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Új logisztikai bázis
Elkészült a Goodwill Pharma épülete.

Mocsári Bence a bajnok
19 évesen nyert Eb-t a parasportoló.

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Családok ezreinek a megélhetése Szegeden

Milyen munkát végeztek?

Török Mihály szereti megbeszélni képviselőjével
az Újrókusra váró felújításokat. Szerinte Ménesi Imre
nagy erénye, hogy nem kertel. Fotó: Szabó Luca
Ismét útjára indítjuk sorozatunkat: megkérdezzük a körzeti önkormányzati képviselőket, milyen munkát végeztek
az elmúlt időszakban. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan
látják képviselőjüket és városrészüket az ott élők. Minek
örülnek? Mit hiányolnak? Az első héten Újrókuson és Tarjánban jártunk.
Ménesi Imre a 4. számú választókerület egyéni önkormányzati képviselője. Körzetében – amely a Vértó, a
SZVSE-pálya, valamint a Hunyadi téri Dózsa-pálya által
határolt területen fekszik – a
legtöbben régről ismerik őt,
hiszen több ciklus óta képviseli az itt élők érdekeit.
Alapvetően paneles kör-

zet képviselője Ménesi Imre
a szegedi városi közgyűlésben, így a feladatait is főként
ez a körülmény határozza
meg. Fel kell újítani az elhasznált járdákat és utakat,
minél több zöld területet kell
kialakítani, és természetesen élhetőbbé kell tenni
a lakótelepeket. Az útfelújításra jó példa a Francia

utca, ahol a Kossuth Lajos
sugárút és a Hétvezér utca
közötti szakaszt varázsolták
ujjá, de büszkén mutatja a
Siha köznél a bölcsőde és
az óvoda közötti nagy terület
új burkolatát is. Itt nagyon
elhasználódott már az út- és
a járdaszakasz is, ezért volt
szükség a felújításra.
Voltak persze egyéb változások is a városrészben. A
parkokban új utak épültek,
a Puskás utcai játszótéren a
focipálya labdafogó hálóval
bővült, a Nyitra utcai játszótéren pedig komoly felújítást
hajtottak végre, többek között szabadtéri fitneszparkot
hoztak létre. A Szeged Pláza melletti Búvár-tónál pedig rövidesen tíz szabadtéri
kondieszközt telepítenek. Itt
állították fel Szeged első teqballasztalát, amelyet előszeretettel használnak azok,
akik a labdával inkább technikázni, mint szaladgálni
szeretnek. Aki pedig kitikkad
a sok mozgástól, ivókutat
is talál a tér Siha köz felőli
oldalán, ahol csillapíthatja
szomjúságát.
Folytatás a 7. oldalon

Miniszterek is kerültek Kati kezei közé
Ötven esztendeje végzett kozmetikusként a
szegedi Ihász Kati. A
versenyek után csakhamar a színpad világa
csábította el. Dolgozott
a színházban, sminkel
a szabadtérin és a tévében. Mégis leginkább
menyasszonyokkal foglalkozik szívesen, mert
olyankor a saját fantáziáját ötvözheti az ifjú
ara stílusával egyetlen
alkalomra.
Üzletben
kezdte a pályáját, mégpedig a Mars téren. Ki
emlékszik már rá, hogy
a halasbolt helyén fodrász ktsz. működött?

Kati versenyeken is megmérette
magát. Nem is akármilyen eredménnyel.

Hátul ő volt az egyetlen
kozmetikus. Akkor hobbiként sminkelt, versenyekre is benevezett,
egészen addig, amíg a
vágyott megyei és országos eredményekkel
a zsebében illett mást
is hagyni érvényesülni.
Akkor váltott, és a szabadtérin, a színházban
és a tévében teljesedett
ki. Szereti visszanézni
a színpadon és a képernyőn a munkáit, jól
viseli a kritikát is, mert
tanul belőle. Folytatódik
Az én Szegedem sorozatunk.
Írásunk a 6. oldalon
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Négy kerék helyett sok lábon áll
a város gazdasága

Egyre nő a vendégek és a vendégéjszakák száma. Tavaly több mint 233 ezer turistát
fogadott Szeged. Az egyik legkeresettebb célpont a Szent István tér. Fotó: Szabó Luca
Szegeden közvetlenül az
idegenforgalomból ma már
közel háromezer család él,
és ha ehhez a beszállítókat
is hozzászámítjuk, ez a szám
akár hat-hétezerre is tehető,
miközben a kecskeméti autógyárban két és fél ezren
dolgoznak, az épülő debreceni BMW-gyár pedig ezer
embernek ad majd munkát
a futószalagok mellett.
A Csongrád megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara
által összeállított, Csongrád
megye gazdaságát bemutató Top 100 kiadvány szerint
jelenleg az idegenforgalom
és a vendéglátás a harmadik legjövedelmezőbb iparág
a térségben, amelyet csak a
tudományos tevékenység és
a kommunikáció előz meg. A
szegedi turizmus gazdasági
erejét és gyors növekedését
igazolja az ideérkező turisták

által befizetett idegenforgalmi adó dinamikus növekedése is: míg 2017-ben 181 millió, addig 2018-ban már 217
millió forintot fizettek be a
hozzánk érkező vendégek a
város kasszájába. Szegeden
az elmúlt években folyamatosan nőtt a vendégek és a
vendégéjszakák száma.
Összeállításunk a 3., vendégeink véleménye Szegedről
a 4. oldalon

Hat városrészben épül csatorna

Jól vizsgázott az új víztározó

Időre elkészült Kiskundorozsmán a bánomkerti víztározó. Az első egy hónapban
jól vizsgázott, az elmúlt hetek nagy esőzése
nem hagyott belvizet a településnek ezen
részében. A bánomkerti tározó megvalósí-

tásával egy időben hat városrészben csapadékvíz-elvezető csatorna is épült összesen
több mint egymilliárd forintból. Fotó: Iványi
Aurél.
Részletek az 5. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Magyarország lerobban. Paradox, hogy a Fidesz mellett szóló érvek között milyen előkelő helyen szokott szerepelni,
hogy „ők legalább tudnak kormányozni”. Miközben nem, egyáltalán nem tudnak. Ez az ország épp lerobban.” Ceglédi Zoltán (168ora.hu)

Új logisztikai központot nyitott
a Goodwill Pharma Szegeden

Móra Ferenc is kutatott a területen

Honfoglalás előtti sírokat találtak
Késő avar kori fülkesírokat
tártak föl egy szegedi családi ház építésének előkészítése során a Móra-múzeum
régészei. A területet egykor
a közgyűjtemény névadója
is vizsgálta.

A gyógyszeripari vállalat új logisztikai bázisa a szegedi Vállalkozó közben épült fel.
A négymilliárd forintos árbevételű
gyógyszeripari
vállalat 350 millió forintból
nyitott új logisztikai központot június végén.
A projekt végeredményeként egy komplex, a vállalat
hatékony, optimális működését biztosító logisztikai
központ jött létre. Az új létesítmény irodái az ott dolgozó
munkatársaknak minőségi

munkakörnyezetet biztosítanak – írja közleményében a
Goodwill Pharma Kft.
A Goodwill Pharma nemcsak gyógyszereket gyárt
Szegeden, hanem étrend-kiegészítőket is készít, mára
mintegy 80 márkával vannak jelen a magyar piacon.
A szegedi cég forgalmazza többek között a
Szent-Györgyi Albert C-vitamint is.

„Növekvő portfóliónk szükségessé tette a tárolókapacitások bővítését, így a Goodwill Pharma egy új logisztikai
központ építésébe kezdett
Szegeden. Az áprilisi kezdet
óta nagyon sok munkát elvégeztünk. A raktárközpont
hivatalos átadása sikeresen
megtörtént” – idézi a közlemény Jójárt Ferencet, a
Goodwill Pharma Kft. alapító-tulajdonosát.

Hivatalosan is a Fidesz jelöltje Nemesi Pál
Bartók Csaba, a Fidesz szegedi elnöke bejelentette:
Nemesi Pál a Fidesz polgármesterjelöltje. Szó szerint
így fogalmazott: „Fideszként
és Nemesi Pálként azon vagyunk, hogy a különbségeket
közös nevezőre hozzuk.”
A milliárdos vállalkozó
ugyan hivatalosan Botka
László polgármester független kihívójaként állt ki saj-

tótájékoztatóján egy héttel
korábban, és kijelentette, őt
nem lehet dróton rángatni. A
szeged.hu kérdésére azonban már akkor elárulta, hogy
előtte egyeztetett Orbán
Viktorral, Kubatov Gáborral
és Bartók Csabával. Vagyis
most lett hivatalos az, amire
eddig csak utaltak a jelek.
Hogy mennyit tud Szegedről a jelölt, jól jellemzi:

majdnem egymilliárd forintot
tévedett, amikor a Facebook
oldalán a város iparűzési
adóból származó bevételéről írt ki posztot. Ebben a
Facebook posztban azt állította, hogy 9,3 milliárd forint
volt tavaly a bevétel ebből az
adónemből. A valóság ezzel
szemben az, hogy rekordot
ért el a befizetés, összesen
10,2 milliárd forint volt.

Lakossági fórum a Széchenyi térről
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Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régész a helyszínen
elmondta, a telek ismert
régészeti lelőhely volt, a környéken az 1930-as években
Móra Ferenc, majd 1942-ben
Csallány Dezső vezetett ásatásokat. A két szakember irányításával akkor 339, többségében késő avar kori sírt
tártak fel, emellett megtalál-

Helyreigazítás
A Szegedi Tükör június 29-i
számában megjelent „Közülük kerül ki Botka László
fideszes kihívója: Szegedi milliárdosok” című cikkünkben
valótlanul állítottuk, hogy a
Kész-holding cégei részt vettek volna a felcsúti Pancho
Aréna építésében.
Ezzel szemben a valóság

ták néhány honfoglalás kori
temetkezés nyomait is. A telekhatáron, a feltárási terület
nyugati szélén mai is áll még
az a több száz éves tölgyfa,
amelynek árnyékában egykor Móra Ferenc dolgozott. A
közelmúltban indult régészeti
feltárómunkára egy családi
ház építése miatt került sor.
A szegedi múzeum szakemberei összesen 36 sírt
találtak, ezek közül nyolcat
már a korábbi ásatás során
feltártak. Előkerültek azok
az egykori kutatóárkok is,
amelyeket még Móra Ferenc
és Csallány Dezső nyitottak
több mint 80 évvel ezelőtt. A

28 újonnan megtalált közül
több úgynevezett fülkesír. Ez
a temetkezési mód kezdetben feltehetően a sírrablások
ellen védte az elhunytak maradványait, később azonban
általánossá vált a térségben
élő avarok körében a 7. század végén, a 8. század első
felében.
A sírgödörbe egy áldozati
állatot – akár egész lovat vagy
feldarabolt szarvasmarhát –
temettek, a sír rövid oldalába
pedig egy kis fülkét vágtak.
Ebbe a fülkébe csúsztatták
az elhunyt maradványait. Így
maradhattak fenn a csontvázak szinte állva.

az, hogy – mint cikkünkben
helyesen állítottuk – a Varga
Mihály érdekeltségébe tartozó Kész-csoport cégei valóban részt vettek a Puskás
Stadion, a Vasas- és a Fradi-stadion kivitelezésében.
Valamint valótlanul állítottuk, hogy Varga Mihály vagy
érdekeltségei együttműködtek volna Nyerges Zsolttal
vagy Simicska Lajossal.

