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2.

Érkeznek
a sárga
kukák
Szeptembertől kezdik
kiosztani
a lakosságnak.

10.

8.

Nekivágtak a szezonnak
Új csapatot épít a Szedeák.

Szegedi kiállás
a környezetvédelem mellett

Szeged Város aranyérmét adta át
Máté Bence természetfotósnak Botka László polgármester.
Rekordszámú közönség, legalább kétezer érdeklődő töltötte meg a Dugonics teret

Máté Bence monumentális
természetfotó-kiállításának
megnyitóján. Jane Goodall, a

85 éves, világhírű etológus,
antropológus és természetvédő egészségi állapota miatt csak telefonon köszönthette a publikumot.
Máté Bence Szeged
aranyérmét kapta Botka
László polgármestertől, amiért a város jó hírnevét öregbíti a világban. Összesen
623 fotó található a mintegy 23 tonnás, különleges,
ledes megvilágítású paravánokból álló installációban,
amelyet Szeged központjában láthat a közönség egy
hónapon át. A polgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott: többről van szó, mint
egy kiállítás megnyitásáról
és kulturális eseményről, ez
egy közös szegedi kiállás a
környezet- és természetvédelem mellett.
Folytatás az 5. oldalon

Adjon nevet az Etelka sori sportkomplexumnak!

Hamarosan kiemelkedik a földből
az új uszoda épülete

Mindennap 120-130 munkás dolgozik az Etelka sori uszodaépítkezésen. Fotó: Iványi Aurél
Ismét a szegediekhez fordul az önkormányzat: válasszák ki az Etelka soron
épülő új fedett sportuszoda nevét!
Jól halad az új városi fe-

Egyre csak tágul a belvárosi gasztrouniverzum

Városunk a negyedik legnépszerűbb a hosszú hétvégén

Azok a tendenciák érvényesülnek a szegedi vendéglátásban is,
amelyek a jelentős egyetemmel
és turizmussal rendelkező városokat jellemzik. Kezdenek kialakulni
az úgynevezett gasztroutcák, és
természetesen a bulinegyed sem
hiányozhat a városból. Megéri éttermet, cukrászdát, különlegességeket kínáló kávézót, kézműves
sörözőt vagy más profilú helyet
nyitni Szeged legfrekventáltabb
pontjain. A vendéglátás többek
között a turizmusra is épít, amely
szárnyal városunkban.
Részletek a 3. oldalon

A Széchenyi teret a múlt hétvégén a Hungarikum Fesztivál vendégei töltötték meg.
Fotó: Szabó Luca

dett uszoda építése az Etelka soron. Az épület hamarosan elkezd kiemelkedni
a földből. Közben az önkormányzat ismét a szegediekhez fordul, hogy segítsenek

kiválasztani a létesítmény
nevét. Öt javaslatra lehet
szavazni.
Cikkünk, a kérdőív és az
adatvédelmi tájékoztató a
4. oldalon

Mérlegen a képviselők
Sorozatunkban megkérdezzük a körzeti önkormányzati
képviselőket, milyen munkát
végeztek az elmúlt időszakban. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan látják képviselőjüket és városrészüket az ott
élők. Minek örülnek? Mit hiányolnak? A Mérlegen a képviselők című sorozatunkban
ezúttal a belvárosban, Kiskundorozsmán és Makkosházán jártunk. Szondi Ildikó
a belváros újabb fejlesztéseiről beszélt, amelyek az itt élő
emberek érdekeit szolgálják.
Ő ugyanis az itteni közösség-

gel együttműködve igyekszik
megvalósítani az elképzeléseit. Mihálffy Béla büszke az új
dorozsmai orvosi rendelőre, a
megújult kis piacra, az utóbbi
időben elkészült víztározóra,
és hogy sikerült felújítani a
templomdombon lévő szobrokat. Kozma József a teljes
egészében paneles Makkosházról úgy fogalmazott, hogy
legfontosabb feladata a városi szolgáltatásoknak és a
környezet minőségének harmóniában tartása.
Összeállításunk a 6–7. oldalon
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Térképek készültek a kerékpárosoknak Sárga kukák váltják fel
a sárga zsákokat

Szeged a legbringásabb hazai nagyváros: minden ötödik lakója kerékpárral közlekedik.
Fotó: Szabó Luca
Új kerékpáros-térképek készültek Szegedről: az egyiken
az összes kerékpárparkoló és
-szerviz látható, a másikra a
túraútvonalakat rajzolták be.
A SASMob Partnerség
támogatásával jelent meg
két letölthető térkép, mely
a szeged.hu internetes oldalán keresztül is elérhető.
Az egyik oldalon a szegedi

látnivalókat, a kerékpárúthálózatot, valamint a B+R
kerékpáros parkolási lehetőségeket, a bicikliboltokat
és -szervizeket jelölték be.
A térkép másik oldalán a
szegedi közösségi közlekedési szolgáltatók vonalhálózati térképének sematikus
rajza látható, valamint egy
ajánló a Szeged környéki

kerékpáros túraútvonalakról. A Kerékpáros Zsebtérkép nyomtatott formában
mindenkinek elérhető a
Tourinform Széchenyi téri
irodájában, szeptembertől
az Agórában és a TIK-ben,
valamint az SZKT, a DAKK
és az szegedi környezetgazdálkodás ügyfélszolgálati
irodáiban.

Tovább fejleszti a környezetbarát hulladékgyűjtést a Szegedi Hulladékgazdálkodási
NKft. Szeptember közepén
kezdik meg a sárga zsákokat
felváltó sárga kukák kiosztását, amelyekből mintegy 30
ezer darab kerül Szegedre,
háromféle méretben. A tervek szerint év végére befejezik az átadásukat, és a jövő
év elejétől már az egész városban az új edényekbe gyűjtik szelektív módon a papírt,
a műanyagot és a fémdobozokat. Mindenkit időben értesítenek majd arról, mikor
mit kell tennie.
Előre többször meghirdetett gyűjtőpontokon adják
majd át a kukákat a környé-

ken lakóknak, előreláthatólag pénteki és szombati napokon. Aki nem tudja maga
hazavinni, kérheti, hogy szállítsák ki neki. A több tízezer
új kuka szabályos átadása
nem lesz könnyű feladat,
ezért várható, hogy az év végénél hamarább nem végeznek vele.
Koltainé Farkas Gabriella
ügyvezető igazgató a Szeged Televíziónak elmondta:
a 120 literes sárga kukákkal a sárga zsákokat váltják
fel a kertes házas városrészekben, a 240 literes és
az 1100 literes edényeket
pedig a belvárosban és a
társasházakban élők használhatják majd.

Érkeznek az értesítők
az október 13-i választásra
A napokban kezdte kézbesíteni a Magyar Posta az október 13-i önkormányzati választásra szóló értesítőket.
Mintegy nyolcmillió szavazásra jogosult állampolgárt tájékoztatnak arról,
hogy a neve szerepel a névjegyzékben, és hol kell majd
leadnia voksát októberben.

Aki nem kapja meg a levelet
augusztus 23-áig, keresse
fel a helyi választási irodát,
és ellenőrizze a névjegyzéket.
Kocsis Zsolt, a szegedi
választási iroda munkatársa a Szeged Televíziónak
elmondta: aki nem kap ilyen
értesítőt, az a lakcíme sze-

rinti helyi választási irodánál
érdeklődhet. Szeged esetében a kollégái a Huszár utca
1. szám alatt várják a választópolgárokat. Nemcsak
ezekkel az értesítős kérelmekkel kapcsolatban lehet
őket keresni, hanem általában bármilyen, névjegyzékkel kapcsolatos kérelemmel.

A sárga kukák regimentje már a hulladékgazdálkodás
Sándorfalvi úti telepén várakozik.

Felújítják
az Acél utcai
idősek
otthonát
A pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság döntése
értelmében a szegedi önkormányzat 24 millió forintot
biztosít az Acél utca 1. szám
alatt lévő idősek otthona felújítására.
Az épületben a Szegedi
Kistérség Többcélú Társu-

Az önkormányzat
24 millió forinttal
járul hozzá az épület részleges felújításához.
lása Szociális Intézménye
működik. Idős emberek
laknak itt, és kapnak teljes ellátást, ezért fontos az
épület mielőbbi felújítása.
Elsősorban a mosdók korszerűsítésére lenne szükség, ám az intézmény saját
forrásból nem tudja finanszírozni a munkálatokat.
Az önkormányzat ezért járul hozzá 24 millió forinttal
az épület részleges felújításához.
A támogatásról a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Intézménye és
az önkormányzat szerződést
ír alá, és az ezt követő harminc napon belül utalják az
összeget. Ezután kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok.

Közlemény
A Helyi Választási Iroda a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a
értelmében a 2019. október 13. napjára kitűzött, helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. §-a értelmében az egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltséghez az adott
választókerület választópolgárai legalább 1%-ának ajánlása, a polgármester-jelöltséghez
legalább 500 ajánlás szükséges. Jelöltet bejelenteni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet,
a választási bizottsághoz. Ugyanezen jogszabály 10. §-a alapján a kompenzációs lista
bejelentéséhez Szegeden legalább 11 egyéni választókerületben kell jelöltet állítani. A
kompenzációs listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00
óráig lehet bejelenteni.
Választókerületenként szükséges ajánlások száma a Nemzeti Választási Iroda által 2019.
augusztus 8. napján rendelkezésre bocsátott adatok alapján:
Vál. ker.

1%

Vál. ker.

1%

1.

74

11.

63

2.

69

12.

66

3.

75

13.

63

4.

66

14.

68

5.

71

15.

64

6.

65

16.

68

7.

71

17.

65

8.

63

18.

65

9.

67

19.

68

10.

66

20.

73

Jelen Közlemény a www.szegedvaros.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatain, valamint a Szeged Televízió képújságfelületén kerül közzétételre.
Szeged, 2019. augusztus 8.

Dr. Martonosi Éva
Jegyző
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A negyedik legnépszerűbb város Szeged a hosszú hétvégén

Egyre csak tágul a belvárosi gasztrouniverzum

Az Oroszlán utca is egyike a trendi gasztroutcáknak. Fotó: Szabó Luca
Szegeden is érvényesülnek
a vendéglátásban azok a
tendenciák, melyek a jelentős egyetemmel és turizmussal rendelkező városokat jellemzik. Kezdenek
kialakulni az úgynevezett
gasztroutcák, és természetesen a bulinegyed sem hiányozhat a városból.
Úgy tűnik, még mindig nagyon megéri éttermet, cukrászdát, különlegességeket
kínáló kávézót, kézműves
sörözőt vagy más profilú vendéglátóhelyet nyitni Szeged
legfrekventáltabb
pontjain. Egyre több új hely nyílik
ugyanis olyan épületekben,
amelyekben korábban élelmiszerbolt, bank, esetleg
valamilyen hivatal működött.
Az is jellemző, hogy a már
meglévő
szórakozóhelyek
tőszomszédságában nyílik
új kávézó, étterem, esetleg
söröző. Míg korábban a vendéglátósok igyekeztek minél
messzebb menni a konkurenciától, most inkább a
másik tőszomszédságában
nyitnak új helyet. Ez annak
a jele, hogy van fizetőképes
kereslet a városban, így nyári estéken telt házzal üzemelnek az egymás mellett
sorakozó szórakozóhelyek,
kicsit úgy, mint Budapesten
a Ráday utcában.

