
A város saját forrásból 300 
millió forintért újítja fel az 
Etelka sori sportcsarnokot. 

A kivitelezőnek 180 
napja van a munka elvég-
zésére, amelyet már el is 
kezdett. Erre főként azért 
volt szükség, hogy az épü-
let külső megjelenése, 
homlokzata illeszkedjen a 
mellette épülő sportuszo-
dához. Korszerűbbre és 
energiatakarékosra cseré-
lik a külső üvegburkolatot. 
Emellett elkészül a tető 
hőszigetelése, és új nyí-
lászárókat szerelnek be. A 
súlyemelők által használt 
termet is korszerűsítik: 
hőszigetelést végeznek 
benne, felújítják, kifestik, 
és megoldják a vízellátását. 
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Közvécé 
épül
Automata 
illemhely 
nyílik az Ara-
di vértanúk 
terén. 

Tízezredik 
látogató 
Hódi Lilla óvónőt 
köszöntötték 
a Klauzál téri 
óriástortában.

Itt is, ott is  
a munka 
Olvasónknak  
Karinthy verse 
jutott az eszébe 
Nemesi Pál  
szórólapjáról.

5.

Felújítják az Etelka sori  
sportcsarnokot 

Mérlegen a képviselők – Önök mondanak véleményt!

Milyen munkát végeztek?

Közel egymilliárd forintból 
bővíti az önkormányzat a 
csapadékvíz-elvezető csa-
tornahálózatot Szeged hat 
városrészében. A rendszer 
fejlesztése nélkül egyes 
utcákat minden évben je-
lentős mennyiségű csa-
padékvíz öntené el, Tápé, 
Újpetőfitelep, Szőreg, Új-

szeged, Kiskundorozsma és 
Szentmihálytelek mind csa-
padékvíz-elöntéssel súlyo-
san érintett terület lenne. Az 
önkormányzati beruházás-
ban 12 és fél kilométernyi új 
csapadékvíz-elvezető csa-
tornát és több átereszt épí-
tenek 23 utcában. Emellett 
Kiskundorozsmán elkészült 

a bánomkerti tározó, amely 
közel 48 ezer köbméter csa-
padékvizet képes tárolni. Az 
elmúlt hónapok rendkívül 
csapadékos időszaka iga-
zolta, hogy tökéletesen mű-
ködnek a megépített csator-
nák. A fejlesztés hamarosan 
folytatódik.
Bővebben a 2. oldalon

Több ezer otthont véd meg  
az új csapadékvíz-elvezető csatorna

Évről évre egyre több turis-
ta látogat városunkba. Sze-
ged jó ideje az öt leglátoga-
tottabb magyar nagyváros 
közé tartozik. A vendégcsa-
logatásban a jó minőségű 
szállás is komoly vonzerő. 
Az elmúlt évtizedben szinte 
gombamód nőttek ki a föld-
ből az újabb és újabb sze-
gedi szállodák. Elsősorban 
a négycsillagos szálláshe-

lyek száma nőtt. Idén május 
végén a KSH statisztiku-
sai összesen 18 szállodát 
számláltak meg a városban, 
ennek közel fele – nyolc – 
ma már ebbe a kategóriába 
tartozik. Nem véletlenül, 
ugyanis a hazai és külföldi 
turisták egyaránt a jobb mi-
nőségű szállásokat keresik, 
még akkor is, ha azok töb-
be kerülnek. A KSH adatai 

szerint városunkban a ke-
reskedelmi szálláshelyeken 
tavaly 8541, az üzleti célú-
akon pedig 1257 ágy várta 
az ide látogató turistákat. Ez 
azt jelenti, hogy csúcsidő-
ben közel tízezer vendéget 
tudunk egyszerre elhelyez-
ni a szegedi szállodákban, 
panziókban és magánszál-
lásokon.
Részletek a 3. oldalon

Szegeden szárnyal  
a szállodaipar

Ismét útjára indítottuk so-
rozatunkat: megkérdezzük 
a körzeti önkormányzati 
képviselőket, milyen mun-
kát végeztek az elmúlt idő-
szakban. Arra is kíváncsi-
ak vagyunk, hogyan látják 
képviselőjüket és városré-
szüket az ott élők. Minek 
örülnek? Mit hiányolnak?

A Mérlegen a képviselők 
sorozatunkban ezúttal Mó-
ravároson, Alsóvároson, 
a Délikert városrészben, 
Tarjánban és Felsővároson 
jártunk. Kardos Irén, Mó-
raváros és Alsóváros visz-
szavonuló képviselője az 

önkormányzati képviselői 
munkáról megjegyezte, 
legalább annyira szól a kö-
zös gondolkodásról és az 
összefogásról, mint a fej-
lesztésekről. Utóbbiakról 
elmondta, legnagyobb ered-
ménynek a nemrégiben áta-
dott, városi pénzből teljesen 
megújult Kolozsvári teret 
tartja, amellyel a városrész 
addig hiányzó közösségi 
tere is létrejött. Nógrádi Ti-
bor, Szentmihály, Gyálarét, 
Kecskés és a Klebelsbergte-
lep visszavonuló képviselője 
ugyancsak a helybeli kö-
zösség összekovácsolását 
nevezte legfontosabbnak. 

Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester körzete 
Tarján és Felsőváros egy 
része. 

A képviselő nem vélet-
lenül a fejlesztések sorát 
emelte ki az elmúlt időszak-
ból. Úgy fogalmazott, alap-
vetően a zöldterületekre, a 
járdajavításokra, a közte-
rületi parkolások bővítésé-
re, valamint a közvilágítás 
részleges korszerűsítésére 
összpontosítottak, amikor 
a legnagyobb beruházást, 
Belső-Tarján felújítását elő-
készítették.
Összeállításunk a 6-7. ol-
dalon

Horváthné Németh Melinda nagyon örül a Retek utcai új kutyafuttatónak.  
Fotó: Szabó Luca 

Nógrádi Tibor  Szentmihály, Gyálarét, Kecskés és a Klebelsbergtelep,  
Kardos Irén Alsóváros és Móraváros, Nagy Sándor Felsőváros és Tarján egy részének 

önkormányzati képviselője beszél az elmúlt években végzett munkájáról. 
 Fotók: Szabó Luca

A sportcsarnokot önkormányzati pénzből teszik rendbe 
kívül és belül. Fotó: Iványi Aurél
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ERŐS MONDATOK. „Az önkényuralmak legnagyobb ellensége a szabad szellem és az autonóm tehetség. A diktatúra a sértett 
középszer Eldorádója. Azoké, akik tehetség, szorgalom és jellem híján a hatalomhoz dörgölőzéssel (…) akarnak érvényesülni.” 
Vásárhelyi Mária (168ora.hu)

Közel egymilliárd forintból 
bővíti az önkormányzat a 
csapadékvíz-elvezető csa-
tornahálózatot Szeged több 
pontján. A rendszer fejlesz-
tése nélkül a város egyes 
részeit, utcáit minden év-
ben jelentős mennyiségű 
csapadékvíz öntené el.

Tápé, Újpetőfitelep, Szőreg, 
Újszeged, Kiskundorozsma és 
Szentmihálytelek mind csa-
padékvíz-elöntéssel súlyosan 
érintett területek lennének a 
megfelelő vízelvezetés nélkül. 
Az önkormányzati beruházás-
ban Szeged közel egymilliárd 
forintból 12 és fél kilométer-
nyi új csapadékvíz-elvezető 
csatornát és több átereszt 
épít 23 utcában. Kiskundo-
rozsmán pedig már elkészült 
a bánomkerti tározó, amely 
közel 48 ezer köbméter csa-
padékvizet képes tárolni.

Az elmúlt hónapok rend-

ható szélsőséges időjárás is 
bebizonyította, hogy szüksé-
ges volt a rendszerbővítés. 
„A projekt keretein belül 
lehetséges valamennyi la-
kossági igényt figyelembe 
vettük, elmondhatom, hogy 
a legtöbb módosítás Tápén 
volt” – tette hozzá.

A fejlesztések azonban 
itt nem állnak meg, további 
egymilliárd forintból még 12 
és fél kilométernyi csatorna 
épülhet meg. 

Érdekesség, hogy a beru-
házást annak idején egyhan-
gúlag támogatta a közgyűlés 
bal- és jobboldala.

Jelentős mennyiségű csapadékvíztől mentesíti Szegedet az épülő csatornahálózat

Folytatódik az előrelátó fejlesztés

kívül csapadékos időszaka 
igazolta, hogy tökéletesen 
működnek a megépített 
csatornák. A beruházással 
érintett területeken a tűzol-
tóknak nem kellett szivaty-
tyúzniuk a vizet, a csatornák 
elvégezték a feladatukat, a 
rendszer működött, tájékoz-
tatta a szeged.hu-t a polgár-
mesteri hivatal szakirodája. 
A szűk utcákban zárt csator-

nák épültek, a széles utcák-
ban pedig nyitott csatornák.

A fejlesztés lényege, hogy 
míg a korábbi rendszerben 
helyben szikkasztották a vi-
zet, tehát a csapadék elpá-
rolgott az árkokból, most az 
újonnan megépített csator-
nák elvezetik azt. Ráadásul 
az újonnan megépített csa-
tornák sokkal hatékonyab-
bak a korábbi árkoknál.

Kiemelt figyelmet for-
dítottak a fák és a cserjék 
védelmére. Például Tápén a 
kivágni tervezett fák kéthar-
madát meg tudták hagyni 
egy kisebb nyomvonal-mó-
dosításnak köszönhetően.

Szécsényi Rózsa, Tápé 
önkormányzati képviselője 
is az előrelátást emelte ki a 
fejlesztéssel kapcsolatban. 
Szerinte az idén tapasztal-

Sérelemdíj megfizetésére kötelezte a bíróság  
a 888.hu-t a Mars téri piac ügyében

Megsértette a szegedi ön-
kormányzat jó hírnévhez 
fűződő személyiségi jogát a 
888.hu egy, a Mars téri piac 
felújításáról írott cikkében, 
mondta ki ítéletében a Fővá-
rosi Törvényszék. A bíróság 
kötelezte a kormányközeli 
hírportált, 15 napon belül tá-
volítsa el a cikket az oldalá-
ról, valamint fizessen Szeged 
város önkormányzatának 5 
millió forint sérelemdíjat. Az 
ítélet nem jogerős.

A 888.hu még 2017 novem-
berében írt cikket a Mars téri 
piac fejlesztéséről, amelyben 
a többi között azt állították, 
hogy „Botka és sleppje 1,9 
milliárd forintnyi uniós tá-
mogatásért csalt, hazudott 
és fosztott meg családokat 
a megélhetéstől”. „A Botka 
László vezette önkormányzat 
úgy hívott le az EU-tól 1,9 mil-
liárd forint támogatást, hogy 

erre az uniós és a magyar 
jogszabályok alapján nem lett 
volna lehetősége. Tehát csal-
tak és hazudtak.” „A polgár-
mester 2009-ben büntetőjogi 
felelőssége tudatában úgy 
nyilatkozott, hogy a felújítani 
tervezett Mars téri piac terüle-
te (ingatlan) a projektjavaslat 
benyújtásának időpontjában 
per- és igénymentes.” „Te-
hát az ingatlan a valóságban 
nem volt per- és igénymentes, 
Botkáék mégis ezt hazudták, 
hogy megkapják az uniós pén-
zeket, és a 2010-es választá-

sokon lehessen a fejleszté-
sekkel kampányolni.”

A Fővárosi Törvényszék az 
ítélet indoklásában kimondta, 
a fenti tényállítások valóság-
tartalmát a 888.hu-nak nem 
sikerült igazolnia. Sem a cikk-
ben nevesített csalás, sem 
bármilyen egyéb bűncselek-
mény elkövetését nem igazol-
ta a kormányközeli hírportál.

Ezzel szemben osztotta a 
törvényszék a szegedi önkor-
mányzatnak a pályázati útmu- 
tató és és az általános feltéte-
lek szerinti fogalommeghatá- 
rozással kapcsolatos állás-
pontját. Így az általános felté-
telek egyik pontja szerinti fo-
galomjegyzék permentesnek 
tekinti azt az ingatlant, amely-
nek tulajdoni lapján nincs per-
feljegyzés. Az pedig tény, hogy 
a perbeli ingatlanon ilyen nem 
szerepelt. A bíróság indoklá-
sában kifejtette, az igénymen-
tesség szempontjából a jog és 
tény bejegyzése, feljegyzése 
csak akkor bír relevanciával, 

ha az veszélyezteti a projekt 
megvalósítását. Tehát önma-
gában a jog bejegyzése, tény 
feljegyzése sem meghatá-
rozó, semmiképpen nem je-
lenti a támogatási szerződés 
automatikus felmondását. A 
bíróság szerint ezt az állás-
pontot támasztotta alá az 
önkormányzat indítványára 
kihallgatott – szakmai szem-
pontból elfogulatlannak te-
kinthető – tanú vallomása is.

