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Közülük kerül ki Botka László ideszes kihívója

Szegedi milliárdosok klubja

Varga Mihály, a KÉSZ Holding alapító-tulajdonosa
A szeged.hu információi szerint a szegedi Fidesz nem mer
pártpolitikust indítani Botka László ellen, ezért ideszes
civil jelöltet támogat októberben a polgármester-választáson. Közös bennük, hogy mind a hárman milliárdosok.
Úgy tűnik, a Fideszt csak az érdekli, hogy a jelöltje minél
gazdagabb legyen.
Az első opció Varga Mihály,
a KÉSZ Holding, Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatcsoportjának
alapító-tulajdonosa, aki 15
milliárd forintot is meghaladó vagyonával már az
50 leggazdagabb magyar

egyike. Varga cégei az Orbán-kormány sok száz milliós stadionépítési projektjének legnagyobb nyertesei
közé tartoznak. Építették a
Fradi- és a Vasas-stadiont,
részt vesznek a Puskás-stadion felhúzásában, de ne-

Átadták Makkosházán
a felújított iskolát

Négy általános iskolát és négy óvodát újított fel a város a
most zárult tanévben. Félmilliárd forintból korszerűsítették
a minap átadott makkosházi Bonifert Domonkos Általános
Iskolát. Az önkormányzat folytatja a munkát, újabb iskolákat
és óvodákat újít fel a következő tanévben.
Részletek az 5. oldalon

Ádám Attila ügyvéd
kik köszönhető a felcsúti
Pancho Aréna elkészülte is.
Az utóbbinál még Simicska
és Nyerges Közgépjével,
ma már Mészáros Lőrinccel
és Szíjj Lászlóval működnek együtt.
A második opció Ádám Attila ügyvéd, aki még a 2002
előtti, Bartha-féle urambátyám-sógorkoma időkből lehet ismerős. Ádám Attila
akkor az önkormányzat ügyvédje volt Sulyok Tamással.
Ügyvédtársa, Sulyok Tamás

ma a szebb napokat látott
Alkotmánybíróság elnöke.
Sulyokhoz hasonlóan a gazdag ügyvéd is beilleszkedett a Fidesz-rendszerbe.
Bár 2005-ben még Bartha oldalán próbálta – sikertelenül – megszerezni
a Fidesz szegedi elnöki
posztját, ma már újra a kormánypártok holdudvarának
oszlopos tagja. Ráadásul
nem is a háttérben megbújva, hanem a nevét és arcát
adja: rendszeres szerzője a

Nemesi Pál, a Ferroép-csoport tulajdonosa
városi fideszes propagandának is.
A Fidesz harmadik jelöltje
a dúsgazdag Nemesi Pál. A
milliárdos Nemesi a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara vezetője, emellett a Ferroép-csoport tulajdonosa, mely már számos
állami megrendelést kapott.
Legutóbb a Lezsák Sándor
fideszes parlamenti alelnök
Lakitelki Népfőiskolája területén megvalósuló termálfürdő építésére kapott nettó

4,5 milliárdos szerződést.
2018-ban cégcsoportjának
több mint 5 milliárd forintos
árbevétele volt.
Mindezekből világosan
kitűnik, hogy a Fidesz nem
egyszerűen egy civil jelölt
mögé bújik, hanem kifejezetten a milliárdosok között
kereste azt az embert, akit a
tizenhét éve baloldali város
élére választatna. A szegedi
Fidesz a milliárdosok klubjává vált.
G. P.

Igazi városrészi központ született Móravároson
Aki tavaly szeptemberben
járt utoljára a Kolozsvári
téren, most biztosan nem
ismer rá a területre. A korábban lepusztult betontenger és kikopott fű helyére térköves burkolat, felújított sportpálya, kibővített
játszótér és sokkal nagyobb
zöldfelület került. Korszerűsítették a közműveket, új
csapadékvíz-elvezető rendszer és vízvezeték-hálózat
épült, egy új közkifolyóval.
Botka László polgármester
a megnyitón azt mondta, a
móravárosiak javaslatainak
köszönhetően a városrész
igazi központjává vált a Kolozsvári tér.
Bővebben az 5. oldalon
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ER S MONDATOK. És vannak olyan esetek, mint a szegedi ELI példája, amikor még pályázat sincs. Ez a legaggasztóbb, az ITM mintha nem
értené, hogy a tudományos minőség feltétele, hogy pályázat van, amit szakértők, kutatók bírálnak el. Dobálózunk a bármiféle kontroll nélkül
kimenő milliárdokkal. Takács Károly szociológus, a Kapcsolatháló- és Oktatáskutató Központ alapítója az Indexnek
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Szabó Sándor 2 milliárd forintot javasol a déli Tisza-híd el készületeire,
s reméli, hogy B. Nagy László és Lázár János is támogatja az indítványát
Szabó Sándor többször kérdezte már a parlamentben, hogy mikor épül meg a déli
Tisza-híd, de sosem kapott egyenes választ. Szeged szocialista országgy lési
képvisel je most a 2020-as költségvetéshez benyújtott módosító indítványában
javasolja, hogy a kormány biztosítson 2 milliárd forintot az el készületekre, mert
forrás hiányában nem halad a Szeged–Makó vasúti el városi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése projekt. Szabó Sándor reméli, hogy javaslatát támogatni fogja B. Nagy László szegedi és Lázár János vásárhelyi–makói
ideszes országgy lési képvisel , mert a híd gazdasági-társadalmi hatása nemcsak Szeged, de a térség számára is jelent s.
„Kétségtelen, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha megépíthetnénk az újszegedi vasúti hidat,
de az elmúlt évtizedekben elmaradt hídépítések pótlására szigorú
rangsort kellett felállítanunk, így
először azokra a Duna-hidakra van
szükség, amelyek a legégetőbbek,
utána pedig a Tiszán építünk vasúti hidakat. De az újszegedi vasúti híd valóban később kerülhet
csak sorra. Mindazonáltal a távlati
terveinkben szerepel” – mondta
1999. október 19-én a parlamentben Manninger Jenő, az első Orbán-kormány ideszes közlekedési
államtitkára.

2010-ig javasolt fejlesztési koncepcióját. Ebben már a déli Tisza-híd
megépítése is szerepelt. 2006 februárjában Csák Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára
szegedi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a kormányzat támogatja
a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó, országosan kiemelt
szegedi fejlesztési elképzeléseket,
így a déli Tisza-híd megépítését is.
Orbán Viktor miniszterelnök ennél
konkrétabb volt: 2010 szeptemberében Szegeden megígérte, hogy
még ebben a ciklusban megkezdik
a harmadik szegedi Tisza-híd építését.

Orbán: 2014-ig megkezdjük
a hídépítést

Felel sök és milliárdok

A déli Tisza-híd ötlete már a kilencvenes években felmerült.
2000-ben a ideszes Bartha László polgármester vezette közgyűlés
egyhangúlag fogadta el a város

2012. szeptember 28-án a közgyűlés elfogadta azokat a projekteket,
amelyek kiemelten fontosak Szeged számára a 2014–2020 közötti
uniós költségvetési ciklusban. Itt
az szerepelt, hogy a déli Tisza-híd

Elvenné a beleszólást a kormány
az iskolaigazgatói kinevezésekbe

A szül k, a tanárok és a diákok nem mondhatják el
a véleményüket a jöv ben. Forrása: Index
Semjén Zsolt azt javasolja,
hogy igazgatói kinevezések
során ne legyen kötelező
kikérni a tanárok, a szülők
vagy a diákok véleményét.
2013 óta több olyan botrány
is volt, hogy az állam olyan
iskolaigazgatókat nevezett
ki, akik a kinevezési eljárásban a tantestület, a szülők,
a diákok szimpátiáját nem
nyerték el. Több esetben a
felülről kinevezett igazgatók
ideszes kötődésűek voltak
– írta az Index. A helyi tiltakozásokra előfordult, hogy
megváltoztatták a központilag meghozott döntést. Most
viszont annak a világnak is

vége lehet, hogy egyáltalán
a véleményüket elmondhatják a kinevezési eljárásban
az érintettek.
Az állam ugyanis gyakorlatilag teljesen zárttá és egyszemélyivé teszi az iskolaigazgatói kinevezéseket, ez
olvasható ki a Semjén Zsolt
által a parlamentnek benyújtott köznevelési törvénymódosítási tervezetből – írta az
Index. A javaslat kihúzna néhány passzust a köznevelési
törvényből, éppen azokat,
amelyek szerint az igazgatói
kinevezések során kötelező
kikérni például a tanárok, a
szülők vagy a diákok véleményét.

lesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése projekt szerepel a
jóváhagyott Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Programban
(IKOP), ami azt jelenti,
hogy az uniós ciklus
végéig, 2020-ig megépül a híd. A beruházó
a száz százalékban állami tulajdonú Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt., amelynek az
önkormányzat átadta
a részletes megvalósíthatósági tanulmányt,
ami alapján a NIF az általa készített tervdokumentációhoz megkapta a környezetvédelmi
engedélyt a Csongrád
Megyei Kormányhivataltól. Az IKOP-ban kiemelt projekt a hídépítés, amelyre 15,5 milMikor épül meg a déli Tisza-híd? – kérdezte liárd forint támogatási
már többször Szabó Sándor a parlamentben. keretösszeg állt a NIF
rendelkezésére. 2016
januárjában megjelent
várhatóan nem az önkormányzat egy kormányhatározat, amiben az
beruházásában, hanem térségi állt, hogy Varga Mihály nemzetgazprojektként valósul meg. 2015 jú- dasági miniszter és Seszták Mikliusában a Miniszterelnökség arról lós nemzeti fejlesztési miniszter
tájékoztatott, hogy a Szeged–Makó feladata a vegyesforgalmú – közvasúti elővárosi közlekedés fej- úti-vasúti – Tisza-híd megépítésé-

nek előkészítése és megvalósítása
2020-ig.

