáló udvart. A nyertes: Hegedűs Mónika. Gratulálunk! 

EgyHázzEnEI Hónap
BoroS JózSEf főISkolaI
docEnS, az SztE-zMk
troMBIta főtárgy tanára
éS növEndékEI koncErtJE
Időpont: június 2., vasárnap, 19
óra.
Helyszín: Felsővárosi Szent Mik-
lós minorita templom (Munká-
csy u. 7–9.)
Közreműködik: Dóbisz Áron or-
gonaművész.

a SzEntMISén a concEntuS
novuS kaMarakóruS énE-
kEl
Időpont: június 2., vasárnap,
19.30 óra.

Helyszín: Szent József katolikus
jezsuita templom (Dáni u. 3.)
Műsoron: A. Lotti: Dór mise; A.
Scarlatti: Exultate Deo; G. P. da
Palestrina: O Rex gloriae; J. S.
Bach: Du Lebensfürst, Herr Jesu
Christ; Bárdos Lajos: Krisztus a
mennybe fölméne; Aeterne Rex;
Alleluja.
.
a SzEgEdI SzIMfonIkuS zE-
nEkar éS a vaSzy vIktor
kóruS HangvErSEnyE
Időpont: június 5., szerda,
19.30 óra.
Helyszín: Fogadalmi templom
Műsoron Liszt Ferenc Szent Er-
zsébet legendája – jelenetek az

oratóriumból. Szólista: Bátori
Éva (szoprán), Cseh Antal (basz-
szus). Gyermekszólista: Szügyi
Boglárka és Hrabovszky Bercel.
Vezényel: Gyüdi Sándor. 

con SpIrIto EgyHázzEnEI
fESztIvál 
Időpont: június 6., csütörtök,
19.30 óra.
Helyszín: Fogadalmi templom.
Pünkösd legszebb zenéi. Köz-
reműködik: Sebestyén Márta
(ének) és a Szent Efrém Férfikar
(művészeti vezető: Bubnó Ta-
más); Kovács Róbert orgonamű-
vész. Jegyek a Filharmónia Ma-
gyarország irodájában (Klauzál
tér 7.) és a helyszínen kaphatók.

HaraSztI ádáM proJEkt
lEt It flow lEMEzBEMu-
tató koncErt
Időpont: június 6., csütörtök, 20
óra.

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Haraszti Ádám Projekt 2015-
ben alakult meg Londonban. Az
eredeti felállásban Sheldon
Agwu (London), Bodo Maier

(Basel) és David Mrakpor (Lon-
don) voltak. A nagy távolságok
miatt döntött úgy Haraszti Ádám,
hogy a zenekar tagjai változhat-
nak egy-egy koncert erejéig. A je-
lenlegi felállásban csak szegedi
zenészek vannak. Turcsányi Áron
basszusgitáron, Préda-Kovács
Zsolt szaxofonon, Szabados-Tóth
Bálint elektromos zongorán és
Deák Attila gitáron kisérik Ádá-
mot. Zenéjüket leginkább a jazz,
a soul és a hip-hop jellemzi. A
saját szerzemények mellett több
számot is feldolgoznak olyan vi-
lághírű zenészektől, mint Herbie
Hancock, Marcus Miller, Miles
Davis és Kenny Garrett.

Szín-valláS – HorvátHné
BazSó Irén IkonkIállí-
táSa
Időpont: június 22-ig, nyitvatar-
tási időben.
Helyszín: Somogyi-könyvtár alag-
sori kiállítótere.
„Csodálattal
szembesül-
tem a keleti
ikonábrázo-
lással: a mi
n y u g a t i
szemléle -
tünknek el-
sőre szigorú-
nak tűnő, de valójában szívet és
lelket megszólító, nagyon ember-
közeli művészettel. Első képeimet
a Jószai Sándor képzőművész ve-
zetésével működő Szent Lukács
ikonfestő körben készítettem. 
Itt ismerkedtem meg az ikonfestés
fáradságos, de csodálatos vilá-
gával. Nagy büszkeséggel tölt el,
hogy ikonjaim közül néhány 
már igen távoli országba is elju-
tott” – mondta magáról a mű-
vész.Concentus Novus Kamarakórus 