Ezzel szemben a valóság
az, hogy – mint a cikkünkben helyesen állítottuk – a
Varga Mihály érdekeltségébe tartozó Kész-csoport cégei valóban részt vesznek
és vettek közös projektekben Mészáros Lőrinc és Szijj
László érdekkörébe található vállalkozásokkal.
A tévedésekért elnézést
kérünk.

TŰZIFA PÁLYÁZAT
szegedi lakosok részére,

akik szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni ellátásban, vagy
szociális alapellátásban részesülnek
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű
háztartásoknak tűzifaosztásra.

A támogatásban részesíthető az a személy és annak háztartása, aki tűzifával fűt és Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzatától települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült. (A pályázat kapcsán települési támogatásnak tekintendő a lakhatási támogatás, a gyógyszertámogatás, a hátralékcsökkentési támogatás, az átmeneti
segély, a temetési segély, a szülési támogatás, a beiskolázási támogatás) vagy a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretében, Szegeden személyes gondoskodást nyújtó szociális, vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi
segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesül.
Támogatásban részesíthetők az Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lévő háztartások, akik tűzifával fűtenek.
Egy háztartás egy erdészeti m3 mennyiségű tűzifában részesülhet.
A pályázatot formanyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen a Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein beszerezhető.
A pályázatot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda, 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.,
vagy
személyesen ügyfélfogadási időben a Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán,
továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

Elkezdődött a Széchenyi tér
rekonstrukciójának tervezése. Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala július

25-én, csütörtökön 17 órától
a polgármesteri hivatal házasságkötő termében lakossági
fórumot tart a Széchenyi tér

rekonstrukciójáról. A fórumon
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester tájékoztat a
tervezés jelenlegi szakaszáról.

Elektronikus úton történő benyújtásra nincs lehetőség.
Benyújtási határidő: 2019. augusztus 5. (hétfő). (Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatnak legkésőbb ezen a napon kell az Önkormányzathoz beérkeznie.)
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Az ipar könnyűlovassága a turizmus – családok ezreinek megélhetése Szegeden

Négy kerék helyett sok lábon áll
a város gazdasága

A vadaspark a város egyik leggyorsabban fejlődő látványossága és turisztikai vonzereje.
A szurikáták a közönségkedvencek közé tartoznak. Fotó: Szabó Luca
Szegeden közvetlenül az
idegenforgalomból ma már
közel háromezer család él,
és ha ehhez a beszállítókat is hozzászámítjuk, ez
a szám akár hat-hétezerre is tehető, miközben a
kecskeméti autógyárban
két és fél ezren dolgoznak,
az épülő debreceni BMWgyár pedig ezer embernek
ad majd munkát a futószalagok mellett.
A Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara által összeállított, Csongrád

jelenleg az idegenforgalom
és a vendéglátás a harmadik legjövedelmezőbb iparág a térségben, amelyet
csak a tudományos tevékenység és a kommunikáció előz meg.

vendégéjszakát. A belföldi
vendégek 6 százalékkal, a
külföldi vendégek 7,4 százalékkal több vendégéjszakát
töltöttek el városunkban.

Dinamikus
bevételnövekedés

Jelenleg Budapest és a
fürdővárosok után Szeged
a turisták legkedveltebb
célpontja. A Szegedre látogatók már évek óta többen
vannak, mint a városban
élők: tavaly több mint kétszázhúszezren
fordultak
meg a városban.

A szegedi turizmus gazdasági erejét és gyors növekedését igazolja az ide
érkező turisták által befizetett idegenforgalmi adó
dinamikus növekedése is:

Több turista,
mint lakos

Megyei jogú városok idegenforgalmi adóból származó
bevétele 2018-ban (forint)
Eger
Szeged
Miskolc
Sopron

220
217
178
160

millió
millió
millió
millió

Győr
Debrecen
Pécs
Kecskemét

140
120
100
60

millió
millió
millió
millió

Forrás: az önkormányzatok költségvetése. Infografika: Szegedi Tükör

megye gazdaságát bemutató Top 100 kiadvány szerint

Top 5 belföldi
úti cél 2018-ban
1. Budapest
2. Siófok
3. Eger
4. Hajdúszoboszló
5. SZEGED
Forrás: szallas.hu

míg 2017-ben 181 millió,
addig 2018-ban már 217
millió forintot fizettek be a
hozzánk érkező vendégek a
város kasszájába.
Szegeden az elmúlt
években folyamatosan nőtt
a vendég- és a vendégéjszakaszám: míg 2017-ben
207 959 vendég 415 092
éjszakát
töltött
Szegeden, addig 2018-ban már
223 231 vendég 444 166

Számítások szerint akár
hat-hét milliárd forintos
forgalmat, a kereskedelmi
szálláshelyek bevételeinek
dupláját is generálhatja ös�szességében évente a turizmus és a vendéglátás a városban – becslések szerint
csak a szabadtéri játékok
nyomán 500 milliós forgalom csapódik le a helyi vállalkozásoknál, amelyek ezután később adót fizetnek.

Ez jól kitapintható a város
bevételeiben is: Szeged helyi
iparűzési adóból származó
bevétele tavaly 10,2 milliárd
forintot tett ki, miközben a
Mercedes-gyárral is büszkél-

2018-ban 149 121 belföldi vendég 297 246
vendégéjszakát töltött
el Szegeden, míg a
külföldiek 74 119-en
147 144 éjszakát töltöttek el városunkban.

kedő Kecskemét kasszájába
9 milliárd forint folyt be ilyen
címen.

Húzóágazat
Ebből is kitűnik, Szeged gazdaságának új húzóágazata
lett az elmúlt években az
idegenforgalom. Dinamikusan növekszik Szeged turizmusa – ez még szembetűnőbben érhető tetten az
idegenforgalmiadó-bevétel
gyors növekedésében. A vidéki városok közül ma már
csak a nagy történelmi múlttal rendelkező Eger előz meg
minket.
A 2018-ban elért 217
millió forintos idegenforgalmiadó-bevételével Szeged
országosan az elsők között
foglal helyet, jócskán megelőzve Győrt, Miskolcot,
Debrecent, Pécs ilyen jellegű
adóbevétele pedig ma már
a felét sem éri el a szegedinek.
Folytatjuk.
Rafai Gábor

Vélemény
Magunknak
teremtett idill
Két hét távol Szegedtől. Kitört a nyár, jött vele a kánikula,
és ami ennél is fontosabb: véget ért a tanév. Irány nyaralni a gyerekekkel! A helyszín egy innen alig több mint száz
kilométerre fekvő város. Nagymamával, sok szeretettel,
gondoskodással, nyugalommal, türelemmel, odafigyeléssel, finom koszttal. Amilyen észrevétlenül csordogált az
idő, olyan gyorsan eltelt.
Jártuk a strandokat, megmártóztunk a hullámmedencében, a legmagasabb és legtekervényesebb csúszdáról
is a mélybe vetettük magunkat. Összekapaszkodtunk,
mert egy öt- és nyolcéves gyereket fenn a magasban mégiscsak megtalál az aprócska félelem, de apa keze ezen a
nehézségen is átsegítette őket.
Kosztolányival értek egyet, aki egész alkotói énjét arra
vezette vissza, hogy neki azért sikerült művésszé válnia,
mert nem felejtette el gyerekkorát. Sőt, ennél is több sikerült neki: bizonyos értelemben gyerek maradt. Ez a képesség a szülőknek is jót tesz. Könnyebben és gyorsabban
megértjük a kicsiket. Az ő észjárásuk és elvárásaik szerint
tudunk velük társalogni és elmagyarázni azt a felfoghatatlanul sok ismeretlen dolgot, amit összefoglaló néven
a világnak nevezünk. (És közben mindegyre azt tapasztaltam, hogy már nagyon sokat tudnak. Ismereteik néha
bámulatosak, olykor fel sem foghatom, honnan tudják ezt
vagy azt.)
Szóval nekünk nagyon jól telt a két hét. Fát vágtunk,
tüzet gyújtottunk, szalonnát sütöttünk, napnyugta után
zseblámpával a kézben sétálunk a Kettős-Körös gátjánál.
Belebújtunk a szalmaboglyákba, szalmabálákat görgettünk, vízibicikliztünk, homok- és anyagvárat építettünk a
folyó partján, futóversenyeztünk a sekély vízben, megnéztük közelről, milyen egy szarvasbogár, és abban maradtunk, hogy jövőre már kajakozunk és kenuzunk is.
Két hétre majdnem teljesen elfelejtettem, hogy létezik világ azon a mikrokozmoszon kívül, amelyben akkor
léteztem. Fagyiztunk, bicikliztünk, kürtőskalácsot ettünk,
nagyokat sétálunk, megnéztük kinn a pusztán a naplementét. Az egész két hetet finoman körbefonta az idill
érzése. Bár egyik gyerekemet sem nevezném nagyon
könnyű esetnek, egyetlen hangos szó el nem hangzott a
nyaralás ideje alatt. Szófogadóak voltak, és olyan jókat
aludtak, mint talán soha életükben. A napközbeni programok sokasága miatt ezen nem csodálkoztam, hanem
jólesően nyugtáztam.
Az apró idill a mienk volt. Magunknak teremtettük, mi
vigyáztunk rá. A bennünk megtelepedett harmónia azonban nem tett vakká. Ahogyan kéz a kézben sétáltam a
gyerekeimmel a nekem legszebb délkeleti kisváros utcáin vagy annak strandján, lépten-nyomon gyerekeikkel
veszekedő szülőket láttam. A türelmetlenség, kiabálás,
veszekedés, fenyegetőzés, „legutolsó figyelmeztetés” változatai a gyerekek és a szülők közötti meg nem értettség
formáira. Talán túlzok, de ha más családokat néztem,
többnyire ezt láttam.
Egy fáradt, keserű ország életképei jöttek minduntalan elém. Rossz házasságokról, elrontott családi életekről
lebbentek fel a fátylak egy-egy pillanatra, amikor a dühtől
eltorzult hangú anyákat és apákat hallottam, akik olyan
mélységekből érkező indulattal beszéltek csemetéjükkel,
amire észszerű magyarázatot aligha lehet adni. Én biztosan nem tudok.
Talán szerencsés vagyok. Egy kicsit megmaradtam
gyereknek. Füvet szerettem volna nyírni, de a gyerekek
a slaggal játszottak, egymás locsolták, és sikítoztak. Na,
ebből nem lesz fűnyírás – gondoltam. Aztán eszembe jutott, mennyire szerettem a testvéremmel a kerti öntözővel játszani. Akkor azt gondoltam, nincs is annál nagyobb
mulatság.
Négy évtized távolából lehet, nem is tévedtem nagyot.
Bod Péter
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Élhető, szép, zöld, gazdaságilag erősebb nálunk, jó a közlekedése

Nagyon egyben van városunk a pécsiek,
kecskemétiek és makóiak szerint
Élhető, erős és szép városként ismerik Szegedet a szeged.hu által megkérdezett
pécsi, kecskeméti és makói
lakosok. Akárkivel beszéltek, szinte mindenki példaként emlegette városunkat,
ahová érdemes ellátogatni,
és ahol jó lehet élni.
– Soha nem jártam még
Szegeden, de él ott egy pár
ismerősöm, és azt hallottam, nagyon szép város.
Mindenképpen
szeretnék
eljutni oda – mondta városunkról egy fiatal pécsi lány.
Egy asszony úgy emlékezett,
nyolc éve járt a Tisza partján.
Akkor gyönyörűnek találta
Szegedet, úgy gondolja, azóta a helyzet nem változott,
Pécs viszont csak romlik, a
legtöbb helyen romokban
hever. „Az tetszett a legjobban Szegeden, hogy az
épületeket a régi állapotukra újítják fel, tehát, amilyen
állapotban voltak. Itt is sok
az építkezés, de rengeteg
épületet hagytak leomlani,
tönkremenni” – ecsetelte
az asszony. Egy másik pécsi
asszony azt mondta, az a
gondja a helyi városvezetéssel, hogy nem nyújt jó teljesítményt, nem úgy, mint a
szegedi. Egy férfi azt mond-

A szeged.hu Pécs, Kecskemét és Makó lakóit kérdezte meg, mikor jártak
és mit tapasztaltak Szegeden.
ta, nemrég járt nálunk a családjával, és azt érezte, „Szeged nagyon egyben van”.
Egy makói fiatalember
azt nyilatkozta, utoljára fél
éve járt Szegeden. Úgy látja, fejlődik a megyeszékhely, rosszat nem is tudna
rá mondani. Egy családanya
szeretne is ideköltözni, ha
tehetné, mert nagyon tetszik
neki az itteni nyüzsgés.
Kecskemétieket is megszólított a szeged.hu, mikor
jártak utoljára nálunk, mit
tapasztaltak, mit hallottak
városunkról.

