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Mérlegen
a képviselők
Dorozsma,
Béketelep,
Újszeged
és Tarján
lakóit is megkérdeztük.

„Ez egy lokálpatrióta szövetség!” – fogalmazott a polgármester

Botka László az Összefogás Szegedért Egyesület polgármesterjelöltje

A csapat: Szondi Ildikó, Joób Márton, Urbán Tamás, Ménesi Imre, Avramov András, Nagy Sándor, Mihálik Edvin, Szécsényi Rózsa, Tóth Károly, Binszki József, Botka László,
Szénási Róbert, Kovács Tamás, Lugosi Andrea (a polgármester felesége), Mészáros Tamás, Simon-Fiala Donát, Koromné Fenyvesi Rózsa, Kozma József, Molnár Zoltán,
Fehér Attila, Komjáti Zoltán Gábor és Fodor Antal. Fotó: Iványi Aurél
Ilyen széles és teljes körű összefogás soha nem volt még.
Sokan vagyunk, sokfélék, mint Szeged városa. Ez egy lokálpatrióta szövetség – mondta az Összefogás Szegedért
Egyesület képviselőjelöltjeinek bemutatásakor Botka
László polgármester.
– Ilyen széles és teljes körű
összefogás soha nem volt
még: a tagok között vannak
baloldaliak, liberálisok, civilek, zöldek és jobboldaliak
is – amilyenek a szegediek.

Hiszen azt szeretnénk, azt
akarjuk, hogy Szeged városa a
jövőben is minden szegedi otthona legyen – mondta az Ös�szefogás Szegedért Egyesület
képviselőjelöltjeinek bemuta-

tásakor Botka László polgármester. Hozzátette: azt kérte a
pártoktól és civilszervezetektől, vegyék tudomásul, hogy
ez nem pártpolitikai, főleg
nem ideológiai szövetség. Ez
egy lokálpatrióta szövetség.
Az Összefogás Szegedért
Egyesület polgármesterjelöltjeként kiemelte, hogy azért
vállalta a felkérést, mert motiválják a város előtt álló felada-

Botka László: Nemcsak beszélünk a keresztény értékekről,
de ez alapján szervezzük közösségünk életét is
Augusztus 20-án a Széchenyi
téri Szent István és Gizella
szobornál ünnepelt Szeged.
– Bár István király nevéhez
nagy csaták és harcok kötődnek, azért küzdött, hogy megteremtse a békés, egységes
és erős magyar államot. Amely
jó viszonyt ápol a szomszédaival, értékeli és megbecsüli a
sokszínűséget, és a tudásra,
a teljesítményre alapozza a
jövőjét. Mi itt ma Szent István
emléke előtt tisztelgünk. A
szabadságot, a függetlenséget és az önállóságot, a magyar és az európai értékeket
ünnepeljük közösen – mondta beszédében Botka László

A Széchenyi téri ünnepségre a Tápai Hagyományőrzők
hozták az új kenyeret a városháza elől indult menet élén.
Az idei búzatermésből sütött vekniket Kondé Lajos püspöki
helynök áldotta meg. Fotó: Iványi Aurél
polgármester. Hozzátette: nekünk, szegedieknek a mai napig ezek a legfontosabb értékeink. Közösségünket ezekre
az értékekre alapozzuk. És

ennek köszönhetjük, hogy
városunk az országban is kiemelkedő sikereket ért el az
elmúlt években.
Folytatás a 3. oldalon

tok és lehetőségek. Csapatával együtt pontosan tudja, mit
szeretnének építeni, hogy a
2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban is Szeged legyen a legsikeresebb magyar
város. Azt is megjegyezte,
hogy „irigyeink is vannak. A
kétharmados abszolút hatalom mindent el akar követni
azért, hogy elfoglalja Szeged
városát. Idevezényeltek elég

nagy számú idegent Budapestről és más városokból,
azzal a céllal, hogy károgjanak, hogy elvitassák a közösen elért sikereket. Meg
fogjuk tőlük védeni Szegedet,
Szeged város ugyanis nem
eladó. Mint ahogy megvédjük
attól is Szegedet, hogy pénzéhes, milliárdos oligarchák
akarják lenyúlni a fejlesztési
forrásokat. Továbbra is átlát-

ható módon minden elnyert
uniós centet a város gyarapítására fogunk fordítani.”
A polgármester ezután
egyesével bemutatta az Ös�szefogás Szegedért Egyesület jelöltjeit. Bejelentette,
hogy az ÖSZE kompenzációs
listája is közös, ezt Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester vezeti.
Folytatás a 2. oldalon

Új szociális juttatások:
iskolakezdéshez és nyugdíjasoknak
Augusztus közepén elkezdték utalni a Botka László által bejelentett,
majd a közgyűlés által megszavazott támogatást: minden nyugdíjas
és általános iskolás gyermeket
nevelő család gyermekenként
10 ezer forintos támogatást kap
2019-től. A pénzt a város jól működő gazdaságának köszönhetően
tudja biztosítani az iparűzési bevételekből. Augusztus 15-éig 7321
gyermek után 5500 család kérte
a juttatást. Aki még nem élt e lehetőséggel, szeptember közepéig
megteheti. A városban élő 34 ezer
nyugdíjasnak szeptember első két
hetében viszi a postás a város támogatását. Az értesítőket nekik is
kiküldte az önkormányzat.
Részletek az 5. oldalon

Papdi Krisztina Marianna egyedül neveli a kislányát.
Igényelte és már meg is kapta a 10 ezer forint
beiskolázási támogatást a várostól. Szeptember közepéig
mások is élhetnek a lehetőséggel. Fotó: Szabó Luca
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ERŐS MONDATOK. „Minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” I. (Szent) István

Az Összefogás Szegedért Egyesület
jelöltjei
Körzet

A jelölt neve
Komjáti Zoltán Gábor

1. Kiskundorozsma
2. Kiskundorozsma, Béketelep,
Kálvária városrész, Rókus

Dr. Fodor Antal

3. Gyálarét, Klebelsberg-telep,
Szentmihály, Kecskés

Dr. Simon-Fiala Donát

4.	Rókus, Újrókus	Ménesi Imre
5.	Móraváros, Alsóváros
Koromné Fenyvesi Rózsa
6. Alsóváros	Dr. Kovács Tamás
7.	Tápé, Új-Petőfitelep, Baktó	Szécsényi Rózsa
8.	Makkosház és Vértó városrész	Dr. Kozma József
9.	Északi és Rókus városrész,
Molnár Zoltán
Franciahögy, Harmónia lakópark
10. Belváros, Rókus	Dr. Binszki József
11. Belváros	Hekáné dr. Szondi Ildikó
12. Petőfitelep, Baktó, Fodorkert	Szénási Róbert
13. Tarján, Fodorkert, Északi városrész	Mészáros Tamás
14. Belváros, Északi városrész	Tóth Károly
15. Tarján
Fehér Attila
16. Belváros, Felsőváros	Nagy Sándor
17. Felsőváros	Urbán Tamás
18. Újszeged – Odessza városrész	Mihálik Edvin
19. Újszeged	Joób Márton
20. Szőreg, Marostői városrész
Avramov András

„Ez egy lokálpatrióta szövetség!” – fogalmazott a polgármester

Botka László az Összefogás Szegedért Egyesület
polgármesterjelöltje
Folytatás az 1. oldalról
– Sokan vagyunk, sokfélék, mint Szeged városa.
Mi Szegedről fogunk beszélni. Illúziónk természetesen nincs, látva a korábbi fideszes kampányokat,
de meggyőződésünk és
hitünk van: az esztelen
propagandával, hazugsággal a szegedieket továbbra sem fogják félrevezetni.
Miután pénzzel, paripával
és médiával nem tudunk
versenyezni a Fidesszel,
arra készülök, és arra kértem a jelölteket is, hogy
minél több szegedivel találkozzanak személyesen
– mondta Botka László.
Ők azok húszan az Ös�szefogás Szegedért Egyesület (ÖSZE) színeiben, akik
Botka László polgármestert
támogatva indulnak az ok-

A polgármester egyesével is bemutatta az Összefogás Szegedért Egyesület jelöltjeit,
így a régi motoros Kozma Józsefet. Fotó: Iványi Aurél
tóber 13-i önkormányzati
választáson.
Botka László arról is
beszélt, hogy Szegedre érkezett a legtöbb európai
uniós forrás, folyamatosan
fejlődött a város, dinamikusan fejlődik a szegedi
gazdaság, növekednek a
helyi adók, s ez is hozzájárul

Szeptember 9-éig gyűjthetnek ajánlásokat a képviselőjelöltek

Hivatalosan is elstartolt
az önkormányzati választási kampány

Augusztus 24-étől gyűjthetnek aláírásokat az önkormányzati választáson indulni kívánó jelöltek és pártok. Szegeden továbbra is 20 egyéni körzetben lehet mandátumot
szerezni, és a választásra jogosult polgárok száma is körülbelül annyi, mint az öt évvel ezelőtti voksoláson volt.
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– A választások rendjéről az
Alaptörvény, az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvény, a választási eljárás-

választójoggal rendelkezik
minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar és európai
uniós állampolgár.

