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5.
Félmilliárddal
segít a város
Az új Pick-gyár
jövőre épül, a
Maros utcai
Megújul a szőregi Hősök tere
költözik.
Új rózsaágyások, liget, sétányok létesülnek.

Mérlegen
a képviselők
Öregrókus,
Alsóváros és
Felsőváros
lakóit is megkérdeztük.

Minden szegedi büszke lehet a város sikereire!

Botka László: Én a szegedieket szolgálom!
– Azt szeretnénk, ha a 2021-ben kezdődő új, hétéves uniós fejlesztési ciklusban is Szeged lenne a legsikeresebb
magyarországi nagyváros – nyilatkozta Botka László polgármester, akivel az elmúlt ciklusról, a kampányról és a
Fidesz-sajtó folyamatos támadásairól is beszéltünk.
– Folyamatosan támadja
a kormánymédia, többek
között azt állítják, hogy ön
fásult és fáradt. Mi erről a
véleménye?
– (Nevet.) 46 éves vagyok, 10 évvel vagyok fiatalabb Orbán Viktornál és
a Fidesz vezérkaránál, tele
vagyok erővel és tervekkel.
Azt meg különösen viccesnek tartom, hogy egy ideje
ez a Fidesz legfőbb állítása
rólam. Aztán elindítanak egy
nálam húsz évvel idősebb,
nyugdíjas korú jelöltet.
– Mi az, ami tizenhét év
után még motiválja?
– Szeged szolgálata. A
feladatomban mindig az

volt a legvonzóbb, hogy dumából nem lehet megélni.
Ahogy az értelmetlen politikai harcokból sem. Egy polgármester munkája hamar
meglátszik a városon, amelyet vezet. Minden választásnak, minden ciklusnak
úgy vágtam neki, hogy elmondtam a szegedieknek,
milyen terveink vannak,
és ezeket meg is tudtuk
valósítani. És sokkal jobban motiválnak a jövőbeli
feladatok, mint amennyire
elégedettek lehetünk az elért eredményekkel.
– Először volt ötéves a
ciklus. Hogyan értékeli?
– Nagyon sikeres öt évet
zárunk. Amikor
a ciklus értékeKülönösen büszke vagyok a
lését elkezdtük,
példa nélküli szociális rendminden önkorszerünkre, a bérlakásprogramányzati képvimunkra, és arra, hogy most
selőnk elő tudta
ősszel valódi segítséget tuvenni az öt évvel
dunk nyújtani minden szegeezelőtti szóródi nyugdíjasnak és általános
lapját, amelyen
iskolásnak. Ez óriási büszkepontokba szedség nekem és az egész városve le volt írva,
nak.
mit fogunk csi-

Botka László: „Mi Szegedről, a tervekről és a jövőről
beszélünk. A Fidesz meg általában rólam beszél.”
nálni az adott választókörzetben: felújítjuk például az
iskolát, az utat, a játszóteret. Ezek döntő többsége
megvalósult.

– Mire a legbüszkébb
ebből a ciklusból?
– Nehéz súlyozni. Minden fontos, az emberek életét érintő területen, ágazat-

ban ígértünk fejlesztést, és a bérlakásprogramunkra, és
nagyon fontos beruházások arra, hogy most ősszel valóvalósultak meg. Ilyen a lé- di segítséget tudunk nyújtani
zerközpont, amelyért 2006 óta
Minden választásnak, minközösen dolgozden ciklusnak úgy vágtam
tunk az egyetemneki, hogy elmondtam a szemel. Ez volt az
gedieknek, milyen terveink
egyetlen Magyarvannak, és ezeket meg is
országon megvatudtuk valósítani. És sokkal
lósult nagy uniós
jobban motiválnak a jövőbeberuházás. Megli feladatok, mint amennyire
kezdtük az infraelégedettek lehetünk az elért
struktúra kiépítéeredményekkel.
sét az ELI melletti
70 hektáros területen, ahol a következő cik- minden szegedi nyugdíjaslusban
tudományos-ipari nak és általános iskolásnak.
parkot akarunk létrehozni. Ez óriási büszkeség nekem
Büszke vagyok a nagy város- és az egész városnak.
részi felújításokra: Odessza
– Időről időre megés a liget rekonstrukciója be- kapta ezek kapcsán azt
fejeződött, Tarjáné napokon is az önkormányzat, hogy
belül elkészül, megkezdődik csúsznak a beruházások.
a Tisza-part, a Stefánia fel– Ebben a ciklusban több
újítása. Elmondtuk a ciklus száz kisebb-nagyobb beruelején, hogy habár 2013- házás zajlott, ezeket mindig
ban államosították a köz- közbeszerzéssel nyerte meg
oktatási intézményeket, mi a kivitelező. A beruházások
úgy tekintünk rájuk, mintha döntő többsége határidőtovábbra is a sajátjaink len- re elkészült. Igen, voltak
nének. Tudtuk, hogy az ál- csúszások, ilyenek a nagy állam nem lesz jó gazda, ezért lami beruházásoknál is vandöntöttünk úgy, hogy felújí- nak. De nálunk a késések
tunk hat iskolát, hat óvodát mértéke messze az orszáés hat bölcsődét. Különösen gos átlag alatt van, és ezen
büszke vagyok a példa nél- még javítani fogunk.
küli szociális rendszerünkre, Folytatás a 3. oldalon

Szeged
a legideálisabb
helyszín

Kopasz Bálint aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Negyedszer látta vendégül a világ
kajak-kenu mezőnyét Szeged. Több
mint száz ország ezer versenyzője
csapott össze a Maty-éren. A város remek házigazdája volt a legek világbajnokságának, és sokak
véleménye szerint a legideálisabb
helyszín is. A világ minden tájáról
érkező versenyzőknek nagyon tetszett a pálya, a város, a szervezés,
és jól érezték magukat Szegeden
az ötnapos viadalon.
Összeállításunk a 10. oldalon

Lapzártánkkor kezdődött az ország legnagyobb nyárzáró
bulija a Partfürdőn. A Szegedi Ifjúsági Napokon tucatnyi
zenei helyszínen több mint kétszáz produkcióval, köztük
világsztárokkal várják augusztus 31-éig a fesztiválozókat.
Szabó Luca képe az első beköltözőkről készült.
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ERŐS MONDATOK. „A húszas-harmincas években a fasiszta, az ötvenes évektől kezdődően a kommunista diktatúra üldözte
el innen a tehetségeket, most pedig az Orbán-rendszer elől menekülnek.” Vásárhelyi Mária szociológus, 168ora.hu

Három év alatt 7 milliárd forintért fejlesztett Szegeden a Sole-Mizo

Tejiparban a topon vagyunk
Magyarország egyik piacvezető tejipari vállalata, a
Sole-Mizo Zrt. 2016 óta közel 7 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre szegedi üzemében.
A Csongrád megyei vállalkozások toplistájának tavalyi negyedik helyezettje
2017-ben 66,4 milliárd
forintos nettó árbevételt
ért el, és 1077 embert
foglalkoztatott a Csongrád

a társaságnak, sőt egy-egy
romániai és szerbiai leányvállalattal is rendelkezik a
szegedi székhelyű cég. A
Sole-Mizo Zrt. évente több
mint 400 millió liter tejet
dolgoz fel üzemeiben.

miatt. A Sole-Mizo fejlesztése így a hazai tejipar egyik
legmostohábban kezelt termékét tette piacképesebbé
azzal, hogy a gyártási kihozatalt speciális enzim adagolásával növelő, stabil és magas beltartalmi értékkel bíró,
hosszabb ideig fogyasztható
terméket állított elő. Az új
módszerrel a korábbi 16 nap

A Sole-Mizo fejlesztései a jövőben sem állnak le
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által kiadott, a
megye gazdaságát bemutató kiadvány szerint.
A Sole-Mizo Zrt. két nagy
múltú vállalat – a Sole Hungária Rt. és az Új-MiZo Rt.
– 2006. január 3-án bejegyzett egyesülésével jött létre
és vált az elmúlt évtizedben
Magyarország piacvezető tejipari vállalatává.
A termelés jelenleg négy
üzemben történik: Szegeden a friss termékek, a poharas és a desszert termékek, a túró, a kávétejszín,
az UHT-termékek, valamint
az ömlesztett sajtok gyártása folyik. Emellett Bácsbokodon, Csornán és Marcaliban is működnek gyárai

Az elmúlt évek fejlesztéseinek sorában kiemelkedő szerepet kapott a
túrógyártás korszerűsítése
és volumenének növelése. A szegedi tejfeldolgozó
vállalat azért fejlesztette a
korábban a tejipar „mostohagyerekének” tartott túrógyártást, mert ez az a hagyományos magyar termék,
amelynek a világpiacon
nincsenek konkurensei.
A Sole-Mizo Zrt. korábban évi 4500 tonna túrót
állított elő, az új technológiával ez a mennyiség másfélszeresére emelkedhetett.
A túrógyártás technológiáját korábban 10-15 éve
nem fejlesztették a termék
profitjának alacsony szintje

helyett 25 napig is el lehet
tartani a terméket.
Korábban részben kézzel, részben elavult gépekkel csomagolták a túrót,
ami
élelmiszer-biztonsági
kockázatot jelentett. Ezért
Szegeden a cég beüzemelt
egy automata túrócsomagoló gépsort is.
Az új termékek, valamint
a gyártásukhoz szükséges
alapanyagok megfelelő tárolásához a vállalkozás korszerűsítette raktározási és
logisztikai informatikai rendszerét is.
Korábban külső helyszínen, a szegedi Huszár
utcában béreltek egy több
millió liter UHT-tej tárolására alkalmas raktárt, amely

