
Átszállás nélkül
Nyáron minden nap utazhatunk Szegedről 
a Balatonra!
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Hadrendbe áll-
tak az új utca-
takarító gépek 
Söpörnek, fel-
mosnak, lom-
bot szippan-
tanak.

Elbúcsúzott
Balogh Zsolt 
Hét év után tá-
vozik az átlövő
a MOL-Pick Sze-
gedből.

8.

A hosszú élet titka, hogy törekedni kell a kie-
gyensúlyozott, nyugodt életre. Nem szabad a
problémák elől megfutamodni, úgy érdemes
hozzáállni mindenhez, hogy bármibe is kez-

dünk bele, annak sikerülnie kell – állítja Lippai
Ferencné Buresch Ida, aki június 7-én ünne-
pelte a 90. születésnapját.
Portrénk a 4. oldalon

A 90 éves Buresch Ida jó tanácsa

Felfüggesztett szalámik fogadták kedden az újságírókat
a Pick Szeged Szabadkai úti irodaházának bejáratánál,
amikor abból az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót,

hogy 150 éves lett Magyarország piacvezető 
élelmiszeripari vállalata. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A 100 hektáros területen
tervezett beruházás első
lépcsőjében megépülő sza-
lámiüzem 30 százalékos
kapacitásnövekedést je-
lent.

A tervek szerint jövőre kezdik
el építeni a Pick Szeged Zrt.
új gyártóüzemét Szegeden –
mondta Sutka László megbí-
zott vezérigazgató a Pick ala-
pításának 150. évfordulója
alkalmából rendezett sajtó-
tájékoztatón. Az M43-as au-
tópálya és az 5-ös út
kereszteződésénél fekvő
100 hektáros területen a be-
ruházás első lépcsőjében
megépülő szalámiüzem 30
százalékos kapacitásnöveke-
dést jelent. Számításaik sze-
rint a kiemelt exportpiacokon
72 százalékos bővülést ér-
hetnek el az új gyártókapaci-
tás beindulása eredménye-
ként. A Pick 2010-től a legna-
gyobb magyar agrárintegrá-
ció, a 8600 munkavállalót
foglalkoztató, tavaly 266 mil-

Átadták a Szeged és Sándorfalva közötti bicikliutat

Bővült a kerékpárút-hálózat

A sándorfalvi Pallavicini-iskola nyolcadikosai már az új kerékpárúton kirándultak

Szegeden a legmagasabb a
kerékpárral közlekedők ará-
nya a százezer főnél népe-
sebb városok között – és ez
az arány még tovább javul-
hat, hiszen több mint tíz kilo-
méterrel bővül a kerékpár-
út-hálózat Algyő és Sándor-
falva irányába.

Utóbbit a napokban adta

át Nagy Sándor, Szeged al-
polgármestere és Gajdosné
Pataki Zsuzsanna, Sándor-
falva polgármestere. A Sán-
dorfalvi út mentén futó
kerékpárút nem teljes, de 
már használható: keresztezi
ugyanis az a vasútvonal,
ahol a tramtraint építik. Ez
fejlesztés és az Algyő irá-

nyába épülő kerékpárút
655 millió forintos támoga-
tást kapott az Európai Unió-
tól, 226 millió forintot adott
hozzá az önkormányzat a
saját költségvetéséből. A ke-
rékpárút-hálózat bővítése
folytatódik az ELI, illetve
Bordány felé.
Bővebben az 5. oldalon

Ceglédi Zoltán
Szegedről 
és Pécsről

Ceglédi Zoltán (képünkön) sze-
rint Szegeden meglátszik,
hogy hosszú évek óta sikeres
polgármester vezeti. A politikai
elemző azt is érdekesnek ta-
lálta a helyi viszonyok kap-
csán, hogy az itt élők hajlamo-
sabbak a közösség által elis-
mert szereplőket megválasz-
tani, mintsem pártlogók men-
tén szavazni. És bár lehet arról
vitatkozni, mennyire meghatá-
rozó egy önkormányzat a mos-
tani fideszes kormányzati túl-
súly idején, úgy látja, egyér-
telmű, hogy az ellenzéki Sze-
ged sokkal jobb helyzetben van
ma, mint a kormánypárti Pécs.
Írásunk a 7. oldalon

Új szalámigyárat épít
Szegeden a Pick

liárd forintos forgalmat elérő
Bonafarm csoport tagja. A
Pick 63 milliárdos forgalmá-
val a csoport legnagyobb for-

galmú tagja, 2100 alkal-
mazottjával pedig legna-
gyobb munkaadója.
Bővebben a 3. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Elég sok kiátkozott gyűlt már fel az évek során, emberek, akik különböző okokból érzik, hogy őket nem szereti 
a Fidesz. Nekik kétségtelenül jó látni, hogy van, aki felett nincs hatalmuk. Tóta W. Árpád újságíró (hvg.hu)

Mindennap átszállás nélkül
utazhatunk Szegedről a Balatonra

Június 15-től augusztus 25-ig mindennap át-
szállás nélkül utazhatunk Szegedről a Bala-
tonra az Aranyhíd expresszel, amely csak a
nagyobb dél-alföldi városokban, illetve üdülő-
helyeken áll meg a Balaton déli partján Keszt-

helyig. A vonatban légkondicionált InterCity-
kocsi is közlekedik, amely külön pótjegy váltá-
sával vehető igénybe. A vonaton a biciklik
szállítása korlátozott – 8 bicikli szállítható –, ke-
rékpárhelyjegy váltása kötelező.

Nem garantálható a biztonságos betegellátás az orvosi kamara szerint

A MOK kemény hangvételű
közleményében kiemelik töb-
bek között, hogy tényeken
alapuló költségvetést és
pénzügyi fedezetet várnának
el a kormánytól, és megjegy-
zik, hogy a társadalmi rang-
sor végére csúszott vissza a
szakorvosi nettó órabér,
amely hivatalosan 1800–
2300 forint között van, míg a
szakdolgozói 750–1050 fo-
rint között, miközben egy
szakorvosi vizsgálat költsége
1485 forint.

Kifogásolják, hogy to-
vábbra sem kapnak érdemi
bérrendezést, hanyatlik a
szakorvosképzés, és a beteg-
ellátás minőségének folya-
matos romlása is ennek
tudható be többek között.
Problémaként említik még az
alapellátás jogi és anyagi el-
hanyagoltságát, a közellátást
végző fogorvosok szánalma-
san alacsony fizetését, amely
lassan népegészségügyi koc-
kázatot fog jelenteni.

Kitérnek még a nyugdíjas

munkatársak, ötezer nővér
és orvos helyzetére, akiknek
botrányos a munkaengedé-
lyeztetése, és a köztehervise-
lési diszkriminációjuk jogor-
voslatért kiált. És ami ennél
is ijesztőbb, a MOK azt állítja,
hogy a biztonságos betegel-
látás már az önként vállalt
túlmunka maximális kiakná-
zásával, a munkajogi szabá-
lyok rendszeres és sorozatos
megsértésével sem biztosít-
ható.

A közlemény végén az or-
vosi kamara felteszi a kér-
dést, hogy az egymást érő
egészségügyi botrányok és a
túlmunka egyre gyakoribb
megtagadása mikor éri el azt
a szintet, hogy a kormány
hajlandó legyen érdemi lé-
péseket tenni.

Az orvosi kamara szerint folyamatosan romlik a betegellátás minősége. 
Képünk illusztráció 

Az egészségügyben kialakult helyzetet elemzi a Magyar Or-
vosi Kamara a napokban kiadott közleményében, amely-
ben megjegyzik: hiába tűnt mindvégig eredményesnek az
állami vezetőkkel folytatott tárgyalássorozat, végül nem
született megfelelő kormányzati döntés. Ez alapján a MOK
azt állítja, hogy továbbra is hiányzik a kiszámíthatóság és
a tervezhető jövőkép az ágazatban – írta az Index.
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VÉLEMÉNY

Mi jut eszébe Szegedről?
Sokaknak azonnal a dóm és a szabadtéri játékok ugrik be
Szeged neve hallatán, de biztos vagyok benne, hogy ott van
az elsők között a Pick szalámi is. Képzeletbeli dobogónk kö-
zelébe érhet a tiszavirágzás, és talán még a szögedi boszor-
kányok is ott lehetnek „a Szigettel”. Innentől válik teljesen
szubjektívvé a felsorolásom, az egyetemet és a paprikát,
Szent-Györgyi Albertet, valamint a középkori Havas Boldog-
asszony-templomot mindenképpen említeném egy érdeklődő
turistának. Móra Kincskereső kisködmönét, a múzeumot és
hazánk második legnagyobb, de Európa talán legszebb sze-
cessziós zsinagógáját is, és persze az ízletes halászlét. Ju-
hász Gyuláról és Anna szőkeségéről sokan olvastak, de Tápai
Antal halas bicskájának történetét még talán a szegediek
közül is kevesen ismerik.

A Pick idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Pick
Márk másfél évszázaddal ezelőtt alapította meg a vállalkozá-
sát. A kereskedő 1869-ben a „terménybizományos üzlet ipar-
gyakorlási szándékára” kért és kapott engedélyt Szeged
szabad várostól. Ekkoriban kis tételben készítettek szalámit.
Néhány tucat itáliai hentes titkos receptje alapján vastag ló-
bélbe töltöttek fűszerezett és kevert disznóhúst. Bár a Pick
család Morvaföldről érkezett a Tisza partjára, azért a húské-
szítésnek, főleg a disznóvágásnak több évszázados hagyo-
mánya volt a Szeged környéki tanyavilágban. Tömörkény
hangulatos, ízes novelláiból tudjuk, a disznót szúrják, nem
vágják. A különleges Pick szalámi három röpke évtized múl-
tán a párizsi világkiállításon elért bronzéremmel vált világ-
márkává. A századelőn átköltözött a Maros utcába, ahol a
hűvös, nyirkosabb tiszai levegő kiválóan segítette a szalámi
megfelelő érését, amelynek íze utánozhatatlan. A Pick másfél

évszázada őrzi
a titkot.

