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Lezárják a vasúti átjárót
A tram traint építik a Sándorfalvi úton. 

Új edzőpáros 
Zsadányi 
Sándor és 
Laluska Balázs 
a női kézisek 
kispadján.

Sok a szé-
gyellnivaló 
Závada Pál 
megmondja 
a vélemé-
nyét, ha 
kérdezik. 

6.

8.

Rövid, ám annál sikeresebb Szegeden 
a BP legújabb kori története. Alig három 
éve jelentették be, hogy üzleti szolgáltató 
központot nyitnak Szegeden. A központ 
a világ egyik legnagyobb integrált ener- 
giaipari cégének pénzügyi, számviteli, be-
szerzési és adóügyeit intézi a Tisza-parti 
városból, s ezzel 2020-ig 500 új munka-
helyet teremt. Fő szempontjuk a város ki-
választásakor a megfelelő munkaerő-el-
látottság, az egyetem jelenléte és a jó 
infrastruktúra volt. Szeged Magyarország 
második legnagyobb egyetemi városa, 
sok a diplomás, s itt van a legtöbb diák 
a lakosság számához viszonyítva. Kneze-
vics Viktor, a BP országigazgatója lapunk 
kérdésére elmondta: fontos szempont 
volt az is, hogy az önkormányzat tárt ka-
rokkal fogadta őket, és minden segítsé-
get megadott ahhoz, hogy Szegedre tele-
pülhessenek.
Írásunk a 3. oldalon

Ötszáz új munkahelyet  
és korszerű munkakultúrát hozott a BP

Noha 2020-ra kellett volna felfejleszteni a létszámot, 
máris ötszázan dolgoznak a város egyik legszebb irodakomplexumában,  

a hajdani ruhagyár épületében. Fotó: Iványi Aurél

Tavaly indult el Szegeden a 
gyermekintézmény-felújítási 
program, melynek keretében 
12 intézmény (6 bölcsőde 
és 6 óvoda) újul meg a vá-
rosban. Ezek közül nyolc már 
el is készült. A napokban a 
111 millió forintból felújított 
szentmihályi bölcsődét adta 
át Botka László polgármester. 
Az épület 1959-ben épült, így 
megérett a felújításra. A kor-

szerűsítésnek köszönhetően 
21. századi körülmények vár-
ják a gyerekeket. A pincétől a 
padlásig megújult az épület. 
Kicserélték a nyílászárókat, a 
lambériát, a padlót, a tetőt és 
az elektromos hálózatot. Az 
épület kívülről hőszigetelést 
kapott, s felújították a csa-
tornákat, korszerűsítették a 
világítást is. 
Folytatás a 4. oldalon

Megújult a 60 éves 
szentmihályi bölcsőde

Nagy Sándor alpolgármester a Momentum, Kiss Henriett az Összefogás Szegedért  
Egyesület, Mihálik Edvin a Momentum, Kozma József önkormányzati képviselő  

és Szabó Sándor országgyűlési képviselő az MSZP, Tóth Péter a Jobbik,  
Fehér Attila az LMP, Kovács Tamás pedig a Párbeszéd képviseletében állt ki  

Botka László és programja mellett az első napon. Fotó: Szabó Luca

Botka László polgármester és Király Sándorné,  
a Bölcsődei és Gyermekjóléti Központ igazgatója (balról) 

gondozók és egy oda járó kislány segítségével adta át  
az épületet. Fotó: Szabó Luca

Teljes ellenzéki összefogás Botka 
László és programja mellett

évben mindent megtettek 
azért, hogy ez a város fejlőd-
jön, élhető legyen, és munká-
juk eredményességét a sze-
gediek visszaigazolták. 

A napokban az a milliár-
dos vállalkozó, Nemesi Pál 
is bejelentkezett „független” 
polgármesterjelöltnek, aki 
előtte Orbán Viktorral, Kuba-
tov Gáborral és Bartók Csa-
bával egyeztetett. A több mint 
tíz éve a megyei iparkamarát 
elnöklő Nemesi a sajtótájé-
koztatóján azt hangsúlyozta, 
hogy többet lehet tenni a helyi 
ipar érdekében. Orbán Viktor-
hoz hasonlóan ő is beígérte a 
harmadik hidat a városnak, 
illetve hogy kinyitná a bezárt 
parkolóházat, sőt még egy 
harmadikat is építene. A 63 
esztendős jelölt Botka László-
ról (aki 46 éves) azt mondta, 
szerinte a polgármester „elfá-
radt és befásult”.
Részletek a 2. és az 5. ol-
dalon

Szegeden is létrejött az 
együttműködés a demokra-
tikus pártok között: közösen 
indulnak az őszi önkormány-
zati választáson. A civileket 
és pártokat összefogó szö-
vetség célja, hogy Szeged a 
békés fejlődés városa marad-
jon. Ezért minden körzetben 

közös jelölteket állítanak, 
és együtt támogatják Botka 
László polgármester újravá-
lasztását és programját. Az 
első napon a Magyar Szoci-
alista Párt, a Momentum, a 
Párbeszéd, a Lehet Más a 
Politika, a Jobbik és az Össze-
fogás Szegedért Egyesület 

közösen állt ki a szolidáris, 
európai Szegedért. Másnap 
a Demokratikus Koalíció is 
csatlakozott ehhez a széles 
körű összefogáshoz. Szabó 
Sándor, Szeged országgyűlé-
si képviselője a bemutatkozó 
sajtótájékoztatón úgy fogal-
mazott: az elmúlt tizenhét 

A tápai tarhonyafesztivállal a 
helybeliek hagyományt őriz-
nek, népszerűsítik a tradicio-
nális tápai konyhát, és remek 
közösségi élmény – mondta 
a rendezvény megnyitóján 
Szécsényi Rózsa, Tápé önkor-
mányzati képviselője. A tarho-
nyafőző versenyre 17 csapat 
jelentkezett, összesen 284 
fővel. Miklós Lajosék birka-

húsos tarhonyával nyerték a 
megmérettetést. A zsűri kü-
löndíját a tarhonyás lasagne 
érdemelte ki. A Búcsú téren a 
nap folyamán magyar mester-
ségek mutatkoztak be, zenél-
tek a Tápéi Ifjú Citerások és 
a Szögedi Tiszavirág Citeraze-
nekar, este pedig Péter Szabó 
Szilvia lépett színpadra. 
Folytatás az 5. oldalon

Kitüntették Molnár Máriát

Birkás tarhonya nyert a falunapon

Tarhonyafesztiváltól, kézművesektől és koncertektől volt 
hangos a Búcsú tér a falunapon. Fotó: Szabó Luca
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Nem is független, és Sze-
ged gazdaságához sem ért 
az új polgármesterjelölt, a 
milliárdos Nemesi Pál.

Bemutatkozó sajtótájékozta-
tóján Nemesi Pál azt állította, 
független polgármesterjelölt 
lesz. Ezzel szemben a szeged.
hu megírta: „Ha egy madár 
úgy jár, mint egy kacsa, úgy 
úszik, mint egy kacsa, és úgy 
hápog, mint egy kacsa, akkor 
az valószínűleg egy kacsa.” 
Az újabb „független” polgár-
mesterjelöltre lefordítva ez 
annyit tesz, hogy aki a Fidesz 
szimbolikus helyét, Lakitele-
ket építi milliárdokért, akinek 
a cégcsoportja az elmúlt öt 
évben 36 milliárdos forgal-
mat bonyolított, akit a szegedi 
Fidesz támogat, akit a Fidesz 
Szegedre telepített kampány-
stábja fotóz, és aki Orbán 
Viktorral, Kubatov Gáborral 
és Bartók Csabával egyeztet 
– az fideszes milliárdos. 

Azt is mondta Nemesi 
Pál, hogy többet lehet ten-
ni a helyi ipar érdekében. 
Mondta ezt úgy, hogy több 
mint tíz éve a megyei ipar-
kamara elnöke. És mond-
ta ezt úgy, hogy a szegedi 
gazdaságot sem ismeri. A 

város iparűzési adójáról 
beszélve nem kicsit lőtt 
mellé: 900 milliót tévedett. 
Az egyik első Facebook-be-
jegyzésében Szeged lesza-
kadását próbálja ugyanis 
ránk erőltetni azzal, hogy 
azt állítja, mindössze 9,3 

milliárd forint volt tavaly a 
város iparűzésiadó-bevéte-
le. A valóság ezzel szemben 
az, hogy majdnem egymilli-
árddal tévedett a nagyvál-
lalkozó polgármesterjelölt: 
2018-ban Szeged iparűzé-
siadó-bevétele rekordot ért 
el, összesen 10,2 milliárd 
forinttal. 

Két nap alatt egy máso-
dikat is tévedett Nemesi. 
A Professzorok Batthyány 
Körének szegedi tagjainál 
tett látogatásán azt mondta, 
Botka rossz hozzáállása mi-
att ment inkább Debrecen-
be az Egis nagyberuházása. 
Ezzel szemben a valóság az, 
hogy az Egisnek nincs gyá-
ra Debrecenben, és nem is 
tervezik, hogy ott gyógyszer-
gyárat nyitnak. Nemesi azt 
állította bemutatkozásakor, 
hogy senki nem tudja és fog-
ja dróton rángatni, márpedig 
ez a két tévedés épp az el-
lenkezőjére utal.

2 ● Aktuális ERŐS MONDATOK. „A párhuzam segíthet az orbáni mentalitás megértésében is. Torgyán nagyvárosi ügyvédként játszotta el a kisgazdát, 
Orbán kisgazda lelkületű, nagygazda vértezettségű emberként kér magának világszínpadi főszerepet.” Nagy N. Péter (168ora.hu)

Az állam építi majd a tram train vágányait  
a Sándorfalvi úti átjáróban Fotó: Menyhárt Luca

Lezárják a vasúti átjárót
Odaértek a tram train épí-
tői a Sándorfalvi úthoz: egy 
hónapra teljesen lezárják 
az átjárót. Szélesebb lesz a 
vasúti töltés, hiszen itt dupla 
vágány épül, ki kell cserélni 
a mostani sínpárt. Gyalog 
és kerékpárral át lehet majd 
menni, az autósok pedig az 

M43-as felé kerülhetnek. A 
sándorfalvi lehajtó és a 47-
es lehajtó között terelik be 
Szegedre és terelik ki a vá-
rosból a forgalmat: ezen a 
rövid szakaszon nincsenek 
díjfizetést ellenőrző kame-
rák, így ezért a kerülőért 
nem kell matricát vásárolni.

A lábukkal szavazták le  
a harmadik szegedi hidat  

a fideszesek
A szegedi B. Nagy László és a 
hódmezővásárhelyi Lázár Já-
nos sem vett részt azon a par-
lamenti szavazáson, amely 2 
milliárd forintot biztosított 
volna a harmadik szegedi 
híd előkészítő munkálataira. 
A fideszesek így a lábukkal 
szavazták le a harmadik Ti-
sza-híd megépítését. 

Bár az Integrált Közlekedés-
fejlesztési Operatív Program 
kiemelt beruházásként tartja 
nyilván az Orbán Viktor ál-
tal kétszer is megígért déli 
Tisza-hidat, azonban még 
egyetlen kapavágás sem tör-
tént az ügyben, noha a tervek 

készen állnak. A 15 és fél mil-
liárd forintos beruházás egy 
vegyes forgalmú (közúti és 
vasúti) Tisza-hidat, s a hozzá 
kapcsolódó vasúti és tömeg-
közlekedést kiszolgáló P+R 
parkolót is tartalmaz az ígére-
tek szerint.

Ezt elégelte meg Szabó 
Sándor, az MSZP–Párbeszéd 
szegedi képviselője, aki június 
19-én benyújtott egy költség-
vetési módosító javaslatot, 
amiről az Országgyűlés hétfő 
délután szavazott. Szabó Sán-
dor a Rogán Antal-féle propa-
gandaminisztérium költség-
vetéséből csoportosított volna 

át 2 milliárd forintot a híd elő-
készítő munkálataira.