– Járunk Szegedre, ismerőseink élnek ott, szeretnek
ott, élhető városnak tűnik.
Gazdaságilag előrébb tart,
mint mi – mondta egy fiatal
nő. De dicsérték Szeged közúti elérhetőségét és közlekedését is, méghozzá egy profi
fuvarozó, neki pedig igazán
hihetünk. Többen azt mondták, hogy akár csak egy napra
is szívesen átugranak hozzánk, hiszen Kecskemétről
vonattal például mindössze
egy óra alatt elérhető. Egy
nyugdíjas férfi a párjával jár át
városunkba, kimennek a pi-

acra, turistáskodnak a belvárosban. Egy asszony sétálni,
fagyizni jön át rendszeresen.
Egy másik, hódmezővásárhelyi születésű nyugdíjasnak a
fiáék élnek itt, szerinte hangulatos város Szeged. Példának is állítaná Bács megye
székhelyének mint olyan várost, ahol tudnak felújítani,
nem úgy, mint náluk.
– Kell, hogy sokszínű legyen az országban a települések vezetése, Szegeden
nem fideszes irányít, én azt
mondom, hajrá! – tette hozzá az asszony.

Eddig 2500 család kérte a város támogatását

Huszonötezer forint minden babának
Már két és fél éve igényelhető Szegeden az a támogatás,
amelyet minden újszülött érkezésekor kaphatnak a családok az önkormányzattól.
Az egyszeri, 25 ezer forintos
hozzájárulást a baba születésétől számított fél éven belül
lehet igényelni azoknak az
édesanyáknak, akik szegedi
lakcímmel rendelkeznek, és
életvitelszerűen itt is élnek.
Papdi Lilla harmadik gyermekének születésekor vette
igénybe a szülési támogatást.
Az önkormányzathoz kellett
bemennie, a gyors és egyszerű ügyintézés után hamar
megkapta a pénzt.
– Idén március 5-én született meg a kisfiam, és őrá
tudtam igénybe venni ezt az
egyszeri 25 ezer forintos támogatást, ami jól jött. Mire tudja
költeni ezt a pénzt ilyenkor az
ember? Pelenkára, popsitörlő-

Papdi Lilla a harmadik gyermeke megszületésekor
igényelte a 25 ezer forintos juttatást.
re meg mindarra, ami éppen
kell, cumisüvegre, ruhákra,
mert a két nagyobbnak is vannak igényei – mondta Papdi
Lilla a Szeged Televíziónak.
Fontos azt is tudni, hogy
a szülési támogatás nem
jár automatikusan, egy
nyomtatvány kitöltésével
kell kérelmezni a humán
közszolgáltatási irodán.

Az édesanyával ellentétben sokan nem tudják, hogy
részesülhetnek az egyszeri,
25 ezer forintos szülési támogatásban. Sőt, vannak, akik
az önkormányzat helyett a
kormányhivatalt keresik fel,
pedig ezt nem ott kell intézni.
– Ez a természetbeni ellátás önkormányzati támogatás. Az önkormányzat ezt
a saját rendeletében fogalmazta meg, és 2017. január

1-jétől biztosítjuk. Az a fő szabály, hogy szegedi bejelentett
lakóhellyel rendelkezzen az
édesanya, és Szegeden éljen
életvitelszerűen – mondta a
feltételekről Novkov Veszelinka, a polgármesteri hivatal
humán közszolgáltatási irodájának vezetője.
Az azonban nem feltétel,
hogy Szegeden adjon életet
gyermekének az anya. Fontos azt is tudni, hogy a szülési
támogatás nem jár automatikusan, egy nyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni a humán közszolgáltatási irodán.
Erről az újszülött anyakönyvi
kivonatának kiállításakor tájékoztatják a családot, a papírok benyújtására fél évük
van, a pénzt ezután átutalják
számukra. Az elmúlt két és fél
évben csaknem 2500 család
igényelte és kapta meg a 25
ezer forintos önkormányzati
hozzájárulást.

Nincs elég rendőrjárőr
Majdnem negyedével több
rendőrjárőr volt Szegeden öt
éve, mint most. Ez a létszámcsökkenés nemcsak nálunk
jellemző. A megyeszékhelyek
háromnegyedében kevesebb
járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene.

zet, 19 státusz nincs betöltve, és már csak 77 járőr van,
miközben öt éve még 102
státusz volt a kapitányságon. Zalaegerszegen ugyan
csak négy álláshely nincs
betöltve, de ez úgy lehetséges, hogy öt év alatt 93-ról
74-re csökkent a státuszok
száma.
Szolnokon huszonöttel
kevesebb járőr dolgozik,
mint öt évvel ezelőtt, amikor 110 járőr, járőrvezető,
járőrparancsnok teljesített
szolgálatot. A betölthető státuszok számát időközben
101-re csökkentették, de
csak 85 járőr van állásban.
Kecskeméten, Békéscsabán és Debrecenben viszont
nőtt a státuszok és a betöltött állások száma is. Szek-

A megyeszékhelyek háromnegyedében, tizennégy városban
kevesebb járőr, járőrvezető
és járőrparancsnok dolgozik,
mint kellene – derül ki azokból a válaszokból, amelyeket a
24.hu közérdekű adatigénylésére adtak a megyei rendőrkapitányok. Nemcsak a rendszeresített és betöltött álláshelyek
számára kérdeztek rá, hanem
arra is, hogy öt éve hány hasonló státusz volt.
Szegeden
öt éve 133
státusz
volt
még, ma 121
van, de csak
101 járőr látja
el a feladatot,
vagyis majdnem a negyedével csökkent a számuk.
AmennyiA járőröknek a körzeti megbízottak és
ben a százaléa Készenléti Rendőrség munkatársai
kos arányokat
segítenek a közrend biztosításában
nézzük, Egerben csökkent a leginkább szárdon azonban különös a
a járőrök száma. 2014-ben helyzet: a 61 meglévő stámég 117 státusz volt, ma tuszra 81 járőr jut.
105 van, de csak 85 betölA 24.hu kérdésére, hogy
tött ezek közül. Miskolcon milyen átszervezésekkel, heés Salgótarjánban jobb a lyettesítésekkel oldják meg
helyzet, az előbbi városban a létszámhiányt, az összes
mindössze hét álláshely megyei vezető ugyanazt a vánincs betöltve, Salgótarján- laszt adta. Azt felelték, hogy
ban pedig – Debrecenhez, a
rendőr-főkapitányságok
Szekszárdhoz és Szombat- és a megyei kapitányságok
helyhez hasonlóan – nincs járőrei, járőrvezetői és járőrjárőrhiány. Tatabányán vi- parancsnokai mellett a körszont az 52 státuszból csak zeti megbízottak, valamint a
39-et tudnak betölteni, vagy- Készenléti Rendőrség munis az állások negyede üres. katársai is részt vesznek a
Kaposváron sem jobb a hely- közrend biztosításában.
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Utcazene a belvárosban,
gitárvirtuózok a városházán
Az elmúlt hétvégén
a Nemzetközi Söröm
fesztivál és a hozzákapcsolódó Szegedi
Utcazene Fesztivál
töltötte meg a belvárost a Dugonics
tértől a Vedres-udvarig. Vasárnap gitárvirtuózok koncerteztek a városházán.
Szeged és testvérvárosa, Nizza így ünnepelte a nagy francia
forradalom és Szeged szabad királyi
városi címének jubileumát.

Hat városrészben épül csatorna

Nagy esőben is jól vizsgázott
az új víztározó
Időre elkészült a kiskundorozsmai víztározó. Az első
egy hónapban jól vizsgázott, az elmúlt hetek nagy
esőzése nem hagyott belvizet a településnek ebben
a részében. A bánomkerti
tározó
megvalósításával
egy időben hat városrészben csapadékvíz-elvezető
csatorna is épült összesen
több mint egymilliárd forintból.

A Dugonics tértől a Vedres udvarig 11 helyen 130 zenész
lépett fel az utcazene-fesztiválon. Fotó: Menyhárt Luca

A Dorozsmán élők régóta
várták, hogy megoldódjanak a belvízzel kapcsolatos

48 ezer köbméteres víztározó épült átemelő-szivattyúval. Tavaly szeptemberben
kezdték el a munkát, és az
ütemterv szerint, májusban
elkészültek vele.
Dobó István, a fejlesztést
koordináló Szeged Pólus
Nkft. projektigazgató-helyettese a Szeged Televíziónak
elmondta, a tározó funkciója
a bel- és külterületi csapdékvíz befogadása és egyenletes
eljuttatása a Maty-éri csatornába. A tározó bizonyított,
hiszen az elmúlt hetek heves
esőzései során Dorozsmán

a helyieket arról, igénylik-e a
terület másodlagos hasznosítását. Jelenleg ugyanis tilos
a fürdés. A gyakran ingadozó
vízszint miatt inkább csak
horgászatra vagy vízi sportokra lehet alkalmas a hely.
A jelenlegi csapadékvíz-elvezetési programban
Szeged területén – elsősorban a kertvárosi lakóövezetekben – összesen 12 és
fél kilométernyi csapadékvíz-csatorna épült. A munkálatokat jövőre is folytatják.
Sindel János, az önkormányzat munkatársa hozzátette:

1,2 milliárd jut utakra önkormányzati pénzből

A Tiszavirág utcában felújítják a járdát
Hamarosan elkezdődik a Tiszavirág utca páros oldalán
futó járdaszakasz felújítása. A
munkálatokra 11 millió forintot biztosít az önkormányzat.
A városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi
bizottság legutóbbi ülésén
döntött a járdaszakasz felújításról. Az indoklás szerint a
munkára a balesetveszélyes
helyzetek megelőzése és az
érintett szakasz mielőbbi biztonságosabbá tétele érdekében van szükség. A munkával
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg
az önkormányzat.
A város költségvetésé-

ben 1,2 milliárd forintot
különítettek el út- és járdarekonstrukcióra, ebből a keretből fedezik a Tiszavirág

utcai munkálatok 11 millió
forintos költségét.
A munkálatok hamarosan elkezdődnek.

