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Családok ezrei 

élnek a turiz-

musból 

Szeged nemcsak 

gyönyörű, hanem 

időről időre  

meg is újul.

Picknik 

A szurkolókkal közösen indították az új idényt.

8.

8.

A Széchenyi tér átalakítása:
száz évre szóló döntés

Lakossági fórumot rendeztek a Széchenyi tér tervezett átépí-

téséről, amelyen Nagy Sándor alpolgármester hangsúlyozta, 

a részletes tervezés hozzávetőlegesen egy évet vesz igény-

be, s a jónak gondolt ötleteket, javaslatokat igyekeznek bele-

dolgozni a még mindig formálható elképzelésekbe.

Részletek az 5. oldalon

Szegedi kisdiákok
képviselik Magyarországot

Vakvezető robotkutyát fej- 

lesztettek szegedi kisdiákok, 

amellyel Magyarországot 

képviselik a robotépítő világ-

versenyen. Az SZTE gyakorló 

általános iskola csapata: 

Manai Delal, Özvegy Judit 

(felkészítőtanár), Scurrah 

Linda és Kaszás Tamás.

Írásunk a 2. oldalon

Kishajókikötőt építenek a Tiszán
Negyvennyolc férőhelyes 

kishajókikötőt alakítanak 

ki a Tiszán jövő tavaszig a 

partfürdőnél. Az úszómű-

vet 15 méteres bejáró 

kapcsolja össze a parttal. 

Központi, több mint há-

romszáz négyzetméteres 

mólója elsődlegesen vízi 

pihenőhelyként szolgál 

majd. Az önkormányzat 

jelentős forrásokat for-

dít turizmusfejlesztésre. 

Már zajlik a Móra Ferenc 

Múzeum központi épüle-

tének és a várnak a re-

konstrukciója, valamint 

a Belvárosi mozi felújítá-

sa. Emellett előkészítik a 

Stefánia és a Móra-park 

zöldfelületeinek megújí-

tását is.

Cikkünk az 5. oldalon Látványterv az úszóműről. Tavasszal kerül végleges helyére a Belvedere palotával szemben 

Milliárdos
beruházások

Szegeden

Kétszeresére bővítette ter-

melési kapacitását több 

mint egymilliárd forintos 

beruházással a SZEPLAST 

Zrt., de a Bodrogi Bau Kft. 

is több mint egymilliárd fo-

rintos beruházással bővíti 

gyártókapacitását. A négy-

milliárd forintos árbevételű 

gyógyszeripari vállalat, a 

Goodwill Pharma Kft. 350 

millió forintos beruházással 

új logisztikai központot nyi-

tott Szegeden.

Korábban megírtuk, milli-

árdos bővítésbe kezd a Pick 

Szeged Zrt. is, amely jövőre 

kezdi el építeni új gyártóüze-

mét.

Jó úton jár Szeged gaz-

dasága. Dinamikusan növe-

kednek a helyi adóbevételek: 

másfél évtized alatt 4,2 mil-

liárdról 10,2 milliárd forintra 

nőtt a befizetett iparűzési 

adó összege. A városban mű-

ködő vállalkozások száma 

három év alatt 10 százalék-

kal nőtt.

Bővebben a 2. oldalon

Ismét útjára indítottuk soro-

zatunkat: megkérdezzük a 

körzeti önkormányzati kép-

viselőket, milyen munkát 

végeztek az elmúlt időszak-

ban.

Szécsényi Rózsa Tápé, 

Baktó és Újpetőfitelep képvi-

selőjeként a közösségi terek 

fejlesztését tartotta egyik 

legfontosabb feladatának, 

amikor elnyerte mandátu-

mát a 7. számú választóke-

rületben.

Szénási Róbert Petőfi-

telep, valamint Újpetőfite-

lep, Baktó és Fodorkert egy 

részének ügyeiért felelt. Öt 

év alatt sok mindent sike-

rült megoldania abból a 12. 

választókörzet képviselője-

ként, amit az itt élők kértek 

tőle. Szinte minden, a kör-

zetében lévő oktatási intéz-

ményben sikerült valamilyen 

fejlesztést megvalósítania.

Tóth Károly körzetének 

legnagyobb része paneles 

városrész. A 14. választó-

kerület képviselőjeként ki-

emelt feladatának tekintette 

a közösségi közlekedés fej-

lesztését.

Összeállításunk a 6–7. ol-

dalon

Szénási Róbert Szécsényi Rózsa Tóth Károly

Mérlegen a képviselők – Önök mondanak véleményt!

Milyen munkát végeztek?
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Közérdekｿ közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,  

hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyｿlése
2019. július 1-i hatállyal

a Szeged II. ker., Tápé 02207/6 hrsz.-ú ingatlant  

Miklós tanyának,

a Szeged I. ker., Sz･reg 3323 hrsz.-ú közterületet  
Ezüsttó utcának,

a Szeged III. ker. 22666 és 23160 hrsz.-ú közterületeket  
Bodorka utcának,

a Szeged III. ker. 22663/1 és 22663/3 hrsz.-ú magánutakat 
Bodorka köznek,

a Szeged III. ker. 22625 hrsz.-ú közterületet  
Sportpálya utcának nevezte el.

Dr. Martonosi Éva

Szeged Megyei Jogú Város jegyz･je

Új megállók
A fenntartható közlekedés 

kialakítását célzó SASMob 

projektben 12,5 millió forin-

tos költséggel két új közössé-

gi közlekedési megállóhelyet 

terveznek, hogy a jövőben 

a Szegedi Környezetgazdál-

kodási Nkft., valamint a kö-

zelben lévő nyomda megkö-

zelítése tömegközlekedési 

járművekkel is gyorsabb és 

egyszerűbb legyen. A SAS-

Mob egyik legfontosabb célja, 

hogy bővítse a közösségi köz-

lekedés lehetőségeit, ezért 

hamarosan megkezdődik a 

Városgazda sori és a Bajai úti 

új megállóhelyek tervezése.

Most zajlik a robotépítő világverseny Dániában – Érmek a diákolimpiákról

Az országot képviselik a szegedi kisdiákok
Vakvezető robotkutyát fej- 

lesztett három szegedi kis- 

diák, amellyel Magyaror-

szágot képviselik a Dániá- 

ba most zajló robotépítő vi-

lágversenyen.

A 8 éves Manai Delal és 

Kaszás Tamás, valamint a 

9 éves Scurrah Linda hatal-

mas sikert aratott a World 

Robot Olympiad™ hazai dön-

tőjében a vakvezető robotku-

tyával.

– Egy egész várost épí-

tettek a gyerekek Legóból, 

amelyben egy vak kislány 

közlekedik a vakvezető ku-

tyájával. A robotkutya megáll 

az akadályoknál, hangjelzést 

ad a vakoknak, és fényjel-

zést a körülötte lévőknek, 

hogy figyeljenek a vak kis-

lányra – mesélt a projektről 

az SZTE gyakorló általános 

iskola háromfős csapatának 

vezetője, Özvegy Judit. A ta-

nárnő elmondta, a játékból 

ötlet, az ötletből pedig ko-

moly program lett, amelyen 

május óta dolgoztak a gye-

rekek. Először órákig be-

szélgettek egy 84 éves, vak 

zeneművésszel, aki hosszú 

ideig tanított zongorát a Ki-

rály-König Péter Zenei Alap-

fokú Művészeti Iskolában. 

Ő mesélt nekik a vakvezető 

kutyákról, és mutatta meg 

a Braille-írást is. A zsűri na-

gyon egyedinek tartotta a 

gyerekek vakvezető kutyá-

ját, amelyről angolul kellett 

beszélniük a kisdiákoknak.

Más versenyeken is jól 

szerepeltek a szegedi diá-

kok.

Nemrégiben ért véget 

Szegeden a 30. nemzetközi 

biológiai diákolimpia, ame-

lyen mind a négy magyar 

induló – köztük a Szege-

di Radnóti Miklós Kísérleti 

Gimnáziumban idén érettsé-

gizett Hunyadi Marcell Dávid 

is – aranyérmet szerzett. 

Magyarország a részt vevő 

73 ország közül Kína mögött 

a második legeredménye-

sebb országnak bizonyult.

Ezüstérmet szerzett Ang-

liában a 60. Nemzetközi 

Matematikai Diákolimpián 

Schrettner Jakab, a Radnó- 

ti-gimnázium speciális mate-

matika tagozatának 12. osz-

tályos diákja. A „kis ságvári-

sokért” és Weisz Mátéért, a 

Radnóti-gimnázium 11. osz-

tályos diákjáért még izgulha-

tunk. Máté augusztus végén 

indul a csehországi Pardubi-

cében a Közép-európai Ma-

tematikai Olimpián.

 Kis szegedi zsenik.  

Kaszás Tamás, Scurrah Linda és Manai Delal

Szeged gazdasága: négy cég is jelentős bővítést jelentett be bő egy hónap alatt

Milliárdos beruházások Szegeden
A legfrissebb hír, hogy két-

szeresére bővítette terme-

lési kapacitását több mint 

egymilliárd forintos beruhá-

zással a SZEPLAST Zrt., de a 

Bodrogi Bau Kft. is több mint 

egymilliárd forintos beruhá-

zással bővíti gyártókapaci-

tását Szegeden. Korábban a 

Pick és a Goodwill Pharma is 

bővítést jelentett be.

A SZEPLAST Zrt. 1994 óta 

végzi műanyagipari termékek 

gyártását. A cég 7 hektáros 

ipari területén rendelkezés-

re álló alapanyag- és készá-

ru-raktárkapacitás megha-

ladja a kétezer tonnát.

SZEPLAST

A SZEPLAST közleménye sze-

rint a fejlesztés megvalósítá-

sát csaknem félmilliárd forint 

vissza nem térítendő uniós és 

hazai támogatás segítette. A 

beruházás keretében a cég 

új automata alapanyag-bemé-

rő és -adagoló rendszert, két 

hideg-meleg keverőt és két 

extrudert helyezett üzembe, 

amelyek optimalizált és költ-

séghatékony gyártási, ellen- 

őrzési és kiszolgálási folyamat 

bevezetését teszik lehetővé. 

Az eszközök a legmodernebb, 

legkorszerűbb technológiát 

képviselik, így segítségükkel 

magasabb színvonalon és mo-

dernebb eljárással végezheti a 

vállalkozás fő tevékenységét. 

A fejlesztés célja nem csupán 

a korábbi kapacitás korsze-

rűsítése volt, hanem bizto-

sítja a vevők részéről jelent- 

kező, nagyságrendileg na-

gyobb mennyiségi igények ki-

szolgálását is. A SZEPLAST a 

nyilvánosan elérhető cégada-

tok szerint tavaly 10 millió eu-

rós (3,2 milliárd forintos) nettó 

árbevételt ért el, amelynek 

csaknem fele exportból szár-

mazott. A vállalkozás tavalyi 

adózott eredménye 208 ezer 

euró (66,9 millió forint) volt.

Pick

Sutka László megbízott 

vezérigazgató júniusban 

jelentette be, hogy milliár-

dos bővítésbe kezd a Pick 

Szeged Zrt., a tervek sze-

rint jövőre kezdik el építeni 

a cég új gyártóüzemét Sze-

geden. 

Az M43-as autópálya 

és az 5-ös út keresztező-

désénél fekvő, 100 hektá-

ros területen a beruházás 

első lépcsőjében megépü-

lő szalámiüzem 30 száza-

lékos kapacitásnövekedést 

tesz lehetővé. Számításaik 

szerint a kiemelt exportpia-

cokon 72 százalékos bővü-

lést érhetnek el az új gyártó-

kapacitás beindulásával.

Goodwill Pharma

A négymilliárd forintos árbe-

vételű gyógyszeripari vállalat, 

a Goodwill Pharma Kft. 350 

millió forintos beruházással 

új logisztikai központot nyitott 

június végén. „Bővülő port-

fóliónk szükségessé tette a 

tárolókapacitások növelését, 

így a Goodwill Pharma egy új 

logisztikai központ építésébe 

kezdett Szegeden. Az áprilisi 

kezdet óta nagyon sok mun-

kát elvégeztünk. A raktár-

központ hivatalos átadása 

sikeresen megtörtént” – in-

dokolta a beruházás szüksé-

gességét Jójárt Ferenc, a 

Goodwill Pharma Kft. alapí-

tó-tulajdonosa.

Bodrogi Bau

A Bodrogi Bau Kft. is több 

mint egymilliárd forintos be-

ruházással bővíti polisztirol 

szigetelőhab-gyártó kapaci-

tását Szegeden. Az év végé-

ig megvalósuló fejlesztést 

497,2 millió forintos uniós 

és hazai támogatás teszi le-

hetővé. A vállalkozás Szaty-

mazi utcai telephelyén két új 

üzemcsarnokot épít, ahol a 

szigetelőhab-gyártás techno-

lógiai és kapacitásfejlesztése 

valósul meg. A projekt része 

egy termelésirányítási, ter-

melésprogramozási rendszer 

bevezetése is. A hódmező-

vásárhelyi székhelyű Bodrogi 

Bau Kft. 1996-ban alakult. 