Sebestyén Márta 
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sZegeden HáZAsságOT kö-
TöTTek 2019. 05.17-én: Borbás
József és Király Katalin, Szalai Mik-
lós Péter és Juhász Éva Erzsébet,
Kormányos Kolos és Szabó Mag-
dolna. 2019. 05. 18-án: Szabó
Tibor és Szakács Zita Edit, Alilou
Yassine és Russon Morgane Nata-
naelle, Garamszegi Dániel Mihály
és Kiss Tímea Xénia, Ferencsik Dá-
niel és Várkonyi Ildikó,
Beszédes Árpád és Di-
vald Henrietta, Szűcs
Árpád és Horváth Dóra,
Prislinger Tibor és Pro-
hászka Krisztina Erika,
Pichler Péter és Gulyás
Gabriella.

sZegeden sZüleTTek: Kancsár
Ferencnek és Magyari Anikónak
2019. 05. 12-én Kata, Máté Péter-
nek és Gémes Adrienn-nek 2019.
05. 15-én Miron Péter, Miklós Attila
Zsoltnak és Nagy Melindának
2019. 05. 17-én Kamilla, Lampert
Józsefnek és Makra Juditnak 2019.
05. 17-én Sára Anna.
Gratulálunk!

KOS (III. 21–Iv.
20.) Haladjon bát-
ran tovább a kitű-

zött céljai felé, s ne
hagyja, hogy külső ténye-
zők eltérítsék eredeti
szándékaitól. Kitartását
siker koronázza.

BIKa (Iv. 21–v.
20.) Több alka-
lommal is lehető-

sége nyílik rá, hogy
másokon segítsen. De
hogy kik is azok, arra
önnek kell rájönnie. Biz-
zon a megérzésében.

IKReK (v. 21–vI.
21.) Érdemes lesz
nyitott szemmel jár-

nia a világban, mert
olyan izgalmas események
várnak önre, amelyeket
kár lenne elszalasztania.

RáK (vI. 22–vII.
22.) Bármilyen prob-
lémája van, azt csak

saját maga képes
megoldani. Igyekezzék egy
kis időre elvonulni, hogy
nyugodt körülmények kö-
zött tudjon gondolkodni.

OROSzLán (vII.
23–vIII. 22.) Kis-
sé nehezen tud

uralkodni (gyakran
jogos) indulatain. Ám
ne feledje, hogy sokszor
többre megyünk szelíd-
séggel, mint haraggal,
dühvel.

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Rengeteg iz-
galmas, érdekes

ötlet rejtőzik önben.
Itt a kiváló alkalom
arra, hogy ezeket meg
is valósítsa! Bizzon ma-
gában.

MéRLeg (IX. 23–
X. 22.) Ne kese-
rítse el, ha nem

úgy alakulnak a dol-
gok, ahogyan ön elter-
vezte. Ne feledje a régi
mondást: türelem ró-
zsát terem.

SKORPIó (X. 23–
XI. 21.) Munkahe-
lyi gondjaira a

legjobb megoldás
egy régóta tervezett
utazás, mely elegendő
lelki munícióval látja el
a következő hónapokra.

nyILaS (XI. 22–
XII. 21.) Kiválóan
alakulnak a pénz-

ügyei, így aztán bát-
ran belevághat abba 
a vállalkozásba, amely
már régóta foglalkoz-
tatja.

BaK (XII. 22–I.
20.) Ne halogassa
tovább párkapcso-

lati problémái meg-
oldását, mert azzal sen-
kinek sem használ. Tü-
relem és megértés ve-
zérelje!

vízönTő (I. 21–II.
19.) Bár az utóbbi
hetekben úgy tűnt,

összecsapnak a fe-
je fölött a hullámok, a
problémái (köszönhe-
tően barátai segítségé-
nek) megoldódni lát-
szódnak. 