Az ítélet indoklásában az 
is szerepel, hogy a projektet 
többször ellenőrizte uniós és 
állami szerv, amelyek min-
dent rendben találtak. Ahogy 
az egyik dokumentumban fo-
galmaznak: „megállapítottuk, 
hogy a Kedvezményezett (az 
önkormányzat – a szerk.) a 
támogatási szerződésben vál-
lalt és a pályázati felhívás és 
útmutatóban meghatározott 
kötelezettségeit teljesítette, 
így a támogatott projekt le-
zártnak minősül”.

A törvényszék a sérelem-
díj összegének meghatáro-
zásakor figyelembe vette azt 
is, hogy az önkormányzatot 
2007 óta folyamatosan érik 
sajtótámadások a beruházás 
kapcsán, illetve figyelemmel 
volt a közel 1,9 milliárd forint-
nyi támogatásra, amelynek – 
ahogy a bíróság az ítéletében 
fogalmaz – 0,0026 százaléka 
a sérelemdíj összege.

Dorozsmától Szőregig

Újszegeden a Verseny utcai és az Udvarhelyi utcai, 
Kiskundorozsmán a Bölcs utcai és a Rigómező utcai, 
Szentmihályteleken a Mikes Kelemen utcai és Újpetőfi-
telepen a Fenyveslejtő sori, a Bástya sori, a Kürt utcai, 
a Délceg utcai, a Lant utcai és a Füge sori szakaszok 
műszaki átadás-átvétele folyamatban van. A bánom-
kerti víztározó Kiskundorozsmán elkészült, a beruhá-
zást át is adták. Augusztusban zárul a fejlesztés Szőre-
gen a Levendula utcai, a Tulipán utcai, a Tigris utcai és 
a Barázda utcai szakaszokon, a műszaki átadás-átvétel 
szeptemberben várható. Tápén a Beregi sori, a Szirom 
utcai, a Honfoglalás utcai, a Rév utcai, a Búcsú téri, az 
Újföld sori, a Zágráb utcai és az Árnyas utcai szakaszok 
elkészültek, a műszaki átadás-átvétel lezárult.

Rászoruló családok megsegítésére 
fordítják a pénzt

Botka László polgármester az ügy kapcsán azt írta 
Facebook-oldalán, hogy az elmúlt két évben már 23 
sajtópert nyert a Fidesz által elfoglalt hazugsággyárak 
(Délmagyarország, Szegedma.hu, 888.hu, Origo.hu 
stb.) ellen, amelyek folyamatosan hazudnak és hami-
sítanak. Azt írta a polgármester, hogy a most kiszabott 
büntetést – éppen úgy, mint a korábbiakat – rászoruló 
szegedi családok megsegítésére fogja fordítani a város.

Nyilvános illemhely 
nyílik 

az Aradi vértanúk terén
Szeged első automata nyil-
vános illemhelyét telepítet-
ték a napokban. Hamaro-
san használható lesz 150 
forint ellenében.

Az Aradi vértanúk terén az 
alapozást és a közműcsat-
lakozások előkészítését az 
IKV Zrt. végezte el 5 millió 
forint értékben, és majd 
üzemeltetni is fogja az illem-
helyet. Ha a berendezések 
meghibásodást vagy nem 
rendeltetésszerű használa-
tot érzékelnek, értesítik az 
ingatlankezelőt, amelynek 
munkatársai elhárítják az 
üzemzavart.

A korszerű, egyszemé-
lyes, férfiak és nők, valamint 

mozgáskorlátozottak számá-
ra is elérhető szolgáltatás 
helyét az egykori közvécéhez 
közel, az Aradi büfé mellett 
jelölték ki kedden. A konté-
ner füves területre került, fát 
sem kellett kivágni miatta.

A napokban bekötik a vil-
lanyt és a vizet, a próbaidő 
után pedig átadják a város-
lakóknak, illetve az ide érke-
ző turistáknak.

Nonstop működni fog a 
nyilvános vécé, alkalman-
ként 150 forintért. Bank-
kártyás fizetési lehetőség is 
lesz, és forint mellett eurót is 
elfogad az érintőképernyős 
automata.

A mobil létesítmény 21 
millió forintba került.

Kedden daru emelte be a mobil létesítményt  
az Aradi vértanúk terére. Fotó: Szabó Luca

 A szőregi Tigris utcában is elkészült a csapadékvíz-csatorna. Fotó: Szabó Luca
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Vélemény

Szerelmes szívvel
Szegedről

A megállóban. Verőfényes nyári délelőtt a téren. Galamb 
fészkel a fán. Hófehér hajú nagymamák várnak a villamosra. 
A megállóban hátizsákos egyetemista fiúk és lányok nevet-
gélnek, mellettük babakocsis anyuka rövid nadrágos gyer-
mekével. Levegő se mozdul. Ilyenkor túltelíti a fény a várost. 
Ezért is szeretem.

A múzeumnál. A múzeum lépcsőin kiránduló gyerme-
kek uzsonnáznak és kuncognak. Az antik oszlopok felett 
nyújtózó timpanon mögött szépen tagolt kupola. Kékben 
úszik egy árva felhőfoszlány az égen. Az óriásmedence 
kútjából felszökkenő vízpermet hűti az arcomat. Turisták 
fotózzák a homlokzatot és egymást. Készülnek a családi 
fényképek. Érzem a Tisza szagát.

A téren. A Lechner tér útjain kanyargózik a délután. 
A magaslaton a hit aranymetszése, egy barokkos épület- 
ékszer, hibátlan harmóniában élő, évszázados kápolna. 
Odébb hangoskodik a játszótér apró népe.

A hídon. Rövid 
séta a régi hídon, 
amely felvirágozva 
és fellobogózva köti 
össze a Duna–Tisza 
közét a Tiszántúllal. 
Az autós rakpartot a 
fürdőruhás Lapos-
sal, ahol sörhasú 
férfi kacérkodik a 
hűvös habokkal. Az 
íves, kék híd alatt 
ringatózik álom-
csónakjában a lét. 
Fodrozódó emlékek 
a virágok. Öreg har-
csák a mélyben, a 
vízi bástyánál fel-
torlódott a sárfoltos 
uszadék. Beestele-
dett. A Tosca hang-
jait visszhangozza 
az égre toronykeze-
ivel a templom, előtte a Dömötör-torony homokkő oszlo-
pa, magányos, középkori óriáskő. Ajtaja felett a kőbárány 
vörösben játszik, ős jelképe városomnak.

A Tisza-parton. A Kárász utcán mediterrán módra cse-
veg egy család a teraszon. Más országból jöttek, de Szege-
det hamar a szívükbe zárták. Ízlelgetik városunk zamatát. 
Tegnap a Napfényfürdőben voltak, most kapucsínóznak, 
este talán a szabadtérin nézik meg a Toscát. Európa egyik 
legszebb terén, a városháza előtt izgatott esküvői tömeg 
sürög-forog. Szemrevaló a menyasszony, fess a vőlegény. 
Hallom, hogy a lagzi az Öreg Kőrössyben lesz, mondják, 
már dél óta rotyog odalenn nagy bográcsokban a hallé. Ti-
sza-part fűzfákkal és vaslábakon álló nyaralókkal. Átszü-
remlik a lombok közt a napfény. Úszóházak fadeszkákkal, 
egyenes fahíddal, szerelmesek vágyálmokkal és csókkal.

A kútnál. Paprikatermesztők napsugaras portái előtt 
lépkedem Alsóvároson. Az utca végén pompás panoráma-
kép, fehérre meszelt pillérek és Búza apó kútja. A zöldben 
Szent Ferenc a farkashoz hajol, karnyújtásnyira Bálint 
Sándor szobra mosolyog le a padokra. Rám nevetett Al-
sóváros.

A palotáknál. Vadgalamboknak kiflivéget dobó fehér 
apó, előtte kéz a kézben sétáló szerelmespár. Az árkádok 
alatt koldus kuporog. Élettel teli játszóterek és felújított, 
szecessziós paloták. Kulturális központ, hídváros, klini-
kák, könyvtárak, templomok és várrom. Minden évszak-
ban gyönyörű ez a megújulni tudó, érett nő – Szeged. Örü-
lök, hogy itt lehetek otthon, így szeretlek, Szeged.

Tóth A. Péter

Képünkön Tápai Antal Árokparti 
Vénusza a füvészkertben

Tízezer turistát is képesek egyszerre fogadni a szálláshelyek – sokaknak biztos megélhetés

Szegeden szárnyal a szállodaipar

Évről évre egyre több turis-
ta látogat városunkba. Sze-
ged jó ideje az öt leglátoga-
tottabb magyar nagyváros 
közé tartozik. A vendégcsa-
logatásban a jó minőségű 
szállás is komoly vonzerő. 
Az elmúlt évtizedben szinte 
gombamód nőttek ki a föld-
ből az újabb és újabb szege-
di szállodák.

A KSH adatai szerint váro-
sunkban a kereskedelmi 
szálláshelyeken tavaly 8541, 
az üzleti célúakon pedig 
1257 ágy várta az idelátoga-
tó turistákat. Ez azt jelenti, 
hogy csúcsidőben közel tíz-
ezer vendéget tudunk egy-
szerre elhelyezni a szegedi 
szállodákban, panziókban 
és magánszállásokon.

A válság után megélénkült 
a kereslet és a kínálat is: Sze-

geden szárnyal a szállodaipar. 
De nem volt ez mindig így. A 
kétezres évek elején kevés 
volt a nívós szálláshely a vá-
rosban. A 2008-as válságé-
vet követő bő fél évtizedben 
azután gombamód nőttek ki 
a földből a – zömében négy-
csillagos – szállodák a város-
ban: az Art Hotel, a Soleil, a 
Tiszavirág, a Mozart, a Szent 
János, valamint teljes felújítá-
son esett át az újszegedi Ho-
tel Forrás.

Így jelentősen megnőtt a 
4 csillagos, korszerű és ele-
gáns szállodák száma Sze-
geden. Idén május végén a 
KSH statisztikusai összesen 
18 szállodát számláltak meg 
a városban, ennek közel 
fele – nyolc – ma már ebbe 
a kategóriába tartozik. Nem 
véletlenül, ugyanis a hazai 
és külföldi turisták egyaránt 
a jobb minőségű szálláso-
kat keresik, még akkor is, 
ha azok többe kerülnek. Ma 
már ezeken az elegáns sze-
gedi szálláshelyeken kiadha-
tó férőhelyeknek a számát 
(1102) a pécsiek (460) és a 
debreceniek (585) még ösz-
szeadva sem érik el.

Az elmúlt évtized nagy-
szabású szegedi szálláshely-
bővítését az tette szükséges-
sé és egyben lehetségessé 
is, hogy évről évre dinamiku-

san nőtt a városba látogatók 
száma, az elmúlt öt évben 
például több mint százezer-
rel nőtt az ide látogató ven-
dégek száma: míg 2014-ben 
114 ezer, addig tavaly már 
223 ezer vendég fordult 
meg a szegedi kereskedelmi 
szálláshelyeken.

Mára Budapest és a für-
dővárosok után Szeged lett 
a turisták legkedveltebb cél-
pontja. A legtöbben azért vá-
lasztanak bennünket úti cé-

lul, mert itt rendkívül gazdag 
és színes a programkínálat, 
valamint azért, mert folyama-
tosan fejlődik, szépül a város.

Az önkormányzat ál-
tal évek óta folyamatosan 
megvalósított turisztikai fej-
lesztéseket rendre növekvő 
vendégszám követte, ezt a 
folyamatot pedig az elmúlt 
évtized komoly szállodaberu-
házásai tovább erősítették.

Ma már Szeged 18 szál-
lodájának 860 szobája 2175 
kiváló minőségű férőhelyet 
kínál folyamatosan, egész év-
ben a városba látogató ven-
dégeknek. A booking.com 
szállásfoglaló portál szerint a 
legnépszerűbb szegedi négy-
csillagos szállodák sorrend-
jét jelenleg a Tiszavirág veze-
ti, ezt követi a Science Hotel, 
a Hotel Auris, majd az Art és 
a Dóm Hotel. 