A vállalkozás öt telephely-

lyel rendelkezik Hódmező-

vásárhelyen, illetve számos 

ióktelepe van Szegeden, 

Csongrádon, Szentesen, Bé-

késcsabán, valamint Buda-

pesten. A Móra Ferenc Múze-

um történetének legnagyobb 

szabású felújítását a Bodrogi 

Bau Kft. végzi. A nyilvánosan 

elérhető cégadatok szerint a 

Bodrogi Bau Kft. tavaly 7,3 

milliárd forint árbevételt ért 

el. A cég átlagos foglalkozta-

totti létszáma a 2017-es 167-

ről tavaly 202-re bővült.

A jövő technológiája
Őszre csaknem 600 millió forintos uniós és hazai tá-

mogatással 3D-nyomtató-központot hoznak létre a sze-

gedi egyetemen, ahol lehetségessé válik fém, valamint 

polimer orvostechnikai eszközök és biológiai struktú-

rák kialakítása, ezek jellemzőinek vizsgálata, illetve 

fejlesztésük. Az SZTE orvosi karán a jövő technológiá-

ját alkalmazzák a betegek gyógyításához. A különleges 

nyomtatónak köszönhetően betegre szabott, egyéni ke-

zeléseket és beavatkozásokat lehet majd végrehajtani.

A SZEPLAST 1994 óta végzi műanyagipari termékek gyártását Szegeden. Forrás: Youtube
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VÉLEMÉNY

Államvizsgán  
Péter Lászlóval

Nem ismertem Péter Lászlót. Pontosabban, nem ismertem 

jól, nem ismertem eléggé. Ezt a hiányt – mint annyi más 

hiányt – most már nem pótolhatom. Mint a nagy emberek-

nél általában, a híre megelőzte őt. Középiskolásként feltett 

szándékom volt, hogy bejutok a szegedi egyetem (akkor még 

JATE) bölcsészkarára, magyar-történelem szakra. A nyolcva-

nas évek második felében ez nem ígérkezett könnyű mutat-

ványnak. Nem is annyira a felvételi keretszámok miatt (bár 

abban sem bővelkedtünk), hanem a jelentkezők nagy száma 

miatt. Akkor még négyszer, ötször annyian jelentkeztek erre 

a szakpárra, mint ahány hallgatót felvettek. Az angollal pá-

rosított bármelyik szakra még ennél is magasabb várfalat 

kellett megmásznia annak, aki a következő évben egyetemi 

polgár szeretett volna lenni. (Igaz, a iúkat abban az időben 

előfelvételisként előbb elvitték egy évre katonának.)

Harmadikos gimnazista voltam, amikor a nyár két he-

tét felvételi előkészítő táborban treníroztuk magunkat a 

következő évi felvételire. Zömmel egyetemi oktatók tar-

tották óráinkat, akik közül többen is emlegették Péter  

László nevét. Tőlük hallottam először róla. Abban az idő-

ben szabályosan szerelmes voltam Szegedbe, szerettem 

volna mindent tudni a városról. Nem ennyire nyomda-

készen, ám erről a vágyamról beszéltem az előadások 

szünetében az egyik oktatónkkal, aki elmosolyodott, és 

csak annyit válaszolt: „Ilyen ember csak egyetlen létezik,  

Péter László.” Nem mulasztotta el hozzátenni, hogy amit ő 

nem tud Szegedről, azt talán nem is érdemes tudni. Majd 

félrevont és dióhéjban elmesélte a szegedi tudósember 

élettörténetét. 

Megdöbbentem, mert azonnal világossá vált, hogy 

egy kiváló kutató pályáját törték derékba, mert karaká-

nul viselkedett az 56-os forradalom alatt. Nem taníthatott 

az egyetemen, pedig ha jól értettem, ő maga ezt szeret-

te volna a legjobban. Később jöttem rá, hogy egy olyan 

formátumú embert, amilyen Péter László volt, nem lehet 

tönkre tenni. Máshol, másformában elvégezte azt, amit 

senki nem vitt volna végbe a helyébe. A humántudomá-

nyok sokaságán keresztül mutatta meg és fel Szeged rég- 

és közelmúltját.

A rendszerváltás évében azonnal visszakerült az egye-

temre, de ez a kései rehabilitáció nem azt hozta számára, 

amit várt. Klasszikus irodalomtörténetet szeretett volna 

oktatni, egyszerre középpontba állítani Szeged irodalmi 

értékeit, a tényeket és az adatokat. Többször is elmondta, 

hogy ezek nélkül nem létezhet kutatás, hogy ezek nélkül 

nem beszélhetünk még a humántudományokról sem. Ré-

gimódi volt, egy nagyon megváltozott, modernné vált vi-

lágban. Amennyire meg tudtam ítélni: nem találta a helyét 

bölcsészkaron.

Egyáltalán nem örültem, amikor kiderült, hogy az ál-

lamvizsgán magyar irodalomból ő lesz az elnökünk. Szi-

gorú volt. Az akkori szabályok szerint irodalomból a fel-

kínált közel negyven tételből ötöt kellett kiválasztania a 

vizsgázóknak. Így működött akkor a tudás mérése. „Arany 

János?” – kérdezte csodálkozva, amikor vizsgatételeimet 

tanulmányozta. „Nocsak, nocsak” – mondta. Valami azt 

súgta, hogy ez nem jót jelent. Nem úgy ismerte a kilenc-

venes évek magyar szakosait, mint akik bármi érdemle-

geset tudhatnak Aranyról. Tizenhat éves korom óta két 

költőt olvastam naponta: József Attilát és Aranyt. Gyorsan 

átvitorláztunk az életrajzi tényeken, majd folyamatosan 

idéztem a költői verseiből. Ötvenet, hatvanat tudtam kí-

vülről. Nem is vizsga volt ez, hanem lubickolás valami ele-

mien ismerős anyagban.

Fiatalember, ez ötös – mondta szelíd mosollyal, és 

utamra bocsátott.

Bod Péter

(Péter László, Szeged díszpolgára 93 éves korában el-

hunyt. A város saját halottjának tekinti. Temetéséről az 

elhunyt rokonai később döntenek.)

Szegeden egész évben színvonalas programok várják a vendégeket

Családok ezrei élnek a turizmusból

Szeged nemcsak gyönyörű, 

hanem arra is képes, hogy 

időről időre megújuljon, és 

ilyenkor valami mást mu-

tasson magából, mint amit 

addig megszoktunk – írták a 

Szeretlek Magyarorszag.hu 

portálon. Szegeden közvetle-

nül az idegenforgalomból ma 

már közel háromezer család 

él, és ha ehhez a beszállítókat 

is hozzászámítjuk, ez a szám 

akár hat-hétezerre is tehető.

Vonzó programok

Továbbra is többségben 

vannak a belföldi vendégek, 

ők tavaly több mint kétszer 

annyian jártak városunk-

ban, mint a külföldi turisták. 

2018-ban 149 121 belföldi 

vendég 297 246 vendégéj-

szakát töltött el Szegeden, 

míg a külföldiek 74 119-en 

147 144 éjszakát töltöttek el 

városunkban.

Szegedet leginkább a 

szomszédos szerb vendé-

gek látogatják, ők vezetnek 

26 856 vendégéjszakával, 

második helyen a románok, 

harmadik helyen pedig a né-

metek állnak, de az utóbbi 

időben jelentősen megemel-

kedett a lengyel és cseh tu-

risták száma is.

A szegedi idegenfor-

galom kimagasló sikere 

szakértők szerint annak kö-

szönhető, hogy a városban 

rendkívül gazdag és színes 

a programkínálat, vala-

mint nem mellesleg annak, 

hogy folyamatosan fejlődik, 

szépül a város.

Felmérések szerint a lá-

togatók nagy része igénybe 

veszi a Napfényfürdő és az 

Anna fürdő szolgáltatásait, 

de évről évre egyre többen 

érkeznek színvonalas feszti-

váljainkra, kulturális rendez-

vényeinkre is.

Elefánt után orrszarvú

Szegeden évek óta folyama-

tosan zajlanak turisztikai 

fejlesztések. Tavaly például 

230 ezer látogatót fogadott 

a Szegedi Vadaspark, amely 

a város egyik leggyorsabb 

ütemben fejlődő látványos-

sága és turisztikai vonzere-

je. Tavaly elefántházat ad-

tak át, idén pedig – amikor 

alapításának harmincadik 

évfordulóját ünnepli a va-

daspark – egy 250 négy-

zetméteres orrszarvúházat 

avatnak.

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 kapcso-

latos fejlesztések, beruhá-

zások évek óta milliárdos 

nagyságrendet tesznek 

ki.

A fejlesztés is 

serkent

– Két nagy, a turiz-

mus szempontjából 

meghatározó intéz-

ményt is felújít idén a város 

uniós támogatásból és ön-

kormányzati forrásból: a 

Móra-múzeumot és a Belvá-

rosi Mozit. Az épületrekonst-

rukciókon túl új funkciókat 

is kapnak az intézmények, 

amelyek 21. szá-

zadi attrakciókkal 

segítik majd az 

idegenforgalom 

további bővülé-

sét. A partfürdőn 

pedig szintén uni-

ós támogatásból 

és önkormányzati 

forrásból új kikötő 

is épül – mondta 

N a g y 

Sándor alpol-

g á r m e s te r 

a szegedi Tourinform iroda 

fennállásának huszadik év-

fordulójára rendezett júliusi 

ünnepségen.

Az idei évre 220 millió 

forintos bevételt terveztek 

idegenforgalmi adóból a vá-

ros költségvetésébe, s ezt 

valószínűleg most is sikerül 

majd túlteljesíteni, hiszen 

2019-ben hét hosszú hétvé-

ge is van, amelyek jelentős 

turistaforgalmat generál-

hatnak, illetve idén nyáron 

síkvízi kajak-kenu világbaj-

nokságot is rendez váro-

sunk, amely szintén 

jelentős bevételt 

eredményez az 

idegenforgal-

mi adóból.

Rafai 

Gábor

A szegedi idegenforgalom kimagasló sikere szakértők 

szerint annak köszönhető, hogy a városban rendkívül gaz-

dag és színes a programkínálat. Szegeden a turizmussal 

kapcsolatos fejlesztések, beruházások már évek óta mil- 

liárdos nagyságrendben mérhetők.

Zászlóforgatók felvonulásával kezdődött idén  

a Szeged napjára szervezett rendezvénysorozat, amelyre  

több tízezer vendég érkezett városunkba.  

Fotó: Papdi Balázs 

Szeged  

legkeresettebb 

látnivalói

Dóm

Szecessziós paloták

Vadaspark

Tisza-part

Újszegedi liget

Móra Ferenc Múzeum

A palánk a szerb temp-

lommal

Alsóvárosi Ferences 

Látogatóközpont

Füvészkert

Forrás: szallas.hu, Szeretlek 

Magyarorszag.hu

Egyre 

több

turista 

látogat 

Szeged-

re. Képünk 

illusztráció

A kereskedelmi szálláshelyek bevételei Szegeden
(ezer forint)

2018-ban    3 408 683

2017-ben    3 131 811

2016-ban    2 898 473

Forrás: KSH. Infograika: Szegedi Tükör
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Pályázati felhívás

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2019
A Szeged Megyei Jogú Város településkép-védelmér･l szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormány-

zati rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) 34. § (1) bekezdése alapján pályázat 
útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet

a) a helyi egyedi védelem alatt álló,

b) az épített környezetet érint･, városképileg, településszerkezetileg jelent･s, kiemelt 
beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lév･, a 
településképi rendelet 1.3. mellékletében meghatározott,

c) a településképi rendelet 2. mellékletében meghatározott történeti beépítésｿ terüle-
ten lév･, valamint

d) a mｿemlék

ingatlanok tulajdonosa, az épületek küls･ megjelenését érint･ felújítás, rekonstrukció 
érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

A támogatás mértéke nem lehet több, mint nyílászáró-felújítás, -csere esetén a bruttó bekerü-

lési költség 65%-a, egyéb felújítási, rekonstrukciós munkák, valamint tervezés esetén a bruttó 
bekerülési költség 50%-a. Támogatást nem lehet értékvizsgálati munkarészek elkészítésére, 
valamint már megkezdett építési munkálatokra igényelni.
Amennyiben a döntéshozó az igényeltnél kevesebb támogatást ítél meg, akkor a bekerülési 
költséghez hiányzó részt (további öner･t) a pályázónak kell vállalnia, err･l (is) igazolást kell 
csatolnia a Támogatási Szerz･dés megkötése el･tt.