Orbán 2017-ben
újra megígérte
a déli Tisza-hidat
2017 januárjában új Tisza-hidat
ígért Szegednek Orbán Viktor, amikor Botka László polgármesternél
járt, hogy a Modern Városok Program szegedi fejlesztéseiről tárgyaljon. 2017 márciusában megjelent
a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely megjelölte
a szegedi fejlesztések kormányzati felelőseit, és határidőket is
szabott. A Szeged–Makó elővárosi közlekedés a déli Tisza-híddal
megvalósítási határideje: 2022.
augusztus 31.
Lapunk tavaly januárban megkérdezte a NIF Zrt.-től, hogyan áll
a híd tervezése, és várhatóan mikorra épül meg a híd. Azt a választ
kaptuk, „folyamatban van a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, sikeres eljárás
esetén szerződéskötés 2018 tavaszán várható. A tervezés átfutási
ideje tervezetten 24 hónap. További feladatok elvégzése elrendelés
és forrás rendelkezésre állása esetén lehetséges.” Most újra megkérdeztük, hogyan áll a projekt, de
lapzártánkig nem kaptunk választ.
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Botka László: Kultúrára, szépségre, jóságra és szabadságra érdemes csak várost építeni

Hullámzó világgal nyitott a szabadtéri
Az 1879-es nagyárvíz történetét felidéző táncjátékkal
nyílt meg a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Dóm téren
hat produkció 18 előadását, a megújult újszegedi
színpadon pedig három produkció 10 előadását láthatják augusztus végéig.
A hagyományokhoz híven
Botka László polgármester
nyitotta meg a szabadtéri
játékokat.
– Idén az évfordulók éve van
Szegeden. Most ünnepeljük Szeged szabadságának
300. évfordulóját. 1719-ben
kaptuk vissza a szabad királyi városi rangunkat, azt
a jogot, hogy a város ügyeit
önállóan és szabadon in-

Hullámzó világgal nyitott a szabadtéri. Fotó: Dusha Béla

ezelőtt indult újra a Szegedi
Szabadtéri Játékok.
– Ez az
év Szegeden a szabadság,
az európaiság és
magyarság közös
értékeiről
szól. Ennek szellemében
állt össze
a hatvan
éve újjászületett
Dóm téri
színház
programja
is, mert mi
Szegeden
Botka László polgármester megnyitja a
abban
hiszünk,
szabadtéri játékokat. Fotó: Iványi Aurél
hogy letézhessük – mondta Botka het kultúrára, szépségre,
László megnyitó beszédé- jóságra és szabadságra is
ben. Beszélt arról is, hogy várost építeni. Sőt abban
140 éve a nagyárvíz elpusz- hiszünk, hogy csak ezekre
tította várost, de mégis en- érdemes. És nincs olyan erőnek köszönthetjük, hogy a szakos hatalom, amelyik ezt
szegediek összefogásából a 300 éves hitünket elvehetés Európa segítségével meg- né tőlünk – jelentette ki Botépült a palotás, európai Sze- ka László.
ged. – A mai nyitóelőadás, a
Hullámzó világ is erről szól:
Dóm tér: a Queent l
az európai szolidaritás első
a Titanicig
példájáról, és arról, hogy a
magyarság helye Európában Ezen a hétvégén a We Will
van – hangsúlyozta a polgár- Rock You című Queen-musimester, majd hozzátette: ez calt láthatják, Kentaur díszleaz év a béke ünneplése is, teivel. A darabban olyan slámert a világháború pusztí- gerek csendülnek fel, mint a
tása után éppen 60 évvel Radio Ga Ga, a Somebody To

Ajándékkoncert
Augusztus 14-én a Szegedi Szimfonikus Zenekar Erkel
Ferenc, Liszt Ferenc és Bartók Béla alkotásai mellett
kortárs magyar zeneszerzők – Tóth Péter és Szirtes Edina Mókus – műveivel várja a közönséget a Dóm téri
Ajándékkoncerten.

Love, a Bohemian Rhapsody
és természetesen a We Will
Rock You. A Queen-musicalt
tavaly mutatták be először
Magyarországon, a PS produkció jóvoltából.
Idén egy romantikus vígjáték, a Szerelmes Shakespeare érkezik július 12-én
és 13-án a Dóm térre. A
Madách Színház vendégjátékának rendezője Szirtes Tamás. A hétszeres
Oscar-díjas film alapján
készült darab megidézi a
nagy angol drámaíró alakját, és feleleveníti a Rómeó
és Júliát életre keltő szerelem történetét. A darabban
olyan népszerű színészek
szerepelnek, mint Csákányi
Eszter, Szerednyey Béla,
Nagy Sándor, Petrik Andrea,
Pusztaszeri Kornél vagy Sáfár Mónika.
Július 26-án és 27-én
Giuseppe Verdi közönségkedvenc művét, az Aidát láthatják. Az operák királynőjét

replőjét Ádám Zsuzsanna,
Egyiptom királyát Kovács
István, a lányát Gál Erika,
az ifjú hadvezért, Radamest
pedig László Boldizsár kelti
életre.
A Titanic hazai ősbemutatójának augusztus 9-én
ad helyet a szabadtéri, majd
augusztus 10-én, 11-én, 16án, 17-én és 18-án láthatják
a darabot. A musical főbb
szereplői: Veréb Tamás, Détár Enikő, Szabó P. Szilveszter, Szolnoki Tibor, Földes
Tamás, Vágó Zsuzsi és Kerényi Miklós Máté.

Újszegedi szabadtéri:
Kulka és Bodrogi
A megújult Újszegedi Szabadtéri Színpadot július 19én, 20-án és 21-én Moliére
Don Juanjával avatják fel.
A komédiában színpadra
lép Jakab Tamás, Csákányi
Eszter, Kulka János, Bodrogi Gyula és Zsótér Sándor.

Pillanatkép a Queen-musicalb l.
először 80 éve, 1939-ben
mutatták be a Dóm téren,
Nádasdy Kálmán rendezésében, a zenekart akkor Ferencsik János dirigálta. Most
két részben, olasz nyelven,
magyar szövegfeliratozással
állítja színpadra Kesselyák
Gergely. A Szegedi Szimfonikus Zenekart Pál Tamás
vezényli, az opera címsze-

Augusztus 2-án, 3-án és
4-én Brecht Koldusoperája, augusztus 16-ától pedig
négy estén át az Erkel Színházban 15 éve nagy sikerrel
játszott családi mesebalett,
a Hófehérke és a hét törpe
várja a nézőket. Az újszegedi szabadtérin pótszékekkel
együtt 1200-an nézhetnek
meg egy előadást.

VÉLEMÉNY
Adottak a kellékek
Jó dolog a könyvhét, jó dolog a sok könyvbemutató, az író-olvasó találkozók, a megannyi dedikálási lehetőség. Jó dolog,
hogy ilyenkor könyvsátrakkal népesül be a Dugonics tér, és
mintha minden kiadó, könyvkereskedő, könyvárus és könyvvásárló élő cáfolata volna annak a régi-régi teóriának, amely
szerint vége vagy hamarosan vége lesz a Gutenberg-galaxisnak. Ez azért a könyvhéten nem így látszik.
Rossz ugyanakkor számot vetni azzal, hogy megfizethetetlenül sokban kerülne, ha minden könyvet megvennénk, amiről úgy gondoljuk, hogy elolvasnánk. Itt jön a lényeg. Mit sem
érne a könyvhét, hiába dolgoznának a szerzők, a szerkesztők,
a kiadók, ha nem volna olvasó ember, aki nappalija, hálószobája, kertje, terasza csendjében elmélyül a könyvében. Márai
Sándor – legolvasottabb íróink egyike – volt szíves felhívni rá
a figyelmet: „Csak az ember olvas.” Látszólag magától értetődő a mondat,
mégsem árt tuA m veltség sokrét , sokirádatosítani, hogy
nyú, változatos és felsorolhaaz élővilágban
tatlanul sok dolgot zár és s rít
ezzel a képesmagába. Szeged többet és
ségével egyedüli
jobbat nyújt, mint ami egy haaz ember.
zai régióközponttól elvárható,
És Szegeden
bár önmagában az sem volszerintem nem
na kevés. K színháza melis állunk roszlett alternatív színházai színeszul az olvasássítik az itteni kínálatot, a Szesal. Megrögzött
gedi Szabadtéri Játékok pekönyvtárba és
dig a maga nemében és kategókönyvesboltba
járó vagyok. A
riájában unikális jelenség.
város két pazar könyvtárral
büszkélkedhet, amit két dolog miatt is felettébb nagyra értékelek. Életem nagyobb részében kisebb városokban éltem, és
ez a könyvtárak gyűjteményén lemérhető volt. Olvasmányok
váltak elérhetetlenné, megszerezhetetlenné vagy ügyes-bajos
módon elérhetővé. Itt a könyvtárak szinte mindig tele vannak
látogatókkal, egy-egy nevesebb írót akkora közönség vár – az
IH-ban, a TIK-ben, a Somogyi-könyvtárban –, amire talán a
fővárosban sem akad példa. Egy szó, mint száz: megvan itt
az a nem csekély létszámú „keménymag”, amelyik olvas. Különben, pontosabban nélkülük az egész fenti gondolatmenetből semmi nem volna igaz. A helybeli könyvesboltokhoz azért
nem zengek ódákat, mert megvannak anélkül is. Teszik a dolgukat, versenyben egymással, kulturáltan.
Az olvasó ember nem kizárólag a könyv embere. Jár színházba, moziba, tárlatra, hangversenyre és fesztiválra. Egyszerűen, mert a műveltség sokrétű, sokirányú, változatos, és felsorolhatatlanul sok dolgot zár és sűrít magába. Szeged többet
és jobbat nyújt, mint ami egy hazai régióközponttól elvárható,
bár önmagában az sem volna kevés. Kőszínháza mellett alternatív színházai színesítik az itteni kínálatot, a Szegedi Szabadtéri Játékok pedig a maga nemében és kategóriájában unikális jelenség, messze a legtöbb (közel 70 ezres) közönséget
vonzó nyári színháza Magyarországnak. Az elmúlt évadban
számottevően nőtt a Szegedi Nemzeti Színház látogatottsága,
melynek Rekamié Fesztiválja a határon túli magyar színházakat látta vendégül áprilisban. Beérni látszik a Zsigmond Vilmos
Nemzetközi Filmfesztivál is, ami még jobb lesz, ha visszakapjuk a felújítás után a Belvárosi mozit. A Thealter Fesztivál mindig is a minőséget jelentette Szegeden, és nyaranta azok is
találtak maguknak kedvükre való színházat, akik nem kedvelik
annak populárisabb változatát. A múzeumot most újítják fel…
Szívet melengető, hogy mit sem kopott a komolyzene
iránti igény a városban. A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjeire szóló bérletekért már az első napon sorban álltak a
klasszikus zene helyi szerelmesei.
Most, hogy végigolvasom a leírtakat, megint Márai jut
eszembe. Naplójában így fogalmaz, a bizonyosság és bizonytalanság határán: „Lehet, hogy az örömhöz műveltség kell.”
A kellékek – színházi nyelven – helyben adottak ehhez. Ez
viszont bizonyosság.
Bod Péter
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Már a jogosultak 40 százaléka benyújtotta a kérelmét