A képviselők 54 igen mel-
lett 115 nemmel és 0 tar- 
tózkodással leszavazták Sza- 
bó Sándor javaslatát. A Fi-
desz–KDNP képviselői nem-
mel voksoltak. Harmincan 
nem szavaztak, köztük a sze-
gedi B. Nagy László és a hód-
mezővásárhelyi Lázár János. 

Szabó Sándor annyit 
mondott a szeged.hu-nak, 
hogy Szeged legfontosabb 
beruházása lenne a harma-
dik híd, erről Botka László 
és Orbán Viktor a Modern 
Városok Program keretében 
meg is állapodott. Szeged 

tartotta magát a megállapo-
dáshoz, elkészítette a terve-
ket, a kormányhivatal kiadta 
a szükséges engedélyeket. A 
megvalósításról csak kitérő 
válaszokat kapott. A képvi-
selő hozzátette: szomorú, 
hogy a szegedi B. Nagy Lász-
ló és a makóiakat is képvise-
lő Lázár János a munkaidő 
ellenére sem tartotta fontos-
nak azt, hogy részt vegyen  
a szavazáson, az pedig  
még inkább elgondolkodta-
tó, hogy így nem támogatták 
az egész térség számára 
fontos harmadik Tisza-híd 
előkészítését.

A harmadik híd látványterve

Nemesi Pál nagyvállalkozó, a megyei iparkamara elnöke. 
Fotó: Szabó Luca

900 milliót tévedett, fantomgyárral kampányolt

A milliárdos Nemesi Pál a független  
fideszes polgármesterjelölt

Egy húsz méter hosszú 
háromárbócos játszó-
hajó lesz a különle-
gessége az újszegedi 
víztorony előtt épülő 
közösségi térnek. A 
munkaterületet Bot-
ka László a napokban 
adta át az építőknek.

– Sorra újítjuk meg a 
városrészek közösségi 
tereit – utalt  a hely-
színen Botka László 
polgármester a Klap-
ka és Kolozsvári téri, 
valamint a dorozsmai 
sikeres beruházások-
ra. Elmondta, hogy a 
130 millió forintos Fő 
fasori beruházást az 
önkormányzat saját 
költségvetéséből finan-
szírozza. A víztorony 
előtti téren a következő 
120 napban többek kö-
zött streetballpálya és 
rekreációt segítő pihe-
nőrész létesül. A téren 
hat fát ki kell vágni a 
beruházás részeként, 
ám helyette több mint 
tízszer annyit, összesen 

68 lombos fát, valamint 
közel 500 cserjét ültetnek. 

Új LED lámpás világítást 
is kap a környék, amihez öt 
kandelábert telepítenek. A 
tér különlegessége lesz to-
vábbá, hogy öt úgynevezett 
heverésződombot is kiala-
kítanak a területen. – Egy 
20 méter hosszú, 10 mé-
ter széles, három 10 méter 
magas árbóccal felszerelt 
játszóhajó lesz a közös-
ségi tér igazi szenzációja 
– mondta el Botka László, 
majd hozzátette: Szegeden 
ilyen különleges játszótér 
eddig még nem épült.

Joób Márton, a körzet 
önkormányzati képviselő-
je elmondta, a városrész 
eddig híján volt egy olyan 
közösségi parknak, ahol a 
legkisebbektől az idősekig 
az egész család egy kö-
zös területen megtalálja a 
pihenésre, a játékra és a 
sportolásra alkalmas teret. 
Következő lépésben parko-
lók épülnek a tér körül. Az 
újabb fejlesztés: tornacsar-
nok létesül a Gregor József 
Általános Iskola udvarán.

Dorozsma, a Klapka és a Kolozsvári tér után Újszegeden a sor

Játszóhajó épül a kiskalózoknak 
és pihenő az időseknek

Joób Márton, a körzet önkormányzati képviselője  
elmondta: többek közt levendulakertet, sportpályát  

és az időseknek pihenőparkot is kialakítanak a téren.   
Fotó: Iványi Aurél
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Vélemény

Fütyülök a sötétben
Kedves barátom szokta azzal kezdeni, ha felhív egy újabb 
politikai hírrel, hogy „nem fütyülök a sötétben”. Arról én 
már tudom, hogy igenis de… De bizony hogy fütyül a sö-
tétben, bár mondhatnám azt is, hogy együtt fütyülünk, 
magyarán oszlatni próbáljuk a félelmünket. Különösen 
felerősödött ez az érzésem öt éve, az önkormányzati vá-
lasztások előtt, amikor ingyenpörkölttel, -jégkrémmel meg 
-krumplival igyekeztek szavazatokat szerezni a kormány-
párt szegedi jelöltjei. Azon túl, hogy egymás hátát lapo-
gatva bizakodtunk a barátommal, hogy a szegediek több-
ségét csak nem lehet efféle üveggyöngyökkel megvenni, 
újra és újra elmeséltük egymásnak, mennyien álltak sor-
ba az ingyen kapott bármiért. Meg persze jókat nevetgél-
tünk, felidézve közös ismerősünk sztoriját. Nyugdíjas ba-
rátnőnkhöz ugyanis szintén eljutottak az aktivista fiatalok 
az ingyenkrumplival, ám Erzsike, a „panelproli” azzal ráz-
ta le őket, hogy nem kell neki ez az egy tál lencse. Mire a 
fiataloknak elkerekedett a szemük, mondván, ők lencsét 
nem is hoztak. 

Aztán eljött októberben az önkormányzati választás éj-
szakája, és – mert én újságíróként akkor is a helyszínen 
figyeltem a történéseket – a barátommal telefonon osz-
tottuk meg az információinkat. Emlékszem, bár biztosra 
vettük, mennyire örültünk neki, hogy Szeged, a mi Szege-
dünk, amelyet mi szabadnak szeretünk, olyan jól teljesít. 
Szinte egyedül az országban megtartotta baloldali pol-
gármesterét, és erős demokrata többséget állított mögé, 
hogy a céljaihoz ereje is legyen. Büszkék voltunk arra az 
összefogásra, amely akkor a sikerhez vezetett. 

Azóta sok víz lefolyt a Tiszán. A hátunk mögött van már 
egy újabb parlamenti választás, az unióson is túl vagyunk. 
Ahogy egy kollégám szokta röviden mondani, a választók 
már rég megmutatták, mit akarnak: összefogást. A pártok 
és mások pedig most mintha másutt is tényleg kezdenék 
felfogni, mi a közös érdekünk, nemcsak beszélnek róla. 
Ezt jelzi a fővárosi előválasztás, valamint a vidéki váro-
sokban is lassan, de biztosan kibontakozó együttműkö-
dés. Mert hívhatjuk ezt koalíciónak, együttműködésnek, 
összefogásnak, 
a lényegen nem 
változtat. Esély 
ez őszig arra, 
hogy elhitessék 
a választóikkal, 
igenis van tét-
je annak, hogy 
kimozdulnak-e 
otthonról azon 
a fontos vasár-
napi napon, vagy sem. S egyúttal arról is meggyőzzenek 
bennünket: van remény rá, hogy ha ebbe az irányba me-
gyünk, három év múlva esélyünk lehet változtatni az or-
szágos politikán is.

Szegeden megint jó érzés látni, hogy együtt gondol-
kodnak a pártok és más jelölőszervezetek. A korábbiak 
és újabbak, másként, de ugyanazért a célért. Van még 
idő októberig, de már nem sok. Annyira azért elégnek kell 
lennie, hogy a minden korábbinál durvább fideszes össz- 
tűzzel szemben ezúttal is megmutatkozzon a higgadt 
gondolkodás. Még akkor, illetve azzal együtt is, hogy a 
kormánypárt újfent talált magának egy függetlennek ki-
kiáltott polgármesterjelöltet, aki már színre lépése előtt 
elveszítette független jellegét. Elég lesz az idő annak elle-
nére is, hogy miután bekebelezték a legrégibb vidéki na-
pilapot, most az ország legrégibb kereskedelmi rádióját 
készülnek elnémítani Szegeden, nehogy a helybeliek kor-
rekt tájékoztatáshoz juthassanak. Persze lehet legyinte-
ni rám és a gondolatmenetemre azzal, hogy már megint 
csak fütyülök a sötétben. 

Dombai Tünde

A választók már rég megmutat-
ták, mit akarnak: összefogást. 
A pártok és mások pedig most 
mintha másutt is tényleg kez-
denék felfogni, mi a közös érde-
künk.

Nemcsak a napfény csábította a BP-t Szegedre

Ötszáz új állást  
és korszerű munkakultúrát hoztak 

– 591 napja dolgoznak Szegeden  
a BP szolgáltató központjának munkatársai biztonságban  

– büszkélkedik Knezevics Viktor.

Idősebb szegedi autósok 
még emlékeznek rá, hogy 
egykor a mai Kálvária téren 
működött a British Petrol 
benzinkútja. Sokan tankol-
tak ott, egy talpalatnyi Nyu-
gat volt, szerették. Később 
az angol cég megszüntet-
te magyarországi kútjait. 
Szegedre viszont két éve 
visszatért a BP, de nekünk 
ma már egészen mást je-
lent ez a két betű: ötszáz 
új álláshelyet és modern 
munkakultúrát. Azt mond-
ják, azért választották Sze-
gedet, mert itt inspiráló a 
gazdasági környezet, és 
tárt karokkal fogadta őket 
a város. 

Rövid, de annál sikeresebb 
Szegeden a BP legújabb kori 
története. Alig három éve, 
2016 szeptemberében jelen-
tették be Budapesten, hogy 
üzleti szolgáltató központot 
nyitnak Szegeden. A központ 
a világ egyik legnagyobb in-
tegrált energiaipari cégének 
pénzügyi, számviteli, beszer-
zési és adóügyeit intézi a 
Tisza-parti városból, s ezzel 
2020-ig 500 új munkahelyet 
teremt.

Brian Puffer, a BP globá-
lis üzleti szolgáltatásokért 
felelős akkori alelnöke a 
bejelentéskor sem rejtette 
véka alá, hogy előzetesen 
három várossal tárgyaltak: 
Debrecennel, Péccsel és 
Szegeddel. S hogy miért Sze-
ged lett a befutó?

– A fő szempontunk a 
megfelelő munkaerő-ellá-
tottság, az egyetem jelenléte 
és a jó infrastruktúra volt. 
Szeged Magyarország má-
sodik legnagyobb egyetemi 
városa, sok a diplomás, itt 
van a legtöbb diák a lakos-
ság számához viszonyítva – 
mondta Knezevics Viktort, 
a BP országigazgatója, aki 

Szeged a tudásalapú 
gazdaságban hisz

A szolgáltató központok az autóipar után a második leg-
dinamikusabban fejlődő szektor ma Magyarországon; 
nyugat-európai szintű munkahelyeket jelentenek, jó 
kereseti lehetőséggel. A szegedi önkormányzat ehhez 
igazította gazdaságfejlesztési elképzeléseit, amelynek 
középpontjában a tudásalapú gazdaság áll. Fontos, 
hogy minél több magas hozzáadott értékű munkahely 
jöjjön létre a városban. 

Négyezer új 
munkahely

Az elmúlt másfél évti-
zedben 2500 informa-
tikai álláshely született 
Szegeden, a szolgál-
tató szektorban pedig 
újabb 800, így a BP 
500 alkalmazottjával 
együtt közel négyezer 
stabil, jól fizető mun-
kahellyel gazdagodott 
a város.

mindjárt hozzá is tette, fon-
tos szempont volt az is, hogy 
az önkormányzat tárt karok-
kal fogadta őket, és minden 
segítséget megadott ahhoz, 
hogy Szegedre települhes-
senek. – Az önkormányzat 
ingatlankezelő cégének se-
gítségével jutottunk például 
ideiglenes irodához a Híd 
utcában, de szegedi tevé-
kenységünk beindítását az 
egyetem is segítette.