Negyvenöt
után szocialista
nagyüzemmé
formálták át a
h ú s ü z e m e t ,
amely 1975-
ben új hűtőtor-
nyot és na-

gyobb vágóhidat kapott Alsóvároson. Nagyvállalat lett az „át-
kosban” a Pick – az ország egyik legnagyobb húsipari üzeme
jócskán kibővített termékskálával, műszakba bicikliző mun-
kásokkal. Meg a büfében anyai nagymamámmal, akinél a
pult alól fél hat körül némi szíverősítőt is lehetett kapni. Ön-
tudatos, erős asszony volt a nagymamám, aki a büfé mellett
más élelmiszeripari vállalkozást is vezetett. Csigatésztát, cér-
nametéltet, lebbencset készített megrendelésre. Csönde-
sebb, esős vasárnapokon pedig pompás csipketerítőket
horgolt saját használatra. Emlékszem a hatalmas tulipánokra
és a szép, kacskaringós levelekre.

A hetvenes–nyolcvanas évek háztáji korszakában érdemes
volt malacokat venni és hizlalni, mert a szalámigyár jó pénzért
vette át a sertéseket. Nem mellékesen évente többször meg-
teltek a konyhák házi készítésű finomságokkal. Disznósajtot,
füstölt csülköt vagy sertéscombot nemigen vásároltak akkori-
ban faluhelyen a hentestől, vaskos házikolbászok himbálóztak
szép sorjában a kamrákban. A rendszerváltással jött a privati-
záció és a szeletelt osztrák gépsonka is.

Manapság örvendetes módon élednek újjá kézműves ha-
gyományaink, városiasan mondva reneszánszát éli sok elfe-
ledett mesterség.

Sok minden megváltozott körülöttünk és bennünk, de a
Tisza szőkesége, az újszegedi liget fáinak rigófüttye és a
vajas, Pick szalámis kenyér íze ugyanolyan, mint évtizedekkel
ezelőtt.

Még százötven boldog és sikeres esztendőt kívánunk a
születésnaposnak! Mert Szegeden nemcsak Anna, hanem a
Pick szalámi is örök.

Tóth A. Péter

Pick Márk másfél évszázaddal
ezelőtt alapította meg vállalko-
zását. A kereskedő 1869-ben a
„terménybizományos üzlet ipar-
gyakorlási szándékára” kért és
kapott engedélyt Szeged sza-
bad várostól.

Milliárdos bővítésbe kezd a Pick,
továbbfejlődik a város gazdasága

Világhírűvé tette a szegedi
szalámit, de a legenda szerint
soha életében nem evett be-
lőle. Pick Márk 150 évvel ez-
előtt olasz gesztenyesütők
receptje alapján alkotta meg
a téli szalámit, amely mára
Szeged ikonikus terméke lett.
Magyarország és Közép-Eu-
rópa piacvezető élelmiszeri-
pari vállalata ma sem ül a
babérjain, jövőre sokmilliár-
dos fejlesztésbe kezd, új sza-
lámigyár épül a szegedi
sztrádalehajtónál – jelentet-
ték be az évfordulón.

– Családi vállalkozásból az el-
múlt másfél évszázad alatt
Magyarország és Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb élelmi-
szeripari vállalatává fejlődött a
Pick Szeged Zrt. A 150. szüle-
tésnapját ünneplő vállalat
most története legnagyobb be-
ruházására készül – mondta
Sutka László megbízott vezér-

igazgató a cég 150 éves fenn-
állása alkalmából rendezett
ünnepségen.

A Pick Szegeden, a lézer-
központ és a sztráda között vá-
sárolt egy 100 hektáros telket
három és fél milliárd forintért.
Közép-Európa legkorszerűbb
szárazáru- és feldolgozott húsi-
pari termékeket gyártó kapaci-
tását szeretné létrehozni a
Bonafarm csoporthoz tartozó
szegedi cég.

– Zöldmezős fejlesztésként
jövőre kezdjük el az új, szegedi
gyártóüzemünk építését, hogy
pár esztendőn belül 30 száza-
lékkal tudjuk növelni a szalá-
migyártás volumenét –
mondta Sutka László.

Megtudtuk, a létesítmény

több fázisban épül meg, elő-
ször a szalámiüzem építését
kezdik el, ahová a Maros utcai
gyárat tervezik átköltöztetni. A
teljes fejlesztés több mint tíz
évet vesz igénybe, 2-3 éves,
egymást követő ciklusokban

hajtják majd végre a beruhá-
zást.

A legmodernebb gépek,
berendezések és módszerek
alkalmazásával kialakított, mo-
dern telephelyen hosszú távon
biztosítható lesz a Pick termé-
kek piaci versenyképessége, a
munkahelyek megőrzése és
bővítése, valamint csökkent-
hető az ipari termeléssel járó
környezetterhelés, nem utolsó
sorban pedig 15 ezer tonnás
gyártó kapacitás létesül. 

A megbízott vezérigazgató
elmondta, hogy a Pick Szeged
Zrt. tavalyi, belföldi értékesítés-
ből származó nettó árbevétele
megközelítette a 47 milliárd, az
exportértékesítés pedig meg-
haladta a 16 milliárd forintot,

aminek köszönhetően az adó-
zás előtti eredmény 5 milliárd
forint fölé nőtt. Ezzel az ered-
ménnyel a több mint 2 ezer főt
foglalkoztató vállalat dobogós
helyet foglal el a szegedi cégek
sorában.

– Mindig is fontos volt szá-
munka, hogy szegediek va-
gyunk! Nem véletlen, hogy a
vállalatunk nevében is szere-
pel a Szeged szó, amit büsz-
kén hordozunk. Azt gondolom,
mára Szeged és a Pick több
ponton összenőtt egymással,
és szimbiózisban élünk. Mi
nem egyszerűen csak egy
munkáltató vagyunk a régió-
ban, hanem egyéb jelenlétünk
révén részei vagyunk a város
életének, kultúrájának is –
emelte ki kérdésünkre a cég
megbízott vezetője.

Nagy Sándor alpolgármes-
tertől azt is megtudtuk, hogy az
önkormányzat is aktívan részt

vállal a cég életében, többek
között a beruházáshoz szüksé-
ges infrastruktúra előkészíté-
sében, fejlesztésében.

– Az elmúlt két évben több
egyeztetést is tartottunk a nagy
közüzemi szolgáltatókkal, a
Modern városok programon
belül a Miniszterelnökséggel –
mondta az alpolgármester.

A Pick által megvásárolt
telek közművesítése ugyanis

jelentős költségekkel jár, de ezt
a környező egyéb fejlesztések-
kel – ELI Science Park, városi
és egyéb rendezési tervek –
összhangban célszerű végre-
hajtani.

– A gyárépítéshez szüksé-
ges infrastrukturális beruházás
egy része ugyanis nemcsak a
Picket érinti, hanem közérdek.
Ha mindent a Picknek kellene
megoldani, a beruházás nem
lenne életképes. A város közre-
működésével kétszer két sá-
vosra bővülhet majd a régi
ötös út a sztrádáig, valamint
körforgalom épülhet a Pick-
telek közepénél, sőt az ivóvíz-
ellátásban is szerepet vállal az
önkormányzat.

A beruházás megkezdé-
séig sem tétlenkednek a
Picknél. A vállalat ebben az
évben több újítással, megle-
petéssel is készül. Ennek ré-
szeként nyitotta meg kapuit

a Pick virtuális múzeuma,
ahol sok más hasznos, érde-
kes funkció, illetve játék mel-
lett 360 fokos videó
segítségével valószerű gyár-
látogatáson vehetnek részt
az érdeklődők. A jubileum
évében új termékek is a bol-
tokba kerülnek, és a Pick té-
liszalámi is új csomagolást
kapott az egyedi, 150 éves
logóval.

Névjegy
Sutka László megbízott vezérigazgató 1998-ban a Pick Sze-
gednél kezdte pályafutását gazdasági elemzőként, 2002-
től közgazdasági osztályvezető, majd kontrollingvezető volt.
Vezérigazgatói megbízatása előtt a cég üzletfejlesztési terü-
letén volt vezető, illetve ő irányította a mohácsi vágóhíd zöld-
mezős beruházását. Tavaly július óta megbízott vezér-
igazgatóként irányítja a Pick Szeged Zrt. munkáját.

Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott vezérigazgatója. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Függ István szalámimester a keddi sajtótájékoztatón.
Fotó: Iványi Aurél



– A filmfesztivál egyik legfonto-
sabb üzenete a tehetségek fel-
karolása és útnak indítása –
fogalmazott a Zsigmond Vil-
mos szegedi szülőházánál el-
helyezett emléktáblánál Tóth
Károly, a közgyűlés kulturális
bizottságának tagja.

A Zsigmond Vilmos Nem-
zetközi Filmfesztivál hivatalos
megnyitója előtt megkoszorúz-
ták a világhírű operatőr Alsóvá-
roson található, Dobó utca 41.
szám alatti szülőházán 2016-
ban elhelyezett emléktáblát.
Tóth Károly a magyar és az
egyetemes filmművészet egyik
legnagyobb alakjának nevezte
Zsigmond Vilmost, aki jövőre

lenne 90 éves. Mint kiderült,
kerek évfordulókban nem lesz
hiány 2020-ban, mert a jelen-
leg teljes felújításon áteső Bel-
városi Mozi jövőre ünnepelheti
megnyitásának centenáriu-
mát.

A Magyar Hollywood Ta-
nács nevében koszorúzó Bor-
bás Edina a Szegedről indult,
ám karrierjét az Egyesült Álla-
mokban befutó Zsigmond Vil-
mos kapcsán úgy fogalmazott:
a halál nem az elmúlást,
hanem a felejtést jelenti. A vi-
lághírű operatőr esetében
azonban szó sincs arról, hogy
kihullana a közönség és a fil-
mes szakma emlékezetéből

neve és mun-
kássága. Ki-
mondva és
kimondatla-
nul a három
éve útjára in-
dított szegedi
filmes se-
r e g s z e m l e
egyebek mel-
lett a zsig-
mondi életmű
ápolását tűzte
ki céljául.
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A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. csatlakozott 
„A legszebb konyhakertek” országos programhoz.