dási helyre való átjelentkezését. Ha tehát valaki idén
májusban jelentkezett be
Szegeden, és ezzel tartózkodási helyet létesített itt,
továbbá kérte az átjelentkezését, akkor abban az
egyéni választókörzetben
szavazhat, ahol a tartózkodási helye van.
Az önkormányzati sza-

ról szóló törvény, valamint
annak végrehajtásáról szóló
rendelet rendelkezik egyértelműen. Ezeknek a jogszabályoknak a rendelkezései
döntik el, kik, hol, milyen
feltételekkel szavazhatnak
majd 2019. október 13-án
az önkormányzati voksoláson – mondja Kocsis Zsolt,
a helyi választási iroda munkatársa. Az Alaptörvényben
foglaltaknak megfelelően az
önkormányzati választáson

Akik idén június 26-áig
tartózkodási helyet létesítettek egy településen,
és e tartózkodási helyük a
választás napján még érvényes, azok október 9-éig
kérvényezhetik, hogy a tartózkodási helyük szerinti
településen szavazzanak. A
választási értesítő az állandó bejelentett lakcímre érkezik, kivéve, ha a választópolgár már augusztus 7-e
előtt kérelmezte a tartózko-

vazásról augusztus 23-áig
mindenki megkapta az értesítőt, a kampány pedig hivatalosan is elindul augusztus
24-én, ekkor lehet elkezdeni az ajánlások gyűjtését.
Az egyéni választókerületi
jelöltek bejelentésére szeptember 9-éig, a kompenzációs listák bejelentésére pedig szeptember 10-éig van
lehetőség. Eddig kell ös�szegyűjtenie a jelölteknek
legalább a választókörzet-

ben lakó választópolgárok
1 százalékának megfelelő
számú ajánlást. Ez Szeged
esetében nagyságrendileg
60-70 ajánlást jelent, de
fontos tudni, hogy csakis a
körzetben lakó választópolgárok tudnak érvényesen
ajánlani.
Szegeden az egyéni választókerületekből 20, a kompenzációs listákról 8 képviselő juthat be a közgyűlésbe, amely a polgármesterrel
együtt adja az összesen 29
fős képviselő-testületet. A
választásra jogosult szegedi polgárok száma nem
változott jelentősen 2014hez képest, vagyis 133-134
ezer fő járulhat az urnákhoz
2019. október 13-án. Fontos még tudni, hogy a választói névjegyzékben a személyes adatok alapján fogják
beazonosítani a választópolgárokat, ezért az okmányainkat ezúttal is magunkkal kell
vinnünk az értesítőn megjelölt választóhelyiségbe. Aki
ennél is többet szeretne tudni a választásról, a valasztas.hu oldalon mindenről
részletes információkhoz juthat.
A szegedi választási irodát a Huszár utca 1. szám
alatt lehet elérni.

ahhoz, hogy az országban
egyedülálló szociális rendszer működik Szegeden:
• 25 ezer forint alanyi
jogú támogatás jár a kismamáknak,
• 600 millió forintos új
szociális alapot hozott létre
a város,
• idén pedig minden sze-

gedi nyugdíjas alanyi jogon
kap támogatást a várostól,
és a szegedi általános iskolás gyermekek beiskolázását is segíti a város tízezer
forinttal.
A polgármester bejelentette: terveik között szerepel
ennek a szociális ellátórendszernek a továbbfejlesztése.

Utolsó útjára kísérték
a város díszpolgárát
A 93 évesen elhunyt Péter
László Jánoshalmán született. Dolgozott az egyetemi
könyvtárban, oktatott a bölcsészkaron, kutatott a Somogyi-könyvtárban, második otthona pedig a Móra-múzeum
volt. 1956-ban írásai miatt
nyolc hónapra bebörtönözték,
harmincöt évvel később a Magyar Tudományos Akadémia
doktorai közé fogadta. Haláláig Szőregen élt, aktívan dolgozott, kutatott.
– Nehéz lesz megszokni,
hogy már nem lesz a mindennapjaink része. Mert itt
volt velünk, minden napja
tevékenyen telt Szeged értékeinek megismerésével és
tudása átadásával. Hosszú,
tartalmas élete volt. Fáradhatatlan és folyton tevékeny
volt; egy személyben irodalomtörténész, egyetemi tanár, várostörténész, nyelvész,

folklorista, a Tiszatáj folyóirat
alapító-névadó szerkesztője,
lokálpatrióta, és mindezek
elismeréseként Szeged díszpolgára – búcsúztatta szőregi
ravatalánál Botka László. A
polgármester felelevenítette
utolsó találkozásukat: „Utoljára a tavalyi Rózsaünnep megnyitóján mondhattam köszönetet és adhattam át Neked
Szeged város aranyérmét,
mint a két évtizeddel ezelőtti
egyik kezdeményezőnek. Emlékszem, nagyon büszke és
boldog voltál, hogy egy szőregi
értéket sikerült országosan és
nemzetközileg is elismertté
tenni, és a Rózsaünneppel a
közösséget összekovácsolni.”
Az egyházi búcsúszertartáson Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök Péter
Lászlóhoz fűződő személyes
barátságáról beszélt.

A 93 évesen elhunyt várostörténészt a szőregi temetőben
helyezték végső nyugalomra. Fotó: Iványi Aurél
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Botka László: Nemcsak beszélünk
a keresztény értékekről, de ez alapján
szervezzük közösségünk életét is
Folytatás az 1. oldalról
– Mi soha nem azt nézzük,
hogy ki honnan jött, hanem
azt, hogy ki mit tesz szeretett
városunkért. Nálunk nem a
világnézet és a politikai hovatartozás számít, hanem
a tudás, a teljesítmény és
a befektetett munka. Mi a
sokszínűségben, a szabadságban és a szolidaritásban
hiszünk, és elutasítjuk a
kirekesztés, a bezárkózás
és a megosztás politikáját
– folytatta beszédét a polgármester, majd rátért arra,
hogy városunk 300 éve nyerte vissza a szabadságát. –
Szeged legnagyobb kincse
a szabadsága, amit azóta is
féltve őrzünk. És idén 140
éve annak, hogy a nagyárvíz
után Európa hathatós segítségével újjászületett városunk. A mai napon tehát
államalapító királyunkat, városunk függetlenségét és az
európai Szeged megszületését is ünnepeljük.

Hűen Szent Istvánhoz
– Mi Szegeden hűek vagyunk
Szent István tanításához. Mi
tudjuk, hogy nem attól lesz
valaki jó magyar, ha Európa
ellen hergeli a nemzetet, és
közben félelmet kelt az idegenekkel szemben. Nem attól lesz valaki nagy magyar,
ha a hazaszeretet nevében
megosztja a nemzetet és
a városunkat is. Mi tudjuk,
hogy az a jó magyar, aki szereti és védelmezi Szegedet
és közös értékeinket. Mi tudjuk, hogy az a jó magyar, aki
Szegedért dolgozik, és nem
ellene. Mi tudjuk, hogy az
a jó magyar, aki hisz a szabad és önálló Szegedben, és
megharcolni is kész érte –
tette hozzá a polgármester.
– Szeged az a város,
amely hosszú évek óta őrzi
önállóságát és függetlenségét. És talán nincs még egy
olyan város az országban,
amely szabadságával olyan
jól élt volna, mint mi. Magyarországon mi nyertük el a
legtöbb európai támogatást,
és ebből értékteremtő beruházásokat hajtottunk végre,
szerte a városban.

Szeged kiáll Európáért
Az ezeréves magyar állam
kiállta az idő próbáját. István

Vélemény
Halkuló nyár
Sokat alkottam a nyáron, el kellett szaladnom akvarellpapírért a szaküzletbe. Mint máskor, most is zajlott az élet a
polcok között, felbolydult méhkasra hajazott az üzlet.