A BP 1991 óta van jelen 
Magyarországon, többek kö-
zött Ferihegyen, a reptéren 
működik az Air BP, amely a 

repülőgépeket látja el üzem-
anyaggal, de a világcég hazai 
portfóliójába tartozik a Cast-
rol is, amely kenőanyagokat 
forgalmaz. 2009 óta Buda-
pesten a szegedihez hason-
ló, úgynevezett GBS-központ 
működik, ahol ma már 2 ez-
ren dolgoznak.

– Szerettük volna, ha 
nemcsak a fővárosban, de 

vidéken is működik szolgál-
tató központunk. Így nem 
Budapestre jönnek hozzánk 
például Szegedről frissen 
végzett diplomások, hanem 
mi jöttünk el hozzájuk – je-
gyezte meg Knezevics Viktor.

A szándék bejelentését 
követően napra pontosan 
egy évvel később, 2017. 
szeptember 26-án hivata-
losan is megnyitották a BP 
szegedi üzleti szolgáltató 
központját, az egykori ruha-
gyár teljesen felújított épüle-
tében. Akkor 270-en dolgoz-
tak ott.

– Három fontos terüle-
tet fed le a munkánk. Egy-
részt pénzügyi támogatást 
nyújtunk, például könyve-
lünk, kotrolling tevékenysé-
get végzünk főleg európai 
üzleteink számára, illetve 
észak-amerikai egységeink-
nek. Másrészt ügyfélszolgá-
lati munkákat látunk el, de a 
beszerzések adminisztráció-
ját is mi végezzük. Mindezt 
tizenöt nyelven. A cég ugyan-
is a világ egyik vezető integ-
rált energiavállalataként 72 
országban van jelen – össze-
gezte tevékenységüket. 

Az új szolgáltató központ 
megnyitásával a foglalkoz-
tatottak létszámát tekintve 
Magyarország a BP számára 
az öt legfontosabb ország, 
Szeged pedig a tíz legjelen-
tősebb város közé került. 

A szegedi irodában dol-
gozók 5 százaléka nem 

magyar. A nők aránya két-
harmad, 70 százalék pedig 
fiatalabb 35 évesnél. A ma-
gyar munkatársak döntő há-
nyada a Szegedi Tudomány-
egyetemen végzett. 

– Dél-afrikai munkatár- 
sunk is van, de olyan is 
akad, aki Budapestről jött 
haza Szegedre, amikor meg-
tudta, hogy itt nyitunk irodát 
– mondta a csapatról.

S hogy mi vonzza ide a 
diplomás fiatalokat? Nem-
csak az átlagnál magasabb 
fizetés.

– Ma már nagyon fontos 
az is, milyen egy cég mun-
kakultúrája. Nálunk például 
kevesebb a munkaállomás, 
mint ahányan vagyunk. En-
nek az az oka, hogy egy hé-
ten két napot otthonról is 

dolgozhatnak a kollégáink, 
s rugalmasan kezeljük a 
munkaidőt is. Egy a fontos, 
időben, jó minőségben kell 
elvégezni a feladatokat.

Knezevics Viktortól azt is 
megtudtuk: a szegedi egye-
temmel karöltve indítottak 
képzést, hogy a megfelelő 
munkaerőt a jövőben is biz-
tosítani tudják.

– Nem túl nagy a jövés-me-
nés, négy-öt százalék a fluk- 
tuáció, ennyi éppen egész-
séges is. Nálunk a legfonto-
sabb a nyelvtudás; az angol-
lal nincs is baj, németül jól 
értő kollégát már nehezebb 
találni, a hollandról pedig ne 
is beszéljünk – zárta gondo-
latait az országigazgató.

Ám nincsenek munka-
erőgondjaik, ezt jelzi az is, 
hogy bár 2020-ra kellett vol-
na felfejleszteni a létszámot, 
máris ötszázan dolgoznak a 
város egyik legszebb iroda-
épületében.

Rafai Gábor
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Veszélyben a Rádió88
Az ország legrégebbi, Szeged 
leghallgatottabb kereskedelmi 
rádiója a Rádió88, amely akár 
el is némulhat szeptembertől, 
ha a Fidesz által megszállt 
Médiatanács nem tesz végre 
eleget kötelezettségének, és 
nem tárgyal a rádió médiaszol-
gáltatási jogosultságáról – írta 
a médiahírekkel foglalkozó 
Média1.

A Rádió88 hét évvel ez-
előtt, 2012-ben, pályázat út-
ján nyert médiaszolgáltatási 

engedélyt, amit idén meg le-
hetne hosszabbítani öt évvel. 
A Rádió88 kérte ugyan a hosz-
szabbítást, de a Médiatanács 
nem tárgyalta, noha a törvény 
kötelezi erre. 

A Média1 kereste a Karas 
Mónika vezette Médiataná-
csot, magyarázzák meg, hogy 
miért nem tesznek eleget 
törvényi kötelezettségüknek. 
Választ nem kaptak. Karas 
Mónika, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elnöke – 

az NER egyik legfőbb bizalma-
sa – egyébként a napokban 
azzal került az országos hírek-
be, hogy havi 1,2 millió forint-
ról 4 millió forintra emelték a 
fizetését, és a Médiatanács el-
nöki posztjáért is jár neki 500 
ezer forint havonta.

Tóth Géza, a Rádió88 tulaj- 
donosa közleményben köszön- 
te meg a sok támogató üze-
netet, hozzátéve, hogy nem 
szűntek meg, és dolgoznak 
azon, hogy ez így is maradjon.

Megújult a 60 éves  
szentmihályi bölcsőde

Tavaly indult el Szegeden 
a gyermekintézmény-felújí- 
tási program, melynek ke- 
retében 12 intézmény szü-
letik újjá a városban. A na-
pokban a 111 millió forint-
ból felújított szentmihályi 
bölcsődét adta át Botka 
László polgármester. 

„Egy kis ékszerdoboz lett, 
szebb, mint új korában” – 
ezek voltak Botka László 
polgármester első szavai, 
amikor belépett a telje-
sen megújult szentmihályi 
bölcsődébe. Nemcsak neki 
tetszett, amit látott, hanem 
az ide járó gyerekeknek és 
szüleiknek is, akik már na-
gyon várták, hogy visszaköl-
tözhessenek az épületbe.

Barcsik Mónika kétéves 
kislánya szeptembertől jár 
majd a bölcsődébe, de eljöt-
tek megnézni, hogyan sike-
rült a felújítás. – Gyönyörű 
lett! Voltunk itt a felújítás 
előtt is, de most rá sem lehet 
ismerni az épületre – mond-
ta az édesanya. Mivel szent-
mihályi lakosok, így szinte 
biztos volt, hogy ide járnak 
majd, de a felújítás megerő-

sítette őket ebben, hiszen a 
gyerekek tökéletes körülmé-
nyek között tölthetik el itt az 
idejüket.

Botka László elmondta, 
az épület 1959-ben épült, 
így megérett a felújításra. A 
korszerűsítésnek köszönhe-
tően 21. századi körülmé-
nyek várják a gyerekeket.

Szegeden tavaly kezdő-
dött meg egy átfogó gyer- 
mekintézmény-felúj í tási 
program, melynek kereté-
ben összesen 6 bölcsőde 
és 6 óvoda újul meg. A 
program nagyobbik része 
már megvalósult, hisz 8 
intézményben végeztek a 
munkával. A szentmihályi 
bölcsőde felújítása 111 
millió forintba került. Az 
összeg egy részét a város, a 
többit pedig uniós pályázati 
forrás biztosította.

– Nagyon köszönöm a 
szülők, a dolgozók és ter-
mészetesen a gyerekek tü-
relmét, hisz egy ilyen épít-
kezés kellemetlenségekkel 
jár. De ha körülnézünk, kije-
lenthetjük, hogy megérte. A 
kisgyermekes családoknak 
az az egyik legfontosabb, 

ha tudják, biztonságban, 
szép környezetben van 
gyermekük. Éppen ezért az 
a célunk, hogy a megkez-
dett gyermekintézmény-fel-
újítási programot folytatni 
tudjuk” – zárta beszédét a 
polgármester.

Király Sándorné, a város 
Bölcsődei és Gyermekjóléti 
Központjának igazgatója 
elmondta, a pincétől a pad-
lásig megújult az épület. Ki-
cserélték a nyílászárókat, a 
lambériát, a padlót, a tetőt, 
az elektromos hálózatot. 
Kívülről hőszigetelést ka-
pott az épület, felújították 
a csatornákat, valamint 
korszerűsítették a világí-
tást is. A felújítás tavaly 
szeptemberben kezdődött, 
és az intézménybe járó 25 
gyermeket a munkálatok 
ideje alatt a közelben lévő 
művelődési házban helyez-
ték el, így nem okozott na-
gyobb gondot ez az időszak 
sem a dolgozóknak, sem a 
gyerekeknek, sem a szülők-
nek. Ettől függetlenül min-
denki nagyon várta, hogy 
visszaköltözhessenek az 
épületbe.

Az avatóünnepségen együtt örültek a megfiatalodott épületnek és az udvarnak korábbi 
és jelenlegi bölcsődések. Fotó: Szabó Luca

Egy éve a Széchenyi téren várja az érdeklődőket  
a Tourinform.

Huszadik születésnapját 
ünnepelte a napokban a 
szegedi Tourinform-iroda. 
Volt mire koccintani: az el-
múlt években nemcsak a 
vendégek, de a vendégéj-
szakák száma is megduplá-
zódott. 

A Széchenyi téren tavaly áta-
dott, modern irodában ünne-
pelte a napokban a szegedi 
Tourinform stábja meghívott 
vendégeivel, hogy húsz éve 
működik a város önálló tu-
risztikai irodája.

Az ünnepségen Nagy 
Sándor alpolgármester kö-
szöntőjében többek között 
arról beszélt, hogy Szeged 
sikerágazata lett mára a tu-
rizmus, hiszen évente átla-
gosan 10 százalékkal nő a 
vendégforgalom, így Buda-
pest és a fürdővárosok után 
ma már Szeged a turisták 
legkedveltebb célpontja.

– Az önkormányzat igyek-
szik ezt a folyamatot erősíte-
ni azzal, hogy továbbra is je-
lentős beruházásokat tervez 
és valósít meg a turizmus 
és a vendéglátás területén: 
az idegenforgalommal kap-
csolatos fejlesztések, beru-
házások évek óta milliárdos 
nagyságrendben mérhetők.

Többek között tavaly ad-
ták át a vadaspark új, 480 
millió forintból épített ele-

Húszéves a szegedi Tourinform – Sikerágazat lett a turizmus

Megduplázódott  
a vendégéjszakák száma

fántházát, az év elején meg-
kezdődött a Móra Ferenc 
Múzeum milliárdos felújítá-
sa, és zajlik a Belvárosi mozi 
és a Partfürdő fejlesztése is.

A folyamatos beruházá- 
soknak köszönhetően az el-
múlt években rendre emel-
kedett a Szegedre látogató 
turisták száma. Ma már 

évente több mint hárommil-
liárd forintos bevétele szár-
mazik a turizmusból annak 
a több ezer szegedinek, aki 
a vendéglátásból él.

Az iroda munkatársai 
az elmúlt húsz évben 300 
ezer látogatót szolgáltak ki, 
100 ezer e-mailt küldtek 
el és 80 ezer telefonhívást 
fogadtak, valamint száz kü-
lönféle idegenforgalmi ren-
dezvényen is részt vettek 
– mondta Ács Szilvia. Az 
irodavezető kiemelte: amíg 
2000-ben 116 ezer vendég 
216 ezer éjszakát töltött el 
Szegeden, addig 2018-ban 
már 223 ezer turista 444 
ezer éjszakát.

Ács Szilvia szerint fő fel-
adatuk a városba érkező 
idegenek és az érdeklődő 
turisták információkkal va- 
ló ellátása. A Szegedet és 
térségét bemutató több-
nyelvű információs füzetek 
mellett a városra emlékez-
tető ajándéktárgyakat is 
kínálnak.