Halak (II. 20–III. 20.)
Remekül fognak ala-
kulni a munkahelyi

ügyei – s ez igen po-
zitív hatással lesz sze-
mélyes kapcsolataira 
is.

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
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www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

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

HOROSzKóP

Június 1.
szombat

Június 2.
vasárnap

Június 3.
hétfő

Június 4.
kedd

Június 5.
szerda

Június 6.
csütörtök

Június 7.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: napsütés sok esővel

21/13
Tünde

22/11
Kármen,

anita

23/12
Klotild

25/14
Bulcsú

25/15
Fatima

26/16
norbert,
Cintia 

25/16
Róbert

1929-ben, vagyis kereken
kilencven esztendeje állt a
fényképész masinája elé ez
a fiatal pár a szegedi Tisza-
parton, a mellvédnél. Akko-
riból nem maradtak fenn
ugyan adataink, ám a fotók
tanúsága alapján elmond-
hattuk volna, hogy Szegeden
sokan szeretnek kerékpá-
rozni. Csakúgy, mint a jelen-
legi kerékpárút-hálózaton a
mostani városlakók, akik te-
kerni is szabadon szeretnek.
A mai Szegedről azt is tud-
juk, hogy Budapest után a
legbringásabb város, vagyis
a legtöbben nálunk kerekez-
nek munkába. A számok
pedig azt is mutatják, hogy a
mi bicikliút-hálózatunk már
60 kilométer hosszú, és
egyre csak bővül. És hogy a
két kerék az egészségünkre
is jótékony hatással bír: ál-
tala évente 6 kilót is fogyha-
tunk. Fotó: Fortepan/Szent-
Istvány Dezső

anyaKönyvI HíReK

SzegeD Régen
ARÉnA – spORTMAgA-
Zin
Június 3., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének legfon-
tosabb eseményei, sikerei,
kudarcai fél órában.

FókusZBAn – köZÉleTi
MAgAZin
Június 4., kedd, 19.25
Gazdasági és közéleti ese-
ményekről közérthetően, mel-
lébeszélés nélkül.

kvAnTuM – TudOMányOs
MAgAZin
Június 5., szerda, 19.40
Miről beszélnek a pollenek, hol
tart az agykutatás, Straub
Napok az SZBK-ban.

döMöTöR gálA – sZín-
HáZi köZveTíTÉs
Június 7., szombat, 20.00
A színház idei évadjának leg-
jobbjait elismerő gálaest köz-
vetítése felvételről, a Szegedi
Nemzeti Színházból.

FOgaDóóRa

Június 3., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00 –
15.00 (Polgármesteri Hi-
vatal Kiskundorozsmai
Kirendeltség, Negyven-
nyolcas u. 12.), 15.00 –
15.30 (Bölcs utcai Családsegítő ház,
Bölcs u. 11.), 16. 00 – 16.30 (Jerney
János Általános Iskola, Jerney u. J. 21.).
Szentistványi Isván: 17.00 – 19.00
(tel.: 30/856- 5398, IH  Rendezvény-
központ, Felső Tisza-part 2.) 
Szentgyörgyi Pál: 17.00 (Tabán is-
kola)
Június 4., kedd
Lauer István: 16. 00 – 16.30 (Szegedi
SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma,
Mars tér 14.), 16.30 – 17.00 (Szegedi
SZC Déri Miksa Szakközépiskola, Kál-

vária tér 7.), 17.15 –
18.00 (Kreatív Formák
Alapítvány, Napos út
16., Nagycsaládosok
épülete

Június 5., sZeRdA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 –
15.00 (Reök-palota kávézója)
Dr. Binszki József: 17.00 (Francia
utcai Fiókkönyvtár)
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Polgármes-
teri Hivatal  Tápéi Kirendeltség)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00 – 18.00 (Pol-
gármesteri Hivatal  Szőregi  Kirendelt-
ség, Szerb u. 21.)
Június 8., sZOMBAT
Kothencz János: 12.00 – 14.00
(L.É.T. Egyesület, Csongor tér 1.)
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