Négyzetrácsos füzet és háromszögvonalzó
Marika az első emeletről kifejezetten gondos anyuka,
augusztus közepén csimotástul, nejlonszatyrostul szaladgál
tolltartó és tornazsák után. Zselés tollat keres fekete mintával a fiának – tévedésből sem rózsaszín csillámpónival. Akcióznak országszerte, igyekszik kedvező áron gondoskodni
vízfestő készletről, papírragasztóról, félfamentes rajzlapokról meg grafitceruzákról. (Apu, mint minden évben, idén is
heti zsebpénzzel járul hozzá fia sulibüfés költségeihez.) Az
írószerüzlet polcai között Peti, a hetedikes, nyurga-kajla kamasz egykedvűen bandukol Marika nyomában. Cipője orrát
nézegeti, könnyek nélkül siratja el a vakációt.
Augusztus 20-a után elromlik az idő, egyébként is, a
kis elsősökön kívül alig akad a városban valaki, aki lelkesedne az iskolakezdésért. Talán a szülők egy része fellélegzik – néhány nap múlva nem kell a nagyihoz szaladgálni délután a gyerekekért.
A szegediek közös értékei a szabadság, a függetlenség és az önállóság.
Augusztus 20-án a magyar és az európai értékeket ünnepeljük – fogalmazott ünnepi
szónoklatában Botka László. Fotó: Iványi Aurél
király álma beteljesülni látszik, hazánk az európai közösség megbecsült és stabil
tagjává vált az ezer év alatt.
Azonban rajtunk múlik, hogy
ez a békét és fejlődést nyújtó
szövetségi rendszer fenn is
maradjon. Szeged továbbra
is kiáll az európai Magyarország mellett. Kiállunk az
európai értékek és az európai szövetségi rendszer mellett. Hiszünk a sokszínű, toleráns és szolidáris, erős Európában. Ahogy Szent István
tette, mi is tiszteljük a vendégeket. De akik azért érkeztek hozzánk, hogy rossz
hírét keltsék Szegednek,
azoktól meg fogjuk védeni
városunkat. Nem hagyjuk,
hogy lejárassák Szegedet!
Nem fogjuk hagyni, hogy
méltatlan módon elvitassák
közösen elért sikereinket.
Nem fogjuk hagyni, hogy
igaztalan vádakkal illessék a
szegedieket.

Kihívás
a klímaváltozás
Botka László hangsúlyozta,
hogy a XXI. században azonban nem csak közös értékeinket kell megvédeni. Közösségünket fizikai veszély
is fenyegeti. A klímaváltozás
hatásai évszakról évszakra
egyre nagyobb kihívást jelentenek városunk számára.
Ez egy olyan harc, amelyet
közösen kell megvívnunk a
természettel, a természet védelmében. És ennek a küzdelemnek a sikerességétől

is függ otthonunk, városunk
jövője. Éppen ezért tűztük ki
célul, hogy fenntarthatóvá
tesszük Szeged fejlődését!
Meg kell védenünk városunkat és az itt élő embereket
a klímaváltozás káros hatásaitól. Fel kell készülnünk a
hosszú, perzselő nyarakra
és az özönvízszerű esőzésekre. Meg kell védenünk
a szegedieket az időjárás
viszontagságaitól. Az a célunk, hogy a miénk legyen a
legzöldebb és legegészségesebb magyar város.
• Az elmúlt évtizedek
legnagyobb parkosítási programját hajtottuk végre Szegeden. Fákat, bokrokat,
cserjéket és virágokat ültettünk, hogy minél nagyobb
legyen a zöldterület mérete,
és minél egészségesebb legyen városunk levegője.
• Napelemeket tettünk
intézményeink tetejére, és
szigeteltük az önkormányzati épületeket, hogy spóroljunk az energiával.
• Távfűtési rendszerünket környezetbarát geotermiára váltjuk.
• Folyamatosan elektromosra cseréljük tömegközlekedésünket, ezzel tisztán
tartjuk városunk levegőjét.
• Újabb kerékpárutakat
és biciklitárolókat, új, ingyenes kerékpárszerviz-állomásokat létesítünk, hogy még
többen válasszák az egészséges közlekedést.
• Véderdőt ültetünk városunk köré, hogy tisztább
legyen a levegő.

• Tovább fejlesztjük csatornázási rendszerünket. A
hirtelen lezúduló víztömeget
elvezetjük és víztározóba
gyűjtjük, hogy a száraz időszakban öntözni tudjuk kertjeinket.
• Az egész várost átfogó
módon fejlesztjük a szelektív
hulladékgyűjtést, odafigyelünk természeti értékeinkre.
Minden szemetet újrahasznosítunk, amit csak lehet.
• Gyermekeinket a természet szeretetére és védelmére neveljük..
– Szeretnénk jó példával
elöl járni. Be fogjuk bizonyítani, hogy a XXI. században
a környezetünk óvása mellett is sikeresek és eredményesek lehetünk. Államalapító királyunk ünnepén
büszkék lehetünk rá, hogy
városunk elmúlt évei a békés fejlődés jegyében teltek. Az a célunk, hogy ezt
a folyamatos gyarapodást
fenntarthatóvá tegyük. Arra
van szükség, hogy közösségünk legfőbb értékét, az
összefogást megerősítsük.
Hogy a városunk védelmében kötött szövetséget
megújítsuk. Álljunk ki közösen Szegedért és a szegedi emberekért! Védjük
meg gyönyörű városunkat,
és védjük meg Szent István
örökségét! Álljunk ki együtt
a szabad, európai, szolidáris és zöld Szegedért! Építsük tovább együtt szeretett városunkat, Szegedet!
– zárta ünnepi beszédét a
polgármester.

Idén B héttel kezdünk
A kedves kollégák bejárnak már a suliba, törlik a tábláról
a „Gaudeamus igitur”-t meg a „Búcsúzunk Tőletek” feliratot. Beszélgetnek, rendezkednek, pakolásznak, értekeznek. Tanév rendje, szünetek, tantárgyfelosztás, a 3/B-nek
idén a huszonkettes terem jut, a negyedikesek meg a
harmincasban kabátolnak majd ebben az évben. Három
kolléga távozott, kettő végre örülhet a nyugdíjas éveknek,
egy középkorú tanárnő pályát módosított. Helyükre egy
nevelő érkezett, a vezetés igyekszik szeptember végéig
megtalálni az új kollégákat. Hiánycikk manapság a pedagógus. Igazgató úr ismerteti a tanév rendjét, sok a kérdőjel még „ott fenn” is. Türelmet kérnek, amíg az új rend
beáll. (Persze a gyerekeknek is fel kell venni eleinte ismét
az iskola ritmusát.) Tíz perc szünet után a munkavédelmi előadó monoton hangon sorolja a tanítás veszélyeit.
(Veszélyességi pótlék?) A padsorok között félhangos pusmogás: némi Avon-katalógus mustra – a tanár is csak ember, augusztus végén rakoncátlan kisdiákra emlekéztet.
Ünnepségek, felelősök. Eszközigény: Laci bácsi az utolsó
padban békebeli, négyszínű golyóstollat fantáziál. Színes
tintákról álmodom.

Búcsúzunk a nyártól
Augusztus 20-a után a tüzijáték nyomait tüntetik el a
rakpartról, az úszóházon még láblógázik néhány igazi
napimádó. Feri bácsi az ötvenes évek óta minden nyarát a vízparton tölti. Régen motorcsónakázott. Az öregúr
a rendszerváltás után kiábrándult nagyfröccséből, ám
mégsem szomjazik, szódavíz helyett bubis ásványvizet
tölt rizlingjébe. Meglátása szerint a bubis ásványvíz poros nyomába sem ér a csípős, hideg szódának, mégiscsak
legyötri valahogy a kedves öregúr. A belvárosi cukrászda
teraszán hangos egyetemisták koccintgatnak, háttérben
a nap minden egyes nappal arasznyival alacsonyabban
simogatja végig a háztetők kontúrját. Az egyetem ablakai megtelnek élettel, az árkádok közül a galambok szép
sorban kisétálnak a templom elé, sorokba rendeződnek,
mintha tornaórát tartana egyikőjük a többinek. Estefelé
elkél a vékonyabb pulóver.
Marika és Peti sikeresen hazaért az írószerekkel, én
pedig olcsóbban kaptam meg a húszlapos akvarelltömbömet. (Mindenki megkapta hát a magáét.) A kertek alatt
lopakodik az ősz, iskolával, csengőszóval, tantervekkel,
némi tanárhiánnyal – és fátyolos tekintetű Petikkel.
Tóth A. Péter
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Balla Ferencné, Borbola Imre Károlyné és Faludi Istvánné az életéről mesélt

Kilencvenesztendős lakóit köszöntötte a város
A város megbecsüli legidősebb lakóit. Kerek születésnapjukon a polgármester
nevében az önkormányzati
képviselőjük és a polgármesteri hivatal munkatársa
köszönti őket.

ahonnan 1988-ban vonult
nyugdíjba. 1990-ben költöztek Szegedre. Margit
néni férjével boldog házasságban élt, kölcsönös tisztelet és szeretet jellemezte
kapcsolatukat.
Margit néninek két unokája van, akik felnevelésében aktívan vett részt. Az
unokák Budapesten élnek,
de a távolság ellenére is kiváló a kapcsolatuk. Margit
néni úgy fogalmazott, hogy
minden nagymamának ilyen
unokákat kíván. Véleménye
szerint nem volt könnyű
élete, de a kor sem volt az,

A napokban Balla Ferencnét, Borbola Imre Károlynét
és Faludi Istvánnét keresték
fel.