Amíg 2000-ben 116 
ezer vendég 216 
ezer éjszakát töltött 
el Szegeden, addig 
2018-ban már 223 
ezer turista 444 ezer 
éjszakát.
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A teljes szegedi demokrati-
kus ellenzék Botka Lászlót 
támogatja az őszi önkor-
mányzati választásokon, 
emellett valamennyi válasz-
tókerületben egy jelöltet 
állítanak és támogatnak a 
Fidesszel szemben.

Szegeden is létrejött az 
együttműködés a demokra-
tikus pártok között: közösen 
indulnak az őszi önkormány-
zati választáson. A civileket 
és pártokat összefogó szö-
vetség célja, hogy Szeged a 
békés fejlődés városa marad-
jon. Ezért minden körzetben 
közös jelölteket állítanak, 
és együtt támogatják Botka 
László újraválasztását és 
programját. Az első napon 
a Magyar Szocialista Párt, a 
Momentum, a Párbeszéd, a 
Lehet Más a Politika, a Jobbik 
és az Összefogás Szegedért 
Egyesület közösen állt ki a 
szolidáris, európai Szegedért. 
Másnap a Demokratikus Ko-
alíció is csatlakozott ehhez a 
széles körű összefogáshoz.

– Szeged különleges vá- 
ros, mivel egy erős, összetartó 
közösség alkotja, erős szociá-
lis hálóval védi a rászorulókat, 
kiáll az egyetemes értékekért, 
itt működik a demokrácia – 
mondta a bemutatkozó saj-
tótájékoztatón Szabó Sándor 
szocialista országgyűlési kép-
viselő. – Az elmúlt tizenhét 
évben mindent megtettünk 
azért, hogy ez a város fejlőd-
jön, élhető legyen – folytatta a 
képviselő, aki szerint munká-
juk eredményességét a sze-
gediek visszaigazolták, hiszen 
egy felmérés szerint a város-
ban élők hetven százaléka 
szerint jó irányba mennek a 
dolgok. – Ezeket az értékeket 
és eredményeket a jövőben is 
meg kívánjuk őrizni, és ezért 
szövetséget kötöttünk. Ez az 
összefogás támogatja Botka 
Lászlót az őszi önkormányza-

ti választásokon, és mind a 
húsz választókerületben egy 
jelöltet állít és támogat a Fi-
desszel szemben.

– Szegednek az az érde-
ke, hogy a 2002 óta működő, 
az együttműködésre alapo-
zott politika folytatódjon a 
városban. A siker alapja már 
tizenhét éve az együttműkö-
dés, amelynek révén a város-
ban szabadság, szolidaritás, 
igazságosság és biztonság 

uralkodik. Elkötelezettek va-
gyunk Szeged jövője iránt, 
ezt a várost akarjuk tovább 
építeni – mondta Kozma Jó-
zsef, az MSZP városi elnöke. 
Mihálik Edvin, a Momentum 
Mozgalom szegedi elnöke azt 

hangsúlyozta: a Momentum 
a fiatalság, az új generáció, a 
lendület és a cselekvés párt-
ja. Szeged az elmúlt tizenhét 
évben az egész országnak 
példát mutatott a fenntart-
ható fejlődésből és a kulturá- 
lis sokszínűségből. Vélemé-
nye szerint a város érdeke 
az, hogy ez a jövőben is így 
maradjon, és ezért csatla-
koztak az összefogáshoz. „A 
Momentum részt akar venni 
Szeged jövőjének alakításá-
ban” – mondta, majd kiemel-

te: legfontosabb céljuk, hogy 
a fiatalokat Szegeden tudják 
tartani, és a város sokszínű-
en és fenntarthatóan fejlőd-
jön.

Tóth Péter, a Jobbik sze-
gedi szervezetének vezetője 
elmondta, azért csatlakoz-
tak az összefogáshoz, mert 
ez Szeged érdeke. A politi-
kus arra buzdított minden 
jobboldali, konzervatív gon-
dolkodású szegedit, hogy 
támogassa ezt az összefo-
gást. Fehér Attila, az LMP 
képviselője kiemelte: azért 
csatlakoztak az összefogás-
hoz, hogy folytatódhasson 
az a program, amelynek kö-
szönhetően Szeged lesz az 
ország legzöldebb városa. 
A Párbeszéd képviselője, 
Kovács Tamás szerint Sze-
geden nemcsak beszélnek a 
baloldali és zöld értékekről, 
hanem nagyon sokat dolgoz-
nak is érte. Az Összefogás 
Szegedért Egyesület képvi-
seletében Kiss Henriett azt 
hangsúlyozta, hogy Szege-

den nem üldözik, hanem tá-
mogatják a civileket.

Binszki József a DK képvi-
seletében azt mondta, azért 
csatlakoztak, hogy „mi ne le-
gyünk Fidesz-gyarmat. Az ösz-
szefogáshoz történő csatlako-

zásunk nem volt kérdéses, ott 
a helyünk, csupán annak felté-
telrendszerében kellett egyez-
ségre jutnunk. Minket helyek, 
címek, pozíciók nem érde- 
kelnek, csak az, hogy Szege-
det egy demokratikus, széles 
társadalmi bázison nyugvó ko-
alíciós városvezetés irányítsa. 
Ezt a célt megvalósulni látjuk 
az összefogást tető alá hozó 
pártok egymás közti, valamint 
e szervezeteknek a közös pol-
gármesterjelölttel megkötött 
megállapodásai révén.”

Ellenzéki összefogás  
Botka László mellett

Szabó Sándor országgyűlési képviselő oldalán  
Mihálik Edvin, a Momentum  

és Fehér Attila, az LMP szegedi vezetője. Fotó: Szabó Luca

Budapest után Szegeden  
a leggazdagabb a koncertkínálat

Szegeden tavaly 1313 in-
gyenes és belépőjegyes 
könnyű- és komolyzenei 
koncert közül lehetett válo-
gatni. Ezzel városunk a má-
sodik helyen áll Budapest 
után a kínálatot tekintve 
– adta hírül a Szeged Tele-
vízió.

Összesen 1313 koncert 
2018-ban, azaz hetente 
25. Kimagasló a könnyű- és 
komolyzenei előadások szá-
mát tekintve. A szegedinél 
nagyobb kínálat csak a fővá-
rosban várta tavaly a közön-

séget, mindenki mást maga 
mögé utasított. Szegeden 
valóban mindennaposak 
a könnyűzenei koncertek, 
az Ifjúsági Ház, a Jate Klub 
és a kisebb szórakozóhe-
lyek programkínálata szinte 
egész évben folyamatos. De 
rengeteg fellépést tartanak 
a város napján, a borfesz-
tiválon és egyéb rendezvé-
nyeken is, a Szegedi Ifjúsági 
Napokon pedig akár 150 
előadó produkciójából lehet 
választani. A Jate Klubban 
évente 60-80 koncertet ren-
deznek, ezeken összesen 

18-20 ezer ember fordul 
meg.

Száz Krisztina, a Filhar-
mónia Magyarország sze-
gedi irodavezetője elmond-
ta: a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar két nagy felnőtt 
bérlete 6-6 koncertet tar-
talmaz, plusz a bónuszkon-
certet, s matinékoncertjei is 
vannak, bérletenként 4-4. A 
Filharmónia természetesen 
önálló bérleteket is indított 
(Tisza és Orgona bérlet), 
nyáron pedig muzsikálóud-
vart és orgonahangverse-
nyeket szervez.

Az idei városnapi programkavalkádban Geszti Péter is koncertezett a Dóm téren.  
Fotó: Szabó Luca

Kitüntették Molnár Máriát

Birkás tarhonya nyert  
a tápai falunapon

Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő és Botka László polgármester köszönte meg 
Molnár Mária áldozatos munkáját. Fotó: Szabó Luca

Folytatás az 1. oldalról
Az esti ünnepségen a honis-
mereti gyűjtemény és a tápai 
hagyományok megőrzéséért 
végzett munkája elismeré-
seként Molnár Mária könyv-
táros, helytörténész vehette 
át a Tápéért emlékérmet 
Botka László polgármester-
től. A szakember 1969-ben 
kezdett dolgozni szülőfalu-
jában, a Somogyi-könyvtár-
ból 2009-ben vonult vissza. 
1999-ben vette át édesap-
jától, Molnár Imrétől a tápai 
honismereti anyag gondozá-

sát. A gyűjteményhez kap-
csolódóan már több mint 40 
kiállítást szervezett.

A polgármester úgy fo-
galmazott, nemcsak a tarho-
nyafesztivál bővült az elmúlt 
években, hanem Tápé is so-
kat fejlődött. – Tápénak kü-
lönleges, gyönyörű, sajátos 
kultúrája van, és hagyomá-
nyosan összetartó közössége. 
És erre a tápai kultúrára és 
összetartó közösségre egész 
Szeged büszke – mondta 
Botka László. Beszámolt 
azokról a fejlesztésekről is, 

amelyeket Szécsényi Rózsa 
helyi képviselővel közösen az 
elmúlt egy évben végzett el az 
önkormányzat. Így befedték 
a Tápéi-főcsatorna Muskátli 
és Rév utca közötti szakaszát 
300 millió forintból, új  kor-
szerű védőnőház épült, par-
koló létesült a posta előtt és 
a Piac térnél, 4 kilométeres 
csapadékvíz-elvezető rend-
szer készül, három utca kap 
új burkolatot, buszmegállók 
újultak meg. Hamarosan pe-
dig megkezdődik az iskola tel-
jes felújítása.

A szegedi összefogás tagjai
Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom, Párbe-
széd Magyarországért, Lehet Más a Politika, Jobbik, Ösz-
szefogás Szegedért Egyesület és a Demokratikus Koalíció.

Kozma József az MSZP képviseletében  
a siker 17 éves zálogának az együttműködést nevezte.  

A háttérben a jobbikos Tóth Péter. 
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Íróasztal mellett ülő író, de ha kérdezik, megmondja a véleményét 

Závada Pál: Sok a bűn, sok a szégyellnivaló, sok a hazugság
„Nem szoktam töreked-
ni arra, hogy mindenáron 
hallassam a hangomat, de 
ha kérdeznek, félreérthe-
tetlenné teszem, hogy mi 
a véleményem, az biztos” 
– mondta Závada Pál Kos-
suth-díjas író a Szeged Tele-
víziónak. 

Závada Pál Kossuth-díjas író 
(a Jadviga párnája szerzője) 
Az utolsó üzlet című darabját 
a szegedi színház mutatta 
be elsőként az elmúlt évad-
ban. A szerző közéleti sze-
repléseiről a Szeged Televí-
ziónak azt mondta, íróasztal 
mellett ülő írónak vallja ma-
gát, még színházi munkáit 
sem a színházban írja, bár 
néha az jobb volna. Olyankor 
szokott kilépni és nyilváno-
san megszólalni, ha író-olva-
só találkozóra hívják; ezekre 
mindig elmegy, és szívesen 
beszélget. Persze ott is szó-
ba kerül mindenféle kérdés, 
nemcsak irodalmi, hanem 
közéleti is. Meg olyankor 
is megszólal, ha újságírók 
szegeznek neki kérdéseket. 
Nem törekszik rá, hogy hal-
lassa a hangját, de ha kérde-
zik, félreérthetetlenné teszi, 
hogy mi a véleménye. 

Lopnak,  
mint a szarkák

1990 után azt hihettük, az 
írókra már nem hárul olyan 
feladat, hogy beleszóljanak 
a politikába, vagy értékek 
mentén kiálljanak. Elég ha-
mar kiderült, hogy ez nem 
így van. Persze akkor is meg-
lenne a véleményünk, ha a 
politikai kérdéseket nyugod-
tan rábízhatnánk a politiku-
sokra. Viszont most például 
úgy bánnak a közvagyonnal, 

mintha senki nem védené, 
és lophatnának, mint a szar-
kák – jelentette ki sarkosan. 
Kulturális téren meg dúl a 
kultúrharc a nagypolitika 
megrendelésére. 