A támogatás pályázók között felosztható keretösszege: 49.000.000 Ft

A felhívás keretében támogatható tevékenységek inanszírozása abban az esetben nem mi-
n･sül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, ha 
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek min･sül (pl. hatósági tevékeny-

ség, térítésmentesen hozzáférhet･ kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és természeti 
örökség meg･rzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintend･ gazdasági tevékeny-

ségnek), vagy
b) a támogatást igényl･ dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizáró-

lag helyi hatással bír, a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet  
(a külföldi látogatók száma marginális).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. (csütörtök) 1200

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Hatósági Osztály Általános Ügyfélszolgálati Csoportján 
(Szeged, Széchenyi tér 11. földszint) igényelhet･k, valamint letölthet･k Szeged város honlap-

járól.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1.) nyilvános pályáza-

tot hirdet a nagyszínházában és a kisszínházában lev･ mｿvész- és közönségbüfé 
együttes, de épületenként külön-külön, a 2019/2020-as színházi évadban történ･ 
mｿködtetésére.

Pályázati feltételek:

A mｿködtet･ alapvet･ feladata a színházlátogatók, valamint a színházi dolgozók számára 
megfelel･ színvonalú és árral rendelkez･ büfészolgáltatás nyújtása, a büféknek a színház 
játék és munkarendjének megfelel･, rugalmas nyitvatartási id･vel való mｿködtetése, ren-

deltetésszerｿ használata, állagának meg･rzése.
A pályázó név megjelölésével pályázhat.
A pályázati alapár: nagyszínház büféire legalább 175.000 Ft + áfa, a Kisszínház büféire 
legalább 60.000 Ft + áfa összegｿ havi bérleti díj.
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határid･ lejártától számított 30 napig tart. 
Az elbírálás az összességében legel･nyösebb ajánlat szempontja alapján történik.

Részletes pályázati kiírás:

A pályázaton való részvétel feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, amely 2019. 
augusztus 5. napjától 2019. augusztus 22. napjáig térítésmentesen átvehet･.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23. napján 10.00 óra

A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázat benyújtásának helye:
A Szegedi Nemzeti Színház f･igazgatójának titkársága (6720 Szeged, Vaszy V. tér 1.  
III. emelet) munkanapokon 9-12 óra között.

 A pályázat bontása: 2019. augusztus 23. napján 10.00 óra
 

A pályázat elbírálása: legkés･bb 2019. augusztus 28. napja 

Az eredményhirdetés: a pályázatok elbírálását követ･ 3 napon belül írásban 

A szerz･déskötés: legkés･bb 2019. augusztus 30. napja

Az ajánlatkér･ Szegedi Nemzeti Színház fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
feltételeket, szabályokat módosítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa to-

vábbá, hogy a nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerz･dést.

Szegedi Nemzeti Színház
ajánlatkér･

KÖZÉRDEKｾ KÖZLEMÉNY

Felhívom a lakosság igyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Szegedi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 
Szeged városában fürd･víz használatát engedélyezte, és természe-

tes fürd･helyként jelölte ki

a Sziksósfürd･ Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Széksósi út 5500/1 hrsz.),

a fürdési idény 2019. április 26-tól 2019. szeptember 15-ig tart;

a Sziksósfürd･ Naturista Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Vereshomok dｿl･ 1.),

a fürdési idény 2019. április 27-t･l 2019. szeptember 15-ig tart;

valamint

a Tisza folyó bal partján lév･, Lapos szabadstrand területét
(Szeged, 2287/2 hrsz.),

a fürdési idény 2019. június 15-t･l 2019. szeptember 30-ig tart;

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyz･je

Kicserélik a nyílászárókat
az önkormányzati bérlakásokban

Huszonöt bérlakásban elkerülhetetlenné vált a nyílászárók 

cseréje. Ezért a Csongrádi sugárúton, a Bem, Hétvezér, Ke-

mes, Kereszttöltés, Murányi, Nemestakács, Retek, Szivárvány 

és Tápai utcában, valamint az Olajbányász téren lévő száz szá-

zalékban önkormányzati tulajdonú lakásokban az ablakok és 

erkélyajtók egy részét rövidesen lecserélik. A beruházás teljes 

költsége megközelíti a bruttó 12,5 millió forintot.

Felújítják az Árpád téri szökőkutat

Felújítják az Árpád téren található Kráter szökőkutat. Az itt 

lévő búvárszivattyúkat centrifugálszivattyúkra cserélik, át-

építik a szellőzőcsöveket, illetve a létesítmény gépészeti ré-

szében is átalakításokat végeznek. A beruházásra 5 millió 

forintot biztosít a városi költségvetés.

A legmodernebb technikát kapja az ország egyik legrégebbi filmszínháza

Kívül már megszépült a Belvárosi Mozi
A pincétől a padlásig meg-

újul a Belvárosi Mozi. A ki-

vitelezők folyamatosan dol-

goznak, hogy a közönség 

év végére újra birtokba ve-

hesse Magyarország egyik 

legrégebbi, 100 éve folya-

matosan moziként üzeme-

lő épületét. Bár a belső tér 

kialakítása még hónapokig 

eltarthat, a homlokzat je-

lentős része már elkészült.

Az év eleje óta tart a Belvá-

rosi Mozi felújítása, a 100 

éves épület rendbetételére 

csaknem egymilliárd forint 

pályázati forrást fordít az 

üzemeltető Szegedi Rendez-

vény- és Médiaközpont Nkft. 

A kivitelezők folyamatosan 

dolgoznak, és a Vaszy Viktor 

tér felé járva már a szegedi-

ek is láthatják, milyen lesz a 

megszépülő, patinás épület.

– Gyönyörű bézs színű, 

az építészek igyekeztek visz-

szahozni az 1920-as állapo-

tot – mondta a homlokzatra 

mutatva Jávorszky Iván, a 

Szegedi Rendezvény- és Mé-

diaközpont Nkft. ügyvezető 

igazgatója. A homlokzat je-

lentős része ugyan már elké-

szült, bent azonban tovább-

ra is gőzerővel dolgoznak.

A tervek szerint az épület 

felújításával a negyedik ne-

gyedévben kell elkészülnie a 

kivitelezőnek, ők azt mondják, 

eddig minden a tervek szerint 

halad. Így, ha nagyobb prob-

léma nem merül fel, a közön-

ség már akár decemberben 

birtokba veheti az 1920-as 

állapotok szerint felújított, de 

a legmodernebb technikával 

felszerelt Belvárosi Mozit.

Felújítják a filmszínház 

nagytermét, a Zsigmond Vil-

mos termet, ahol kicserélik 

a mozivásznat, a hangrend-

szert és a székeket, megújul 

a több mint ötszáz nézőt be-

fogadó terem faburkolata, 

akadálymentesítenek, és át- 

járhatóvá teszik az épület 

összes terét. A tervek szerint 

interaktív mozis kiállító- és 

játszóteret is kialakítanak, 

de VR-mozizhatunk is majd 

az épület különböző pontja-

in. Korszerűsítik a fűtési, a 

szellőző- és a világítási rend-

szert, továbbá kicserélik a 

nyílászárókat is.

A homlokzat már elkészült. Fotó: Szabó Luca

Felújítják a ilm-
színház nagytermét, 
kicserélik a mozi-
vásznat, a hang-
rendszert és a szé-
keket, korszerűsítik 
a fűtési és világítási 
rendszert. Év végére 
újra birtokba veheti 
a közönség a Belvá-
rosi Mozit.
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Tarjánban már átadták a kerékpáros szervizpontot,
az Árpád téren és a Csanádi utcában most tervezik

ben a folyamatosan bővülő 

kerékpáros infrastruktúrá- 

nak köszönhetően 5-ről 20 

százalékra nőtt a kerék-

párral közlekedők aránya, 

amely arány egyedülálló a 

magyar nagyvárosok között. 

Ma már minden ötödik sze-

gedi a környezetbarát brin-

gás közlekedést preferálja.

Az önkormányzat össze-

sen 1,3 milliárd forintot költ 

a kerékpárút-hálózat bővíté-

sére. Nemrégiben adták át 

a várost Sándorfalvával és 

Ópusztaszerrel összekötő ke-

rékpárút közel 6,5 kilométe-

res szegedi szakaszát. A nagy-

részt európai uniós forrásból 

megvalósuló beruházás teljes 

költsége több mint 880 millió 

forint volt. A közeli jövő tervei 

között szerepel a lézerköz-

ponthoz vezető kerékpárút és 

a városból Bordány irányába 

kivezető út megépítése is.

Hamarosan újabb két ke-

rékpáros szervizpont létesül 

a városban. A nemrégiben 

átadott tarjáni mellett egy 

belvárosi és egy újszegedi 

kerékpárjavító állomást hoz-

nak létre. A tervezésre 1,4 

millió forintot szavazott meg 

a közgyűlés városüzemelte-

tési bizottsága.

A belvárosi kerékpáros 

szervizpont az Árpád téren 

lesz, a Nagyáruház lépcsője 

mellett. Az újszegedi kerék-

párjavító állomást pedig a 

Csanádi utcai Spar áruház 

melletti kerékpártároló köz-

vetlen szomszédságában 

létesítik.

Szegeden az elmúlt évek-

Kerékpárjavító állomás Tarjánban,  

a József Attila sugárúton 

Vízi pihenőhely lesz az úszómű 300 négyzetméteres mólója

Kishajókikötő épül a partfürdőn

Mutatják a látványterveket. Balról jobbra: Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Mé-

diaközpont Nkft. ügyvezetője, Szentgyörgyi Pál alpolgármester, Molnár József, a MAHART 

TISZAYACHT Kft. projektvezetője és Csúri László, a cég ügyvezetője. Fotó: Iványi Aurél

Negyvennyolc férőhelyes kishajókikötőt alakítanak ki a 

Tiszán, amely a partfürdő 300 millió forintból megvalósuló 

fejlesztésének része.

Jávorszky Iván, a part-

fürdőt üzemeltető Szegedi 

Rendezvény- és Médiaköz-

pont Nkft. ügyvezetője el-

mondta, a kishajókikötőt a 

MAHART TISZAYACHT Kft. 

építi. Az úszóművet 15 

méteres bejáró kapcsolja 

össze a parttal. Központi, 

több mint 300 négyzetmé-

teres mólója elsődlegesen 

vízi pihenőhelyként szolgál 

majd. Ehhez az egységhez 

96 méteres kikötőmóló 

kapcsolódik, amelynél 48 

hajó helyezhető el. A kikötő-

nél – amely igény esetén 72 

férőhelyesre bővíthető – vízi 

üzemanyagtöltő állomást 

is kialakítanak. Az úszómű 

tavasszal kerül a végleges 

helyére.

Szentgyörgyi Pál alpolgár-

mester a beruházásról tartott 

sajtótájékoztatón elmond- 

ta, az önkormányzat jelen-

tős forrásokat fordít turiz-

musfejlesztésre. Már zajlik 

a Móra Ferenc Múzeum 

központi épületének és a 

várnak a rekonstrukciója, 

valamint a Belvárosi Mozi 

felújítása. Emellett előké-

szítik a Stefánia és a Móra- 

park zöldfelületeinek meg-

újítását is.

– A partfürdőn folyó 

munkálatok hosszú távú 

célja, hogy az egyedülálló 

adottságokkal rendelkező 

terület a Tisza-túrák végál-

lomása legyen – mondta az 

alpolgármester. Már elké-

szült egy 250 méteres parti 

sétány, két-két gyermekját-

szótér, strandfoci-, illetve 

röplabdapálya, egy 300 mé-

teres partszakaszon pedig 

horgászpályát alakítottak 

ki. Az önkormányzat saját 

forrásaiból bővíti a terület 

villamosenergia-ellátását is. 

Augusztusban a partfürdőn 

a kajak-kenu világbajnokság 

idején szurkolói kempinget 

alakítanak ki, emellett folyik 

több üdülő felújítása – sorol-

ta az alpolgármester.

Száz évre szóló döntés lesz
a Széchenyi tér átalakítása

forgatnák és megfeleznék a 

jelenleg ott található vízme-

dencét, és a tér szobrait is 

elmozdítanák az újragondolt 

térben. A díjnyertes pályamű 

egyik leghangsúlyosabb ele-

me, hogy új burkolattal, a 

szintkülönbségek eltünteté-

sével megerősítenék a tér 

középső sétányának korzó 

jellegét. A zöldfelület nagy-

sága a jelenlegihez képest 

közel 20 százalékkal bővül-

ne, külön magnóliafákból 

álló park kialakítását is ter-

vezik. A Takaréktár és a Hor-

váth Mihály utca találkozá-

sánál új teret alakítanának 

ki. Elhangzott, a gyalogosok-

nak szeretnék visszaadni a 

Széchenyi teret.

Közlekedési szempont-

ból nem változna a tér for-

galma a tér Kárász utcai 

oldalán a Belvárosi híd irá-

nyából és irányába. A vele 

ellentétes oldalon a Kossuth 

Lajos sugárút felől továbbra 

is biztosítanák az áthaladást 

a Stefánia felé és az ellen-

kező irányba. A parkoló au-

tókat viszont száműznék a 

Széchenyi térről.

A középső sétány mellet-

ti platánok – amelyek közül 

sok nincs jó állapotban – 

ritkítása elkerülhetetlen, de 

Fontos Rómeó építész sze-

rint ezeket a tér más részein 

nagy számban ültetett fák 

kiváltják.