Egy sikeres szerb–magyar együttműködés margójára
A lelkes és a filmkészítés iránt rajongó diákok várják a folytatást
Szeged, 2019. augusztus 23. Interjú Surinás Ákossal, a
FILMY nevű, határon átnyúló pályázat keretében együttműködő szerb és magyar diákcsoport oszlopos tagjával, aki
összegzésében rendkívül hasznosnak találta az Interreg–
IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat adta lehetőségeket, amelyeket későbbi
pályája során is szeretne hasznosítani.
– Nyújtott-e valami maradandót neked a projekt?
– Természetesen. Az első évben megtartott előadások által belepillanthattam a szakmába elméleti síkon: különböző aspektusokból szemlélve tanultam meg a filmkészítés
alapjait. Ezáltal kaptam a nagy tortából egy-egy szeletet,
amelyeket a későbbiekben ugyanúgy fel tudok használni,
mint a Palicson szerzett gyakorlati tudást. Az együttműködés a vegyes korosztályú csoportokban (általános iskolástól kezdve a felnőtt dolgozóig) igen hasznos, sokat csiszolódtam ennek során. és Ráadásul kipróbálhattam olyan
szerepeket a filmkészítés folyamatában, amelyeket korábban, egyedül nem tudtam megtenni (pl. rendezés, színészet
kamera előtt).
– Mit értékeltél benne a leginkább?
– A tanulás másik felét a „passzív aktivitás” adta, ugyanis
a Palicsi Nemzetközi Filmfesztiválon részt vehettünk filmvetítéseken is. Ez az a rendezvény, ahol egyhétnyi filmnézés

után érzelmi roncsként tér haza az ember, jó értelemben. A
műsoron olyan mély, egyedi, érzelmileg telített filmek vannak, amelyek az ember lelkét összegyúrják, adnak hozzá
egy-egy adag új anyagot, s az így kapott elegyből otthon
szépen, lassan újraformálódunk, csak most már kicsit többek leszünk a fesztivál előtti énünkhöz képest. A filmnézés
így számomra minimum ugyanolyan fontos, mint maga a
projekt.
– Hogyan tudod hasznosítani a későbbi pályádon azt itt
szerzett tapasztalatot, tudást?
– Mivel célom a film- és színházi rendezés, a projekt során
magamba szívott és elsajátított tudást mindenképpen tudom majd hasznosítani. Ez a program számomra sorsfordító, nagy löketet adott eltervezett életutamhoz. Ezúton is
szeretném hálámat kifejezni a program szervezőinek, megalkotóinak. Köszönöm szépen!
Kapcsolat:
FILMY HUSRB/1602/32/0098 Film Art Connects Young People
Jávorszky Iván ügyvezető igazgató, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft.
JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A
dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények
között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

már nem felelt meg a kor
szakmai követelményeinek
és a cég logisztikai igényeinek. Ezért teljesen megszüntették a külső raktározást, és a cég telephelyén,
a Budapesti úton korszerű
raktárbázist építettek fel,
továbbá létrehozták a hozzá tartozó nyomonkövetési
rendszert és raktármenedzsmentet.
Gerbrant Redmer de
Boer vezérigazgató érdeklődésünkre kiemelte még fejlesztéseik közül a tejátvételi
központ bővítését, valamint
egy új, óránként 30 ezer
liter kapacitású, komplett
pasztőrvonal telepítését is.
Megtudtuk, az elmúlt
években sikerült növelni az
úgynevezett UHT-termékek
gyártási kapacitását, valamint új termékek piaci bevezetését is lehetővé tette
egy korszerű gép munkába
állítása. A fermentált termékek gyártásnak bővítéséhez
új csarnokrész építésére is
szükség volt, ahol modern
gépeket – többek között egy
nagy teljesítményű poharas
töltőgépet – is beállítottak.
A Sole-Mizo fejlesztései
a jövőben sem állnak le. A
cég a közelmúltban kérelmet nyújtott be a szegedi
önkormányzathoz, hogy a
meglévő központi telephelye mellett egy 6 és fél ezer
négyzetméteres telekrészt
vásárolhasson a várostól.
Az önkormányzat pénzügyi
bizottsága júliusban jóvá is
hagyta a terület értékesítésére beadott kérelmet. A cég
raktárkapacitásainak további bővítésére fogja felhasználni a területet.
Rafai Gábor

2019. augusztus 31., szombat

Meghosszabbította
a médiatanács a Rádió 88
frekvenciaengedélyét

Adásban maradhatnak
Élő adásban jelentette be Tóth Géza, a Rádió 88 tulajdonosa, hogy újabb öt évig szólhat a rádió a médiatanács
döntése értelmében.
A hetek óta bizonytalan sorsú rádió kálváriája véget ért,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa rendkívüli ülésén
meghosszabbította a rádió
augusztus 31-én lejáró frekvenciaengedélyét.
A Rádió 88 Facebook-oldalán megjelent egy közlemény, amelyben többek
között azt írják, „a Rádió
88 a jövőben változatlan
tulajdonosi háttérrel és vál-

tozatlan stábbal folytatja
munkáját, és továbbra is
Szegedről, Szegednek, a
SZEGEDIEKÉRT rádiózik”.
Azt is írják, hogy „a tulajdonosok a döntés hátteréről,
annak részleteiről nem nyilatkoznak, és azt nem kommentálják”.
Úgy tűnik, ezzel a viszonylag szűkszavú közleménnyel
lezártnak tekinti a rádió az
elmúlt hetek bizonytalanságokkal teli időszakát.

A Momentum örül,
hogy meghátrált a Fidesz,
és tovább szólhat Szeged rádiója
– Örülünk, hogy a Fidesz most meghátrált a több tízezer szegedi akarata előtt. És abban is bízunk, hogy a
jövőben sem kíván a szegedi rádióból jobboldali propagandagyárat csinálni, hiszen láttuk azt, hogy a korábbi
ilyen jellegű átalakításokra hogyan reagáltak a szegediek. A várost továbbra is felelős, gondolkodó szegediek
lakják, akik nem szeretnék, ha jobboldali propagandát
kellene hallgatniuk – reagált Mihálik Edvin, az Összefogás Szegedért Egyesület Odessza városrészben induló
képviselőjelöltje, a Momentum szegedi elnöke.

Sikerrel zárult a FILMY nevű szerb–magyar együttműködés
Mindkét partner folytatná a közös munkát
Szeged, 2019. augusztus 31. A határon átnyúló régióban a
filmművészet területén működő kulturális szervezetek között
hiányzott a stratégiai, fenntartható és fejlődő együttműködés.
A kulturális szervezetek és a mozik közötti együttműködés hiánya mellett – amely a filmprogramok, a filmekkel kapcsolatos
események és a külföldi filmművészetre vonatkozó ismeretek
hiányának eredménye – jelentős probléma volt a kreatív, hálózatépítő és innovatív filmművészeti tevékenységek hiánya is,
amelyek kapcsolatot teremthetnének a régió és annak lakossága között. A filmművészet területén a nem formális oktatás
kínálatának hiánya miatt a célcsoport művészi szellemiségének és készségeinek fejlesztése szempontjából – tehetségüktől és érdeklődésüktől függetlenül – szerény lehetőségek
kínálkoztak a határon átnyúló régióban. Hiányoztak azok az
oktatási és a filmművészetet támogató központok, amelyek a
fiatal, a középkorú és az idősebb filmrajongók számára teret
biztosítanának az eszmecserére és az élet, a filmművészet
szempontjából releváns kritikai megfigyeléseik megosztására.
A fenti problémákat felismerve a két szomszédos város, Szabadka és Szeged két kulturális szervezete, amelyek két fontos mozi irányítói és két nemzetközi filmfesztivál szervezői,
a kulturális élet határon átnyúló élénkítésében részt vállalva
összekapcsolódó tevékenységek sorát készítette elő, amelyek
segítségével új, a filmművészet területén a határon átnyúló
régió konkrét fejlődését eredményező kulturális események
létrehozásával egy széles célcsoportot (különösen fiatalokat)
inspirálnak és kapcsolnak össze. A Szabadkai Szabadegyetem

és a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont három különböző
pilléren – nevezetesen a filmfesztiválok együttműködésén,
filmklubok, valamint a határon átnyúló régióban filmiskolák
létrehozásán – nyugvó, szoros és folyamatos együttműködés
kialakítására törekszik. A két város fesztiváljainak és mozijainak együttműködésével és különösen a filmiskolák, valamint
a városokban és más helyi közösségekben létrehozott filmklubok működésével a résztvevők lehetőséget kaptak, hogy
kövessék és ezáltal élvezzék a filmművészetet, valamint a
külföldi kollégákkal együttműködve az oktatáson, a gyakorlati
munkán és a tapasztalatcserén keresztül bontakoztathassák
ki tehetségüket.
A két partnercég, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft. és a Szabadkai Szabadegyetem sikeres együttműködése az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Európai Unió
támogatásával valósult meg.
Kapcsolat:
FILMY HUSRB/1602/32/0098 Film Art Connects Young People
Jávorszky Iván ügyvezető igazgató, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft.
JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A
dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények
között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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Szeged polgármestere szerint a város lakói nem dőlnek be a Fidesz hazugságainak