A tudásipar hozza
az igényt
Szegeden az olyan iparágak,
mint az informatikai szektor,
az SSC (magyarul a szolgáltató központok), a kutatásra
és fejlesztésre épülő tudásipar és maga az egyetem is
„kitermeli” a fizetőképes vásárlót és az igényt is az újdonságokra.
Kialakultak az úgynevezett gasztroutcák, melyeken

sétálva szinte csak vendéglátóhelyekbe botlunk. Ilyen lett
például a Kölcsey utca, amelyen csak az idén legalább
négy új hely nyílt. Ha a kiskörúttól elindulunk, kilenc különböző profilú hellyel találkozhatunk. Ez a szegedi belváros
egyik legrövidebb utcája, ám
közel van mind a Kárász utcához, mind a Dugonics térhez,
mind a Dóm térhez, ezért a turisták előszeretettel sétálgatnak itt, és ha már koptatják az
utcaköveket, le is ülnek enni
valamit, esetleg elnyalnak egy
fagyit, vagy megisznak egy
üdítőt.

Gasztroséták
keresztül-kasul
A turizmus húzóágazattá
kezd fejlődni, Szeged ugyanis
rendre ott szerepel a legkedveltebb és leglátogatottabb
városok között. Gyönyörű és a
Reök-palotához méltó kávézó
nyílt Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház néven, néhány
hete működik a Trattoria il
Divo, egy igazi olasz étterem
a Kölcsey utca közepén; ott a
The Mayo, a Kárász utcához

Igazi gasztroutcává fejlődött az utóbbi években az Oskola utca is, ahol a régi bevált
helyek mellett most megjelent
például egy pálinkára és egy
vegetáriánus étrendre specializálódott vendéglátóhely is. A
nagy hírű Alabárdos étterem
ugyan éppen átalakítás alatt
áll, ám új tulajdonosa azt ígéri, rövidesen kinyit. Az Oskola
utcában egyébként is nagy a
választék, hiszen az itt fellelhető kilenc vendéglátóhely
között van hamburgerező,
cukrászda, pizzéria, török specialitásokat kínáló étterem
és a reformkonyhára épülő
új vállalkozás, valamint a jó
öreg klasszikus, a Vendéglő a
régi hídhoz, de még egy menő
cukrászda is, Sugar&Candy
néven.

Faloda, salátázó,
bisztró, cukrászda
Ha az Oskola utcából az
Oroszlán utcán elindulunk
a Klauzál téren és a Kígyó
utcán keresztül a Feketesas
utcáig, akkor szintén egy
gasztroútvonalat fedezhetünk fel magunknak. Itt is

Hasít a turizmus
Megtelnek a szálláshelyek az államalapítás ünnepének négynapos hosszú hétvégéjén: a Szállás.hu adatai szerint a tavalyihoz képest több mint a felével nő
a forgalom. Idén Siófok, Hajdúszoboszló és Eger után
Szeged vonzza a legtöbb vendéget. 57 százalékkal nő a
forgalom, míg egy átlagos augusztusi hétvégéhez viszonyítva több mint két és félszeres a növekedés.

érve, vagy a Kale, egy török étterem, amely nem régi, és ott
vannak persze a már megszokott ismerősök is, a görög-török Tróján át a Famousig,
amerikai ízeivel. Innen pedig
már csak egy ugrás egy gasztrokocsma, a Maláta vagy a
Katedrális étterem.

rengeteg új hely nyílt az
utóbbi időszakban, és annak
ellenére, hogy ezen az útvonalon 10 különböző vendéglátóhely kínálja a szolgáltatásait, a teraszok még a forró
délutánokon is tele vannak.
Nemrég nyitott például a
Rudi és Fickó, amely faloda-

ként és finomság-előállító
műhelyként
aposztrofálja
magát, de még mindig ott
a nagy hármas: a John Bull,
az Oldies és a Bistorant is. A
Klauzál téren a kis Virág, a
nagy Virág, a Hatosrétes és
az A Cappella négyes láttán
ember legyen a talpán, aki
nem kíván meg valami édeset. A szökőkútnál a kis udvarban van egy mexikói kantin, a Jalapeno, mellette egy
cuki kávézóval, Kék Elefánt
néven, s ha elég a sütiből és
a mexikóiból, akkor a szintén nem régi Zöld Levelecske salátázó a jó választás. A
Kígyó utcában a Rétesbolt
neve önmagáért beszél, és
ha még mindig nem elég a
süteményözönből, akkor ott
a Süti nem süti a Tisza Lajos körúton, szintén nagyon
közel.
Úgy tűnik, hogy itt is érvényesül az a tendencia, amely
egyre inkább tapasztalható a vendéglátóiparban: a
különböző specialitásokat
kínáló helyek jól megférnek
egymás mellett, sőt olykor
egymásnak segítenek azzal,
ha az utcába csalják a vendéget, hiszen egy étteremből
sokszor átülnek a turisták
egy fagyira vagy kávéra a
szomszédos cukrászdába,
esetleg a sörük mellől felállva egy gyorsétteremben töltik meg a hasukat.
Ne feledkezzünk meg
az ideiglenesen kitelepülő
vendéglátósokról sem, a Dugonics téren, az Aradi vértanúk terén, esetleg a Vedres
udvarában. Kintebb a bulinegyed az egyetemisták útvonalára épít; következnek a
Vitéz utcai, Ady téri, kiskörúti
pizzériák, kifőzdék, menzák,
borozók, sörözők. Így az emblematikus A. Platz, a Pivo, a
Nyugi és a Campus közvetlenül az egyetemi könyvtárnál.

Vélemény
Szégyelljük magunkat!
„Szégyellem magam azért, amit ezzel a bolygóval tettünk” – mondta pár éve egy előadásában Jane Goodall
etológus, főemlőskutató és természetvédő, az egyik
leghíresebb tudós a világon. Goodallnak igaza van: aki
legalább egy kicsit sem szégyelli magát, amikor híreket
olvas az őshonos erdők pusztításáról és a környezetszennyezésről, vagy nem hajlandó szelektíven gyűjteni
a szemetet, az nem érdemli meg ezt a bolygót. Az is szégyellje magát, aki nem látja az ok-okozati összefüggést a
természetpusztítás és a tárgyak iránti mértéktelen vágy,
továbbá a minden korábbit felülmúló fogyasztási őrület
között.
Máté Bence természetfotós felkérésére pár napja
Jane Goodall telefonon üdvözölte városunk szülöttének
lélegzetelállító tárlatát. 623 kép arról, ami a legfontosabb kellene, hogy
legyen számunkra:
„Hidegháborúsdit ját623 elkapott pillaszanak, miközben a hánat a természet
ború már más színtéren
kincseiről. Szerenzajlik: felforr a bolygó.”
csésnek érzem magam, hogy hallhattam a világhírű etológust, és amiatt is, hogy beszélgethettem Máté Bencével. Nem azért, mert a világ egyik
legismertebb természetbúvára magyar, hanem mert
elképesztően sokat lehet tanulni tőle, többek között a
természettel szembeni alázatról, szeretetről, elhivatottságról és lelkesedésről.
Figyeljünk a szavaira, tanuljuk el tőle és társaitól,
hogyan kell harmóniában élni a természettel, amennyire csak lehet! Beszélgessünk azokkal, akik még mindig
úgy gondolják, hogy a természet feladata kiszolgálni az
ember igényeit! Legyen új vezérelvünk! Ne azt kérdezzük, a bolygó mit tehet értünk, hanem azt, hogy mi mit
tehetünk a bolygónkért! Szentimentális vagyok? Nem
gondolom. Akkor, amikor a világ még mindig vezető hatalma, az Egyesült Államok elnöke a saját politikai céljai
érdekében megkérdőjelezi a bolygószintű felmelegedést
és klímaváltozást, amikor követőkre talál dél-amerikai
és európai államok vezetői között is, akkor semmi nem
számít szentimentálisnak. Kínáról és Oroszországról
vagy az arab olajtermelő államokról pedig már ne is beszéljünk.
Hátborzongató belegondolni, hogy jelenleg a világ
egyik meghatározó vezetője sem hajlandó behúzni a
féket a szakadék felé tartó vonaton. Meggyőződésem,
hogy a Föld sírját ássák azok, akiknek lehetőségük lenne
világos üzeneteket megfogalmazni a tömegeknek, hogy
elég volt, vegyünk vissza, ez így nem mehet tovább, ők
mégis inkább saját politikai pecsenyéjüket sütögetik, hidegháborúsdit játszanak, miközben a háború már más
színtéren zajlik: felforr a bolygó.
Eddig nagyon távolinak tűntek Földünk utolsó órái.
De most, amikor rekordmelegeket mérnek Alaszkában,
olvadnak a sarki jégtakarók, és a világ minden táján
több fokkal magasabb átlaghőmérsékleteket jegyeznek
fel, mint néhány évtizede, akkor az ember rádöbben: a
természet nem évezredek alatt megy majd tönkre, a Föld
nem 3019-ben válik lakhatatlanná, ha így haladunk, hanem vélhetően, amint átjutunk egy bizonyos holtponton,
egy vörös vonalon, akkor pillanatok alatt összedől az
ökoszisztémának nevezett rendszer.
Hogy is mondta a mindig magabiztos tudatlanok által oly sokat bírált 16 éves svéd lány, Greta Thunberg?
„Az emberiség háza nemsokára összeomlik.” A repedések már látszanak, a tető megrogyott. Már nem lehet
úgy érvelni, hogy „nem érdekel, mert egyedül hiába
óvom a környezetet”. Ennek vége. Mindenkinek egyénileg kell változni, és az egyéni változás majd összeáll egy
egésszé. Higgyék el, az utolsó órában vagyunk.
Cservenák Zoltán
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Adjon nevet az Etelka sori sportkomplexumnak!