Jozefa néni
1945 óta él Szegeden
Balla Ferencné Jozefa néni
1929. augusztus 15-én
született India községben,
Horvátországban (a mai
Szerbia területén), német
nemzetiségű kispolgári családban. Édesapja cipészmester volt, édesanyja a
háztartást vezette. Tizenhárman voltak testvérek, azonban az akkori járványos időszakok miatt csak nővérével
ketten maradtak életben.
Elemi és polgári iskolát végzett. 1944 októberében, mivel német nemzetiségűek
voltak, a kollektív bűnösség elve miatt a családjuknak menekülnie kellett.
Az édesapja rokonaihoz,
Csehszlovákiába utaztak,
vonattal. Onnan 1945 júliusában költöztek Szegedre,
édesanyja testvéréhez, aki
akkor állomásfőnök volt.
Az ő családja segítette letelepedésüket. Az iskoláit
nem tudta folytatni, mivel
a magyar nyelvet nem beszélte. Először meg kellett

Ilonka néni unokáival és dédunokáival ünnepelt.
született, 1955-ben Ferenc,
1960-ban Péter.
A Talajjavító Vállalatnál
kezdett dolgozni, 1951ben, előkészítő munkakörben, ahol földmintákat
vizsgáltak. Jó munkájáért
többször is jutalmat kapott.
1953-ban beiratkozott a
dolgozók általános iskolájába, és esti tagozaton, jó
eredménnyel elvégezte a
nyolc osztályt. 1969-ig dolgozott az Országos Mezőgazdasági
Minőségjavító
Intézetnél. Azonban édesanyja megbetegedett, s
állandó ápolásra szorult,
ezért bedolgozói állást vállalt a gyógyszövetkezetnél,
két évig, édesanyja haláláig. 1971-től az újszegedi

Jozefa néni India községben született, 1945 óta él Szegeden.
Oldalán két fia, Ferenc és Péter. Fotók: Szabó Luca
tanulnia magyarul, ezalatt
szüleinél a háztartást vezette. 1954-ben ment férjhez
Balla Ferenchez, aki vasesztergályosként
dolgozott.
Albérletbe költöztek. A házasságból két gyermekünk

amelyben élt, hiszen megélte a II. világháborút és az
1956-os forradalmat is.
Mindkét esemény meghatározó volt az életében, hiszen
még fiatal volt.
Margit néni rendben tartja otthonát, szinte mindennap sétál. Jó kapcsolatot
ápol szomszédaival és korábbi munkatársaival. Családja naponta látogatja,
hétvégéit náluk tölti.
A szegedi önkormányzat
és a miniszterelnök nevében a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Margit nénit.

Biológiai Központban vállalt
munkát, mint laborkisegítő,
nyugdíjazásáig. 1980-ban
Kiváló munkáért kitüntetésben részesült.
1958-ban családi házat
építettek a férjével Szege-

den. Jozefa néni azóta is ebben a házban lakik, a kisebb
fiával, aki a mindennapjaiban segíti, gondozza. A másik fia, Ferenc, 1982 óta Németországban él.
A Szegedi Önkormányzat nevében Botka László
polgármester jókívánságait
Joób Márton területi önkormányzati képviselő adta át,
a miniszterelnök nevében
pedig a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Jozefa nénit.

Ilonka néni
Tápén dolgozott
Borbola Imre Károlyné (Nagy
Ilona) 1929. július 30-án
született Pálmonostorán. Egy
lánytestvére volt. Az általános
iskolát Pálmonostorán kezdte
el, azonban Kömpöcön fejezte be. Ezután szülei gazdaságában dolgozott. 1952-ben
férjhez ment Borbola Imréhez, akivel Szegedre költöztek. Két gyermekük született,
egy fiú és egy lány. A gyermekek nevelésével és a háztartással foglalkozott, majd egészen nyugdíjba vonulásáig a
Tápai Háziipari Szövetkezetnél dolgozott. Ezután az unokák nevelésében segített. Öt
unokával (három lány, két fiú)
és négy dédunokával büszkélkedhet.
A Szegedi Önkormányzat
nevében dr. Botka László polgármester jókívánságait Joób
Márton területi önkormányzati képviselő adta át, a miniszterelnök nevében pedig a
humán közszolgáltatási iroda
munkatársa köszöntötte Ilonka nénit.

Margit néni
naponta sétál
Faludi Istvánné (Papp Margit) 1929. augusztus 17-én
született Mindszenten. Ketten voltak testvérek. Az elemi iskolái elvégzése után
kereskedelmi tanulmányokat folytatott. 22 évesen,
1951-ben ment férjhez.
Négy évig éltek Mindszenten, majd 1956-ban Szentesre költöztek. 1961-ben
született fiuk. Szentesen a
leghosszabb ideig a helyi
tüdőgondozóban dolgozott,

Margit nénit a miniszterelnök és a polgármester nevében
Farkas Katalin, az önkormányzat munkatársa
köszöntötte.
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Az eddigi legnagyobb számban érkeztek versenyzők

Rekorddal nyitott a szegedi
kajak-kenu világbajnokság
Az augusztus 20-i ünnepélyes megnyitóval elkezdődött a szegedi olimpiai
kvalifikációs
kajak-kenu
világbajnokság.
Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár köszöntőjében felidézte az első, 1998-as szegedi vb-t. Az a verseny győzte
meg ugyanis a sportág vezetőit, hogy Szegeden minden
feltétel garantált egy igazán
sikeres csúcsesemény lebonyolításához. Most a legrangosabbnak számító olimpiai
kvalifikációs verseny házigazdái lehetünk. Botka László
polgármester
kijelentette:
nagy megtiszteltetés, hogy

Szeged – immár negyedik alkalommal – idén is vendégül
láthatja a vb-t. Ráadásul idén
rekordot is döntöttünk: az
eddigi legnagyobb számban
érkeztek versenyzők, akik a
világ több mint 100 országát
képviselik. A polgármester
szimbolikusan átnyújtotta a
város kulcsát José Perurena Lópeznek, a Nemzetközi
Kajak-Kenu Szövetség (ICF)
spanyol elnökének. Az ICF vezetője úgy fogalmazott: nagy
örömmel tölti el őket, hogy
visszatérhettek
Magyarországra, és ismét itt lehetnek
Szegeden, a 2019-es esztendő legfontosabb gyorsasági
versenyén.

●

Új szociális juttatások: a szülőknél
és a nyugdíjasoknál is jó helyre kerül
Augusztus közepén elkezdték utalni a Botka László
által bejelentett, majd a
közgyűlés által megszavazott támogatást: minden
nyugdíjas és általános iskolás gyermeket nevelő család gyermekenként tízezer
forintos támogatást kap
2019-től. A pénzt a város
jól működő gazdaságának
köszönhetően tudja biztosítani az iparűzési bevételekből.
Egy frissen elvégzett kutatás alapján egy átlagos általános iskolás gyermekre
legalább tizenötezer forintot
költenek a szülők szeptember előtt. Azaz Szeged azzal
a döntésével, hogy támogatta Botka László polgármester javaslatát, a tanszerek,
felszerelések kétharmadát
állja. Augusztus 15-éig 7321
gyermek után 5500 család
kérte a juttatást.

Nagy segítség Vivien
iskoláztatásában
A ceremóniát a felújított Maty-éri pályán tartották,
a sportolók a fő lelátóról hallgathatták meg a beszédeket, nézhették meg a műsort. Fotó: Iványi Aurél

Zárva a Vértói úti vasúti átjáró
Újra járható a Sándorfalvi út,
azaz a 4519-es főút, és használható az autópálya-feljáró
is. Elkészült a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megbízásából épülő tramtrainberuházáshoz tartozó vasúti
átjáró. A vasútépítők egyúttal
lezárták a Vértói úti vasúti átjárót. A tervek szerint augusztus 30-áig csak gyalog, kerék-

párral vagy robogóval lehet
átjutni, azaz Béketelepet újra
csak a bevásárlóközpontok, a
Hosszú utca, illetve a Napos
út felől lehet megközelíteni.
Erre azért van szükség,
mert csúszik a tramtrainberuházás – a vasútépítők
most tudják befejezni mindazt, amit áprilisra meg kellett volna csinálniuk.

Papdi Krisztina Marianna
akkor értesült a tanévkezdési támogatásról, amikor
bement az általános iskolába a lánya, Vivien beiskolázásával kapcsolatos teendők intézésére. A gyermekét
egyedül nevelő édesanya
elmondta: elhozta a tájékoztatót, értelemszerűen kitöltötte, majd visszavitte az
intézménybe.
– A postás az egyik nap
megállított, hogy meghozta a
támogatást. Nagyon örültem
neki. Vivien koraszülöttként
jött a világra, nagyon sokféle
érzékenysége van, most már
csak a tej-, tojás- és gluténérzékenységet tartjuk, ezekre
kell figyelnünk. Egyébként is
drágák az élelmiszerek, de a
diétás ételek, alapanyagok
még többe kerülnek. Nekünk

Papdi Krisztina Marianna és kislánya, Vivien igényelte és már meg is kapta
a 10 ezer forintos beiskolázási támogatást a várostól.
Szeptember közepéig mások is élhetnek a lehetőséggel. Fotó: Szabó Luca
nagyon nagy segítség ez a tízezer forint is. Abból a szempontból sem lesz egyszerű
a beiskolázás, hogy vannak
például olyan ceruzák vagy
füzetek, amelyekből egyszerűen nem lehet olcsóbbat
vásárolni, mert az a követelmény, hogy olyan ceruzával,
olyan füzetbe írjon mindenki
az osztályban. Azaz nem mindig van választás.
Az édesanya azt is elmondta, apránként vette
meg lányának a felszerelést.
– Megvagyok mindennel.
Már júniusban elkezdtem,
folyamatosan vásároltuk a
szükséges dolgokat. Remélem, tényleg minden megvan, bár lehet, hogy az első
szülői értekezleten kiderül,
szükség lesz még másra is.
Vivien fejlesztő pedagógushoz is jár, az sem olcsó.
– Ismerősök szoktak segíteni, a szüleim sem tudnak.
Tényleg egyedül vagyok, a
barátok nélkül biztos, hogy
nehezebben menne minden.