Botka László: Én a szegedieket szolgálom!
Folytatás az 1. oldalról
elleni harc. Nem véletlenül mogatást, aminek az az oka,
– Milyen beruházások vár- hirdettem meg célként azt, hogy itt minden van: kiírnak
hatóak az új uniós ciklus- hogy Szeged legyen Magyar- egy pályázatot, s azonnal tuban?
ország legzöldebb városa. dunk rá reagálni. Nemcsak
– Egy város sosincs kész. Rengeteg tervünk van arra, az önkormányzat, hanem
Ami sikeres volt a korábbi hogy a saját eszközeinkkel az itt működő cégek is. Napi
időszakban, az jó alap, de miként tudunk ezért ten- szintű a fejlesztési együttfolyamatosan
figyelnünk ni, illetve azért, hogy minél működés, ezt másképp nem
kell arra, mit és hogyan kell egészségesebben tudjanak is lehet csinálni. Arról nem
fejlesztenünk. Pontosan el élni a szegediek. Arra készü- is beszélve, az Európai Unió
tudnám mondani, mi min- lünk, hogy a ciklus második nagyon szigorúan bünteti azt
den épül meg 2020-ig Sze- felében megnyíló uniós for- a kormányt, amelyikről kidegeden, de nem kezdek bele, rások ehhez nyújtanak majd rül, a fejlesztési forrásokatmert akkor külön számot támogatást.
politikai alapon osztogatja a
kellene kiadnia a Szegedi
– Beszéljünk a Modern települések között.
Tükörnek. Tudni kell ezekről városok programról. Politi– A harmadik híd miatt
az uniós pályázatokról, hogy kai ellenfelei azzal támad- is támadja a Fidesz-sajtó,
az előkészítésük szinte min- ják, hogy semmibe veszi a holott mindenki tudja, hogy
dig hosszabb, mint a tényle- programot.
ez teljes egészében korges építkezés. Ráadásul a
– Furcsa ez, mert azok mányzati kompetencia.
kormány itt is folyamatosan mondják, hogy nem vagyok
– A harmadik hidat előcsökkenti az önkormányza- együttműködő, akik nem áll- ször Orbán Viktor ígérte meg
tok hatáskörét: az eljárások nak velem szóba. A legutób- Szegednek az 1998-as miminden egyes eleméhez egy bi konkrét eset Gyopáros Al- niszterelnöki kampányában.
kormányzati szerv előzetes pár szegedi látogatása volt. Utoljára 2017 januárjában
jóváhagyása
szükséges, Ő a kinevezése után egyszer ígérte meg, amikor arról beamelyet rendre több hóna- eljött Szegedre, és nagyon széltünk a miniszterelnök
pos csúszással adnak meg. hasznos eszmecserét foly- látogatásakor, mi lenne
Amikor a közbeszerzések tattunk. Legutóbb néhány Szegednek a legfontosabb.
csúsznak és rám mutogat hete járt a városban, elment A Modern városok program
a Fidesz, mindig el tudom a fideszes polgármesterje- szegedi megállapodásának
mondani, hogy például a lölthöz, ahol elmondta, nem első pontja a déli híd. A korkormány hat hónapja nem vagyok hajlandó együttmű- mány vállalta az előkészítés
válaszol arra, jó-e egy kiírás. ködni. Ez nem igaz. Sokszor azonnali megkezdését, sőt
Életképtelen ez a rendszer. elmondtam, kemény kritiká- 2017 nyarán kormányhaViszont azt is fontos itt rög- val illetem az Orbán-kormány tározatot hoztak arról, hogy
zíteni: ez nem Szea kormány kötelezi
ged büntetése. Ha
Lokálpatrióta szövetség szüle- a NIF-et, kezdje el
Debrecen, Miskolc
tett, most nem a pártpolitika a tervezést, s erre
vagy Kaposvár polegymilliárd forintot
a fontos. A tíz éve megalakult
gármestere lenne
is biztosított. Majd
Összefogás
Szegedért
Egyesüolyan szerencsés
ezt a határozatot tilet kezdeményezte ezt a szö- tokban visszavonták.
helyzetben,
hogy
beszámolhatna a
vetséget, mert úgy gondolták, Amikor erre írásban
tapasztalatairól, ők
rákérdeztem Gyopáteljesen jogosan, hogy Szeged
is ugyanezt mondaros Alpárnál, őszinvárosa
sokszínű,
de
egyben
ös�nák, amt most én.
tén leírta a válaszászetartó közösség is. Minden ban: erre most nincs
Nagyon sajnálom
a
polgármesterszegedire szükség van. Minden- pénz. A kormány
társaimat, amiért
kinek a tehetségére, munkájá- sokkal többet ígért
nincsenek olyan sziebben a programra, szorgalmára számítunk.
tuációban, hogy elban, mint amennyit
mondhassák, mi a
meg tud valósítani,
valóság, pedig ugyanezekkel általános politikáját, nem ér- mint amennyi hazai és uniós
a problémákkal küzdenek tek egyet azzal, ahogy elkép- forrás rendelkezésre áll. Ezők is. Visszatérve az erede- zelik Magyarország jövőjét, után rendkívül igazságtalanti kérdésre: azt szeretnénk, károsnak tartom mindazt, nak és aljasnak tartom, hogy
ha a 2021-től kezdődő, új, amit az egészségügyben, engem támadnak a déli híd
hétéves uniós fejlesztési az oktatásban műveltek, kapcsán. Minden erőmmel
ciklusban is Szeged lenne igazságtalannak tartom az azon leszek, hogy akár köza legsikeresebb magyaror- adópolitikájukat, nem értek vetlen támogatást kapjunk
szági nagyváros. Ennek a egyet azzal, ahogyan leépí- erre az Európai Uniótól, és
ciklusnak a tervezése most tették az önkormányzatisá- mindenkivel örömmel dolősszel kezdődik el az uniós got, a családpolitikát, a szo- gozom együtt a harmadik
intézményrendszerben. Az ciálpolitikát. Nagyon távol hídért.
a város lesz jó helyzetben, áll tőlem ez a kormány. De
– A folytatáshoz nem
amelyik ezzel párhuzamo- van egy terület, ahol nagyon elég a polgármester, kell
san kezdi meg kialakítani korrekt az együttműködé- mögé egy csapat is. Az Ös�városfejlesztési stratégiáját. sünk: ez a fejlesztéspolitika. szefogás Szegedért EgyeBiztos vagyok benne, hogy a Ennek az alapja a közös ér- sület most tényleg rászolkövetkező uniós ciklus prio- dek. Szeged a harmadik leg- gált a nevére, hiszen balritása a környezetvédelem nagyobb magyar város, mi oldaliak, jobboldaliak, lilesz, illetve a klímaváltozás nyertük el a legtöbb uniós tá- berálisok, zöldek, civilek

Botka László: „Mindig szövetségben indultam a választásokon.”
döntöttek úgy, összefognak
a sikerért.
– Mindig szövetségben
indultam a választásokon.
Sosem volt egypárti a városvezetés, és abban sincsen semmi változás, hogy a
csapatom egyik fele rutinos
képviselő, a másik viszont
most indul először képviselőjelöltként. De attól még
ők is benne vannak, voltak
a várospolitikában. Kellenek
mindig új, lehetőleg fiatalabb emberek, akik új színt,
új gondolatokat, ötleteket
hoznak egy szövetségbe.
Már a bemutatáskor is hangsúlyoztam: lokálpatrióta szövetség született, most nem
a pártpolitika a fontos. A tíz
éve megalakult Összefogás
Szegedért Egyesület kezdeményezte ezt a szövetséget,
mert úgy gondolták, teljesen jogosan, hogy Szeged
városa sokszínű, de egyben
összetartó közösség is. Minden szegedire szükség van.
Mindenkinek a tehetségére,
munkájára, szorgalmára számítunk. Igen, sosem látott
méretű szövetség alakult
most ki, és épp az említettek
miatt ennek nagyon örülök.
Amikor az együttműködésben megállapodtunk, az is
nagyon fontos volt, hogy a
szövetségre lépő pártok ne
pártpolitikusokat javasoljanak jelölteknek, hanem olyanokat, akik valóban Szegedért akarnak munkálkodni,
ismerik a várost, konkrét
elképzeléseik vannak. Örülök annak, hogy húsz olyan
jelölttel dolgozhatok együtt,
akik ezt megértették, akik a
szövetség megalakulása óta
együtt dolgoznak.
– Milyen kampányra számít?

– Olyan kampányt tervezek, amilyenek a korábbiak
voltak: mi a városról, a tervekről, a jövőről beszélünk.
A Fidesz meg általában
rólam beszél. Nincs sok illúzióm a Fideszt illetően.
Láttuk a Fidesz parlamenti
választási kampányában is,
mi történt. Elvitatják a szegediek érdemeit, arról beszélnek, hogy lemaradunk,
leszakadunk. Ám a tavalyi
kampányban még rátettek
egy lapáttal: e-mailt hamisítottak, fényképet hamisítottak. Aztán egymás után
nyertük a sajtópereket. A
Fidesz által elfoglalt média
mindent meg fog tenni most
is. Sőt, szintet lépnek! Embereket vesznek meg, hogy
bomlasszák az Összefogást.
Van egy rossz hírem számukra: a szegedieket ezzel nem
lehet megvezetni. Biztos vagyok abban, hogy a szegediek nem dőlnek be az olcsó
propagandának, a hazugságoknak, a lejáratókampányoknak és az árulóknak! Mi
közben tesszük a dolgunkat,
beszélünk a szegediekkel,
és gyűjtjük az ajánlásokat.
Már az első napokban rengeteg biztatást, támogatást
kaptunk. Nekünk ez az igazi
visszajelzés.
– Milyen a viszonya Nemesi Pállal? Ő azt mondta,
nagyon jó kapcsolatban
voltak.
– Az általam vezetett
önkormányzat és magam
is mindig korrekt viszonyra
törekedtünk a szegedi közélet szereplőivel. Nemesi
Pál 2010-ben beállt a Fidesz-hatalom kiszolgálóinak
táborába. Milliárdos vállalkozása érdekében a Fideszhez, Orbánhoz, Mészáros

Lőrinchez dörgölődzött. És
most kértek valamit cserébe tőle... Tudomásul kell
vennünk, hogy vannak ilyen
emberek. Én amióta politizálok, azóta vagyok szociálde-