B. P.

Nagy Sándor alpolgármester 

hangsúlyozta, a részletes ter-

vezés hozzávetőlegesen egy 

évet vesz igénybe, s a jónak 

gondolt ötleteket, javaslato-

kat igyekeznek beledolgozni 

a még mindig formálható el-

képzelésekbe.

A tér átalakításának fő 

irányvonalát Vakula Réka 

tájépítész ismertette. Esze-

rint megszűnne az autófor-

galom a városháza előtt, 

ahol sétányt alakítanának 

ki. Ezzel párhuzamosan fel-

számolnák a polgármesteri 

hivatal, a Zsótér-ház és a bí-

róság előtti parkolóhelyeket. 

Ezzel hozzávetőleg 180-nal 

csökkenne ezek száma. El-

lentételezésképpen mély-

garázst építenének a Zsó-

tér-ház és a városháza előtti 

felszín alá, ahová a Kiss 

Ernő utcából lehetne behaj-

tani. Megszüntetnék az au-

tós forgalmat a tér bíróság 

felőli oldalán is, valamint a 

Takaréktár utcából nem le-

hetne kihajtani a térre, így 

sem a Kossuth Lajos sugá-

rút, sem a Stefánia felé nem 

lehetne fordulni, kizárólag a 

Horváth Mihály utca irányá-

ba. A városháza előtt egy 

külön teret, ahogy Vakula 

Réka fogalmazott, főteret a 

főtérben alakítanának ki, el-

Látványterv. Megszűnne az autóforgalom a városháza előtt, 

ahol sétányt alakítanának ki

Konstruktívnak nevezte a Széchenyi tér tervezett átépíté-

séről rendezett lakossági fórumon elhangzottakat Nagy 

Sándor alpolgármester. Sok építő jellegű, elismerő véle-

ményt mondtak a hozzászólók a díjnyertes tervről, ame-

lyet a Fontos Mérnöki Stúdió Kft. készített.
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A kertvárosi környezet-

ben mindig fontos feladat 

a járdák kiépítése, karban-

tartása. Eddig évente ezer 

darab, idén pedig 4967 

darab járdalapot biztosíta-

nak a helyi lakosoknak. A 

körzetben az elmúlt öt év-

ben 2500 méter aszfaltos 

járdát újított fel az önkor-

mányzat. Tápén a postánál 

és a boltok előtt új parkolót 

alakítottak ki. A közvilágítás 

is javult az utóbbi időszak-

ban, hiszen 2014 és 2019 

között 45 helyre szereltek 

fel lámpatesteket. Ez a fej-

lesztés főleg a kiskerteket 

érintette, de máshol is vilá-

gosabbak lettek az utcák. 

A kiskertes részeken leasz-

faltozták a Pihenő utcát, és 

hamarosan aszfaltborítást 

kap a Pitypang utca is. A 

meglévő utakat pedig öt év 

alatt 2500 köbméter mart 

aszfalttal javították.

A korábbi csapadékvíz-el-

vezetési problémák is meg-

oldódtak. Újpetőfitelepen és 

Tápén egy nagy projekt kere-

tében láttak neki a feladat-

nak, de egyedi megoldásra 

is szükség volt. A kerékpá-

rosok számára is hozott fej-

lesztéseket az utóbbi öt év, 

hiszen a Bástya sorig kor-

szerű kerékpárút vezet, és 

könnyebbé vált az átjárás a 

sándorfalvi, illetve az algyői 

szakaszok felé is.

Vannak még olyan utcák, 

ahol az ivóvíz bevezetése az 

egyik legfontosabb feladat. 

Ez megtörtént eddig Baktó 

öt utcájában, és folyamat-

ban van újabb öt szakaszon. 

A Sárga üdülőtelep napozó-

részét két alkalommal sike-

rült rendbe tenni az utóbbi 

időszakban.

Tápén megújult védő-

nőház fogadja a kicsiket, 

ahol a szülők korszerű, 

kényelmes környezetben 

konzultálhatnak a védő-

nőkkel. Az óvodákban meg-

újult az udvar, a parketta, 

a vizesblokk, továbbá ab-

lak- és tetőcsere, valamint 

parkolófelújítás is történt. 

A gyerekek fejlődése szem-

pontjából fontos fejlemény 

az is, hogy számítógépet 

kapott a Honfoglalás utcai 

óvoda.

A Bálint Sándor tagisko-

la teljes felújítása rövidesen 

megkezdődik, emellett tech-

nikai eszközökre is kapott 

támogatást az intézmény.

A tápéi egyházközös-

ség munkáját is segítette 

a képviselő, hiszen az ön-

kormányzat hozzájárult a 

harang megújításához, il-

letve a plébániaépület kül-

ső felújításához is anyagi 

segítséget nyújtott a város. 

A Tápéi temetőben emlékfal 

létesült, megújult a járda és 

a parkoló.

A szokásos közösségi 

rendezvények is jól sikerül-

tek. Majálist tartottak három 

helyszínen, a hagyományos 

Tarhonyafesztivál és Falu-

nap, valamint a Tápai búcsú 

is fontos része volt a közös-

ség életének. Körbejárt a 

Télapó, és karácsonyi ünne-

pi műsor volt minden évben 

Baktóban, Újpetőfitelepen 

és Tápén.

Szénási Róbert  
oktatási 

intézményekben
fejlesztett

Szénási Róbert a 12. válasz-

tókerület egyéni képviselő-

6 ɿ Aktuális

SZÉCSÉNYI RÓZSA  (MSZP)

KÖRZETE: Tápé, Baktó és Újpetőitelep

EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• a Tápéi-főcsatorna Rév és Muskátli 

 utca közötti  szakaszának befedése;

• csapadékvíz-elvezetés Tápén és Újpetőitelepen 

 5,3 kilométer hosszan;

• a védőnőház megépítése;

• közterek fejlesztése, a Völgyérhát utcai és a Zsukov 

 téri pálya felújítása;

• járdafelújítás a Délceg, a Forradalom, az Árvácska, 

 a Budai Nagy Antal, az Ádám és az Éva utcában;

• megújult a parkoló a tápéi posta és a boltok előtt;

• aszfaltozás a Pihenő, a Pitypang, a Must és a Csatár 

 utcában;

• felújítottak számos buszmegállót és a Völgyérhát 

 utcai buszvégállomást;

• a közvilágítás minőségének javítása, 45 helyre 

 lámpatest felszerelése;

• kerékpárút kialakítása a Bástya sorig. 

SZÉNÁSI RÓBERT  (MSZP)

KÖRZETE: Petőitelep, valamint Újpetői- 

telep, Baktó és Fodorkert egy része

EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• teljes aszfaltozás: Hegyközség, Alma,  

 Bártfai, Gyümölcs, Pázsit, Babér, Gyémánt és 

 Máramarosi utca;

• járdák aszfaltozása: József Attila sugárút, Gyümölcs  

 utca;

• bicikliutak fejlesztése: az Algyői úti kereszteződés 

 átépítése tervezés alatt, a József Attila sugárúti 

 bicikliút fejlesztése folyamatban, a Ladvánszky utcai 

 kerékpárút fejlesztése folyamatban;

• a Szegedi Petői Sándor Általános Iskolában, 

 a Gyöngyvirág óvodában, a Csap utcai és a Gábor 

 Áron utcai óvodában parkoló- és járdafelújítás, 

 fásítás, tanszoba létesítése, számítógépek és 

 játékok vásárlása, programok támogatása;

• több játszótér felújítása (szabadtéri itneszpark 

 telepítése, focikapuk, kosárpalánkok, padok, 

 ivókutak);

• közösségi programok támogatása.

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?
Ismét útjára indítottuk sorozatunkat: megkérdezzük a kör-

zeti önkormányzati képviselőket, milyen munkát végeztek 

az elmúlt időszakban. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan 

látják képviselőjüket és városrészüket az ott élők. Minek 

örülnek? Mit hiányolnak?

A Mérlegen a képviselők so-

rozatunkban ezúttal Tápén, 

Baktóban, Petőitelepen, Új-

petőitelepen, az Északi vá-

rosrészben és Makkosházán 

jártunk.

Szécsényi Rózsa  
közösségi tereket 

újított fel

Tápé, Baktó és Újpetőitelep 

képviselőjeként Szécsényi 

Rózsa a közösségi terek fej-

lesztését tartotta az egyik 

legfontosabb feladatának, 

amikor elnyerte mandátu-

mát a 7. számú választóke-

rületben. Ehhez fel kellett 

újítani a régi tereket, új játé-

kokat és itneszeszközöket 

kellett telepíteni. A korábbi 

szemétlerakó helyén új teret 

hoztak létre a Baktói kisker-

tekben, így most már ott is 

van egy olyan zöld, üde tér, 

ahol kikapcsolódhatnak, 

sportolhatnak a helyiek. A 

Völgyérhát utcai pálya felújí-

tása aszfaltozással folytató-

dott, és a Zsukov téri focipá-

lya felújítása is megtörtént. 

Ahol csak lehetett, ivókuta-

kat telepítettek, hogy a moz-

gás után mindenki helyben 

olthassa a szomját. Ugyan-

ezt teszik a közeljövőben a 

Piac téren és a Völgyérhát 

utcában is.

Gémesi József 23 éve köl-

tözött Baktóba. Azt mondja, 

hogy akkor sáros, elhanyagolt 

volt a környék, de az utóbbi 

öt esztendőben komoly javu-

lást tapasztalt. Főleg a Völ-

gyérhát utca végében kiépült 

buszfordulónak örül, amely 

sokkal kulturáltabbá tette a 

közösségi közlekedés körül-

ményeit a városrészben.

Gémesi József leginkább a Völgyérhát utca végében kiépült buszfordulónak örül

Debreczeniné Kőházi Edina fontosnak tartja az óvodai és iskolai fejlesztéseket

Szécsényi Rózsa a Völgyérhát utcai játszótéren
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jeként Petőitelep, valamint 

Újpetőitelep, Baktó és Fo-

dorkert egy részének ügye-

iért felelt. Öt év alatt sok 

mindent sikerült megoldania 

abból, amit az itt élők kértek 

tőle. Szinte minden, a kör-

zetben lévő oktatási intéz-

ményben sikerült valamilyen 

fejlesztést megvalósítani. A 

Szegedi Petői Sándor Álta-

lános Iskolában például fá-

sítottak, felújították a parko-

lót, és tanszobát alakítottak 

ki. A Gyöngyvirág óvoda szá-

mítógépeket kapott, és most 

kezdik bővíteni a parkolóját. 

A Csap utcai óvodánál fel-

újították a járdát, kicsino-

sították az udvart, a Gábor 

Áron utcai óvodában szintén 

rendbe rakták a járdát és a 

parkolót.

Debreczeniné Kőházi Edi- 

nának kisgyermekei vannak, 

ezért tartja fontosnak az óvo-

dai és az iskolai fejlesztése-

ket. Hozzátette, fontos lépés 

volt a Fő téren lévő játszótér 

körbekerítése is, mivel ettől 

javult a szülők és gyerekek 

biztonságérzete. A képvise-

lő minden évben „udvarcsi-

nosítást” szervez egy óvo-

dában, ahol a szülőkkel és 

egy alapítvány bevonásával 

szebbé teszik az udvart. 

Szénási Róbert ugyanakkor 

eszközökkel is támogatta a 

körzet oktatási intézménye-

it, játékokkal, udvari eszkö-

zökkel, hangosítóberende-

zéssel. De segítséget kapott 

a Somogyi-könyvtár helyi 

fiókkönyvtára is, amely bő-

víthette számítógépparkját.

A baktói részen az utcák 

fejlesztését tartotta a legfon-

tosabbnak a képviselő. Öt 

utca nem rendelkezett asz-

faltszőnyeggel. Ebből négy 

utca már el is készült, már 

csak a Bor utca van hátra. 

A teljes körzetben három 

utcában kezdődtek el az 

útfejlesztések a közelmúlt-

ban. Hamarosan mind teljes 

hosszában aszfaltburkolatot 

kap. Természetesen a körzet 

összes rossz minőségű utcá-

ját szeretnék folyamatosan 

javítani.

A kertvárosi körzetekben 

a lakosok sokszor maguk 

javítják ki a járdákat, ha kap-

nak hozzá járdalapokat. Az 

önkormányzat biztosította a 

szükséges mennyiséget. A 

Balatoni utcai játszótér sza-

badtéri fitneszeszközökkel 

bővült, az itt lévő focipálya 

mellé pedig padok kerültek. 

Sokat szépült a Murányi utcai 

és a Homonnai utcai játszó-

tér is. Az előbbibe kosárlab-

dapalánk, az utóbbiba pedig 

ivókút került. Fejlesztették a 

Lidicei téri játszóteret is, ahol 

szabadtéri fitneszeszközök 

segítik a kikapcsolódást és 

a testedzést. Természetesen 

minden játszótéren folytatód-

nak a fejlesztések. Új játéko-

kat, sporteszközöket, pado-

kat telepítenek, valamint a 

focipályák rossz aszfaltját is 

javítják.