Szeged – az elmúlt évti-
zed fejlesztéseinek köszön-
hetően – ma már jól áll szál-
láskapacitással. A kiadható 
szállodai szobák számában 
már csak Debrecen és Győr 
előz meg bennünket. Jelen-
tős vendégforgalmat bonyolí-
tanak – és így komoly kiegé-
szítő jövedelmet biztosítanak 
a szegedi szállásadó csalá-
doknak – a városban az üz-
leti célú szálláshelyek, vagy, 
ahogyan korábban ismertük 
ezeket, az úgynevezett ma-
gánszállások is. Ezek azok a 
szálláshelyek, amelyek nem 
felelnek meg a kereskedel-
mi szálláshely-kategóriák 
egyikének sem, és szálláshe-
lyenként a kiadható szobák 
száma legfeljebb nyolc, az 
ágyak száma pedig legfel-
jebb tizenhat.

Az utóbbi nyolc évben lát-

ványosan megszaporodtak 
Szegeden is az üzleti célú 
szálláshelyek: 2010-hez 
képest kapacitásuk közel 
háromszorosára, forgalmuk 
többszörösére nőtt, derül ki 
a KSH adataiból. Míg 2010-
ben Szegeden 44 ilyen ven-
déglátót tartottak nyilván, 
addig 2018-ban már 266-
ot. Nyolc éve 198, tavaly 
853 kiadó szobában össze-
sen 1257 ággyal várták a 

vendégeket, ami a korábbi 
szám háromszorosa. Nem 
elhanyagolható az ilyen ma-
gánszállásokon megforduló 
vendégek és az itt eltöltött 
vendégéjszakák száma sem. 
Míg 2013-ban 20 ezer ven-
dég 35 ezer vendégéjsza-
kát töltött el a szegedi üz-
leti szálláshelyeken, addig 
2018-ban már 44 ezren 96 
ezer éjszakára választották 
ezt a lehetőséget.

Ha az üzleti szálláshe-
lyekhez a kereskedelmi szál-
láshelyek forgalmát is hozzá-
adjuk, akkor elmondhatjuk, 
hogy tavaly összesen 268 
ezer vendég 540 ezer éjsza-
kán aludt városunkban – ez 
pedig sokéves rekordnak 
számít.

Rafai Gábor

Tizennyolc nemzet junior vitorlázó műrepülői vendégeskedtek legutóbb két héten át a szegedi világbajnokságon.  
Fotó: Szabó Luca

A magánszálláshelyek 
forgalma

Év Vendégek 
	 száma	(fő)

2013 20 742
2014 23 801
2015 24 807
2016 29 639
2017 37 419
2018 44 857
	Forrás:	KSH.	Infografika:	Szegedi	Tükör

A	kereskedelmi	szálláshelyek	forgalma	
Szegeden

                                                                          
2010 2018

Kereskedelmi	szálláshelyek	(db)		 45	 55
Kiadható	szobák	száma	(db)		 1939	 2242
Kiadható	fekvőhelyek	száma	(db)	 7189	 8541

Forrás:	KSH.	Infografika:	Szegedi	Tükör
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Az unokák és dédunokák szerint
a mama kalácsa a legfinomabb

Az önkormányzat köszöntötte a 95 éves Németh Istvánné Szabó Ilonát.  
Az ünnepelt István fiával (balról), Szentgyörgyi Pál alpolgármesterrel, Ilona lányával  

és Farkas Katalinnal, a humán közszolgáltatási iroda munkatársával. Fotó: Iványi Aurél 

Németh Istvánné Szabó Ilo-
na első útja minden reggel 
a kertbe vezet. Ma is piroslik 
a maga nevelte paradicsom, 
sárgul a tök és a csemege-
kukorica, illatoznak a színes 
virágok, amelyekkel az egész 
családot ellátja. 

A 95. születésnapját 
ünneplő asszony a röszkei 
tanyavilágban született, ha-
mar megtanulta, hogy akkor 
van mit enni, ha megragadja 
a munka végét. Édesanyja 
korai halála miatt 11 éves 
korától maga vezette a ház-

tartást. Amikor önálló akart 
lenni, fogta magát és jelent-
kezett Szegedre a MÁV-hoz 
jegyvizsgálónak. Élete pár-
jával – aki a MÁV-tól ment 
nyugdíjba – 48 évig élt bol-
dog házasságban. Egész 
életükben a föld, a kert 
biztosította számukra a jö-
vőt. A takaros hattyastelepi 
házat és azt, hogy mindkét 
gyermeküket diplomához 
juttatták, segítették. Ilona 
és István Szegeden élnek, 
naponta látogatják édesany-
jukat, Ilonka néni gyakran 

fogadja őket friss sütemény-
nyel, ebéddel. Ilonka néni 
a kerti munka végeztével 
tévézik, olvas, naprakész 
az ország híreiben, követi a 
sporteseményeket. 

Négy unokája és két dé-
dunokája – bár már nem 
Szegeden élnek – gyakori 
vendégek, és abban minden-
ki egyetért, hogy a mama ka-
lácsa a legfinomabb. A 95. 
születésnapot közösen ün-
neplik, tizenhatan ülik körbe 
az asztalt, a süteményt most 
is ő süti.

Ezüst évek címmel hirdettek novellapályázatot
A szegedi Idősügyi Tanács, a Senior Center és 
az SZTE Kulturális Irodája Ezüst évek címmel 
novellapályázatot hirdet szegedi és Szeged 
környéki, valamint szabadkai és Szabadka kör-
nyéki, illetve temesvári és Temesvár környéki 
nyugdíjasok számára.

Bárminemű kisprózai munkákat várnak 
egyéb műfaji és stílusmegkötés nélkül.

Egy pályázó egy, magyar nyelven írt elbe-
széléssel jelentkezhet, amelynek terjedelme 
maximum 3 gépelt oldal (12-es betűmérettel, 
1-es sorközzel). A kézzel írt műveket a bírálók 
kizárják a versengésből.

Az írásokat e-mailben vagy elektronikus 
adathordozón várják a szervezők. Az íráso-

kat jeligésen kérik. A jelige feloldására külön  
e-mailt vagy fájlt kérnek (a jelige feloldása: jeli-
ge – név, cím, telefonszám, e-mail-cím).

Díjak: 1., 2. és 3. helyezés, valamint külön-
díjak.

Az Idősügyi Tanács örömére szolgál, hogy 
a pályázókat kitüntetheti a pályaműveik meg-
jelentetésével.

A pályamunkák leadásának ideje: 2019. 
augusztus 1. és szeptember 30. között, 
helye: Idősek Közösségi Központja (6724 
Szeged, Eszperantó utca 1.), telefonszám: 
+36-62/648-132, e-mail-cím: seniorcenter@
indamail.hu.

Eredményhirdetés: 2019. decemberben.

A 95 éves Bakos Irén szerint
a szeretet a hosszú élet titka

rét. 40 éve nyugdíjas, 38 
éve özvegy. A napjait virá-
gai gondozásával tölti. Irén-
ke néni szerint a hosszú 
élet titka a család szeretete 
és a sok mozgás. A szüle-
tésnapost Emma lánya és 
Kálmán veje, valamint két 
unokája és két déduno-
kája – Nándi és Nelli – is 
köszöntötte. Sajnos Nellit 
ritkán látja, mert Angliá-
ban él. Az önkormányzat 
nevében Szénási Róbert 
önkormányzati képviselő 
és Farkas Katalin, a humán 
közszolgáltatási iroda mun-
katársa köszöntötte Irénke 
nénit.

Török Ferencné Bakos Irén 
1924. július 30-án született 
Tápén földműves család-

ban. Előbb napszámmal, 
később takarítói, kisegítő 
munkával kereste a kenye-

Az ünnepelt mögött a veje, Kálmán, mellette jobbra  
a lánya, Emma. A kép szélén Farkas Katalin  

és Szénási Róbert 

Ildikó és Ferenc a szabadtéri nézőterén.  
Itt találkoztak először 1969-ben

A féltve őrzött szabadtérijegy 1969-ből:  
ennek köszönheti családját Ildikó és Ferenc

Szabadtéri szerelem: 50 éve a Carmenen látták meg egymást
Ötven évvel ezelőtt a szabadtéri Carmen előadásán talál-
ta meg élete párját Kovács Ferenc. Feleségével, Ildikóval 
visszatértek az évforduló alkalmából a véletlen találkozás 
helyszínére. Most a gyerekeik vettek nekik jegyet a Szerel-
mes Shakespeare előadására.

– Nem volt kedvem egyedül 
színházba menni, de kínos 
lett volna visszaadni az aján-
dékba kapott jegyet – mond-
ta Kovács Ferenc, aki 50 
évvel ezelőtt még nem tud-
hatta, hogy azon a nehezen 
induló nyári estén fog meg-
változni az élete.

A KISZ-szervezet ugyanis 
őt delegálta az 1969-es Sze-
gedi Szabadtéri Játékok Car-
men operaelőadására.

A sors úgy hozta, hogy 
egy csinos lány ült a mellet-
te lévő széken, aki szintén 
egyedül érkezett. Ferenc ma 
is szentül hiszi, hogy nincse-
nek véletlenek, így az sem 
lehetett az, hogy hatezer em-
ber közül éppen ők kerültek 
egymás mellé.

Beszélgetni kezdtek Ildi-
kóval, kiderült, hogy mind-
ketten egriek, a varázslatos 
színházi este után pedig 

megegyeztek, hogy otthon is 
találkozni fognak.

– Nem lett belőle azonnal 
szerelem, fokozatosan szeret-
tünk egymásba. Egy év múlva 
házasodtunk össze.

Amikor Ferenc nemrég új- 
ra elmesélte a történetet a 
gyermekeinek, ők azonnal in- 
tézkedni kezdtek, hogy szü- 
leik a legelső találkozás hely-
színén ünnepelhessék meg az 
ötvenedik évfordulót, és stíl- 
szerűen a Szerelmes Shakes-
peare című előadásra foglal-
tak belépőket a szüleiknek.

Ferenc máig féltve őrzi az 
öt évtizeddel ezelőtti, azóta 

megsárgult Carmen-jegyét is, 
mert – ahogy ő fogalmaz – 
ezzel indult el kettejük közös, 
boldog élete.

– Ha nincs a Szegedi 
Szabadtéri Játékok, mi nem 
találkozunk, és akkor nem 
születhettek volna meg a 
fantasztikus, tehetséges 
gyermekeink, akiket annyi-
ra szeretünk. Csodálatos 
érzés volt, hogy ilyen szere-
tettel fogadtak a fesztivál 
szervezői: virággal, pezsgő-
vel és ajándékokkal vártak 
minket. Szinte repülve men-
tünk haza az előadás után – 
mondta Kovács Ferenc.

Carmen 1969-ből
Mikó András rendező azt nyilatkozta a Carmen bemutatója előtt 
1969-ben, hogy a darab dinamikus színességével és erőteljes 
hatásaival köti le a nézőket. Az előadók könnyen tudnak kontak-
tust találni a hatezer fős közönséggel. A díszletet Varga Mátyás 
tervezte. Don Josét Jean Bonhomme, a londoni Covent Garden 
tagja, Escamillót Dan Jordachescu, a bukaresti operaház tagja, 
a címszerepet pedig a párizsi Jane Rhodes énekelte. A zenekart 
Roberto Benzi vezényelte.
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Sétányok,
parkolók,

gyalog- 
átkelők

Felújítják a rókusi városrész 
sétányait, határozott a köz-
gyűlés városüzemeltetési 
bizottsága. A közterületek 
rekonstrukciójára fordítható 
keretösszegből 25 millió fo-
rintot fordítanak erre a célra. 
Parkolókat alakítanak ki a 
Gyöngyvirág utcai óvoda és 
a Jerney utcai iskola mellett, 
ugyanis ezeknél az oktatási 
intézményeknél eddig ezek 
hiánya problémát jelentett. 
Újszegeden új gyalogátkelő-
ket alakítanak ki, így bizton-
ságosabb lesz a közlekedés 
a Hargitai és a Pinty utca ke-
reszteződésében, a Fő fasor 
és a Cinke utca, valamint a 
Töltés utca és Derkovits fa-
sor találkozásánál.

Hódi Lilla szegedi óvónőt 
köszöntötték a Klauzál té-
ren álló, Szeged történetét 
bemutató óriástorta – inter-
aktív élménytér tízezredik 
látogatójaként. Harmad-
szor járt már a kiállításon, 
mindig egy óvodásával.