Mi közben tesszük
a dolgunkat, beszélünk a szegediekkel, és gyűjtjük az
ajánlásokat. Már az
első napokban rengeteg biztatást, támogatást kaptunk.
Nekünk ez az igazi
visszajelzés.
mokrata. Nem váltogatom a
politikai meggyőződésemet.
Azt tapasztalom, hogy egy
milliárdos nehezen érti meg
az itt élő hétköznapi emberek mindennapi problémáit. Nem érti, hogy mekkora
segítséget jelent iskolakezdéskor 10 ezer forint, vagy
mit jelent egy családnak a
szociális bérlakás. Ellenben
érti Mészáros Lőrinc utasításait, a külföldieket, az ukrán,
a román, az indiai, a szerb
vendégmunkásokat alkalmazó alvállalkozóit. Számomra Szeged, a szegediek
szolgálata a legfontosabb,
és Nemesivel ellentétben
nem Orbán Viktornak akarok
megfelelni.
– Lesz polgármesterjelölti vita?
– Szívesen vitatkozom,
állok elébe. Bár a Fidesz
teljesen kiirtotta a politikai
vitát. Mindig a kihívó dolga
eldönteni, akar-e vitázni. Tehát ha Nemesi Pál gondolkodik ilyenben, örömmel állok
rendelkezésére.
Dombai Tünde – Garai
Szakács László
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Gazdaságfejlesztésről is döntöttek

Félmilliárddal segíti a város
az új Pick-gyár építését

A szalámigyár új üzemének építése jövőre kezdődik.
Először a Maros utcai telephely költözik el. Fotó: Szabó Luca
Rendkívüli közgyűlés döntött a helyi választási bizottság tagjairól. Szintén
sürgősséggel tárgyalta a
testület a Pick Szeged Zrt.
új szalámigyárának felépítését támogató gazdaságfejlesztési előterjesztést.
– Zöldmezős fejlesztésként
jövőre kezdjük el az új, szegedi gyártóüzem építését,
hogy pár esztendőn belül 30
százalékkal tudjuk növelni
a szalámigyártás volumenét
– jelentette be hivatalosan is
Sutka László vezérigazgató
még június elején, a cég megalapításának 150. évfordulójára rendezett ünnepségen.
A Bonafarm-csoporthoz
tartozó élelmiszeripari nagyüzem korábban Szegeden
az ELI és a sztráda között vásárolt 100 hektáros telket,
ahol Közép-Európa legkorszerűbb szárazárut és feldolgozott húsipari termékeket
gyártó kapacitását szeretné
létrehozni a tulajdonos.
A zöldmezős fejlesztés jövőre indul, a létesítmény több
fázisban épül meg, először a
szalámiüzem építését kezdik
el, ahová a Maros utcai gyárat tervezik átköltöztetni.
A teljes fejlesztés több
mint tíz évet vesz igénybe,
2-3 éves, egymást követő
ciklusokban hajtják majd
végre a beruházást, amelynek eredményeként hosszú
távon biztosítható lesz a
Pick-termékek piaci versenyképessége, a munkahelyek
megőrzése és számának bővítése, valamint csökkenthető az ipari termeléssel járó
környezetterhelés.

A szegedi önkormányzat
kezdettől fogva részt vesz a
terület formálásában. A város vezetése jelentős erőfeszítéseket tett az autópálya
melletti iparterület fejlesztése, bővítése érdekében. Ennek eredményeként épült ki
a Szegedi Ipari és Logisztikai
Központ, közel ezer munkahelyet teremtve.
– Az iparterület bővítése
érdekében az önkormányzat évek óta folyamatosan
egyeztet a Pick Szeged Zrt.
vezetésével – tudtuk meg
Nagy Sándortól. A városfejlesztési alpolgármester azt
is elmondta, hogy az elmúlt

Az önkormányzat eddig 500 millió forintot csoportosított át
a Modern városok
programban elnyert
forrásaiból, hogy a
Pick zöldmezős beruházását infrastruktúrafejlesztéssel tudja
segíteni.
években több egyeztetést is
tartottak a nagy közüzemi
szolgáltatókkal, valamint a
Miniszterelnökséggel a Modern városok program keretében.
– Az iparterület közművesítése jelentős költségekkel
jár, ám ezt a környező egyéb
fejlesztésekkel – az ELI Tudományos Park kialakításával,
a városi és az egyéb rendezési tervek megvalósításával
– összhangban célszerű végrehajtani, ebben partnere a
Pick Szeged Zrt.-nek a város.
A város közreműködé-

sével kétszer két sávosra
bővülhet az ELI-nél található
körforgalomtól a sztrádáig
terjedő útszakasz, valamint
a lehajtáshoz szükséges
körforgalom is megépülhet
a Pick-telek közepénél. Az
önkormányzat és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. megállapodása értelmében a NIF
Zrt. már meg is hirdette a
közbeszerzési eljárást a beruházás
megtervezésére.
Jelentős előrelépés lesz a
terület csapadékvíz-elvezetésének megoldása.
Az iparterületet egyre
több gyár, üzem népesíti
be, az ELI mellett pedig hamarosan tudományos park
létesül, így megnő a burkolt
területek aránya, ami a csapadékvíz elszivárgását már
akadályozza. Ezért meg kell
oldani az esővíz elvezetését.
Az ELI és az autópálya közötti terület csapadékvizének
mesterséges elvezetéséről
már folynak az egyeztetések
a tervezőkkel, de a térség
ivóvízellátásának korszerűsítésében is szerepet vállal
majd az önkormányzat.
A közgyűlés soron kívülmódosította a város építési
szabályzatát, hogy az NKM
Nemzeti Közművek Zrt. szakemberei transzformátorállomást tudjanak elhelyezni a
területen. Azért soron kívül,
hogy ezzel is segítsék a beruházás előrehaladását. Az
önkormányzat eddig 500
millió forintot csoportosított
át a Modern városok programban elnyert forrásaiból,
hogy a Pick zöldmezős beruházását infrastruktúrafejlesztéssel tudja segíteni.

Szeged valódi főutcájává
tennék a Tiszát
Botka László polgármester
a Reök-palota előtti minikiállításon mutatta be azokat
az ötleteket, amelyek a Huszár Mátyás rakpart jövőbeli felújítására születtek.
A tervekről szeptember végéig szavazni is lehet.
Másfél milliárd forintból hamarosan új közösségi tér jön
létre a Tisza partján, amely
pihenésre, kikapcsolódásra
és sportolásra is lehetőséget nyújt majd. Botka László
polgármester az ötletekről
készült látványtervek bemutatóján arra biztatta a szegedieket, hogy szavazzanak
a nekik legszimpatikusabb
elképzelésekre.
– A városvezetés célja
az, hogy a Tisza mentén új
közösségi tér jöjjön létre –
mondta Botka László a REÖK
előtti téren, ahol három tervezőiroda 20 ötlete látható.
Sportpályák, vendéglátóhelyek, sétányok, fás ligetek
és napozóhelyek mindegyik

elképzelésben szerepelnek,
ugyanis a koncepció lényege, hogy a Huszár Mátyás
rakparton, illetve a túloldali
Lapos szabadstrandnál vegyes funkciójú közösségi tereket hozzanak létre.
Botka László emlékeztetett rá, hogy uniós forrásból
rövidesen indul a Móra-park,
illetve a Stefánia felújítása,
és ehhez a beruházáshoz
kapcsolódóan alakítanák ki
Szeged új főutcáját a Tisza
mentén. Ennek szimbolikus
üzenete van, hiszen, ahogy a
polgármester fogalmazott, a
Tisza minden szegedi szívén
átfolyik.
Botka elmondta, a városháza úgy számol, hogy a
kiváló teljesítményt nyújtó
helyi cégeknek köszönhetően körülbelül 1,5 milliárd forintot tud majd Szeged erre
a célra fordítani. Így a város
saját erejéből tudja megújítani a folyó partját. A beruházássorozat évtizedekre meghatározhatja majd Szeged

városképét és fejlődését.
Új kulturális, szabadidős és
turisztikai központ alakulhat
majd ki a Tisza partján.
Botka László kitért arra
is, hogy a helyi Fidesz a tervek bemutatása előtt már támadta az elképzelést, mondván, erre nincs kormányzati forrás. A polgármester
szerint ebben nincs semmi
meglepő, hiszen a helyi kormánypárti politikusok élből
minden olyan elképzelést támadnak, amely a szegedieknek valami újat, jobbat hoz.
A polgármester szerint a
városvezetés azt szeretné,
ha a szegediek szavaznának
a tervekről, így alakítaná ki
a helyi közösség együtt az
új centrumot a Tisza mentén. A kiállítás melletti pavilonban bárki leadhatja
a szavazatát az általa legjobbnak ítélt ötletekre, de a
szegedvaros.hu oldalon is
lehet szavazni. A véleményeket szeptember végéig
várják.

Lakathíd és pihenőlépcső – csak kettő a húsz érdekes ötlet közül.
Szeptember végéig lehet szavazni az ötletekre
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Rengetegen támogatják
Botkát és szövetségét
Augusztus 24-én elkezdte az
aláírásgyűjtést az Összefogás Szegedért Egyesület lokálpatrióta szövetség, amely
Botka László polgármester
újraválasztását támogatja,
és mind a 20 körzetben állít
jelöltet. Botka mind a 20 körzetet végiglátogatja ezekben
a napokban.
– A korábbi választások
előtti időszakot is meghaladó
számban jönnek a választók aláírni az ajánlóíveket
– mondta a polgármester,
aki ezt a részét szereti a legjobban a kampánynak, mert
nagyon sok ötletet kap attól

a több ezer szegeditől, akikkel ilyenkor találkozik. Botka
László az újszegedi, 18. választókörzet jelöltjének pultját is felkereste a Csanádi
utcában, és Mihálik Edvinnel,
a Momentum helyi szervezetének elnökével is együtt
kampányolt. A képviselőjelölt elmondta, ha bekerül a
közgyűlésbe, napi szinten
szeretne foglalkozni a körzetében élők problémáival, és
szeretné, ha tovább szépülne
a körzet, ahol a liget és az
uszoda is van. A képviselőjelöltek szeptember 9-ig gyűjtik
az aláírásokat.