Hamarosan kiemelkedik a földből
az új uszoda épülete

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az „Adjon nevet Szeged új uszodájának”
című kérdőívvel kapcsolatosan
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános
Adatvédelmi Rendeletének előírásaival (továbbiakban: GDPR) összhangban az „Adjon nevet Szeged új uszodájának” című kérdőívvel kapcsolatban az alábbi tájékoztató kerül kiadásra:
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Képviselő: Dr. Martonosi Éva jegyző
Levelezési cím: 6745 Szeged, Pf. 473.
Telefonszám: (62) 564-364
Honlap: www.szegedvaros.hu
2. Adatvédelmi tisztségviselő neve, elérhetősége:
Dr. Kóborné Dr. Holzinger Gabriella
Levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Telefon: (62) 564-128
E-mail: dpo@szeged.eu
3. Érintett személy: kérdőívet kitöltő természetes személy
4. Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, lakcím
5. Az adatkezelés célja: A szegedi lakosok javaslatainak megismerése
Szeged új uszodájának elnevezésére, valamint időszakonként exkluzív
tartalmú tájékoztató hírlevél küldése azon szegedi lakosoknak, akik
megadják lakcímüket, illetve e-mail címüket.
6. A személyes adatok kezelésének jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – önkéntes hozzájárulás

Tavaly augusztus 22-én tették le az új uszoda alapkövét. Balról jobbra: Joób Márton, a közgyűlés sportbizottságának
elnöke, Botka László polgármester, Paár Attila, a kivitelező West Hungária Bau Kft. ügyvezetője
és Szabó Sándor országgyűlési képviselő. Archív fotó: Iványi Aurél
Jól halad az új városi fedett
uszoda építése az Etelka
soron. Az épület hamarosan elkezd kiemelkedni a
földből. Közben az önkormányzat ismét a szegediekhez fordul, hogy segítsenek
kiválasztani a létesítmény
nevét.
A korábbi felhívásra érkezett ötletek közül a sportszakmai zsűri ötöt tartott
alkalmasnak a névadásra.
A postaládákba eljuttatott
és a lentebb is megtalálható kérdőíven az érdeklődők
ezek közül választhatják ki a
legrokonszenvesebb elnevezést. Az űrlapot fel lehet adni
postán, vagy bedobható a
városháza portáján elhelye-

zett gyűjtőládába (Széchenyi
tér 10.). A javaslatokat interneten is fogadják, az önkormányzat honlapján keresztül
(www.szegedvaros.hu). A válaszokat 2019. szeptember
20-áig várják.
Az elmúlt évek során az
Etelka sori fedett uszoda
tervezésére és az építkezés
előkészítésére Szeged város
önkormányzata egymilliárd
forintot költött. Az öt medencét magába foglaló új
létesítmény alapkövét tavaly
augusztusban rakták le, azóta épül a város régóta várt
sportkomplexuma.
A beruházás jól halad; az
épület hamarosan elkezd kiemelkedni a földből. Csanádi
Zoltán, a városi beruházáso-

kat koordináló Szeged Pólus
Kft. igazgatója elmondta: a
kivitelező elkészült a pinceszinti alaplemezzel, a hozzá
tartozó cölöpalapozással, valamint az oldalfalakkal. Jelenleg a munkások a pinceszinti födém vasszerelését
és zsaluzását végzik. Mindennap 120-130 munkás
dolgozik az építkezésen, a
hét hat napján. Az épületbe
összesen 18 ezer köbméter
beton kerül majd, ennek felét már be is építették.
Az Etelka soron felépülő
fedett uszoda nettó alapterülete több mint 13 ezer
négyzetméter lesz, s nem
csupán a versenyúszásra,
hanem a szabadidő eltöltésére is lehetőséget nyújt

majd. Közel 1200 főt befogadó lelátója lesz a létesítménynek, és az úszómedencék mellett konditermek is
a vendégek rendelkezésére
állnak. A négyszintes létesítményhez egy körülbelül 300
személyautó befogadására
képes parkoló is épül.
Szentgyörgyi Pál alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője hozzátette: az új sportuszoda
építését végző generálkivitelezőnek az épület elkészítése mellett ki kell alakítania
egy parkolót, valamint trolimegállókat és egy körforgalmat is, amely az uszodához
való bejárást könnyíti meg,
továbbá virágosítania kell a
létesítmény környékét.

7. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Az érintett által
megadott személyes adatokhoz kizárólag olyan – a Hivatal alkalmazásában álló, illetve velük jogviszonyban álló – személyek férnek hozzá,
akik számára ez a jogosultság a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges; különösen a Hivatal Fejlesztési Irodájának, valamint Jegyzői Irodájának a munkatársai.
8. Címzettek I. – a következő harmadik személyek részére történik
adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás harmadik személyek részére.
9. Címzettek II. – az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó:
Nincs.
10. A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év.
11. Adatbiztonság az adatkezelés során: a Hivatal a személyes
adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett
szervereken/fizikai helyiségekben tárolja. A Hivatal az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a
biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági
osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
szóló 41/2015. (VII. 15.) BM-rendelet követelményei szerint kialakított
információbiztonsági irányítási rendszert működtet.
12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
• tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az
érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1)
bekezdés szerinti információkat megkaphassa. A Hivatal a személyes
adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére.
• helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban
megadott elérhetőségeken keresztül kérje a Hivataltól pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.
• adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy
az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje a Hivataltól a
személyes adatainak törlését, amennyiben azokra már nincs szükség
jelen adatkezelés céljából kifolyólag; az érintett visszavonta hozzájárulását, és a személyes adatok kezelésének nincsen más jogalapja; a
személyes adatokat jogellenesen kezelték.
• adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy
az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje a Hivataltól,
hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett
vitatja a személyes adatok pontosságát; a személyes adatok kezelése
jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen
adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
• jogorvoslathoz való jog: A jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató 14. pontja tartalmazza.
• önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog: Az érintett
jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
bármikor visszavonja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
13. Az érintett erre irányuló kérelme esetén a Hivatal köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
egy hónapon belül – közérthető formában, írásban megadni a választ.
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
• panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.;
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 3911400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),valamint
• bírói jogérvényesítés. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
15. Egyéb tájékoztató elemek:
• A személyes adatok szolgáltatása az érintett hozzájárulásán alapul.
• Az érintett nem köteles személyes adatait megadni. Amennyiben
megadja nevét és lakcímét, akkor a későbbiekben a Hivatal postai úton
küld hírlevelet az érintett részére. Amennyiben csak e-mailben szeretne
az érintett tájékoztatást kapni, csak az e-mail címet kell megadnia. Ha
az e-mail címet és a lakcímet is megadja az érintett, abban az esetben
mindkét csatornán kézbesítésre kerül az időszakos hírlevél. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni (erről bővebb felvilágosítás a hírlevélben
található).
• A küldemények postai kézbesítését a Magyar Posta Zrt. (Székhely:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.) végzi. A lezárt küldemények
kézbesítése során a boríték külső oldalára esetlegesen felírt „Feladó”
nevét, címét a posta egyes alkalmazottai feladatellátásuk során megismerhetik. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési feltételei a hivatalos honlapjukon érhetőek el.
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Zsúfolásig megtelt Szegeden a Dugonics tér

Máté Bence kiállítása kiállás a környezetvédelem mellett

Legalább kétezren töltötték meg a Dugonics teret Máté Bence monumentális természetfotó-kiállításának megnyitóján. Fotó: Szabó Luca
Folytatás az 1. oldalról
– Aki nem dugja homokba a
fejét, az tudja, hogy mára az
emberiség legnagyobb kihívása a klímaváltozás, és legnagyobb közös felelőssége
a környezetvédelem – fogalmazott Botka László polgármester Máté Bence kiállításának megnyitóján. Hangsúlyozta: a városfejlesztési
tervek lényege, hogy Szeged
legyen a legzöldebb magyar
város. A polgármester bejelentette: véderdőket telepítenek Szeged köré, és fásítással, növények telepítésével
növelik a zöldfelületeket;
néhány éven belül minden
városi középületen napelem
lesz, földgáz helyett geotermikus energiával fűtik majd
a távfűtéses lakásokat, továbbfejlesztik a kerékpárút-hálózatot, és teljesen
elektromos lesz a közösségi
közlekedés.

Természetfotós
a csúcson
A természetfotós szakma
csúcsára ért Máté Bence, innen már nincs feljebb. Mégis
törekszik az újításokra, s folyamatosan azon kísérletezik
munkatársaival, hogy még
jobb képeket készíthessen.
A szeged.hu-nak adott interjúban elárulta, a szegedi
kiállításra az elmúlt húsz év
legérdekesebb pillanataiból
válogattak. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek a
legértékesebb vagy legtöbb
díjat nyert felvételek. Ha valaki végignézi a 623 fotót,
akkor láthatja, hogy a képek összhangban vannak
egymással, szín- vagy akár

témaválasztásban is. A paravánokra kívül hatalmas
méretű képeket tettek, ami
nyomdatechnikai kihívást is
jelentett. Hiszen közelről is
jól kell kinézniük, hogy finom
részleteket fedezhessen fel
a néző. A kiállítás saját ötletből született, a paravánrendszert is a természetfotós és
csapata tervezte, így lett jól
szállítható, bírják az érintést,
az erős napsütést, de a csapadékot is.

Túrákat szervezne
a vadlesekbe
– A következő lépés kitalálni, hogyan tudjuk kivinni az embereket terepre,
megmutatni nekik ezeket a
jeleneteket. Szeretnénk túrákat szervezni az általunk
készített lesekbe, ezzel is
felpörgetnénk a nemzeti
parkok látogatottságát, és
nem titkolt célunk, hogy
környezetvédelemre tanítsuk az embereket. A terveink szerint túravezető is
segíti majd a látogatókat.

Az egész lényege, hogy magyar földön olyan jeleneteket lehet majd látni, ami e
nélkül a lesrendszer nélkül
elképzelhetetlen. A vadlesek olyanok, mint a soha el
nem készülő házak. Nagyjából 4-5 évbe telik, mire
lehet használni egy jó lest.
Kell bele légtechnika, fűtés,
szigetelés. Egy igazán jó lesbe úgy kell bejutni, hogy az
állatok ne tudják, hogy ott
vagy – fogalmazott a fotós.
– Bármilyen furcsa, de a szó
„unatkozós”
értelmében
egyáltalán nem kell várakoznom fotózás közben. Amikor
várok a pillanatra, rengeteg
természeti esemény történik előttem. A gombnyomás
előtti pillanat egyfajta felkészülési időszak; a munkám
arról szól, hogy jó eséllyel
tudom, mi fog történni a kép
elkészítése előtt. Ismernem
kell az állatok viselkedését,
tevékenységét. Ezer akció
történik, hatalmas koncentrációt igényel egy fotózás,
fizikailag és szellemileg is
lefáraszt. Nagyon fontos a

Egy a 623 világító kép közül.

reakcióidő, és hogy észrevedd a természet rezdüléseit, különben nem tudod
elkapni a pillanatot. Ráutaló
jelek vannak egy-egy fontos
pillanatnál, ezeket a jeleket
kell felismerni.

da vagyok, mert úgy nyertem
világversenyeket, hogy erdei
pintyeket és a körülöttünk
élő állatokat fotóztam, és
ezekkel győztem le egzotikus
helyeken készített képeket.
Fényképezés szempontjá-

Jane Goodall üdvözlete
A világhírű angol természetvédő, Jane Goodall telefonon azt mondta a szegedi kiállítás közönségének, hogy
nemcsak a hangja van jelen, hanem a lelke is az egybegyűltekkel van. Hozzátette, mindannyiunknak segíteni
kell abban, hogy az emberek megértsék, milyen gyönyörű a természet, ami nemcsak a távoli tájakról szól,
hiszen mindig körbevesz bennünket, a kertjeinkben, a
parkjainkban, mindenütt. Ebben a fotók elképesztően
fontos szerepet játszanak. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy harmóniában kell élnünk a természettel, és sokkal kisebb nyomot kell hagynunk a környezetünkön.