Beiskolázási támogatás
– augusztusban utalják
Lapzártánkig mintegy négyezer szegedi gyermek családja,
a jogosultak 40 százaléka nyújtotta be a beiskolázási támogatás iránti kérelmét. Aki július 31-éig nyújtja be a kérelmét, annak augusztusban, aki július 31-e után, annak
szeptemberben folyósítja az önkormányzat a 10 000 forintos támogatást. Az eddigi kérelmezők mintegy 80 százaléka a banki átutalást választotta. A szegedi nyugdíjasok
kérelem benyújtása nélkül kapják meg szeptemberben a
10 000 forintos támogatást a várostól.
Botka László polgármester május elsején jelentette be az újszegedi ligetben, hogy a szolidaritás jegyében minden szegedi
nyugdíjas és általános iskolás gyermek 10 000 forint támogatást kap az önkormányzattól 2019-ben. Az új jóléti intézkedések annak köszönhetőek, hogy Szeged város gazdasága várakozáson felül teljesít.
A családokat segítő beiskolázási támogatást – amelynek
összege gyermekenként 10 000 forint – a 2019–2020-as tanévben nappali tagozaton 1–8. évfolyamon tanuló gyermekek
után kaphatják meg a szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szegeden élő szülők, törvényes képviselők. Több gyermek esetén többszörös támogatás jár.
A szülőknek kérelmet kell benyújtaniuk a beiskolázási támogatásra. Ahhoz, hogy ezt megkaphassák, kitöltve és aláírva
vissza kell juttatniuk a tájékoztató levélben kipostázott nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálataira. Ügyfélkapu-regisztrációval az igénylés online is benyújtható a www.
szegedvaros.hu honlapon keresztül. A beiskolázási támogatás
iránti kérelem benyújtásának végső határideje 2019. szeptember 15. Online itt tölthető ki és küldhető be a leggyorsabban az
űrlap: https://elugy.hu/szeged
Botka László polgármester a Szeged Televíziónak adott interjújában kérte a diákok szüleit, hogy az összeg folyósításának
zökkenőmentessége érdekében mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzattal. A polgármester elmondta, hogy a beiskolázási támogatást augusztusban, a nyugdíjasok támogatását
pedig szeptemberben folyósítja a város.

Ingyen ebédelhetnek a nyári szünetben is a rászoruló gyerekek
Az önkormányzat a nyári
szünidő alatt is biztosítja a
rászoruló gyermekek ebédjét.
A hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok jogosultak az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetésre.
Eddig 315 gyermek családja jelezte az önkormányzatnak, hogy szeretne élni a
szünidei étkezési lehetőséggel, amelyet a vakáció alatt
bármikor lehet még kérni,
hiszen július 1-jétől augusztus 30-áig kapnak így ebédet a gyermekek – mondta
lapunknak Novkov Veszelinka, a polgármesteri hivatal
humán közszolgáltatási irodájának vezetője.

Július 1-jét l augusztus 30-áig kapnak ingyenebédet
a gyerekek, de rövidebb id szakra is kérhetik a szül k.
Képünk illusztráció.
Szeged városa a nyári
szünidei étkeztetést 44 munkanapra szervezi. Ennek lehetőségéről, s arról, hogy
rövidebb időszakra is kérhetik a szülők az étkeztetést,
az önkormányzat írásban tájékoztatta a családokat.
A két fogásból álló ebéd
ára 525 forint. Ebből a hát-

Öt iskolában adják az ebédet
Öt intézményben lehet munkanapokon 11.25 és 12.30
között az ebédet elfogyasztani, de el is lehet vinni
ételhordóban. Ezek az Alsóvárosi Általános Iskola, az
Arany János Általános Iskola, a Dózsa György Általános
Iskola, az Orczy István Általános Iskola és a Weöres
Sándor Általános Iskola. Arra is van lehet ség, hogy a
szül k gyermeküknek diétás menüt kérjenek.

Az összefogás sikere: helyi kezdeményezésb l országos fesztivál

Tízezren a sz regi rózsaünnepen

járt a Tömörkénybe, Németországba indultak. Terveik
szerint múzeumokat szerettek volna megtekinteni. Ám
Ausztriában, néhány kilométerre a magyar határtól, egy
ittas osztrák sofőr hátulról
beléjük hajtott, aminek következtében az autójuk kigyulladt. Zoltánfy lánya kirepült a gépjárműből, és túlélte a balesetet, a vétlen festőművész azonban a helyszínen meghalt. 44 éves volt.

Szobor Simándy Józsefnek
Simándy József operaénekes családja kezdeményezte a szoborállítást a Szegedi Szabadtéri Játékok újraindításának 60. évfordulója tiszteletére. Az 1916. szeptember 18-án Kistarcsán született Simándy József művészpályája 1946-ban indult Szegedről.
Simándy a szabadtéri újraindításától, 1959-től 1979-ig 44 előadásban énekelt főszerepet. 1997. március 4-i halálát követően a
család hozzájárult, hogy a Szeged városa által elindított országos
énekverseny névadója Simándy József legyen. Kelemen Kristóf
bronz mellszobrát a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban Vaszy
Viktor és Gregor József szobra közelében helyezik el. A szoborállítás várható költsége bruttó 900 ezer forint, amelyhez a család
300 ezer, az önkormányzat pedig 600 ezer forinttal járul hozzá.
A világhírű énekes mellszobrát a család és díszvendégek jelenlétében várhatóan 2019 augusztusának első felében avatják fel.

Lassítják a forgalmat
Pet itelepen
A helyi lakosság kérésére
csökkentik a megengedett
sebességet a Gábor Áron
utca, a Csap utca, valamint
a Gerle utca által határolt területen. Jelenleg 50 km/óra
a megengedett haladási sebesség, ami a közgyűlés városüzemeltetési bizottságának döntése értelmében 30
km/órára csökken. Szénási
Róbert, a körzet önkormányzati képviselője elmondta,
hogy ez egy veszélyes útszakasz, ezért indokolt a forgalom lassítása. A forgalmi rend
módosítása hat közlekedési
csomópontot érint majd.

Emléktábla Zoltánfy Istvánnak
Emléktáblát állítanak Zoltánfy István festőművész és
pedagógus emlékére, melyet
a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületén helyeznek
el. A domborműves emléktábla Kis Jenő Ferenc szobrászművész alkotása. Zoltánfy 1968-tól haláláig,
1988-ig a Tömörkényben tanított. 1988. augusztus 13-án
nagyobbik lányával, Máriával, aki művészeti tagozatra

rányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél 342 forint a központi
támogatás, a fennmaradó
összeget az önkormányzat
saját forrásából biztosítja.
Ez jelenleg Szegeden kétszáz gyermeket érint.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, vagyis több
mint száz gyermek ebédjének teljes költségét az önkormányzat fizeti.

Szebbnél szebb lányok a felvonuláson. Fotók: Szabó Luca
Huszonegyedik alkalommal
rendezték meg a virágok királynőjének fesztiválját Szőregen, ahol a legtöbb rózsatövet termelik az országban.
A rózsaünnepen virágdíszbe
öltöztek a település utcái és
terei. A leglátványosabb esemény a felvonulás volt.
Botka László polgármester rövid köszöntőjében arra
emlékezett vissza, hogy huszonegy évvel ezelőtt ez az
ünnep egy helyi kezdeményezés volt, de a szőregiek
kitartásával, összefogásával
sikerült elérni azt, hogy a
rózsaünnep ma már országosan is elismert fesztivál.
– Szeged büszke Szőregre,
büszke Szőreg értékeire,
büszke a Tisza–Maros-szög
virágtermesztőire – hangsúlyozta a polgármester.

A háromnapos rózsaünnepen közel tízezer ember
fordult meg. A legszebb szőregi rózsás előkert díját Bálint

Istvánné, a legszebb előkert
díját Kovács Vendel, a legszebb szőregi belső kert díját
pedig Korsós Imre kapta.

Új asztalok
a kispiacon
Rövidesen megújulnak Tarjánban a Csillag tér mellett
lévő Zöldfa utcai kispiac árusító asztalai. A 26 asztal felújításának összköltsége 1,3
millió forint.

Modern technika
az újszegedi
szabadtérin

Szabó Sándor országgy lési és Tóth Károly önkormányzati képvisel a rózsafesztiválhoz kapcsolódva
rózsát osztott a Rózsa utcában tavaly kialakított
Rózsák kertjénél.

86 millió forintból újították fel
az újszegedi szabadtéri színpadtechnikáját. Az újszegedi
liget felújításakor megkérdezték a szegedieket, hogy milyen rekonstrukciós munkákat tartanak ott a legfontosabbnak. A válaszadók nagy
többsége a szabadtéri színpad rendbe tételét nevezte
meg.
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Az intézmény új nyílászárókat kapott, a tetejére napelemeket szereltek

Átadták a felújított makkosházi iskolát

Családi napon adták át a
környék lakóinak a megújult Kolozsvári teret. A 176
millió forintos beruházásnak köszönhetően valódi
városrészi központ jött létre
Móravároson.

A most zárult tanévben
négy általános iskolát és
négy óvodát újított fel a
város. A következő tanévben két iskolát és két
óvodát korszerűsít. A múlt
héten adták át a félmilliárd
forintból megújult makkosházi Bonifert Domonkos Általános Iskolát.
– Ez egy panelépület, és
az évek alatt észrevétlenül
beköltöztek a denevérek.
Nem tudtuk mi sem, hogy
itt laknak velünk. A felújításkor tűntek föl egy idő után,
mindig arrébb költöztek. A
legutolsó művelet, a füstelvezető ablakok beépítésekor
jelentek meg igazán, hiszen
már nem tudtak hova továbbállni. Hetven állatot sikerült
megmentenünk, kivittük őket
a vadasparkba – emlékezett
vissza a 2018–19-es tanév
talán legkalandosabb napjaira Husztáné Gyursánszki
Erzsébet iskolaigazgató.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester, majd
Kozma József, Makkosház
önkormányzati képviselője

Új városrészi központ Móravároson

Husztáné Gyursánszki Erzsébet iskolaigazgató,
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester
és Kozma József, Makkosház önkormányzati képvisel je
a megújult iskolában.
szólt az iskola energetikai
felújításáról. Az intézmény
korszerű nyílászárókat kapott, a tetejére napelemeket
szereltek – utóbbitól nagyon
sokat remélnek. A Bonifert
ökoiskola, ahol biztos, hogy
számon tartják, mennyit
csökkent a beruházással az
ökológiai lábnyomuk. Az intézményt teljes egészében
márciusban foglalhatták el
végleg a diákok és a tanárok;
amíg az időjárás lehetővé
tette, addig az órákat az isko-

A most véget ért tanévben
a Bonifert-iskola…
…kiváló tanulója: Szankó Szabolcs (8.a)
…kiváló versenyz je: Kocsis Nándor (8.a)
…kiváló nevel je: Bakosné Varga Emília
…Boni-csillag-díjasa: Jen i Marcell (4.a)
…legökosabb osztálya: 2.a

Nyugdíjba
vonultak
Több mint harmincöt
éves pályafutásuk végén, nyugdíjba vonulásuk alkalmából elbúcsúztatták Bakosné Varga Emíliát, Gál Zsuzsannát, Feketéné Pálosi Évát és Szalainé
Szunyi Klárát.

laudvaron is tartották, hogy
még könnyebben, gyorsabban haladjanak a munkások
a fölújítással. A politikusok
után jöttek a gyerekek, akik
eljátszották a felújításokkal
teli tanévet, majd az igazgatónő ünnepi beszédével és a
jutalomkönyvek átadásával
véget ért a tanév.