Nemes gesztus
Molnár Sándor Andrásné
Zsuzsa kinn volt május 1-jén
a Ligetben, ott, élőben hal-

Molnár Sándor Andrásné
Zsuzsának is szeptember
első két hetében viszi a
postás az önkormányzati
támogatást.
lotta a bejelentést. – A postások nyugdíjas-egyesületét
vezetem már tizenhárom
éve, minden esztendőben
kinn szoktunk lenni a majálison. Nagyon meglepődtünk,
de nagyon örülünk neki. Sok

nyugdíjasnak igenis hatalmas segítség tízezer forint
is – mondta Molnár Sándor
Andrásné, aki szerint nagyon
nemes gesztus volt ez a polgármestertől és a közgyűléstől. Ezzel az intézkedéssel
34 ezer szegedi nyugdíjasnak visz a postás 10 ezer
forintot szeptember első két
hetében. Az értesítőket már
kiküldte az önkormányzat.
– Nem nagyon dicsekedhetünk a nyugdíjakkal, nem
vagyunk elszaladva vele. Én
nem panaszkodom, de azt is
tudom, sokan vannak nálam
rosszabb helyzetben. Ahogy
most az árak el vannak szabadulva, minden plusz pénz
jól jön. A minap láttam a
Szeged Televízióban, men�nyivel drágább a zöldség és
a gyümölcs – jegyezte meg a
nyugdíjas, aki azt is elmondta, még nem gondolta végig,
mire költi majd ezt a tízezer
forintot. – Mindig nagyon
megfontolom, mire mennyit
költök.

Kitüntetés a százéves szimfonikus zenekarnak
Szeged város emlékplakettjét az
idén hatvanéves Gyüdi Sándor vette
át a Szegedi Szimfonikus Zenekar
élén Botka László polgármestertől.
A mai napig ez az Ajándékkoncert
az egyetlen Magyarországon, ahol
egyszerre négyezer néző hallgathat
komolyzenét. A szegedi zenei élet
meghatározó intézménye, a Szegedi
Szimfonikus Zenekar idén ünnepli
alapításának 100., újjáalapításának
50. évfordulóját.

A szabadtéri játékok színpadán felcsendülő ajándékkoncertet idén is
négyezer érdeklődő hallgatta. Fotó: Iványi Aurél
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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
Béketelepen, Kiskundorozsmán, Móravároson, Tarjánban és Újszegeden jártunk.

Lauer István
nem nézte
a körzethatárokat
Szegeden az egyik legnagyobb alapterületű választókerület
képviselőjeként
Lauer István jóval több fogadóórát tartott, mint képviselőtársai. Sokszínű körzetében ugyanis a tanyás
részektől a kertvároson át a
panelekig minden megtalálható.
Rengeteg intézmény tartozik hozzá, ezek vezetőivel
is szoros kapcsolatot ápol.
A fogyatékosok Kálvária
téri nappali intézménye is
minden támogatást megkap tőle. Váradi Judit, aki
évek óta mindent elkövet
annak érdekében, hogy az
itt fogyatékkal élő emberek
minél jobb körülmények
között töltsék a mindennapjaikat, nagyon örül annak, hogy elkerített, speciális játékokkal is felszerelt

Váradi Judit, a fogyatékosok Kálvária téri nappali intézményének vezetője elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi
program részeként gyakran látogatják a szomszédos játszóhelyet. Fotók: Szabó Luca
játszótér létesült a szomszédságukban. Az elmúlt
öt év eredményeihez tartozik ezenkívül a Nefelejcs
bölcsődében a vizesblokkok felújítása, a sószoba
kialakítása, a Jerney utcai
óvodában pedig fejlesztő
eszközök beszerzésére, kerítésfestésre, a bejáratnál
térburkolat kialakítására
sikerült támogatást szerezni. A Széksósi úti óvodában
a fejlesztő szoba kialakítása, az ipari mosogatógép
beszerzése volt az elmúlt
időszak leglényegesebb fejlesztése, de fontos eszközöket kaptak a Bölcs utcai,

LAUER ISTVÁN (MSZP)

KÖRZETE: Kiskundorozsma, Béketelep,

Móraváros
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• A Vadliba utcai és a Tas utcai parkolók
felújítása.
• A dorozsmai fiókkönyvtár részére számítógépek
vásárlása.
• Dorozsmán új orvosi rendelő építése, a béketelepi
rendelő felújítása.
• A dorozsmai kis piac felújítása.
• Víztározó építése; a Kond, a Rigómező és a Bölcs
utca csapadékvíz-elvezetésének kialakítása.
• Műfüves focipálya építése Dorozsmán.
• Illegális szemétlerakók folyamatos megszüntetése,
takarítása.
• A Kálvária téri és a Régi posta utcai játszótér
felújítása.
• A béketelepi óvoda tetőszerkezetének közösségi
felújítása.
• A lézerközpont felé vezető út előkészítése, buszmegállók a Napos és a Dorozsmai úton, valamint a nagybani körforgalomnál.
• A Kollégiumi út – Fonógyári út kereszteződésében
lámpás átkelő kialakítása.
• Kerékpártároló a Kálvária téren.

valamint a Negyvennyolcas
utcai óvodások is.
Mivel dorozsmai képviselőtársával nem nézik a
választói körzethatárokat,
amikor lakossági igények
merülnek fel, a helyi járdaés útfelújításokért is sokat
tett Lauer István, attól függetlenül, hogy a körzethatárán belül vagy túl volt a
terület. Megjegyezte, hogy
Mihálffy Bélával annak ellenére kifogástalan a kapcsolata, hogy nem egy frakcióban ülnek a városházán, így
ha a dorozsmaiak érdekeiről
van szó, közösen lobbiznak
fejlesztési pénzekre, beruházásokra.
Fontos a közösségépítés
minden hozzá tartozó területen, ezért ott van az egyházi
báloktól kezdve a böllérnapon át a sporteseményekig.
Azt is fontosnak tartja, hogy
a nemzeti ünnepekről a saját városrészükben is megemlékezzenek az emberek,
így a városi ünnepség mellett Dorozsmán is mindig
külön megemlékezéseket és
koszorúzásokat tartanak.

Mészáros Tamás
az intézményfelújításokra büszke
Mészáros Tamás, a főként
paneles városrész egyéni önkormányzati képviselője az
itt található közintézmények
épületeinek rekonstrukcióját
tartja az utóbbi öt év legnagyobb eredményeinek. Az
Építő utcai óvoda 173 milliós támogatással, 11 milliós

városi önerővel újult meg.
A Tarjáni Kéttannyelvű és
a Weöres Sándor Általános
Iskolára összesen 620 millió forint támogatást és 300
millió forint önkormányzati
pénzt költöttek. A Budapesti
körúti orvosi rendelő felújítá-

Tamás elmondta, hogy a felújítás jelentősen javítja majd
a tarjániak életminőségét,
hisz megújulnak a zöldfelületek, a járdák és az utcabútorok. A területen 1800
növényt mértek fel a munka
megkezdésekor; ezek egy

hozzájárul, hogy a rekonstrukcióval egyszerre a járdák
és utak felújítása is megtörténjen. A Tarján széle utcában is nagyon várják már a
járdarekonstrukciót, ahol az
utóbbi időben csodás kiskertek tették hangulatosabbá a
környéket. Nagy Attiláné is
büszkén mutatja a kertjét,
melyben rengeteg fa, bokor
és virág található. Arra a
magnóliára a legbüszkébb,
melynek palántáját egy tejfölös kupában vitte haza
a piacról évekkel ezelőtt,
de mára erős fa lett belőle,
melynek virágait a szomszédos utcából is átjönnek megcsodálni.
A szegedi önkormányzat
226 millió forintos önrésze
mellett 655 millió forintos
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert
a város kerékpárútjainak
fejlesztésére. Ebből az ös�szegből jelentős beruházásokat lehet megvalósítani.
A már meglévő – a város
központjából a József Attila
sugárúton kifelé vezető –
kerékpárúthoz a Tarján szélén idén nyáron csatlakozott