A dorozsmai víztározó. Fotó: Iványi Aurél

Hamarosan felújítják a járdát az újszegedi
Tiszavirág utca páros oldalán. Fotó: Iványi Aurél

gondjaik. A városrész mélyen fekvő terület, előfordult,
hogy egy-egy felhőszakadás
komoly problémákat okozott.
Egymilliárd forintos uniós
forrásból Kiskundorozsmán

elöntés nem fordult elő. Magyarán a víztározó a funkcióját teljesen betölti.
A tározó körül több mint
100 fát ültetett a város, és
tervezik, hogy megkérdezik

tervezik a bánomkerti északi
csatorna megújítását, a tározó mellett lévő utcák csapadékvíz-elvezetését, valamint
többek között Marostő csatornájának megépítését.

A kókuszgolyó verte a palacsintát

Szénási Róbert osztatlan sikert aratott a jégkrémmel. Fotó: Iványi Aurél
Évek óta nagyon népszerűek a Petőfitelepi Művelődési Ház nyári táborai,
amelyekben Szénási Róbert
önkormányzati
képviselő
segítségével olyan gyerekek
is részt tudnak venni, akiknek a családja anyagilag ezt

nem engedhetné meg magának. Jarabekné Treplán
Mariann, a művelődési ház
igazgatója elmondta, ebben
az évben 3 tábort hirdettek
meg, 75 gyereket fogadtak,
közülük tíz részvételét a képviselő támogatta. Egyik nap

süteményversenyt hirdettek:
készült kókuszgolyó, palacsinta, piskótatekercs, virslis
falatka és muffin is. A zsűri
véleménye szerint legjobban
a kókuszgolyó sikerült. A
képviselő hideg édességgel
lepte meg a gyerekeket.
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1981 óta sminkel nyaranta az ország legnagyobb szabadtéri színházában

Bohémek és miniszterek is
kerültek Ihász Kati kezei közé
Ötven esztendeje végzett
kozmetikusként a szegedi Ihász Kati. A versenyek
után csakhamar a színpad
világa csábította el. Dolgozott a színházban, sminkel
a szabadtérin és a tévében.
Mégis leginkább menyas�szonyokkal foglalkozik szívesen, mert olyankor a saját fantáziáját ötvözheti az
ifjú ara stílusával egyetlen
alkalomra.
– Két év kihagyással 1981
óta dolgozom nyaranta a
szegedi szabadtérin. Annak
idején Vastagh Attila műszaki vezetőnél jelentkeztem, és
Dobos Feri bácsi vett fel, aki a
szolnoki színház maszkmestere volt – emlékezik vissza a
kezdetekre Ihász Kati szegedi
kozmetikus, sminkes. – Az ország több színházából jöttek
akkoriban a fodrászok, kozmetikusok Szegedre arra a
pár hétre, mert a produkciók
még nem hozták magukkal
a saját háttérembereiket. És
mert sminkes állás nem is
létezett hivatalosan, kilenc
éven keresztül az szerepelt
a munkakönyvemben, hogy
fodrász vagyok. Az öregektől
megtanultam a parókafésülést is úgy, hogy rám bízhatták a táncosok, énekesek
sminkjét, haját. A jelmeztervező elmondta, mit szeretne
látni, mi illik a ruhához, és én
igyekeztem a kedvében járni.

Őrültek háza, de élvezi
Kati első darabja az Ivan
Szuszanyin című opera volt,
rengeteg parókával, szakál-

Statisztaként a színpadon
a Cigánybáróban
lal, bajusszal. Legelőször
egy barakkban dolgoztak a
régi SZOTE Klubnál, utána
a fodrásztár átkerült a régi
Apáthy-kollégium tornatermébe, utána a SZOTE épületébe, majd a színpad alá.
Ahogy a szegedi sminkes
fejlődött, idővel nagy neveket is „kapott a kezei közé”.
Így Udvaros Dorottyát az
István, a királyban, később
ebben a darabban Éder
Enikőt, a Budapesti Tavaszi
Fesztiválon pedig Miklósa
Erikát. Úgy emlékszik, a
legtöbb ember akkor ült a
székébe egy produkcióból,
amikor négy éve Katarina
Witt tizennégy jégtáncosát
sminkelte.
– Idén nyáron a Queenmusicalbe hívtak dolgozni,
a kész produkció hétfős
háttércsapatából
kiesett
egy ember, és segítséget

kértek. Elvállaltam, mert
nagyon szeretem csinálni.
Megkapod előre a sminktervet, azt kell megvalósítani
pillanatok alatt – mutatta
telefonján az átküldött fotókat. – Így nekem jutottak
a bohém fiúk meg a miniszterek. Idén sem idilli helyen,
a színpadon, a takarásban
segédkeztek a fodrászok,
sminkesek. A jelenetek között ugyanis konkrétan három perc maradt egy-egy
gyors átöltözésre, haj- és
sminkcserére. Manapság
speciális fújásos technikával dolgoznak, én viszont a
régi, klasszikus iskola szerint. Az újjal gyorsan, sablon
alapján viszik fel a begyakorolt sminket. Nekem
hagyták a későbbi átöltözéseknél a monoklit, fekete
szemet, piros szájat. Az első
sminket, hajat a begyako-

rolt fodrásszal, sminkessel
teszik fel a szereplőknek,
utána a váltásoknál futószalagon dolgoztunk, kinél hol
ürült a szék, mindig azt festette, aki éppen odaugrott.
Őrültek háza, de élvezem.
Az az érdekes benne, hogy
egyik pillanatról a másikra
változtatsz át karaktereket.

Tévés arcok
Azt a precíz, aprólékos alkotómunkát színpadon nem
lehet kivitelezni, amelyre
Ihász Katinak a Szeged Televízióban harminc-negyven
perce is jut egy-egy műsorvezetőnél. Más az alapanyag
is, hiszen a színpadon arra
is figyelnie kell, hogy mozgás közben kimelegedve
ne folyjon le a táncos vagy
az énekes arcáról a festék.
Bár erre szintén adottak már

Ihász Kati vagy egyáltalán nem tesz fel magának
sminket, vagy erőset. A fotó kedvéért kivételesen
visszafogottat választott. Fotó: Szabó Luca
– Mindenem a smink,
akármi jön. Ha mégis választanom kell, akkor a
menyasszonyi, mert az an�-

és eldönti, melyik legyen,
vagy keverjünk belőle egy
harmadikat. Hiszen az a
fontos, hogy ő jól érezze magát. A kreativitásban kicsit
hasonló a szilveszteri és a
báli smink. Mivel a színházit
más találja ki, ettől az sokkal kötöttebb – teszi hozzá.

Szerepelt
a Háry Jánosban

A szabadtéri fodrászai. A hátsó sorból a szegedi színház hajszobrásza, Bodnár Gyurika
fogja Kati kezét. Gyurika mellett Dobos Ferenc
technikák, hiszen nem csak
hajra, arcra is gyártanak már
fixálót. Más a smink kinézete
is a színpadra, a tévéképernyőre, versenyre és magától
értetődően az utcára, hiszen
az utóbbi közelít leginkább
a természeteshez. Éppen
ezért Katinak nincs is kedvence.

nyira alkalmi, hiszen az első
és egyetlen. Ott a tudásodat, fantáziádat ötvözöd a
vendéged stílusával, a ruhája hangulatával, a csokra színvilágával. Általában
próbasminket teszek fel a
menyasszony arcának egyik
felére úgy, ahogy ő gondolja, a másikra úgy, ahogy én,

Az én Szegedem
Megmutatná féltve őrzött, régi családi fotóját a Szegedi Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az utcát,
ahová beköltözött, és elmesélné a felvétel történetét?
Nosztalgiázzunk együtt! Dombai Tünde újságírót eléri
a dombai.tunde@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, polgármesteri hivatal, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. címen vagy a 06-30/830-6459-es telefonszámon.
Kereken ötven esztendeje végeztek a lányok. A középső sor közepén Ihász Kati

– Statisztaként még a színpadon is szerepeltem. Egy
barátnőmmel együtt a Háry
Jánosban léptünk fel, és a
Cigánybáróban is dolgoztam. Arra emlékszem, hogy
fel és alá kellett lejteni a
hosszú ruhában – erről is
őriz a sminkes fekete-fehér
képeket a gyűjteményében.
– Dolgoztam persze én is
üzletben az elején, mégpedig a Mars téren, a fodrász ktsz-ben, ahol most is
fodrászat működik. Hátul
én voltam az egyetlen kozmetikus. Akkor hobbiként
kezdtem a sminkelést, versenyekre is beneveztem,
egészen addig, amíg a vágyott megyei és országos
eredményekkel a zsebemben illett mást is hagyni
érvényesülni. Akkor váltottam, és a szabadtérin, a
színházban és a tévében
teljesedtem ki. Szeretem
visszanézni a színpadon
és a képernyőn a munkáimat, jól viselem a kritikát
is, mert tanulok belőle. Megyek továbbképzésekre, kiállításokra – mutat újabb és
újabb fotókat.
Dombai Tünde
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Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?

Folytatás az 1. oldalról
Ez utóbbi zöld terület a minden évben sorra kerülő családi nap helyszíne, amikor a
választókerületből kicsik és
nagyok eljönnek ide kikapcsolódni és szórakozni. Ezen kívül
még három közösségi rendezvényt szervez meg a képviselő
és csapata minden évben: a
nőnapot, a gyereknapot, valamint a Mikulás-napi ünnepséget. Ménesi képviselő minden
évben támogatja a Somogyi-könyvtár itteni fiókintézményét, valamint a városrészben
működő nyugdíjas-egyesületet. Jelszava, hogy egy képviselőnek mindig készen kell
állnia arra, hogy segítse a körzetében élőket. Ezt támasztja
alá Török Mihály itteni lakos
is, aki szerint a képviselőt bármikor fel lehet hívni, és mindig
érdemi információval szolgál,
ha felmerül egy kérdés. Török
szerint azonban az Ménesi
Imre legnagyobb erénye, hogy
soha nem kertel. Őszintén

MÉNESI IMRE (MSZP)
KÖRZETE: Újrókus
BÜSZKESÉGEI A CIKLUSBAN:

• a Francia utca aszfaltszőnyegezése
a Kossuth L. sgt. és a Hétvezér u. között;
• a Rókusi krt. szervizútjának burkolatcseréje a Vértói
út és a Csáky u. között;
• a Siha köz felújítása;
• a Szatymazi utca felújítása a Damjanich u. és a Puskás u. között;
• a Puskás utcai kis pályánál labdafogó háló építése;
• járdafelújítások: a rókusi II. ált. isk. előtt, a Petresi
utcában, a Siha közi bölcsőde előtt, a Kossuth L. sgt.
115–117. között;
• a parki utak javítása, fejlesztése;
• a játszóterek eszközfejlesztései (Nyitra u. fitnesz-		
park).