Ismerd meg
a környezetedet!
Aki természetfotózásra vállalkozna, annak Máté Bence
azt tanácsolja, hogy lakóhelye környezetének megismerésével kezdje. – Erre jó pél-

ból teljesen mindegy, hogy
Afrikában vagy az újszegedi
ligetben vagyunk. Sőt aki
korlátozott lehetőségekkel
bíró környezetbe születik, az
kreatívabb lesz. Ha nem elefántot fotózol, hanem cserebogarat, akkor sokkal több
kreativitás kell a versenyképességhez – magyarázta.
Jane Goodallt úgy ismerte
meg, hogy amikor az angol
kutató három éve Magyarországon tartott előadást,
volt három szabadnapja. Az
egyik kérése az volt, hogy
felkereshesse a természetfotóst. Máté Bence egy napon
át kísérte a lesek között, órákat töltöttek együtt, vendége
nagyon jól érezte magát, ös�szebarátkoztak.
– Megtudtam, hogy a
Sziget Fesztiválon tart előadást, és az is kiderült, hogy
pénteken szabad, felhívtam

hát, hogy jöjjön el Szegedre.
Örömmel elvállalta, igaz,
később le kellett mondania
az utazást, mivel másnap
hajnalban 5-kor már indult
a gépe Tanzániába, és az
egészségi állapota sem
tette lehetővé, hogy eljöjjön Szegedre – mesélte az
előkészületekről. Jane Goodall szava messzire elér, de
nemcsak ő, sok más tudós
is évtizedek óta szót emel
a bolygó megmentéséért.
Mégsem annyira az ő, hanem például az ENSZ klímakonferenciáján is felszólaló
fiatal lány, Greta Thunberg
szavaira kapták fel a fejüket az emberek. Erről Máté
Bence azt mondta: – Fontos
a tálalás, ő át tudott jutni az
ingerküszöbön. Azért jó, ha
egy fiatal beszél erről, mert
ő még sokáig szeretne itt
élni. Ezzel én is így vagyok.
Annyi mindent kaptam a
természettől húsz éven keresztül, miközben rájöttem,
hogy mi érdekli az embereket. Ha figyelnek rám, akkor
ezt miért ne használjam a
természet védelme érdekében? A képek, a hírnév
az eszköz, hogy felhívjam a
figyelmet arra, ami nekem
és valójában mindenkinek
fontos. Ez egy ziccer, amit
be kell lőni.
A globális felmelegedés
és a klímaváltozás még mindig vita tárgya. Erről a problémás helyzetről Máté Bence
úgy fogalmazott (s ezt Böjte
Csabától tanulta), hogy nem
szeret ítélkezni másokról. Inkább szeretné megismerni,
ki miért gondolja azt, amit.
Cservenák Zoltán
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Mérlegen a képviselők – Önök mondanak véleményt

Milyen munkát végeztek?
Sorozatunkban megkérdezzük a körzeti önkormányzati képviselőket, milyen
munkát végeztek az elmúlt
időszakban. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan látják képviselőjüket és városrészüket az ott élők. Minek
örülnek? Mit hiányolnak?
A Mérlegen a képviselők című
sorozatunkban ezúttal a belvárosban, Kiskundorozsmán
és Makkosházán jártunk.

Szondi Ildikó
együtt gondolkodik
a közösséggel
Szegeden a 11-es választókerület legnagyobb része
a belvárosi területet fedi
le, de kiterjed Alsóváros és
Móraváros egyes részeire is.
Hekáné Szondi Ildikó képviselte az utóbbi öt évben az
itt élők érdekeit, és mivel
ismert közéleti szereplő, nehezen találnánk olyan embert, aki ne tudná, hogy ki
ő. A Közéleti Kávéház programsorozat szervezőjeként
ugyanis évi 40-50 rendezvény fűződik a nevéhez, me-

Barna Lajosné Olgi nagyon büszke a szökőkútból kialakított sziklakertre,
mely a Tömörkény-gimnázium előtti téren található. Rendszeresen gondozza a virágait. Fotók: Szabó Luca
együttműködve
igyekszik
megvalósítani az elképzeléseit.
Barna Lajosné hatvan
éve él Szeged központjában, és igen jó a kapcsolata a városrész képvise-

jekt indult el a városközpontban az utóbbi időszakban. Ide sorolhatjuk az év
elején megkezdett rekonstrukciós munkát a Móra Ferenc Múzeumban, illetve a
rövidesen induló felújítási

belvárosi területen legyen
nyilvános vécé, amely rövidesen megvalósul, ugyanis
a nagypostánál és az Aradi
vértanúk terén is lesz ilyen
szolgáltatás. A képviselőnő nagyon büszke arra,

lőjével. Együtt találták ki
például, hogy a Tömörkény
István Gimnázium előtti téren a megszűnt szökőkút
építményébe sziklakertet
telepítsenek. Ma már gyönyörű virágok pompáznak
itt, s Olgi néni mindennap
locsolja és gondozza a kertet. Az Árpád téren lévő
szökőkutat pedig rövidesen
felújítják és korszerűsítik.
A körzet nagyon szerencsés olyan szempontból,
hogy rengeteg uniós pro-

munkálatokat a Stefánia
és a Móra park környékén.
Jól halad a Belvárosi mozi
felújítása is, amely teljesen
új köntöst kap, s így igazi
ékköve lesz Szeged központjának.
A Tisza Lajos körúton
út- és buszmegálló-felújítás
jelzi, hogy a forgalmas belvárosi területeken folyamatosan karban kell tartani a
legfontosabb útvonalakat.
Régi lakossági igény, hogy
a turisták által is látogatott

Mihálffy Béla büszke
a fejlesztésekre
Szeged 1-es számú választókerülete a város közigazgatási
határától a Maty-Fehértói-főcsatornáig, a Vályogos utca
és a Szélmalom utca páros oldalától a Bölcs utca páros oldaláig, valamint a Hajdú utca
páratlan oldalától a Kubikos
utca páratlan oldaláig tart.
Mihálffy Béla képviselte az
utóbbi öt évben a dorozsmai
területen élő emberek kétharmadának érdekeit.
A képviselő büszke az új
orvosi rendelőre, a megújult
kis piacra, az utóbbi időben
elkészült víztározóra, amely
biztonságosan tudja befogadni a településrészen képződő csapadékvizet. Közel egy
évszázad után sikerült felújítani a templomdombon lévő
szobrokat, ugyanakkor Kiskundorozsma újratelepítésé-

Szondi Ildikó a hangos könyvtárnál
lyek helyszíne a belváros. A
képviselő célkitűzései mindig egyszerűek és világosak
voltak, így most is röviden
és velősen fogalmazta meg,
milyen célok vezérlik a munkájában. – Az volt a célunk,
hogy a belvárosban újabb
fejlesztések
valósuljanak
meg, amelyek az itt élő emberek érdekeit szolgálják –
mondja Hekáné Szondi Ildikó, és a többes szám nem
véletlen. Ő ugyanis az itt élő
közösség tagjaival szorosan

önkormányzati ciklusban
felújították a Gyertyámos
utcai óvodát.

hogy teljesen megújult a
Reök-palota homlokzata,
ugyanakkor a gyönyörű
szecessziós épület tervezőjéről, Magyar Edéről nevezték el azt a teret, ahol a
palota áll.
A szegedi belváros túlterhelt útjait, járdáit időről
időre fel kell újítani, ezért
fontos, hogy tavaly nyáron átfogó rekonstrukción
esett át a Kígyó és a Feketesas utca. Szintén fontos
eredmény, hogy ebben az

nek 300. évfordulóját szintén
méltó módon ünnepelte meg
a közösség; emlékül felállították az Összetartozás Kapuját
is. Számos buszmegálló újult
meg, 1956 tiszteletére pedig
emlékművet emeltek.
Tímár Lajos, a Dorozsmai
Napló című kiadvány mindenese azt mondja, hogy az
utóbbi években erősödött a
helyiek
lokálpatriotizmusa,
amit az itt működő mintegy
20 civil- és nyugdíjasszervezet munkájának is köszönhetnek. Ezek az egyesületek,
alapítványok pályázati és
más pénzügyi forrásokból évi
8–10 millió forinttal járulnak
hozzá a dorozsmai közösség
életminőségének javításához.
A polgárőrként is önkéntes
szolgálatot vállaló Tímár Lajos
szerint a dorozsmaiak büszkék arra, amit elértek, és őrzik
a hagyományaikat.
Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően fitneszparkot is telepítettek ide, utakat,
járdákat aszfaltoztak, és műfüves focipályát építettek. Subasán és Sziksóson több mint
egy tucat utcában fejlesztették a közvilágítást, több ezer
köbméter útjavító anyagot
hordtak ki az itteni utakra, ezzel is javítva a külső területek
lakosainak életminőségét.
Négy óvodában és bölcsödében, valamint a két iskolában voltak fejlesztések,
melyek a gyermekek érdekeit
szolgálják. A közösségépítés
is folytatódott az elmúlt öt
évben: a különböző rendezvényekre egyre több dorozsmai
ember látogat el, akik ott jól
érzik magukat, megismerik
egymást, s barátságok születnek. A településrész még egy
fontos szempontból sikeres,
mondhatni egyedülálló: ritka
összefogással dolgozik együtt
két ellentétes pártállású önkormányzati képviselő. Lauer
Istvánnal ugyanis példaértékű
az együttműködése Mihálffy
képviselőnek.

SZONDI ILDIKÓ (MSZP)
KÖRZETE: a belváros
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• támogatás a körzet intézményeinek,
egyesületeinek rendezvények szervezésére, kisebb eszközbeszerzésekre;
• megvalósult a Fekete ház rekonstrukciója, amely
most részben átveszi azokat a rendezvényeket,
melyeket a felújítás miatt a Móra Ferenc Múzeum
főépületében nem tudnak megtartani. Így például
helyet adott annak a tudományos konferenciának,
melyet Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának
300. évfordulója alkalmából rendeztek.
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Tímár Lajos, a Dorozsmai Napló mindenese úgy látja,
erősödött a helyiek lokálpatriotizmusa.

MIHÁLFFY BÉLA (FIDESZ–L.É.T.)
KÖRZETE: Kiskundorozsma
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• Óvodafejlesztések a Széksósi úton,
a Negyvennyolcas, a Jerney és a Bölcs
utcában;
• Nefelejcs bölcsődében felújítás, új sószoba.
• Járdák aszfaltozása a Negyvennyolcas utcában, a Dorozsmai úton, járdalapok biztosítása a javításhoz.
• Aszfaltozás a Jász, a Forrai és a Zádori utcában,
a Nyugati soron.
• Fitneszpark létrehozása a Dianovszky téren.
• Fásítás a Dianovszky, a Faragó és a Maróti téren.
• Parkolófelújítás a Vadliba és a Tas utcában.
• Közterület-rehabilitáció a Stop cukrászda mellett.
• Új játszótér a sziksósi buszfordulónál, játszótérbővítés Dorozsmán.
• Buszmegálló-felújítás a Negyvennyolcas utcában
és a Széksósi úton.
• Közlekedési lámpák áthangolása a Dorozsmai úti
csomópontban.