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gyerekek már kicsi ko-
rukban megismerjék annak 
a városnak történetét, ahol 
élnek – mondta Hódi Lilla. A 
Kölyöksziget óvodapedagógu-
sa harmadik alkalommal Dré-
gelyi Bálintot vitte magával, 
aki legszívesebben az óriási 
LED-fallal játszott. A négyéves 
fiú nemcsak a szegedi épüle-
teket ismerte így meg, hanem 
egy léghajót is kiszínezett, 
majd a számítógép segítségé-
vel fel is reptette az óriáskive-
títőn Szeged fölé.

Szegedi óvónő a tízezredik látogató
és Kozma József, a közgyű-
lés kulturális bizottságának 
elnöke köszöntötte.

– Mi, szegediek büszkék 
vagyunk a városunkra és 
a történelmünkre. Ezzel a 
kiállítással ezt szeretnénk 
megmutatni. Ez a tortába 
zárt világ érdekes és vonzó 
megjelenítése mindannak, 
amit szerintünk érdemes 
tudni Szegedről. Öröm hal-
lani, hogy mindenki úgy véli, 
ez a torta jól fogyasztható – 
mondta Kozma József.

Az óriástortában a 300 
éve szabad királyi városi 
rangjában megerősített Sze-
ged történetét mutatják be a 
legkorszerűbb technikai esz-
közökkel. Az interaktív kiállí-
tás októberig látogatható. A 
belépőjegy érvényes a Feke-
te házba és a Kass Galéria 
fotókiállítására is.

– Nagyszerű ötlet, hogy 
így is igyekeznek a gyerekek-
kel megismertetni Szeged 
értékeit, történetét – mondta 
az óvodapedagógus, aki még 
várja csoportjából a jelentke-
zőket, akiket szívesen elkísér 
egyesével „tortanézőbe”.

– Év közben csoportosan 
is el szoktam hozni a gyere-
keket a Tisza-partra, ahol me-
sélek nekik a nagy árvízről, a 
szegedi várról és arról, miért 
és hogyan építették a dómot.

A tízezredik látogatót Fo-
gas Ottó múzeumigazgató 

Kozma József, a kulturális bizottság elnöke Hódi Lilla 
óvónőt köszönti a Klauzál téri tortánál, aki óvodásával, 

Bálinttal érkezett az interaktív élménytérbe

Start-stop rendszer
a parkolóautomatáknál

Start-stop rendszert vezetnek be a parkolóautomatáknál, 
jelentette be Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. 
Ennek lényege, hogy mindenki pontosan annyit fizet, ameny-
nyi ideig parkolt, így nem kell az órát nézni és adott esetben 
újabb parkolójegyet venni. A rendszer jelenleg csak mobilfi-
zetéssel vehető igénybe „kényelmi díjért”, a parkolóautoma-
táknál viszont ilyen extraköltség már nem lesz.

– Mivel minden automatánál lehet majd bankkártyával fi-
zetni, ha a tranzakció kezdetén az autós jelzi, hogy vissza fog 
térni leállítani a parkolást, akkor ennek megfelelően kap par-
kolójegyet, és az automatához visszatérve le is tudja állítani a 
díjfizetést egy egyedi kód megadásával – mondta Nagy Sándor.

Szegeden több mint 130 parkolóautomata működik. 

Meghosszabbítják  
a 77A autóbusz útvonalát

Szeptember 2-tól meghosz-
szabbítják Móraváros felé a 
77A jelzésű autóbusz útvo-
nalát, döntött a közgyűlés vá-
rosüzemeltetési bizottsága. A 
77A jelzésű busz hétköznap 
és szombat délelőtt óránként 
közlekedik szeptembertől az 
új vonalon, körjáratként ösz-
szekötve a Katona József ut-
cát és a II-es kórházat a Mars 
térrel. A Dél-alföldi Közleke-
dési Központ Zrt.-vel kötött 
szerződés keretköltségébe 

Fotó: Szabó Luca

belefér az a 3,3 millió forintos 
pluszköltség, amely a módo-
sítással jár. Novemberben 
a DAKK kéthetes felmérést 
készít az utasforgalomról, és 
ezután döntenek arról, meg-
maradjon-e jövőre a 77A járat 
hosszabb útvonala.

Újra forgalomba állt
a felújított Tatra

     Gyuris László:
              Ez egész Szeged 

                    sikere

Az A Cappella cukrászda alko-
tását, Gyuris László és csa-
pata süteményét, a „kicsi 
gesztenyét” választották az 

ország cukormentes tor-
tájának.

– Ez egész Szeged 
sikere. Talán a Virágh 
cukrászda 1928-as 
párizsi világkiállítá-
son elért sikeréhez 
tudnám hasonlítani, 

amikor Virágh Géza aranyérmet nyert cukrászkülönleges-
ségeivel. Szeged ismét felkerült a gasztronómiai térképre 
– mondta Gyuris László. A sütemény ízvilágát a gesztenye 
alapozza meg, amelyet a kellemesen savanykás áfonya és a 
mogyorós ropogós tesz teljessé.

Szegedi az ország cukormentes tortája. 
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A 214-es pályaszámú villamos 2016. június 1-jén szenve-
dett balesetet: egy tilos jelzésen szabálytalanul áthaladó 
autóbusz kilökte a sínről a Széchenyi téren. A járművet 
felújították, modernizálták, és újra a szegediek rendelke-
zésére áll.

A Szegedi Közlekedési Tár-
saság 2016 végén döntött 
úgy, hogy a járművet vázcse-
rés felújítással helyreállítja, 
egyben modernizálja is. A 
teljes felújítást Szegeden az 
SZKT felújítóüzemében dol-
gozó több mint 30 munka-
társ végezte.

Az augusztusban már 
utasokat is szállító, moderni-
zált Tatra villamost utastéri 
és vezetőállási légkondicio-
náló berendezéssel is felsze-
relték, az eredeti, kis mére- 
tű ablakfelületei helyett na-
gyobb méretű, nyitható oldal- 
ablakok kerültek a járműre, 
és elsőként a Tatra villamo-
sok közül sötétített, ragasz-
tott üvegtáblákat kapott.

Az eredeti, „energiafaló”, 
akcelerátoros vezérlés he-
lyett pedig korszerűbb, meg-
bízhatóbb és energiatakaré-
kosabb berendezés került a 
járműbe.

A járműfelújítás alkat-
rész-, anyag- és munkabér-
igénye a két és fél év alatt 

129 millió forint volt, míg egy 
új villamos 400–600 millió 
forint közötti összegért vá-
sárolható meg, mérettől és 
felszereltségtől függően.

A többi járműhöz hason-
lóan ingyenes wifit, fedélzeti 
jegyautomatát, jegykezelő 
készülékeket és elektroni-
kus utastájékoztató beren-
dezést is kapott a villamos. 
Ezzel a Szegedi Közlekedési 
Társaság egy újabb, a szege-
di felújítóüzemben készült, 
100 százalékban elektro-
mos járművet tudott for-
galomba helyezni. Augusz-
tusban, a tesztüzem idején 

először az 1-es villamos vo-
nalán szállít utasokat, majd 
elsősorban a 4-es villamos 
vonalán fut a 214-es, ahol 
ez lesz az első légkondicio-
nált jármű.

129  
millió forint

Ennyibe került a Tat-
ra villamos felújítá-
sa, modernizálása. 
Légkondicionáló 
berendezéssel sze-
relték fel, ingyenes 
wifit, fedélzeti jegy-
automatát, jegyke- 
zelő készülékeket és 
elektronikus utastá-
jékoztató berende-
zést is kapott.

Suhan a 214-es
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Mérlegen a képviselők – Önök mondanak véleményt!

Milyen munkát végeztek?

A Mérlegen a képviselők 
sorozatunkban ezúttal Mó-
ravároson, Alsóvároson, a 
Délikert városrészben, Tar-
jánban és Felsővároson jár-
tunk.

Kardos Irén közösséget 
teremtett

– Az önkormányzati képvise-
lői munkát nem tartom klasz-
szikus politikusi tevékeny-
ségnek – mondta Kardos 
Irén, Móraváros és Alsóváros 
(5. számú választókörzet) 
képviselője. Öt éve nem az 
ő fejében fordult meg, hogy 
megmérettesse magát a 
helyhatósági választásokon, 
hanem felkérésre indult el. 
Azzal az elhatározással vá-
gott neki akkor, hogy egyet-
len ciklust vállal. Szavatartó 
ember: az idén nem indul 
újra. Amikor ennek az oká-
ra kérdeztünk rá, elmond-
ta, hatvanévesen lett városi 
képviselő.

– Ha ötvenévesen talál 
meg ez a feladat, lehet, 
hogy ma másként gondol-
koznék erről a kérdésről – 
tette hozzá.

Móraváros és Alsóváros 
összetettségét, és vele a 
képviselői munka bonyolult-
ságát jelzi, hogy ipartelepet, 
új lakóparkot, dinamikusan 
épülő társasházakkal teli 
utcákat, pihenést szolgá-
ló, csendes, családi házas 
részeket egyszerre foglal 
magában. Ugyanakkor a vá-
lasztókörzethez tartozik a 

Cserepes sori piac, Szeged 
egyik szegregátuma. Ebben 
a városrészben épült meg a 
Napfénypark bevásárlóköz-
pont, és egészen egyedivé 
teszi a választókerületet, 
hogy Móravároson található 
az országos hírű vadaspark 
is.

– Az önkormányzati kép-
viselői tisztség nem pusztán 
arról szól, mennyi és milyen 
fejlesztéseket tudtunk vég-
rehajtani a választókerüle-
tünkben. Természetesen ez 
is nagyon fontos. Ám ez a 
munka legalább annyira szól 
az emberi kapcsolatokról, a 
közös gondolkodásról és az 
összefogásról – vallja Kardos 
Irén. A materiális ügyekről 
elmondta, az azt megelőző 
húsz évben nem történt any-
nyi fejlesztés, mint az elmúlt 
öt évben. A legnagyobb ered-
ménynek a Kolozsvári tér 

nemrégiben befejezett, közel 
kétszáz millió forintból meg-
valósult felújítását nevezte, 

amellyel a városrész addig 
hiányzó közösségi tere is lét-
rejött. Erre égető szükség 
volt. A fejlesztést kizárólag az 
önkormányzat finanszírozta, 
és a tér megújításának egyik 
fontos hozadéka, hogy az ott 
található Waldorf-iskola a ko-
rábbiaknál is jobban élhet az 
újjávarázsolt közösségi tér 

adta lehetőségekkel. A nem 
lebecsülendő eredmények so-
rába tartozik, hogy az elmúlt 

öt évben nyolc utca teljes asz-
faltozásával sikerült végeznie 
a városrészben. Állítása sze-
rint a járdafelújítások üteme 
elmaradt ettől a szinttől, amit 
fájlal a leköszönő képviselő.

A mindig is baloldali néze-
teket való, korábban a város-
ban könyvelőirodát működte-
tő Kardos Irén külön büszke 
arra, hogy bár maga nem a 
választókerületében él, az el-
múlt öt évben móravárosivá 
és alsóvárosivá vált. Úgy érzi, 
munkájának egyik eredmé-
nye, hogy sikerült elfogadtat-
ni a városvezetéssel, hogy ez 
a városrész a korábbiaknál 
sokkal nagyobb odafigyelést 
érdemel. Munkája céljául 
ugyanakkor azt is kitűzte, 
hogy a városi politikát és vele 
a közügyeket közelebb hozza 
az emberekhez. Kifejezetten 
törekedett arra, hogy meg-
hallgassa, megbeszélje az itt 
élőkkel a helybeli gondokat, 
nehézségeket. Nyitott volt a 
munkájával kapcsolatos öt-
letekre és javaslatokra. Ami 
legalább ilyen fontos: nyitot-
tak voltak a körzet lakói is. 
Széles kapcsolatrendszert 
épített ki, rendszeresen ta-
lálkozott és konzultált a hely-
ben tevékenykedő civilszer-
vezetekkel. A velük ápolt jó 
viszony és konstruktív együtt-
működés annak sem látta 
kárát, ha azok tagjai politika-
ilag más nézeteket vallottak, 
mint ő.

Lehetőségként tekintett 
2014-ben a képviselői mun-
kára, amelyből a lehető leg-
többet szerette volna kihozni. 
Bár maradéktalanul nem elé-
gedett fél évtizedes önkor-
mányzati munkájával, a reali-
tásokat figyelembe véve úgy 
látja, sokkal többet nem lehet 

az adott pénzügyi keretek kö-
zött elvégezni.