Lauer Istváné az egyik legnagyobb körzet, igyekszik a tanyás részek, a kertvárosi utcák
és a panelek lakóira is figyelni.
sára 152 milliós támogatást
és 94 milliónyi önerőt fordítottak.
Az úgynevezett
Zöld
Város Belső-Tarján projekt
terveit legutóbb júniusban
ismertették egy lakossági
fórumon, és az itt lakók igen
aktívan részt vettek a tervek
finomításában.
Mészáros

része sérült vagy olyan, mint
például a nyárfák, amelyek
nagy részét kivágják. Természetesen ezeket a fákat
pótolják, sőt sokkal többet
ültetnek majd.
Az uniós forrásból zajló felújítások több mint 1
milliárd forintba kerülnek,
amihez az önkormányzat is

egy új szakasz, amely ezúttal
nem vezeti át a biciklist az út
túloldalára a Deák Ferenc
Gimnáziumnál, hanem folytatódik a jobb oldalon, és a
Budapesti körút – Csorba
utca mentén elvezet a körtöltéshez. Itt egy támfallal
segítették a kerékpárosok
átjutását az új-petőfitelepi
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MÉSZÁROS TAMÁS (MSZP)

KÖRZETE: Tarján
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• A Deák-gimnázium előtti szervizút
felújítása.
• A Kecskeméti utca felújítása.
• A Lomnici utcai parkolók építése augusztus végétől.
• Kerékpárút a József Attila sugárúttól egészen
az Algyői útig.
• Az Építő utcai óvoda felújítása.
• A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola felújítása.
• A Budapesti körúti orvosi rendelő felújítása.

részre, ahol a Bástya sornál
csatlakozik az út a korábban
elkészült, Algyőig vezető kerékpárúthoz.
A fejlesztés fontos eleme, hogy a Budapesti körút
és József Attila sugárút találkozásánál üzembe helyezték a város első kerékpáros
szervizpontját. Mészáros Tamás azt tartja legfontosabb
feladatának, hogy az egykori
szürke, de a panelprogramnak köszönhetően megújult
tarjáni lakótelep környéké-

Joób Márton
együtt álmodik
az újszegediekkel
– Nagy megtiszteltetés volt
az újszegedi lakosoktól,
hogy én képviselhettem ezt
a városrészt az önkormányzatban az elmúlt öt évben.
Rengeteget tanultam, nagyon sok jó kapcsolatot
tudtam kialakítani a választókkal, és nem utolsósorban
nagyon boldog vagyok, hogy
azokat a célokat és fejlesz-

Nagy Attiláné büszke a Tarján széle utcában lévő panelházuk előtti hangulatos kertjére.
te az elmúlt időszakot Joób
Márton, Újszeged egyik önkormányzati képviselője. A
jövőről úgy fogalmazott, tele
van ambícióval, lelkesedés-

azért, hogy még élhetőbb legyen a lakókörnyezetük. A
képviselő magánélete is fordulatosan alakult: az elmúlt
5 éves ciklusban 4 gyerme-

– Az elmúlt évek legnagyobb eredménye az óvoda-, iskola- és rendelőfelújítás
– mondta Mészáros Tamás az Építő utcai ovi előtt.
ből is élhető, zöld, otthonos
lakókörzet váljék a most folyó nagyszabású felújítások
eredményeként.

téseket, amelyeket kitűztünk
magunk elé, vagy megvalósítottuk, vagy folyamatban van
a megvalósításuk – értékel-

sel és tervekkel. Nagyon jó
érzés az, amikor a körzetben
lakókkal együtt megálmodik
valamit, és azt megvalósítják

– Régi álmunk volt, hogy a víztorony mellett levő üres területből közösségi parkot építsünk, ez hamarosan elkészül. Nagyon várom, hogy mit fognak szólni a gyerekek a hatalmas hajó játszóeszközhöz, ami komplett játszóteret biztosít majd – mondta Joób Márton.

kük született, így 12 fősre
bővült a család. – Életem
egyik legjobb döntése volt,
hogy Dórit feleségül vehettem. Olyan hátteret biztosít,
amely nélkül lehetetlen lenne ennyi fronton helytállni –
árulta el. – Minden nehézség
ellenére csodálatos ekkora
családban élni. Ez mindig
újabb és újabb lendületet
ad. Nagy kaland az életünk,
amihez sok türelem, hit és
nem utolsósorban némi lazaság is kell. Büszkeséggel
tölt el, hogy apa, férj lehetek.
Itt, Újszegeden éljük a mindennapjainkat, itt járnak a
gyermekeink iskolába, óvodába, bölcsődébe, itt sportolnak, a vállalkozásom is
ide köt. Örülök, hogy Újszegeden sok jó és egészséges
családot láthatunk. Mindent
megteszek, hogy az önkormányzatnak mindenkor fontos maradjon a családok támogatása, segítése.

JOÓB MÁRTON (MSZP)

KÖRZETE: Újszeged
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• Az újszegedi liget újjáépítése.
• A víztorony mellett új közösségi park
kialakítása, kalózhajóval.
• A Fő fasor kiszélesítése a Reál-bolt előtt.
• A Gregor-iskola tornacsarnokának építése jövőre
elkezdődhet.
• Aszfaltozás a Kamaratöltésen, a Kertész, a Bérkert
és a Sarló utcában.
• Járdafelújítás a Thököly, a Tiszavirág, a Pinty,
a Küküllői utcában, új járdaszakasz a Lövölde
utcában.
• Fedett buszváró, megerősített burkolattal, a Tanács
és Bérkert utcában, a Fő és a Derkovits fasoron,
valamint a Lövölde utcában.

Tóth Vilmosné Marika a
Lövölde utcában lakik, és ott
árulja virágait, zöldségeit. A
nyugdíjas asszony örül az új
járdának, mert korábban a
füvészkertbe az úttesten lehetett csak eljutni, márpedig

oda sok család jár. A fedett és
paddal ellátott új buszmegállót is nagyon várta, hiszen
most már nem áznak meg
várakozás közben.
Szincsok György

Tóth Vilmosné Marika a Lövölde utcában lakik,
és ott árulja zöldségeit, virágait. Örül a járdának,
amely a füvészkerthez vezet.

8 Hirdetés
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Postabontás
Axióma: a Fidesz önzetlensége
Bármennyire is furcsa, olykor
a Fidesz úgy ad elő dolgokat
és eseményeket, mintha alapvető igazságot (alapigazságot)
nyilatkoztatna ki, amit aztán
a hallgatóság úgy abszolvál
– gondolják és hiszik vezetőink –, hogy megnyilvánulásuk
hitelét minden bizonyítás nélkül is elfogadottnak tekinti a
közvélemény. De tévednek,
nagyot tévednek, mert a gyengeelméjűség nem a közösségre jellemző.
A címbéli görög szó magyar
jelentése annyit tesz: sarkigazság, külön bizonyítás nélkül elfogadott alapfeltevés.
Jelen írásommal csak azért is
bizonyítani szeretnék. Azt szeretném jelezni, hogy a most
regnáló magyar kormányt
öncélú törekvések, a nemzeti
érdekeket látszatra támogató
(rejtve mérgező) gyülekezet
alkotja. A magyar identitás és
a keresztény kultúra mindenáron való (látszat)támogatása
mást sem szolgál, mint hogy
a most regnáló hatalom ítéletidőkig konzerválódjon. Persze mindenki maga határozza

meg a jövőjét, de a túlméretezett önteltség előbb vagy
utóbb megbosszulja magát. A
változás ugyanis permanens,
olyan, mint egy örökmozgó. Az
érintettek mégis hajlamosak
– egyebek mellett – erről a
törvényszerűségről megfeledkezni, és inkább a hazugság
dzsungelébe
menekülnek.
Sőt még félelmetes méregkeveréknek a szembe szórásától sem riadnak vissza, ha
bele is vakulnak az emberek!
Nelson Mandela szerint
„a legnagyobb dicsőség nem
az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden
bukás után képesek vagyunk
felemelkedni”. Tessék nekem
az elmúlt 30 évből csak egy
olyan példát mutatni, hogy
például a Fidesz egyszer is
beismerte volna hibáját. Na
ugye?
Sokszor nem a szép, kecsegtető, könnyed dolgok
építik jellemünket (megítélésem szerint a legritkábban),
hanem a küzdelem, az alázat formál olyasvalakivé, akik
mindig is szerettünk volna

lenni. Csakhogy az iménti tulajdonságok (küzdelem, alázat…) ismeretlenek Orbánék
köreiben.
Már elég régen és sok
mindenre mondják a Fidesznél, hogy „nemzeti”. Igencsak
hangsúlyozva a magyar nem-

Így festette meg drMáriás
Orbán Viktort
a Fidesz műtermében.
zet identitásának „leglényegesebb” múltját, belehajlóan
a nacionalizmus legfalsabb,
egyoldalú elfogultságába. A
kisajátított péntek délelőtti
rádiós orbáni okfejtések (inkább okoskodások) hangos
gondolatai legutóbb – feltéte-