●

Szeptember közepéig mások is élhetnek ezzel a lehetőséggel

Asztaloséknak különösen jól jött
a beiskolázási támogatás

Egy olyan családban, ahol öt
általános iskolás kezdi meg a
tanévet szeptemberben, a város által nyújtott beiskolázási
támogatás nagyon nagy segítség.
Tavasszal égett le az ötgyerekes
Asztalos család háza Petőfitelepen, a Pápai utcában. Azóta az
IKV átmeneti lakásában élnek
az Alsó kikötő soron, ahová néhány napja befogadtak néhány
kiscicát is. Asztalosné Zsiga Erika és párja körülbelül 170 ezer
forintból tartja el a népes családot, amelynek két tagja, Ádám
és Kata most megy első osztályba. Gergő nyolcadikos, Flóra
ötödikes, Petra harmadikos lesz

Fényképezéskor az öt iskolás gyerek közül négy – Gergő, Ádám, Flóra és Petra
– volt otthon az édesanyjukkal. Fotó: Szabó Luca
szeptembertől, ezért nagyon
jól jött számukra a város 10-10
ezer forintos iskolakezdési támogatása. Az önkormányzatnál
kellett kérvényezni, és már meg

is kapták a pénzt. Gergő azt
mondja, végre új iskolatáskát
tudtak venni, Petra pedig annak
örül leginkább, hogy le tudta
cserélni a régi tolltartóját. Az

Hétfőn induljon korábban!

Mihálik Edvin, az Összefogás Szegedért Egyesület
jelöltjeként Újszegeden indul. Fotó: Szabó Luca

Október
közepéig
megérkezik
a szociális tűzifa
Az idén is sok család igényelt
tűzifát az önkormányzattól,
és nagy többségük nyert is a
pályázaton a közgyűlés szociális bizottságának döntése
értelmében.

Az idén 501 pályázat érkezett be 494 személytől, és
végül 460 igénylő kaphat 50
ezer forint értékű tűzifát, írta
meg a szeged.hu.
A fa kiszállításának költségét is a város állja, ami
szinte egyedülálló az országban. A szállítási költséggel
együtt 23,6 millió forintot
költ erre a célra idén ősszel
az önkormányzat. A szociális
bizottság döntése értelmében a tűzifát október 15-ig
fogják kiszállítani a pályázaton nyertes igénylőknek,
akik rövidesen értesítést
kapnak erről.

Érdemes hétfőn, az első tanítási napon korábban elindulni munkába, iskolába. Ilyenkor a
szokott módon megélénkül a forgalom, meghosszabbodik a menetidő. Célszerű a tömegközlekedést vagy a kerékpárt választani. Ráadásul szeptember közepéig tart egy olyan építkezés, amely lassítja a belváros közlekedését: a vízmű vezetéket cserél a Hősök kapujánál,
zárva a Boldogasszony sugárútnak ez a vége. Torlódás várható, kerülni kell.

Etelka néni csak
panaszkodni felejtett el
Stutzmann Péterné született
Karsai Etelka augusztus 19-én
töltötte be 90. életévét. Vallja,
hogy az élet nem számokban,
hanem szeretetben, tiszteletben mérhető. Etuska is ezt
kapta a szüleitől, az erősen
katolikus, tősgyökeres szőregi Karsai és Palotás család
gyermekeként. Édesapjától a
megbocsájtó szeretetet, a családi összetartás művészetét,
galambszívét, édesanyjától a
fogyhatatlan szorgalmat örökölte. Később ezt adta, adja
tovább két gyermekének, négy
unokájának, négy plusz kettő
dédunokájának. Varrónőnek
tanult, miközben gyümölcstermesztő és kertészkedő szüleinek a háztájiban, húga és

kisöccse nevelésében is segített. 22 éve megözvegyült 48
évi példás házasság után, testvérei sincsenek már mellette.
Töretlen optimista, hisz abban,
hogy minden ember jó, ezért is
lett Szőreg mindenki által tisztelt és szeretett Etuskája. Hálás
gyermekei önzetlen gondoskodásáért, unokái ragaszkodásáért és a jóisten áldásáért. Életében sokat tűrt, manapság
betegségek kínozzák, de még
emlékszik minden szépre, talán
csak a panaszkodást felejtette el.
Az önkormányzat és a miniszterelnök nevében a humán közszolgáltatási iroda
munkatársa, Gombos Izabella köszöntötte Etelka nénit.

A 90 éves Etelka nénit lánya, Olga (balról)
és Gombos Izabella, a polgármesteri hivatal munkatársa
köszöntötte. Fotó: Szabó Luca

anyuka szerint az összesen 50
ezer forintos keretből minden
gyereknek be tudta szerezni
az iskolaszereket, így a szűkös
költségvetésű család egy fillért
sem költött a bevételeiből az
iskolakezdésre, mindent meg
tudtak oldani a városi támogatásból.
A spórolt pénznek persze
van helye máshol, hiszen rövidesen bontani kezdik a petőfitelepi házat, utána majd eldől, miként tudnak új életet kezdeni.

Karácsonyra elkészül az átrendezett park

Rózsaligetet kapnak a szőregiek
Szőreg szimbólumát, a rózsát helyezi középpontba
a megújuló Hősök tere. A
napokban elindított beruházásnak nyomán 632 rózsatő díszíti majd a körforgalom melletti teret.
Szőreg legforgalmasabb részének, a Hősök terének
parkfelújítása kezdődött el
a napokban. A munkaterület ünnepélyes átadásán
Botka László polgármester
elmondta, a nagy beruházások mellett az önkormányzat
igyekszik olyan területeket
is felújíttatni, amelyek egyes
városrészek közösségeinek
fontosak. Szőreg legismertebb szimbóluma a rózsatő.
A Szőregi Rózsaünnep szervezésében aktívan szerepet
játszó Avramov András – aki
most már az Összefogás
Szegedért Egyesület helyi
képviselőjelöltje – állt elő a
rózsakert ötletével. Berkesi
Ottó, a városrész leköszönő
önkormányzati
képviselője felkarolta a javaslatot. A
rózsakert egyik részére a
városrészben
termesztett
rózsatöveket, a másikba a
legújabb nemesítésű rózsafajtákat telepítenek. Fák alá

A munkagépek elindultak, a tér átrendezésével
az eddiginél jóval több zöldfelületet alakítanak ki.
Fotó: Iványi Aurél
nem lehet rózsákat ültetni,
azt a részt rendezik. A tér végében alakítják ki az ágyásokat rózsalugassal. Összesen
623 rózsatövet ültetnek el a
téren. A beruházás összköltsége 82 millió forint, amelyet teljes egészében a városi költségvetésből fedeznek.
Jelenleg a parkban egy
falon öt emléktábla található, amelyeket külön helyeznek el, így a megemlékezések, koszorúzások is sokkal
jobban megoldhatók lesznek. Új padokat helyeznek
ki, és megújul a sétány. To-

vábbra is jól megközelíthető marad a buszmegálló, a
kerékpárutat viszont jobban
elkülönítik.
Mivel minden városi rekonstrukció célja, hogy a
felújított terület zöldebb legyen, mint korábban, jóval
több növény található majd
a téren, mint eddig. A kivitelező egy szőregi cég, amely
120 napot kapott a munkálatok elvégzésére, így, ha
minden jól megy, a karácsonyi ünnepek alatt már egy
pompás rózsaligetben gyönyörködhetnek a helyiek.
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Mérlegen a képviselők – Önök mondanak véleményt

Milyen munkát végeztek?
Ismét útjára indítottuk sorozatunkat: megkérdezzük a körzeti önkormányzati képviselőket, milyen munkát végeztek
az elmúlt időszakban. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan
látják képviselőjüket és városrészüket az ott élők. Minek
örülnek? Mit hiányolnak?
A Mérlegen a képviselők
sorozatunkban ezúttal Öregrókuson, a Belvárosban, Alsóvároson és Felsővároson
jártunk.

Binszki József
szerint plázst is
kialakíthatnának
a Tisza-parton
A Klapka tér felújítását tartja az elmúlt önkormányzati

de a minisztérium ezt elutasította.
A választókerület képviselője úgy látja, hogy funkcióját vesztette a téren található,
nagy méretű focipályája. A
Hunyadi térre olyan parkot és
teret magában foglaló zöldfelületet képzel, amelynek része lenne egy, a jelenleginél
kisebb méretű játéktér. A legsürgetőbbnek a jelenlegi focipályát övező kőfal lebontását

Binszki József a Klapka tér felújítását tartja körzetében
az elmúlt önkormányzati ciklus egyik legfontosabb
beruházásának. Fotók: Szabó Luca
ciklus egyik legfontosabb elvégzett munkájának Binszki
József, a 10. számú választókerület képviselője. Öregrókus-Belvárosban ezzel jól
működő tér alakult ki, amelyet a helyben élők gyorsan
megszerettek és gyakran
használnak, tudtuk meg. Ezzel szemben egyelőre nem
tartozik a sikertörténetek
közé a Hunyadi tér sorsa, pedig ennek átalakítását tűzte
ki egyik céljául a helyi politikus. Itt a tulajdoni viszonyok
hátráltatják a tervbe vett
munkálatok kivitelezését. A
Szegedi Dózsa pályája és a
hozzá tartozó öltöző ugyanis
a Belügyminisztérium tulajdonában áll, mondta Binszki
József. Az átalakítás első feltétele a terület önkormányzati tulajdonba vétele volna.
Korrekt ajánlatot tett a Hunyadi tér átvételére a város,

tartja a képviselő, hogy ezáltal
megszűnjön a teret körüllengő gettószerű megjelenés.
A város Öregrókus-Belvárost magában foglaló része
Szeged viszonylag alacsony
fekvésű területe. A mostanság egyre gyakrabban jelentkező özönvízszerű esők komoly feladat elé állítják az itt
élőket. Új belvízvédelmi rendszer kiépítésére volna szükség a városrészben, de ennek
költségei milliárdos összegre
rúgnának, így ezen a téren ebben a választási ciklusban a
legszükségesebb feladatokat
tudták csak elvégezni. Mindehhez Binszki József hozzátette, hogy a csapadékvíz elvezetésére özönvízszerű esőzések
esetén egyetlen város belvízvédelmi rendszere sincs felkészülve. A városrészre jellemző
urbanizált környezetben mély
és nyílt esővíz-levezető árkok