A közösség iránti fogé-

konysága egész életét végig-
kísérte. Városi szinten ezt az 
jelzi, hogy több önkormányzati 
cég felügyelőbizottságának és 
a közgyűlés szociális bizottsá-
gának is tagja volt.

Amire leginkább töreke-
dett, és amiben, úgy érzi, ko-
moly eredményeket ért el, az 
a helyi közösségteremtés volt. 
Hitvallásszerű zárásnak is te-
kinthető Kardos Irén gondola-
ta: „egész képviselői munká-

mat a segíteni és tenni akarás 
hatotta át”.

A Móravároson élő Kato-
na Sándor az elmúlt önkor-
mányzati ciklus legláthatóbb 
eredményének azt véli, hogy 
ma már mindig ápoltak a 
zöldfelületek, s ezt jelen-
tős előrelépésnek nevezte. 
A városrészt érintő fejlesz-
tések sorából a Kolozsvári 
tér megújítását emelte ki, s 
hozzátette, 2014 után meg-
sokasodtak az itteni út- és 
járdafelújítások. Elismerőleg 
szólt arról, hogy Kardos Irén-
nel mindenki tudott beszél-
ni, aki akart. Telefonon bárki 
bármikor felhívhatta, foga-
dóóráit rendre megtartotta, 
s azokra sokan eljártak. Köz-
vetlen kapcsolatot alakított 
ki a választópolgárokkal, 
mondta Katona Sándor, aki 
sajnálja, hogy Kardos Irén 

nem indul a soron következő 
választáson.

Helyben nagyon kedvező 
fogadtatásra talált, hogy az 
elmúlt években december 
24-én egy helybeli vendéglő-
ben karácsonyi vacsorán látta 
vendégül az egyedülállókat 
és a rászorulókat halászlével 
és egyéb karácsonyi finomsá-
gokkal, zárta szavait Katona 
Sándor.

Nógrádi Tibor civilként 
folytatja

– Ebben az önkormányzati 
ciklusban 7-8 milliárd forint 
összegű fejlesztési forrás 
elnyerésével beruházások 
sokaságát sikerült megvaló-
sítani a Szentmihályt, Gyála-
rétet, Kecskést és a Klebels-
bergtelepet magában foglaló 
3. számú választókerületben 
– mondta Nógrádi Tibor ön-
kormányzati képviselő. Meg-
látása szerint nagyon sok 
hazai város, közöttük köze-
pes nagyságú városok sem 
tudtak a lassan mögöttünk 
álló ciklusban annyi fejlesz-
tési forráshoz jutni, mint az ő 
választókerülete.

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?

KARDOS IRÉN  (MSZP–DK–EGYÜTT–PM– 

ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT)

KÖRZETE: Móraváros, Alsóváros
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• a Kolozsvári tér teljes felújítása, ezzel új  
 városrészi közösségi tér kialakítása;
• a Szél, a Répás, a Kaszás, a Csillag, a Mező, a Gép, 
 a Hernyós és a Farkas utca aszfaltozása;
• a városrész buszmegállóiba és köztereire 50 új pad 
 kihelyezése;
• a Vadaspark lakóparki (Panda téri) sportpálya teljes 
 felújítása;
• a játszótéren járdaépítés, a padok cseréje.

NÓGRÁDI TIBOR (FIDESZ–L.É.T.)

KÖRZETE: Délikert városrész
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• a Szeged és Röszke közötti út felújítása;
• a Holt-Tisza rehabilitációjának előszíté-
 se (4,5 milliárd forintos beruházás);
• a szentmihályi bölcsőde felújítása;
• járdák és utak rendbetétele;
• a helyi akciócsoport (HACS) pályázati úton elnyert 
 187 millió forintot.

Katona Sándor a zöldfelületek ápoltságát nevezte az elmúlt önkormányzati ciklus   
legláthatóbb eredményének Móravároson. Fotó: Szabó Luca

Kardos Irén a megújult Kolozsvári téren. Igazi közösségi tér jött létre Móravároson.  
Fotó: Szabó Luca

Ács Sánta Imre a Szegedet 
Röszkével összekötő út 
megújítását emelte ki  
a fejlesztések sorából.  

Fotó: Iványi Aurél
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A legnagyobb összegű 
beruházások az infrastruk-
túrát és a környezetvédel-
met érintették, érintik. Ezek 
sorából kiemelte a Röszkét 
Szegeddel összekötő közút 
felújítását, amely döntő mér-
tékben javította a helyiek 
életminőségét. Hozzátette, 
Szentmihályt az elmúlt ötven 
évben elkerülték az útfelújí-
tások, ezért is tartja a mos-
tanit nagy eredménynek.

Jelentősége és a meg-
valósításra elnyert összeg 
nagysága miatt is meg kell 
említeni a Holt-Tisza re-
habilitációját, amelyre az 

elkövetkező években 4,5 
milliárd forintot költenek. A 
holtág teljesen elszennye-
ződött az elmúlt negyven 
évben. Itt egyebek mellett 
a hat-nyolc méteres iszap-
réteg ártalmatlanítása a 
feladat, ami előreláthatólag 
két évet vesz igénybe. Mint 
Nógrádi jelezte, a munka 
elvégzésével megoldódik a 
helyi öntözés és a belvíz el-
vezetésének problémája is. 
Jelenleg a legnagyobb gon-
dot a holtág bűze jelenti a 
közelben élőknek, valamint 
az, hogy a becslések szerint 
a Szegedet ellepő szúnyo-
gok lárváinak 80 százaléka 
innen származik. Egyelőre 
kilencven helyről vettek a 
szakember iszapmintákat, 
a kivitelezési munkák pedig 
hamarosan megkezdődnek.

Teljes felújításon esett 
át Szentmihályon a bölcső-
de, és most újítják fel a 
klebelsbergtelepi óvodát. 
Kezdődik a Gyálarét köz-
pontját érintő rehabilitációs 
program megvalósítása is. 
Ez a tervezés második sza-
kaszában tart, és hamaro-
san indulhat a kivitelezés, 
mondta Nógrádi Tibor. Ez-
zel párhuzamosan kezdődik 
meg a kecskéstelepi iskola 
felújítása. Egy másik, jelen-

tős összegű (187 millió fo-
rintos), már elnyert pályázat 
(HACS, helyi akciócsoport), 
amelyhez a szerződés alá-
írás előtt áll, lehetőséget ad 
arra, hogy a szentmihályi fo-
cipályán megépüljön a rég-
óta hiányolt öltöző. Ugyan-
csak ennek a projektnek a 
része a klebelsbergtelepi 
közösségi ház megépítése 
és köztéri szobrok (Kecs-
kés István, a Paprikafűző 
asszony és Klebelsberg 
Kunó) állítása, valamint a 
régészeti ásatások során 
előkerült, nyolcezer éves 
termékenységi szobornak, 

a lúdvári Vénusznak méltó 
propagálása.

– Köztudomású, hogy 
nem indulok az októberi ön-
kormányzati választásokon, 
de a politikán kívül is van 
élet – mondta Nógrádi Tibor. 
Hozzátette, senki se nyugod-
jon meg a bejelentéstől. A 

megnyert pályázatokat és a 
már megkezdett beruházá-
sokat civilként fogja tovább-
menedzselni, és ha kell, har-
col azok megvalósulásáért.

– Nagyon sokat szépült 
és fejlődött a városrész az el-
múlt öt évben – mondta Ács 
Sánta Imre helybeli lakos. A 

fejlesztések közül a Szege-
det Röszkével összekötő út 
felújítását emelte ki. A kisker-
tek közötti utak aszfaltozása 
is az elmúlt évek eredményei 
közé sorolható. Szívének na-
gyon kedves a labdarúgás, 
éppen ezért külön örömére 
szolgált, hogy a szentmihályi 
sporttelepen műfüves lab-
darúgópálya létesült. Nem 
kevés büszkeséggel mesél-
te, hogy Szentmihályon NB 
I-es női focicsapattal műkö-
dik. Szurkolóként pedig va-
lamennyi hazai mérkőzésre 
kimegy. A változások azért is 
szembetűnőek, mert a koráb-
bi önkormányzati ciklusok-
ban alig-alig valósultak meg 
helyben fejlesztések, mondta 
Ács Sánta Imre.

Azt is megtudtuk tőle, 
hogy a minden év augusztu-
sában a szentmihályi sport-
pályán lebonyolított kakas-
pörköltfőző versenyre több 
százan látogatnak el, és ez 
az esemény is hozzájárul 
ahhoz, hogy a helyi közösség 
jobban összekovácsolódjon.

Nagy Sándor  
a zöldterületekre  
összpontosított

– Az elmúlt öt év legna-
gyobb, a választókerületet 
érintő fejlesztése a Bel-
ső-Tarjánt érintő városreha-
bilitáció, amelyre közel egy-
milliárd forintot fordítunk. 
A kivitelezési munkák ké-
szültsége 75 százalékosra 
becsülhető, és a kivitelező 
vállalása szerint szeptember 
végéig elkészül – kezdte a 
beszélgetést Nagy Sándor, 
a 16. számú választókerü-

let képviselője, aki egyben a 
városfejlesztésért felelős al-
polgármester. A József Attila 
és a Szilléri sugárút között a 
Retek utcáig, illetve a Római 
körúttól a Glattfelder Gyula 
térig terjedő választókörzet a 
képviselő meglátása szerint 
két részre bomlik. A Nagy-

körúton innenire és az azon 
túlira. Ezzel függ össze, hogy 
fogadóóráit két helyen, a Ke-
mes utcai óvodában és az 
IH-ban tartja.

A legnagyobb összegű 
fejlesztési munkáról, a bel-
ső-tarjáni városrehabilitáci-
óról elmondta, alapvetően 
a zöldterületek felújítására, 
a járdajavításokra, a közte-
rületi parkolóhelyek számá-
nak növelésére, valamint 
a közvilágítás részleges 
korszerűsítésére összpon-
tosítottak a tervezésnél. Az 
évtizedekkel korábbi építési 
rendelkezések lakásonként 
0,5 parkolóhelyet írtak elő, 
ami ma már kevés, de a 
lakók azt sem veszik jó né-
ven, ha egy korábbi zöldte-
rület esik a parkolóépítés 
áldozatául. Az igények miatt 
a városrészben a Dandár és 
a Kemes utcában is újabb 
parkolók létesülnek. Talán a 
legfontosabb elem a játszó-
terek felújítása, ami a terü-
let minden részét érinti, és 
új játszóeszközök elhelye-
zését is jelenti. A megújított 
játszóterek a pihenést és a 
szabadidő aktív eltöltését is 
szolgálják majd, és emellett 
új kutyafuttató is készül a 
Retek utcában.

A városszerte zajló óvo-
da- és iskolafelújítások ré-
szeként teljes renováláson 
esik át a Kemes utcai óvoda, 
a munka befejezése szep-
temberben várható. Komoly 
gondot jelentett, hogy a Jó-
zsef Attila sugárúti orvosi 
rendelő műszaki állapota le-
romlott. Az ezzel kapcsolatos 
vizsgálatok eredményei azt 
mutatják, hogy túlságosan 
drága volna az épület felújí-
tása. Az a döntés született, 
hogy az orvosi és fogorvosi 
rendelőt átköltöztetik a Gás-
pár Zoltán utcai óvoda két 
különálló épületébe. Az ez-
zel járó munkálatokkal még 
nem végeztek, de néhány 

hónapon belül az is elkészül-
het, nagyban javítva a város-
részben élők komfortérzetét.

Ugyancsak az elmúlt öt-
éves önkormányzati ciklus 
eredményei közé sorolha-
tó, hogy végeztek a Maros 
utca aszfaltozásával, és 
hamarosan hozzákezdenek 
a Glattfelder tér burkolat-
cseréjéhez. Mint Nagy Sán-
dor lapunknak elmondta, 
közbeszerzési eljárás előtti 
fázisban tart ez a projekt, és 
reményei szerint nemsokára 

kezdődhetnek a kivitelezé-
si munkák. A közeljövő ter-
vei között szerepel a Szent 
György tér felújítása. Ke-
véssé köztudott, hogy a tér 
templom mögötti része egy-
házi tulajdonban áll, így csak 
a templom és a József Attila 
sugárút közötti szakasz az 
önkormányzaté.

Komoly lakossági igényt 
szolgál ki a Római körút Ti-
sza-híd felőli oldalán meg-
épített kutyafuttató, és 
ugyancsak a városrészben 
elvégzett fejlesztések közé 
sorolható a lakótelepi utak 
felújítása.