A program célja: elismerni a kertmű-
velők munkáját és ezzel ösztönözni a
lakosságot arra, hogy saját, rokonai
vagy barátai udvarán, kertjében ala-
kítson ki konyhakertet, gondozza azt,
termesszen benne maga és családja
számára minél több konyhakerti nö-
vényt, zöldséget, fűszer-, gyógynövénye-
ket, gyümölcsöt.

Az év témája: 
„Tájfajtákat, régi, saját megőrzésű fajtákat a kertekbe!”

A programban történő részvétel feltételeiről bővebb 
információt társaságunk weboldalán: https://www.szkht.hu/hirek 

menüpont alatt olvashat.

Tenni, amit Zsigmond Vilmos tett:
felkarolni a tehetségeket

Napokon belül használhatjuk a Kolozsvári teret
– Semmi nem igaz a csú-

szásról szóló hírekből. A szer-
ződés szerint június elejére
kellett elkészülnünk, mi május
31-én készre jelentettük a
munkát – tette hozzá.

A Kolozsvári tér felújításá-
nak összesen öt fázisa van. A
tér kisebbik része egy másik
pályázatból újulhat meg, hátra
van még a kerékpáros tanpá-
lya és a parkolók kialakítása,
de ez a munka a sétálni, spor-
tolni és játszani vágyókat már
nem fogja zavarni.

A munkaterület szeptem-
beri átadásán Botka László el-
mondta: a város több pontján
zajló, elsősorban uniós forrás-
ból megvalósított városrehabi-
litációs programok – Odessza,
Tarján, a liget, a Stefánia felújí-
tása – mellett az a cél, hogy
minden városrészben meg-
újuljon egy-egy rész. A város ez
évi költségvetésében 650 mil-
lió forintot különített el erre a
célra. Ebből a pénzből újították
fel a Klapka teret, parkot ala-
kítanak ki Kiskundorozsmán,
az új rendelő mellett, és az új-
szegedi víztorony körüli tér is
megújul.

Határidőre befejeződött a
Kolozsvári tér felújításának
első üteme. A tér önkor-
mányzati forrásból készül,
valódi városrészi központ-
ként szolgálja majd a móra-
városiakat.

Rá sem lehet ismerni a sze-
gedi Kolozsvári térre. A ko-
rábbi aszfalttenger és drót-
kerítés helyett füves, fás, bok-
ros teret, térköves burkolatot,
felújított sportpályát, kibővített
játszóteret kapnak a móravá-
rosiak és a szomszédos Wal-

dorf-iskola diákjai. A területen
felújították a közműveket, el-
készült az új csapadékelve-
zető rendszer, és vízveze-
ték-hálózat épült új közkifolyó-
val. A tágas, kizöldült területre
505 cserjét, 329 évelő nö-
vényt és 18 fát ültettek el. A ki-
vitelező HÉB Kft. a napokban
végez a térkövezéssel, pén-
tekre a padokat is kihe-
lyezik.

Botka László polgármester
májusra teljesen új területet
ígért a móravárosiaknak a Ko-
lozsvári térre. Május végére

befejeződött a tér 176 millió
forint értékű felújítása, a mű-
szaki átadás-átvétel után a
helybeliek és az iskolások
ismét használhatják a város-
részben oly fontos teret.

– A munkálatok részeként
áthelyezték és tíz új játékkal
bővítették a játszóteret, a sza-
badtéri kondiparkot a sport-
pálya mellé telepítették –
mondta a terepen Erdődi Ká-
roly. A kivitelező HÉB Kft. vég-
zett a térkövezéssel, kihelyezte
a padokat, már csak a füvesí-
tést kell befejeznie.

Megnövekedett a zöld területek mérete a Kolozsvári téren. 
A felújítás következő fázisában parkolókat és kerékpáros tanpályát alakítanak ki

A 90 éves Buresch Ida jó tanácsa:
ne futamodjunk meg a problémák elől!

gendássá vált televíziós,
Antal Imre.

Ida néni nagyon sok gyer-
meknek adott magán-zongo-
raórát. Mindig kiváló kapcso-
lata volt a gyermekekkel, ta-
nítványaival és azok szüleivel.

Buresch Ida férje, Lippai
Ferenc József jogtanácsos-
ként dolgozott. Férjével bol-
dog házasságban éltek,
kölcsönös tisztelet és szere-
tet jellemezte kapcsolatukat.
Egy fiuk született, aki Szege-
den végezte el az orvosi egye-
temet, és 1990 óta Német-
országban praktizál. Ida né-
ninek két fiúunokája van,
mindkettő fogorvos és száj-
sebész.

Buresch Ida ma is min-
dennap főz, szeret újságot
olvasni és televíziót nézni,
követi a világ eseményeit. Az
ünnepelt szerint a hosszú
élet titka, hogy törekedni kell
a kiegyensúlyozott, nyugodt
életre. Nem szabad a problé-
mák elől megfutamodni, úgy
érdemes hozzáállni minden-
hez, hogy bármibe is kez-
dünk bele, annak sikerülnie
kell.

Buresch Ida Mária 1929.
június 7-én született Szege-
den, hárman voltak testvé-
rek. Édesapjáé volt a neves
Buresch-féle kenyérüzem,

amelyet államosítottak. Bu-
resch Ida ötéves korától ba-
lettozott, majd 11 évesen
kezdett el zongorázni, ami
meghatározta későbbi éle-

tét. Elemi iskolái elvégzése
után Alsóvároson a zár-
dába járt gimnáziumba,
majd felvették a Szegedi Ál-
lami Zenekonzervatórium-
ba, ahol a kor leghíresebb
zongoraművészei tanítot-
ták, többek között Kollár
Pál és B. Rácz Lili. Évfo-
lyamtársa volt a később le-

A 90 éves Buresch Idát Mészáros Tamás önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, 
a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a város nevében. Fotó: Szabó Luca 

Úgy érdemes hozzáállni mindenhez, hogy bármibe is kez-
dünk bele, annak sikerülnie kell – állítja Buresch Ida, aki
gyermekek százait tanította zongorázni. Június 7-én ünne-
pelte a 90. születésnapját.

A Belvárosi Mozi képviseletében Jávorszky
Iván, a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál alapí-

tója és Szabó Éva Andrea művészeti igazgató
koszorúzott a világhírű operatőr szülőházánál



Modernebb és
szebb környezetbe
várja látogatóit a
megújult Sziksós-
fürdő. A Sport és
Fürdők Kft. célja,
hogy retró strand-
ból korszerű sza-
badidőközponttá
alakuljon át – tu-
dósított a Szeged
Televízió. A vendé-
gek rendelkezé-
sére áll már az új,
exkluzív napozó-
terasz, a modern
gyerekjátszótér,
friss homokkal
töltötték fel a plázst, felújították az étter-
met és a kemping házait. A fejlesztésekre
eddig 50 millió forintot költöttek, de to-
vábbi beruházásokra is készülnek. A me-
dence közepén például új akadálypályát
szerelnek fel. Programok is bőségesen

lesznek a nyár folyamán, június első nap-
ján családi napot rendeztek, péntekenként
zenés szalonnasütéssel készülnek, amire
a gitárral érkezők ingyen mehetnek be, és
a hagyományos kamionos találkozó sem
maradhat el.
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Szabadidőközpont várja a családokat a Szikin

Szegeden a legmagasabb a
kerékpárral közlekedők ará-
nya a százezer főnél népe-
sebb városok között – és ez
az arány még tovább javul-
hat, hiszen több mint tíz kilo-
méterrel bővül a kerékpár-
út-hálózat Algyő és Sándor-
falva irányába. Utóbbit a na-
pokban adta át Nagy Sán-
dor, Szeged alpolgármestere
és Gajdosné Pataki Zsu-
zsanna, Sándorfalva polgár-
mestere. A Sándorfalvi út
mentén futó kerékpárút nem
teljes, de már használható:
keresztezi ugyanis az a vas-
útvonal, ahol a tramtraint
építik. Ez az állami beruhá-
zás csúszik, de a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
tájékoztatása szerint még a

nyáron megépül. Emiatt a
vasúti átjárónál a kerékpáro-
soknak ki kell hajtaniuk a
közútra, és a vasúti töltést
elhagyva térhetnek vissza a
kerékpárútra.

Nagy Sándor, Szeged vá-
rosfejlesztési alpolgármes-
tere arról beszélt, hogy a
kerékpárút 655 millió forin-
tos támogatást kapott az Eu-
rópai Uniótól, 226 millió
forintot adott hozzá az önkor-
mányzat a saját költségveté-
séből. Így a beruházás teljes
költsége 881 millió forint,
ennyiből készült el a 2,5
méter széles, 6235 méter
hosszú kerékpárút. Megje-
gyezte, minél több, jobb, ke-
rékpárút van Szegeden,
minél hosszabb a hálózat,

annál többen ülhetnek át az
autójukból kerékpárra.

Gajdosné Pataki Zsuzsan-
na, Sándorfalva polgármes-
tere arról beszélt, városá-
nak lakói biztonságosabban
bejutnak ezután Szegedre
dolgozni. A kerékpárút épí-
tése folytatódik Dócon át az
ópusztaszeri emlékparkig. Az
a fejlesztés később nyert tá-
mogatást, így pár hete indul-
hatott el. A tervek szerint az
Ópusztaszerig tartó 18 kilo-
méter egy év alatt épül meg.