Falusias városrészekről 

lévén szó a közösségi ren-

dezvényeknek különleges 

szerepük van a képviselői 

munkában. Szénási Róbert 

aktívan vett részt a sze-

métszedési akciókban, a 

rászoruló gyermekek nyári 

táboroztatásának megszer-

vezésében, ezenkívül ott 

van mindig a szív napja ha-

gyományos rendezvényén, a 

böllérnapon, a városrész új-

szülöttjeinek köszöntésén, a 

mézeskalácsház építésénél, 

az egynyári virágok osztásá-

nál, a fodorkerti sportnapon 

és a telepi karácsonyi ünnep-

ségen is. A körzet adottsá-

ga, hogy Baktóban nincsen 

közösségi ház. Alkalmas 

önkormányzati épület sincs 

erre, sőt még egy alkalmas 

kis tér sem található itt a 

programok lebonyolítására. 

A teljes körzet rendelkezés-

re álló játszóterein, illetve a 

művelődési házban tudnak 

a lakosoknak programot 

szervezni. Szénási Róbert a 

szomszédos körzet képvise-

lőjével, Szécsényi Rózsával 

közösen próbál megoldást 

találni erre a problémára. A 

Körtöltésen kívül című helyi 

információs lapban szokták 

a körzet minden lakosát 

közösségi programokra in-

vitálni.

Tóth Károly  

a közlekedés  

minőségén javított

A 14. számú választókörzet 

legnagyobb része paneles 

városrész, amely a Rózsa 

utcától a Gyöngyvirág utcáig 

húzódik, magában foglalja a 

Csongrádi és a József Attila 

sugárút közötti utcákat. A 

belvároshoz közelebbi rész 

a Szent István térről indul. 

A körzetnek Tóth Károly az 

egyéni önkormányzati képvi-

selője, aki jól ismeri a helyi-

ek igényeit.

A választókörzetben a 

közösségi közlekedésnek 

jelentős a szerepe, ezért az 

egyik kiemelt feladatának 

tekinti Tóth Károly ennek 

fejlesztését. A tömegközle-

kedés minőségének javítá-

sa érdekében a Csongrádi 

sugárúton, a Berlini és a 

Makkosházi körúton, va-

lamint az Ortutay utcában 

összesen nyolc trolibuszme-

gállót újítottak fel, egyúttal 

megoldották az akadály-

mentesítést is.

A képviselő több zöld-

programot kezdeményezett, 

amelyekhez sok támoga-

tást kapott a városrészben 

élőktől. Minden évben sok 

százan mennek el a tavaszi 

virágosztásra, októberben 

pedig rózsatöveket szoktak 

osztani a helyieknek. Bizo-

nyára ennek is köszönhető, 

hogy az Északi városrészben 

sok közösségi kert jött létre, 

főképp a Csongrádi sugá-

rúton, a Gáspár Zoltán és az 

Ág utcában.

Boros János két éve kez-

dett megművelni egy kis 

parcellát a Gáspár Zoltán 

utcában. A közelben van a 

garázsa, és amikor koráb-

ban erre járt, csak törme-

léket és szemetet látott itt. 

Ekkor kezdett virágokat és 

más növényeket telepíteni 

ide. Most már díszkerítés-

sel jelzi a virágoskert hatá-

rát, amelyet rendszeresen 

locsol, csinosítgat. Tóth 

Károly képviselőtől kom-

posztot is kapott, amellyel 

feljavította a föld minősé-

gét.

Mára nagyon népszerű 

lett az a rózsakert, amelyet 

néhány éve a Rózsa utca 

és a Csongrádi sugárút sar-

kán alakítottak ki. Több mint 

100 fát ültettek a Csongrádi 

sugárút és Makkosházi kör-

út sarkán fekvő területen, 

ami szintén elősegíti, hogy 

zöldebb, élhetőbb legyen a 

panelházak által határolt te-

rület.

Nemrég adták át a Klap-

ka teret, és szabadtéri kon-

dieszközöket helyeztek ki 

a Gáz utcai tömbbelsőbe, 

valamint a Gyöngyvirág utca 

környékére. Szülői kezde-

ményezésre új eszközökkel, 

ivókúttal bővítették és kerí-

téssel vették körbe az Ág és 

a Gáspár Zoltán utca közötti 

játszóteret. Közkívánatra két 

zárt kutyafuttatót alakítottak 

ki a körzetben, az egyiket a 

Makkosházi körút és Csong-

rádi sugárút, a másikat az 

Agyagos és a Gyöngyvirág 

utca sarkán.

A képviselő támogatta a 

választókörzetében működő 

iskolák, óvodák és a Gás-

pár Zoltán utcában működő 

idősek klubja rendezvénye-

it. Idén ötödik alkalommal 

rendezték meg az északvá-

rosi olvasótábort, amelynek 

húsz résztvevője ingyenesen 

vehetett részt az egyhetes 

programon, köszönhetően 

a Somogyi-könyvtár és az 

északvárosi fiókkönyvtár 

munkatársainak, valamint 

számos vállalkozás támoga-

tásának.

Jó ütemben haladnak 

az intézményi felújítások a 

körzetben. A makkosházi 

gyerekek, szülők és pedagó-

gusok régi vágya teljesült a 

Bonifert-iskolában megvaló-

sult energetikai korszerűsí-

téssel, zajlik a Gáspár Zoltán 

utcai egészségcentrum fel-

újítása, és elkészültek a ter-

vek a gedói óvoda, a Gáspár 

Zoltán utcai idősek klubja, 

valamint az északvárosi fi-

ókkönyvtár felújítására.

Szincsok György

Aktuális ɿ 7

TÓTH KÁROLY  (MSZP)

KÖRZETE: Északi városrész, Makkosháza

EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• az útfelújítási programban a Csongrá-

 di sugárúton, valamint az Osztrovszky, 

 a Kecskeméti, a Sándor, a Nádas, a Gáspár Zoltán 

 és az Ortutay utcában fontos útszakaszok kaptak 

 új aszfaltréteget;

• a járdarekonstrukciós programban megújult 

 a Kecskeméti, a Szent László, a Gáspár Zoltán 

 és az Agyagos utca;

• felújították a makkosházi Lidl áruház melletti 

 kerékpárutat;

• új, szabadtéri kondiparkot alakítottak ki a Gyöngy-

 virág és az Agyagos utca sarkán;

• rózsakert létesült a Rózsa utca és a Csongrádi 

 sugárút sarkán.

Szénási Róbert mutatja a Gyümölcs utcában az újonnan 

aszfaltozott járdát 

Tóth Károly elmondta, orvosi rendelőt alakítanak ki a Gáspár Zoltán utcában, az egykori 

óvoda épületében 

Boros János két éve kezdett el megművelni egy kis parcellát a Gáspár Zoltán utcában 
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Ki ne ismerné a brit Clean 

Bandit electropop és dance-

pop műfajú, de a klasszikus 

zenével is operáló, fülbe-

mászó slágereit, amelyeket 

idén a SZIN Borsodi Nagy-

színpadán élőben is meghall-

gathatunk!

A 2009-ben alakult Clean 
Bandit egy vonósnégyes, egy 
több hangszeren is játszó 
dj-programozó és egy dobos 
közös szerelemgyereke, akik a 
cambridge-i egyetemen barát-
koztak össze, és „rendes ban-
ditaként” sikeresen kezdték el 
ötvözni a komolyzenét a kor-
társ brit elektronikus táncze-
nével – miközben számos 
meghívott vendégénekes és 
rapper társul a produkcióikba. 
A különböző releváns sláger-
listákon töretlenül élmezőny-
ben járó Clean Bandit Rather 

Be című száma 2015. febru-
árjában az 57. Grammy-díj-ki-

osztón megkapta a legjobb 
dalnak járó díjat is, a Sean 
Paullal és Anne-Marie-val ké-
szített Rockabye-t pedig több 
mint kétmilliárd ember nézte 
meg a legnagyobb zenemeg-
osztó oldalon. Legújabb, What 

is love? című albumukat pe-
dig Magyarországon először a 
SZIN-en hallgathatjátok meg 
élőben!

Válaszolj helyesen a kér-

désünkre, és nyerj páros na-

pijegyet a SZIN-re!

A sokszor említett komoly-
zenei irányultságon belül egy 
konkrét klasszikus zenészhez 
is kapcsolja, hasonlítja magát 
a zenekar. Ki ő? 

A helyes megfejtést küldd 

el a jatek@szin.org e-mail-cím- 

re, a tárgy mezőben tün-

tesd fel, hogy SZINjáték_ 

Clean_Bandit. A beküldési 

határidő: 2019. augusztus 

10. 14.00.

Ha Clean Bandit,  
akkor SZIN-nagyszínpad!

Fiatalok, kreatívak, elszántak és menők! Clean Bandit 

a 2019-es SZIN Fesztivál Borsodi Nagyszínpadán 

augsztus 29-én

 

Fényképes azonosítás mellett lehet csak belépőket vásárolni

A SZIN-en is rögzítik a látogatók adatait

Jól kipróbált, már használt rendszert alkalmaznak, úgyhogy mehet a buli!

A Szegedi Ifjúsági Napokat is érinti az a törvénymódosítás, 

amely szerint a 25 ezer fősnél nagyobb fesztiválokon fény-

képes azonosítás mellett lehet csak belépőket vásárolni. A 

SZIN-en már tavaly is működött hasonló rendszer, a szerve-

zők szerint ez növeli a biztonságot, és segít megakadályozni 

a jegyekkel, bérletekkel való visszaéléseket is.

Tavaly több mint 100 ezer látogatója volt a SZIN-nek. Az 

új szabályozás szerint minden 25 ezer fősnél nagyobb fesz-

tiválnak kötelező regisztrálnia a látogatók, a jegyvásárlók 

személyes adatait, így az idei SZIN-re is ennek szellemében 

készülnek a szervezők.

– Úgy készülünk, hogy be tudjuk vezetni az új belépte-

tést, illetve a check in folyamatosan tud majd működni. Egy 

jól kipróbált, már használt rendszert fogunk üzemeltetni – 

mondta Kolonics Erika, a SZIN főszervezője.

A szervezőknek többek között a jegyvásárlók nevét, ál-

lampolgárságát, születési idejét és az okmányon szereplő 

arcképet is rögzíteniük kell. Ez nemcsak a fesztivál bizton-

ságát növeli, hanem a belépőkkel való visszaéléseket is ki-

zárja, hiszen így minden karszalag egy konkrét személyhez 

köthető.

A fesztiválozók adatait 90 napig tárolják, majd megsem-

misítik. Az információkhoz csak a rendőrség, a Terrorelhárí-

tási Központ, a NAV, az ügyészség és a bíróság férhet hozzá.

Évtizedek alatt zajlottak le a nagy árvíz után
az évszázados urbanizációs folyamatok

elkülönülnek a városmagtól 

és a lakóövezetektől.

A második világháború 

nyomai és hatásai szintén 

sok esetben tetten érhetőek 

az európai városok képén. A 

felsoroltak – ezt Tomka Béla 

többször nyomatékosította 

– nem együtt és egyszerre 

jellemzik Európa városait. 

Szegednek – éppen törté-

nelmi okoknál fogva – nincs 

középkori városmagja, an-

nál jobban érzékelhető a 

város szerkezetében a XIX. 

század végén elvégzett vá-

rosrekonstrukció sok eleme. 

Mindazt csak zárójelben 

tette hozzá, hogy az ameri-

kai és az ázsiai városokban 

hiába is keresnénk kompakt 

történelmi városmagokat, 

ilyeneket nem találnánk.

Szeged mai arculatának 

kialakulását két alapvető (és 

számtalan egyéb) tényező 

befolyásolta. Egyfelől a nagy 

árvíz utáni újjáépítés meg-

annyi településszerkezetet 

és városépítészeti elgondo-

lást magában foglaló jellege, 

másfelől az a tény, hogy Sze-

ged nem szenvedett jelentős 

pusztulást a második világ-

háborúban.

Tomka Béla ugyanakkor 

jelezte, hogy Szeged város-

fejlődése egy szempontból 

kifejezetten sajátosnak ne-

vezhető. Itt ugyanis az 1880-

as évek után néhány évtized 

alatt zajlott le az az urbanizá-

ciós folyamat, amely megad-

ta a város arculatát. Ugyanez 

a folyamat a nyugat-európai 

városok esetében több év-

százados volt.

Bod Péter

Tomka Béla: Szeged mai arculatának kialakulását két alap-

vető tényező befolyásolta

Lóvasút indul 1894-ben a Széchenyi téri törvényszéki palota elől Rókus felé.  

Dabasy Fromm Géza felvétele. Fotó: Fortepan/Kiss László

Sokfajta városfejlődésre találunk példát a világban, ám 

ezek közül a Szeged 300 konferencián Tomka Béla, az 

SZTE BTK történész oktatója alapvetően az európai pél-

dákra fókuszált. Egyben arra igyekezett rávilágítani, hogy 

a kontinens város- és társadalomfejlődésének jegyei ho-

gyan érhetőek tetten Szegeden. Történeti visszatekintés-

ben és a jelenben egyaránt.

rendelkeznek, amelynek 

többségében része a város-

háza, a templom, valami-

lyen erődítmény és a piac-

tér. Ugyanakkor e városok 

csoportjában megfigyelhe-

tőek a XIX. századi telepü-

lésrekonstrukciós munkák 

nyomai is. A kontinentális 

városok mai képéhez hozzá-

tartozhatnak az ipari forra-

dalom során létrejött iparte-

lepek, amelyek szerkezetileg 

Nem minden humort mel-

lőzve jelezte az előadó, hogy 

még Európán belül is sokfaj-

ta város létezik. Gondoljunk 

csak Párizsra és Dunaújvá-

rosra. Majd részletezve kitért 

arra, hogy általánosságban 

mi mondható el: hogyan néz-

nek ki az európai városok.