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdése értelmében
közzéteszi

a Szeged, Kálvária sgt. – Móravárosi krt. – Szabadkai út – vasútvonal által
határolt terület területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon
szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papír alapon
postai úton / személyesen a Városi Főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő
eljuttatásával / elektronikus úton, a zana.attila@szeged.eu e-mail címre megküldve
a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2019. szeptember 12-éig.
A közzététel ideje:
2019. augusztus 26-ától 2019. szeptember 12-éig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos
honlapján (www.szegedvaros.hu).
A lakossági fórum ideje:
2019. szeptember 04. (szerda) 16:30
Helyszín:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő terem
(Szeged, Széchenyi tér 10.)

lezem, nemcsak számomra –
meglepetéssel szolgáltak. Azt
találta mondani, hogy „a jobboldal nemzeti, a baloldal internacionalista”. Csak így, direkte. Orbánnak nem ez az első
blőd kijelentése. Ugyanis a
nemzet – mint fogalom – kezdete a feudalizmus bomlásával és a kapitalizmus megjelenésének idejével esik egybe.
Emellett mindenekelőtt az
anyagi életfeltételek közössége jellemzi: a közös terület,
gazdaság, nyelv és kultúra. Az
internacionalizmus (nemzetköziség) pedig a népek szabadságának és egyenlőségének, együttműködésének és
barátságának elve. Ugye nem
véletlenül látom úgy, hogy
miniszterelnökünk
valamit
nagyon összekutyult? Sebaj,
erre mondtam: ostobaság,
mert az is!
Legalább ennyire okos
(okoskodó) Kövér László házelnök is, vagy tán még a főnökén is túltesz. A „nemzeti ös�szefogás” címszó alatt a helyi
fideszes napilap az ópusztaszeri Magyarok Országos
Gyűléséről írt. A rendezvény
központi témája a nemzeti
összetartozás és a külhoni
magyar gyermekek irányába
mutatott. Ez utóbbiak megse-

gítése a cél. Mindezzel önmagában nincs semmi baj. Azzal
viszont igen, hogy a hazai
állapotokra tesznek, anélkül
szórják a milliárdokat külföldön, hogy itthon rendeznék
a dolgaikat. Hiába, kellenek
a szavazók. És legfőképp a
hatalom! Ez éppolyan mellényúlás, mint Orbánnak korábban az a mondása, hogy ma
már Magyarországon nincsenek éhező gyerekek… aztán
megint Kövér jön, mert az a
nemzetközi, egyúttal ellenzéki
kifogás, hogy tudniillik (összefüggésben a közigazgatási bíróságok létrehozásával) sérült
Magyarország jogállamisága,
szerinte nem igaz. Nem mondom, van bőr a képükön. Mert
hinné-e valaki, hogy Orbán
saját soraiból és kegyéből, kiemelt fizetés mellett van olyan
merész bíró, aki a kormányfő által elkövetett bűntényre
nyíltan azt merné kimondani,
hogy bűncselekmény történt?
Nem esküdnék meg rá. Ezek
után az sem meglepő, hogy a

közigazgatási bíróságok létrehozásával csak ideiglenesen
állt le a kormány. Rang és
gazdagság szerint mérik majd
az igazságot…
Ideje volna már a Fidesznek felnőnie a feladataihoz.
Választások előtt pedig nemcsak azon morfondírozni,
hogy kin és mikor követhetnek el karaktergyilkosságokat. Lelkesen szednek elő
évek múltával is mondvacsinált dolgokat, a lényeg az,
hogy az érintetteket lejárassák a választóik és a nyilvánosság előtt. Mint sok más
disznóságnak, ez utóbbinak is
nagy mestere a Fidesz.
Már elnézést, de tett valaha is a Fidesz önzetlenül bármi jót? Segített-e valakin csak
úgy, pártatlanul, emberbaráti
szeretetből, csupán emberségből? Aligha.
És még ők beszélnek erkölcsösségről, keresztényi szeretetről, emberségről…
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve,
szerkesztett formában adja közre.
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Mit látunk, hol járunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Amikor még a rókusi lóúsztatóban edzettek a szegedi úszók
Komoly múltja van Szegeden a sportéletnek: a huszadik század elején már
különböző sportegyesületek működtek a városban.
Atlétika, futás, birkózás,
kajak-kenu, vívás – ezek a
sportok is felbukkannak a
Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményében.

Szegedi birkózók 1930 körül.

A SZUE átadása után, 1930 szeptemberében.
Csinos nők napoztak a lelátón.

A Szegedi Postás NB I.-es kardcsapata 1961-ben.

A Szegedi Atlétikai Klub atlétái 1960 körül.

Kajakosok a Tiszán, 1983 nyarán. Enyedi Zoltán felvétele

A Szegedi Munkás Testedző
Egyesület szép szál sportolói kiválóan tudtak evezni
a Tiszán az 1920-as években – ugyanilyen jól ment a
futball is, szintén ebben az
időszakban. Ennek a sportegyletnek csak munkások
lehettek a tagjai; az első
ilyen szervezet 1906-ban
jött létre Budapesten. A víznél maradva, 1930 környékére ugrunk, amikor megnyílt a mai SZUE – azelőtt
a szegedi úszók a rókusi
lóúsztatóban tudtak edzeni. Az átadón Komjáti Béla,
a legendás vízilabdás is beszédet mondott, a megnyitás utáni időszakban pedig
így napoztak a csinos hölgyek a lelátókon.
Az atlétika és a futás
is megjelent a város sportrepertoárjában: 1930-ban
ilyen szépen feszítettek a
birkózó legények, az 1960as években pedig ilyen
ügyesek voltak az atléták
és a Szegedi Postás NB I.es kardozói. 1973-ban egy
nagyon fontos sportesemény is zajlott a városban:
ekkor rendezték meg a 17.
nemzetközi maratoni futóversenyt, amelynek izgatott
indulóit ismerhetjük meg a
fotókon keresztül.
A kajak-kenuról sem szabad elfelejtkeznünk Szeged kapcsán. Az 1983 nyarán készült fotókon nemcsak kajakozókat, hanem
elő-előbukkanó csónakosokat is láthatunk.
(Szöveg és fotó: Móra Ferenc Múzeum)

A szegedi Munkás Testedző Egyesület tagjai eveznek a Tiszán, 1926-ban.

A szegedi Munkás Testedző Egyesület sportolói 1924-ben.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdése értelmében
közzéteszi

a Szeged, Dorozsmai út – vasútvonal – Bajai út – nyugati elkerülő út által
határolt terület területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon
szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papír alapon
postai úton / személyesen a Városi Főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő
eljuttatásával / elektronikus úton, a bedo.boglarka@szeged.eu e-mail címre
megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2019. szeptember 12-éig.
A közzététel ideje:
2019. augusztus 26-ától 2019. szeptember 12-éig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos
honlapján (www.szegedvaros.hu).
A lakossági fórum ideje:
2019. szeptember 4. (szerda) 17:00
Helyszín:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő terem

(Szeged, Széchenyi tér 10.)

1973-ban Szegeden rendezték meg a 17. nemzetközi maratoni futóversenyt.
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történetei, eleven képei ma is
megragadják az olvasók fantáziáját.
SZEGEDI VAKÁCIÓ A GYER-

hangos évei, Móra

SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOK

MEKKÖNYVTÁRBAN

rendületlenül

Helyszín: Partfürdő

Helyszín: Somogyi-könyvtár, Dóm

lott a poszton, írt,

Időpont: augusztus 28–31.

tér

olvasott,

tanult,

Az ország nyárzáró bulija Sze-

ál-

dolgozott. Ő lett a

geden. Négy napig csak a fesz-

Birodalomhódító könyvtár-tér-

mindentudó

Sze-

tiválozóktól nyüzsög a partfürdő

Soler, Salvatore Ganacci, a

rozatban Afrikát mutatják be eg-

játék

geden.

Polihiszto-

és a város. Fellép többek kö-

Dubioza

Boban

zotikus programokkal. A Seren-

Időpont: augusztus 28-áig.

ra az összes tudo-

zött a Clean Bandt, Alvaro

Marković Orkestar, Rúzsa Mag-

geti Zenekar zenés produkcióval

Kalandozások a Könyvkirály bi-

mányoknak” – így

di, a Halott pénz és

készül, lesznek kézműves-fog-

rodalmában. Ez idő alatt bármi-

fogalmazott

a Hősök. A részletes

lalkozások, afrikai ruhapróba és

kor be lehet kapcsolódni!

hász Gyula 1927-

program

elérhető:

hangszerbemutató is. Emellett

ben, a Móra Fe-

http//:szin.org.hu

gyermekműsorral is készülnek

renc ezeregy éle-

és a Szegedi Tükör

a Grimm-Busz Színház közre-

Időpont: augusztus 28-áig.

te című írásában.

különszámában.

működésével.

Legyél te a Könyves Birodalom

Születésének 140. év-

legkisebb hőse! Álld ki a me-

fordulóján a Somo-

ÁLLATKERTEK ÉJ-

sebeli próbákat, és foglald el a

gyi-könyvtár kiállítás-

SZAKÁJA

Mesevárat! Mesék és játékok

sal emlékezik egy-

Helyszín:

óvodásoknak.

kori

Vadaspark

Mesevár

Ju-

igazgatójára,

Kolektiv,

a

Szegedi

Móra Ferencre. A tárlat bemu-

Időpont: augusz-

ÉLETE

tatja a magyar irodalom egyik

tus 30., péntek, 18

Időpont: augusztus 28., szerda.