A kerékpárút-hálózat bő-
vítése Szegeden is folytató-
dik: az ELI-hez vezető út
mentén, a Vértói út folytatá-
sában, a logisztikai központ-
hoz és Sziksós–Bordány
között.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna sándorfalvi polgármester és Nagy Sándor szegedi alpolgár-
mester adta át a közlekedőknek az új kerékpárutat

Az ELI, a logisztikai központ és Bordány felé bővül a hálózat

Átadták a közlekedőknek a Szeged–
Sándorfalva kerékpárutat 

Mindent tudnak az új takarítógépek: söpörnek, felmosnak, felszívják a lehullott lombot,
vagy, ha kell, lemossák a köztéri szobrokat, padokat. Szeged tisztább lesz, mint volt…

Hadrendbe álltak a város modern
utcatakarító gépei

A várost takarító két, régebbi
típus mellé négy új, korszerű
utcatakarító gépet vásárol a
város – ezt Botka László pol-
gármester jelentette be ta-
valy ősszel. A közbeszerzési
eljárás lebonyolítása után
két seprűs gép meg is érke-
zett, és munkába állt a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási
Nkft.-nél. A harmadik, nagy
teljesítményű munkagép vár-
hatóan nyáron áll had-
rendbe, a negyedik pedig a
Szegedi Közlekedési Kft.
gépparkját erősíti, hiszen az
ő feladatuk a parkolók tisz-
tán tartása. A két kisebb mé-
retű munkagép több mint
102 millió forintba került, a
harmadik – a legnagyobb –

ára 69 millió forint lesz. Az új,
seprűs munkagépek beszer-
zéséhez a szegedi önkor-
mányzat 142 millió forintos
törzstőkeemeléssel biztosí-
totta a forrást, a különböze-
tet pedig a környezetgazdák
állták saját költségvetésük-
ből.

A nagy és közepes seprő-
gépek a közutak, a kis seprő-
gép pedig a járdák és a
kerékpárutak takarítását
végzi a jövőben. A kisebb gép
nagy erénye, hogy a díszbur-
kolatok közül nem kaparja ki
a kötőelemeket, így például
jól használható a Klauzál
téren és a Kárász utcán.

A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nkft. ügyvezető

igazgatója, Makrai László fel-
hívta a figyelmet, ahhoz,
hogy Szeged rendszeresen
tiszta legyen, a korszerű esz-
közök mellett elengedhetet-
len a lakosság együttmű-
ködése is. Ezért kérik a sze-
gediek megértését, amikor
más nagyvárosokhoz hason-
lóan bizonyos időszakonként
lezárnak egy-egy utcát, teret
néhány órára, hogy a gépek
alaposan – faltól falig – felta-
karíthassák a területet. A kö-
vetkező ilyen akciójukat a
június 22–23-i hétvégére ter-
vezik, és ezentúl havi rend-
szerességgel az SZKT-val
közös takarítási akciót szer-
veznek, amelyről a szegedie-
ket időben értesíteni fogják.

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a múlt hétvégén 
a Decathlonnal együtt családi napra várta 
az érdeklődőket a Szikire. Fotó: Iványi Aurél
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Hároméves sincs, mégis az egyik legaktívabb nyugdíjas-egyesület

Itt egy kicsit az óvónők is gyerekek lehetnek
volt a munkában töltött évek
alatt – mondja Balogh Mária.

Ma 36 tagot számlál a szer-
vezet, és mivel csak az idén 52-
en mennek nyugdíjba a szegedi
óvodákból, arra számítanak,
hogy még sokan csatlakoznak
majd hozzájuk. Aki azonban tar-
tani akarja a lépést a nyugdíjas
óvónőkkel, nagyon össze kell
kapnia magát. Sokan járnak
például Tyukász Brigitta szenior-
tánc-oktató óráira, ahol olyan
szellemi és fizikai terhelést kap-
nak, amely karban tartja őket a
következő alkalomig. Brigitta
nagyon szereti ezeket a keddi
alkalmakat, a lelkes nyugdíja-
sok fizikai állapotának megfe-
lelő, kíméletes, de nem lazsálós
táncokat tanít. Ilyen például a
polka, amelynek lépéseit pilla-
natok alatt elsajátították az óra
résztvevői. 

Van persze számos egyéb

foglalatosság is, amelyeket na-
gyon szeretnek a nyugdíjas óvó-
nők. Színházba járnak, irodalmi
sétákat szerveznek, februárban
pedig hagyományosan megren-
dezik a batyus bált. Mivel ezt a
szakmát szinte kizárólag nők
űzik, a tagság is csak a szebbik
nem képviselőiből szerveződik.
Ez azonban előny is, hiszen ami-
kor megbeszélik a magánéletük
dolgait, hasonló problémákkal
találkoznak, és hasznos taná-
csokat is tudnak adni egymás-
nak. Berta Antalné szerint a
legjobb dolog, hogy azt érzik,
tartoznak valahová, az együtt
töltött idő pedig lelkileg feltölti
őket.

A társaság motorja persze
Zsuzsa, a vezető, akinek a
szervezés mellett még a sár-
kányhajózásra is van energi-
ája. Azt mondja, nagyon
összetartó a csapat, így köny-

nyű megszervezni a kirándulá-
sokat, a kulturális programo-
kat. Az idén is pályáztak a
város idősügyi keretére, és ez-
úttal 170 ezer forintot nyertek,
amelyből ezúttal egy gemenci
kirándulás költségeit fedezik.
Ez számukra nagy segítség, hi-
szen így minden évben beter-
vezhetnek egy hosszabb
utazást is a naptárukba. A tár-
saság rengeteget önkénteske-
dik és jótékonykodik, legutóbb
például a daganattal küzdő
gyermekeknek és családjaik-
nak otthont adó Démétér
Házat támogatták 200 saját
kezűleg varrt szívecskével. Azt
mondják, hogy a foglalkozásu-
kat nem tudják megtagadni,
hiszen az óvónő mindig ad, és
bár most több idejük marad
magukra, az adományozás
számukra továbbra is nagyon
fontos.

Nem lehet megunni, soha, soha nem lehet megunni – mondják hivatásukról 
a nyugdíjas óvónők. Jobbról a negyedik Kószó Lászlóné Zsuzsa

Ízületekre és agytornának: szenior örömtánc

Szeged több közösségi házában „örömtáncolnak” a nyugdíjasok. Egyik törzshelyük keddenként
a Senior Center

kat, hogy aztán állva már be-
melegedett izmokkal folytassák
a táncot. A 66 éves Ceglédi Sán-
dor azt mondja, hogy a kímélő
táncokat szereti, mert itt már
nem az a fontos, hogy az erejét,
állóképességét fitogtassa az
ember. Nemrég vonult nyug-
díjba, és ő beszélte rá a szenior-
táncra 59 éves unokahúgát is,
aki mindössze fél éve hagyta
abba a munkát.

Kriska Lászlóné az unokájá-
val érkezett, akit egy ideje már
minden foglalkozásra magával
visz. A kislány nagyon élvezi a
közös mozgást, a felnőttek tár-

saságát, és igyekszik minden lé-
pésüket követni a táncparket-
ten. Kriskáné is a kevésbé
pörgős mozgásformákra eskü-
szik, de hozzáteszi, hogy azok a
táncok is nehezek, amelyekben
sokat kell számolni. Mert ugye,
a lépések, a forgások, a párok
váltakozásának megjegyzése
keményen megdolgoztatja a
memóriát is. A kitartó figyelem-
nek azonban látványos eredmé-
nye van, ugyanis az egyszerű
lépések, figurák észrevétlenül
fejlesztik az egyensúlyérzéket és
a koordinációs készséget, az ori-
entációt, a térérzékelést, a test
koordinációját.

Nem kell sem partner,
sem tánctudás

– Ez nem klasszikus társastánc,
hanem közösségi táncolás,
nem igényel partnert, sem elő-

zetes tánctudást, nincsenek
előfeltételek, sem elvárások –
magyarázza Brigi. – A fizikai ak-
tivitás mellett szellemi frissessé-
get is biztosít, hiszen rövid
koreográfiákat tanulunk a fog-
lalkozások során. Figyelni kell a
sorrendre, a figurákra, irányvál-
tásokra, kéztartásokra, térfor-
maváltásokra – teszi hozzá az
oktató, akinek végzettsége
gyógytornász. Ezeknek a foglal-
kozásoknak szociális hatása is
van, hiszen az idősebb korosz-

Egyre népszerűbb a szegedi
nyugdíjasok körében a szenior
örömtánc, így amikor szezon-
záró rendezvényüket tartot-
ták, nagy termet kellett
találniuk ahhoz, hogy mind-
annyian elférjenek. A közös
mozgás élménye ilyenkor elfe-
ledteti az idős emberekkel,
hogy a tagjaik már nem úgy
mozdulnak, mint húszéves ko-
rukban.

Bizonyára mindenki látott már
olyan reklámot, amelyben a
mozgásszervi problémákkal
küzdő nagyi egy kenőcsnek kö-
szönhetően hirtelen nagyon
aktív lesz, és alig tudják tartani
vele a lépést az unokák vagy az
elkényeztetett házi kedvencek.
Azok a nyugdíjasok, akik elkezd-
tek örömtáncra járni, valószínű-
leg csodakenőcsök nélkül is
felveszik a versenyt családjuk fi-
atalabb tagjaival.

Kímélő sport

– Ez a tánc az idősödő szerve-
zethez alkalmazkodó, kíméletes
sporttevékenység – magya-
rázza Tyukász Brigitta szenior-
tánc-oktató, aki fiatal kora
ellenére láthatóan nagyon jól
szót ért az idősebb hölgyekkel
és urakkal. Mindenkit tegez, az
utasításokat mikrofonba mond-
va maga is részt vesz a tánc-
ban. A bemelegítés még ülve
történik, megmozgatják a térde-
ket, lábfejeket, csípőket, karo-

tálynak szóló szórakozási és
sportolási lehetőség, közösség
alakulhat, barátságok szövőd-
hetnek, a magányos emberek
társaságra lelnek, segít haszno-
san eltölteni a szabadidőt,
mindeközben egészségmeg-
őrző szerepe is van.

Bárhol gyakorolható

A szeniortánc ugyanakkor prak-
tikus, és szinte bárhol gyakorol-
ható. Nincs ugyanis szükség
semmi másra, csak váltócipőre
és természetesen vízre, hiszen
a folyadékpótlás nagyon fontos,
ugyanis 60–90 percig tart egy
foglalkozás. Annak ellenére,
hogy nem kőkemény rock and
rollra ropják az idős emberek,
elég sűrűn nyúlnak a vizespa-
lackok után, mert bizony ezekre
a „kímélő muzsikákra” sem
egyszerű felvenni a ritmust.
Mint említettük, a műfaj Német-
országból eredeztethető, így
többnyire az ott népszerű dalla-
mokkal találkozhatunk ezeken
a foglalkozásokon, népies, ud-
vari jellegű zenékkel, de vannak

klasszikusabbak is, például
csacsacsa, rumba, keringő,
rocky, tangó.