– Harminckilenc éve la-
kom a Retek utcában, és 
meg kell mondanom, nagyon 
az előnyére változott meg 
a lakókörnyezet – mondta 
Horváthné Németh Melinda. 

Mindennek hátterében a szű-
kebb és tágabb lakókörze-
tében hosszú évek óta zajló 
fásítást nevezte meg. Ne fe-
lejtsük el, hogy a cserjék és a 
bokrok telepítése, valamint a 
virágágyak tömeges megjele-
nése is átformálja a szegedi 
lakótelepek arculatát.

– Nekem nagyon tetszik 
az a zöldprogram, amelyet a 
szegedi önkormányzat meg-
valósít – fogalmazott. Hor-
váthné Németh Melinda sze-
rint gazdaságilag is szépen 

fejlődik a város az elmúlt 
években.

Horváthné Németh Me-
linda környezettudatos em- 
bernek tartja magát. El-
mondta, az édesapja erdész 
volt, így a természet szerete-
tét otthonról hozta magával. 
Azt mondta, még télen, hóe-
sésben is kerékpárral közle-
kedik, és büszke arra, hogy 
országos összehasonlítás-
ban itt bicikliznek a legtöb-
ben. Nyilvánvalóan ebben 
szerepet játszik az is, hogy 
sok és jó minőségű kerékpá-
rút található a városban.

– Igaz, a Retek utcai mi-
nőségén lehetne javítani, de 
a József Attila sugárúti kitű-
nő – tette hozzá Horváthné 
Németh Melinda.

Bod Péter
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NAGY SÁNDOR (MSZP–DK–EGYÜTT–PM–

ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT)

KÖRZETE: Tarján, Felsőváros
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• a Novotel szálló melletti csomópont 
 felújítása, új trolimegállók építése;
• a Maros és a Zárda utca aszfaltozása;
• a Felső Tisza-part teljes útfelújítása a Hajós utcáig;
• kutyafuttató a Római körúti zöldterületen;
• a Debreceni utcai körforgalom;
• új kerékpártárolók a József Attila sugárút 
 és a Dankó Pista utca sarkán, a buszmegállóban, 
 a Római körúti hídfőben lévő buszmegállóban;
• a Debreceni utca felújítása.

Nógrádi Tibor: „Sok hazai város, köztük közepes nagyságú 
városok sem tudtak annyi fejlesztési forráshoz jutni,  

mint a választókerületem.” Fotó: Iványi Aurél 

Nagy Sándor: Belső-Tarján rehabilitációjára közel egymilliárd forintot fordít  
az önkormányzat. Fotó: Szabó Luca 

Horváthné Németh Melindának nagyon tetszik  
az a zöldprogram, amelyet az önkormányzat képvisel. 

Fotó: Szabó Luca 
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Postabontás

Elég embernek lenni

Hogyan éljünk egészségesen,
hogyan élhetünk tovább?

A címbeli kérdésre nagyon 
nehéz röviden válaszolni, 
akár egy könyvet is lehetne 
erről írni. Az is igaz, hogy 
már eddig is sokan megkér-
dezték tőlem: hogyan lettél, 
hogyan vagy 91 évesen ilyen 
egészséges?

Ha azt akarja, hogy idős 
korában is egészséges, szí-
nes és tartalmas élete le-
gyen, már fiatalon is ember-
hez méltó módon kell élnie. 
Mi ennek az alapja? Mindig 
következetesen törődjön a 
testi és lelki egészségével.

Fontos, hogy legyünk kö-
vetkezetesen önfegyelme-
zettek, szótartó, becsületes, 
másokat tisztelő, nem gyű-
lölködő, irigykedő emberek. 
Soha ne felejtse el, hogy amit 
nem akar magának, más-
sal se tegye meg! Segítsen 
a gyengébbeken, ne legyen 
elzárkózó, kirekesztő, tart-
sa szem előtt, hogy minden 
ember egyenlő. Sajnos, ma 
sok emberből hiányzik a hu-

mánum, az emberi méltóság. 
Kiemelten fontos, hogy tudjon 
megbocsátani és másokat is 
megbékíteni. A tiszta, nyílt, 
őszinte magatartás olyan lelki 
alap, amely tartóoszlopa az 
egészségnek. Az egészséges 
életmódra való törekvésben 
legyen magával szemben 
szigorú, következetes. Tart-
sa be az élet fenntartásának 
legalább nyolc alapvető kö-
vetelményét! Természetesen 
ezeket csak röviden sorolom 
fel, mert mindenki tanulta és 
tudja, csak nem törődik vele.

Először: Keresse a tiszta 

levegőt, amely biztosítja a 
vér, a szív, a tüdő, a sejtek 
üzemanyagát, működését. 
Tisztább levegőt találha-
tunk az újszegedi ligetben, 
a füvészkertben vagy a Ti-
sza-parti gátnál, ahol nincs 
forgalom.

Másodszor: A tiszta és 
elegendő víz naponta mi-
nimum 2 liter. A víz a test 
létfenntartásának olyan 
alapvető éltető eleme, mint 
a levegő. Testünk 70 száza-
léka víz.

Harmadszor: A mozgás. 
Higgye el, hogy a mozgás-
nak is olyan szerepe van az 
egészségre, mint a levegő-
nek. Aki elhanyagolja a napi 
15-20 perces tornát és a 
tízezer lépést, és csak ül, el-
erőtlenedik, és előbb-utóbb 
megbetegszik. A mozgás az 
agy működését, a vérkerin-
gést is segíti.

Negyedszer: A gondolko-
dás és a tanulás. Legyenek 
mindig reális gondolatai. Az 
egészséges gondolkodás 
szintén az ember egészsé-
gét segíti. Az agykutatók 
szerint 20 ezer lexikon tar-
talmának megfelelő mennyi-
ségű anyag fér el az agyban. 
Aki időskorában is tanul, ter-
heli az agyát, az mentesül-
het számos agybetegségtől 
(depresszió, Alzheimer-kór 
stb.). A gondolkodó ember 
nem gyűlölködik, és ember-
nek tekinti a másikat.

Ötödször: Az étkezés le-
gyen változatos, sok zöldség 
és gyümölcs. Együnk naponta 
legalább négyszer. A reggelit 
is tekintse főétkezésnek, este 
pedig keveset egyen.

Hatodszor: A család és 
a munka. Lényege a kitartó, 
kemény munka, legyen az fi-
zikai vagy szellemi, és jó csa-
ládi összefogás.

Hetedszer: A közösségi 
élet. Az ember társadalmi 
lény. Fontos, hogy tudja, 
csak a munkahelyéről ment 
el nyugdíjba, nem pedig a 
családtól, a baráti körtől, a 
lakókörnyezetétől, a közélet-
ből. Keresse a jó baráti kö-
zösségi életet! Erre alkalma-
sak a nyugdíjasklubok vagy 
-egyesületek. A jó közösség 
erősebbé, színesebbé teszi 
életét. Érdekelje a város fej-
lődése, amelyet javaslata-
ival is segíthet. Ne feledje, 
továbbra is egyenjogú állam-
polgár, hiszen ugyanúgy sza-
vaz, mint aktív korában. A 
jó, baráti klubélet erősíti az 
egészséget és meghosszab-
bítja az életet.

Nyolcadszor: A meg-
felelő higiénia. Naponta 
többször mosson kezet. Ide 
tartozik még az egészséges 
szerelem és a szex.

Befejezésül: Időskorban 
is adódnak könnyű és ne-
héz időszakok. Sokan már 
70 évesen azt mondják, én 
már öreg vagyok, és elenge-
dik magukat. Elvárják, hogy 
a családja babusgassa őket. 
Az ENSZ egészségügyi szer-
vezete szerint 60 éves korá-
tól 74 éves koráig nem idős, 
csak idősödő az ember. 75 
és 89 éves kora között idős, 
90 és 120 éves kora között 
nagyon idős, szépkorú. Ha 
figyelünk magunkra és a tár-
sadalomra, láthatjuk, hogy 
az életkor meghosszabbodik, 
különösen, ha nem hagyjuk el 
magunkat, és tudjuk azt, hogy 
az idős embernek is vannak 
feladatai. Ha időskorunkban 
is teszünk a rossz ellen, uno-
káinknak nem kell majd szé-
gyenkezniük miattunk, amiért 
nem tettünk semmit.

Sikula Szabolcs 
91 éves szegedi lakos

Több mint 60 éve élek Sze-
geden. Persze maradhattam 
volna a szülővárosomban, 
Békéscsabán, hiszen ott élt 
a családom és a rokonság 
nagyobb része. Vagy ami-
kor sorkatonai időmet töl-
töttem Budapesten, ott is 
maradhattam volna. De én 
ragaszkodtam az érettségi 
után Szegedhez, a városhoz 
és természetesen a diákkori 
szerelmemhez, aki már 55 
éve a feleségem. Itt is mara-
dok életem végéig.

Az élet már megtörtént 
velem. És akkor is, mint 
ahogy most is, az igazság 
nálam mindig objektív volt 
és maradt is. Soha senkinek 
nem voltam a bértollnoka, és 
nem is leszek. De ha az igaz-
ságot a hazugsággal keverik, 
azt nem tudom szó nélkül 
hagyni. Márpedig az utóbbi 
években kitettek magukért 
politikusaink, mindkét oldal-
ról. Úgy látszik, ilyen a poli-
tika, és nemcsak Magyaror-
szágon, hanem többnyire az 
egész világon.

Csak a hülye meg aki nem 
akarja, az nem veszi ész-
re azokat a hazugságokat, 
amelyeket naponta alkalmaz 
a regnáló orbáni hatalom. 
Holott a hazugság nemcsak 
az emlékeket mérgezi meg, 
hanem az emberek kapcso-
latait is. Hogy többet ne is 
említsek, már tizenéve ket-
tészakadt az ország.

Igazságtalan támadások 
során pártolólag magam is 
írtam már olvasói leveleket 
a helyi médiumokban Botka 
László polgármester mellett, 
elvonatkoztatva attól, ki mi-
lyen elveket vall, pedig váro-
sunk polgármesterét szemé-
lyesen nem is ismerem. Arról 
nem is szólva, hogy egy fillér 
honoráriumot sem kaptam 
soha, grátisz volt az egész. 
De úgy gondolom, hogy 
egyesek, ha fizetnek nekik, 
hajlamosak az egyenes útról 
letérni. Tapasztalatom, hogy 
mennyire sok ilyen ember 
van. Pedig a becsület min-
den garasnál többet ér!

Vajon a Déli Szó vagy a 
Lokál hetente megjelenő 
„hazugsággyűjteménye”, a 

karaktergyilkosságok pre-
zentálása, a bűnös hatalom 
melletti kiállás mennyire 
korrekt és erkölcsös? Hogy 
a keresztényi ártatlanság 
megszégyenítését ne is 
említsem. Ahol nem a kor-
rektség, a szakmai tudás a 
fontos, hanem a csúszó-má-
szó gerinctelenség, a rossz 
pártolása és támogatása, a 
feltétel nélküli részrehajlás, 
a lojalitás. És akkor azzal 
jönnek (közben meg hó-
napok, évek óta vegzálják 
a város első emberét, azt 
lesve, hogy mire is harap a 
közvélemény), hogy „Botka 
visszataszító politikai gyű-
löletkampányát a szegedi 
egyetem rektora ellen a 
hatalom féltése motiválja”. 
Ezt írta Ádám Attila szegedi 

ügyvéd. Ugyan, ki kezdte a 
vegzálást? És ha már lúd, 
legyen kövér: „Botka zavara 
érthető, ráadásul még a sa-
ját anyjának sem tud meg-
felelni”, vetette papírra sze-
mérmetlen módon ugyanez 
az ügyvéd! És akkor ezek a 
„hazugsággyűjtők”, hetente 
megjelenő lapok teret en-
gednek ennek a gerinctelen 
viselkedésnek.

Ugyan, árulják már el az 
urak, milyen kormány az, 
amelyik a fenti gyűlöletpoliti-
kára adja a fejét? Holott Fe-
renc pápa is megmondta: „ki 
magasban van, annak kell 
szolgálnia”.

Ez az orbáni rezsim min-
den elképzelhető rosszat 
elkövetett már, de eszében 
sincs, hogy szolgáljon, egy-
szerűbb uralkodni, nemde? 
Hogy is képzeli a pórnép? 
És persze az eszükbe sem 
jut a rémhírterjesztőknek, a 
vegzálóknak, hogy amit az 
ember maga mögött hagy, 
az egyszer mind utoléri, mert 
amik vagyunk és amik le-

szünk, annak a múltunk is 
része.