– Alapvetően paneles körzet az enyém, elsődleges a lakótelep élhetőbbé tétele,
az utak, járdák, parkok felújítása – mondja Újrókusról Ménesi Imre. Fotók: Szabó Luca
mozgást. Ménesi Imre csak
tudja, hogy milyen fontos
dolog ez, hiszen fiatal korában maga is sportolt. Egyéni
képviselői munkája mellett

ház programját. A képviselő büszke arra, is, hogy a
nemzeti
emlékünnepségek, illetve a szakrális ünnepek alkalmával (például

A képviselő tisztában van
azzal, hogy egyre több az idős
ember a környéken, akik a
magánnyal és a betegségekkel egyaránt küszködnek,
ezért számukra a Lakótelepi
Emberek Érdekképviseleti
Társulása (LÉT) közreműködésével
segélyszolgálatot
szervezett. A városrész egyik
legfontosabb közösségi tere
a Zápor-tó, amelynek környéke teljesen megújult az utóbbi esztendőkben. Nemrégiben kapott kerítést például
az itt található játszótér, ami

a kutyatulajdonosok most
már nem mehetnek be a területre. A kutyások számára
is van azért egy fontos létesítmény itt, ugyanis korszerű
kutyafuttató épült nemrégiben, amely nagyon népszerű
az itteniek körében.
Rengeteg közösségi kiskert létesült az utóbbi években, amelyeket főként úgy
támogatott a körzet képviselője, hogy kerítést biztosított a kerteket gondozó
emberek számára. Szinte
minden panelház mellett ott
zöldellnek a növények, és
pompáznak nyáron a virágok. Voltak olyan lakossági
megkeresések is, hogy szik-

KOTHENCZ JÁNOS (FIDESZ–L.É.T.)
KÖRZETE: Tarján
BÜSZKESÉGEI A CIKLUSBAN:

Kothencz János büszke rá, hogy a nemzeti ünnepek, illetve húsvét, karácsony idején is
egybe tudja fogni tarjáni körzete lakóit.
megmondja, ha valami megoldható, de azt is egyértelművé teszi, ha valamire nincs
egyelőre pénz.
Ménesi Imre nagyon
büszke arra, hogy a körzetében számos lehetőség nyílik
a sportolásra, így itt edzenek
a Tornádó Team Szeged görkorisai is.
– Ezek a fiatalok időt,
energiát nem kímélve edzenek itt, a Búvár-tó melletti
pályájukon – mondja Ménesi. – Most épp a világbajnokságon versenyeznek
Barcelonában. A Szeged
Pláza környéki tópart, a Puskás utcai játszótér, a Nyitra
utcában lévő szabadtéri fitneszpark mind nagyon népszerűek azok körében, akik
szeretik a friss levegőt és a

az utóbbi önkormányzati
ciklusban a városi közgyűlés
városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottságát is vezette.
Kothencz János öt éve
a 15-ös egyéni választókerület képviselője. A Sólyom,
Szamos, Retek, Kereszttöltés, Csaba utca, valamint
a körtöltés által határolt,
panelházas területnek, úgy
érezte, az a legfőbb gondja,
hogy nincs igazi közösségi tere, ezért hozta létre a
Csongor téri közösségi házat, ahol különböző rendezvényeken találkozhatnak
az itteniek. Többek között
irodalmi estek, komolyzenei koncertek, a helyi nyugdíjasszervezetek rendezvényei színesítik a közösségi

húsvét, karácsony) is egységbe tudja fogni a körzet
lakosságát.

• utak, járdák felújítása: Csaba u.,
Hüvelyk u., Retek u., Pentelei sor, Szilléri sor;
• az előkertekhez kerítést biztosított: Gyík u., Csaba u.,
Selyem u., Zápor-tó, Zöldfa u.

a Budapesti körúton lakó
Kecskeméti Józsefné szerint
azért nagyon jó dolog, mert

lakertet szeretnének létesíteni, ami első hallásra elég
abszurd ötletnek tűnt, de ma

már négy ilyet találhatunk a
tízemeletesek között. Kothencz János azt is fontosnak
tartja, hogy a lakosok szubjektív biztonságérzete javult,
hiszen a helyi rendőrséggel
kiváló az együttműködés.
A hajléktalanproblémára is
többnyire sikerült megoldást
találni, mert Kothencz képviselő szerint nem üldözni kell
a fedél nélkül maradt embereket, hanem segíteni kell
nekik a megélhetésben úgy,
hogy az emberi méltóságuk
ne szenvedjen csorbát.
Nagy eredmény, hogy
megújult a helyi orvosi rendelő, ugyanakkor uniós
forrásból (Zöld város kialakítása projekt) sikerült a
városrész jelentős részét
korszerűsíteni, parkosítani,
élhetőbbé tenni. A veszélyes
hulladékok elszállítása a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel szoros
együttműködésben
zajlik,
miközben a Csillag téri kispiac tisztán tartása kiemelt
feladat a képviselő számára,
aki büszke arra, hogy minden
szombaton tart fogadóórát.

– Nemrég kerítést kapott az itteni játszótér, ami nagyon jó, mert a kutyások most már nem mehetnek be
– mondja Kecskeméti Józsefné.
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Az emberek legkevesebb háromnegyede halogatónak tartja magát

Ej, ráérünk arra még! Vagy mégsem?
Az emberek legkevesebb
háromnegyede
halogatónak tartja magát. Az állításra nem cáfolt rá a szegedi
ifjúsági ház közönsége sem
A halogatás pszichológiája
című előadáson. Takács Ildikó pszichológus azt kérdezte
ugyanis a publikumtól, hányan éreznek magukban egy
jó adag „Pató Pál”-ságot. A
hatszázas hallgatóságból ötszáznak levegőbe lendült a
keze.
Mint kiderült: nem feltétlenül volt igazuk a magukról
véleményt mondóknak. A
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója szerint fontos különbséget
tennünk aközött, hogy halogatók vagyunk, vagy bizonyos
dolgokat elhalasztunk. A kettő
ugyanis messze nem ugyanaz.
Ha e kijelentés felől nézem,
akkor valójában az egész estés előadás erről szólt.
– Mert mit is jelent a halogatás? – hangzott el a vezérkérdés. A válasz kézenfekvő

Takács Ildikó halogatáskutató szerint fontos összefüggés
húzódik a személyiségünk
és a halogatásunk között. Fotó: Bobkó Anna
és definíciószerű: motiváltnak
lenni arra, hogy ne csináljunk
semmit, vagy mást csináljunk,
mint amit a helyzet kíván. A
szigorú, tudományos igényű
megfogalmazáson túl a halogatás olyan állapot, amikor
tudjuk, hogy valamit meg kellene tenni, de nem tesszük.
Ha vizsgára készülünk, pontosan tudjuk, hogy tanulni kellene, és ezt odázzuk el.

Afrojack
a 2019-es SZIN fesztiválon!
Szegedre, a SZIN fesztiválra
érkezik a holland származású DJ, zenei producer, a világ
legjobb DJ-i között számon
tartott, a DJ Mag Top 10-ben
évek óta biztos helyet foglaló Afrojack, eredeti nevén
Nick van de Wall.
A 31 éves DJ pályafutása már
elég fiatal korában elkezdődött, első dj-zési lehetőségére
ugyanis már 16 éves korában
sor került egy rotterdami klubban. A kezdetben pultozással
foglalkozó Afrojack 18 évesen
a 3. helyig jutott a holland
dance-listán az In Your face
című kislemezével.
A rendkívül magas, 208
centis DJ 2007-ben vette fel
az Afrojack nevet, és ugyanebben az évben indította el
saját zenei kiadóját, a Wall
Recordingsot, amellyel ki-

adta például a Don’t Be,
Proper Introduction, Thief
című dalait. 2008-ban elkészült a Partysquad és a Drop
Down (Do My Dance) című
dalokkal, az utóbbival szinte
minden hazai listán az első
helyig jutott.
Válaszolj helyesen a kérdésünkre, és nyerj páros napijegyet a SZIN-re!
2011. február 13-án az
53. Grammy Awardson megnyerte a „Best Remixed Recording, Non-Classical” kategória díját. A kérdésünk annyi:
kinek melyik számát dolgozta fel, amivel kiérdemelte a
Grammy-díjat?
A helyes megfejtést küldd
el a jatek@szin.org email-címre, a tárgy mezőben tüntesd
fel, hogy SZINjáték_Afrojack.
A beküldési határidő: 2019.
július 27., 14 óra.

Ne maradj le augusztus 28-án
a Borsodi Nagyszínpadon fellépő Afrojack showjáról!

– A halogatás mint állapot sok mindenre vezethető
vissza. Kényelmetlen, kellemetlen helyzeteket akarunk
elkerülni, de legalábbis időben eltolni. Ezért halogatunk
például egy-egy telefonhívást
– jelezte az előadó. (Ismerős
helyzet.) – Ettől nagyon különbözik, ha valaki krónikus halogató. Ez nem csak azt jelenti,
hogy szinte válogatás nélkül

mindenben a halogató magatartást választja, hanem azt is,
hogy az emberek egy része halogatónak született. Ahogyan
az emberek egy másik része
példának okáért szorongónak
született – kaptuk Takács Ildikótól a gyors párhuzamot.
Ám ha nem vagyunk született krónikus halogatók,
akkor mégis miért odázzuk
el az elintézendőket? A válaszok száma szinte végtelen, de a szakember szerint
ebben a kérdéskörben is
rendszerezhetjük a lehetséges okokat. Egy: nem érezzük fontosnak azt, amit el
kellene végeznünk. Kettő:
nincs meg bennünk a kellő
érdeklődés. Három: tökéletességre törekszünk, és emiatt szinte soha nem jutunk
egy elvégzendő ügy (például
egy szakdolgozat megírásának) végére. Négy: szorongás miatt, hogy tettünkért
leértékelnek. Öt: érezhetjük,
hogy egy feladat elvégzésére
képtelenek vagyunk, ezért
toljuk el magunktól folyton

azt, amit meg kellene csinálnunk. És így tovább.
– Fontos összefüggés állapítható meg a halogatás
és a személyiség milyensége
között – hívta fel a figyelmet
a halogatáskutató. Ez magától értetődő. Mégis ebből
a szempontból is szolgált újdonsággal az előadás. Az idősebbek kevésbé halogatók,
mint a fiatalok. A magyarázat
pofonegyszerű: húszévesen
még beláthatatlanul hosszúnak tűnik az élet. Ellenben
hatvanévesen már nem. Idősebb korban ezért is döntünk
gyorsabban. Az idő korlátokat
szab. A férfiak inkább számítanak halogatónak, mint a
nők – hangzott el, és ennek
alátámasztására Takács Ildikó elmondta: másként jár
a két nemnél a biológiai óra.
Részben ez is magyarázza a
nők halogatástól való tartózkodását. A személyiség kérdése azért is fontos a halogatás
témájában, mert alapvetően
lelkiismeretesek és önfegyelemmel rendelkezők vagyunk