Középkori városmaggal 
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POSTABONTÁS

Orbán fél. Hiába dalolt a fü-

lébe Paul Anka az amerikai 

nagykövetség rendezvényén, 

ahova kilenc év után végre 

meghívót kapott. Érzi, tudja, 

hogy Budapest nagyobb falat, 

ahol nem lehet ukránokkal és 

holt lelkek levélszavazataival 

győzni. A főpolgármestert köz-

vetlenül választják. Korábban 

Bokros Lajos ellenzéki támo-

gatás nélkül is egyharmadot 

ért el a MoMa színeiben. Ha 

akkor lett volna olyan össze-

fogás Budapesten, mint most, 

akár nyerhetett volna. Nem 

véletlenül reszket a „helytartó-

tanács”, mert az óriási média-

kampány már nem lesz elég. 

Mindenkit sorosoznak, gyur-

csányoznak, besároznak, aki 

Karácsony Gergely pártjára 

áll, jönnek a parkolási botrány-

nyal, az állítólag veszteséges 

Zuglóval (ami nem igaz, de 

például a Pécset gyakorlatilag 

csődhelyzetbe juttató ideszes 

Páva Zsoltról mélyen hallgat-

nak), s törik a fejüket, mit le-

hetne még kitalálni.

Persze Orbánék Szegeden 

is bizonyítani akarnak. A „ma-

gánvéleményt” megfogalma-

zó rektor és a milliárdos vállal-

kozó ígér hidat, fűt-fát, ipart, 

jólétet. Csak az űrrepülőtér, 

a metró, az örök élet és az 

ingyen sör hiányzik. Hogy azt 

már elígérték előlük? Na, és? 

Halmozzák fel a vagyonokat. 

Ha meg az unió büntet, azt mi 

fizetjük vissza. A Balaton-part 

ellopása miatti népharag-

ról Ady Endre szavai jutnak 

eszembe, amelyet egy helyen 

átírtam:

Mért fáj neked az égő élet?

Nincs benne részed soha.

Ne sírj, Orbánnak lesz azért

Leánya, pénze, bora.

Az eredeti versben gróf 

szerepel, de a mi népi illibe-

rális demokratúránkban már 

csak felkent vezérek vannak. 

Igaz, a mai magyar koldus-

sereg már nem sír, hanem 

elgondolkodik, szerveződik. 

Tudják, hogy a grófi föld az 

övék, részt követelnek. Szer-

veződnek, akár a szintén so-

kat támadott Márki-Zay Pé-

terék vezetésével, a pestiek 

Karácsony Gergely mellett, de 

sorra alakulnak az együttmű-

ködés biztató formái ország-

szerte – Szegeden is összefo-

gott az ellenzék.

A római regékben már 

szerepelt az a példabeszéd, 

amely arról szól, hogy egyen-

ként el lehet törni a vessző-

ket, de kötegbe fogva már 

nem. Az összetákolt, már hét-

szer renovált alaptörvény hiá-

ba tette lehetővé a választási 

törvény átalakítását, végül 

rákényszerítette az ellenzéket 

az összefogásra.

Félnek az európai ügyész-

ségtől, a majdani számonké-

réstől. Orbán hűbéressé, bűn-

részessé tette a klientúrát, 

akik foggal-körömmel védik 

a rabolt vagyont. A lakossá-

got takarékosságra intik, a 

fizetésemelések harmadát 

külön számlán zároltatnák, 

már most beharangozzák a 

következő gazdasági válsá-

got. Reszketnek a baljós ár-

nyaktól, de étvágyuk, például 

városunk megszerzésére, 

határtalan. Bele-belenézek a 

Magyar Nemzetbe, a TV2 hír-

adójába is, egy kaptafa, csak 

a gyűlöletbeszéd mindenütt. 

A francia történelmi viharok-

nál hangzott el Talleyrand 

miniszter szájából: semmit 

sem tanultak, de semmit sem 

felejtettek. De a Bourbonok 

végül eltűntek. A parlament-

ben erre a mondásra hivat-

kozó Seszták Miklós pártja, a 

KDNP is erre a sorsa fog jutni. 

Már csak egy idézettel, jöven-

döléssel terhelem olvasóimat, 

Petőfi Föltámadott a tenger 

című költeményének utolsó 

soraival:

Jegyezd vele az égre

Örök tanúságúl:

Habár fölűl a gálya,

S alúl a víznek árja,

Azért a víz az úr!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Több mint számtan
(Valkusz Pálné tanárnőnek)

Nem egyszer, nem kétszer, hanem számta-

lanszor olvastam és rötyögtem végig Karinthy 

Frigyes Tanítom a kisiamat című humoreszk- 

jét. A napokban újra elolvastam. Tudják, 

ebben van az, amikor Karinthy segíteni pró-

bál Gabi iának egy szöveges számtanpélda 

megoldásában. A feladat a következő (de 

csak a Karinthy-írás elolvasása után!):

„Ha kilenc kályhában öt és fél nap alatt ti-

zenkét köbméter bükkfa ég el – mennyi nap 

alatt ég el tizenkét kályhában kilenc köbmé-

ter bükkfa…”

Elhatároztam, hogy egy életem, egy ha-

lálom, most megoldom ezt a feladatot, nem 

mintha okosabb szeretnék lenni a szerzőnél, 

de már régóta tervezem ezt, mert kíváncsi 

vagyok rá, van-e megoldása ennek a felad-

ványnak, vagy csak kamu. Előre bocsátom, 

nem az. Rövid keresgélés után megtaláltam 

a könyveim között Kassák Lajosné 1953-

ban kiadott „Számtan” könyvét. A matemati-

ka nem történelem, ezért bízom benne, hogy 

a számok világában számrendszerváltozás 

nem következett be azóta sem.

A könyv 204. oldalán találtam hasonló 

feladatokat az „Összetett arányossági pél-

dák” címszó alatt. Mivel példánkban három 

összefüggő mennyiség szerepel (a kályhák 

száma, a bükkfa mennyisége, a napok szá-

ma), először csak az egyik mennyiséget 

változtatjuk meg, a másikat változatlanul 

hagyjuk, és kiszámítjuk, hogy ennek követ-

keztében a harmadik hogyan változik. Tehát 

a megoldás több lépésben érhető el, a 9 

kályháról 12-re, illetve a 12 m3 bükkfáról 9 

m3-re a közös osztón (3) keresztül lehet el-

jutni.

Tehát a megoldás:

Ha 9 kályhában 12 m3 bükkfa 5,5 nap 

alatt ég el,

akkor 3 kályhában 12 m3 bükkfa 5,5 x 3 

= 16,5 nap alatt,

de 12 kályhában 12 m3 bükkfa 5,5 x 

0,75 = 4,12 nap alatt

és 12 kályhában 3 m3 bükkfa 5,5 x 0,75 

x 4 = 1,3 nap alatt,

így 12 kályhában 9 m3 bükkfa (5,5 x 0,75 

x 4) x 3 = 3,9 nap alatt ég el.

Most, hogy megvan a megoldás, beval-

lom, nem érzem azt az euforikus örömöt, 

amit vártam. Lehet, hogy Karinthy édesapjá-

nak van igaza, aki a történet végén „fütyö-

részve, zsebre dugott kezekkel, vígan indul 

el a sír felé, ahol egészen mindegy, hogy 

hány nap alatt ég el kilenc köbméter bükkfa 

és hatvan-hetven év élet.”

Méhes János

A pofátlanságnak is van határa
A Fidesznél természetesen 

nincs határa a pofátlanság-

nak. Hiszen már hónapok 

(évek) óta vegzálják Botka 

László szegedi polgármestert 

amiatt – és ezt számtalanszor 

ismételgetik –, hogy hány al-

kalommal ígért új hidat a vá-

rosnak. Ígért, de az ígéretből 

ezidáig nem lett semmi a való-

ságban – írja az egyik ideszes 

hazugsággyűjtemény.

Vajon mire föl? És ha van 

rá ok, akkor ki a hibás valójá-

ban?

Ismeretes, hogy már tíz 

éve (hogy hogyan és mi által, 

azt most hagyjuk) folyamato-

san uralja az országot az or-

báni rezsim. Ez a hatalom a 

legfontosabb gazdasági, köz-

igazgatási és minden egyéb 

fontos szervet egy kézben 

tart. Ez a kéz – mily megle-

pő – Orbán keze, ott futnak 

össze a szálak. Orbán ahhoz 

képest, hogy diplomás jogász, 

bizony eléggé agresszív, döly-

fös és korrupt lett a nagypoliti-

ka közepette. Körülvéve olyan 

emberekkel, akik összecsinál-

ják magukat, ha meghallják 

Orbán nevét. Akik csak és 

kizárólag azt teszik, amit a 

vezérük parancsol és óhajt. 

Mondhatnám, vakon teljesí-

tenek minden parancsot, ami-

nél nincs rosszabb a világon. 

Magyarán „beszariak”, nincs 

egy önálló gondolatuk. De mit 

várjon az ember tőlük, amikor 

a főnökük maga is emberte-

len és diktatórikus?

A Fidesz fogadatlan próká-

torai szerint Botkának „sem 

ereje, sem tehetsége nincsen 

már a hídépítéséhez” – adja 

hírül az egyik fideszes hazug-

sággyűjtemény. Gondolkod-

tak-e már a szegediek azon, 

hogy eredendően mi is okozza 

a sokéves csúszást?

Jómagam annyit sejtek, 

hogy Orbán Viktor tudatos és 

fondorlatos, hazug ígérete a 

vétkes! És ha így van (más-

képp a tények alapján nem 

lehet), akkor miért nem a sa-

ját főnöküket piszkálják? Sőt, 

zavarnák el a királyi várból… 

Ja, hogy féltik a jól fizető állá-

sukat, a laza munkafegyelmet 

és a tűrhető munkatempót? 

Itt van hát a kutya elásva! 

Azaz ígérni a legkönnyebb, de 

az ígéretet betartani már nem 

is annyira egyszerű, főleg ak-

kor nem, ha eredetileg nem 

is akartak semmilyen ígére-

tet teljesíteni. Mert erről van 

szó. A Fidesz hatalma csú-

csán alaposan megcsapolta 

az önkormányzatok bevételi 

tételét. Ez elég is volt ahhoz, 

hogy az önkormányzatok egy 

nagyobb beruházást csak a 

kormány anyagi támogatásá-

val tudjanak elindítani. Azaz, 

ha nézeteltérésed akad a kor-

mányfővel, netán nem pitizel 

neki eleget, hogy mást ne is 

említsek, reményed sem le-

hetett a boldogulásra. Jelen 

esetben a harmadik Tisza-híd 

megépítésére. Még azután 

sem, hogy 2017-ben Orbán 

arra adott kezet, a szegedi híd 

állami támogatással négy-öt 

év alatt elkészül. Ma pedig 

jele sincs az építkezésnek, és 

úgy tűnik, hogy mostanában 

nem lesz Szegednek harma-

dik hídja – egyelőre.

Amondó vagyok, kapjon 

már a Fidesz a fejéhez, és 

nézzen szét a saját portáján, 

mielőtt bárkit is igazságtala-

nul megvádol! A vezér ren-

delje vissza a fullajtárjait, és 

hagyjon békét azoknak, akik 

tisztességgel végzik a felada-

tukat.

Még írtam a fenti sorokat, 

miközben már azon gondol-

kodtam, hogy miért nincs be-

csülete az adott szónak? Mi-

ért halt ki a kultúránkból (sok 

egyéb más mellett) a becsület 

és a tisztesség?

Sajnálatosan egyre inkább 

meggyőz a valóság, amely pil-

lanatnyilag elszomorító. Elszo-

morító, hogy a fideszeseknél 

– tisztelet a kivételnek – azt 

tapasztalom, hogy esetükben 

soha nem volt becsülete az 

adott szónak.

Az eddigi – fentiekben 

leírt – ügyhöz akár szorosan 

is fűzhető Nemesi Pálnak, a 

FERROÉP Zrt. tulajdonosának 

a napokban tett nyilvános 

tájékoztatása is. Nemesi Pál 

(aki nem mellesleg a Csong-

rád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke is) kijelen-

tette, hogy „függetlenként” in-

dul Szeged polgármesteri szé-

kéért. Nemesi nagy elánnal 

jelentette be, hogy – idézem 

– „engem senki nem tud dró-

ton rángatni”. Továbbá felso-

rolt néhány jól csengő jövőbeli 

tennivalót, köztük a harmadik 

híd tényleges megvalósítását, 

kiemelve, „pár éven belül Sze-

ged lesz a legerősebb megye-

székhely”.