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot a cégek intézmények vezetőit hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy
más módon történő irtását folyamatosan végezzék el
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
évi XLVI törvény
értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani Azzal szemben aki nem tesz eleget
a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belterületen a jegyző külterületen a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény és
Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el melynek költségeit a
földhasználó illetve a termelő köteles megtéríteni Ezzel egyidejűleg a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi
Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon tehetik meg
Belterületre vonatkozóan tel
zöldszám e mail info

SZMJV Polgármesteri Hivatal
szegedvaros hu

Külterületre zártkertre vonatkozóan tel
Szegedi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály
e mail foldhivatal szeged csongrad gov hu
Dr Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

A megújult Kolozsvári teret
először a gyerekek vették
birtokukba, akik minden új
játékot kipróbáltak. Kovács
Levente Csongor szerint a
pókhinta a legizgalmasabb
és legjobb játék, de a többit
is kipróbálja. – Sokkal jobb
lett a tér, mint volt – mondta.
– Ez egy csoda! Régen
is volt itt játszótér meg focipálya, de most minden
gyönyörű lett a sok zölddel –
mondta Dévai Anna, aki 28
évig (1998-ig igazgatóként)
dolgozott a Kolozsvári téri általános iskolában.
Botka László polgármester köszönetet mondott a
megnyitón a móravárosiaknak, a környéken élőknek és
a civil szervezeteknek, mivel
nekik, a véleményüknek és
javaslataiknak
köszönhetően lett ilyen gyönyörű a
Kolozsvári tér, amely a városrész igazi központjává
vált. Mint hangsúlyozta, a
felújításkor fontos volt, hogy
növekedjen a zöldfelület aránya. Az önkormányzat célja,
hogy Szeged legyen Magyarország legzöldebb városa,
ezért minden beruházásnál
fontos szempont a zöldterületek növelése. A Kolozsvári

Kovács Levente Csongor minden játékot kipróbált
a barátaival a Kolozsvári téren.
téren 505 cserjét, 329 évelő
növényt és 18 fát ültettek,
valamint 1390 négyzetméter
füves területet alakítottak ki.
A polgármester elmondta, hogy Móravárosban két
másik fejlesztés is zajlik.
Megújul a Farkas, a Gép és
a Hernyós utca, a Kaszás
utcában pedig új idősek
klubja épül. Botka László azt
is kiemelte, hogy az utóbbi
időben több közösségi tér
is megújult a városban. Elkészült a liget és Odessza
városrész
rehabilitációja,
megújult a Klapka tér, Dorozsmán parkot alakítottak
ki az új rendelő mellett, és
hamarosan kezdődik az új-

szegedi Víztorony tér, a szőregi Rózsák tere, valamint a
Glattfelder és a Szent György
tér megújítása is. A kivitelező
nagy erőkkel dolgozik Tarjánban is.
A polgármester külön köszöntötte a 60. születésnapját ünneplő iskola volt tanárait és diákjait.
– Nekem szívügyem volt
a Kolozsvári tér megújítása, mert az iskola és a tér
elválaszthatatlan egymástól – mondta Kardos Irén. A
körzet önkormányzati képviselője szerint a környék lakói
gyorsan „belakták” a teret, a
gyerekek azonnal birtokba
vették a játszóteret.
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Július 6-án, szombaton reggelt l kés estig számtalan program várja az érdekl d ket a Búcsú téren

Ha Tápé, akkor tarhonyafesztivál és falunap!

Készítik a tarhonyát Tápén. Képünk archív. Forrás: Szeged TV
Főzőcsapat a tavalyi tarhonyafesztiválon. Forrás: Szeged TV
Július 6-án, szombaton
rendezik meg Tápén a XV.
tarhonyafesztivált és falunapot a Búcsú téren. A jó
ebédhez nóta is szól, fellépnek a hagyományőrzők,
lesz kézműves vásár és
egészségsátor,
valamint
Péter Szabó Szilvia koncert.
– A tarhonyafesztivál és falunap egyben főzőverseny, ki-

kapcsolódás és közösségerősítő rendezvény is – mondta
lapunknak Szécsényi Rózsa.
Tápé önkormányzati képviselője elmondta, az eddigi regisztrációk alapján több mint
25 csapat főz majd olyan
ételt, amiben tarhonya van.
Régebben, amikor a tápai
fériak gyékényt vágni mentek, mindig került a gyékényszatyorba tarhonya a krump-

Tarhonyafesztivál – Búcsú tér
7.00
9.00
10.00
11.00
12:00
12.00
13.30
14:00

Zenés ébreszt a Tápai Fúvósokkal
Megnyitó: Szécsényi Rózsa önkormányzati
képvisel
Hagyományos tápai tarhonya készítése
Peter & Pan gitárduó
Jó ebédhez szól a nóta a Szegedi Senior
Harmonikásokkal
F z csapatok zs rizése
Eredményhirdetés
A Tápéi Ifjú Citerások és a Szögedi Tiszavirág
Citerazenekar m sora

li, hagyma, füstölt szalonna
vagy kolbász mellé. Mindezek
praktikusak voltak, mert több
napig is elálltak hűtés nélkül.
– A fesztiválon a tarhonya tradicionális jellegét szeretnénk
megőrizni. A nap második részében minden korosztály érdeklődésére számítunk, ezért
terveztünk színes, gazdag
programot – hangsúlyozta
Szécsényi Rózsa.
A tarhonyát lehet köretként használni, de a tarhonyafesztiválon általában különféle egytálételeket komponálnak belőle a csapatok.
Van, aki babbal és füstölt csü-

lökkel készít tarhonyás egytálételt. Idén is lehet kísérletezni a főzőversenyen a tarhonyával. Nevezési díj nincs, csak
előzetes regisztráció szükséges. A tarhonyát a szervezők biztosítják, a csapatoknak
az alapanyagot és a felszerelést kell hozniuk. Az ételeket
zsűrizik is.
Az idén húszéves, Kölcsey-díjas Gyékényes Egyesület meghívására bemutatkoznak a falunapon a Szellemi
Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékén szereplő mesterségek, hagyományok: a szegedi
papucskészítők, a mohácsi

Itt lehet jelentkezni!
A tarhonyafesztiválra a 06-70/328-87-42–es telefonszámon vagy a tapaihagyomanyorzo@gmail.com e-mail
címen lehet jelentkezni.

busók, a bajai halászok, a
tápéi gyékényszövők, a bácsalmási kékfestők, a karcagi
birkapörköltfőzők és a borsodnádasdi molnárkalács-készítők. Délelőtt 10 órától kéz-

műves foglalkozások és vásár, 9–14 óra között egészségsátor várja az érdeklődőket, ahol tanácsot ad és
rizikószűrést végez Gera Katalin megyei tisztiorvos.

Falunap – Búcsú tér
14:30 Szellemi Kulturális Örökség tagjainak
bemutatkozása
15:30 Mohácsi busók m sora
16:00 Bácsgyulafalva (Szerbia) Népi Együttese
Tápai Hagyomány rz Egyesület
Nosztalgia Népitánc Együttes
Borica-Bálint Sándor Néptáncegyüttes
17:00 Nosztalgiazene a Szegedi Senior
Harmonikásokkal
Kukutyin Country Táncklub
Sherin Bellydance hastánccsoport
Top Dance akrobatikus rock’n’roll
18:30 Tekeverseny eredményhirdetése
19:00 Fly Addiction Team akrobatikus kosárlabda
19:45 Tápéért emlékérmet ad át Botka László
polgármester
20:00 Péter Szabó Szilvia él koncertje

Jó hírét viszi Szegednek a nyugdíjaskórus – A népdaléneklés szeretete az összeköt kapocs

Úgy kezd dött az egész, hogy hangos volt t lük a busz
Az egész úgy kezd dött, hogy a nyugdíjas-kirándulások alkalmával t lük volt hangos a busz. Néhányan ugyanis annyira szerettek
énekelni, hogy társaik biztatására saját egyesületet hoztak létre,
melyben a népdaléneklés szeretete az összeköt kapocs, és nem
mellesleg most már nem csak a buszban dalolnak a tagok.
– 2011. augusztus 1-jén, Bálint Sándor születésnapján
alakult a kórusunk – mondta Vigh Andrásné Rózsika,
a Szegedi Alsóvárosi Kórus
Nyugdíjasok Egyesülete vezetője. Az alapítók közül rajta
kívül már csak ketten tagjai a
kórusnak, a rangidős Szabó
Eszter, aki 81 éves, valamint
a 63 esztendős Sajó Dánielné. Az elmúlt évek alatt
sikert sikerre halmoztak,
rengeteg ezüst- és aranyminősítést nyertek a különböző
versenyeken. Jelenleg hét nő
és egy féri tagja az együttesnek. Balogh Zoltán ráadásul
még nem nyugdíjas, így azzal
viccelődik, hogy az idősebb
hölgyek mindig őt csépelik.

A csipkelődésből persze jut
mindenkinek, a munkát viszont nagyon komolyan veszi
minden kórustag.