(legalábbis törekszünk rá), és
ezzel az énképünkkel nem
fér össze a dolgok elodázása.
Többségünk szereti betartani
a határidőket – hangzott el az
előbbire a példa.
– Mit tehetünk a halogatás ellen? Hogyan győzhetjük
le? – hangzott el a bizonyára
sokakat érdeklő kérdés az est
vége felé. Tegyük tudatossá az
időhöz való viszonyunkat. Érthetőbb megfogalmazásban:
mindig rendeljük egy általunk
megszabott, észszerű időkeretet egy-egy feladat elvégzéséhez. Ezen túlmenően tudnunk
kell, hogy rövid távon áldozatot kell hoznunk a hosszú távú
nyereségért a halogatással vívott ütközetben is – erősítette
meg Takács Ildikó.
Megszívlelendő jó tanács
maradt a végére, amely kön�nyen tehető a mindennapok
részévé. Sokat tehetünk a
halogatás ellen, ha megfogalmazzuk és kimondjuk, mit
szeretnék megtenni, elvégezni, magunk mögött tudni.
Bod Péter

Bodor Ádám: Az új nemzedék már nem érti
az elnyomó rendszer működését

– Írkászhatnék a rendszer számára
kedves történeteket is, de azzal csak nevetségessé
tenném magam – fogalmazott Bodor Ádám. Fotó: Szabó Luca
Erdélyt tartja élete igazi élményének, miközben tudja,
íróként kockázatos pályát választott. Az emberekről megvan a véleménye: szerinte
gondolkodásban a társadalom ott tart, ahol ezelőtt ötven vagy hetven éve. A 83
esztendős Bodor Ádám a
szegedi AudMax Esték vendége volt.
– Írkászhatnék a rendszer számára kedves történeteket is,
de azzal csak nevetségessé
tenném magam – ezzel a gondolattal alapozta meg a beszélgetés hangulatát Bodor Ádám
Kossuth-díjas író. Új kötete a

Sehol, amelynek cseppet sem
nevetséges, groteszk humora
elgondolkodtat. Bár megjárta a
börtönt, közelről látta a román
politikai rendőrség működését
és a társadalom szenvedését
a kommunizmus idején, „az
elnyomott, megvert, alkoholizmusba menekülő társadalmat” – ahogyan fogalmazott –,
Bodor Ádám tiltakozik az ellen,
hogy életrajzi adatokat azonosítsanak a műveiben.
Bodor Ádám az ingázások
embere, ugyanakkor a határhelyzetekről és a határátlépésekről beszélni a mai napig
fájdalmas neki.
– Az igazi élményem Er-

dély volt, a kockázatos pálya
ellenére – vallotta. Hozzátette, szerencsésnek érzi magát,
hogy három nagy kultúrával
– a bánáti németekével, a románokéval és a szászokéval –
találkozhatott egyszerre.
A Seholra is jellemző a kulturális és nyelvi gazdaságosság, a tömörség, a visszafogott kifejezésmód. A Sehol hét
elbeszélése a periférián, azaz
majdnem sehol játszódik,
ezért játszódhat szinte bárhol.
A történetek balladisztikus homályosságuk, nyelvi egyszerűségük miatt hátborzongatóan

hitelesek, és bár semmi közük
az író életéhez, jól tükrözik
személyiségét.
Bodor Ádám műveinek
fontos eleme a gasztronómia. Történeteiben soha nem
létezett ételeket esznek a
szereplők, mint például azt a
káposztával, túróval, kolbászszal töltött tésztaételt, a podrenkát, amelynek a receptje
a szegedi beszélgetésen is
elhangzott.
– Szélhámosságaim egyike, ezeket én meg nem kóstoltam soha – nyugtatta meg
a közönséget az író.

Névjegy
Bodor Ádám 1936-ban született Kolozsváron. 16 évesen
került börtönbe, mert kommunistaellenes röplapokat terjesztett. 1952 és 1954 között Szamosújváron raboskodott. Szabadulását követően dolgozott gyári munkásként,
ezután teológiát tanult. Első novellája 1965-ben jelent
meg, első kötetét A tanú címmel 1969-ben adták ki. 1982
óta Magyarországon él. Bár 1986-ban József Attila-díjat
kapott, igazán csak a rendszerváltozás után kezdték elismerni. Az 1992-ben megjelent Sinistra körzet történeteire
idehaza és külföldön is felfigyeltek. Legfrissebb kötete a
Sehol, amelyben hét abszurd elbeszéléssel jelentkezik.
Művei alapján Forró vizet a kopaszra címmel Bacsó Péter,
Plusz-mínusz egy nap címmel Fábri Zoltán, A részleg címmel Gothár Péter forgatott játékfilmet.
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Postabontás
Sehol a világon nincs kolbászból a kerítés
Az utóbbi tíz évben sokan
elhagyták hazánkat. Leginkább a fiatalok, de egyes
szakmák – többnyire – legjobbjai vagy szellemi-fizikai
munkát végzők, férfiak és
nők egyaránt keresték a
jobb és biztonságosabb életet. Kisebb-nagyobb sikerrel,
de feltétlenül jobbat (persze
nem mindenki volt olyan szerencsés) annál, amit itthon
hagyott. Ennek következményeként: sok munkaterületen (egészségügy, oktatás,
szakipar, mások is) munkaerőhiány keletkezett, és az
így létrejött vákuumon – pillanatnyilag úgy tűnik – a jelentősebb bérnövekmények
sem enyhítettek.
A hiányzó munkaerő
nyomán – a piaci törvények
szerint: kereslet és kínálat
– jelentős áremelkedések
keletkeztek, amiről (a reális
kereseteken belül) fogalmuk
sincs az illetékes vezetőknek. Ezt jelzik a kozmeti-

laki vagy valakik felelősek!
Egyesek elvitathatatlanul
a Fideszt, élükön Orbánt tartják mindenért felelősnek. És
ez nagy valószínűséggel fedi
is a valóságot. Az Európai
Unió Külügyek Tanácsa 14
országban, közöttük Magyarországon is tartott felmérést.
Kiderült (ellentétben a hatalom állításával), hogy Magyarországon csak a negyedik legtöbbször emlegetett
probléma a bevándorlás, a
migráció. Sok más megelőzi
a bajok között, mert a túlélésért való kilátástalan küzdés
miatt bizonytalan a jövő.
Leginkább pedig az életszínvonal-csökkenés jelentősége nőtt! Azaz a kivándorlási
szándék mögött gazdasági
és pénzügyi, és persze egyre inkább a politikai okok
állnak. A lényeg tehát: nőtt
az életszínvonal-csökkenés
jelentősége, nem kevésbé a
túlélés bizonytalansága is.
Igencsak zavaró – egy-

Kivétel erősíti a szabályt. Ahol mégis kolbászból van a kerítés: egy kolbászfesztiválon. Forrás: boraszportal.hu
kázott KSH-adatok is, mert
hiszi-e bárki is a mai helyzetben, hogy az infláció 3 százalék körül stagnál? Mert én
egy pillanatig sem hiszem.
Szerényen számolva is legalább 5-6 százalékkal kellene
kalkulálni.
A kivándorlók számáról
több becslés is született.
Óvatos és reális megközelítéssel 600–800 ezer magyar embert érint, nem is
beszélve a hátrahagyott családtagokról. A számadatok
egyre inkább növekednek! A
hazai kivándorlásokat, amelyeket megváltoztatni igen,
de gyógyítani, megszüntetni
aligha lehet. Végül is milyen ok-okozati összefüggés
lelhető e nem túl kellemes
helyzetben? Mert nem vitás,
ezt valami előidézi, ezért va-

úttal törvénytelen – a Fidesz által egyoldalúan és
pártosan kreált választási
törvény is. Mert mire is jó
a Fidesz-KDNP hatalma (és
itt hivatkoznék a fenemód
hangoztatott keresztényi mivoltunkra)? Ugyanis a magyarországi, de külföldön
dolgozó magyarok hátrányára és a kettős magyar állampolgárok előnyére diszkriminatív a meghatározott választási lehetőség.
Az előbbieknek csak a magyar konzulátusokon, személyesen lehet szavazniuk

(akár több száz kilométer
utazgatás mellett). Míg az
utóbbiak egyszerű postai
levelezés alapján megús�szák a hercehurcát (nem
véletlenül, nem kímélve a
milliárdokat, hiszen ezek a
szavazók csaknem kivétel
nélkül a Fideszre szavaznak
– nem mindig tisztességesen). Nincs ellenőrzés.
Az imént említett „diszkriminatív” ügyben úgy fogalmaz egy ellenzéki „dis�szidens”, hogy: „A kormány
nem véletlenül nehezíti
tűzzel-vassal a kinti magyarok voksolását, ugyanakkor
síkosítja a végtelenségig a
közpénz milliárdjaiból vásárolt határon túli levélszavazatok beérkezését.”
A tavalyi tényleges választási hírmagyarázók közül sokan úgy nyilatkoztak,
hogy amíg felvállalhatatlan,
korrupt kormány van otthon, addig maradnak kint.
Nemcsak a nyilatkozók, hanem a tiltakozók is sérültek
tetteikért. Az egyik tiltakozó
pl. úgy járt (itthon), hogy lázadásával anyagi csődbe
jutott. Munkát sem kapott,
még a barátok sem merték
(félve a retorziótól) foglalkoztatni, mondta egy kivándorolt magyar.
A „keményvonalas” rendszerkritikusok egyike (jelesül Dániel Péter, már kinn)
félreérthetetlenül fogalmaz
a felmérők kérdésére: „Ez
egy nyíltan fasizálódó, velejéig korrupt diktatúra, amelyet köztörvényes bűnözők
gyülekezete vezet, a korrupcióra és a gyűlöletre építve.
(…) Az eluralt kormánymédia folyamatosan hazudik,
a választást szellemi és
anyagi nyomorban élők
döntik el pár kiló krumpliért
vagy néhány ezer forintért
cserébe.”
Kemény szavak. A hétköznapi tapasztalataim szerint többnyire mind igaz az,
amit a kérdezett mondott,
és amivel okos ember nem
vitatkozik… Annak ellenére,
hogy külföldön sincs kolbászból a kerítés.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Jubileumi albummal ünnepel
a Szegedért Alapítvány