És most tessenek figyel-

ni! „Az elsődleges cél kikor-

mányozni a várost a politikai 

mocsárból.” Na mármost, ez 

utóbbi mondat alapján úgy 

veszem, hogy Nemesi Pál 

nem igazán ismeri Szeged 

politikai hátterét. Másrészt 

fogalma sincs, hogy a „politi-

kai mocsár”, amiből a várost 

ki akarja kormányozni, miből 

is táplálkozik. Nem beszélve 

most a politikai csúfságokról, 

a gerinctelen és részrehajló 

emberekről.

A „politikai mocsár” ere-

dője maga a Fidesz és e párt 

viselt dolgai, a politikai lepel 

alatt elsumákolva, a hatalom 

erejével eltussolva, a ket-

tészakított magyar társada-

lom közepette. Érthetőbben 

szólva: ebben az országban 

két baj van igazán. Az egyik 

maga a Fidesz, a rezsim ve-

zetőjével az élen. A másik egy 

nem eléggé kiforrott, összeku-

szálódott és erősen gyengél-

kedő ellenzék. Az előbbit ki 

kell örökre söpörni még a ha-

talom közeléből is, az utóbbit 

pedig gatyába kell rázni!

Mindez a magyar nép fela-

data, közelebbről a választók 

akarta kell, hogy legyen.

Ezért állítom, a pofátlan-

ságnak is van határa!

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy 

az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, 

szerkesztett formában adja közre.

A „politikai mocsár” 
eredője maga a Fi-
desz és e párt viselt 
dolgai.

A Fidesz nézzen szét 

a saját portáján, mi-

előtt bárkit is igaz-

ságtalanul megvádol!

2017-ben Orbán 
arra adott kezet, 
hogy a harmadik 
szegedi híd állami 
támogatással négy-
öt év alatt elkészül. 
Ma pedig jele sincs 
az építkezésnek.

Határtalan a Fidesz étvágya,

amellyel Szegedet akarja megszerezni
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SPORTMIX

AMERIKAI CENTERT IGA-

ZOLTAK. Megvan a Natur-

tex-SZTE-Szedeák második 

légiós igazolása is. Brian As-

buryt Finnországból szerződ-

tette a Tisza-parti alakulat. 

A 32 éves, 201 centiméter 

magas amerikai kosaras az 

előző idényt a inn bajnok-

ságban ezüstérmet szerzett 

Kouvot Kouvola csapatában 

töltötte. Asbury korábban hat 

évig szerepelt Izraelben, a 

2012–13-as idényben pedig 

a spanyol élvonalbeli Sevilla 

játékosa volt. További hír a 

csapat háza tájáról, hogy Bo-

nifert Bendegúz az Egyesült 

Államokban, a Colorado State 

University Pueblo csapatánál 

fog játszani a következő idény-

ben. Új gárdájában a második 

divízióban szerepel majd.

SZEGEDI BRONZ AZ EYOF-

ON. A SZVSE birkózója, Kiss 

Benedek a szabadfogású 55 

kg-osok mezőnyében harma- 

dik helyen végzett Azerbaj-

dzsánban, Bakuban az eu-

rópai ifjúsági olimpiai fesz-

tiválon (EYOF). Egyetlenegy 

meccsen szenvedett vere-

séget a tornán, az olasz Eu-

rópa-bajnoktól kapott ki. A 

bronzmeccsen ukrán ellen-

felét győzte le nagyon simán, 

10–0-ra. A magyar csapat 

első érmét szerezte a tornán 

a szegedi birkózó.

ELKEZDTE A FELKÉSZÜ-

LÉST A PC TRADE SZEGED 

KKSE. Új vezetőedzőjével, 

Zsadányi Sándorral az élen 

megkezdte a munkát az 

NB I/B keleti csoportjában 

szereplő PC TRADE Szeged 

KKSE női kézilabda-együt-

tese. A játékoskeretben is 

voltak mozgások, öten iga-

zoltak el a Tisza partjáról. 

Érkezőkből sem volt hiány. 

A kapuba visszatér Dobó 

Mónika a Kecskemét együt-

teséből. Beállóként Mikó 

Gréta egyévnyi algyői kitérő 

utána ismét a szegedieknél 

folytatja. Franyó Laura Duna-

újvárosból jött haza, a saját 

nevelésű játékos az ifjúsági 

csapatban is pályára léphet.

KÉT FELKÉSZÜLÉSI MECCS 

HAZAI PÁLYÁN. Dörzsölhetik 

a kezüket a MOL-Pick Szeged 

szurkolói, ugyanis hosszú hó-

napok után ismét láthatják 

kedvenceiket, ezúttal már 

felkészülési mérkőzésen.  

Augusztus 7-én, szerdán 17 

órától a Dabas ellen lép pályá-

ra Juan Carlos Pastor együt-

tese, majd augusztus 10-én, 

szombaton a Vác érkezik az 

újszegedi sportcsarnokba. A 

belépés mindkét találkozóra 

ingyenes.

Az NKM Szeged VE parádézott a vidékbajnokságon

80 szegedi érem

Le a kalappal az NKM Szeged VE versenyzői előtt, akik 

nem kevesebb mint 80 érmet szereztek Fadd-Domboriban, 

a vidékbajnokságon! 33 arany-, 23 ezüst- és 24 bronzérem 

volt a termés.

Nem véletlenül lett a tavalyi 

szezonban hazánk legered-

ményesebb egyesülete az 

NKM Szeged VE. Idén is van 

mire büszkének lenni, pedig 

még messze nincs vége az 

idénynek. A vidékbajnoksá- 

gon, Fadd-Domboriban az 

utánpótlás-versenyzők ép-

pen 80 éremmel tértek haza. 

Felsorolni is nehéz lenne az 

összes dobogós helyezettet. 

A női mezőnyben Kálmán 

Brenda volt a legeredménye-

sebb szegedi, a fiatal ke-

nus három egyéni számban 

nyert, míg Kiss Ágnes két 

egyéni számban lett vidék-

bajnok. 

A fiúknál is egy kenus, 

Csanki Márk szerezte a leg-

több aranyérmet. A 16 esz-

tendős tehetség az 1000 

méteres egyes mellett Papp 

Lászlóval három párosszám-

ban győzött, C2 1000 méte-

ren ráadásul az ifik között 

lettek elsők. 

A bajnokok nevei alább 

olvashatók.

Az NKM Szeged VE bajnokai a vidékbajnokságon

Ozsgyáni Bence: K1 féri serdülő U15 1000 m
Csanki Márk: C1 féri serdülő U16 1000 m
Szabó Krisztián: C1 féri felnőtt 1000 m
Horvát Alexandra: K1 női felnőtt 1000 m
Papp László – Csanki Márk: C2 féri ifjúsági U17–U18 1000 m
Zs. Somló Dániel – Segura-Baranyai Dániel: C2 féri serdülő U16 1000 m
Gyányi Milán – Paragi Petra – Maranec-Dózsa Zsombor – Ördögh Flóra: 
PC4 vegyes gyermek U10–U12 1000 m
Csanki Imre – Molnár Dániel: C2 féri serdülő U15 1000 m
Fülöp Levente – Kupecz Kristóf: K2 féri serdülő U15 1000 m
Dobronoky Zalán – Gál Ádám: K2 féri kölyök U14 1000 m
Pap Máté – Jóvári Patrik: K2 féri serdülő U16 1000 m
Veres Dóra: K1 női serdülő U16 500 m
Kálmán Brenda: C1 női ifjúsági U17–U18 500 m
Kálmán Brenda: C1 női ifjúsági U17–U18 200 m
Kiss Ágnes: C1 női kölyök U14 500 m
Laczó Dániel: K1 féri felnőtt 500 m
Horváth Alexandra: K1 női felnőtt 500 m
Gyányi Levente – Molnár Csanád: C2 féri serdülő U15 500 m
Papp László – Csanki Márk: C2 féri serdülő U16 500 m
Révész Péter – Balogh Bálint – Kardos Levente – Tóth Bálint: K4 féri 
ifjúsági U17–U18 500 m
Gyányi Levente – Szilágyi Balázs: C2 féri serdülő U15 2000 m
Ozsgyányi Bence – Kupecz Kristóf: K2 féri serdülő U15 2000 m
Vugerincsek Tamás: C1 féri serdülő U16 2000 m
Kálmán Brenda: C1 női serdülő U15–U16 2000 m
Dobronoky Zalán – Gál Ádám: K2 féri kölyök U14 2000 m
Kiss Ágnes: C1 női kölyök U13–U14 2000 m
Hári-Kovács Dénes – Hajdú András: MK2 féri gyermek U12 2000 m
Papp László – Csanki Márk: C2 féri serdülő U16 2000 m
Bakos Ágnes – Nyerges Csenge: K2 női kölyök U13 2000 m
Pozsgai Bulcsú – Török Péter: PC2 féri kölyök U13 2000 m
Gyányi Milán: MC1 féri gyermek U10–U12 2000 m
Paragi Petra: MC1 női gyermek U10–U12 2000 m
Csomor Balázs – Maróthy Huba – Balog Áron – Kocsis-Tóth Benedek: 
MK1 féri gyermek U10–U11 4 x 200 m

Egyre jobb formában a Biacsi ikrek

Lengyelországban remekeltek
Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett a World Para Athletics Grand Prix len-

gyelországi versenyén állt rajthoz. Az érmek ezúttal sem maradtak el, 

nemzetközi viadalon 2002 óta mindig sikerült dobogóra állniuk.

A szegedi világbajnok síkfutó iker-

pár, Biacsi Ilona és Biacsi Ber-

nadett ezúttal Lengyelországban 

brillírozott. 

Antal Andor és Szabó Erzsébet 

tanítványai a szokásoknak megfe-

lelően 400, 800 és 1500 méteren 

álltak rajtvonalhoz. A legrövidebb 

távon a magyarok verhetetlenek 

voltak, Keresztesi Erika és Cson-

tos Piroska lett az első, illetve a 

második, Biacsi Ilona a harmadik, 

testévre a negyedik. Mindezt úgy 

érték el, hogy ez a táv mindössze 

kiegészítőszám volt, nem erre ké-

szülnek elsősorban. 

800 méteren érték el a leg-

jobb eredményt a szegedi síkfu-

tók. Remek hajrával, megelőzve 

sokáig vezető kolumbiai riválisu-

kat, Bernadett megnyerte a futa-

mot, mögötte testvére, Ilona fu-

tott be. 1500 méteren is összejött 

az éremszerzés, Biacsi Bernadett 

ezüstérmes, Biacsi Ilona pedig 

bronzérmes lett. Három szám, öt 

érem. 

Egyedülálló a két parasportoló 

eredményessége. 2002 óta nem 

volt olyan nemzetközi verseny, 

ahonnan ne éremmel tértek volna 

haza. A következő nagy torna a vi-

lágbajnokság lesz, ahol lehet foly-

tatni ezt a parádés sorozatot.

Lengyelországban is remekeltek. 

Futam közben Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett

Elindult a MOL-Pick Szeged idénye

Picknikkel kezdődött a szezon

Luka Stepančić, Bogdan Radivojević és Mikler Roland immár szegedi színekben

Jó hangulatban, a szurkolók-

kal közösen indult a MOL-

Pick Szeged 2019/2020-as 

idénye. Az immár V. Picknik 

előtt a klub új igazolásai is 

bemutatkoztak.

Mintegy ezer drukker fogad-

ta a MOL-Pick Szegedet a 

Széchenyi téren az V. Pickni-

ken. A klub most már hagyo-

mányosan szurkolói összejö-

vetellel kezdte az új szezont. 

Tapsviharral, pacsikkal és 

óriási szeretettel fogadták 

a kékhívek kedvenceiket. 

Mindenki beszámolt a nyá-

ri pihenőjéről, a játékosok 

frissen, feltöltődve várják a 

2019/2020-as idény kihívá-

sait. Bemutatkozott a klub 

három új igazolása, Luka 

Stepančić, Bogdan Radivoje-

vić és Mikler Roland is. Ifjabb 

Rosta Miklós az U21-es vi-

lágbajnokságon szerepel, 

így ő még nem érkezett meg 

Szegedre. A többiek viszont 

már várják, hogy Pick-mez-

ben léphessenek pályára.

– Augusztusban még 

a családom nélkül leszek 

Szegeden, úgyhogy lesz 

időm felfedezni a várost – 

mondta a Paris Saint-Ger-

mainből érkező horvát, 

Luka Stepančić. – Sokat 

beszéltem korábban Mir-

kóval, amikor a tárgyalások 

folytak, de kikértem Blaže-

vić és Šego véleményét is. 

Csupa jó dolgokat meséltek 

a városról, a klubról. Igaz, 

korábban is sokat tudtam 

már az itteni viszonyokról, 

de csak megerősítettek 

abban, hogy ideigazoljak. 

Egy olyan csapatból jövök, 

ahol csupa szupersztár volt 

minden poszton, de ez nem 

elég a sikerhez. Minden té-

ren nagy dolgokat akarok 

elérni az új csapatommal.