Nem Balogh Zoltán azonban az egyetlen férfi a tágabban vett csapatban, és nem
is ő a legfiatalabb, hiszen az
együttes szakmai irányítója Makra András tanár, aki
egy jóval később született
generáció tagja. Az ő együttese kíséri a kórust a fellépéseken. A kórus rengeteg

Az alapítók (balról jobbra): Sajó Dánielné, Szabó Eszter és
Vigh Andrásné, a Szegedi Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok
Egyesülete vezet je. Fotók: Szabó Luca

fellépésen vesz részt, a városban és vidéken egyaránt.
A versenyeken elért sikereikért nemcsak okleveleket,
de jutalomutakat is kaptak,
így voltak már Prágában,
Erdélyben, és most készülnek Bécsbe. Meghallgathatják őket a nyugdíjasotthonok
lakói, a Szőregi Rózsaünnep
résztvevői, de a Senior Center rendezvényeinek is állandó fellépői. Vigh Andrásné
Rózsika úgy fogalmazott,
büszkék arra, hogy a 300
éve szabad királyi várossá
nyilvánított Szeged hírét vihetik szerte az országban és
a világban.
Vannak szponzoraik is.
Az egyik éppen az önkormányzat. Rendszeresen nyernek például az idősügyi keret
pályázatán, amely támogatás sok kiadásukat fedezi. Többek között ennek köszönhetően készítik el az új fellépő

A kórus (balról jobbra): Szabó Eszter, Germann Miklósné,
Sajó Dánielné, Sz cs Gyuláné, Szabó Erzsébet,
Balogh Zoltán, Bozsó Lajosné, Vigh Andrásné.
ruhájukat. A Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye alapján
készül az autentikus alsóvárosi népviselet. Csak tiszta forrásból merítik a repertoárjukat: Bartók Béla, Kodály Zoltán és Péczely Attila népdalgyűjtéseiből válogatnak. Igyekeznek minél több felkérésnek eleget tenni, és ott van-

nak az Országos Nyugdíjas Ki
mit tud?, valamint a Népek
tánca, népek zenéje rendezvényein is. Többször szerepeltek a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége) megmérettetésein is, ahol ezüst
minősítésben részesültek.
Szincsok György

TURIZMUS
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Bringatúrák
Szeged környékén
Mindenki a saját tempójában bringázzon, ahogy jólesik
neki – ajánlja Gedzo, aki állítása szerint már minden Szeged környéki kerékpáros teljesítménytúrát kipróbált, de
nem híve a teljesítménykényszernek. Bringatúrák Kübekházától Ópusztaszerig.
Bringatúrás cikkünk első
részében rövidebb távokat
ajánlottunk a BiciklinSzeged
honlapon – https://biciklinszeged.hu/turak/ – található kerékpártúrákból. Most
ugyaninnen válogattunk a
hosszabb túrákból, és a Rádió88-as Gedzo is ajánlott
útvonalakat.

Bivalynéz :
35 kilométer
A túra a Nagyszéksós-tóhoz
vezet, ahol gyönyörű látvány
vár bennünket a bivalyokkal. Az útvonal: Dugonics
tér, Petői Sándor sugárút,
Szabadkai út, Szentmihály.
Itt végig a Kapisztráni úton
egészen Röszkéig, ahol meg
is pihenhetünk. Röszkén a
Felszabadulás és a Dugonyi
utcán hajtunk végig, majd
jön az autópálya felüljárója.
Ezután a III. körzet tanyavilága következik, s néhány kilométer után meg is érkezünk

a bivalyrezervátumhoz és a
Bölömbika tanösvényhez.

Mélypont:
35 kilométer
Magyarország legmélyebben
fekvő pontjára, a tiszaszigeti
emlékponthoz vezet a túra,
mely egyik irányból a Tisza
melletti töltésen bejárható,
visszafelé pedig választhatjuk a Szőregen átvezető kerékpárutat.
Kübecker Manufaktur. A bicajosok kedvenc találkozási pontja Kübekházán, közel a hármashatárhoz. Forrás: kubecker.hu

Kömpöc kör:
93 kilométer
Klasszikus szegedi országúti
kerékpáros edzőkör, amelyet
kerékpárosmúlttal rendelkező, edzett túrázóinknak
ajánlunk. Gyönyörű alföldi
táj, ezen a körön lehet „falni a kilométereket”. Vigyünk
magunkkal ételt-italt, hiszen
nagy szükségünk lehet rá
– bár sok településen vezet keresztül az út, nem árt

előre felkészülni. Az útvonal:
Szeged–Kiskundorozsma–
Forráskút–Csólyospálos–
Kömpöc–Kistelek–Ópusztaszer–Sándorfalva–Szeged.

Túrák Gedzo
ajánlásával
A Rádió88 műsorvezetője,
Gedzo saját bevallása szerint már minden Szeged
környéki teljesítménytúrát

A Nagyszéksós-tó a végállomás a bivalynéz túrán. Forrás: Jazzvakond

kipróbált, de nem híve a teljesítménykényszernek.
– Mindenki a saját tempójában bringázzon, ahogy
jólesik neki, sokkal jobb, ha
te magad fedezed fel a környéket – tanácsolta.
Gedzo szerint a „népszerű Mélypont és a bivalyrezervátum is kiváló úticélok,
és tény, hogy nem a legváltozatosabb a táj, mert sem
az újszegedi havasok, sem
az algyői dombság nem
dobja fel a túrákat, de aki
szeret bringázni, itt is talál
jó kis útvonalakat”. Higygyünk neki.

Deszki kör:
20 kilométer
Szegedtől Deszkig van kerékpárút, Deszken a Ponty
utcán végig lehet hajtani a
töltésig, onnan pedig a töltésen vissza Szegedre.

Hármashatár:
50 kilométer
Tavaly az év településének
választották
Kübekházát,
amely nem maradhat ki a
bringatúrából. Igazi kis ékszerdoboz a falu a Kübecker Manufakturral. Szeged-

után balra a töltésen Vásárhelyig. Visszafelé a 47-es
főút mellett van kerékpárút,
nagyjából 23 kilométer a táv
Szegedig.

Petresi túra:
55 kilométer
A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség túrája.
Szegedről Algyőig megyünk
a 47-es főút melletti kerékpárúton, az Algyői híd
előtt balra fordulunk, majd
végigtekerünk a töltésen
a petresi emléktábláig. Itt
tört át 1879-ben a Tisza.

Petresi túra. Ezen a töltésszakaszon tört át a Tisza 1879-ben. Forrás: Youtube
ről Kübekházára tekerünk,
majd onnan a hármashatárig, ami 21 kilométeres táv.
Innen irány Klárafalva, ahonnan van bicikliút Deszk felé,
majd onnan vissza Szeged.
Ha enni akarunk Kübekházán, akkor talán a fordított
útvonalon érdemes tekerni.

Vásár-hejj!:
55 kilométer
A Kömpöc túrán már a frissen átadott sándorfalvi kerékpárúton tekerhetünk haza Szegedre. Fotó: Iványi Aurél

Rém egyszerű útvonal:
Szeged, Algyői híd, a híd

A pihenő után a Dóc–Sándorfalva útvonalon haladunk, onnan pedig az új
kerékpárúton visszatérünk
Szegedre.

Sík kör: 61 kilométer
Ez sem bonyolult túra: a
Szeged–Zsombó–Bordány–Zákányszék–Mórah a l o m – R ö s z ke – S ze g e d
útvonalon, végig aszfalton
lehet haladni, a főutakat
elkerülve.
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A szegedi vár – amelyet kevesen szerettek, de sokan hiányolnak
A szegediek szemében az
önkényuralom jelképe volt
a vár, amelyet azonnal halálra ítélt a város vezetése,
amikor Ferenc József császár Szegednek adományozta. Pedig a nagyárvíz
idején százak életét mentette meg az ősi erődítmény.
Az 1800-as évek végére a
város szívében lévő várnak
már csak két értéke volt a
helyi polgárok szemében
– derült ki Horváth Ferenc
nyugalmazott múzeumigazgató A szegedi vár bontása
– A vár helye és szerepe a
szegediek gondolkodásában
című előadásából, amely
a Szeged 300 elnevezésű
konferencián hangzott el. Az
egyik a hihetetlen mennyiségű építőanyag, melyet aztán fel is használtak Szeged
újjáépítéséhez, a másik pedig a hatalmas telek, melyet
szintén hasznosított a város
vezetése.
Azonban volt egy harmadik tényező is, aminek
fontos szerepe volt a vár
pusztulásában. A hódoltság
idején ugyanis itt állomáso-

zott a török helyőrség, így a
vár a megszállók erődítményeként vonult be a szegediek kollektív tudatába. A város felszabadítása után sem
változott sokat a helyzet, hiszen a Tisza túloldalán még
sokáig ott volt a török, így az
erődítménynek jelentős szerep jutott a határ megvédésében. Ezért aztán továbbra
is a katonák játszották a
legfontosabb szerepet a várfalak között, és a város polgáraival nem is volt mindig
harmonikus az itt állomásozó csapatok viszonya.
Az 1718-ban megkötött
pozsareváci béke után végre
elmúlt a közvetlen török fenyegetés, ám a katonák és
polgárok közötti kapcsolat
nem sokat javult. Bár közvetlen védelmi funkciója már
nem volt a várnak, mégis
megerősítették, átépítették
néhány részét. Ezek a munkálatok egészen az 1770-es
évekig tartottak, amikor II.
József megszüntette a vár
katonai jellegét, és innentől
börtönként funkcionált az
épületegyüttes.
A funkcióváltás után, ha
lehet, még nagyobb lett az

Bontják a várat.