Szepesi Ferenc szerint Binszki József hallgat a körzetében élők javaslataira
kivitelezése szóba sem jöhet,
hangsúlyozta.
A mögöttünk álló ciklus
egyik fontos eredménye volt
a 10. választókerületben a
Mars téri és a Hunyadi téri
óvoda felújítása. A harmadik önkormányzati óvoda rekonstrukciója korábban megtörtént, ami jelzi, ezen a téren
is igazán jó helyzetben tudhatja magát a városrész. A fent
jelzett két munkára a képviselői alapból is jutott pénz. A
képviselő felhívta a figyelmet
arra, hogy négy-öt évvel ezelőtt az ő kezdeményezésére
indultak el az éjszakai buszjáratok, és kiderült, valós igény
mutatkozik rájuk.
Nemcsak a megvalósult
felújítások és az elvégzett
kivitelezési munkák listája
hosszú, hanem a terveké is.
Binszki József elmondta: a soron következő évek feladatai
közé tartozik a Stefánia felújítása, amelybe hamarosan
belevághat az önkormányzat.
Előbb tanulmányterv, majd

azt követően kiviteli terv készült a Lechner tér rekonstrukciójára, amely elsősorban
a kápolna és környéke, valamint a becsatlakozó utcák
járdáinak felújítását foglalja
magába.

együtt járna az átmenő gépjárműforgalom kitiltásával. A
képviselő ennek kapcsán elmondta, a rakparti parkolás
nem szűnne meg ebben az
esetben. Elmondása szerint
a hétvégi átmenő forgalom

BINSZKI JÓZSEF (MSZP – DK –
EGYÜTT – PM – ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT)

KÖRZETE: Öregrókus, Belváros
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• a Klapka tér felújítása;
• a Mars téri és a Hunyadi téri óvoda
felújítása;
• kiviteli terv elkészítése a Lechner tér rekonstrukciójára.

Binszki József felvázolta
annak a lehetőségét, hogy
a Tisza-parton, a Belvedere
palota és a Móra Ferenc Múzeum között plázst alakíthatnának ki a nyári hétvégéken,
így teremtve meg a szabad
fürdőzés lehetőségét a szegedieknek. A rakpart homokkal
felszórva tengerparti arculatot
ölthetne, ami értelemszerűen

nem olyan mértékű, hogy felfüggesztése komoly gondot
okozhatna a város közlekedésében.
– Talán minden rendben
van a városrészben, nagy
tennivaló nincs, én legalábbis nem tudok ilyenről – fogalmazott lapunk érdeklődésére
Szepesi Ferenc, aki politikailag semlegesnek tartja magát.
Szerinte Binszki József teszi a
dolgát. Ezt jelzi egyebek mellett az is, hogy hallgat a helybeliek javaslataira, kéréseire
és ötleteire is. Kifejezetten
sikeresnek tartja a Klapka tér
felújítását, meglátása szerint
sok rendezvény volt az elmúlt

években Öregrókus-Belvárosban.
A Klapka téri focipályán
folyó játék este zavarta a közelben élőket. Amikor arra
kérték a képviselőt, hogy találjon megoldást erre a problémára, már másnap kikerült
a tábla, hogy a játéktér reggel
nyolctól este nyolcig használható, tudtuk meg. Így sikerült
összebékíteni a focizni és a
pihenni szándékozók érdekeit, vélekedett Szepesi Ferenc,
aki zárásként hozzátette: örül,
hogy Szegeden él, amelyet élhető városnak nevezett.

Sebestyén József
támogatta
a helyi közösségek
munkáját
Sok beruházás és felújítás
történt az elmúlt öt évben a
6. számú választókörzetben,
Alsóvároson, összegezhetjük
Sebestyén József képviselő
szavait. Mint a Szegedi Tükörnek elmondta: azzal a
céllal vágott bele a képviselői munkába, hogy egyebek
mellett minél többet sikerüljön megvalósítania a járda- és útfelújítási programból. Ezeken a területeken
imponáló a felsorolás. Ha
az útfelújításokat tekintjük
át, kiderül, új aszfaltréteget
kapott a Szécsi, a Csonka, a
Gőz, a Szentháromság és a
Szivárvány utca. Kiemelkedően nagy jelentőségű, hogy
Alsóvároson újraburkolták a
Vitéz utcát a Boldogasszony
és a Petőfi Sándor sugárút
közötti szakaszon, és új aszfaltréteget kapott a Bécsi
körút is, sorolta az eredményeket Sebestyén József.
Járdafelújításokat
végeztek a Hattyas, a Bem,
a Földmíves, a Sárkány, a
Váradi és a Kisfaludy utca
több szakaszán. Egészen
egyértelmű, hogy a helyben

SEBESTYÉN JÓZSEF (MSZP – DK – EGYÜTT
– PM – ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT)

KÖRZETE: Alsóváros
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

Biténé Haller Valériának nagyon tetszenek
a Szentháromság utca virágai, valamint az is,
hogy akadálymentessé tették a gyalogátkelőhelyeknél
a járda- és az útfelület találkozását

• a Dobó utcai bölcsőde teljes rekonstrukciója;
• útfelújítások a Szécsi, a Csonka, a Gőz, a Szentháromság és a Szivárvány utcában, a Bécsi körúton,
a Vitéz utcában a Boldogasszony sugárút és a Szentháromság utca között;
• járdafelújítások a Hattyas, a Bem, a Földmíves,
a Sárkány, a Váradi és a Kisfaludy utca több
szakaszán;
• a Vitéz utcai bölcsőde folyosói új burkolatot kaptak;
• a Bem utcai óvoda tűzfalának felújítása.

2019. augusztus 31., szombat
élők komfortérzete növekedett mindezek hatására. A
járda- és útfelújítási program
természetesen nem ért véget, sok elvégzendő feladat
maradt a soron következő
évekre is.
A városrészt érintő fontos
felújítási munkák közé sorolta a képviselő a Dobó utcai
bölcsőde teljes rekonstrukcióját. Elmondta, az energetikai korszerűsítésen túl
felújították a vizesblokkokat,
továbbá kívül és belül is újrafestették az egész épületet.
Ezek mellett betontéglából
kivitelezett parkolót kapott
a Dobó utcai bölcsőde és a
mellette található óvoda, így
a szülők a korábbiaknál sokkal kényelmesebben közelíthetik meg a két intézményt.
A képviselői alapból kap-

ben – mondta Biténé Haller
Valéria. Szerinte nagy jelentőséggel bírnak az út- és járdafelújítások. Ezek sorából a
Szentháromság utcát, a Bécsi körutat és a Szivárvány
utcai rekonstrukciót emelte
ki. Biténé Haller Valériának
nagyon tetszenek a Szentháromság utca virágai és
bokrai, valamint az is, hogy
a Szentháromság utcában
akadálymentessé tették a
gyalogátkelőhelyeknél a járda- és az útfelület találkozását. Mindennek előnyeit
elsősorban a babakocsit toló
szülők és a mozgáskorlátozottak élvezhetik.
– A hamarosan megszülető dédunokám a Dobó
utcai bölcsődébe fog járni,
így már csak ezért is örülök
a felújításának – jegyezte

Aktuális 7
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Szentgyörgyi Pál
beváltotta az ígéretét
– Sok fejlesztés volt a 17.
választókerületben.
Remélem, ez nem csak annak az
eredménye, hogy gazdasági
alpolgármestere vagyok a
városnak – mondta nevetve
Szentgyörgyi Pál, Felsőváros
önkormányzati képviselője.
Hangsúlyozta, annyiban egyedi a helyzete, hogy a gazdaságért felelős alpolgármesternek nem kizárólag a saját
választókörzetéről, hanem az
egész város fejlesztéseiről is
gondolkodnia és gondoskodnia kell.
A városfejlesztési feladatokra 34 milliárd forint érkezett uniós forrásokból az
elmúlt években Szegedre, és
ennek felosztása a különböző

Sebestyén József büszke a sok járda- és útfelújításra Alsóvároson
tak új burkolatot a Vitéz utcai bölcsőde folyosói, és a
sószobát is ebből alakították
ki. Ugyancsak ebből a keretből finanszírozta a képviselő
a Bem utcai óvoda tűzfalának felújítását is.
Kiemelt képviselői feladatának tekintette a városrészben
tevékenykedő
nyugdíjas-egyesületek, klubok és civilszervezetek munkájának támogatását. A képviselő ennek kapcsán úgy
fogalmazott, nem szabad kizárólag technokrata szemlélettel közelíteni a városrész
ügyeihez. Ezért is tartotta
és tartja fontosnak a helyi
közösségek munkájának támogatását és felkarolását.
Ezt igazolja, hogy képviselői
keretéből is jutott ilyen feladatokra.
A hamarosan záruló önkormányzati ciklus végén
– előreláthatóan szeptember-októberben – adják át a
Szabadság téri játszótér új
játékelemeit a közelben lakó
kisgyermekes családok nagy
örömére.
– Régen történt ebben
a városrészben annyi felújítás, mint az elmúlt öt év-

meg nevetve Biténé Haller
Valéria. Elmondta, az elmúlt
öt év Alsóvárost érintő felújításai időlegesen kényelmetlenséggel jártak az itt élők
számára, de az eredmény
sok mindenért kárpótolta a
városrészben lakókat. Hozzátette, a kivitelezési munkák toleranciára is nevelik
az embereket.