Kozma József
harmonizálni igyekszik
– A 8. számú szegedi választókörzet egy teljes egészében paneles része a városnak, így a legfontosabb
feladat itt a városi szolgál-

tatásoknak és a környezet
minőségének harmóniában
tartása és hozzáigazítása a
folyamatosan változó igényekhez – mondja Kozma
József, a körzet egyéni képviselője.
Az Agyagos utcától a

Vértói útig a külső körút és
a körtöltés között húzódik a
majdnem tökéletesen trapéz alakú városrész, kivéve belőle a Lidl mögötti
Gyöngyvirág utcai házsort
és a rá merőleges, tízemeletes Ortutay utcai házat.
Nagyon fontos, hogy a
legutóbbi időszakban kívül-belül megújult az Agyagos utcai bölcsőde és a
Garam utcai óvoda. Új közösségi terek jöttek létre,
illetve a meglévők bővültek új eszközökkel. Mint
a lakótelepeken ezt már
megszokhattuk, itt is sokan
alakítottak ki csinos előkerteket a panelházak körül. A
Makkosházán őslakosnak
számító Gáspár János azt
mondja, hogy nagyon fontos beruházás volt a Hont
Ferenc utca és az Ortutay
utca útburkolatának felújítása, valamint a Juharfás
és a Gát utca teljes útfelületének rekonstrukciója.
Sok helyi lakos vágya teljesült azzal, hogy lámpával
védett, igazán biztonságos

gyalogosátkelőt létesítettek az 2-es villamos végállomásánál.
Szintén lakossági igény
nyomán jött létre az Agyagos és a Lomnici utca kereszteződésének
belső
járdával való összekötése a Gát utcával. Kozma
képviselő támogatásával
történt meg a Makkosházi
Nyugdíjas Egyesület helyiségének felújítása a Bonifert Domonkos Általános
Iskolában.
A folyamatban lévő fejlesztések közé tartozik 70
parkolóhely kialakítása a
Lomnici utca mentén, továbbá a Hont Ferenc utca 10–
12. számnál a szervizút és
a parkoló felújítása. A Hont
Ferenc utca 20–24. előtti
játszóteret is folyamatosan
fejlesztik, és megtörtént a
Garam utcai tömbbelsőben
a focipálya szintezése. A
már országosan is ismert
Makkosházi Közösségi Kert
és
Szabadidőközpontban
szabadtéri kondieszközöket
helyeztek el, hogy a kertészkedés mellett a testmozgás
más fajtája is idevonzza a
helyieket.

Mihálffy Béla eredményei közül kiemelte
a templomdomb felújítását.

Gáspár János az Ortutay utca burkolatcseréjének örült igazán.
A Honfoglalás parkban
bekerítették a játszóteret,
a Lomnici utca 39. mögöttit és a Hont Ferenc utcai
rendelőnél lévőt korszerűsítették. A kutyások régi
vágya teljesült az új vértói
futtatóval.
Lényeges, hogy minél
több zöldterületet alakítsanak ki a szűkös lehetőségek ellenére, ezért is
fontos annak a fasornak a
telepítése, mely az orvosi
rendelő környezetét teszi
élhetőbbé. Emellett fákat
ültettek a Zsitva sor – Ipoly
sori tömbbelsőben és a trolivégállomásnál is.
– Az energetikai felújítással szép arculatot kapott a városrész meghatározó oktatási
intézménye, a Bonifert Domonkos Általános Iskola – magyarázta Kozma József.

Szincsok György

KOZMA JÓZSEF (MSZP)
KÖRZETE: Makkosház
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• Nagyobb rekonstrukciós munkák:
a Lomnici utca útburkolatának felújítása
a 25–29. szám közötti szakaszon;
• A Hont Ferenc utca 2–8. mögött és a 13. számnál
a szervizút teljes felújítása.
• Kisebb fejlesztések: a Hont Ferenc utca 7. mögött
szabadidős burkolt felület, a 19/B-nél járdacsatlakozások kialakítása, az előkert szegélyének rendezése.
• Járólapos járdafelújítás a Hont Ferenc utca 12.
és a Gyöngyvirág utca között.
• A Garam utcai tömbbelsőben lakossági sütőhely
kialakításának támogatása.
• A Hont Ferenc utca mögötti nagy parkoló közlekedési
rendjének megoldása.
• Padok kihelyezése a Csongrádi sugárút mentén
a villamos-végállomásig.
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Csernus Imre: Az élet lehetőség, amellyel a többség nem él
Csernus Imre, az ismert
pszichiáter két dolgot előrebocsátott szegedi estjén.
Az egyik, hogy nem fogja
használni a kell szót. A másik, hogy megkérte a partnerrel érkezetteket, nehogy
hazafelé őszinte beszélgetést
kezdeményezzenek,
mert abból nagy baj lehet.
A kissé hatásvadász kezdettől az Egy életed van című
est folytatása sem különbözött. Azt a kérdést igyekezett
Csernus Imre körbejárni: hogyan éljük le az életünket,
amiből csak egy van. Arra
hívta fel a hallgatósága figyelmét, hogy elsősorban
felnőtt, hiteles szülővé kellene válnunk. Szavaiból kiérződött, hogy szerinte elenyésző
számban találhatóak ilyenek
a társadalomban, pedig gyerekeinknek ilyen apákra és
anyákra volna szükségük.
A feltételes mód használata, úgy vélte, indokolt. A
szülők döntő többsége felnőttnek látszó életet él, de ő
maga szellemi, mentális és
érzelmi értelemben nem felnőtt. Előadásában az ismert

Elsőként világítást kért a szegedi Ifjúsági Ház nézőterére Csernus Imre
az Egy életed van című előadásán, mert tapasztalata szerint sokan szeretnek elbújni
a széksorok homályába. Fotó: Szabó Luca
lélekgyógyász úgy fogalmazott: a pénz csupán anyagi
biztonságot nyújt, de lelki
békét nem teremt. Mindent
nem lehet megvenni. Gondolatmenete folytatásaként
a felnőttség állapotát úgy
határozta meg, hogy abban
egyszerre van jelen a pénz
nyújtotta biztonság és a lélek belső nyugalma.

Péntek esti megőrülés Alvaro Solerrel
a SZIN Nagyszínpadán!
A spanyol származású, de
Berlinben élő, mindös�sze 28 éves Alvaro Soler
augusztus 30-án lép fel a
Szegedi Partfürdőn, ezzel
elsőként találkozhat vele
a magyar fesztiválközönség!
A barcelonai Soler leginkább spanyolul megírt, latinos hangulatú tánczenéi
azonnali közönségsikernek
örvendhettek. Szólókarrierjét a 2010-ben alapított Urban Lights zenekara előzte
meg, amelyet öccsével,
Gregory Tauchert Solerrel
és pár barátjával közösen
csinált, zenéjükben pedig
keverték a brit pop, az indie pop és az elektronikus
műfajokat. 2014-ben úgy
döntött, kilép a zenekarból, Berlinbe költözik, és
szólókarrierbe kezd. Ennek
eredményeképpen született meg, többek közt, a

talán mindenki által ismert
Sofia című sláger is, amit
egyébként egy régi nagy
szerelméhez, Mariához írt,
csak a nevét változtatta
meg.
Válaszolj helyesen a
kérdésünkre, és nyerj páros napijegyet a SZIN-re!
2018 márciusában került kiadásra La Cintura
című dala, amely szinte
végigsöpört az európai lejátszási listákon, kivétel
nélkül minden országban
bekerülve a Top10-be. A
dalnak később egy remix
verziója is megjelent, amiben egy híres énekesnő,
illetve egy amerikai rapper
is szerepeltek. Kik ők?
A helyes megfejtést
küldd el a jatek@szin.org
e-mail címre, s a tárgy mezőben tüntesd fel, hogy
SZINjáték_Alvaro_Soler. A
beküldési határidő: 2019.
augusztus 24. 14.00.

Alvaro Soler táncoltat meg mindket augusztus 30-án
a SZIN Borsodi Nagyszínpadán!

Csernus doktor halkan
megjegyezte: az emberek
többségének fogalma sincs
az érzelmi intelligencia mibenlétéről és az önismeretről általánosságban. Így
azonban az élet szinte öszszes létező hibáját elkövetjük. Szülőként elkényeztetjük a gyerekeinket, akik
önállótlanok és kitartás nél-

küliek lesznek. A házasságokban és a párkapcsolatokban pedig nem vesszük
észre, hogy érzelmileg alárendelt szerepbe kerültünk.
A felnőttnek látszó ember sodródik az életben,
mert gondjait nem képes
felismerni, ilyen módon megoldani sem. A magyarok
amúgy is világbajnokok a

kifogások keresésében és
megtalálásában. Az önismeret hiánya vezet ahhoz, hogy
az emberek hiszékenyek
maradnak egész életükben,
és ezzel együtt manipulálhatóak. Az egyik legnagyobb
gondnak azt nevezte, hogy
az emberek saját maguknak
hazudnak, és persze ezeket
a lódításokat ők maguk elhiszik.
Csernus Imre szerint sok
fogalmat egyszerűen ros�szul használunk. Az emberek boldognak nevezik magukat, miközben nem azok:
a vágyaikról beszélnek, amikor az egyéni boldogságot
hozzák szóba. Egyfelől akár
természetesnek is tekinthető, hogy a párkapcsolatokban majdnem mindenki a
biztonság érzésének megteremtésére törekszik, másfelől ezt az érzést összekeverjük a boldogsággal. Holott
a kettő egymástól nagyon
különböző.
– Egy átlagos magyar
férfi élete 26 ezer napból,
míg egy nőé 29 ezerből áll
– mondta Csernus. – Ebből
kellene kihozni a legjobbat.