A szeged vár és környéke a 18. századi er dítések és újjáépítések után,
1775 körül. Rekonstrukció: Kratochwill Mátyás. Graikai feldolgozás: FirbásTérkép Stúdió.
felállított
sátrakb a n
az ide
menekülők át
tudták
vészelni a legnehezebb
napokat. A
szörnyű tragédiát
megélt váHorváth Ferenc
rosba ellányugalmazott múzeumigazgató.
togatott a
király is. Ferenc József, látva be ezeket. A felszabadult tea hatalmas pusztítást, gesz- lek sem maradt sokáig üres:
tust akart gyakorolni a város rövidesen felépült itt többek
felé, ezért Szegednek adta a között a Kass Szálló, a Nemzeti Színház, a Belvárosi
várat.
Innentől kezdve alig több mozi, a Nagyposta, és kezdmint két év kellett ahhoz, te végleges formáját elnyerhogy a városvezetés dönté- ni a Széchenyi tér is, amely
sének megfelelően szinte korábban sétány volt a vár
teljesen elbontsák a hatal- város felőli falának tövében.
A vár eltűnt, helyén polgámas területet elfoglaló szegedi várat. A napjainkban ri paloták épültek, és egy új
várnak nevezett egykori Má- korszak nyitányaként a katoria Terézia-kapun és az úgy- nákat a város külső részeibe
nevezett vízi bástyán kívül költöztették. A szegedi várról
minden falat és épületet el- sok feljegyzés, térkép, rajz és
bontottak, de a jó minőségű fotó maradt fenn, sőt magátéglák nem vesztek kárba, ról a bontásról is készültek
hiszen több, ma is álló bel- felvételek. Sokan ezért is csovárosi lakóházba építették dálkoznak azon, hogy ilyen
A vár rondellája a Tisza-parton.
sietve szabadultak meg a
szegediek egy olyan épületegyüttestől, amelyhez hasonló
manapság már alig található
az országban. Ha azonban
megmaradt volna, nem alakulhat ki az az egységes építészetű belváros, amely ma
Szeged különleges hangulatát adja.
(Fotók: Móra Ferenc Múzeum)
Szincsok György
A vár a Tisza mellett álló piaci sátrak fel l.

erődítménnyel
szembeni
gyűlölet. A börtönben rengeteg hadifogoly sínylődött,
akiknek a jajgatása áthatolt
az erődítések vastag falain
is, így a város lakóinak továbbra is az elnyomás jelképe maradt a vár.
A szabadságharc végnapjaiban Haynau a vár falairól lövette a Szőregen gyülekező honvédsereget, és a
csatát ennek is köszönhetően veszítette el a magyar
sereg – így ezzel a szerepével sem zárta szívébe az erődítményt Szeged lakossága.
A nemzeti felkelés leverése
után aztán jött a betyárvilág,
így amikor Ráday Gedeon
perzekútorai elfogtak egyegy zsiványt, ők is e falak

1879-ben a magas falak biztosítottak védelmet
a nagyárvízben a szegedieknek.
Sátrakat állítottak fel a falakon.

A vár a Széchenyi tér fel l. A képen látható út a mostani korzó.

közé kerültek. A betyárokkal
sokan rokonszenveztek, bár
a tisztes polgárok természetesen szerették volna, ha
végre biztonságossá válik
az Alföld, így nyíltan nem lázadhattak a bebörtönzésük
ellen. Mégis egyre ellenségesebbé vált a viszony a várbörtön parancsnoksága és a
városvezetés között.
Aztán jött 1879 márciusa, és a közös baj végre
egy kicsit közelebb hozta a
várbörtön vezetőit és a városi elöljárókat. A városba
betörő Tisza elől ugyanis a
magas várfalak biztosítottak
védelmet a lakosságnak, így
az erődítmény több száz embernek nyújtott menedéket
a nehéz időkben. A falakon
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Szeged sok szempontból irodalmi f város
A könyvhétnek új paradigmára van szüksége.
A kilencvenéves akarás mára sajnos megkopott, megrepedezett, az új generációk számára a cél érthetetlen, s nincs
is olyan szó napi használatban, hogy „ingujj”. És valahogy a
Parnasszust sem találják. Supka Géza és kollégái még joggal
gondolták úgy, hogy közvetlenebb kapcsolat kell író és olvasója között. És hogy az határokat dönt le, vagyis inkább valamennyit rombol a túl magas falakból, ha az alkotóember – aki
akkoriban még hagyományosan férfinak volt elgondolva – leveszi a zakóját, és „ingujjra vetkőzve” megközelíthetővé válik.
Konkrétabban szólva: kiül a térre. Aztán, ha akarják, ha van
érdeklődő, odaírja a nevét a friss könyve címsora alá.
Az idea valóban szép volt, és máig hasznos hullámokat
vet, de ideje felnőni a Supka-féle „radikalizmushoz”, és nem
az ő köpenyéből bújni ki évtizedek óta, hanem újra megpróbálni hasonlóan kreatívnak lenni, mint ő.
Mert az olvasók megelőztek minket.
Újra divatban vannak az olvasókörök, az online értékelő közösségek, divatos irodalmi szalonok működnek, ahová
nehéz bejutni, és az olvasói élményoldalakon néha bizony
alaposabb szakmai értékeléseket találni, mint a mindig alulfizetett és néha sajnos kiégett profiknál. A könyvhét egykori
„mellékeseménye” (innen a neve is), a Margó-fesztivál mára
fontosabb, mint a saját árnyékává vékonyodott könyvhét, tömegeket mozgat, ami azt üzeni számunkra, hogy az irodalom
esetenként népszerűbb, mint amennyihez a szakma maga
felnőtt. Tulajdonképpen nem is értjük, mi mindent tudnánk
megvalósítani, ha elhinnénk, ami helyenként történik velünk,
és tanulnánk a rokon szakmáktól (színház, film, képzőművészet). Ha észrevennénk, hogy az olvasók nélkülünk hozták divatba az olvasást, és előfordul, hogy jobban szeretnek minket,
mint amennyire azt észrevesszük.
Persze – mondhatják a cinikusok – így könnyű.
A mindenkori kortárs irodalomnak mindig jól megy, amikor az élet nyomás alatt van. És hála a mindenkori magyar
hatalomnak, még szinte sohasem engedtek a présen, nem
éltünk unalmas, nyitott időket, lassan el sem tudunk képzelni
egy szakmai alapon és tisztességgel támogatott szcénát, mert
nemigen láttunk olyat működésben. Az évszázadok tükrében
alig néhány követendő, új utakat nyitó szabad év illegeti magát, amikor az írók következmények, retorziók, félelmek nélkül beszélhettek, írhattak.

POSTABONTÁS

Magyarország
az ábrándok országa
Paul Lendvai újságíró Nincs
receptjük a nacionalistáknak cím alatt adott interjút
nemrégiben a Népszavának.
Egyebek mellett ez alkalommal tett említést arról, hogy
„…amíg az ellenzék nem fog
össze és nem tisztítja meg
magát a beépített vagy gyenge embereitől”, addig nem
lát reményt a magyarországi
változásokra. Hogy tudniillik
legyőzze a már régen alkalmatlan, de még mindig regnáló Fideszt.
Nem lehet politikai programot építeni hazugságra,
de ábrándokra sem – ezt
már Bibó fogalmazta meg,
amihez csupán annyi megjegyzést tennék: igaza van!
Lássuk be végre: Európa

nem oldhat meg mindent
azonnal, de a nemzetállamok (mint Magyarország
is Orbán szerint) nem oldanak meg semmit, állította
anno egy svájci filozófus. Az
együttműködés egységében
lehetne meg a kívánatos
erő, de erről kormányfőnk,
úgy tűnik, még sohasem
hallott. Közben meg azon
mereng, hogy „a magyar és
az európai jövő azon múlik
majd, hogy meg tudjuk-e
őrizni a keresztény értéken
álló identitásunkat és kultúránkat”.
A politika és a kereszténység két különböző valami, amelyek ha összekapaszkodtak, ritkán sült ki
belőlük jó dolog. És amire

A magyar irodalom legális és illegális arca ezért egészen
más, és nekünk ezzel együtt kell élnünk, ennek a kétarcúságnak hatása van a született szövegekre, ezen keresztül pedig
magára a nyelvre. Gondoljanak csak arra, hogy a testiségről
csak orvosi nyelven vagy trágárul tudunk beszélni, átmenet
még a modern prózában sincs. És akkor még szó sem volt a
gondolkodásról, az olvasásértésről és félreértésről, és persze
arról, hogy a hazai olvasó egyik legfontosabb, megőrzendő tudása, hogy lásson a sorok között.
Ami Szegedet illeti, sok szempontból lehet irodalmi főváros.

Grecsó Krisztián József Attila-díjas író.
Először is, mert metszéspontban van. Ideér a partiumi irodalom szele, és a vajdasági írók szemével sem nehéz
magunkra néznünk. Ilia Mihály élő szellemi hagyománya a
hármas határszélre került nagyváros irodalmi felelősségét
hordozza, azt, hogy a nemzeti egység mai és élő. Nem ideák
és téveszmék, hamis illúziók és keserű nosztalgia működteti,
hanem a kulturális önismeret, a minőségi tudás, az, hogy merünk kis nemzet, de európai kultúra lenni. Utóbbi pedig nem
pöffeszkedést, hanem nyitottságot és elfogadást jelent, azt,
hogy van készségünk örülni a nyelv és a kultúra sokszínűségének és beágyazottságának.
Aztán azért is irodalmi főváros ez a hely, mert minden időben igen alaposan megírták. És ez rendjén is van így, hiszen
Szeged irodalmi mítoszok nélkül a senki földje. Ha nem lenne
egyben fiktív tér is, már elvitte volna a feledés. Nem az árvíz
fojtotta volna meg, hanem a feledés pora. A városnak nincs
lelke – magától. Nem teszik élhetővé a házak meg a platánsorok, de még a Széchenyi tér tulipánfái sem. A város a megírt

Orbán még nem jött rá, ez
a „házasítás” már évszázadokkal korábban is többször mondott csődöt (számtalan történelmi példa utal
rá). Hiszen két, egymástól
távol eső és egymástól merőben eltérő (valóság és
fantázia) világról van szó.
Egyrészt szemléletük és
véleményük a valóságról
erőteljesen eltér egymástól. Másrészt a magyar nép
nem ruházta fel a hatalmat
(Orbán Viktor miniszterelnököt), hogy a nevében bevonják az egyházakat világi
dolgok együttes végzésébe
(talán egy népszavazás, a
részrehajló, evidens kérdéseket mellőzve, legalizálhatná a mostani gyakorlatot).
A populisták, nemzeti kereszténydemokraták a világtörténelem legsikeresebb
politikai és gazdasági integrációjának szétverésén
munkálkodnak, amelyben
azok a szélsőségesek vállalnak szerepet, akik a rom-

jain szeretnék felépíteni a
kiskirályságukat. Mindezt
Orbán nem merte bevallani (gyáván bujkál, nehogy
szócsatát kelljen vívnia az
ügyben). Fél, hogy egy ilyen
kiállásban veszítene, márpedig ő nem veszíthet – gondolja, ezért nyíltan nem áll
le vitatkozni senkivel sem.
Nota bene: ha az ellenfél a
tények kimondásával győzne – a kölcsönös vélemények szembeállítása alapján –, abban nem lehetne
szégyellnivalója senkinek,
inkább tisztelet jár a legyőzöttnek, a belátása és bátorsága elismeréseként.
Cas Mudde holland politológus azt mondta Orbánról: „A politikai cinizmus
bajnoka lett, aki nem egyéb
gondolkodásában és tetteiben, mint egy kaméleon.”
Persze Orbán is állított furcsa dolgokat, például azt,
hogy „nem én akadályozom
meg őket (az ellenzéket),
hogy győzzenek, hanem a
magyar emberek”. Még hi-