Helyszín: Somogyi-könyvtár, Dóm

legsokoldalúbb és legnépsze-

órától

Gyere,

tér

rűbb alkotóját: az írót, régészt,

A vadaspark meg-

a mesét! Választásod szerint

Időpont: október 2-áig.

újságírót,

könyvtárigazgatót,

nyitásának 30. év-

minden órában más mese

„Jöttek és mentek az évek,

családapát, azt a sokszínű, hu-

fordulójához illesz-

hangzik el.

a béke csöndes és a háború

mánus embert, akinek kedves

kedő rendezvényso-

MÓRA

Mesegömbölyítő
gömbölyítsük

együtt

FERENC

EZEREGY

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni Sziksósfürdőre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail
cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 28. 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 Etelka soron épül az új modern fedett uszoda. A nyertes: Novai Györgyné. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) A
hét elején lehetnek
magánéleti
problémái. Ám ezek nagyon
gyorsan megoldódhatnak,
csak igyekezzék átérezni
partnere lelkének minden
apró rezdülését.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Nagyon fontos, hogy
ezen a héten próbáljon meg minél józanabbul gondolkodni! Különben
érzelmi élete annyira összekuszálódhat, hogy csak igen
nehezen lesz képes kibogozni
a szálakat.
IKREK (V. 21–VI. 21.) A
következő néhány nap
során próbálja meg
elkerülni azoknak a társaságát, akik bosszantják
önt. Ez azért fontos, hogy
kapcsolatuk ne romoljon meg.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Igencsak örömteli hét áll
ön előtt a magánélet
területén: partnerével
csodálatos harmóniában töltik majd a napokat. Ha
esetleg mégis adódnának
problémák,
mindenképp
legyen rendkívül türelmes!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Az önre egyébként
nem jellemző kíváncsiskodással sok boszszúságot okozhat barátainak
és ismerőseinek. Nagyon figyeljen, nehogy magára haragítsa bármelyiküket is!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Élményekben kivételesen gazdag hét
előtt áll! Ezek jó része
a munkahelyéhez kötődik
majd, azonban pozitív hatással lesznek a magánélet
területére is.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ha nem ügyel, a
héten a belső nyugtalanság foghatja el. Ám
elég egy jó nagy séta vagy
kerékpározás a barátaival a
természetben, hogy ez a lelkiállapot ne következzék
be.
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.) Mostanában nagyon sok érdekes ötlet
fogalmazódott meg önben. Itt az alkalom rá, hogy
ezeket meg is valósítsa – ne
habozzon hát, és (persze kellő
körültekintéssel) vágjon bele
a megvalósításukba!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Számos konfliktusa adódhat, mert a
vitákból mindenáron
győztesként szeretne kikerülni. Próbáljon meg a vitapartnere fejével gondolkodni, és akkor ezek szinte
maguktól megoldódnak!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Rendkívül fontos a
most következő napok
során, hogy próbáljon
uralkodni az indulatain!
Ez igaz a magánéleti problémái kezelésére is, különben szerettei tartósan megneheztelhetnek önre.
VÍZÖNTŐ
(I.
21–
II. 19.)
Elképesztő
mennyiségű energiával
fog rendelkezni az elkövetkező napokban! Itt van
tehát az alkalom arra, hogy
mindazokat a terveket, amelyeket már régóta dédelget,
meg is valósítsa.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Nagyon magányosnak
érezte
magát
az
utóbbi időben, ám a
változás már a hét elején
elkezdődhet. Ehhez persze
kishitűség nélkül, nyitott
szemmel kell járnia a
világban. Ha a barátai hívják,
vegye fel a telefont!

Szeged régen
ARÉNA – SPORTMAGAZIN

Augusztus 26., hétfő, 19.25
A Maty-éri kajak-kenu vb
elemzésével indul újra Szeged sportéletének magazinja.
FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI,
KÖZÉLETI MAGAZIN

Augusztus 27., kedd, 19.25
Szeged fontos közéleti eseményeivel, az önkormányzati választások legfontosabb
információval indul a magazin őszi évada.
SZEMKÖZT

Augusztus 28., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset – a
hét emberét a hét témájáról
kérdezik.
EGY FELVÉTEL ABBÓL A FOTÓSOROZATBÓL, AMELYET
1973-BAN A SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOKON KÉSZÍTETT URBÁN TAMÁS. (Forrás: Fortepan/Urbán Tamás.) A fotográ-

fus értékes képeiből rovatunkban többet is megmutattunk
már. De ki is a fotós? Urbán Tamás 1945-ben született
Szatmárnémetiben. A MÚOSZ Újságíró Iskoláján Keleti
Éva és Féner Tamás oktatta. Fényképezett a Pest Megyei
Hírlapnak, az Ifjúsági Magazinnak, 1990-től Hamburgban

a Stern magazinnak, és más lapoknak is dolgozott. Azon
kevesek közül való, akik már a szocializmus idején is megmutathatták a társadalom, a rendszer negatív oldalait. Így
készíthetett fotósorozatot az aszódi javítóintézetről, a kábítószeres fiatalokról, a börtönökről, a halálos balesetekről, a mentőkről. 2008-tól a Nemzeti Kulturális Alap, majd
a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként a rendőrségi fotó történetét kutatta. (Forrás: http://urbant.tothj.com/)

MENTORHÁLÓ – ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK

Augusztus 31., szombat,
20.00
A népszerű előadássorozat
szerkesztett változatában
Görög Ibolya protokollszakértő beszél hétköznapi maceráinkról.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: folytatódik a kánikula
Augusztus 24.
szombat

Augusztus 25.
vasárnap

Augusztus 26.
hétfő

Augusztus 27.
kedd

Augusztus 28.
szerda

Augusztus 29.
csütörtök

Augusztus 30.
péntek

34/18
Bertalan

34/22
Lajos,
Patrícia

34/23
Izsó

34/23
Gáspár

33/22
Ágoston

33/21
Beatrix,
Erna

33/20
Rózsa

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT augusztus 9-én: Szécsi Norbert László és Hizó
Renáta Andrea, Lakatos Attila és Sánta Kitti, Ürögi Zoltán és Farkas Petra, Kovács Gyula István és Kabódi Edit Gizella; augusztus
10-én: Rohacsek Aurél és Ződi Anita, Bauer
Dávid és Csány Júlia, Hochvárt Róbert és
Stumpf Bettina, Csumak Vjacseszlav Vitaljevics és Szilágyi Nóra, Petrovics Illés Zsolt
és Fátyol Réka Zsanett, Hunyadkürti Attila
és Temesvári Renáta Kitti, Kálmán Ferenc
és Szabó Annamária, Varga Tamás Csaba
és Oláh Andrea, Csányi Dániel és Peszmet
Diána, Kószó Róbert és Garhuth Anita, Bajusz
Gábor Richárd és Horváth Barbara, Mészáros
Ottó Gábor és Farkas Adrienn, Túri István és
Vass Alexandra, Szakál Márk és Noé Rebeka,
Széplaki Bence és Szabó Kitti, Oláh Dávid és
Ambrus Andrea, Tóth Attila István és Dorogi
Kinga.

Jeles napok
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
A Magyar Tudós Társaság 1840-ben
tartotta 11. nagygyűlését, ahol augusztus 29-én Vállas Antal matematikus bemutatta a dagerrotípia eljárást,
vagyis azt, hogy lehet a fénysugarak
segítségével maradandó képet alkotni egy ezüstözött rézlemezre, amelyet
megvilágítás előtt fényérzékennyé
tettek. Ennek emlékére ezen a napon
tartják a magyar fotográfia napját.
A szegedi fotózás 160 esztendős. Az első fotó 1859-ben készült
a városban, az első hivatalos műterem megnyitása pedig Rorbach Antal
gyógyszerész nevéhez fűződik, aki
nagyszabású fotósorozatot készített
a szegedi vasúti hídról. 1859-től az
első világháborúig több mint ötven

Fogadóóra

műterem és fényírda működött a
napfény városában.
A 19. században a fényképezés nem volt mindennapos dolog,
igazi különlegességnek számított.
A polgárok csak évente vagy nagy
családi események idején tértek be
a műtermekbe. Az első világháború
alatt például a csatában elhunyt szeretteik fotójával fényképeztették le
magukat.
A fotósok nem csupán műtermekben dolgoztak, hanem megörökítették a város nagy jelentőségű
eseményeit is. Így fennmaradt az a
felvétel, melyet Ravasz Imre készített 1885-ben. A fényképész lencsevégre kapta a lángokban álló Nemzeti Színházat, mely megnyitása után
mindössze két évvel leégett.

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282
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cukrászda és kávézó)
AUGUSZTUS 31., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00 –
14.00 óra, L.É.T. Egyesület,
Csongor tér 1.)

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