Ám az, hogy megéljük az
életünket, vagy csupán vágyakozunk arra, hogy megéljük, kizárólag rajtunk múlik.
A sok önhazugság rosszat
tesz a testnek és a léleknek
egyaránt. Szerinte korántsem véletlen a rákos, az autoimmun és az allergiás betegségek egészen kiugróan
magas száma hazánkban.
Az élet: lehetőség. Ezzel a lehetőséggel a többség nem él
– figyelmeztetett az előadó.
Egy felmérésre hivatkozott, amikor elmondta: az
emberek kilencvenhat százaléka nem szeretné tudni,
mikor hal meg. Ezt egyértelműen a gyávaság jelének nevezte. Innen nézve bátornak
és felnőttnek a társadalom
tagjainak csupán négy százaléka nevezhető.
A kell szót azért nem
ajánlatos használni, mert
mindig döntéseket hozunk,
így mindig lehetőségek közül választunk. Semmit nem
muszáj megtenni. A kell szavunkat ezért kell kitörölni a
magánszótárunkból.
Bod Péter

Kende Péter már 1976-ban megírta,
hogy összeomlik a szovjet rendszer
Szociológus, történész, es�széíró, újságíró, ám mindenekelőtt gondolkodó ember
– ezekkel a szavakkal mutatta be a kilencvenkettedik életévét taposó Kende
Pétert a szegedi könyvbemutatón Laczkó Sándor, a
szegedi egyetem filozófia
tanszékének oktatója.
A Kende Péterről szóló interjúkötet Egy republikánus életútja címmel jelent meg. Több
szempontból rendhagyónak
nevezte saját életútját Kende Péter, aki egy jómódú
budapesti család gyermekeként született, olyan szellemi
közegben, amely egyszerre
volt polgári, liberális, műveltségközpontú és a politika
iránt fogékony. A még gyermek Kende a zsidótörvények
életbelépésekor tudta meg
a maga és családja származását, az 1944-es és a rákövetkező évet Budapesten élte
át, gyakran közvetlen életveszélyben.
A gimnázium utolsó éve
a háború és az ostrom miatt elmaradt. Ezt 1945-ben
Szegeden pótolta a mai

Kende Péter szegedi érettségijéről
és itteni munkájáról is mesélt a róla megjelent
kötet kapcsán. Fotó: Iványi Aurél
Radnóti-gimnáziumnak helyt
adó középiskolában. Itt érettségizett. A zsidóüldözés és
a holokauszt miatt az alig
tizenhét éves fiatalember a
kommunista eszmék mellett
kötelezte el magát. Karrierje
indulásában nagy szerepet
játszott Vásárhelyi Miklós, a
Szabad Nép belpolitikai rovatvezetője, aki a lapnál szerzett neki állást.
Meggyőződéséből hamar
kiábrándult. Kitörő örömmel
fogadta Nagy Imre 1953-as

kormányra kerülését, de magát már akkor sem vallotta
kommunistának. Nem véletlen, hogy nem sokkal később
eltávolították a központi laptól, és ekkor útja megint Szegedre vezetett, ahol a Délmagyarországnál helyezkedett el.
Újságszerkesztőként
részt vett az 1956-os forradalomban, ezért később
jobbnak látta, ha külföldre
távozik. Jugoszlávián keresztül Franciaországba ment,
ahol a párizsi Sorbonne hall-

gatója lett. Kende már 1958
őszén berobbant az ottani
köztudatba: ekkor jelent meg
franciául Az igazság a Nagy
Imre-ügyben című könyve,
amelyet a következő években számos nyelvre – köztük
magyarra is – lefordítottak.
A történész elmondta,
hogy egyik legfontosabb kutatási területe a kelet-középeurópai szocialista országok
bomlási folyamatának tanulmányozása volt. Már egy
1976-ban (!) megjelent tanulmányában azt jövendölte,
hogy gyenge gazdasági teljesítménye miatt valamennyi
csatlós állam belátható időn
belül ki fog szakadni a szovjet birodalomból. Ha nem is
maradt egyedül a véleményével, sokan nem osztották.
Különösen a nyugati elemzők
nem.
A mai politikai viszonyokról szólva annyit mondott,
hogy az 1990-es évek közepén úgy gondolta: a Magyarországon elindult demokratizálódási folyamat visszafordíthatatlan. Ebben tévedett.
Nincs ezzel egyedül.
B. P.
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Így úsztok ti
Ady Endre a „Hunn, új legenda” című versében arról ír,
ha jól értelmezem, hogy ő
mint költő a saját útját járja,
és nem törődik azzal, más
hogyan csinálja. Például:
„Hogy tempóz Arany”. Talán
nem erőltetett a hasonlat,
mert bizony én is így érzek a
hátúszástechnikámmal kapcsolatban.
Nemrég ugyanis, igaz, jó
szándékú kritikát kaptam
egy egyébként tiszteletre
méltó ismerősömtől, aki
szerint túl mereven és túl
gyorsan úszom. Ő viszont,
kellő tisztelettel, úgy vélem,

hogy csigalassúsággal úszik,
és olyan lazán, mint a biciklilánc. Nemrég tanított meg
saját kérésemre egy kedves hölgyismerősöm erre az
úszásnemre, aki meg úgy
úszik háton, mint a zsákmányára lecsapni készülő krokodil. Szép, kényelmes tempóban, csobbanásmentesen
siklik a víz felszínén. Tagadhatatlanul vonzó látvány, ha
nem az áldozat szemszögéből nézzük.
Én bizony jól kinyújtom a
karom a vízfogáskor, hadd
nyúljon az a gerinc, ropogjanak csak azok a csigolyák,

és a mozdulatlan csípőmhöz
képest ritmikusan forduljon
jobbra-balra a törzs, mert az
kell a deréknak, a lábak meg
járjanak, mint a motolla.
Hát(on) így úszom én!
Szerintem nem kell mindenkinek egyforma stílusban hasítani a vizet még az
azonos úszásnemen belül
sem. A különböző habitusú
emberek békés egymás mellett úszásának híve vagyok.
Több toleranciát háton is!
Az persze több mint irritáló,
ha valaki keresztben úszik
a medencében, amikor mindenki más hosszában, mert
sajnos néha ez is előfordul a
fürdőben, ami nem élmény.
Méhes János

Postabontás
Hol tartunk ma? Nem nehéz kitalálni

Hunn, új legenda
Hatvany Lajosnak küldöm szeretettel és hálával azért, mert szeret, bánt és félt.
Minek a tanács, jóslat, aggodalmak?:
Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak
S életemnek csak nézői a maiak.

Százféle bajnok mássá sohse váltan,
Ütő legény, aki az ütést álltam:
Így állva, várva vagyok egészen magyar.

Messziről és messzire megy ez élet
S csak: élet ez, summája ezrekének,
Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott.

Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,
Protestáló hit s küldetéses vétó:
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.

S életük ez a mérsékelt csodáknak,
Mikben mégis ős állandóság vágtat,
Hunn, új legenda, mely zsarnokin életik.
Másolja ám el életét a gyönge,
Fúrja magát elélten a göröngybe,
Voltom, se végem nem lehet enyhe szabály.
Ha ki király, Sorsának a királya,
Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja,
Hogy tempóz Arany s Petőfi hogy istenül.
Nekem beszédes költő-példák némák,
Sem a betelt s kikerített poémák,
Sem a mutatványos fátum nem kenyerem.
Bennem a szándék sok százados szándék,
Magyar bevárás, Úrverte ajándék
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca.
Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett
S parancsoltam élükre seregeknek
Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.

1990: a fiatal Orbán Viktor szakállasan járt be
a parlamentbe. És nem ez az egyetlen különbség
a mostani önmagához képest. Forrás: nyugat.hu

Ki voltam öreg grammás-diák korban,
Égnek lendülten s százszor megbotoltan,
Külön jussom: vénen is diák lehetek.
Kalapom, szűröm, szivem förgetegben,
Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben
S visszapattog róluk jég, vád és szidalom.
Külön alkuja lehet a Halállal,
Akit, amikor milliókat vállal,
Nem bámitott az Élet sok, új kapuja.
A tolakodó Gráciát ellöktem,
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem,
A Minden kellett s megillet a Semmisem.
Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga,
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga,
Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel.
Ady Endre

Könyvajánló

A megvadult írógép

A szegedi Bíró-Balogh
Tamás új könyve – a
fülszövege szerint – az
irodalomtörténész-filológus névjegye: írói levelezések, dedikációk,
fülszövegek, lappangó,
majd előkerülő vagy éppen homályban maradó
művek, életművek, kultuszok, textológiai problémák – szinte minden
ott sorjázik a lapokon,
ami a szerzőt izgatja,
foglalkoztatja, idegesíti
vagy felháborítja. De ha
indulatba is jön, soha
nem bocsátkozik találgatásokba, semmit
nem állít anélkül, hogy
alátámasztani ne tudná, mégpedig adatok-

A kötet a Fiatal Írók
Szövetségének Hortus Conclusus
sorozatában jelent meg.

kal, dokumentumokkal,
mindazzal, ami egy író
vagy költő nyoma marad
a világban – a művein
kívül, de azokkal mindig
kapcsolatban.
Bíró-Balogh Tamás
mint magánnyomozó-filológus ered a nyomába
Ignotusnak, a Nyugat
írónőinek, önjelölt irodalomtörténészeknek,
szórakozott kritikusoknak, Kosztolányinak, a
kultuszépítőknek és kultuszrombolóknak, és mindenekelőtt azoknak a
tetteseknek, akik azt hiszik, az irodalommal felületesen és könnyelműen is lehet foglalkozni.
Nos, jelentjük: nem.

Harminc éve, a rendszerváltás tájékán volt egy álmunk
és reményünk, hogy ha nem
is rögtön, de megvan az esélye annak, hogy jobb életet
éljünk. Apropó! Nem olyan
megrendítő és mélységes
álom volt a miénk, mint a
hatvanas években Martin
Luther King baptista lelkészé, de a kezdetek kezdetén
volt okunk hinni, hogy minden jobb lesz, mint a változást megelőző időszakban.
Tévedtünk volna?
A rendszerváltás elején
jól indultak a dolgok, akkor elhittük, hogy a szép
és szívhez (néphez) szóló
szólamok alapján tényleg
minden szép és jó lesz. Az
ifjú titán, Orbán Viktor akkor
csak a jobbik felét mutatta
meg. Sokan hittek is benne.
Ám gyorsan megmutatta a
rosszabbik felét is, ajkáról
akkor hangzott el az utolsó
őszinte szó egyházügyben:
„Csuhások, térdre, imához!”
Azóta köpönyeget fordított,
és látszólag hátsó szándék
nélkül együttműködik az
egyházakkal. Bár volt nem
is egy főpapi ellenvélemény;
csak hogy a legfontosabbat
említsük migrációs ügyekben, Ferenc pápa úgy fogalmazott, jogosan: „Kölcsön
ád az Úrnak, aki kegyelmes
a szegényekhez: és az ő jótéteményét megfizeti neki.”
Adott szituációban úgy tűnt

nekünk, kívülállóknak, hogy
az egyházi (anyagi) függőség erőteljesen kirajzolódott
egy-egy nyilatkozatuk alkalmával, ami az állam és az
egyház kapcsolatát minősíti.
Valaki nem őszinte!
Kormányfőnk 1998 áprilisában még azt nyilatkozta
a Magyar Nemzetnek: „…soha többé ne legyen olyan kormányfője Magyarországnak,
aki nyugodtan kijelenti: rajta
kívül nincs más alternatíva.
Aki ezt állítja, az nem kormányozni (szolgálni?), hanem uralkodni akar.” Jól beletrafált kormányfőnk (akkor még nem volt az), kétség
nem fér hozzá. Már előbb is
érzékelhettük, 2010-től pedig egyértelművé vált, hogy
Orbán uralkodásra termett.
Szívhez szólóan beszélt
2007-ben is egy nagygyűlésen, amit 2014-ben a
Délmagyarország idézett:
„A keleti politika nem tűri
az önállóságot, nem tűri a
függetlenséget, és nem tűri
a szabadságot. Vagyontalanná, kiszolgáltatottá tesz,
ha kell, megfélemlít. A hatalomtól függő élet láncára
fűz” – mennydörögte az ellenzék vezéreként az Astoriánál. Micsoda pálfordulás!
És hol tartunk ma? Nem
nehéz kitalálni.
2010 után elszabadult a
pokol, és azóta is tart, amihez nagyban hozzájárult a