és el nem feledett hagyomány, a regényekben, történetekben
élő gyökérzet, a megírt anekdotákban létrejött identitás. Ezek
teszik valamivé.
Ha nincs megírva, nem létezik.
Ahol becsülik az íróikat, ott becsülik a mítoszaikat, ott minden kávéháznak, kricsminek, utcasaroknak legendája van.
A város szívét félteni kell, mert az még Szegednek sincsen
magától, csak ha írnak neki. A mi életünk sem marad emlékezetül, ha nem készülnek róla remekművek. Az olvasók élete,
világa, az önök szellemi öröksége sárgulhatna bele (elvileg)
a régi, bekötött újságokba – amit csak néhány félbolondnak
tartott helytörténész vesz majd elő –, ha nincsenek zseniális
könyvek. Nem az írókat kell félteni, de a szegedi kortárs létet,
a szellemiséget, a mai tudást a közös múltról, a hely folyton
megújuló, mégis Bálint Sándortól Ilia Mihályig ugyanazon gyökérről táplálkozó szellemét.
Végül – és a könyvhét szempontjából ez a legfontosabb
–, Szeged, most is, mint az évszázadok alatt szinte mindig,
élő irodalmi organizmus. A város, melynek feltétel nélküli saját írói vannak, akiknek nincsenek provinciális igái, sem kizárólagosan lokális olvasatai. Haász Róbert történelmi krimije,
Szilasi László megrázó, hiperrealista alanyisága persze gazdagodhat, ha itt (is) olvassák olvasóik, de a város nélkül is szabadok. Éppen ettől hoznak ide olyan sokat. Gyönyörű, pazarlóan
gazdag irodalmi élet buzog Kollár Árpádtól Orcsik Rolandig,
Szilágyi Zsófiától Szajbély Mihályig, Mikola Gyöngyitől Erdélyi
Ágiig, Fried Istvántól Tóth Ákosig, Bíró-Balogh Tamástól Szántai Márkig, és még mondhatnám, persze. Elnézést az erősen
foghíjas névsorért!
Ha megvalósul a harmadik híd, és Szilasi városregénye
és döbbenetes erejű, szociálisan egyedien érzékeny prózája
nemcsak a jelenünket őrzi majd, hanem a jövőt is alakítja,
akkor mi, olvasók összemosolyoghatunk. A mi hazánk, a mi
kultúránk, a mi soraink arról: kik is vagyunk valójában.
A 2019-es szegedi könyvhetet, a kortárs irodalom ünnepét ez az utolsó előtti mondat nyitja meg, amit most, ebben a
pillanatban olvasok fel önöknek. Olvassanak továbbra is sokat, maradjunk hűek egymáshoz!
Grecsó Krisztián
(Elhangzott a Dugonics téren, a 90. ünnepi könyvhét
megnyitóján.)

hető is volna az előbbi mondat, ha nem tenném hozzá
a szemérmes keresztény
vezér gondolatához, hogy a
győzelme érdekében mindenre képes volt. Szájuk íze
szerint módosítottak törvényeket, szinte nyíltan csaltak
a választások alkalmával,
hazudtak, és minden egyebet elkövettek a győzelmük
érdekében. Hogy ne is szóljak a hírforrások erőteljes
korlátozásáról és egyoldalúságáról (MTV). Közben meg
azt kántálta kormányfőnk,
„a magyar és az európai jövő
azon múlik majd, hogy meg
tudjuk-e őrizni a keresztény
értéken álló identitásunkat
és kultúránkat”.
Megjegyzem, ahhoz, hogy
a magyar nép jól is érezze
magát a saját hazájában,
nincs szükség másra, csak

egy tisztességes és becsületes kormányra. Olyan
kormányra, amelyik folyamatosan intézi az emberek
ügyes-bajos dolgait, nem pedig a maga és hívei korrupt
ügyeit karolja fel.
Ehhez emberi tisztesség,
becsület és megbízhatóság
kell!
Az Európai Unió még
jó darabig a tagországok
együttműködéséről fog szólni, ezért nem a bevándorlás,
hanem az érdekek összehangolása képezi a jövőt.
Nem csodálom hát, hogy
Magyarország régóta és még
mindig az ábrándok országa. Távol a realitástól és az
igazságtól. Hogy meddig? Az
csak rajtunk múlik. De az ellenzéken mindenképp.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkeszt ségünk fenntartja a jogot arra, hogy az
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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Már a világbajnokság lebeg a szeme el tt

Olasz Anna mesterhármasa

TÁVOZHAT A KAPITÁNY.
Internetes kosárlabda-szakportálok egybehangzó értesülései szerint a NaturtexSZTE-Szedeák csapatkapitánya, Juhos Levente a következő idénytől Szolnokon
folytatja pályafutását. Az
Olajtól távozó Tóth Ádám
helyére érkezne a szegediek
28 éves válogatott játékosa.
Juhos négy évet töltött Szegeden. További hír a csapat
háza tájáról, hogy a klub saját nevelésű játékosa, Wirth
Ádám egy évet hosszabbított, így ő jövőre is a Szedeák színeiben fog pályára
lépni.
MEGVAN A SZABADKÁRTYA. A magyar kézilabda-bajnokságból csak a bajnok indul automatikusan a
Bajnokok Ligájában, s mivel
a MOL-Pick Szeged elveszítette a inálét, így szabadkártyára pályázott az Európai Kézilabda Szövetségnél.
Ezt megkapta, így jövőre is
indulhat a legrangosabb európai kupasorozatban.
NEMZETKÖZI VÍZILABDATORNA SZEGEDEN. Két
év kihagyás után tért viszsza a nemzetközi vízilabdaélet a városba. A 4. K&H
U14-es vízilabdatornán Magyarország, Szlovákia, Horvátország és Szerbia legjobb
utánpótlás-játékosai ugrottak medencébe. A mieink
A és B válogatottat is indítottak, s az előbbiben három szegedi is szerepelt.
A Szegedi Vízipóló Suliból
Horváth Vencel, Leinweber
Olivér és Pörge Zsombor
kapott meghívót, valamint
a csapat másodedzője, Lehmann István.
60 ÉVES A VÍZITELEP.
Június 29-én ünneplik a
Szegedi Vízitelep 60. születésnapját. Az NKM Szeged
VE a jubileumi eseményen
vendégül látja a klub élő
legendáit, az elmúlt hatvan év VB- és EB-érmes
versenyzőit, valamint edzőiket, a korábbi elnököket,
a kiemelt támogatókat és
a jelenlegi elnökség tagjait. A szervezők egész nap
várják az érdeklődőket a
vízitelepen. Az ünnepi nap
a 27. Hanzók Örs emlékversennyel indul, amely a
régió egyik legfontosabb
utánpótlásversenye, emellett sárkányhajó- és kajakpóló-bemutató is lesz.

Visszavonul a legjobb magyar bocciás

Béres Dezs befejezte
Magyarország legsikeresebb bocciása, Béres Dezső végleg
befejezte pályafutását. Az Európa-bajnok sportoló egészségi állapota miatt nem tudja folytatni a versenyzést.
Végleg letette a labdát
Béres Dezső. A Szegedi
Mozgássérültek Alternatív
Egyesületének versenyzője
betegsége miatt döntött a
sportág befejezése mellett.
Béres 1995-ben kezdte el
a kifejezetten parasportolóknak szánt labdajátékot,
melynek
legeredményesebb hazai versenyzője lett.
Két paralimpiát is megjárt:

2004-ben, Athénban, Gyurkota Józseffel párosban
bronzérmet szerzett, ám
sajnos 2008-ban, Pekingben már nem sikerült a
dobogós helyezés. A Béres–Gyurkota páros BC–4
kategóriában Európa-bajnoki címet, világbajnoki
ezüstérmet és világkupa-aranyérmet is nyert. A
pekingi olimpia után Antal

Andor vette át az edzői feladatokat, ő készítette fel a
44 éves sportolót.
– 2008-ban megkértek,
hogy legyek az edzője, pedig én azt sem tudtam, hogy
mi az a boccia. Dezsőre támaszkodhattam, mert ő tud
erről a legtöbbet Magyarországon. Az életét tette föl
erre a sportágra, s végtelenül sajnálom, hogy nem jutottak ki a riói paralimpiára.
Nem rajtuk múlt – mondta
meghatódva Antal Andor,
Béres Dezső trénere.

Hazánk legeredményesebb hosszútávúszója, Olasz Anna
a nemzetközi mez nyben is bizonyítana.
Három számban is országos bajnok lett idén a
Haász SZUE világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes
úszója, Olasz Anna. Szűk
egy hónap múlva pedig már
az olimpiára szeretné magát kvaliikálni.
A Haász SZUE kiválósága,
Olasz Anna Balatonfüreden
ugrott vízbe, a FINA nyíltvízi világkupa negyedik állomásán, amely a magyar
versenyzőknek egyben országos bajnokság is volt.
A világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes hosszútávúszó
a 10 ezer méteres távon a
tizennegyedik lett, a hazai
versenyzők közül viszont az

első. Ezzel triplázott, hiszen
a medencés országos bajnokságok 5 és 10 kilométeres számát is megnyerte.
Most gőzerővel készül a
dél-koreai olimpiai kvaliikációs világbajnokságra, ahol
az első tízben kell végeznie ahhoz, hogy kijusson a
2020-as tokiói ötkarikás játékokra.
– Körülbelül húsz éve
úszom, és ez még sosem sikerült. Persze ehhez sokkal
több gyorsítást kell végeznem, s ezt megbeszéltük
edzőmmel, Gellért Gáborral
is – mondta Olasz Anna,
a Haász SZUE világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes
úszója.

Béres Dezs , a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének versenyz je
befejezte a játékot.

Érmes szezonzárás

8 érem az ATSK iataljaitól

Bizonyos szempontból az utolsó megmérettetésen léptek asztalhoz az ATSK Szeged pingpongosai. A fővárosból minden
éremből jutott a iataloknak.