– Úgy vettem észre, a 
kultúra intézményei megket-
tőződnek: a színházak, az 
írószervezetek, akár az iro-
dalmi múzeum, a találkozó-
helyeink, a folyóiratrendszer. 
Az eddigiek, ahol a szakma 
gyülekezni, megjelenni szo-
kott, és amelyek végül is 
íróvá avatnak embereket, 
elsorvadnak, pénztelenül 
tengődnek, kiszivattyúznak 
belőlük minden erőforrást. 

És melléjük épít a hatalom 
egy udvari művészetet, akár 
önálló intézményekkel, ame-

lyeket teletöm pénzzel, és 
ahová betévedhet tehetsé-
ges alkotó is tájékozatlan-
ságból vagy pénztelenség-

ből. Azért nem hinném, hogy 
egy őszinte Fidesz-szavazó, 
ha komoly alkotónak képzeli 
magát, szeretne ezekben az 
intézményekben részt venni, 
szerintem ez nekik is kényel-
metlen – tette hozzá az író. – 
Jó könyvek, filmek a politika 
megrendelésére nem igazán 
születnek. 

Kiherélt történet

– Az kétségtelen, hogy ha 
kitárják a pénztárcát, hogy 
tessék, dolgozzatok, itt a tá-
mogatás, az néha jót tesz, 
de nem mindig. Ám úgy, 
hogy meghatározzák a film 
témáját, a forgatókönyvírót 
és a rendezőt meg leváltják, 
ha nem tetszik, mint a Nán-
dorfehérvár-filmnél történt, 
na ez nem működik. Külö-
nösen a filmtámogatást, 
kivéve a kultúra többi terü-
lete közül, szokták dicsérni, 
mert több remek díjnyertes 
alkotás született. Én erről azt 
gondolom, hogy a központo-
sított struktúra dacára még-
iscsak kivillan a tehetség, 
és némely filmeket helyesen 
támogattak. Mert eleve ki-
herélt történet, ha politiku-
sokkal kell egyeztetni, mi 
jelenjen meg egy filmben – 
mondta Závada Pál. 

Az utolsó üzlet című 
darabja is megrendelésre 
készült, de nem a politi-
ka, hanem a szegedi szín-
ház megbízásából. – Spiró 
György Szegeden dolgozott 
tanácsadóként, és hallott 
engem felolvasni a készülő 
regényemből, amely a Weisz 
Manfréd-örökösökről szól, 
és a könyvhétre jelent meg. 
Örültem a szegedi színház 
felkérésének, mert ilyen 
ritkán adódik. Sajnos vagy 

sem, egészen más a színmű- 
és a regényírás, a regénynek 
még részletei sem emelhe-
tők át a darabba, pedig pár-
beszédes részek előfordul-
nak benne. A színpadi világ 
egy másik nyelv, másik kód-
rendszer. A könyv és az olva-
só között nincs senki más, a 
színházi teremtő munkánál 
pedig ott a rendező és a szí-
nész, ezért ez a feladat egé-
szen felvillanyoz, rengeteget 
tanulok is belőle. 

Nem talál fogást

Az utolsó üzlet 1944-ben, a 
vészkorszakban játszódik, 
egészen kiélezett helyzet-
ben. Olyan jelentős családi 
örökség felett rendelkeztek 

Weisz Manfréd lányai, vejei 
és családtagjaik,  amiből 
csak egyetlenegy létezett 
akkoriban, éppen ezért csak 
beazonosítható névvel le-
hetett emlegetni. A szerző 
történelmi regényt és dara-
bot írt, meghagyta térben 
és időben ott, ahol eredeti-
leg játszódott. Képzeletben 
persze belehelyezkedett az 
egyes figurákba, és megpró-
bálta magában megvitatni 
a nehéz morális, történelmi 
és politikai kérdéseket befo-
lyásról, hatalomról, kapcso-
latokról, szövetségek köté-
séről, hűségről és árulásról. 
Emellett a történelmi figu-
ráknak magánéletet is adott. 
Miért okoz nekünk, magya-
roknak ekkora problémát a 
múlt feldolgozása?

– Sok a bűn, sok a szé-
gyellnivaló, sok a hazugság. 
És ott a történelmi bűnök 

sok rosszul eltemetett hul-
lája, amelyeknek mind a 
mai napig előbukkannak a 
végtagjai. Nagyon rossz ha-
gyománya van annak, hogy 
ezeket a bűnöket nemcsak 
elkövettük, hanem minden 
erővel összevissza hazu-
dozunk róluk. Ez a rosz-
sz hagyomány az utóbbi 
időben megújulva támadt 
fel – mondta a nemzeti 
önismeretről. – Az utóbbi 
huszonöt-harminc évben 
kicsivel kerültünk csak 
közelebb a megoldáshoz, 
aztán visszaestünk. Ami a 
történettudományt illeti, 
úgy gondolom, példamuta-
tóan tártak fel egy csomó 
mindent. Nem itt van a baj, 
hanem ott, hogy ez nem 

vált közkinccsé, köztudottá. 
Itt a politika bármikor bárki-
nek a szemébe hazudhat. 
És bár a felelősség szétken-
hető, arra, amit a most reg-
náló hatalom művel, még 
nem volt példa. Sem ha-
zudozásban, sem abban a 
szégyentelenségben, hogy 
most már történelemköny-
vet is csak egyfélét lehet ki-
nyomtatni. Hova jutunk így? 
Azt szoktam mondani, hogy 
ahol szégyenletes, bonyo-
lult témát látok, vagy ahol 
nem értek valamit, ott van 
keresnivalóm. Ez az érzés 
korábban történelmi példák 
kapcsán fogott el. A mos-
tani időszak pont olyan za-
varba ejtő és szégyenletes, 
ami éppen ezért termékeny-
nek ígérkezhetne nekem, 
az írónak, de egyelőre nem 
találok rajta fogást – zárta 
gondolatait Závada Pál. 

Itt a politika bár-
mikor bárkinek a 
szemébe hazudhat. 
És bár a felelősség 
szétkenhető, arra, 
amit a most regnáló 
hatalom művel, még 
nem volt példa.

– A mostani időszak pont olyan zavarba ejtő  
és szégyenletes, ami éppen ezért termékenynek  

ígérkezhetne nekem, az írónak, de egyelőre nem találok 
rajta fogást – fogalmazott Závada Pál. 

A nagytőkés egyik választása Az utolsó üzlet című da-
rabban: Kohner Artúr (Kárász Zénó) és szeretője, özvegy 

Mauthnerné Weisz Helén (Szávai Viktória).

Hűség vagy árulás – a család dilemmája Az utolsó üzletben.
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PROGRAM/JEGYEK: WWW.SZIN.ORG

DUBIOZA KOLEKTIV

                BAGOSSY BROTHERS COMPANY     BËLGA     PADDY AND THE RATS 

SZABÓ BALÁZS BANDÁJA     THE BIEBERS     BUDAPEST BÁR     ROAD     

DEPRESSZIÓ          PÉTERFY BORI & LOVE BAND         HIPERKARMA

KRÚBI        JAMIE WINCHESTER & HRUTKA RÓBERT BAND       FISH!

SUPERNEM      INTIM TORNA ILLEGÁL      CHILDREN OF DISTANCE

DENIZ     MARGARET ISLAND     ANNA & THE BARBIES
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A Szegedi Sport és Fürdők Kft. munkatársat keres  

gyógymasszőr 
munkakörre!

Leendő munkatársunk feladatai:
• gyógymasszázs

• balneoterápiás kezelés (víz alatti sugármasszázs,  
súlyfürdő, szénsavas fürdő, iszappakolás)

• frissítő masszázs
Amit kínálunk:

• hosszú távú munkalehetőség alkalmazotti jogviszonyban
• foglalkoztatás teljes munkaidőben, két műszakban

Amit várunk:
• gyógymasszőr szakképzettség

Munkavégzés helyszíne:
Szegedi Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő  

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 24.)

Jelentkezés:
E-mail: allas@szegedsport.hu

Tel.: (62) 553-330
Személyesen: a munkavégzés helyszínén 

Pultos, konyhai kisegítő munkatársat keresünk!

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Sziksósfürdő Strand és Kemping 
létesítményébe keres pultos, konyhai kisegítő munkatársat. 

Feladatok:
• vendégek kiszolgálása 
• szendvicsek készítése

• konyhai gépek beüzemelése, tisztítása
• árukészlet figyelése, közreműködés a rendelésben

• pult tisztán tartása, hűtők és polcok feltöltése
• leltárkészítésben való közreműködés

Elvárások: 
• megbízhatóság, önállóság

• pénztárgépkezelő végzettség előnyt jelent

Amit kínálunk: 
• határozott idejű foglalkoztatás alkalmazotti jogviszonyban,  

teljes munkaidőben

A munkakör betölthető: 
• azonnal

Jelentkezés bérigény megjelölésével:
• E-mail: allas@szegedsport.hu
• Tel.: (62) 549-970/109 mellék

• Személyesen a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél 
(6726 Szeged, Temesvári krt. 33.)

Pályamunkás munkatársat keresünk!

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. pályamunkás munkatársat keres 
a Társaság üzemeltetéséhez tartozó Városi Sportuszoda, Városi 

Sportcsarnok, Városi Stadion, Kisstadion, Városi Műjégpálya, Anna 
Gyógy-, Termál-, és Élményfürdő, Sziksósfürdő üzemeltetéséhez, 

karbantartásához. 

Feladatok:
• pályák karbantartása, takarítása, szakszerű előkészítése

• pályák bajnoki mérkőzésre, és egyéb (kulturális) rendezvényekre 
való előkészítése

• létesítményt körülvevő járdák, egyéb területek takarítása
• kertápolás, gereblyézés, sövényvágás, füves területek nyírása, 

fák metszése, locsolás
• sporteszközök karbantartása és javítása (például: kapuk, hálók)

Elvárások: 
• előnyt jelent bármilyen kisgépkezelői végzettség

• megbízhatóság, önállóság
• esti vagy hétvégi munkavégzésben való együttműködés

Amit kínálunk: 
• hosszú távú munkalehetőséget, alkalmazotti jogviszonyban

• teljes munkaidő

A munkakör betölthető: 
• azonnal

Jelentkezés bérigény megjelölésével:

E-mail: allas@szegedsport.hu
Tel.: (62) 549-970/137 mellék

Személyesen a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél 
(6726 Szeged, Temesvári krt. 33.)

Villanyszerelő munkatársat keresünk!
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. villanyszerelő munkatársat keres 
a Társaság üzemeltetéséhez tartozó Városi Sportuszoda, Városi 

Sportcsarnok, Városi Stadion, Kisstadion, Városi Műjégpálya, Anna 
Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Sziksósfürdő villamossági hálóza-

tának karbantartásához, hibaelhárításhoz. 

Feladatok:

• villamosvezeték-rendszer meghibásodása esetén a hibahely 
behatárolása és javítása

• épületautomatikai rendszereknél karbantartások, javítások 
önálló elvégzése, mint például: 

– rendszerműködtető készülékek (mozgató motorok, érzékelők) 
működésének ellenőrzése, funkciópróbák végzése

– villamos bekötések ellenőrzése
– elektromos elosztószekrények karbantartása (pl.: sorkapcsainak 

felülvizsgálata, áramfelvételi jegyzőkönyvek készítése)
• rendezvényeinken hibaelhárítás

Elvárások: 

• középfokú szakirányú szakképesítés
• megbízhatóság, önállóság

• jogosítvány

Szükséges tapasztalat: 

• 1 év

Amit kínálunk: 
• hosszú távú munkalehetőség, alkalmazotti jogviszonyban

• teljes munkaidő

A munkakör betölthető: 

• azonnal

Jelentkezés bérigény megjelölésével:

E-mail: allas@szegedsport.hu
Tel.: (62)549-970 / 137 mellék

Személyesen a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél  
(6726 Szeged, Temesvári krt. 33.)