Aki békeidőben is az 
ellenséget keresi (Orbán 
ezt teszi egyfolytában), az 
nem leli nyugalmát, mert 
nincs tisztában vele, hogy 
önmagával van ellenséges 
viszonyban. Émile Zolát idéz-
ve: „Nincs hősibb feladat, 
mint akár csak a legpará-
nyibb igazságot is diadalra 
vinni.” Ez volna minden po-
litikus feladata, és nem az, 
hogy szétlopják az egész 
országot. Mert, tisztelt urak, 
semmi sincs rendben orszá-
gunkban, bármit is állítanak! 
Vegyék már tudomásul: nem 
önmagában az élet az, ami 
fontos, hanem hogy jól éljük 
le rövidke életünket. Csak 
lenni még nem élet!

Miért hiszi a Fidesz (vagy 
bárki is), hogy azért, mert va-
laki egyetemi rektor és szak-
májában elismert ember, 
más vonatkozásban is tiszta 
és kiváló? Rovó László rektor 
– állítólag? – több százéves 
szegedi múlttal bíró család 
sarja. Na, és? Mi bizonyíték 
van arra, hogy maga az érin-
tett személy – az ősökön túl 
– olyan nagy szolgálatot tett 
ennek a városnak, netán 
az országnak, hogy minden 
indok nélkül (de legalább-
is tisztázatlanul hagyva a 
felvetett problémákat) rátá-
madjon Szeged város első 
emberére? Ha van valakinek 
véleménye, az egyáltalán 
nem baj. De a magán- és a 
hivatali szférát tények nélkül 
pellengérre állítani, az már 
skandalum!

Az „ítéletet” hagyjuk a vá-
ros választópolgáraira! Majd 
októberben.

Sokkal többet érne, ha 
a Fidesz viselt és alig elvi-
selhető dolgai között kuta-
kodnánk. Ott rengeteg kor-
rupciót és törvénysértést 
tapasztalhatnánk. Globálisan 
kellene előbb rendet tenni a 
„nagyok” között, és meglát-
hatnánk, mindenütt másutt 
rendeződnének a dolgok.

Ajánlom mindenki figyel-
mébe Göncz Árpád egykori 
államfő gondolatait: „Ha 
szolgálni kívánok valakit, 
azokat szolgálom, akiknek 
nincsenek szolgáljuk.”

Mert, ugye, elég ember-
nek lenni ahhoz, hogy jót 
cselekedjünk.

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

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

Amit az ember ma- 
ga mögött hagy, 
az egyszer mind 
utoléri, mert amik 
vagyunk és amik le-
szünk, annak a múl-
tunk is része.

A gondolkodó em-
ber nem gyűlölkö-
dik, és embernek 
tekinti a másikat.

Egy szórólap kapcsán

A Fidesztől sem nem függet-
len, sem nem lápi Nemesi 
Pál szórólapon is hirdeti, 
hogy dolgozni jött, és rögvest 
polgármesterségre adná a 
fejét Szeged szép városá-
ban. Ekkora munkavállalási 
kedv láttán Karinthy Frigyes 
egyik Ady-paródiaverse ju-
tott az eszembe, mégpedig a 
Törpe-fejűek, lévén itt is, ott 
is a munkáról van szó. Hát 
ettől a pár(t)huzamtól tény-
leg meg kell bolondulni, meg 
kell bolondulni.

Méhes János

Nem dolgozni jöttem ide
Nem dolgozni jöttem ide
Törpe-fejű, mit akarsz tőlem?

Nehéz munka az enyém
Nehéz munka az enyém
Mi vagyunk az Új Undokak.

De jött hozzám egy törpe
De jött hozzám egy törpe
S kérdezte, mit akarok?

„Ti vagytok az Új Undokak
Ti vagytok az Új Undokak
Menjetek dolgozni ti is.”

Felgerjedt szittya vérem
Felgerjedt szittya vérem
S rászóltam Törpe-fejűre:

Hát maga megbolondult,
Hát maga megbolondult,
Hogy mindent kétszer mond, 
kétszer mond?

Karinthy Frigyes

Hady Endre: A Törpe-fejűek
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Sportmix

A BAJNOKKAL IS MEG-
MÉRKŐZNEK. Elkezdte a 
felkészülést, immár az első 
osztályra, a Szegedi Röp-
labda Sportegyesület fel-
nőtt férficsapata. Időközben 
elkészült a sorsolás is. A 
2019/2020-as idényre visz-
szatér a legmagasabb osz-
tályba a csapat, és egyből 
meg is mérkőzik a regnáló 
bajnokkal. Nusser Elemér 
fiai a címvédő Kazincbar-
cikával, a Kecskeméttel, a 
MAFC-cal, a Sümeggel és 
a Péccsel kerültek egy cso-
portba. Valamint mindenki 
megmérkőzik az ifjúsági 
válogatottal is. A hatos első 
három helyezettje folytatja a 
felsőházban, a másik három 
pedig az alsóházban. A pont-
vadászat várhatóan szep-
tember végén vagy október 
elején kezdődik.
MARATONI ÉRMEK. Nagy-
szerűen szerepelt a magyar 
válogatott a franciaországi 
Decize-ben megrendezett 

maratoni kajak-kenu Eu-
rópa-bajnokságon. A sike-
rekből az NKM Szeged VE 
két versenyzője is kivette 
a részét. Laczó Dániel (ké-
pünkön) a felnőtt férfikenus 
mezőnyben, Kálmán Brenda 
pedig az ifjúsági női kenus 
mezőnyben szerzett egy-
egy bronzérmet. Előbbi több 
mint 26(!) kilométert eve-
zett, míg Brenda valamivel 
több mint 11 kilométert tel-
jesített. A felkészítő edzők: 
Seller László, Kása Ferenc 
és Kása Péter.
MIKLER IKREK. A MOL-Pick 
Szegedbe visszatérő magyar 
válogatott kapust, Mikler Ro-
landot dupla apai öröm érte. 
Megszülettek a hálóőr ikrei. 
Mikler Narina és Mikler Do-
minik jól vannak, amint ar-
ról az édesapa a közösségi 
médiában beszámolt. Gra-
tulálunk, és jó egészséget a 
családnak!
MÉG LEHET NEVEZNI. 
Szeged igazi „kézilabdavá-
ros” hírében áll, és ezt most 
bárki alátámaszthatja. Au-
gusztus 24-én, szombaton 
Sziksósfürdőn rendezik meg 
a Sziki Kupa strandkézilab-
da-tornát. Nevezni egészen 
augusztus 20-ig lehet, a sze-
gedsport.hu oldalon megta-
lálható minden szükséges 
információ. 

Szolnokon gyűlt össze a ma-
gyar kajak-kenu mezőny az 
országos felnőttbajnoksá-
gon. Az NKM Szeged VE-ből 
Kárász Anna világbajnoki in-
duló partnerével, Kozák Da-
nutával kihagyta a versenyt, 
a többiek viszont rajthoz áll-
tak, és érmeket is szereztek. 
Nagy Bianka 200 méteres 

kenu egyesben, míg Varga 
Katalin parakajakban, Suba 
Róbert pedig parakenuban 
(mindketten egyesben) lett 
magyar bajnok. Szegedi si-
kerrel zárult az egyik Séra 
Miklós-emlékfutam, a férfi 
K4 200 méter döntője, ahol 
a Birkás Balázs, Nádas Ben-
ce, Kuli István és az újpesti 

Remek vb-főpróba

Öt arany a kajak-kenu ob-ról

Szolnokon rendezték a magyar kajak-kenu felnőtt orszá-
gos bajnokságot. Ez a verseny gyakorlatilag főpróba volt a 
szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

Tótka Sándor alkotta egység 
volt a leggyorsabb. Vasárnap 
Molnár Csenge nagyszerű 
versenyzéssel lett ezüstér-
mes C1 5000 méteren, míg 
a női kajakos mezőnyben 
szintén 5000 méteren Hor-
váth Alexandra a lehető leg-
kisebb különbséggel maradt 
le az első helyről. Az NKM 
Szeged VE versenyzői vé-
gül 5 arany-, 10 ezüst- és 2 
bronzéremmel fejezték be a 
magyar bajnokságot.

Nagy Bianka, az NKM Szeged VE kenusa 200 egyesben lett országos bajnok,  
ugyanebben a számban indul a vb-n is

Nehéz ellenfeleket sorsoltak a Szedeáknak

Kosárlabda-meccsnaptár

Elkészült a Naturtex-SZTE- 
Szedeák férfikosárlabda- 
csapatának sorsolása. And-
jelko Mandics együttese a 
tavalyi bronzérmessel kezd, 
majd a bajnokot fogadja.

Nem volt kegyes a sorsolás 
a Naturtex-SZTE-Szedeákhoz. 
Wirth Ádámék idegenben 
kezdik a 2019/2020-as 
idényt. A tavalyi bronzérmes 
Pécs otthonában lesz a sze-
zon első bajnokija, majd az 
első hazai találkozón a reg-
náló bajnok, a Szombathely 

érkezik az újszegedi sport-
csarnokba. Ezt egy újabb ha-
zai mérkőzés követi a Kecs-
kemét ellen, majd a nyáron 
alaposan megerősödő Alba 
Fehérvár otthonában lép 
pályára a Szedeák. Az ötö-
dik fordulóban pedig az a 
Jászberény érkezik Szeged-
re, amely tavaly várakozáson 
felüli teljesítményt nyújtott a 
korábbi szegedi tréner, Niko-
la Lazić irányításával. Íme, a 
bajnokság idei mérkőzései, az 
időpontok tájékoztató jellegű-
ek, így még változhatnak.

A Naturtex-SZTE-Szedeák 2019/2020-as bajnoki sorsolása

 1. forduló, szeptember 28. Pécsi VSK-VEOLIA – Naturtex-SZTE-Szedeák
 2. forduló, október 5. Naturtex-SZTE-Szedeák – Falco-Vulcano Energia KC 
     Szombathely
 3. forduló, október 12. Naturtex-SZTE-Szedeák – KTE – Duna Aszfalt
 4. forduló, október 19. Alba Fehérvár – Naturtex-SZTE-Szedeák
 5. forduló, október 26. Naturtex-SZTE-Szedeák – Jászberényi KSE
 6. forduló, november 2. Egis Körmend – Naturtex-SZTE-Szedeák
 7. forduló, november 9. Naturtex-SZTE-Szedeák – DEAC
 8. forduló, november 16. Zalakerámia ZTE KK – Naturtex-SZTE-Szedeák
 9. forduló, november 23. Kaposvári KK – Naturtex-SZTE-Szedeák
10. forduló, december 14. Naturtex-SZTE-Szedeák – OSE Lions
11. forduló, december 21. Sopron KC – Naturtex-SZTE-Szedeák
12. forduló, december 26. Naturtex-SZTE-Szedeák – Szolnoki Olaj KK
13. forduló, december 29. Atomerőmű SE – Naturtex-SZTE-Szedeák

Eb- és vb-érmek

Remekeltek  
a szegedi úszók

A nyár a nemzetközi vizes sportok időszaka, az úszóknak 
ekkor rendezik a szezon legfontosabb tornáit. A HAÁSZ 
SZUE fiataljai Oroszországban, míg a Muréna Szegedi 
Úszó- és Búvárklub kiválósága Egyiptomban járt.

A kép bal oldalán a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub 
friss vb-bronzérmes búvárúszója

Varga Jázmin, a Muréna Sze-
gedi Úszó- és Búvárklub fia-
tal versenyzője Egyiptomban, 
Sharm El Sheikhben járt juni-
or világbajnokságon. 

Kanyó Dénes tanítványa 
új országos csúcsot ért el 
400 méteres felszíni úszás-
ban, és ezzel harmadikként 
ért be a végső győztes né-
met és a második helyezett 
orosz rivális mögött. Szintén 
az úszásnál maradva, csak 

ezúttal már uszonyok nél-
kül, a HAÁSZ SZUE három 
versenyzője pedig Oroszor-
szágban, Kazanyban ugrott 
medencébe ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon. 

Fábián Fanni 200 méter 
pillangóban úszott fantasz-
tikusan és lett ezüstérmes. 
A fiúknál Fábián Milán és  
Ulrich Botond pedig a 4 x 200-
as gyorsváltóval állhatott fel a 
dobogó harmadik fokára.

Szegedi bakaroham

Sáron, vízen, akadályokon keresztül

Ez nem egy filmjelenet, ez is a feladatok között szerepelt a bakarohamon

Első alkalommal rendez-
te meg a Szegedi Sport és 
Fürdők Kft. a Magyar Hon-
védség közreműködésével 
az újszegedi partfürdőn 
a Szegedi Bakarohamot. 
Mintegy 300-an indultak a 
katonai akadályokkal nehe-
zített versenyen.