A serdül leány páros aranyérmesei: Pelyva Boglárka és Sztanó Krisztina,
valamint ezüstérmesei: Szosznyák Emma és Hangai Flóra

A tavaszi szezon utolsó megmérettetése a
kelet-magyarországi újonc és serdülő területi ranglistaverseny volt a szegedi utánpótláskorú pingpongosok számára, amelyet
az Ormai Csarnokban rendeztek, Budapesten.
Az ATSK Szeged versenyzői nagyszerűen szerepeltek, hiszen két arany-, négy
ezüst- és két bronzérmet szereztek. U11ben Erdélyi Blanka az első, Szögi Szonja pedig a második lett. Szintén ebben a
korosztályban a fiúk mezőnyében ezúttal
nem sikerült az éremszerzés. Erdélyi Blanka U13-ban is elindult, s ezüstérmes lett,
míg a fiúknál Kókai Ákos ugyanitt bronzérmet szerzett. Serdülőben Pelyva Boglárka
második, Sztanó Krisztina pedig harmadik lett. Ugyanezen korosztály páros versenyszámában Pelyva Boglárka és Sztanó
Krisztina nyert a szintén szegedi Szosznyák
Emma – Hangai Flóra kettős előtt. A fiatalokat Bárkányi Gabriella, Bácsi Bernát, Márki
Ernő és Simon Viktor segítette a tornán
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A Sziki Nyár programsorozatban Kökény Attila ad koncertet.

CSOPORTTERÁPIA
Időpont: július 2., kedd, 20
óra 30 perc
Helyszín: a városháza udvara
Vígjáték a lélekről, az esendőségről, a vágyakozásról, az
útkeresésről – azaz rólunk. A
Madách Színház musicalpályázatának díjnyertes darabjában hat vadidegen, három
féri és három nő érkezik csoportterápiára. Kezdetét veszi
az analízis, annak rendje és
módja szerint, azonban egy
apró hiányosság hátráltatja

a dolgok szokásos menetét.
Hol lehet az orvos? A váratlan
fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történet során
további kérdések merülnek
fel.
HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE A
N KET?
Időpont: július 3., szerda, 20
óra 30 perc
Helyszín: a városháza udvara
Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szülőszo-

ba ajtajában döbben rá arra,
hogy nemcsak a gyerekekkel
nem tud bánni, de a nőkkel
sem? Miért a mi hibánk, ha ők
rosszat álmodnak? Miért baj,
ha őszintén válaszolunk arra
a kérdésre, hogy fogytam-e?
Érdemes-e a friss jogosítványnyal vezető feleségünknek
tanácsokat osztogatni a forgalomban? Eljön-e az a pillanat egy nő életében, amikor
azt mondja: köszönöm, van
elég cipőm, nem kell több.
Illetve, hogy mindezek ellenére miért dobban meg mégis
a szívünk, ha belép a szobába? Nos, ezekre a kérdésekre
nem tud választ adni az előadás. Viszont számos hasonló
kérdést vet fel az együttélés
nehézségeiről, szépségeiről,
örömeiről. Egyszemélyes vígjáték, nyolc különböző karakter, nyolcvan percben, Csányi
Sándor előadásában.

DOCPIANO BAND: EGY
KLEIN VOLT HOL NEM
VOLT
Időpont: július 4., csütörtök,
20 óra 30 perc
Helyszín: a városháza udvara
A Nagyapa, Jozef Klein kalandos életének valós és
kevésbé valós, de kétséget
kizáróan vidám és tanulságos életét meséli el két felvonásban a Docpiano Band
Egy Klein volt hol nem volt
című előadása. A darab zenei anyagául az együttes Ha-

kol Beseder – magyarul Minden rendben – című lemeze
szolgált. A zenekar tagjai
Borovics Tamás játékával
és néhány kedvenc dalukkal
kiegészülve egy közös utazásra hívják a közönséget,
térben és időben.
KÖKÉNY ATTILA KONCERT
Időpont: július 6., szombat, 20 óra 30 perc
Helyszín: Sziksósfürdő Strand
és Kemping

KÖVI SZABOLCS PIHEN SZÉKES KONCERTJEI
Időpont: július 7., vasárnap,
13-től 19 óráig
Helyszín: Szegedi Füvészkert
Pihenőszékes
koncertek
a Lótuszos-tó partján, eső
esetén a Füvészkert pálmaházában. A nézőszám korlátozott, előadásonként 30 fő,
ezért előzetes jelentkezés
szükséges a koviszabolcs@
gmail.com e-mail címen. Az
előadások kezdési időpontjai: 13, 15, 17 és 19
óra. Jegyvásárlás
csak Kövi Szabolcstól közvetlenül lehetséges.
KÖKÉNY
ATTILA

Szeretne 2 belép jegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhet ségét (lakcím, e-mail cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gy jt ládába! Beküldési határid : július 3. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkeszt ségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének
megfelel en kezelje és tárolja. Adatait legkés bb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az el z számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A szegedi halastó, beleestem kocsistól, lovastól. A nyertes: Török Gábor Jánosné. Gratulálunk!
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HOROSZKÓP
KOS (III. 21–IV. 20.) Érzelmi élete igen kaotikusan alakult az utóbbi időben. Ám most komoly
változás előtt áll – ne hagyja
ki a kínálkozó lehetőséget,
mert ki tudja, mikor lesz
hasonló!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Az önre amúgy is
jellemző dominancia
többször is súrolhatja
az elviselhetőség határát.
Persze akaratereje segítségével megfékezheti, s így elkerülheti a súlyosabb konfliktusokat!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Figyeljen arra, hogy
mások rossz hangulata ne rontsa el az ön
kedvét. Igyekezzék olyanokkal barátkozni, akik vidámságot csempészhetnek az életébe! A jókedv könnyen
átragadhat önre is.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Miközben a magánéletében egyre feszültebb
napok következhetnek,
a munkahelyén épp az ellenkező történik majd. Próbálja meg a munkahelyi
sikereit a magánszférába is
átplántálni!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Az önben lévő erős
szenvedélyek minden
mást elnyomnak a lelkében, s néha szinte felrobban ön körül a levegő.
Próbálja meg ezeket akár
komoly izikai megterhelés
árán is megfékezni!
SZ Z (VIII. 23–IX. 22.)
Az élet apró örömei,
amelyeket ön fontosnak tart, most különösen nagy számban jelentkeznek majd. Próbáljon meg ezek
közül minél többet megőrizni
a szűkebb napokra!
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
A nyugalmát, mely olyannyira fontos az ön
számára, egy szenvedélyes érzés zavarhatja meg.
Ám egyáltalán nem fogja
megbánni, ha átadja magát
ennek!
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Bár néha úgy érzi, elege van a világból,
ne engedje, hogy ez
az érzés úrrá legyen önön!
Töltsön minél több időt a
barátaival.
NYILAS (XI. 22–XII. 21.)
Energiái koncentráltak, így képes lesz minden nehezebbnek tűnő feladat elvégzésére. Kiváló munkájával számos kollégája nagyobb megbecsülését is kivívja majd.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Kellemes meglepetések várhatnak önre –
ám nem szabad arra
gondolnia, hogy mikor törik
meg a varázs! Koncentráljon
a szép pillanatokra, így élheti
át teljesen az élményt.
VÍZÖNT (I. 21–II. 19.)
Eleinte feszültségekkel
teli napok várnak önre, de aztán minden
megváltozik, s nagy sétákat
tehet az élet napos oldalán!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Úgy tűnik, eljött a pillanat, hogy lezárjon egy
régóta rosszul működő
kapcsolatot. Ha azt érzi,
hogy még megmenthető, akkor ne habozzon, és tegye meg
az első lépéseket!

FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Július 2., kedd, 19.55
Szeged, Székesfehérvár,
Kaposvár, Békéscsaba –
négy színház, négy bemutató.
SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR MAGAZIN
Július 3., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset – a
hét legfontosabb témájáról.
TERMÉSZETLES – TERMÉSZETVÉDELMI
MAGAZIN
Július 5., péntek, 19.25
Pulykák nevelnek kis fácánokat, a Maty-ér feltöltése,
haltelepítése és egy különleges kutyabemutató.
1912-BEN A LEÁNYVÁSÁR VOLT A LEGNAGYOBB SIKER A SZEGEDI SZÍNHÁZBAN. Az előadás mozgatórugója a jókedvvel játszó Antal Erzsi volt (képünkön). A Jacobi-operett három hónap alatt – a színház történetében
addig példátlanul – 19 előadást ért meg. A Rákosi Szidi szí-

nésziskolájában végzett Bende László (képünkön) az 1920as években játszott Szegeden. Eleinte szerelmes szerepeket
alakított a korszak sikerdarabjaiban, majd jellemszínészi
szerepkörre tért át. Pályája végén kis karakterszerepeket
játszott a Vígszínházban. Forrás: Móra Ferenc Múzeum

DOKUSÁV
Július 7., vasárnap, 20.00
Neve is van: Budapest, 1.
rész – Kocsis Tibor filmje
f városunk látható és rejtett arcairól.

Id járás-el rejelzés Szegedre: h ség várható
Június 29.
szombat

Június 30.
vasárnap

Július 1.
hétf

Július 2.
kedd

Július 3.
szerda

Július 4.
csütörtök

Július 5.
péntek

26/17
Péter,
Pál

28/16
Pál

31/18
Tihamér,
Annamária

33/20
Ottó

32/20
Kornél,
Soma

31/20
Urlik

30/19
Emese,
Sarolta

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
június 14-én: Várszegi László és Pósa Melinda Gabriella, Ignáth Gergő László és
Zsíros Réka; június 15-én:
Révész Máté János és Nagyi
Barbara Erika, Farkas Dénes
és Zádori Edina, Szabó Dénes Kristóf és Karai Adrienn,
Cora Zoltán és Molnár Ildikó,
Deák Bálint és Kondé Klára,
Nagy Bogát és Somogyi Szilvia, Andrási Norbert és Nagy
Ágota, Nagy Szabolcs és Sauer Anett Katalin, Dedovics
Milán Zoltán és Hóbor Alexandra, Garai Ákos és Hordiienko Yana Volodymyrivna,
Banga Sándor és Farkas

FOGADÓÓRA
Edina, Csókás Ferenc és Kunyi
Barbara Anna, Jónai József és
Buri Hilda, Petrik Zsolt és Cservenyák Felícia, Treitz Ákos és
Vígh Adrienn Zsuzsanna, Dunai
Tamás és Szalai Anna.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Molnár Csabának és Szombati
Alexandrának 2019. 06. 16-án
Márk, Kele Istvánnak és Erdélyi
Edit Juditnak 2019. 06. 16-án
Dominika és Bianka, Gál Tamás Mátyásnak és Skarbit Nórának 2019. 06. 13-án Angelika Éva, Szűcs Kálmánnak és
Csókási Irén Katalinnak 2019.
06. 13-án Boglárka nevű gyermeke született.
Gratulálunk!
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