Bódi György összeszámolta: a Szegedért Alapítvány harminc év alatt 500 millió forinttal
járult hozzá, hogy a város jobban becsülje a tudományt, a művészetet és a kultúrát
A Szegedért Alapítvány két
alapvető célt tűzött ki –
szinte napra pontosan harminc évvel ezelőtt –, amikor
útjára indult az azóta valódi
hírnevet szerző helyi civil
szerveződés. A helyben élő
művészeknek, tudósoknak
és civileknek szeretné kifejezni megbecsülésüket.
Emellett szeretnék helyben
tartani a város kiválóságait.
Ezekről és más egyéb, a
Szegedért Alapítvánnyal ös�szefüggő kérdésekről annak
harmincadik születésnapján
beszélgettünk Bódi György
titkárral, aki három évtizede,
a megalapítása óta látja el
ezt a tisztséget.
Az 1989. július 4-én
létrehozott Szegedért Alapítvány idén ünnepeli működésének harmincadik évfordulóját. Sokéves hagyományt követett, amikor háromszáz példányban megjelentette – kereskedelmi
fogalomban nem kapható –
A Tisza ezüstszalagján című
kötetét, amely az ötödik az
alapítvány munkáját bemutató könyvek sorában. Mint
Bódi György elmondta, a 10.,
a 15., a 20., valamint a 25.
évfordulón adtak ki a mostanihoz hasonló kötetet.
A mostani leginkább abban különbözik a fél évtizede
megjelenttől, hogy az elmúlt
öt év díjazottjait mutatja be,
szám szerint húsz szegedi
kiválóságot. Hazánkban mindenképpen az elsők közé tartozik az olyan alapítvány, amilyen a Szegedért. Létrehozói
átgondolt díjazási rendszert

alakítottak ki, ezt bizonyítja,
hogy ezen az elmúlt harminc
év alatt nem kellett változtatni. A fődíj mellett minden évben tudományos, művészeti
és társadalmi, állampolgári
díjat osztanak. Valamennyi
kategóriában évente egyet.
Innen adódik, hogy az alapítása óta (1990-ben volt az
első díjátadás) 120-an vehették át Szegedért Alapítvány
felsorolt díjainak egyikét.
Szép gesztus az alapítvány
részéről, hogy két esetben
egy-egy korábbi díjazottról
nevezték el a kuratóriumi díjakat. Így Szőkefalvi-Nagy Béláról a tudományos és Gregor
Józsefről a művészeti díjat.
A társadalmi és állampolgári díjat a tragikusan korán
elhunyt alapítóról, a DOMET
Ecsetgyár korábbi tulajdonosáról, Debreczeni Pálról.
Bódi György elmondta,
hogy az elmúlt harminc év
díjazottjai Szeged kulturális, művészeti, tudományos
és közéleti lenyomataként
is felfoghatóak. Tény, hogy
a Szegedért Alapítvány díjait általános közmegbecsülés övezi, amit a titkár
azzal is magyarázott, hogy
eddig soha nem kapta meg
arra érdemtelen ember.
Botrányok nem tarkították
az alapítvány működését
és díjazási gyakorlatát. Köszönhető ez mindenekelőtt
annak, hogy a szakmai kuratóriumok döntését – ezek
tagjai díjazás nélkül végzik
munkájukat – soha nem
bírálták felül, nem változtatták meg. A szakmaiság az
egyetlen mérce, amely alap-

ján kiválasztják a kitüntetetteket. A fődíj mellé 500 ezer,
a szakmai kuratóriumi díjak
mellé 250 ezer forint jár.
A Szegedért Alapítvány
létrehozásának 30. évfordulójára megjelentetett pazar
kivitelű kötet nagy újdonsága, hogy digitális formában
is hozzáférhető, igazodva a
kor követelményeihez.
Az elmúlt három évtizedben közel 500 millió forinttal (!) segítette a díjazottak
munkáját az alapítvány. Ehhez az összeghez hozzá kell
érteni azokat a pályázati támogatásokat is, amelyekkel
az alapítvány tucatnyi szegedi konferencia, rendezvény,
kötet megszervezését és
megjelenését segítette.
Szégyenkezésre nincs
ok. A Szegedért Alapítvány
nagyszerűen tölti be helyét
és szerepét a Tisza-parti
városban. Ezt bizonyítja az
a névsor is, amely az új kötetben található. A 2015
és 2019 közötti díjazottak
tekintélyparancsoló listája
magáért beszél. Ebben az
időszakban kapott fődíjat
Szalay István matematikus,
Kondorosi Éva biológus, Pál
Tamás karmester, Békési
Imre nyelvész és Homoki-Nagy Mária jogtudós. Kuratóriumi díjat – a teljesség
igénye nélkül – Tanács István újságíró, Tajti Gabriella
kulturális menedzser, Bátyai Edina szintén kulturális
menedzser, Sándor János
rendező és Erdélyi Eszter
tanár vehetett át ugyanebben az időszakban.
B. P.
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ELKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST
A SZEGEDI FÉRFI VÍZILABDACSAPAT. Új idény, új bajnok-

ság, új edző. A szegedi férfi vízilabdacsapat a 2019/2020-as
bajnokságot ismét a legmagasabb osztályban kezdi. Szabó
Zoltán levezényelte fiainak az
új szezon első edzését. Három igazolással bővült a keret,
Kiss Csaba visszatért Szegedre, míg a klub történetének
első görög játékosa, Aggelosz
Foszkolosz és a szerb Nikola
Bogdanovics csatlakozott a
gárdához.
REVANSOT VETT VITSEK IVÁN.

Európa-bajnok lett a Floratom
Szeged AC játékosa, Vitsek
Iván. Budapesten rendezték
a veterán asztalitenisz Európa-bajnokságot, ahol a szegediek kiválósága legyőzte Yang
Min olasz színekben szereplő
kínai versenyzőt, aki a 2000es világbajnokságon megverte
őt. A kontinensviadal egyik, ha
nem a leglátványosabb mérkőzését hozta a finálé, ahol
Vitsek Iván 2–0-s hátrányból
fordítva győzte le Mint és nyerte meg a kontinensviadalt.
JÖN AZ V. PICKNIK. A MOL-Pick
Szeged a hagyományokhoz
hűen idén is szurkolói összejövetellel nyitja az új idényt. Július 21-én, vasárnap 16 órától
a Széchenyi téren várnak minden kékdrukkert, ahol ott lesz
a csapat is, megismerkedhetnek az új igazolásokkal, Mikler
Rolanddal, Luka Stepančićcsal
és Bogdan Radivojevićcel. Rosta Miklós Nagy Martinnal egyetemben a junior világbajnokságon szerepel, ezért nem lesz
jelen. A klub egész délután különböző programokkal készül.

Szegedi hokis az Erste Ligában

Szegedi aquatlon Eb-cím

Dézsi Bence szintet lép
Öt éve igazolt az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiához a szegedi születésű és nevelésű Dézsi Bence. A junior
korosztályban bajnoki címet szerző játékos jövőre nemzetközi mezőnyben bizonyíthat.
Az Erste Liga egy 2008-ban
létrehozott nemzetközi jégkorongbajnokság, amelyben közép-európai, többnyire magyar, osztrák és
romániai csapatok vesznek
részt. A magyar csapatokat
az országos bajnokságban
Erste Liga-helyezésük alapján rangsorolják. A román
csapatok saját bajnokságukban külön is megmérkőznek, míg Ausztriából a
Vienna Capitals a fiatalokra
épülő második csapatával
vesz részt csakúgy, mint a
Fehérvár AV19, amely a Fe-

hérvári Titánokat nevezi. És
ebbe a csapatba került bele
frissen a szegedi nevelésű
Dézsi Bence. A 19 éves jégkorongos a Tisza Volán SC
együttesében ismerkedett
meg a sportággal, és 2014ben igazolt Székesfehérvárra, ahol eddigi évei során
minden szezon végén bajnoki címet ünnepelt. A juniorok között a 2018–2019es idényben harmincnyolc
mérkőzésen szerepelt, ezalatt 31 gólt és 41 gólpasszt
jegyzett. Idén mutatkozott
be a felnőttek között, ahol

tizenhárom
mérkőzésen
lépett jégre. Tagja volt a
decemberi lengyelországi
világbajnokságon szereplő
juniorválogatottnak, és a
nemzeti együttessel bronzérmet ünnepelhetett.
– Székesfehérváron minden adott ahhoz, hogy fejlődni tudjak, és úgy gondolom,
nagy dolog, hogy felnőttbajnokságban játszhatok. Egyénileg szeretnék ponterős
maradni, hogy a csapatot is
tudjam segíteni, illetve szeretnék fejlődni fizikailag és
sebességben is. Csapatként
a playoffba jutás a cél, ott
pedig minél tovább szeretnénk menetelni – mondta
klubja honlapjának Dézsi
Bence.

A szegedi születésű és nevelésű Dézsi Bence jövőre az Erste Ligában bizonyíthat.

Mocsári Bence
Európa-bajnok lett

A friss Európa-bajnok, Mocsári Bence verseny közben.
Ő volt a leggyorsabb az aquatlon számban
Marosvásárhelyen járt a Titán TC paratriatlonistája, Mocsári Bence. A 19 éves sportoló aquatlon számban indult
és lett Európa-bajnok mindössze néhány héttel kéztörése
után.
Nagy álma vált valóra, Európa-bajnok lett a Titán TC fiatal tehetsége, Mocsári Bence. Marosvásárhelyen egy
multisport-kontinensviadalt
rendeztek, ahol aquatlon
számban indult a 19 éves
paratriatlonista. Ebben a
kategóriában egy kilométeres úszás és öt kilométeres
futás szerepelt. Nem volt
könnyű a táv, hiszen, ahogy
mondta, szúrós hínár nehezítette saját és riválisai dolgát, ennek ellenére jól teljesítette az ezer métert. Az
ötezer méteres futás pedig
a nagy meleg miatt jelentett
számára kihívást, de ez sem
akadályozhatta meg abban,
hogy megnyerje a versenyt.

Ez az Eb-cím azért is nagy
szó, mert néhány héttel ezelőtt éppen futam közben
tört el a csuklója, amelyet
emiatt meg kellett műteni.
Sérüléséből még mindig
nem épült fel teljesen, kerékpároznia még nem szabad, de továbbedz és versenyez, utóbbit rendkívül
eredményesen.
– Felemelő és nagyon
jó érzés Európa-bajnoknak
lenni, mert ez volt az egyik
álmom, hogy ezt elérjem.
Rendkívül örülök, és hálás
vagyok mindenkinek, aki ebben segített nekem – mondta Mocsári Bence, a Titán TC
friss Európa-bajnok paratriatlonistája.
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hivatalosan még nem erősítette meg a keretet Hüttner
Csaba szövetségi kapitány, de
kezd kialakulni az augusztusi
kajak-kenu
világbajnokság
magyar mezőnye, amelyben,
ha minden jól megy, az NKM
Szeged VE kilenc versenyzője kap helyet. Kárász Anna
az újpesti Kozák Danutával
K2 500 méteren ül hajóba.
Nagy Biankáé a C1 200 méter. Birkás Balázs, Kuli István
és Nádas Bence az újpesti
Tótka Sándorral együtt alkotja
a K4 500 méteres csapathajót, míg Kiss Tamás C1 1000
méteren küzd meg az olimpiai
kvótáért. A parasportolóknál
Varga Katalin és Suba Róbert
kajakban és kenuban is érdekelt lesz, és mivel betöltötte
15. életévét, Rescsik Csabára is számíthat Weisz Róbert
szövetségi kapitány.

Kilábal a hullámvölgyből

Márton Anita negyedik lett a magyar nagydíjon
A nemzetközi versenynaptárban is jelentős esemény a
Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj. Idén
is eljöttek Székesfehérvárra a világ minden szegletéből. A
szegedi világbajnok Márton Anita negyedik lett súlylökésben, ami bizakodásra adhat okot a jövőre nézve.
Az elmúlt időszak kicsit
döcögősebbre sikerült hazánk első atlétikai világbajnokának, Márton Anitának.
Még májusban érte el idei
legjobbját, azóta viszont nem
sikerült a 18 méter 81 centis
eredmény közelébe jutnia.
Most Székesfehérváron, a
Gyulai István Memorialon
18,38-at lökött, ezzel negyedik lett a magyar nagydíjon.
17 méter 35 centiméterrel
kezdett, majd második próbálkozásra rögtön sikerült

javítania, 18 méter 8 centiméterre repítette a súlyt. A
harmadik lökése bizonyult
a legjobbnak, 18 méter 38
centimétert ért el, ezzel féltávnál a második helyen
állt. A további három kísérlet
során már nem sikerült javítania, 18 méter fölött löknie,
de Eperjesi László tanítványa
úgy érzi, jó úton halad afelé,
hogy végleg maga mögött
hagyja gyengébb formáját.
– Nagyon jó kis verseny
volt. Igazából nekem ez az

Márton Anita
a Gyulai István Memorialon

egyik kedvenc tornám, hiszen
a legjobb érzés az, ha hazai
közönség előtt mérettetheti
meg magát az ember – kezdte Márton Anita. – Nagyon
örültem ennek a 18,38-nak,

mert egy kicsit nehezebb időszak van a hátam mögött, és
remélem, hogy ebből már ki
tudok jönni. Szoros verseny
volt, sokszor váltakoztak a
pozíciók, de azt azért tudni

kell, hogy a nyári szezon végén vagyunk, most már kicsit
fáradtabb a mezőny, és rövidesen kezdődik a felkészülés
a szeptember végi világbajnokságra.
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egyik legérettebb alkotását keveseknek kell bemutatni, viszont
nemcsak a zenetörténetben, hanem a Szabadtéri történetében
JAZZKÍVÁNSÁGMŰSOR

is kiemelt helyet kap ez az opera.