Egy verseny, amelyet garan-
táltan nem úszott meg senki 
szárazon. Az I. Szegedi Ba-
karohamon 12 kilométert 

kellett teljesítenie a neve-
zőknek, megannyi akadállyal 
nehezítve. 

A Szegedi Sport és Für-
dők Kft. szervezte viadalon 
a Magyar Honvédség segí-
tett kialakítani a pályát, ahol 
olyan terepen kellett túljut-
ni, amelyet egy katonának 
is tudnia kell teljesíteni. A 
Tisza partján például egy 
igazi katonai kompra kellett 
felmászni kötélen. De a há-
borús filmekből jól ismert je-

lenet, a szögesdrótok alatti 
kúszás sem maradhatott ki, 
a sárban, természetesen. 
Gumik között szökdelés, 
vízben futás, majomkötél-
mászás és megannyi aka-
dály. 

Mintegy háromszázan 
neveztek be a versenyre, és 
mindenki, aki teljesítette a 
12 km-t, érmet kapott. A si-
kerre való tekintettel a szer-
vezők jövőre is megrendezik 
a versenyt.
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VOLT EGYSZER EGY... HOLLY- 

WOOD 

Időpont: augusztus 15., csütör-

tök 20.15 óra

Helyszín: Belvárosi mozi, Csőke 

József terem

1969 Los Angeles. Egy munka 

nélkül maradt, tévés westernso-

rozatából kikerült, munkanélkü-

li színész (Leonardo DiCaprio) 

és jó barátja, kaszkadőre (Brad 

Pitt) együtt próbálnak boldogul-

ni Hollywood kegyetlen világá-

ban. Ez a világ azért kegyetlen, 

mert változik: Rick és Cliff eddig 

kiismerte magát a show-biznisz-

ben, de most bármerre járnak, 

arra kell rácsodálkozniuk, hogy 

minden megváltozott: a szabá-

lyok, a főnökök és a nők is… 

Quentin Tarantino kilencedik 

filmje.

RAKPARTFESZT

Időpont: augusztus 16–20., 

péntek–kedd

Helyszín: Huszár Mátyás rak-

part

Kézműves sörünnep. Kézmű-

ves sörfőzdék és streetfood he-

lyek kínálják inni- és ennivalóju-

kat az alsó rakparton, ahol több 

tucat koncertet és tűzijátékot is 

rendeznek.

SZIKI SZALON(NA) GITÁROS 

ESTEK

Időpont: augusztus 16., péntek 

18 óra

Helyszín: Sziksósfürdő Strand 

és Kemping

A szervezők szerint pénte-

kenként este hat órától újra 

hullámzik a Sziki-medence 

partján a retró hangulat. Aki 

aznap gitárral érkezik, díjmen-

tesen mehet be a strandra. 

Este pedig a tábortűz fényénél 

gitározhat, de akár szalonnát 

is süthet.

15. HUNGARIAN BLITZ  

WEEKEND – OPEL-TALÁLKOZÓ

Időpont: augusztus 16–18., 

péntek–vasárnap

Helyszín: partfürdő

A Magyar Opel-tulajdonosok 

Egyesülete szervezésében. Ope-

les vagy? Az Astrától az Ome- 

gáig rengeteg új és öreg Opel!

GYPO CIRCUS-KONCERT 

Időpont: augusztus 17., szom-

bat 20 óra

Helyszín: Huszár Mátyás rak-

part

Szeretném látni, ami nem lát-

szik. / Szeretném élni azt, ami 

hiányzik. / Megadni neked min-

dent a világon, / rövid gatyában 

járni télen-nyáron – énekli a 

Gypo. Etno punk balkáni dalla-

mokkal felszerelkezve.

HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE

Időpont: augusztus 18., vasár-

nap 20 óra

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? 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: augusztus 14. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének 
megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: IV. Béla emelte Szegedet szabad városi rangra. A nyertes: Iványiné Szűcs Piroska. Gratulálunk!

Tervezett esőnap: augusztus 

20., 21., 22.

Helyszín: Újszegedi Szabadtéri 

Színpad

A Hófehérke és a hét törpe ez-

úttal családi mesebalettként 

kerül az újszegedi színpadra. 

Kocsák Tibor és Harangozó 

Gyula Hófehérkéje az Opera-

ház legnagyobb sikere. Nem-

csak itthon, hanem külföldön 

is hatalmas népszerűségre 

tett szert. Az a titka, hogy 

nemcsak a gyerekeket vará-

zsolja el a jól ismert mese, 

hanem a felnőtteket is magá-

val ragadja a klasszikus balett 

minden szépségével előadott 

történet.
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT július 19-
én Sajcz László Krisztián és 
Halász Nikolett, Kozma Ákos 
és Nagy Orsolya, Hadnagy 
Sándor és Sárospataki Be-
áta Szandra; július 20-án: 
Horváth Péter Ferenc és 
Geltsch Nikoletta, Sárközi 
Máté és Kovács Henrietta, 
Balázs Péter és Nagy Eszter 
Anita, Lajos Gábor és Rápity 
Ágnes, Mátyás Iván Viktor és 
Gulyás Renáta Zsuzsanna, 
Kovács György és Papp Éva, 
Fodor Tamás és Savanya 
Hajnalka, Vajas Dávid és 
Papdi Nikolett, Szabó Ger-
gő és Nagy Adrienn, Sisák 
Ferenc és Márvány Dóra, 

Ágoston Róbert és Szabó 
Krisztina, Miklós-Nagy Fe-
renc Ádám és Varga Viktória; 
július 26-án: Csizmadia Jenő 
József és Kovács Zita, Nagy 
Dávid Márk és Miklós Tímea, 

Mezei Csaba József és Sip-
ka Nikoletta Anna, Csonka 
Attila és Karsai Tímea, Koza 
Martin Gábor és Orbán Vivi-
en, Nagy Máté és Tóth Esz-
ter; július 27-én: Bernáth 

Tibor és Kódor Zsuzsanna 
Anikó, Vass Zoltán Mihály 
és Nesic Daniella Szandra, 
Németh Zoltán Ádám és Bár-
kányi Andrea, Koza József 
és Lódri-Balogh Nelli, Hanyic 
Róbert és Török Zsuzsanna, 
Szabó Gyula és Jáksó Edit 
Ilona, Józsvai János és Zi-
mán Ágota, Horváth Gábor 
és Hunyadi Alexandra, Kor-
pa Dániel és Palásti Anna.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Lukács Attilának és Orbán 
Emília Zitának 07. 24-én 
Ákos Dávid, Dékány Péter-
nek és Mándity Györgyinek 
07. 20-án Nóra nevű gyer-
meke született.
Gratulálunk!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.)  
Munkahelyén viselked- 
jen kedvesen a főnö- 

kével, így érheti el a 
megérdemelt sikert. Gyere- 
keivel találjanak valamilyen 
új közös időtöltést, Ön is 
élvezni fogja a játékot!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Kedvesével töltsenek 
el kettesben egy szép 
estét, ez közelebb 

hozza Önöket egymáshoz. 
Ha családi nyaralásra utaz- 
nak, ügyeljen rá, hogy min- 
denki jól érezze magát!

IKREK (V. 21–VI. 21.) 
Remek munkájáért 
megdicsérhetik, ettől 
még lelkesebben dol- 

gozik. Több jó programra is 
meghívást kaphat barátaitól. 
Használja ki az alkalmat, 
lazítson egy kicsit! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.) 
Törődjön többet a 
párjával és a család- 
jával! Fontos Önnek 

az érzelmi biztonság, mert a 
munkájában most kevéssé 
sikeres, bár keményen dol- 
gozik. Szerencsére egészsé- 
ges, bírja erővel.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Mogorva han- 
gulatban van, ezért szá- 
moljon el tízig, mi- 

előtt megszólal a munka- 
helyén, mert stílusával köny- 
nyen elronthat mindent. Ked- 
vesének se hánytorgassa fel 
a hibáit.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 
22.)  Bármennyire jól 
dolgozik is, ne bírálja a 
kollégáit! Családjában 

reményteli a helyzet, lehet, 
hogy ingatlant vásárolnak 
és elköltöznek. Továbbra is 
vigyázzon az egészségére!

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.)   Munkájában új 
területen bizonyíthat, 
s kiderülhet, milyen 

remek csapatjátékos. Egész-
ségi állapota javulni kezdhet, 
de figyeljen oda a jelekre, 
amelyeket a szervezete küld 
Önnek!

SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.)  Ha eddig 
még nem történt 
meg, most eldőlhet, 

hogy párjával szakítanak 
vagy összeházasodnak. 
Ha sikerül nyugodtnak 
maradnia, családjában is jól 
alakulhatnak a dolgok.

NYILAS (XI. 22–
XII. 21.)   Idén most 
érkezett el a szerelem 
ideje az Ön számára! 

Kapcsolata kisimul, ha szing- 
li, társra lel. Ha emiatt ke- 
vesebbet dolgozik, elkerül- 
heti a túlterheltség okozta 
betegségeket.

BAK (XII. 22–I. 20.)  
Ha szingli, élvezheti a 
függetlenséget. Mulas- 
son önfeledten a bará- 

taival, de nehogy olyat mond- 
jon nekik, amivel megbántja 
őket! Munkájában folytatód- 
hat a sikersorozat. Azért ne 
bízza el magát!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.)  Párjával roman- 
tikázzanak egy kicsit, 
meglátja, mennyivel 

jobban érzi majd magát. Ha 
saját vállalkozásba kezdene, 
tegye meg, mostantól ked- 
vező ehhez a csillagok állá- 
sa. Használja ki ezt a 
lehetőséget.

HALAK (II. 20–III. 
20.)  Még mindig a 
szerelem szemüvegén 
át lát mindent, s ennek 

kedvese is örül. Munkahelyén 
egyre népszerűbb lehet, és 
vonzza a jólétet. Családja 
életébe pezsgést vihet remek 
programötleteivel. 

EGY 1958-BAN KÉSZÜLT FOTÓ A JAMPECEKRŐL, AKI-
KET – MA MÁR CSAK MOSOLYGUNK RAJTA – A REND-
SZER ELLENSÉGEINEK TARTOTTAK. A magyar nyelv ér-
telmező szótára szerint a jampec nagyvárosi, semmirekellő, 
feltűnően öltözködő és viselkedő, a legújabb nyugati divatot, 

szokásokat majmoló ifjú. Amikor Magyarországon megjelent 
az ötvenes években a twist és a rock and roll, több napilap is 
figyelmeztetett a jampecek „rendszerellenes tevékenységei-
re”, ami a „nyugati tánczene” és „táncstílus” feltétel nélküli 
átvételére vonatkozott. Fotó: Fortepan/Lipovits Károly

Időjárás-előrejelzés Szegedre: átmeneti enyhülés

KVANTUM  – TUDOMÁNYOS 

MAGAZIN

Augusztus 14., szerda 19.55
Válogatás a dél-alföldi tudo- 
mányos élet elmúlt félévé-
nek legfontosabb eredmé-
nyeiről készült filmekből. 
KÖRÚT – KÖZÉLETI, KUL-

TURÁLIS MAGAZIN

Augusztus 15., csütörtök 
19.25
Jane Goodall Szegeden; a 
Titanic a Dóm téren; film-
fesztivál Palicson. JÁTÉK!
10 NAPOS MENNYORSZÁG 

– RIPORTFILM

Augusztus 16., péntek 
19.25
A 23. ÁGOTA tábor ismét 
Szanazugban volt. Az ál-
lami gondoskodásban élő 
gyerekeknek ez a 10 nap
maga a mennyország.
DOKUSÁV

Augusztus 18., vasárnap 
20.00
A sandorgyuri – 80 év 50 
percben.  Kocsis Tibor film- 
je a népszerű humoristá-
ról.

Augusztus 10.
szombat

Augusztus 11.
vasárnap

Augusztus 12.
hétfő

Augusztus 13.
kedd

Augusztus 14.
szerda

Augusztus 15.
csütörtök

Augusztus 16.
péntek

35/22
Lőrinc

31/19
Zsuzsanna,

Tiborc

33/18
Klára

33/20
Ipoly

28/17
Marcell

27/15
Mária

27/15
Ábrahám

Fogadóóra

AUGUSZTUS 7., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00–15.00 (30/963-
8137, Reök-palota cukrász-
dája)

anyakönyvi Hírek