Így nézett ki az Oroszlán utca pár évvel az 1879-es nagy árvíz előtt.  
Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Arany Oroszlán

Különösen híres volt az 
Arany Oroszlán vendég-
lő és kávéház az Oskola 
utcában, a Tömörkény 
utca felé vezető árká-
dos átjáró mellett. Poli-
tikusok és írók étkeztek 
egykor ezen a helyen, 
amelyet Petőfi Zoltán és 
Mikszáth Kálmán is ked-
velt. A 19. század végén 
az Arany Oroszlán helyén 
nyílt meg az úgynevezett 
Kecske-trafik. Nevét cé-
géréről, egy két lábon 
álló, szivarozó kecské-
ről kapta. A név szelle- 
mes öngúny szülemé-
nye – gazdája ugyanis 
valamikor szabómester, 
tréfásan csúfoló szegedi 
szóval kecske volt.

az alkotásokból látható kiál-
lítás a Kass Galériában.

A tárlat több mint ötven 
műalkotást vonultat fel, ame-
lyek segítenek rekonstruálni 
az egykori városrész kinéze-
tét, hangulatát. Bemutatják 
az 1926-os nyári Rudnay-mű-
vésztelep 22 hallgatójának 
munkáit, ismert szegedi fo-
tográfusok – az Auer fivérek, 

Bäck Manci – fotóit, valamint 
szegedi képzőművészek, töb-
bek között Dinnyés Ferenc, 
Balog Margit, Csejtei Joachim 
Ferenc és Nyilasy Sándor 
festményeit.

Az eltűnő Palánk nyomá-
ban című kiállítás a Szeged 
300 programsorozat része, s 
október 6-áig tekinthető meg.

Az ünnepi tárlatok kere-

tében a Kass Galéria mellett 
egy belépőjeggyel látogat-
ható a Fekete ház várostör-
téneti kiállítása, valamint a 
Klauzál téren kialakított In-
teraktív élménytér is.

Az árvíz előtti Szeged köz-
pontjáról, a Palánkról lát-
ható kiállítás a Kass Galé-
riában. A tárlat grafikákon, 
festményeken és fotókon 
keresztül mutatja be, ho-
gyan is nézett ki az építke-
zések miatt mára szinte tel-
jesen eltűnt városrész.

Szeged egykori, árvíz előt-
ti központja az Oskola utca 
és környéke, az úgynevezett 
Palánk volt. A városrész át-
alakulása az árvíz után kez-
dődött: a város központja át-
tevődött a Széchenyi tér és a 
Kárász utca irányába, majd 
elkezdődött a dóm, a külön-
böző egyetemi intézmények, 
valamint a klinikák építése.

A Palánk így elvesztet-
te korábbi fontos szerepét; 
épületeinek jelentős részét 
elbontották, s napjainkban 
már csak az Oskola utca né-
hány háza emlékeztet ezek-
re a régi időkre.

Ám a Palánk részben 
mégis megmaradt a festmé-
nyeken, grafikákon, valamint 
fotókon keresztül. Ezekből 

Kiállítás az árvíz előtti Szeged központjáról a Kass Galériában

Az eltűnő Palánk nyomában

Az Oskola utca 1947-ben. Fotó: Fortepan/Kozma János

Különleges ajándék
Szeged 300. születésnapjára

Futótűzként terjed egy különleges videó az interneten Szeged-
ről, amelyben a város legszebb épületei jelennek meg, animá-
ció formájában, a Trónok harca című népszerű sorozat világát 
idézve. Az alkotó egy szegedi fiatalember, Mészáros Dániel, aki 
jelenleg Londonban él és dolgozik videóvágóként és animátor-
ként. Az 1 perc 45 másodperces filmet június 29-én töltötte fel 
a legnagyobb videómegosztóra. Lapzártánkig már 170 ezren 
látták a filmet. Mészáros Dániel három hónap alatt készítette el 
a Szeged harca  című animációt. A fiatalember a Szeged Televí-
ziónak elmondta, hogy a videó elkészítésében a honvágy moti-
válta, és úgy gondolja, egyben ajándék is Szeged szabad királyi 
várossá válásának 300. évfordulójára. Egyelőre nem tervezi, 
hogy hazaköltözik Londonból, de szülővárosával kapcsolatban 
vannak még megvalósításra váró kreatív ötletei.

A filmet itt tekinthetik meg: https://www.youtube.com/
watch?v=bY0kwBfdut0
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Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett for-
mában adja közre.

Bizonyára emlékeznek arra a 
mesére, amikor az okos leány 
vitt is meg nem is ajándékot 
a királynak. Egy madár volt 
az ajándék, amely egy leta-
kart szitában volt, és amikor 
a király fogta a szitát, hogy 
megnézze, mi van benne, 
huss, kirepült a galamb. Ezzel 
teljesítette a leány a király kí-
vánságát, vitt is meg nem is 
ajándékot.

Ilyen „ajándéknak” gon-
dolom én is a kormány csa-
lád- és gyermekvédelmi cso-
magját: nem azoknak nyújt 
segítséget, akik ténylegesen 
rászorulnak, hanem a jómó-
dúakat támogatja.

Olvasom a kormánylapban 
a cikket, hogy kik és milyen 
feltételekkel juthatnak hozzá a 
babaváró támogatáshoz. Mint 
legtöbbször, a Fidesz kitalál 
valamit, s csak utólag gondol-
kodik. És kiderül, hogy nem 

egészen arról van szó, amit 
már hetek óta zeng a populis-
ta szócső. Ilyenkor marad az 
ember szája tátva!

A cikk szerint július 1-jétől 
igényelhető akár 10 millió fo-
rintig a babaváró támogatás, 
aminek persze az az előfelté-
tele, hogy az átlagnál lényege-
sen magasabb jövedelemmel 
rendelkezzék az igénylő. Ez  
az átlag havonta és bruttóban 
lényegesen több mint 300 
ezer forint (nettóban: 213 
ezer 361 forint). Csakis ek-
kor lehet bárkinek is esélye 
a lehetséges 10 millió támo-
gatást felvenni, amit már ter-
mészetszerűen a kölcsönadó 
bank bírál el. A hitelt termé-
szetesen egyszer (maximum 
20 éven belül!) vissza is kell 
fizetni. Az időintervallumot 
ugyancsak a bank dönti el, 
mint ahogy azt is, az igazolt 
nettó jövedelem milyen arány-
ban terhelhető törlesztéskor 
(ez az arány általában 35-40 
százalék).

Ha pedig a hitel felvéte-
lét követő öt éven belül nem 
születik meg a „vállalt” baba, 
a támogatásként felvett hi-
tel (legyen ez 10 millió forint) 
után az addig törlesztett havi 
45 ezer forint helyett a hátra-
lévő időben havonta 75 ezer 
forint lesz a törlesztés (az ösz-
szegek kerekítettek). 

Lehetne a csomag többi 
részét is taglalni, mert azok 
sem különbek az előzőnél. 
Persze majd rájönnek az 
érintettek is az igazságra, de 
akkor már késő lesz. Ez eset-
ben mit gondolnak majd a 
becsapottak a hatalom hazug 
(önmaguk állítása szerint ke-
resztény) vezetőiről?

Orbán gyakran hangsú-
lyozza, hogy kormánya kikéri 
a nép véleményét – az úgy-
nevezett nemzeti konzultáci-
ók irányított kérdései szerint 
és a súgott válaszok alapján 
(hadd ne tárgyaljam a to-
vábbiakban, hogy micsoda 
blődség és hazugság, nem 
kevésbé drága úri mulatság 
ez az illegitim képmutatás!). 
A valódi kérdések adott eset-
ben például azok lehetnének, 
amelyek alternatív és önálló 
válaszokra adnának lehető-
ségeket: Épüljön-e még több 
– legtöbbször üresen táton-
gó, a rezsi által (is) igen költ-
séges – stadion? Vagy inkább 
– a bajokat megelőzendő 
– épüljön a magára maradt, 
sokszor tehetetlen idősek 
számára teljes ellátással idő-
sek otthona? Itt már lehetne 
választani, és még csak nem 
is kellene ijesztgetni a magya-
rokat migránsokkal. Ugye, mi-
lyen egyszerű volna, ha nem 
az önös érdekeket tolnák 
mindenek elé?

A helyi szűkkörű problé-
mák, érdekek, eredmények 
egyoldalú túlbecsülése (pro-
vincializmus) és a naciona-
lizmus építése megy, mint a 
karikacsapás. Sejtésem és 
sokak sejtése szerint a Fidesz 
politikai haszonszerzésből 
– nem is kicsit – rájátszik a 
valóságra. Egyébiránt ismét 
ijesztget a Fidesz, hogy a jö-
vőt illetően nem mondtak le a 
konzultációkról!

Kutnyik Pál

Nesze semmi, fogd meg jól!

Épüljön-e még több 
stadion? Vagy inkább 
épüljön a magára ma-
radt, sokszor tehetet-
len idősek számára 
teljes ellátással idő-
sek otthona?

Tegyünk érte és ne csak beszéljünk a földi élet boldogabb jövőjéről!

Mit mondhatok én, egy ki-
lencvenéves ember? A földi 
élet jövőjének biztosításához 
három fontos dolog kell.

Első: a társadalmat (tár- 
sadalmakat) elválasztó gyű- 
löletfal lebontása. Meg-
békélés, megbocsátás a 
humánum, az emberi mél-
tóság alapján. Második: a 
tiszta levegő biztosítása. A 
környezetszennyezés meg- 
szüntetése, a környezet-
védelemre nevelés. Fon-
tos az ivóvíz minőségének 
megőrzése, a folyóvizek, a 
tavak tisztántartása. Ezek-
re ne sajnáljuk a pénzt, 
hiszen életet mentünk és 
hosszabbítunk meg vele! 
Harmadik: legyünk képesek 
megakadályozni a harmadik 
világháborút, mert az már 
atomháború lesz. 2007-ben 
az oroszok feltaláltak egy 

olyan atomtöltetű rakétát, 
amely kétezerszer nagyobb 
területet tesz tönkre, mint 
Hirosima és Nagaszaki terü-
lete volt. 2018-ban elkezd-
ték a tömeggyártását. Az 
első világháborúban 37 mil-
lió, a másodikban 70 millió 
ember halt meg, a harma-
dikban sok milliárd ember 
fog meghalni, országok, kul-
túrák semmisülnek meg.

Mit kell még tenni? Az 
emberek, a politikusok jó-
zanul gondolkodjanak és 
cselekedjenek a háború 
megakadályozásáért. Végre 
értsék meg, hogy nagy ka-
tasztrófa fenyegeti a világot.

Néhány elgondolkodtató 
mondat a cselekedethez.

Drága embertársam, ba-
rátom!

A földi életünk boldog 
jövője a saját kezünkben 

van. Ennek legfőbb feltétele, 
hogy a politikusokkal együtt 
minden ember csak egy ki-
csit gondolkodjon reálisab-
ban, felelőségteljesebben a 
humánum, az emberi méltó-
ság jegyében.

Például nem nehéz a 
környezetszennyezés ellen 
tenni. A tiszta levegőt rontó 
gépeket le kell cserélni, az 
egészséget rontó gyárakat 
le kell állítani. Ne sajnáljuk a 
pénzt a környezetünk védel-
mére!

Fontos, hogy a pénzt ne 
a fegyverekre fordítsuk! Ha 
összefogunk, józanul gon-
dolkodunk és cselekszünk, 
elkerülhető az atomháború. 
Tehát tegyünk érte, és ne 
csak beszéljünk a földi élet 
boldogabb jövőjéről! A há-
borút a pénzéhes, lelkiisme-
retlen vezetők, politikusok 
generálják. Sajnos, az egy-
házak vezetői sem tesznek 
meg mindent, büszkén áld-
ják meg a fegyvereket, ahe-
lyett hogy megakadályoznák 
azok használatát.