Mivel Nyugat-Európában 40
éve hódít ez a műfaj, az össze-
gyűjtött tapasztalatokat elemzik
és folyamatosan publikálják a
szakemberek. Így tudományo-
san bizonyított tény, hogy a tán-
colás 76 százalékkal csökkenti
a demencia kialakulásának va-
lószínűségét, míg a rejtvényfej-
tés 36 százalékkal. És ha már
az adatoknál tartunk, a gyógy-
tornász említ egy olyan mérést
is, amelynek eredménye elég
beszédes: egyszer lépésszám-
lálóval vett részt egy hölgy a fog-
lalkozáson, és több mint 3
kilométert jelzett a mutató az
óra végén.

És akkor döntsünk le még
egy tabut, amelyet az idős em-
berekkel kapcsolatban emle-
getni szoktak! Amikor arról
érdeklődtünk az oktatónál,
hogy miként népszerűsíti a fog-
lalkozásokat a nyugdíjas gene-
ráció körében, azt mondta,
hogy számára is meglepő
módon a többségük rendszere-
sen internetezik, és nyomon kö-
veti a közösségi oldalakon a
történéseket, eseményeket.
Megosztja a képeket, a videó-
kat, amelyeket örömmel néze-
getnek az órák résztvevői. Így
jutott el a foglalkozás híre egyre
több szegedi nyugdíjas-egyesü-
lethez, és így jut el egyre több
idős ember a foglalkozásaira.

Szincsok György

Még csak három éve működik,
de az egyik legaktívabb szegedi
nyugdíjas-egyesület az óvónőké.
Vezetőjük szerint az ő hivatásu-
kat nem lehet csak úgy abba-
hagyni, ugyanakkor most végre
van idejük kipróbálni olyan dol-
gokat, amelyekre a munka mel-
lett nem volt idejük.

Kószó Lászlóné Zsuzsa

2016-ban döntött úgy, hogy
megalapítja az Óvónők Nyugdí-
jas Egyesületét, mert – ahogy
mondani szokták – igény volt rá.
Sokan ugyanis nehezen találtak
kapaszkodót az után, hogy be-
fejezték aktív pályafutásukat;
napjaik kiüresedtek, vagy,
ahogy Vőneki Balázsné fogal-
mazott, beszippantotta őket a

család. Pedig rengeteg energia
van bennük, és számos olyan
tervet dédelgettek magukban
nyugdíjazásuk előtt, amelyek
megvalósítására közösen lehe-
tőségük nyílt.

– Most egy kicsit mi is gye-
rekek lehetünk, és olyan dolgok-
kal foglalkozhatunk, amelyekre
sem időnk sem energiánk nem

Anyósának találta ki
Egy német hölgy, Ilse Tutt alkotta meg 80 éves anyó-
sa számára a szeniortáncot, aki az életkorához illő mozgás-
formát keresett. 40 év alatt 14 országba jutott el ez a típusú
tánc. Az osztrák szeniortánc-szövetséggel együttműködve
2016-ban elindult Magyarországon a szeniortánc-oktatók kép-
zése. Azóta körülbelül 130-an oktatják ugyanzon filozófia alap-
ján az ország különböző részein a szenior örömtáncot.

76% 
Ennyire csökkenti a
közösségi tánc az
öregségi elbutulás

kialakulását.
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Az ellenzéki Szeged sokkal jobb helyzetben van a politikai elemző szerint, mint a kormánypárti Pécs

Ceglédi Zoltán: A kormányváltás nem cél,
csak eszköz

Szeged tipikus példája
annak, mennyire látszik egy
városon, ki a polgármestere
és milyen a képviselő-testü-
lete – fogalmazott Ceglédi
Zoltán politikai elemző.
Erről beszélt a szegedi Zöld
Teraszon, meg arról a
három feltételről is, amely-
nek teljesülnie kell a kor-
mányváltáshoz.

– Lefotóztam a kedvenc óri-
ásplakátomat, amelyen az ol-
vasható, hogy állítsuk meg a
bevándorlást, támogassuk
Orbán Viktor programját. Lo-
gikailag súlyos probléma van
vele, mert ha meg kell állítani
a bevándorlást, akkor az lé-
tezik, miközben kilenc éve
Orbán Viktor a miniszterel-
nök. Viszont ha ő a miniszter-
elnök, és ennek ellenére
fojtogat a bevándorlás Ma-
gyarországon, akkor az ő
programja alkalmatlan arra,
hogy megállítsa, hiszen rég-
óta próbálkozik vele, és ezek
szerint nem megy – hozott
érzékletes példát az európai
parlamenti választások előtt

tartott szegedi beszélgeté-
sen Ceglédi Zoltán.

Unió a kormány ellen?

„Miért nem tesz valamit az
Európai Unió a kormány
ellen?” – hangzik el gyakorta
a kérdés. A politikai elemző
nem menti fel az Európai
Néppártot, sem az Európai
Parlamentet, sem pedig az
Európai Bizottságot amiatt,
hogy nem végzi el a munká-
ját. Tovább sarkítva hozzá-

tette, „a néppártnak bávatag
baromnak kell tettetnie
magát, és mint a szódásló-
nak, szemellenzővel kell köz-
lekednie, hogy ne vegye
észre, Orbán Viktor pártja és
képviselői nem az ottani
normáknak megfelelően vi-
selkednek. Az uniós pénzek
ellopása nem a magyar nép

hibája, hanem azé, aki el-
lopja és azé, aki megtehetné,
hogy ezt megakadályozza,
mégsem teszi. Igenis elvárás
az unió felé, hogy a pénzek
elosztását ellenőrizze. Had-
házy Ákos hetente mutat be
példákat az uniós források
ellopására, ennek előbb-
utóbb körbe kellene érnie.

Ha nem lett volna óriási bel-
földi ribillió abból, hogy a mi-
niszterelnök veje milyen
lámpákat szerel fel (vagy
éppen nem) sok száz millió-
ért, abból sem lett volna ügy.
Az uniónak dolga lenne fel-
lépni ilyen ügyekben.”

Az idei két választásról az
elemző azt mondta, sem az
uniós, sem az őszi önkor-
mányzati nem dönti meg a Fi-
deszt, nem lesz kormány-
váltás, ettől függetlenül
mindkettő fontos. Nem is úgy

gondolkozik a kormányvál-
tásról, mintha az lenne a cél,
hanem csak mint eszközről.
Az érdekli, hogy aki kormányt
akar váltani, az milyen. Olyan
érdekes különbségre is rávi-
lágított az Európai Parlament
és a hazai közélet között,
hogy az EP-politikusoknak
merőben más a megítélése,

mint országgyűlési kollégá-
iké. Ceglédi Zoltán felidézte,
hogy az MTVA Kunigunda
utcai székházába együtt
ment be az országgyűlési
képviselőkkel az EP-képvise-
lők közül Ujhelyi István és
Szanyi Tibor tavaly decem-
berben. Utóbbiaknak nem
volt annyi belépési és bete-

kintési jogosítványuk, mint
hazai társaiknak, akikkel na-
gyon agresszívan bántak a
biztonsági emberek. Az EP-
képviselőket viszont nem
bántották, sőt el is engedték,
mert tudták, hogy velük kap-
csolatban az uniónak kell el-
számolniuk.

Nyugodtan utáljanak

A meghívó Mihálik Edvinnek,
a Momentum szegedi vezető-
jének kérdésére Ceglédi Zol-

tán azt mondta a hazai kis
pártok helyzetéről, ne
féljenek attól, hogy
„az emberek nem
azt gondolják, amit
ők”, mert mindenki-
hez szóló, egységes
mondanivaló úgy-
sincs. A jóval mére-
tesebb néppárt, a
Fidesz sem min-
denkihez beszél,
hanem csak egy re-
latív többséghez,
hogy az adott sza-
vazáskor ők vi-
gyék el az ur-
nákhoz a legna-
gyobb tábort.
Nem kell minden-
kit meggyőzniük, nyugodtan
utálhatják őket. A feladat

sokkal inkább az, hogy meg-
felelő üzeneteket fogalmaz-
zanak meg a kis pártok,
amelyekből látszik, a mosta-
nihoz képest nekik mik az el-
képzeléseik. Ezzel mozgósít-
hatnak. A kormányváltáshoz
három előfeltételnek kell tel-
jesülnie. Ebből egy nemzet-
közi: ha a néppárt elengedi a
Fidesz kezét. Másodsorban
meg kell dőlnie annak a
hamis illúziónak, hogy csak a
Fidesz tud kormányozni. A
harmadik a már említett al-

ternatíva, azaz a tartalom,
ami életmód, azé a közös-
ségé, amely megfogalmazza,
milyen az az ország, ami nem
ilyen.

Fokmérő 
a polgármester

A politikai elemző a helyi vi-
szonyokra áttérve azt talál-
ta érdekesnek Szegedben,
hogy a várost deklaráltan
baloldali polgármester vezeti,
aki meglepő módon a NER
kilencedik évében is sikeres
tud lenni. Úgy látja, az itt élők
hajlamosabbak a közösség
által elismert szereplőket
megválasztani, mintsem
pártlogók mentén szavazni.
Arról persze lehet vitát nyitni,
mennyire lehet meghatározó
az önkormányzati pozíció 
a kétharmados Fidesz-kor-
mányzás idején. A világos
példa, hogy az ellenzéki Sze-
ged sokkal jobb helyzetben
van ma, mint a kormánypárti
Pécs. Vagyis ezen mégiscsak
egyértelműen lemérhető, mi-
lyen a polgármester és milye-
nek a képviselők.