– Hat év után hagytam 

el Németországot a Szeged 

kedvéért, már csak az is po-

zitívum, hogy így közelebb 

leszek a szülővárosomhoz, 

Belgrádhoz – kezdte a Rhe-

in Neckar Löwenből érkező 

szerb, Bogdan Radivojević. 

– Személyesen még nem is-

merem a többieket, de a pá-

lyán látottakból azt tudom, 

hogy mind remek játékos. A 

szurkolóknak azt üzenem, 

hogy meg fogom mutatni, 

mekkora szívvel játszom, és 

tudom, hogy mindig, minden 

meccsen mögöttünk lesz-

nek, és pont emiatt leszünk 

sokkal erősebbek.

– A mezszámom a régi, a 

mester is ugyanaz, a szurko-

lóink is itt vannak, de azért 

a csapat java része kicse-

rélődött – mondta Mikler Ro-

land, aki a Telekom Veszp-

rémből tért vissza Szegedre. 

– De a célok nem változtak. 

Amikor öt évvel ezelőtt eliga-

zoltam, még nem volt olyan 

magas szinten a Szeged, 

mint most. Most már a világ 

elitjébe tartozik, és bízom 

benne, hogy az új érkezőkkel 

együtt magyar fronton meg-

lesz a duplázás, a BL-ben 

pedig összejön a hőn áhított 

Final Fourba jutás.
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NYÁRESTI OPERADALLAMOK

Időpont: augusztus 5., hétfő 

20.30 óra

Helyszín: a városháza udvara

Opera- és dalest Gál Erika (mez-

zoszoprán) és Szvétek László 

(basszus) előadásában. Zon-

gorán közreműködik: Szennai 

Kálmán.

THEALTER FESZTIVÁL – NŐI 

TÉMÁK A KÖZÉPPONTBAN 

Időpont: augusztus 2–10.

Helyszín: több helyszín

9 nap, 9 helyszín, 32 csapat, 

30 produkció – ez az augusztus 

10-ig tartó Thealter kortárs szín-

Szeretne 2 belép､jegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhet､ségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám)  
a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyｾjt､ládába! Beküldési határid､: augusztus 7. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! 
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkeszt､ségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének 
megfelel､en kezelje és tárolja. Adatait legkés､bb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az el､z､ számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A városházi díszterembe kés､bb került a freskó. A nyertes: Gyulai Pál. Gratulálunk!

házi fesztivál kínálata, amely 

kiemelten foglalkozik női té-

mákkal. A részletes program a 

thealter.hu honlapon olvasható. 

Képünkön a Színház- és Film-

művészeti Egyetem Nyíregyháza 

utca című előadása, amely au-

gusztus 6-án, kedden 19 órától 

látható a Kisszínházban.

HUNGARIKUMFESZTIVÁL

Időpont: augusztus 8–11., csü-

törtök–vasárnap

Helyszín: Széchenyi tér

Tizenkettedik alkalommal ren-

dezik meg a minőségi magyar 

termékek kiállítását és vásá-

rát, amelyen közel száz kiállító 

kínálja termékeit.

JANE GOODALL, AZ ENSZ BÉ-

KENAGYKÖVETE NYITJA MEG 

MÁTÉ BENCE KIÁLLÍTÁSÁT

Időpont: augusztus 9., péntek 

20 óra

Helyszín: Dugonics tér

Máté Bence a BBC-világverseny 

történetének legeredményesebb 

fotósa. Az egyetlen ember, akit az 

év ifjú természetfotósának és az 

év természetfotósának is megvá-

lasztottak a világon. A Máté Ben-

ce életművét bemutató, nagy-

szabású szabadtéri kiállítást egy 

hónapig láthatják a belvárosban. 

15 darab paraván 333 négyzet-

méternyi üvegfelületén 623 ter-

mészetfotót láthatnak, amelyeket 

70 ezer LED-lámpa világít meg 

hátulról. A kiállítást augusztus 

9-én, pénteken este 8 órakor 

Jane Goodall, az ENSZ békenagy-

követe nyitja meg. Jane Goodall 

első kutatásait 1960 nyarán vé-

gezte a Gombe Nemzeti Park er-

dőkkel borított és mély völgyekkel 

szabdalt hegyvidékén: bement 

a csimpánzok közé az édesany-

jával, mert muszáj volt kísérővel 

mennie. Azóta is az emberszabá-

sú majmokkal foglalkozik. 

A tudós átlagosan évi 300 

napot utazik, és előadásokat 

tart a csimpánzokat veszélyez-

tető fenyegetettségekről, és 

más környezeti válságokról, 

mert hiszi és reméli, hogy az 

emberiség képes megoldani 

azokat a problémákat, amelye-

ket saját maga idézett elő. Most 

Szegedre jön. Legyenek ott 

önök is a megnyitón! A kiállítás 

egy hónapig látható.



 2019. AUGUSZTUS 3., SZOMBAT

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁ-

GOT július 12-én: Lopez Alonso 

Jose Manuel és Bódi Virág, Pet-

rovics Imre és Dörmő Zsuzsanna, 

Feraru Danut és Hatvani Erika, Já-

ger Dávid és Naszradi Petra; július 

13-án: Makádi Balázs és Kerekes 

Fanni, Tóth János és Lukács Petro-

nella, Velez Ernő és Rózsa Dorina 

Anita, Erdei Márk és Dékány Julian-

na Ilona, Kunyik Krisztián és Fara-

gó Mercédesz Tünde, Gora György 

Sándor és Rescsik Anita Katalin, 

Papp Attila Gábor és Bába Nikolett, 

Süli Richárd és Baranyai Anita, Cső-

ke Gergő Zsolt és Benke Annamá-

ria, Mészáros Károly és Polyák Erika 

Franciska, Mészáros-Zsikó Gábor 

Gyula és Pintér Szilvia.
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HOROSZKÓP SZEGED RÉGEN
KOS (III. 21–IV. 20.)  
Ha teheti, töltsön mi- 
nél több időt a barátai- 

val, szervezzenek közös 
programokat! A munkahe- 
lyén remekül helytáll a sza- 
badságolások idején, s ezt a 
főnökei is észreveszik.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Szerelmi életében 
folytatódik a korábbi 
varázslatos periódus. 

Családjában szorosabbra 
fonódnak az érzelmi köte- 
lékek. Testi és lelki egészsége 
egyaránt tökéletes.

IKREK (V. 21–VI. 21.) 
Lelki békéjét továbbra 
sem zavarja semmi. 
Munkájában gyors és 

szorgalmas, főképp, mert 
egészséges, és duzzad az 
energiától. Azért szakítson 
időt régi barátaira is! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.) 
A szerelemben túlvan 
az év legrosszabb 
szakaszán, egyelőre 

azonban ne várjon csodákat. 
Most a munkájában kerül 
gödörbe, de szerencsére 
ez nincs hatással anyagi 
helyzetére.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Munkájában 
kitart eddigi lendülete, 
sorra végzi el a felada- 

tokat, ráadásul rendkívül 
eredményesen, és a bevételei 
egyre nőnek. Családtag- 
jaival ne veszekedjen!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 
22.)  Munkájában to- 
vábbra sem hagyják 
kreativitását kibon- 

takozni. Családjában enyhül- 
ni tűnik a helyzet, egészségi 
állapota azonban nem javul. 
Menjen el kivizsgálásra! 

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.)   Ha még nem 
lelte meg a párját, 
ne essen kétsége, 

mert még mindig tart a 
keresésre ideális időszak. 
Családtagjainak ne akarja 
megszabni, mit és hogyan 
tegyenek.

SKORPIÓ (X. 23–XI. 
21.)  Ha mostanában 
sikerült több időt töl- 
tenie párjával, most 

csodás időszakot élhetnek 
át együtt. És a munkahelyén 
továbbra is felnéznek a 
teljesítményére. Vigyáz- 
zon, nehogy a fejébe száll- 
jon a dicsőség. A sikerek 
megtartásáért is kell erő- 
feszítést tenni.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.)   Szerelmi élete 
rendbe jöhet, ha 
szingli, most megtalál-

hatja az igazit. Munkájában 
koncentrálnia kell, igyelnie 
munkatársaira. Ez akkor 
sikerülhet a leginkább, ha 
eleget pihen.

BAK (XII. 22–I. 20.)  
Mostanra megtalálhat- 
ta az egyensúlyt párkap- 
csolata és munkája 

között. Ennek köszönhetően 
feljebb léphet a ranglétrán, 
erkölcsi és anyagi elisme- 
résben részesülhet.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Ha az év eddigi 
részében keményen 
dolgozott, mostanra 

beérhetett ennek gyümölcse, 
így anyagi biztonsága is 
javulhat. Egészsége viszont 
törékeny, ha kell, forduljon 
orvoshoz! 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
A szerelem rózsaszín 
felhőjén ülve most 
kicsit alacsonyabban 

szállhat, miközben karrierje 
elkezdhet felfelé ívelni. A 
családban valószínűleg 
mindenki egészséges és 
boldog.

A Szőke Tisza I. hajószálló úszóháza a Korányi rakpart-

nál a Tiszán 1958-ban. Bátyai Gitta Úszóházak a Tiszán 

című könyvében azt írja, Szegednek a Tisza volt a meg-

oldás az olcsó nyaralásra. A kincset érő folyóvizet fölfe-

dezték a szegediek, egymás után épültek a fehér regatták 

és a barna fürdőházak, s mint a füzérek csüngtek a part 

mentén a Tisza szegedi oldalán a vízműteleptől a sóházig. 

Szeged fürdőváros lett. A kánikulában fürdőző fürdőzőt 

ért, egész Szeged a vízben hűsölt. Fotó: Fortepan/Magyar 

Pál

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csapadékos idő

DIAGNÓZIS  – EGÉSZSÉG-

ÜGYI MAGAZIN

Augusztus 5., hétfő, 

19.55 

Bababarát lesz a szegedi 

szülészet; hogyan károsít-

ja a szemet a cukorbeteg-

ség; még egyszer a magas 

vérnyomásról.

FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI, 

GAZDASÁGI MAGAZIN

Augusztus 6., kedd, 19.25 

Nyári válogatás a mｾsor 
elmúlt hat havi adásaiból. 

Nézze vissza, milyen volt 

Szeged 2019 els､ félévé-

ben.

Augusztus 3.
szombat

Augusztus 4.
vasárnap

Augusztus 5.
hétfő

Augusztus 6.
kedd

Augusztus 7.
szerda

Augusztus 8.
csütörtök

Augusztus 9.
péntek

28/18

Hermina

28/17

Domonkos,

Dominika

28/17

Krisztina

25/16

Berta,

Bettina

26/15

Ibolya

25/15

László

26/16

Emőd

FOGADÓÓRA

AUGUSZTUS 5., HÉTF｣
Lauer István: 14.00–15.00 (20/341-

4199, lauer.istvan@szeged.eu,  a  Pol-

gármesteri hivatal kiskundorozsmai 

kirendeltsége, Negyvennyolcas u. 

12.); 16.00–17.00 (Kreatív Formák 

Alapítvány – Nagycsaládosok épülete 

– Napos út 16.)

AUGUSZTUS 7., SZERDA

Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–

15.00 (30/963-8137, Virág cukrász-

da)

AUGUSZTUS 8., CSÜTÖRTÖK

Mihálffy Béla – Kosik Dénes: 

16.30–17.30  (30/719-1709, mun-

kanapokon 8.00–16.00-ig, mihalffy.

bela@szeged.eu, a  Polgármesteri hi-

vatal kiskundorozsmai kirendeltsége, 

Negyvennyolcas u. 12.)

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Juhász 

Zoltánnak és Seres Gabriella Ibo-

lyának 2019. 05. 03-án Olívia, 

Kóti Szabolcsnak és Szakál Bri-

gittának 2019. 07. 03-án Dániel, 

Soós Tamásnak és Kinyó Krisz-

tinának 2019. 07. 03-án Olivia, 

Kókai Tamásnak és Kele Orso-

lyának 2019. 07. 10-én Róbert, 

Szőcs Gábornak és Buza Móniká-

nak 2019. 07. 13-án Zoé, Gábor 

Andrásnak és Pópity Erika Bar-

barának 2019. 07. 15-én Gergő 

András, Molnár Zoltánnak és Bra-

nyiczky Nikolettának 2019. 07. 

17-én Zoé, Neszvecskó Lászlónak 

és Matuszka Nikolettának 2019. 

07. 19-én Boróka Kinga, Király 

Bencének és Király Orsolyának 

2019. 07. 20-án Regina Gréta nevű 

gyermeke született.

Gratulálunk!

Szeged Megyei Jogú Város 
Közgyｿlése 

pályázatot hirdet 
a Heller Ödön 

Mｿvel･dési Ház igaz-

gatói beosztásának 
betöltésére 

2020. január 1-jét･l 
2024. december 31-ig 

tartó, 5 éves, 
határozott id･re szóló, 
vezet･i megbízással. 

Részletek a www.szegedva-
ros.hu internetes oldalon.