Ha komolyan gondoljuk, 
és teszünk a természet vé-
delméért, akkor unokáink-
nak nem kell majd szégyen-
kezniük miattunk, hogy nem 
tettünk semmit a háború 
ellen.

Sikula Szabolcs
nyugdíjas

Ötven éve végeztek a Tisza-partiban

A IV. A osztály a Tisza-partiból az ötvenéves osztálytalálkozón (balról jobbra): Tóth Anna férje, Lőrinc, Tóth Anna,  
Kecskeméti Tibor, Valkusz Pálné tanárnő, Annamária, aki végigkalauzolta az osztályt az egykori Tisza-parti épületében, 
Puczkó Éva főszervező, Lénárt Ilona, Gál Zoltán, Kálló László, Buga Melinda, Sastyin Károly, Iritz Ágnes, Szabó Dezsőné 

tanárnő, Sastyin Károly felesége, Anna, Méhes János, Csonka Kálmán és felesége, Marika, elöl Tóth László.

50, azaz ötvenéves osz-
tálytalálkozó, 1965–1969. 
Iskolánkban, a Tisza-parti 
Gimnázium és Vízügyi Szak-
középiskolában 1964. szep-
tember 1-jén volt az első 
tanévnyitó, és 2012-ben az 
utolsó ballagás, az akkor 
már Széchenyi István Gim-
názium és Szakközépiskola 
néven működő intézmény-
ben. A sulink nem érte meg 
az ötvenedik évfordulóját, 
bezzeg mi! 

Az osztályunk, a IV. A 
5+1-es típusú volt (nem té-
vesztendő össze az 5+1-es 
viccel: öt év, aki mondta, és 
egy, aki hallgatta), vagyis öt 
napig gimnáziumi tantárgya-
kat tanultunk, és szerdán 

vagy csütörtökön volt az 
elektrotechnikai oktatás az 
alagsori tanműhelyben. Bi-
zony, akkoriban olyan világ 
volt, hogy hat napon át mun-
kálkodtunk, és csak a hete-
dik napon pihentünk meg. 
Kádár-kori bibliai idők voltak 
azok. Sajnos, tízen már el-
hunytak a IV. A-ból. Tizeny-
nyolcan maradtunk, de nem 
jött el mindenki az osztályta-
lálkozóra. Június 29-én 11 
órakor gyülekeztünk egykori 
iskolánk hátsó bejáratánál. 

A teljesen átépített is-
kolaépületben most egy 
szoftverfejlesztő multina-
cionális vállalat működik. 
Viszont a hely szellemének 
megfelelően oktatással, le-

endő informatikusok képzé-
sével is foglalkoznak. Előbb 
a cég egy kedves, fiatal al-
kalmazottja kalauzolt ben-
nünket az épületben, majd 
a földszinti ebédlőben kéz 
a kézben láncot alkotva 
emlékeztünk meg elhunyt 
tanárainkról és társainkról. 
Ebéd előtt az osztálynapló 
névsora alapján meséltünk 
magunkról. 

A bőséges és ízletes ebéd 
után kötetlen, vidám hangu-
latú társalgás kezdődött, fel-
idéztük a régi emlékeket, és 
beszélgettünk napjaink nem 
túl rózsás helyzetéről is. A 
fél évszázados találkozónk 
fényét nagyban emelte há-
rom kedves tanárunk jelen-

léte. Ezért és sok évtizedes 
munkájukért külön köszönet 
Szabó Dezsőné fizika-, Val-
kusz Pálné matematika- és 
Vántus Istvánné latintanár-
nőnek. Osztályfőnökünknek, 
Kovács Pálnénak (egykor 
Tábi Tiborné) pedig jó egész-
séget, nyugodt, békés éve-
ket kívánunk. Ja, és Sastyin 
Karcsinak meg innen üze-
nem, hogy a basszusgitár-
jával bajlódjon leginkább! 
Ki tudja, mikor találkozunk 
újra…

Méhes János,
a Tisza-parti Gimnázium  

és Vízügyi Szakközépisko-
la egykori IV. A. osztályos 

diákja

Ha komolyan gondol-
juk, és teszünk a ter-
mészet védelméért, 
akkor unokáinknak 
nem kell majd szé-
gyenkezniük miat-
tunk.
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SZEGEDI ÉREM KAZANY-
BÓL. Oroszországban, Ka- 
zanyban rendezték az ifjúsági 
medencés Európa-bajnoksá-
got, amelyen a Haász SZUE 
három versenyzője, Ulrich Bo-
tond, Fábián Milán és Fábián 
Fanni képviselte a szegedi 
színeket. Utóbbinak össze is 
jött az éremszerzés: 200 mé-
ter pillangón mindössze 17 
századmásodperccel kapott 
ki honfitársától, Berecz Blan-
kától.
MEGVAN A MÁSODIK LÉ- 
GIÓS. A Naturtex-SZTE-Sze-
deák a következő idényre 
szerződtette a 25 éves irá-
nyítót, a szerb Miloš Milo-
savljevićet. A 193 centimé-
ter magas játékos karrierjét 
több sérülés is nehezítette. A 
Spartak Suboticában neve-
lése, játszott a spanyol első 
ligás Laboral Kutxában, majd 
az NBA „előszobájában”, a 
D-League-ben szereplő Santa 
Cruz Warriorshoz került, ahol 
21 meccsen lépett pályára, 
azonban elszakadt a kereszt-
szalagja. Ezután a spanyol 
első osztályú Manresában 
kosárlabdázott, majd egy bal-
szerencsés ütközés alkalmá-
val eltört a bokája. A felépü-
lést követően a szerb Mega 
Leksnél kezdte a 2016–17-
es idényt, de néhány meccs 
után a belgrádi Dynamichoz 
igazolt. A következő idénytől a 
Szedeákban bizonyíthat.
STRANDKÉZI EZÜST. Len-
gyelországban rendezték az 
U17-es fiú strandkézilabda Eu-
rópa-bajnokságot, s a magyar 
válogatottban ott volt a Pick 
Szeged játékosa, Szilágyi Ben-
jámin is. A mieink egészen a 
döntőig meneteltek, ahol azon-
ban a horvátok megálljt pa-
rancsoltak nekik. A fináléban 
Szilágyi tizennyolc gólt dobott, 
az aranyhoz azonban ez is 
kevés volt. A piarista gimnázi-
um tanulójával felálló magyar 
válogatott végül szétlövéssel 
kapott ki déli szomszédainktól.
SZVSE-S EURÓPA-BAJNOK. 
Születésnapja alkalmából 
szép ajándékkal örvendeztet-
te meg nevelőegyüttesét Jó-
nás Ferenc és Szabó Marcell. 
A SZVSE kereken száz éves, 
a két válogatott tájfutó pedig 
két éremmel térhetett haza  
Fehéroroszországból, az ifjúsá-
gi tájfutó Európa-bajnokságról. 
Jónás Ferenc hosszútávon 
aranyérmes lett, míg váltóban, 
szegedi csapattársával, Szabó 
Marcell-lel a dobogó második 
fokára is felállhatott. Szabó 
a sprintszámban is indult, itt 
mindössze egy másodperccel 
maradt le az aranyról. 

 Hat évtizede indult egy csónaktárolóból

Boldog születésnapot, Vízitelep!
Tengerentúli sikerek

Szegedi kjokusinérmek  
New Yorkból

A Tadashii HSE kiválósága három kupával a kezében,  
New Yorkban.

A Vízitelep a kezdetekben. 

A szegedi Tadashii HSE ka-
rateegyesületének verseny-
zői az All American Openen 
léptek tatamira. Ez a ver-
seny egyben kvalifikációs 
torna is volt a novemberi 
világbajnokságra.

Öt karatéka képviselte a 
Tadashii HSE-t és Szegedet 
New Yorkban az All American 
Openen, a sportág egyik leg-
nagyobb nemzetközi kjoku-
sin karatetornáján. Minden 
évben nagy a tétje a viadal-
nak, s idén ez hatványozot-
tan igaz volt, hiszen az EB, 
a VB és ennek a tornának 
a győztesei automatikusan 
indulhatnak a novemberi vi-
lágbajnokságon, Japánban. 
Utolsó éves juniorként Szalai 
Gréta Európa-bajnoki győzel-
me után itt is nyert kumité-
ben, azaz küzdelemben, míg 
katában, vagyis formagya-
korlatban ezüstérmes lett. 
Az ifiknél Kotormán Kata 
küzdelemben egy bronzér-
met szerzett. A szenioroknál 

Gyuris Tamás +80 kg-ban, 
küzdelemben szintén a do-
bogó harmadik fokára állha-
tott fel. A felnőtteknél Drága 
Bence a súlycsoport nélküli 
küzdelemben 12. lett, míg 
a hölgyeknél Polák Leila há-
rom címmel térhetett haza: 
-55 kg-ban, küzdelemben 
megnyerte a tornát, ráadás-
ként formagyakorlatban har-
madik lett, emellett a BEST 
SPIRIT, vagyis a legharco-
sabbnak járó különdíjat is ő 
kapta. Hatalmas siker ez az 
egyesület számára, ugyan-
is nagyon ritka az, hogy egy 
klubból valaki két különböző 
számban is dobogóra kerül-
jön – ez a Tadashii HSE ver-
senyzői közül kettőnek is si-
került. A szegediek a tornán 
eddigi legeredményesebb 
szereplésüket produkálták. 
Polák Leila (Drága Bencével 
együtt) ezzel az elsőséggel 
ott lehet a novemberi világ-
bajnokságon, amely a sport-
ág legrangosabb viadalának 
számít.  

Zsadányi Sándor a PC TRADE Szeged KKSe 
új vezetőedzője

Új edzőpáros a női kézilabda-együttesnél

Zsadányi–Laluska duó a kispadon
Bejelentette új vezetőedző-
jét a PC TRADE Szeged  
KKE női NB I/B-s kézilabda- 
együttese. A csapatot a kö-
vetkező idénytől Zsadányi 
Sándor irányítja, munkáját 
pedig Laluska Balázs segí-
ti.

Folytatja a megkezdett utat 
a PC TRADE Szeged KKSE 
női kézilabda-együttese, s is-
mét az utánpótlásból érkező 
fiatal edző veszi át a felnőtt-
csapat irányítását. Néhány 
héttel ezelőtt lapunk is meg-

írta, hogy Vojkovics Gyula a 
Szent István Egyetem SE él-
vonalbeli csapatától kapott 
ajánlatot, amelyet elfoga-
dott. A klub Zsadányi Sándor 
személyében találta meg az 
utódját. A 26 éves szakem-
ber Algyőn kézilabdázott, 
majd ott kezdett el dolgozni 
utánpótlásedzőként. Onnan 
érkezett a szegediekhez, 
ahol szintén a fiatalokat irá-
nyította. Tavaly tavasszal a 
felnőtteknél segítette Vojko-
vics Gyula munkáját. Mellet-
te a Pick Szeged korábbi já-

tékosa, Laluska Balázs foglal 
majd helyet a kispadon. 
Laluska szintén megfordult 
Algyőn játékosként és után-
pótlásedzőként, jelenleg pe-
dig a spanyol edzőképzésen 
vesz részt. Reményei szerint 
néhány héten belül Barce-
lonában szerezheti meg a B 
licenszet. A klub továbbra is 
a saját nevelésű, szegedi já-
tékosokra és szakemberekre 
épít. A csapat tavaly a nyol-
cadik helyen végzett a baj-
nokságban, a következő sze-
zonban a cél ezt megugrani.

1959-ben valami útnak in-
dult, ami gyökeresen meg-
változtatta Szeged sport-
történelmét. 60 éves az 
NKM Szeged VE bajnokne-
velő műhelye, a Vízitelep. 