városrészek között nagy odafigyelést igénylő feladat volt. A
városvezetésnek az volt a célja a pénzek felhasználáskor,
hogy valamennyi városrész
arányosan jusson hozzá a fejlesztési összegekhez. „Szétterítették” a pénzt az egyéni
választókerületek
között,
mondta az alpolgármester.
Szentgyörgyi Pál felsőváro-

Szilágyiné Kovács Ágota szerint nagyon fontos volt
a Tabán utcai óvoda és iskola felújítása

Szentgyörgyi Pál képviselőként az infrastrukturális fejlesztések közül
a Szilléri sugárúton megépített körforgalomra a legbüszkébb
si képviselőként a mögöttünk
álló önkormányzati ciklusban
elvégzett feladatok közül a
bölcsődék, az óvodák és az
iskolák energetikai és egyéb
rekonstrukciós munkáit emelte ki. Nemrég adták át a teljes felújításon átesett Tabán
utcai iskolát. Az első ilyen típusú felújítást a Tabán utcai
óvodán végezték el. Erre azért
is volt nagy szükség, mert panelépületben működik az intézmény, amelynek magas az
energetikai vesztesége, ezért,
mint minden ilyen épület esetében, minél hamarabb lépni
kellett. Ősszel adhatják át a
felújított Gyík utcai bölcsődét.
– Az infrastrukturális fejlesztések közül a Szilléri sugárúton megépített körforgalomra vagyok a legbüszkébb
– mondta a képviselő, aki
azzal az ígérettel vágott neki
2014-ben a ciklusnak, hogy
ez a körforgalom elkészül. Ígéretét beváltotta. Nagy szükség
volt a balesetveszélyes, többfunkciós (gépjármű, kerékpár,
gyalogos) csomópont átalakítására.
A városrészben zajló legnagyobb beruházás az új fedett uszoda, amely a Modern
városok programban épül
állami segítséggel. A sportlétesítmény jelentős hatást fog
gyakorolni a városrész életére. A projekt előkészítése
teljes egészében a város feladata volt, és másfél évet vett
igénybe. A kivitelezést elnyerő
cég eredetileg 14 hónapos
határidőt kapott a beruházás
elvégzésére, ám talajmechanikai nehézségek miatt már
most tudható, hogy ezt hos�szabbítani kell. Az öt medencét magában foglaló komplexum a jövőben sok fontos
versenynek adhat otthont. Az
uszoda mögött, a volt lőtér
helyén 300 férőhelyes parkoló épül, ahova a behajtást a
Kereszttöltés és a Tápai utca
kereszteződésénél
jövőre
épülő körforgalom biztosítja.
Az uszoda tervezésekor már
figyeltek arra, hogy annak

szomszédságában kap helyet
a kézilabdacsarnok. A közművek, az energetikai rendszerek kialakításakor ezt a tény
figyelembe vették, ahogyan
a csapadékvíz elvezetésének
kérdését is.
A lakossági igényeknek
megfelelően
kutyafuttató
épült nemrégiben Felsővároson, ahol valóságos kiskert-

– Korábban a Fecske
utcáról borzalmasan nehéz
volt balra nagy ívben kihajtani a Szilléri sugárútra, ezért
is nagyon jó, hogy elkészült
itt a körforgalom – mondta
Szilágyiné Kovács Ágota. Az
elmúlt öt év jelentős eredményei közé sorolta a Tabán utcai óvoda és iskola felújítását.
Ágota hozzátette: az itt élők

SZENTGYÖRGYI PÁL (MSZP – DK –
EGYÜTT – PM – ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT)

KÖRZETE: Felsőváros
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• a felsővárosi óvoda teljes felújítása;
• játszótérfejlesztés (Gyík, Csaba
és Liszt utca);
• a közvilágítás bővítése (Erdő és Pille utca);
• faültetések (Csaba, Erdő, Fecske, Pille és Tápai utca,
Felső Tisza-part);
• kutyafuttató a Szilléri sugárút 45. mögötti területen;
• az Etelka sori trolimegálló aszfaltozása;
• felsővárosi napok (családi programok, képzőművészeti kiállítások);
• ivókút telepítése a Pille utcai játszótérre;
• a Csaba utcai kisposta melletti veszélyes fatükör
megszüntetése;
• egynyári virágok osztása;
• a Szegedi Felsővárosiak Civil Egyesülete (Szöfce)
ételosztásának támogatása;
• a fedett uszoda építésének előkészítése (garázsok
bontása);
• a Tabán utcai általános iskola teljes felújítása;
• a Gyík utcai bölcsőde teljes felújítása;
• körforgalom kiépítése a Szilléri sugárút, a Fecske és
a Debreceni utca kereszteződésében.

építési láz lett úrrá. Kiemelt
kérdés volt és maradt Felsővároson a zöldterületek
fenntartása és fejlesztése,
ugyanakkor gondot jelent a
parkolóhelyek számának bővítése. Körvonalazódik egy
elképzelés, amely szerint
az uszoda parkolóját bérleti
rendszerben vehetik majd
igénybe a Felsővároson lakók.
Szentgyörgyi elmondta, bár
nem indul egyéni képviselőként
az önkormányzati választáson,
az Összefogás Szegedért Egyesület listás jelöltjeként teljes
mértékben támogatja az egyesület színeiben induló felsővárosi egyéni képviselőjelöltet,
Urbán Tamást.

igénylik a szebb környezetet,
amiért hajlandóak tenni is. Az
önkormányzat pedig virágfölddel és virágpalántákkal segíti
a munkát. Felújították és füvesítették a Kereszttöltés és
a Vajda utcánál a játszóteret.
Szilágyiné Kovács Ágota forgalomlassítást javasol a Felső
Tisza-partra. Fontosak tartotta
megjegyezni, hogy a hatodik
életévüket betöltött, de még
nem iskolás gyerekek számára sikerült elérni – s ebben
Szentgyörgyi Pál is közbenjárt
–, hogy a helyi tömegközlekedést továbbra is díjmentesen
vehessék igénybe.
Bod Péter
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Postabontás

Ki mérgezte meg országunkat
a gyűlölet fertőjével?
Olyan gyorsan szállt el a
harminc év, mint egy sóhajtás. Ez nem csoda, hiszen az évek, akarjuk vagy
sem, gyors lábakon jártak.
A tusványosi piknikről szóló
– többnyire – egyoldalú és
elfogult tájékoztatás felveti a kérdést: van-e értelme
mindennek, az évente több
napon át tartó és igen költséges
összeröffenésnek?
Bár az megnyugtató lehet
a szervezőknek, hogy nem
saját zsebre megy, a kiadásokat Magyarország fedezi
közpénzből.
Semmi gond, Orbán Viktor legalább kiélhette nagyravágyási mániáját. Mert
annak, hogy idegenbeli külföldieknek (ez esetben mellékes, hogy magyar kettős
állampolgárokról van szó)
Magyarország miniszterelnöke elmondja (ismétlem:
egyoldalúan)
országunk
gondjait, a hallgatóság oldaláról nem oszt és nem
szoroz. Mert nincs másról
szó (a tetszelgésen túl), mint
hogy indifferens személyeket olyasmivel traktálunk,

amihez egyébként semmi
közük. Maga a rendezvény is
egyre kevésbé tudja leplezni
Magyarország
belpolitikai
jellegét. Ez az egész egyre
inkább fideszes szeánsznak
tűnik, ahová a határon túli
magyarlakta
területekről
is csak azokat hívják meg,
akik fenntartás nélkül mindenben egyetértenek az Orbán-kormány – sokszor fantázia szülte – szóáradatával.
A nyári összejövetel valójában most is éppen olyan
lett, mint az elmúlt évek bármelyikében: ellenzéki politikusok, kormánykritikusok,
eltérő vélemények híján, az
igazi beszélgetőpartnereket
mellőzve eléggé sablonos.
Orbán egy óra alatt játszotta
el a világmegváltó szerepét,
aztán fogta a kalapját.
A Fidesz–KDNP megjelent képviselői és a baráti
sajtó munkatársai egymás
vállát veregetve – jobb híján
– szidták, jobbára a szokásos és elcsépelt szólamokat
ismételgetve, az EU-t, a liberálisokat és a politikai ellenfeleket. De talán igény sincs

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

Bebújt a szög a zsákba
Vannak ihletadó könyvek, amelyektől a jámbor olvasó szárnyakat kap. Ilyen a Várady Szabolcs szerkesztette Magyar
badar című könyv, amely 300, ízig-vérig magyar limericket
tartalmazott. Felgerjedt szittya vérem, mint szegény Ady Endrének, és felkiáltottam: Nahát, ilyet én is tudok írni!

Hal álom
Ha álmodik, miről vajon?
Horogról csüngő kukacon
jár a pici halész?
Ha bekapod, mi lész?
Szép kis álom, mondhatom.