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

„kétbalkezes” ellenzék is.
Ezzel – egyebek mellett –
együtt járt a jogállamiság
kivéreztetése, a fontos hatalmi részek teljes kisajátítása, valamennyi média birtoklása. Maga a kormány teljes
mértékben a hazugság útjára tévedt, a legfontosabb területeket (úgymint igazságügy, egészségügy, oktatás,
szociális ellátás) szándékosan legyengítette, elhanyagolta. Az ország lakossága
megosztott, gyűlöletre sarkallva a kormány által.
A miniszterelnök sűrűn
váltogatott politikai ideológiáját most a 19. századi
kereszténydemokráciára
készül módosítani. Mert miután – szerinte – a liberális
polgári demokrácia megszűnt, az illiberális demokrácia azon melegében megbukott. A demokrácia (amely
hazánkban már csak látszat)
a szabadelvűségre épül,
amit a Fidesz tagad. Márpedig ha nincs liberalizmus,
akkor nincs demokrácia
sem. Mert magyar polgárnak
lenni nem azt jelenti, hogy a
magunk és családunk gyara-

„Van valami, ami
a háborúnál és a
halálnál is borzalmasabb és kegyetlenebb: az, ha
félelemben kell élnünk.”
Ève Curie újságíró

podására ellophatunk mindent, ami a hazáé, a népé.
Nem bizony, sőt!
Hiába magas a GDP, hiába csökkentik (állítólag)
az adókat, hiába szajkózzák, hogy az egyszázalékos
alapkamat jó az országnak,
hogy alig van infláció, és így
tovább, ettől az ország lakosainak kétharmada jottányit
sem lesz boldogabb. Egyre
szegényedünk.
Nota bene: „Van valami,
ami a háborúnál és a halálnál is borzalmasabb és kegyetlenebb: az, ha félelemben kell élnünk” – mondta
Ève Curie újságíró. Úgy hiszem, „jó úton” járunk, hogy
az emberek többsége féljen
a holnaptól.
Ennek nem kéne bevetkeznie!
Kutnyik Pál
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Sportmix
MUNKÁBAN AZ SZRSE IS. Az

új vezetőedző, Nusser Elemér vezetésével elkezdte a
felkészülést a Szegedi Röplabda Sportegyesület férfi
felnőtt csapata is. A gárda
idén már az NB I-re készül,
s a szakember elsősorban
tavaszra várja a sikereket az
együttestől. Nem lesz kön�nyű dolga a legjobbak közé
idén visszajutó SZRSE-nek:
a tavalyi bajnok Kazincbarcika, a kupagyőztes Kecskemét, a Sümeg, a Pécs és
a MAFC lesz a szegediekkel
egy csoportban.
TRIPLÁZOTT

A

Csúcsforma beélesítve

Nekivágott a szezonnak a Szedeák

Kezdődik a kajak-kenu VB!
Vége a visszaszámlálásnak, jövő héten kezdődik az év
sporteseménye Szegeden és a kajak-kenu sportágban.
A Maty-éren közel száz ország legjobbjai csapnak össze
az olimpiai kvótákért. Megnéztük, hogy áll a VB előtt az
NKM Szeged VE két világbajnoka, Birkás Balázs és Kárász
Anna.
Rekordlétszámú
nevezés
érkezett a szegedi VB-re, a
legjobb, A kategóriás jegyek
is elfogytak már, tényleg
minden csúcsra lesz járatva a Maty-éren. Kezdődik a
kajak-kenu világbajnokság,
ahol az érmek mellett a tokiói olimpiai kvótaszerzés
lesz a cél. Az NKM Szeged

méteren ül majd hajóba. –
Bízunk benne, hogy az Európa-játékokhoz hasonlóan
a Maty-éren is a dobogó tetejére fogunk tudni felállni.
Ezért dolgozunk napról napra. Óriási plusz, hogy hazai
közönség előtt versenyzünk,
ez egyetlen másik nemzetet
sem fog segíteni. Az elvárás

Bencével, Kuli Istvánnal és
az újpesti Tótka Sándorral ül
egy hajóba K4 500 méteren.
Ahogy mondta, a forma ide
lett időzítve.
– Gyakorlatilag az egész
évünk erről szólt, erre a versenyre lett kihegyezve a legjobb formánk. Nem szeretek
jóslatokba bocsátkozni, de
az Európa-játékokhoz képest
ég és föld a különbség. Nem
akarok kifogásokat keresni,
de az nem volt egy jó pálya,
akkorra még nem álltunk
össze kellően, de most, az
országos bajnokságon meg-

VETERÁN

VÁLOGATOTT. Ismét arany-

érmes lett Olaszországban,
a veterán kézilabda Európa-bajnokságon a Budapest Old Boys együttese. A
+45-ös korosztályban rajthoz álló csapat veretlenül
nyerte a kontinensviadalt.
A gárdában négy egykori
szegedi játékos is pályára
lépett, név szerint Bajusz
Sándor, Bécsi János, Fekete László és Rosta István.
A győztes gárda kispadján
is volt szegedi érdekeltség:
az edző az a Buday Ferenc
volt, aki játékosként és
edzőként is megfordult városunkban.
NAGY-ARANY

KECSKEMÉ-

TEN. A Szegedi Lelkesedés

SK válogatott súlyemelője,
Nagy Péter magabiztosan
nyert Kecskeméten a Mes�szi István emlékversenyen,
ami jó állomás volt hazánk
legerősebb emberének világbajnoki felkészülésében.
Szakításban 170, míg lökésben 185 kg-ig jutott. Ugyan
az utolsó próbálkozást lökésben térdfájdalmai miatt
kihagyta, de szerencsére
nincs komolyabb baja.
POFONPARTI

A

Kárász Anna, az NKM Szeged VE négyszeres világbajnoka
a dobogó tetejére szeretne állni a világbajnokságon.
VE-ből nyolcan lesznek ott a
magyar válogatottban. Íme,
így várja az év versenyét Kárász Anna és Birkás Balázs.
– A forma alakul, az
elmúlt napokban már vis�szavettünk az edzésből, jó
érzésekkel várjuk a rajtot
– kezdte Kárász Anna, aki
Kozák Danutával K2 500

pedig, hogy nyerjünk, mindig
ott lebeg előttünk, bárhol is
ülünk hajóba. Kemény csatára számítok, elsősorban
az új-zélandiakkal és a fehéroroszokkal – mondta az
NKM Szeged VE négyszeres
világbajnoka.
Birkás Balázs két szegedi csapattársával, Nádas

mutattuk, hogy mit is tudunk.
Sikerült megérezni, hogy mi
az, amit a hajó és a négy ember megkíván. És csak annyi
kell, hogy ebben a ritmusban
evezzünk, és akkor remélhetőleg tökéletes pályát fogunk
menni – vélekedett Birkás
Balázs, az NKM Szeged VE
kétszeres világbajnoka.

HOSSZÚ

HÉTVÉGÉN. A hagyományoknak megfelelően az
augusztus 20-ai hosszú
hétvégén a Boxvilág Ökölvívó SE ismét megrendezi
a Fesztivál-kupát. A kétnapos torna augusztus 17-én,
szombaton délután három
órakor kezdődik, és augusztus 18-án, vasárnap
este hat órakor ér véget.
A helyszín ezúttal a Stefánia lesz, ahol több nemzet
ökölvívói is a kötelek közé
lépnek. A boksz szerelmesei, akárcsak az elmúlt
években, idén is biztosan
parázs mérkőzéseket láthatnak majd.

Birkás Balázs, az NKM Szeged VE kétszeres világbajnoka
bízik a csapathajó jó formájában.

Új csapatot kell építeni

A keret új,
a célok változatlanok
– a Naturt ex - S Z T E Szedeák a
következő
idény
végén ismét
Kerpel-Fronius Balázs (jobb oldalon),
a középmemellette testvére, Kerpel-Fronius Gáspár
zőny elején
szeretne végezni. Andjelko Mandicsnak nyen dolgozunk. – mondta a
pedig gyakorlatilag új csapa- 2-es és 3-as poszton is bevettot kell építenie.
hető Kerpel-Fronius Balázs.
A karmesteri pálca Miloš
Az augusztus szinte minden Milisavljević kezében lesz, aki
csapatsportban az alapo- az amerikai profi kosárlabdazásról és a szezonkezdésről liga (NBA) előszobájában is
szól. Nincs ez másképp a járt.
Naturtex-SZTE-Szedeák férfi
– Fiatal csapatunk van, de
kosárlabda-együttesénél sem. ígéretes, ami az első benyoWirth Ádámék jóval korábban másokat illeti. Amikor a Sparkezdték meg a szezont, mivel tak Subotica játékosa voltam,
kicserélődött a keret, így több akkor már jártam Szegeden
idő kell az összeszokáshoz. edzőmeccsen, szóval nem
Szoros, kiegyenlített bajnok- ismeretlen a csarnok. Bár
ságra számít Kerpel-Fronius még csak 25 éves vagyok,
Balázs, aki a Jászberényből ér- de sokat tapasztaltam már a
kezett, s karrierje során most karrierem során, úgyhogy rejátszik először egy csapat- mélem, tudok majd segíteni a
ban testvérével, Kerpel-Froni- fiataloknak és a csapatnak is
us Gáspárral.
– mondta Miloš Milisavljević.
– Mindig izgalmas, amikor
A horvát Ante Krapić és az
elkezdjük az új bajnokságot. amerikai center, Brian Asbury
Rám nézve ez most hatványo- csak később csatlakozik a kezottan igaz, hiszen új vagyok a rethez, és a klub továbbra is
csapatban. Még ismerkedünk dolgozik egy negyedik légiós
egymással, és közben kemé- megszerzésén.