Kerek évfordulóhoz érkezett 
a Felső Tisza parti Vízitelep. 
Igazából már 1958-ban is 
állt a létesítmény, ekkor még 
egy csónaktároló volt, ben-
ne öltözőkkel, de hivatalo-
san 1959-ben nyitotta meg 

kapuit. Ekkoriban három 
egyesület működött Sze-
geden, a SZEAC, a Szegedi 
Kender SE és az MHS, majd 
az évek múlásával a Sze-
gedi Vízisport Egyesület és 
annak különböző jogelődjei 
maradtak meg a Vízitelepen. 
Az igazán nagy sikerek az 
1980-as évektől jöttek, és 
azóta is tartanak. Az elmúlt 
hat évtized élő legendáit, 
elnökeit, bajnokait és a je-
len nagyjait látta vendégül 

a klub. Az az ünnepség az-
zal kezdődött, hogy Kárász 
Anna, Birkás Balázs és Ná-
das Bence megkoszorúzták 
a Tiszát – mindazok emléké-
re, akik sokat tettek az egye-
sületért, de már nincsenek 
köztünk. Sok generáció kép-
viselői találkoztak újra, és 
elevenítették fel a régi szép 
emlékeket. 

Délelőtt a kajak-kenué 
volt a főszerep; ekkor ren-
dezték meg, rendhagyó mó-
don a Tiszán, a 27. Hanzók 
Örs emlékversenyt. Több 
száz utánpótlás verseny-
ző érkezett a Vízitelepre. 
2013 után ismét NKM 
Szeged VE siker született: 
kajak egyesben Fülöp Le-
vente nyerte meg az U15-
ös futamot, aki klubtársai, 
Ozsgyáni Bence és Kupecz 
Kristóf előtt diadalmasko-
dott a 4000 méteres szám 
döntőjében. Ezentúl a győz-
tesnek járó kajakot is ő 
használhatja.

A dobogó tetején a szegedi Fülöp Levente (fogja a hajót), mellette balról Ozsgyáni Bence, 
jobbról Kupecz Kristóf, a Hanzók Örs emlékverseny eredményhirdetése után.
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DON JUAN ÚJSZEGEDEN 

Időpont: július 18., 19., 20., 

21., csütörtök–vasárnap, 21 

óra

Helyszín: Újszegedi Szabadtéri 

Színpad

Moliére Don Juanja, pazar sze-

reposztásban: Jakab Tamással, 

Csákányi Eszterrel, Bodrogi Gyu-

lával és Kulka Jánossal (képün-

kön). Finom, de nem finomkodó 

humor. Egy komédia, amely so-

sem veszít az aktualitásából.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Partfürdőre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: július 17. 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: A régi zsinagóga ma kortárs kulturális központ. A nyertes: Horváth Zoltán László. Gratulálunk! 

Fotó: Dusha Béla

CSILLAGERDŐ-KONCERT 

Időpont: július 18., csütörtök, 

20 óra

Helyszín: Kedves presszó (Jó-

zsef Attila sgt. 63.)

A Nyílik című bemutatkozó al-

bumáról játszik dalokat a zene-

kar, de lesz néhány meglepe-

tésszám is.

KAMION, COUNTRY, SZIKI 

Időpont: július 19–21., pén-

tek–vasárnap

Helyszín: sziksósfürdői kem-

ping

A Nemzetközi Kamionos Count-

ry Találkozó három napján szá- 

mos program várja az érdeklő-

dőket, például kamionos gyor-

sulási verseny, játékos vetélke-

dők és koncertek.

ORGONÁK ÉJSZAKÁJA

Időpont: július 20., szombat

Ezen a napon országszerte egy-

szerre szólal meg a hangszerek 

királynője. Kovács Szilárd orgo-

naművész erre az eseményre 

komponált művét a lehető leg-

több orgonán egyszerre szólal-

tatják meg, s ez rekordkísérlet.

Helyszín: Kalkuttai Szent Teréz 

anya-templom

17.00: orgonás liturgia Kissné 

Sere Anna közreműködésével

18.00: a rekordkísérletre írott 

művet eljátssza: Lucz Ilona 

Helyszín: Szent Gellért-templom

18.00: orgonás liturgia Simon 

Bálint közreműködésével

18.45: Simon Bálint orgona-

hangversenye

19.00: a rekordkísérletre írott 

művet eljátssza: Simon Bálint

Helyszín: Árpád-házi Szent Er-

zsébet-templom

18.00: orgonás liturgia Kissné 

Sere Anna közreműködésével

19.00: a rekordkísérletre írott 

művet eljátssza: Lucz Ilona

Helyszín: Evangélikus temp-

lom 

19.00: Nagy Gerda orgonahang- 

versenye 

Helyszín: Szent József-templom 

19.30: a rekordkísérletre írott 

művet eljátssza: Perneczky Ba-

lázs

Helyszín: Szent Rókus-templom 

20.00: orgonahangverseny, fel-

lép: a Kodály Filharmonikusok 

Debrecen kamarazenekara, So-

mogyi-Tóth Dániel (orgona) és 

Csősz János (trombita)

Helyszín: Havas Boldogasz-

szony-templom 

18.00: orgonás liturgia Surinás 

István közreműködésével

19.00: a rekordkísérletre írott 

művet eljátssza: Dóbisz Áron

21.30: orgonaest gyertyafény-

ben – Dóbisz Áron orgonahang-

versenye 

22.00: Kivetített harmóniák – 

Koncz Regina (ének), Samodai 

Bence János (trombita), Dóbisz 

Áron (orgona) hangversenye

Csillagerdő zenekar
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZAS-

SÁGOT június 28-án: Kardos 
Róbert és Bordács Anett, Si-
mon Gergő és Kozmér Zsu-
zsanna, Szabó Levente és 
László Nikolett, Vidumánszki 
Tamás és Igaz Ágota, Balog 
Zoltán és Barna Ildikó; júni-
us 29-én: Zombori Ferenc és 
Kiss Dóra, Strifler Attila és Bo-
ros Gyevi Anita, Fekete József 
Szilveszter és Gálik Krisztina, 
Szabó Ferenc és Keczer Gab-
riella Éva, Bordás Levente és 
Kolláth Enikő, Cseresznyés Ist-
ván és Laukó Krisztina, Sörös 
Roland és Bánfi Mónika, Gilik 
Zoltán és Mikó Anett, Szokolai 
Sándor és Sóti Diána, Karasz 

Pál és Pelikán Ágnes, Papp 
Endre és Muszka Borbála.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bibók 
József Attilának és Metzinger 
Szabinának  2019. 06. 20-án 
József Attila, Katkó Sándor-
nak és Veszelovszki Angélának 
2019. 06. 25-én Hanna, Kiss 
Tamásnak és Gyeviki Zsófiának 
06. 26-án Noémi, Elek Sán-
dornak és Balaton Renátának 
2019. 06. 27-én Kadosa, Sza-
bó Károlynak és Szögi Móniká-
nak 2019. 06. 28-án Károly, 
Kerekes Norbertnek és Juhász 
Évának 2019. 06. 29-én Donát 
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 
20.)  A héten rendkí- 
vül fontos, hogy megpró- 

báljon uralkodni az indula- 
tain! Ez igaz a munkahelyi 
konfliktusai kezelésére is, 
nehogy kollégái megorrol- 
janak önre.  

BIKA (IV. 21–V. 
20.) A következő 
néhány nap során 
kiváló lehetőségei  

kínálkozhatnak az üzleti 
ügyei területén. Tehát ne 
sokat töprengjen, hanem 
vágjon bele bátran! 

IKREK (V. 21–VI. 
21.) Az önre minde- 
nekfölött jellemző kí- 
váncsiság a héten 

sok bosszúságot okozhat 
az ismerőseinek. Nagyon 
figyeljen arra, mit mond és 
tesz, nehogy megbántson 
valakit! 

RÁK (VI. 22–VII. 
22.) Ha nem vigyáz, 
hajlamossá válhat a 
belső nyugtalanságra. 

Egy kiadós séta egy szép 
folyó- vagy tóparton azonban 
egy csapásra elmulaszthatja 
ezt a lelkiállapotot.  

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Ha mosta- 
nában ingatlanvásár- 
láson törte volna a 

fejét, kicsit még legyen 
türelemmel. A héten inkább 
koncentráljon a szerelmére, 
s töltsön vele minél több 
időt!  

SZŰZ (VIII. 23–IX. 
22.)  A következő hé- 
ten kerülje azok társa- 
ságát, akik mostanság 

sok bosszúságot okoztak 
önnek. Koncentráljon in- 
kább saját belső értékeire, 
hogy ezáltal a külvilágot is 
szebbnek láthassa.

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.)  A héten remek 
alkalom kínálkozik az 
önt régóta nyomasztó 

problémák megoldására. Eh- 
hez azonban nem árt meg- 
hallgatnia barátai tanácsait 
sem.

SKORPIÓ (X. 23–XI. 
21.)  Nagyon magá- 
nyosnak érezte ma- 
gát mostanában. Nem 

szabad, hogy ez elkeserítse, 
s a változás már a hét elején 
elkezdődhet.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.)  Az önre nagyon 
jellemző igazságérzet 
segítségével ezen a 

héten nagyon komoly problé- 
mákat oldhat meg. Amikor 
itt az ideje, cselekedjen! 

BAK (XII. 22–I. 20.)  
Érzelmi élete nagyon 
összekuszálódott az 
utóbbi időben, ezért 

nagy szüksége van türelemre 
és megértésre.  

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Ez a hét számos 
kellemes élményt tar- 
togathat az ön szá- 

mára. Igyekezzen átérezni 
partnere lelkének rezdülé- 
seit. 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Rendkívül örömteli hét 
áll ön előtt magánélet 
területén.  Partnerével 

csodálatos harmóniában töl- 
tik majd a napokat.

Az 1964-ben készült fotó előterében a Béke úszó-
ház, ekkor még Béke garage néven. A Csongrád séta-
hajó szépen csorog lefelé a folyón, melynek túlpartján 
ezrek fürdőznek. Szegeden ötvenöt éve hatalmas vízi 
élet volt a Tiszán, ahol 1857-ben létesült az első úszó- 

és fürdőház. A Béke oldalán motorcsónakok, evezős 
hajók kikötésére volt lehetőség, de a Partfürdőn is 
horgonyozhattak a csónakok, míg a tulajdonosaik a 
hatalmas plázs kényelmét élvezték. Fotó: Fortepan/
Szalay Zoltán

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változóan felhős idő

FORGÓSZÍNPAD 

Július 16., kedd, 19.55 
Nyári színházi esték Sze-
gedről, Székesfehérvárról,
Kaposvárról – három vá-
ros, négy bemutató.

VIZSGAFILMEK –  DOKU-

MENTUMFILM

Július 17., szerda, 19.25
Válogatás az SZTE végzős 
kommunikáció szakos hall-
gatóinak vizsgamunkáiból.

KÖRÚT – KULTURÁLIS, KÖZ-

ÉLETI MAGAZIN

Július 18., csütörtök, 19.25
SZIKI – a szegedi plázs, 
ahol kellemes a nyár. In-
nen jelentkezik egy órában 
a műsor, sok érdekesség-
gel és játékkal.

DOKUSÁV – DOKUMEN-

TUMFILM

Július 21., vasárnap, 20.00 
Neve is van: Budapest. 3. 
rész – Kocsis Tibor filmje 
fővárosunk látható és rej-
tett arcairól.

Július 13.
szombat

Július 14.
vasárnap

Július 15.
hétfő

Július 16.
kedd

Július 17.
szerda

Július 18.
csütörtök

Július 19.
péntek

25/15
Jenő

22/15
Örs,

Stella

24/15
Henrik,
Roland

26/16
Valter

27/18
Endre,
Elek

28/18
Frigyes

30/19
Emília

Fogadóóra

JÚLIUS 17., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 15.00 (30/963-
8137, Reök-palota cukrász-
dája)

anyakönyvi Hírek