– Az önkormányzati vá-
lasztásra az ellenzéki pártok-
nak össze kell fogniuk, és a
településeken kell bebizonyí-
taniuk, hogy képesek együtt-
működni. Jelenleg ugyanis
nincs olyan, hogy ellenzék,
főleg helyi ügyekben. Létez-
nek egyenként a Fidesztől kü-
lönböző pártok. De a
kormánytól tartott távolságuk
és a szándékuk is más. Emi-
att nem is magától értető-
dően összeadható az erejük.
Az viszont egyértelmű, hogy

nem az ellenzék tartja Szege-
det, hanem Botka László pol-
gármester, akit országos
szinten a sajátjai hátba szúr-
tak – tette hozzá Ceglédi Zol-
tán. – A legjobb, amit az
országos központok tehet-
nek, hogy segítő távolságtar-
tással viseltetnek a helyi
együttműködésékkel szem-
ben. Ha a helyieket békén
hagyják a sefteléssel, sokkal
nagyobb esélyt látok rá, hogy
a helyi közösség képvisele-
tére alkalmas emberek sikert
érnek el. A siker pedig az
lenne, hogy végre nem folya-
matosan vert helyzetben mél-
tatlankodnak a politikai
közösségek, hanem intézmé-
nyes módon jelennek meg,
beazonosíthatók. Szilárdan
valódivá válnak, amiből aztán
építkezhetnek. Nem véletle-
nül nyírta mindenki Botka
Lászlót, mert neki ez lett
volna az útja. Ne felejtsük el,
akkor érdemes kiállni, ha
tudom, mit akarok, és azt mi-
lyen ideológia mentén aka-
rom megvalósítani, mert a
tartalom és a cselekvőkész-
ség az alap. Úgy lehet a prog-
ramomból alternatíva, hogy
találok társakat is, akik szim-
patizálnak vele. Nem kell
messzire menni: a Fidesz
1994-ben addigi rövidke éle-
tének legnagyobb választási
vereségét szenvedte el, épp-
hogy bejutott a parlamentbe.
1998-ban meg a legnagyobb
ellenzéki pártként nyert vá-
lasztást a „polgár” hívószó-
val. Érdemes tanulni a
politikatörténetből – tette
hozzá a szakértő.

Dombai Tünde

A migránsfogó projekt túsza
Szegeden két dolgot kedvel leginkább Ceglédi Zoltán: az
elektronikus jegyrendszert a buszokon, villamosokon,
ami Budapesten nem működik. És hogy vonattal hama-
rabb hazaér a fővárosból Tompára Szegeden keresztül,
mint Kelebián át, mert a nemzetközi vonat „a migráns-
fogó projekt túsza”, hiszen alkalmanként 40-50 percig
vesztegel, amíg átvizsgálják.

Az uniós pénzek ello-
pása nem a magyar nép
hibája, hanem azé, aki
ellopja és azé, aki meg-
tehetné, hogy ezt meg-
akadályozza, mégsem
teszi.

Ceglédi Zoltán elemzőt (jobbról) Mihálik Edvin, a Momentum szegedi elnöke kérdezte. Fotó: Szabó Luca

– Hagyják a pártközpontok a helyieket összefogni! – fogalmazott 
az önkormányzati választás esélyeiről Ceglédi Zoltán. Fotó: Szabó Luca
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1854-ben vasúttal öt óra alatt, postakocsival egy nap alatt lehetett felérni Szegedről Pestre

Szeged mindig a maga javára fordította a katasztrófáit
Szeged évszázadok óta Ma-
gyarország egyik meghatá-
rozó városa – mondta a
Szeged 300 című városházi
konferencián Romsics Ig-
nác. A történész kiemelte: a
város fejlődése és a fejlődés
megtorpanásai nem függet-
lenek az ország történelmé-
től.

A Tisza és a Maros összefo-
lyása évezredek óta lakott te-
rület. A Duna–Tisza köze
nem volt része a Római Biro-
dalomnak, éppen ezért töl-
tötte be az összekötő kapocs
szerepét Pannónia és Dacia
között.

A harmadik 
legnagyobb város

– Szeged és környéke a ta-
tárjárásig nem játszott fon-
tos szerepet. A helyzet ezt

követően alapvetően meg-
változott azzal, hogy kőfalú
vár épült, amely az itteni
várbirtok központja lett.
Stratégiai szerepe folyama-
tosan növekedett: a török

elleni hadjáratok kiinduló-
pontjává emelkedett a tele-
pülés és környéke. Szeged
akkori súlyát jelzi, hogy Pest
és Buda után a maga héte-

zer lakosával a harmadik
legnagyobb hazai város volt
– fogalmazott a Szeged
300 című városházi konfe-

rencián Romsics Ignác, aki
elmondta, hogy a mohácsi
csatavesztés és az azt kö-
vető 150 éves hódoltság
visszavetette a város fejlő-
dését. A módosabb helyi

családok Észak-Magyaror-
szágra költöztek, a szegé-
nyebbek a város környéki
mocsarak közé menekül-
tek.

Nyolcvan vízimalom

Nem véletlen, hogy Szeged a
18. század elején nem ren-

delkezett azzal a városias jel-
leggel, amellyel a 15. század
végén még igen. A török hó-
doltság 1686-os megszű-
nése után gyors növeke-
désnek indult a lakosság lét-
száma, 1728-ra ismét az or-
szág negyedik legnagyobb
városa lett. Érdekesség, hogy
az itt élők száma 1825-ben
32 ezer, míg 1841-ben már
44 ezer volt.

A város története szem-
pontjából meghatározó, hogy
a piaristák 1721-ben meg-
kezdték működésüket Sze-
geden. Iskolaalapításuk kor-
szakos jelentőségűnek te-
kinthető. A reformkor jóté-
kony hatását mutatja, hogy
1829-ben a lakosság húsz
százaléka már az iparból élt,
s ekkora meghatározó jelen-
tőségűvé fejlődött a dohány-
és paprikatermesztés. Fon-
tos iparággá vált a hajó- és a
vízimalom-építés. Figyelemre
méltó adat, hogy az 1800-as
évek első évtizedeiben nyolc-

van vízimalom épült Szege-
den és környékén.

1854-ben megnyílt a vas-
úti forgalom Szeged és Pest
között, amelynek jelentősé-
gét nem lehet túlbecsülni.
Abban az időben vasúttal öt

óra alatt lehetett elérni 
Pestet, míg postakocsival
ugyanez az út egy napig tar-

tott. A város ipara és kereske-
delme ennek köszönhetően
dinamikusan növekedett.

Árhullám és Trianon

– Két egymástól nagyon kü-
lönböző katasztrófa érte a
19. század utolsó és a 20.

század első harmadában
Szegedet – fogalmazott
Romsics Ignác, hozzátéve:
hosszabb távon mindkettőt a
maga javára tudta fordítani a
város. Az 1879-es árvizet kö-
vetően vált modern várossá
Szeged azzal, hogy szerkeze-
tét a településfejlesztés leg-
korszerűbb eszközeivel ala-
kították át.

A másik csapás, a tria-
noni békeszerződés egyfe-
lől megfosztotta Szegedet
természetes vonzáskörzeté-
nek jelentős részétől, ám a
kolozsvári egyetem idetele-
pülésével új funkcióhoz ju-
tott a város. A Juhász Gyula
főiskola jogelődje 1928-ban
indította képzését helyben,
és ezzel Szeged visszavon-
hatatlanul iskolavárossá lé-
pett elő. Az akkori kul-
tuszminisztere, Klebelsberg

Kunó azt tűzte ki célul, hogy
Szeged Dél-Magyarország

kulturális központja legyen,
s ez meg is valósult, különö-
sen az orvosi egyetem, az
élelmiszeripari főiskola és a
Szegedi Biológiai Kutató-
központ létrehozásával.
Romsics Ignác előadásában
úgy fogalmazott: Szeged
belvárosa évtizedek óta úgy
fest, mint egy élénk egye-
temi campus.

Bod Péter

Sziget, szeglet vagy halászeszköz
Romsics Ignác akadémikus előadásában Szegednek
mint településnek a megszületéséig és nevének ki-
alakulásáig is visszatekintett. Felidézte, hogy a Sze-
ged név, amelynek eredete egyesek szerint a „sziget”,
mások szerint a beszögellést jelentő „szeg”, ismét
mások szerint a halászeszközként azonosítható
„szege” kifejezésre utal, III. Béla király egyik 1183-
ban kiadott oklevelében fordul elő először, mégpedig
a Maroson Erdélyből érkező só elosztásával kapcso-
latban. A konferencia előadásait még az idén kötetbe
szerkesztve is közreadják a szervezők. Az elhangzot-
takat hamarosan megtekinthetik a Szeged Televízió-
ban, illetve elolvashatják a szeged.hu portálon és a
Szegedi Tükörben.

Születésnapi ajándék 
Az önkormányzat és a Móra Ferenc Múzeum Szeged
300 címmel szervezett konferenciát a város elmúlt év-
századairól. Botka László polgármester köszöntőjében
elmondta, hogy a jubileumhoz kapcsolódva a hagyo-
mányos rendezvények mellett számos, ehhez a konfe-
renciához hasonló programot is szerveznek, mert
közösségünknek nagyon fontos, hogy tudjunk beszélni
arról, mi történt a várossal ez elmúlt háromszáz
évben, és milyen fejlődési lehetőségek állnak Szeged
előtt az elkövetkező években. A polgármester Szeged
napjához kapcsolódva írta alá a kivitelezői szerződést
a Bodrogi Bau Kft.-vel, amely a múzeum történetének
legnagyobb felújítását végzi, közel 1,5 milliárd forint
értékben.

A török hódoltság
1686-os megszű-
nése után gyors nö-
vekedésnek indult a
lakosság létszáma.
1728-ra Szeged
ismét az ország ne-
gyedik legnagyobb
városa lett.

44 ezer
Ennyien laktak Sze-
geden 1841-ben.