Motiváltan várják a szezont a vízipólósok

Kiss Csaba: Benn fogunk maradni
Most már teljes kerettel végzi a felkészülést a Szegedi
Férfi Vízilabdacsapat. Szabó Zoltán együtteséhez csatlakozott a szerb Nikola Bogdanović, a görög Aggelosz Foszkolosz és a nagy visszatérő, Kiss Csaba is.
Továbbra sem csökken az
iram a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat edzésein: délelőtt
róják a köröket a játékosok a
medencében, délután pedig
már a taktika és a labda is
előkerül. A gárda már jó pár
hete elkezdte a felkészülést,
de az új arcok csak nemrég
csatlakoztak a többiekhez. A
szerb Nikola Bogdanović a
montenegrói Budva csapatából érkezett a Tisza partjára.
A jobbkezes, rendkívül komplex játékos több poszton is bevethető, de kapásoldalon érzi
magát a legjobban. A szegedi
csapat történetének első görög játékosa, Aggelosz Foszkolosz a görög első osztály
tavalyi negyedik helyezettjétől, az Ethnikosz együttesétől
jött – az erős fizikumú center
ott kopogtat a görög felnőtt
válogatott ajtaján. És talán

senkinek sem kell bemutatni Kiss Csabát, aki rendkívül
boldogan, motiváltan várja az
új szezon kihívásait.
– Az alapozás nem a játékosok kedvence, de az,
hogy ismét Szegeden készülhetek, a szülővárosomban,
abban a medencében, ahol
megtanultam vízilabdázni,
egy picit talán megkönnyíti
a munkát. Nagyon nagy lelki nyugalmat és motivációt
jelent ez nekem. Ha ez a
csapat összecsiszolódik, és
kihozza magából azt, amit
tud, akkor bent fog maradni.
Nyilvánvalóan tudjuk, hogy
ez sok tényezőn fog múlni,
de az alapján, amit eddig
láttam, tapasztaltam ettől a
gárdától, a végén meglesz
a bennmaradás – mondta
Kiss Csaba, a Szegedi Férfi
Vízilabdacsapat játékosa.
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MESÉLŐ SZOBROK
Helyszín: Széchenyi téri szökőkút
Időpont: augusztus 18., vasárnap, 17 óra.
Az 1879-es pusztító árvíz után
a

századfordulóra

Szeged

nemcsak „palotás várossá”,
hanem a „szobrok városává”
is vált. A város tereire, sétányaira országos hírű művészek
alkotásai kerültek, és a szoborállítási kedv száz év alatt sem
csökkent. Ehhez a sétához a
20. század első felében ké-

lük kapcsolatban a szervező

lágon; valamint, hogy a musi-

szült szobrok közül válogat-

Szegedi Tourisma idegenveze-

cal rendezője Somogyi Szilárd

tunk; szó lesz a megmintázott

tői.

lesz, akinek olyan nagy sikerű
Dóm téri előadások kapcso-

történelmi személyekről, az
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁ-

lódnak a nevéhez, mint az

TÉKOK – TITANIC

Elfújta a szél, az Abigél vagy

Időpont: augusztus 17., 18.,

társrendezőként az Ének az

RAKPARTFESZTIVÁL – KÉZ-

20 óra: Ricky and the Drunken

21 óra: Tűzijáték

alkotókról, legendákat és igaz

MŰVES SÖRÜNNEP, AZ ÁL-

Sailors

22 óra: Útközband

történeteket is mesélnek ve-

LAMALAPÍTÁS ÜNNEPE

22 óra: Show Me

Helyszín: Huszár Mátyás rak-

augusztus 19., hétfő

szombat, illetve vasárnap 21

esőben.

part

18 óra: Pumpkins Trió

óra.

tét

Időpont: augusztus 17., szom-

20 óra: Ed Philips and the Mem-

Helyszín: Dóm tér

láthatta a közönség, többek

bat

phis Patrol

Sok meglepetést tartogat a nyári

közt a kultikus filmben is. A

18 óra: Volvox

22 óra: Party Arts’OK

szuperprodukció. Az egyik, hogy

Titanic musicalben számos

20 óra: Gypo Circus

augusztus 20., kedd

a szerzők kivételes engedélyé-

szerethető, történelmileg is

22 óra: MI3 The Band

18 óra: Huckleberry Guys

vel olyan előadás jöhet létre a

hiteles karakter sorsa bonta-

augusztus 18., vasárnap

20 óra: Kállay Saunders feat.

Szegedi Szabadtérin, amelyet

kozik majd ki a csillagtetős

18 óra: Jackdanimalz

The Middletonz (jobbra)

még sehol nem láthattak a vi-

színpadon.

A Titanic történe-

számos

feldolgozásban

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Partfürdőre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint 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 21. 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: Az alsóvárosi templom országos hírű műemlék. A nyertes: Kovács Ferencné. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Igen nagy hatást fog
gyakorolni a környezetére határozott fellépésével. Arra azért ügyeljen,
nehogy ezzel ellenségeket is
szerezzen magának!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Kiváló lehetőségek kínálkoznak tervei megvalósításához. Haladjon bátran kitűzött céljai felé, s ne hagyja, hogy külső tényezők eltérítsék szándékaitól.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ezen a héten sokszor lesz módja arra,
hogy másokon segítsen. Persze hogy kik is
azok, arra önnek kell rájönnie – figyeljen jobban embertársaira!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Rendkívül izgalmas események várnak önre a
személyes kapcsolatai
terén, amelyeket kár lenne
elszalasztani. Úgyhogy érdemes nyitott szemmel járnia! Bízzon ösztöneiben és
személyes varázsában!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Munkahelyi
ügyei egészen kiválóan alakulnak, ez pedig
minden
bizonnyal
igen
pozitív hatást gyakorol majd
privát kapcsolataira is.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Bármilyen gondjai
adódnak is, azokat
csak önmaga képes
megoldani. Ám hogy mindent
végig tudjon gondolni, ahhoz egy kis magányra lesz
szüksége.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Rengeteg izgalmas, érdekes ötlete
van mostanság. Itt a
kiváló alkalom arra, hogy
ezeket meg is valósítsa – ne
habozzon tehát, és bátran
vágjon bele!
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.) Párkapcsolati problémái adódhatnak, amiket mihamarabb meg
kell oldania. Ám vigyázzon
rá, hogy türelemmel és megértéssel tegye, különben mindent elronthat! A munkahelyén előmenetelre számíthat.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Igazságérzete többször is konfliktusba
sodorhatja a héten. De
ne keserítse el, ha nem úgy
alakulnak a dolgok, ahogyan
ön jónak véli. Koncentráljon
a feladataira, az idő elhozza
a megfelelő választ.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Noha az utóbbi időben úgy tűnt, összecsapnak a feje fölött
a hullámok, a gondjai (némi
baráti és rokoni segítséggel)
ezekben a napokban bizonyosan meg fognak oldódni.
Bízzon szeretteiben.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) A következő napokban valószínűleg
nehezen lesz képes
uralkodni az indulatain.
Ám ne feledje, hogy a harag rossz tanácsadó, és
sokszor többre megyünk szelídséggel. A munkahelyén
nehezen tolerálják az érzelmi kitöréseit.
HALAK (II. 20–III.
20.) Jól alakulnak a
pénzügyei, így bátran belevághat a vállalkozásba, amely régóta foglalkoztatja. De előtte utazzon el 1-2 napra, hogy
mindent nyugodtan végiggondolhasson. A családja
ön mellett fog állni!

Szeged régen
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN

Augusztus 19., hétfő, 19.45
A szemszárazság okainak
kutatása; 3D-s technológia
az ízületek védelmében; nanorészecskék és a vér-agy
gát.
A SZOMSZÉD VÁR – TURISZTIKAI MAGAZIN

Augusztus 21., szerda, 19.55
Szeged, Eger, Balaton – nyári örömök Magyarországszerte.
KÖRÚT – KÖZÉLETI, KULTURÁLIS MAGAZIN

A KELEMEN UTCA 3. ALATTI HÁGI SÖRÖZŐ ELŐTT KAPTA
LENCSEVÉGRE A SZEMFÜLES FOTÓS EZT A FIATAL LÁNYT
1970-BEN. Ha jobban szemügyre vesszük a felvételt, máris

kiderül, hogy nemcsak a szemrevaló teremtés, hanem az is
megragadhatta a fényképész figyelmét, hogy a leányzó mezítláb korzózik. Az ő sorsáról nem tudunk, a Hágiéról viszont
igen. A Svájcból származó budapesti sörgyáros, Haggenmacher Henrik nevét őrző vendéglátóhely 1997 végén zárt be,

hogy hosszú Csipkerózsika-álom után tavaly újra élet költözzön belé. Így szerves részévé válhatott az egykor szebb
napokat látott söröző annak a színes vendéglátó kínálatnak,
amely levesbárokkal, kávézókkal, cukrászdákkal, kifőzdékkel behálózza a belvárost, és amelynek nemcsak gasztronómiai ajánlata, hanem változatos programjai is csábítják a
szegedieket és a turistákat – derül ki 3. oldalon lévő összeállításunkból. Forrás: Fortepan/Urbán Tamás.

Augusztus 22., csütörtök,
19.25
Hófehérke az újszegedi szabadtérin, kamarazenekarok
a Klauzál téren, Bob Dylan a
REÖK-ben. JÁTÉK!
DOKUSÁV

–

DOKUMEN-

TUMFILMEK

Augusztus 25., vasárnap,
20.00
Új Eldorádó – a 2000-es cianidszennyezés nyomában.
Kocsis Tibor filmje a Tiszát
ért traumáról.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: meleg, nyári idő
Augusztus 17.
szombat

Augusztus 18.
vasárnap

Augusztus 19.
hétfő

Augusztus 20.
kedd

Augusztus 21.
szerda

Augusztus 22.
csütörtök

Augusztus 23.
péntek

29/16
Jácint

32/18
Ilona

34/21
Huba

31/20
Szent István
ünnepe

30/19
Sámuel,
Hajna

30/18
Menyhért,
Mirjam

30/18
Bence

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT augusztus 2-án: Ürményi
Roland és Varga Lilla,
augusztus 3-án: Gaga
Roland és Ecker Edina,
Vasas Ernő és Soós
Violetta, Bodnár Ádám
Ákos és Hegedűs Dóra,
Mátrai Balázs és Vécsi
Noémi, Czirok József és
Agócs Éva Bernadett,
Faragó Péter és Tóth Eszter, Less Arnold és Král Adrienn,
Nagy Róbert és Bálint Bettina.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Csorja István Gábornak és Szélpál Emesének 2019. 07. 26-án Enikő, Bertus-Barcza Péternek és Farkas Ágnesnek 2019. 07. 31-én Zalán, Boldizsár
Józsefnek és Bozsó Tímea Katalinak 2019. 08. 01-én Belián
Máté, Petrovic Krisztiánnak és Barjaktár Lorettának 2019.
08. 02-án Péter nevű gyermeke született.

Jeles napok
Augusztus 20.
Augusztus 20-a az államalapítás és államalapító Szent
István király emlékünnepe,
Magyarország nemzeti ünnepe. A magyar katolikus
egyház egyik főünnepe, Magyarország fővédőszentje
tiszteletére.
1083. augusztus 20-án
Szent László király a Nagyboldogasszony ünnepe utáni
első vasárnap emeltette oltárra I. István király maradványait
nyughelyén, a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában, ami a szentté avatást
jelentette. 1771-ben Mária
Terézia minősítette országos ünneppé Szent István

Fogadóóra

napját, és Budára vitette a
Szent Jobbot. Az 1848–49es forradalom és szabadságharc leverése után már nem
engedélyezték az első király
ünneplését, de 1891-ben
Ferenc József munkaszüneti
nappá nyilvánította augusztus
20-át. Az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés iktatta
törvénybe a nemzeti ünnepet és Szent István emlékét.
1989-től vált újra lehetővé a
Szent Jobb-körmenet megtartása a Szent István-bazilikánál. 1991-ben, a rendszerváltás után az Országgyűlés,
kiemelve a nemzeti ünnepek
közül, állami ünneppé tette.
Forrás: unnepekoldala.hu

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

AUGUSZTUS 21., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
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