Időpont: augusztus 1., csütör-

Különleges jubileumot ünnepel

tök 20.30 óra

2019-ben az Aida: éppen 80 éve,

Helyszín: a városháza udvara

1939-ben mutatták be először a

Folytatódik a Sárik Péter Trió si-

Dóm téren Nádasdy Kálmán ren-

kersorozata, akikhez Falusi Ma-

dezésében, Ferencsik János ve-

riann csatlakozik. Estjükön kizá-

zényletével. A jubileumi előadás
két részben, négy felvonásban

rólag magyar dalok hallhatók, a
csapat az elmúlt évtizedek leg-

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon

hangzik el olasz nyelven, ma-

nagyobb hazai slágereiből válo-

Don Juant Jakab Tamás alakítja.

gyar szövegfeliratozással. A főbb
szerepekben: Egyiptom királya:

A Fool Moon együttes koncertjének vendége Luc Devens (fent),

mutatója, a Don Juan különleges

Bodrogi Gyula megformálásában

Kovács István, Amneris, a lánya:

szereposztással érkezik: sokszínű

az apa, Don Louis figurája. Kulka

Gál Erika, Aida, etióp hercegnő:

MUZSIKÁLÓ UDVAR

közi a cappella fesztiváljának

művészgárda kovácsolódik össze

János karaktere, a meggyilkolt

Ádám Zsuzsanna és Radames,

A Fool Moon együttes kon-

köszönhetően a könnyűzenei

egy társulattá O. Horváth Sári és

Parancsnok sorsfordító szerepet

ifjú hadvezér: László Boldizsár.

certje

a cappella éneklés soha nem

Herczeg T. Tamás rendezők veze-

játszik a történetben, és különös

Időpont: július 31., szerda

látott népszerűségre tett szert

tésével. A címszerepet Jakab Ta-

gondolatokat

20.30 óra

a magyar közönség körében.

gatott, és dolgozta át azokat a

más alakítja. Sganarelle-t, a szol-

Juan és a koldus, vagyis Zsótér

SZEGED TÖRTÉNETÉRŐL

Helyszín: a városháza udvara

Bár a tagok előszeretettel hall-

saját stílusára.

gáját Sorbán Csaba játssza – ez

Sándor találkozása.

Interaktív élménytér – Szeged

A Fool Moon Magyarország első

gatnak rockzenét, a műfajból

kifejezetten pop-a cappella stí-

eddig kevésbé válogattak, így

DON JUAN – VÍGJÁTÉK

a komédiának, hanem az iroda-

AIDA – OPERA

Időpont: augusztus 31-ig na-

lusban éneklő együttese, amely

a Muzsikáló Udvar pódiumán

Időpont: július 20., 21., szom-

lomtörténetnek is fontos alakja.

Időpont: július 26., 27., péntek,

ponta 10 és 20 óra között

2001-ben alakult Szegeden. A

ezt a „hiányosságot” szeretnék

bat, vasárnap 21 óra

Donna Elvirát, a csapodár főhős

szombat, 21 óra

Helyszín: Klauzál tér

Fool Moon koncertjeinek, tévés

pótolni Luc Devens, a holland

Helyszín: Újszegedi Szabadtéri

feleségét Csákányi Eszter alakít-

Helyszín: Szegedi Szabadtéri Já-

Szeged „tortája” nem más, mint

szerepléseinek, kulturális tevé-

Rock4 rocktenorjának közremű-

Színpad

ja. Az elcsábított apáca izgalmas

tékok, Dóm tér

egy tortát formázó, ideiglenes

kenységének és saját nemzet-

ködésével.

A megújult játszóhely első be-

színt kap általa csakúgy, mint

Az olasz mester, Giuseppe Verdi

kiállítóhely.

ébreszthet

Don

KIÁLLÍTÁS

AZ

EZERARCÚ

„tortája”

a leleményes karakter nemcsak

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni Sziksósfürdőre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a
szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: július 24. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének
megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A legborzasztóbb éj, írta az árvízről a Szegedi Napló. A nyertes: Nyiri Emese. Gratulálunk!
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Horoszkóp

Szeged régen

Tisztelt Olvasóink! A
Szegedi Tükör a nyári szabadságok miatt
legközelebb augusztus 3-án jelenik meg.

KOS (III. 21–IV. 20.)
Lelkében éppúgy süt
a nap, mint odakinn.
Ez nem a nagy változások
ideje Önnek, csak élvezze a
harmóniát! A testmozgással
vigyázzon, ne erőltesse meg
magát a nagy melegben!

BIKA (IV. 21–V. 20.)
A szerelemben az év
legszebb időszaka ez
a bikának, akár van
már párja, akár csak keresi
az igazit. Élje meg minden
pillanatát! Családjában, gyerekeivel most mindent tökéletesnek érezhet.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A lelke most rendben
van, a nagy érzelmi kilengések elkerülik, ezért a
munkájában is képes koncentrálni, így sikereket érhet el.
Kiegyensúlyozottsága jó hatással van az egészségére is.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Habár a szerelmi élete
idei mélypontján van, és
a munkájában is roszszabbodik a helyzet, az egészsége kitűnő. Ne feledje, egészségesen könnyen javíthat minden máson.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Munkájában
szárnyal, élvezi, amit
csinál, és ennek szakmailag és anyagi értelemben
egyaránt meglehet az eredménye. Vigyázzon! A családi
békét nem lehet megvásárolni.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Kapcsolataiban
folytatódnak a változások.
A munkájában nem a
legjobb a helyzet, ráadásul
a családjában is sok most
a feszültség. Sajnos mindez
kihat az egészségére.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Szerelmi élete továbbra is a lehető legjobban alakul. Használja
ki ezt az időszakot kapcsolata
megerősítésére vagy párkeresésre! A családi idill tovább
tart, de valószínűleg már nem
sokáig.
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.) Ha csak egy kis időt
is szán a szerelemre,
nagyot léphet előre ezen
a téren. Persze így a munkára
kevesebb energiája marad,
de az egyensúly továbbra is
tökéletes lehet.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ha korábban a
párjával folytatott vitákban sokszor elveszítette a fejét, mostanra szakíthattak. Ne adja fel! Még
helyrehozhatja kapcsolatukat. Ha szingli, keressen
kitartóan.
BAK (XII. 22–I. 20.) Ha
elegendő időt tölt párjával, kapcsolatuk mármár ideálissá válhat. Közös nyaralásuk nemcsak érzelmi feltöltődést jelent Önnek,
hanem segíthet egészsége
megőrzésében is.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) A párjával töltött nyaralás újra fellobbanthatja kapcsolatukban a tüzet. Munkájában
mostanra jóformán minden
célját elérte,
HALAK (II. 20–III. 20.)
Továbbra is a szerelem
tölti ki az életét. Sikerei
miatt a fellegekben jár,
senki és semmi nem képes
visszarántani a földre.

DIAGNÓZIS

Július 22., hétfő, 19.55
Új kezelések és új szemlélet a daganatok gyógyításában. Miért jó kísérleti
állat az ecetmuslica?
FÓKUSZBAN

Július 23., kedd, 19.25
Nyári válogatás az év legjobb riportjaiból, stúdióbeszélgetéseiből.
BELÉPŐ

A MARS (MARX) TÉRI BÉRHÁZ 1961-BEN, ALJÁBAN A
SZOLGÁLTATÓSORRAL. Erről az épületről meséli el Az én

Szegedem sorozatunkban Ihász Kati kozmetikus, hogy itt
volt tanuló 1969-től 1971-ig, és miután elvégezte az iskolát, itt, a fodrász ktsz. üzletében kezdett dolgozni. Hét
fodrász kollégája mellett ő lett az egyetlen kozmetikus. Az
épületben ma is fodrászat működik. Nosztalgiázhatunk

persze a tér neve ürügyén is, ami előbb a kaszárnya és
gyakorlótér nyomán Mars volt, utána sokáig Marx, majd
legutóbb ismét Mars. A fényképre pillantva az a kérdés is
felmerülhet: miért nem látunk buszokat? A válasz egyszerű, ha nem is kézenfekvő: mert a buszpályaudvart csak
később, 1965. november 13-án avatták fel. Forrás: Fortepan/Nagy Gyula

Július 26., péntek, 20.20
Hárman a táncban – az
indiai tánckultúra szegedi
képviselői.
KÖRÚT

Július
28.,
vasárnap,
11.00
SZIKI, a szegedi plázs,
ahol kellemes a nyár. Innen jelentkezik egy órában
a műsor.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: újra itt a kánikula
Július 20.
szombat

Július 21.
vasárnap

Július 22.
hétfő

Július 23.
kedd

Július 24.
szerda

Július 25.
csütörtök

Július 26.
péntek

32/18
Illés

33/20
Dániel,
Daniella

34/21
Magdolna

34/21
Lenke

34/21
Kinga,
Kincső

32/20
Kristóf,
Jakab

32/19
Anna,
Anikó

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT július 5-én: Herédi-Szabó Kálmán László és Kodácz
Kinga Beáta, Farkas Gábor és
Farkas Klára, Réthey-Prikkel
Zsolt és Nagy Teodóra Szilvia;
július 6-án: Neumayer Zoltán
és Borsos Gizella, Bacsa Tamás Árpád és Fekete Orsolya,
Máriássy Gábor János és Károlyi Erzsébet, Kisalbert Zoltán és Kovács Anett Rita, Kelle István és Ney Eszmeralda,
Strack Bálint és Bolvári Réka,
Szekeres Tamás és Kiss Rita,
Tóth István György és Pataki
Eszter Viktória, Szabó Gergely
és Szatmári Enikő Zsófia, Szeles Sándor és Katona Erika,

Fogadóóra
Gyurika Zoltán és Bíró Sarolta
Vivienn.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Kártyás Lászlónak és Szabó Tímeának 2019. 06. 29-én Villő,
Németh Zoltánnak és Török
Renátának 2019. 06. 30-án
Gergő, Molnár Máriónak és
Robotka Petrának 2019. 06.
30-án Szofi Mira, Nyári Zoltánnak és Katona Juditnak 2019.
06. 30-án Denisz, Csányi Róbertnek és Vörös Csillának
2019. 07. 02-án Bertalan,
Bába Norbert Szilveszternek
és Csombai Ildikónak 2019.
06. 30-án Norbert László nevű
gyermeke született.
Gratulálunk!
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