Romsics Ignác történész Szeged és az ország elmúlt 300 évét foglalta össze előadásában

A város a nagy árvízben. A Tisza a medrében és azon túl, Szatymazig. 
Fotó a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből

1854-ben a vasút elérte Szegedet. Ennek köszönhetően dinamikusan növekedett 
a város ipara és kereskedelme. Képünk illusztráció. Fotó: Fortepan



2019. JÚNIUS 8., SZOMBAT SPORT l 9

SPORTMIX

VISSZA AZ OB I.-BE! A Sze-
gedi Férfi Vízilabda Csapat Kft.
bebiztosította feljutását a leg-
magasabb osztályba. Csányi
László együttese második lett
az OB I/B-ben a BVSC mögött,
azonban a fővárosiak első
számú csapata az OB I.-ben
szerepel, így ők nem juthattak
fel. És már egy igazolás is hiva-
talos a jövő évre. A klub saját
nevelésű, Európa-bajnok és vb-
ezüstérmes játékosa, Kiss
Csaba két év után visszatér a
szegediekhez. Az ő rutinja
sokat segíthet abban, hogy sta-
bil tagja legyen a gárda az él-
mezőnynek.
KIVÁLÓ ÉVET ZÁRT A GOOD-
WILL PHARMA TISZA TOL-
LAS SE. Évzárón értékelte a
2018–2019-es szezont a sze-
gedi tollaslabdacsapat. A sze-
gedi egyesület kiváló eredmé-
nyeket ért el: az OB I-es csapat-
bajnokságban fennállása so-
rán először állhatott dobogóra,
mert ezüstérmet szerzett, míg
egyéni versenyzői révén a fel-
nőtt és utánpótlás országos
bajnokságokon összesen 13
érmet nyert. Az évzárón díjaz-
ták az idény legjobb játékosait
az utánpótlásban: a lányoknál
Bozsogi Anna, a fiúknál Kön-
czöl Ádám kapta meg az elis-
merést.

BAJNOK A SZEGED-GRO-
SICS AKADÉMIA. A labda-
rúgó NB III. középcsoport-
jában az utolsó előtti forduló-
ban szegedi rangadót rendez-
tek a SZVSE-pályán. A SZEOL
SC a Szeged-Grosics Akadé-
miát látta vendégül. A hazai
mérkőzéseit Gyulán játszó
együttes a 85. percben értéke-
sített tizenegyessel 1–0-ra
nyert, ezzel bebiztosította első-
ségét, és jövőre az NB II.-ben
folytathatja.
SZEGEDI EB-EZÜST. Lettor-
szág fővárosában, Rigában
rendezték a bothúzó-Európa-
bajnokságot, ahol a hölgyek
mezőnyében ott volt a szegedi
Dávid Vanessza is. Őt a finálé-
ban egyedül a finnek világbaj-
noka tudta legyőzni, aki
lényegesen nagyobb súlycso-
portot képvisel. Dávid Vanesz-
sza ezzel a dobogó második
fokára állhatott fel a kontinens-
viadalon.

Megvolt az első erőpróba

Biztató sikerek a válogatón
Viszlát, Zsolti!

Elbúcsúzott Szegedtől 
Balogh Zsolt

Hét év után távozik a Tisza
partjáról, a MOL-Pick Sze-
gedből Balogh Zsolt. A csu-
paszív átlövő úgy érezte, itt
az ideje a változásnak.

2012-ben Gyöngyösről egy
23 éves, fiatal, ígéretes jobb-
átlövőt igazolt a Pick Szeged.
A játékos szeptember harma-
dikán a Pécs ellen mutat-
kozott be az Újszegedi Sport-
csarnokban, három góllal
vette ki a részét a győzelem-
ből. Néhány héttel ké-
sőbb debütált a Bajnokok Li-
gájában. A Zágráb elleni,
30–27-re idegenben elvesz-
tett mérkőzésen meg is sze-
rezte első BL-találatát új
klubjában. A többi, ahogy
mondani szokás, történelem.
EHF-kupa-győztes, magyar
bajnok, magyarkupa-győztes,

és a MOL–Pick Szeged törté-
netének legtöbb BL-gólt szer-
ző játékosa. A bajnoki finálé
visszavágóján utoljára futott
ki kék mezben a parkettre
Balogh Zsolt.

– Érdekes helyzet ez,
mert nem voltam még ilyen-
ben. Ennyi idő után elhagyom
a klubot, sok gondolat kava-
rog a fejemben, de most min-
den úgy lesz a legjobb, ahogy
történni fog. Rengeteget kap-
tam Szegedtől, olyan baráto-
kat szereztem, akik, úgy
gondolom, egy életen át mel-
lettem lesznek. Az EHF-kupa-
győzelem mindig különleges
lesz, mert ez volt az első
nemzetközi sikerem, és az
azt követő BL-évek, amikor a
legjobb nyolc közé jutottunk,
szintén kedves emlékek,
mert jól ment a játék. És a

kislányom is itt született,
ezért is lesz különleges helye
Szegednek a szívemben.
Dárdai Pált idézve, szép volt,
jó volt, de elég volt. Minden
munkahelyen vagy klubban
elérkezik az a pillanat, ami-
kor az ember azt érzi, mind-
egy, mi lesz, de eljött az ideje
váltani. És nálam a szezon
előtt jött el ez a pillanat. Ami-
kor két játékost igazoltak a
posztomra, úgy éreztem, sej-
teni lehetett, hogy ez lesz az
utolsó évem, de ennek így
kell lennie. Nem igazán akar-
tam azzal foglalkozni, hogy
mi vár rám Tatabányán, mert
nagy céljaim voltak ebben az
idényben, de egy komoly épít-
kezés indult ott el, és a leg-
jobb tudásom szerint akarom
segíteni majd az új csapa-
tom. – mondta Balogh Zsolt.

Bal oldalon Tótka Sándor (UTE), középen Birkás Balázs,
jobb oldalon Nádas Bence (mindketten NKM Szeged VE)

jó eséllyel pályáznak a csapathajóra

Összeállt a Szegedi Dózsa 
A Szegedi Dózsa „aranycsapatának” legnagyobb si-
kere negyvenedik évfordulóján újra összeültek a régi
csapattársak. Előző számunkban láthatták az 1979-
ben készült csapatképet, most láthatják a gárdát nap-
jainkban.

A Szegedi Dózsa „arany-
csapatának” találkozóján
készült a kép. Sajnos a
csapatból már többen
nem élnek, így, miután
megérkeztek a Dózsa pá-
lyájára, az első útjuk a te-
metőbe vezetett, ahol
megkoszorúzták siker-
edzőjük, dr. Reményik

László sírját, és megem-
lékeztek elhunyt csapat-
társaikról. 

A találkozó további ré-
szében közös ebéd köz-
ben beszélgettek a régi
meccsek emlékezetes
pillanatairól, és feleleve-
nítették a legszebb gólok
történetét.

Állnak balról jobbra: Borbély József szertáros, Ménesi Imre, Széll József, dr. Pipicz Lajos,
Veres György, Pozsár Mátyás, dr. Emődi Attila, Ződi Antal, 

alsó sor: Bíró György, Kakuszi Gyula, Tóth Péter, Makai Sándor, Nagy István

Balogh Zsolt utolsó pillanatai a MOL–Pick Szeged mezében. 
Forrás: a MOL–Pick Szeged Facebook-oldala

Az NKM Szeged VE kajako-
sai és kenusai megtették az
első lépést a szegedi olim-
piai kvalifikációs világbaj-
nokság felé. Tizenöt érmet
szereztek Birkás Balázsék a
szolnoki válogatón.

Remekül zártak az NKM Sze-
ged VE versenyzői a Szolno-
kon megrendezett az első
válogatóversenyen. A höl-
gyek mezőnyében a Kárász
Anna – Kozák Danuta kettős
világbajnokhoz méltó módon
esélyt sem hagyott a többiek-
nek K2 500 méteren. Kiss
Tamás 83 századmásodperc-
cel (!) nyerte meg a C1 1000-
es futamot a szegediektől
nemrégiben távozó, pályafu-
tását a DVTK-ban folytató Bo-
donyi András előtt. Nádas
Bence az újpestiek kajakosá-
val, Tótka Sándorral K2 500
méteren állhatott a dobogó
tetejére, míg Birkás Balázs
200-on egyesben és páros-
ban Balaska Márkkal ezúttal

is a leggyorsabbnak bizo-
nyult. Könnyen lehet, hogy a
nyári vb egyik legfontosabb
számában, a férfi-kajakné-
gyesben már el is dőlt a csa-
patösszetétel. 

Az UTE színeiben ver-
senyző Tótka Sándor az NKM
Szeged VE három kiválóságá-
val, Birkás Balázzsal, Nádas
Bencével és Kuli Istvánnal
együtt 200 egyesben és 400
egyesben is az első négy hely
valamelyikén végzett, így je-
lenleg ők a legesélyesebbek
arra, hogy a magyar színek-
ben induljanak K4 500 mé-
teren. Nagy Bianka C1
500-on szerzett egy értékes
ezüstérmet. Molnár Csenge
az ifik mezőnyében 500-on
egyesben és párosban
Csorba Zsófiával állhatott fel
a dobogó második fokára,
valamint C1 200-on. To-
vábbá a Csorba Zsófia – Kál-
mán Brenda ifi kettős C2
200-on bronzérmet szerzett
Szolnokon.



még ha nem is úgy működnek,
mint akkoriban, talán az egy
Észak-Koreát leszámítva. Ha fino-
modtak is a módszerek, azért
amíg diktatúra egyáltalán van, és
félek, mindig is lesz, addig nem
árt, ha nyitva tartjuk a szemünket”
– írja Mesés Péter.

kertMozi: száll a kakukk
fészkére 

Időpont: június 13., csütörtök 21
óra
Helyszín: Megálló Közösségi Ház
(Budapesti krt. 23.)
Miloš Forman 1975-ben bemu-
tatott filmjét eredeti nyelven,
magyar felirattal vetítik. A Ken
Kesey regényéből forgatott film
egy elmegyógyintézetben játszó-

dik, ahová McMurphy (Jack Ni-
cholson), a kisstílű bűnöző a
börtön helyett záratja magát. 25
éven aluliaknak a belépés ingye-
nes, azonban adminisztrációt
igényel.

a vendég: farkas Bertalan 
Időpont: június 15., szombat 17
óra
Helyszín: Grand Café
Farkas Bertalan űrhajós egy látvá-
nyos prezentáció kíséretében fel-
eleveníti az űrrepüléshez kötődő
élményeit, emlékeit, valamint de-
dikálja a róla szóló könyveket. Dr.

Grósz Andor − Dr. Remes Péter −
Dr. Szabó József: A magyar repülő-
és űrorvostan története; Simon V.
László: Farkas Bertalan − Az űrha-
jós

dél-aMerika állatai és ősi
kultúrái 
Időpont: június 15., szombat
17.30 óra
Helyszín: Szegedi Vadaspark
Izgalmas délutáni és esti program
a Los Andinos együttes fellépé-
sével, kézműves-foglalkozásokkal,
pánsípkészítéssel, esti látványete-
tésekkel.
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, te-
lefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 12.  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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Jön a harmadik Zsigmond Vilmos-filmfesztivál. A nyertes: Ijjasné Jónás Ildikó. Gratulálunk!

Makkosházi juniális, csa-
ládi nap
Időpont: június 8., szombat 9 óra
(rossz idő esetén vasárnap)
Helyszín: Honfoglalás Park (Lom-
nici utcai nagy játszótér)
Programok: ugróvár, vidámpark,
arcfestés, kézműves-foglalkozás,
lovagi kardok és sisakok készí-
tése, lovaskocsizás. Közreműkö-
dik a Napos Oldal a Sérült Em-
berekért Alapítvány.

a tévedések összjátéka
Időpont: június 10., hétfő 19.30
Helyszín: Szegedi Pinceszínház
Mi történik, ha egy pesti fogorvos
félrelép, és az áldozatul esett
hölgy megjelenik az orvos la-
kásán? Vagy a rég halottnak hitt
férj hazatér, és feleségét egy
másik férfi karjaiban találja? Ho-
gyan lesz egy egyszerű, szegény
irodistából tévedésből cégvezető?
Mi történik, ha egy hamis tanú vé-

letlenül másik tárgyalásra megy
be? Megannyi helyzetkomikum a
Genéziusz Színház A tévedések
összjátéka című előadásában,
amelyet Rejtő Jenő művei alapján
állítottak össze.

diktatúrák Ma is vannak
Időpont: június 11., kedd 18 óra
Helyszín: Grand Café
A kávézó könyvheti kínálatában
Arthur Koestler: Sötétség délben
– Új fordítás az eredeti kéziratból.
A fordítóval, Mesés Péterrel be-

szélget Bencsik Péter történész és
Lengyel Zoltán irodalomtörténész.
A legendás, a diktatúrák termé-
szetét feltáró, 1939−40-ben szü-
letett regényt egy angol nyelvű
változatban ismerhette meg a
világ. Eredeti, német nyelvű kéz-
irata csak 2015-ben került elő. „A
regény ugyan valóban elsősorban
a sztálini rendszer leleplezése, de
azért a totális diktatúrák termé-
szetrajzát általában is megismer-
hetjük belőle. Márpedig dikta-
túrák, jól tudjuk, ma is vannak,

Farkas Bertalan

Dél-Amerika állatai és ősi kultúrái 
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SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖT-
TEK május 24-én: Varga Miklós és
Hegyi Dóra, Böröcz Csaba Szilvesz-
ter és Király Alexandra; május 25-
én: Szűcs Vilmos és Horváth Ditta
Tünde, Mezei Krisztián és Gera
Tímea, Pál Péter György és Kiss Il-
dikó, Révész Gábor és Paskuj Sára,
Bolya László és Kustos Kitti, Hege-
dűs Roland és Dajka Tünde Juli-
anna, Burány Árpád és Balcak
Adrianna, Faragó József Mihály és
Bundics Ágnes, Bakos Péter és Kiss
Julianna Judit.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Elekes
Zoltánnak és Kertész Ibolyának
2019. 05. 20-án Zorka Liza, Gilicze

Gábornak és Nagymihály Andreá-
nak 2019. 05. 20-án Jázmin, Ju-
hász Gábornak és Horesnyi
Ginának 2019. 05. 22-én Gréta,
Bánfi Ferencnek és Venkei Kriszti-
nának 2019. 05. 24-én Nimród,
Orbán Kristófnak és Varga Krisztina
Juditnak 2019. 05. 24-én Barnabás
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

KoS (III. 21–Iv.
20.) Végre megtanult
könnyebben kötődni

partneréhez. Élvezze a
kapcsolatot! Ha meglévő
betegségéből eddig nem
gyógyult ki, most gyors javu-
lásra számíthat.

BIKa (Iv. 21–v.
20.) Ha szingli, most
bejöhet Önnek az inter-

netes társkeresés. Ha
kapcsolatban él, azt a harmó-
nia jellemzi. Ne vesszen össze
a gyerekeivel azon, hová men-
jenek nyaralni.

IKReK (v. 21–vI.
21.) Nyári napsu-
gárként ragyog szívé-

ben a szerelem. Ettől a
munkában is szárnyal, töb-
bet keres, így el tudja kül-
deni gyerekeit nyári tá-
borba.

RáK (vI. 22–vII.
22.) A szerelemben
nincs jó passzban, de

érzékenysége ellenére
nyugodtan kezeli a helyze-
tet. Ne veszítse el a motivá-
cióját, úgy hamarabb jobbra
fordulnak a dolgok.

oRoSzlán (vII.
23–vIII. 22.) A
munkahelyén elisme-

rik a teljesítményét, ju-
talomban is részesülhet. Az
egészsége megőrzése érde-
kében aludjon többet, és
stresszeljen kevesebbet!

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) A munkája in-
kább hadviselésre

emlékeztet, de lega-
lábbis egysíkú. Ne süllyed-
jen letargiába, váltson, mi-
előtt beleragad ebbe a
helyzetbe.  

MéRleg (IX. 23–
X. 22.) Ha szingli,
most rátalálhat az

igazira. A munkában
folytassa, amit elkezdett!
Lehet, hogy gyerekei jobb bi-
zonyítványt visznek haza,
mint amilyenre számított.

SKoRPIó (X. 23–
XI. 21.) Dolgozzon
tovább a párkapcso-

latán! Mindig van lehe-
tőség a problémák megol-
dására. Hirtelen pozitív for-
dulat áll be a munkájában,
élvezi, amit csinál.

nyIlaS (XI. 22–
XII. 21.) Ha még
nem talált párra, nyá-

ron ez megtörténhet.
Járjon nyitott szemmel! Nya-
ralásra most többet költhet,
mint korábban, egészsége ki-
tűnő. Lehet ezt még fokozni?

BaK (XII. 22–I.
20.) Ha a nyárra ter-
vezi esküvőjét, biztos

lehet benne, hogy házas-
sága boldog és tartós lesz.
Ha pedig bővül a családja,
lehetősége lesz nagyobb in-
gatlant vásárolni.

vízöntő (I. 21–II.
19.) Ha párkapcso-
lata elmélyült, házas-

ságkötésre is elszán-
hatja magát. Családi élete
békés, remekül kijön a roko-
naival. Használja ki ezt a
helyzetet, nem tart sokáig!

Halak (II. 20–III. 20.)
Könnyebben találhat
párra vagy mélyítheti el

kapcsolatát, ha tudato-
san készül rá. Nyáron nagy
esélye van erre. Koncentrál-
jon, így akár házasság is
lehet a dologból!

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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HoRoSzKóP

Június 8.
szombat

Június 9.
vasárnap

Június 10.
hétfő

Június 11.
kedd

Június 12.
szerda

Június 13.
csütörtök

Június 14.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: sok napsütés

29/17
Medárd

28/17
Félix

Pünkösd

28/18
Margit, gréta

Pünkösd

29/18
Barnabás

29/17
villő

28/18
antal,
anett

28/18
vazul

Száz éve a nők előszeretettel hívták fel a figyelmet ma-
gukra csodálatosabbnál csodálatosabb kalapjaikkal. A
kalap egyébként akkoriban a férfiak öltözködésének is el-
engedhetetlen kelléke volt. A kalap lehetett bohókás, ko-
moly, egyszerű vagy gazdagon díszített, elegáns vagy

praktikus. A fejfedőt hordhatták diszkréten és feltűnően, di-
vatból vagy megszokásból, hóbortból vagy unalomból. A
képen a szegedi színtársulat tagjait láthatják a századelő-
ről. A harminchat emberből négyen nincs kalap… Fotó: a
Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye

anyaKönyvI HíReK

SzegeD Régen
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
Június 10., hétfő, 19.55
Mikor mosunk jól kezet? Mit
csinál a dentálhigiénés szak-
ember? Hogyan ment életet
az, aki ismeri az újjáélesztés
szabályait.

FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI
MAGAZIN
Június 11., kedd, 19.25
Gazdasági és közéleti ese-
ményekről közérthetően, mel-
lébeszélés nélkül.

KÖRÚT 
Június 13., csütörtök, 19.25
Zene, színház, könyv, mert
könyvhét lesz, és egy kis esz-
mecsere az EP-választás
után. JÁTÉK!

DOKUSÁV 
Június 16.,  vasárnap, 20.00
Békebeli Budapest – Kocsis
Tibor filmje Budapest világ-
várossá fejlődését mutatja
be 1867-től 1916-ig.

FogaDóóRa

JÚNIUS 11., KEDD
Szénási  Róbert: 16.00
(Szegedi SZC József At-
tila Általános Iskola és
Szakiskola, Balatoni u.
11.)
Szécsényi Rózsa: 16.00
(Szegedi SZC József At-
tila Általános Iskola és
Szakiskola, Balatoni u.
11.)

JÚNIUS 12., SZERDA
Szénási  Róbert: 16.00 (Nádas Presz-
szó, Tölgyfa utca 12.)
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Nádas
Presszó, Tölgyfa utca 12.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00
(Virág Cukrászda, Klauzál tér)

JÚNIUS  13., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik Dénes:
16.30–17.30 óra (Polgármesteri Hiva-
tal Kiskundorozsmai Kirendeltsége,
Negyvennyolcas u. 12.)

JÚNIUS 15., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T.
Egyesület, Csongor tér 1.)
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