A függőségit!
Él Szegeden egy független.
Füllenteni sem ügyetlen.
Független a drága?
A Fidesz malmára
hajtja a vizet szüntelen!
Ez utóbbi limerickhez fűznék pár szót, mert esetleg
nem mindenki tudja, kiről
szól. Nem másról, mint egy

ennél többre a hallgatóság
körében. Az eddig elmúlt idő
összefoglalójaként
Orbán
megjegyezte: „az a jó, hogy
ez a 30 év mögöttünk van, és
nem előttünk”. Beszéde nagyobb hányadában „filozofikus” szónoklatával próbálta
meg levezetni az illiberális
nemzeti keresztényi kultúra
létjogosultságát, mondván:
a regnáló hatalom és a liberális baloldal (ellenzék)
között az a különbség, hogy
„ők” gyűlölnek bennünket.
Már tudniillik a liberálisok az
illiberálisokat. Kinyilatkoztatta: „A keresztény szabadságért dolgozó politika arra
törekszik, hogy megvédjen
mindent, amit a liberálisok
elhanyagolnak, elfelejtenek
és megvetnek.” A kormányfő
kifejtette: „az előttünk álló
15 évben az lesz a nemzedéki küldetésünk, hogy
szembeforduljunk a liberális
korszellemmel és a liberális
internacionalizmussal”.
Ismét megkérdezem: ki
mérgezte meg országunkat a
gyűlölet fertőjével? Számomra nem vitás, mint ahogy sok
magyar számára sem: Orbán
Viktor és csapata. A fenti
nyilatkozatában sem arról
beszélt, hogyan jussanak
konszenzusra (békésen) az
ellenzékkel, hanem azt han-

goztatta, minden, a liberalizmus irányából jövő „éca” ellen harcolnak, védekeznek.
Szép, reménykeltő (isteni?)
kilátások. Nem vagyok vallásos, de igaz hívők között
cseperedtem föl, és tudom,
hogyan viselkedik és gondolkodik egy igaz keresztény.
Még akkor is, ha Orbán szerint az illiberalizmus alapja a
keresztényi kultúra és a vallás. Fura hozzáállással.
Erős a gyanúm, Orbán
mindenáron létre szeretne
hozni valami maradandót,
ami csak az ő személyéhez
és nevéhez kötődik. Úgy látom, rossz irányba halad.
Nagy fordulatot kellene
tennie (előtte meggyónva
– és örökre elhagyva – bűneit). Nem utolsósorban
fel kellene hagynia a gyűlöletkeltéssel. Azt terjeszti,
az illiberalizmus egyenlő

a kereszténység, illetve a
keresztényi kultúra szabadságával. Ám legyen, de van
egy nagy bökkenő: hol van
belőle a demokrácia, amely
a liberalizmus vázát alkotja?
Azt senki sem szeretné, ha
az igaz vallású emberek úgy
viselkednének és viszonyulnának más emberekhez,
mint ahogy évek óta teszi
a Fidesz és Orbán. Csupán
emberségesen kellene a Fidesznek (is) viselkednie.
„Gyűlölet” – ezt a szót
többször is használta Orbán
a szónoklatában. Arra utalt,
mindenki jól teszi, ha mások véleményét meghallgatja, nem neveti ki, még csak
meg sem mosolyogja. Ha
ez komoly volna – aminek
még semmi látszata sincs –,
akkor ez már nagy ugrás lehetne a normális parlamenti munkához. Csakhogy az

ajánláson ott van a „pötty”,
hogy a Fidesz továbbra is
gyűlöletkeltő. Nemrég szónokolt Kósa Lajos az őszi választások kapcsán, amikor
úgy fogalmazott, az ellenzék
mást sem akar a zavarkeltésen túl, csak az örökös háborúskodást. Így pedig nem
fog menni a gyűlöletkeltés
mellőzése.
Pedig csak arra kellene
gondolni, hogy már régen
feltalálták a „szeretet” szót
is, társítva az emberrel, hogy
tudniillik: „a legfontosabb
emberi tulajdonság a szeretet”, ahogy Alexander Brody
amerikai magyar írta.
Mert aki békeidőben is
az ellenséget keresi, az nem
leli nyugalmát, nem tudja,
hogy önmagával van ellenséges viszonyban.
Kutnyik Pál

Egy kép, két mondat

polgári mesterségre vágyó
férfiúról, aki eleinte a függetlensége látszatát szerette volna elhitetni Szeged népével,
csakhogy azóta választási
szövetséget kötött a Fides�szel, ahonnan orrba-szájba
támogatják őkelmét. Bizonyára ismerik az „úgy otthagyta,
mint Szent Pál az oláhokat”
szólásmondást. Íme, egy új,
de egy másik Pálról szóló: úgy
otthagyta, mint Nemesi Pál a
függetlenségét, azaz bebújt a
szög a zsákba. Annak idején
Schmitt Pál is (még egy Pál!)
felajánlotta függetlenségét a
Fidesznek önként és dalolva...
Méhes János

Van, aki betartja az úttesten való átkelés szabályait, és van, aki nem.
Olvasónk a Rókusi körúton, a Tescóhoz közeli villamosmegállóban készítette a képet. Fotó: Méhes János
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Szeged 2019: Ilyen volt a kajak-kenu világbajnokság
A legeredményesebb szegedi szám
Az NKM Szeged VE versenyzői közül a Birkás Balázs,
Nádas Bence Kuli István hármasnak sikerült a legjobban
a világbajnokság. Az újpesti
Tótka Sándorral együtt K4
500 méteren az ötödik helyen zárt a négyes, így meglett az olimpiai kvóta. A rendkívül kiélezett fináléban a
németeké lett az aranyérem,
a második a spanyol egység
lett, mögöttük a harmadik
helyen a szlovákok értek be.

Ebben a számban csak Szegeden lehetett kvalifikálni a
jövő évi ötkarikás játékokra.
– Az Európa Játékokhoz
képest rengeteget fejlődtünk,
most a dobogóért küzdöttünk. Ez sokkal keményebb
mezőny volt, és látszik az
előrelépés, nagyon örülök a
kvótának – mondta Birkás
Balázs.
– Kieveztük magunkból a
maximumot. Megbeszéltük
a futam előtt a fiúkkal, hogy

együtt meg tudjuk csinálni,
és meg is fogjuk csinálni. És
megvan a kvóta, amiért jöttünk – árulta el Nádas Bence.
– Nagyon sokat segített
a hazai közönség. Remek
érzés volt így versenyezni.
Ennek a számnak az a titka,
hogy minél többet készüljön
együtt a csapat, remélem,
együtt tudunk maradni a következő idényre is – mondta
Kuli István.

Királykoronázás
Az egyik legnagyobb várakozás övezte, és végül az egyik,
ha nem a legizgalmasabb
döntő kerekedett K1 1000
méteren. Kopasz Bálint már
az előfutamban nagyot csatázott a portugálok klasszisával, Fernando Pimentával,
azt a portugál nyerte, de a
fináléban nem volt ellenszere az algyői kiválóságnak.
Remek hajrát produkálva az
utolsó kétszázon nagyot hajrázott, és 22 év után szerzett aranyérmet ezer méteren egyesben. Legutóbb ez
Storcz Botondnak sikerült.
– A kedvenc pályám a
Maty-ér, és sikerült tökéletes pályát mennem. A takti-

ka bevált, sikerült jól elkapnom a rajtot, és az élbollyal
haladnom, majd az utolsó
métereken megindultam,
és a szegedi közönség belehajszolt a győzelembe.

Az új király K1 1000 méteren: Kopasz Bálint!

Világbajnokok

Éremtábla

Kiss Péter KL1 200 méter
Kopasz Bálint K1 1000 méter
Csipes Tamara K1 1000 méter
Hagymási Réka, Medveczky
Erika K2 1000 méter

A férfi-kajaknégyes 500 méteren kvótát szerzett.
Balról jobbra: Kuli István, Birkás Balázs, Tótka Sándor (UTE), Nádas Bence

Gazsó Dorka, Medveczky Erika, Csipes Tamara, Bodonyi
Dóra K4 1000 méter

Dráma
K2 500 méteren a világbajnoki címvédő Kárász Anna –
Kozák Danuta páros számára
szomorúan, idő előtt ért véget
a vb. Hiába nyerte meg magabiztosan az előfutamot az
NKM Szeged VE és az UTE kettőse, a mérlegelésnél mintegy

Bodonyi Dóra K1 5000 méter

80 dkg-mal könnyebb volt a
hajójuk az előírtnál, így a szabályok értelmében kizárták
a duót. Így sem a címvédés,
sem az olimpiai kvótaszerzés
nem sikerült.
– Nagyon nehéz napokon
vagyok túl, sokat gondolkoztam azon, hogyan is eshetett
meg mindez. Hirtelen fel sem

fogtam, hogy mi történik, amikor kiderült, hogy könnyebb
a hajónk, bele se gondoltam
a következményekbe. Remélem, hogy a következő szezon tényleg úgy fog sikerülni,
ahogy azt szeretném, és az
élet visszaad valamit abból,
amit elvett most tőlem –
mondta Kárász Anna.

A magyar válogatott tizenhárom éremmel zárta a szegedi kajak-kenu világbajnokságot. Hat arany-, négy
ezüst- és három bronzérem volt a termés a Maty-éren.
Ez néggyel több, mint tavaly Portugáliában, az aranyérmek száma pedig megegyezik a tavalyival. Ami azonban még fontosabb: a kvóták megszerzése. Férfi és női
kajakban is öt-öt kvótát sikerült összegyűjteni. Kenuban a férfiaknak nem sikerült, míg a hölgyek két kvótát
szereztek.

Bemutatkozó év
Futamgyőzelemmel kezdte a szegedi vb-t
Kiss Tamás kenu egyesben ezer méteren. A
cél itt is az olimpiai kvóta megszerzése volt.
Azonban a középfutamban negyedik lett, így
nem sikerült az A döntőbe jutnia a szegedi
versenyzőnek. A B döntőben végül második
lett, összesítésben pedig a tizenegyedik helyen zárta a versenyt.
– Abszolút csalódott voltam, amikor kiderült, hogy nem küzdhetek majd éremért,
de a B döntőt a lehető legjobban akartam
teljesíteni. Itt már próbáltam kicsit kiélvezni
a szegedi szurkolók biztatását, amely a táv
végéhez érve hallatszik csak igazán. Többet
vártam magamtól az első, bemutatkozó szegedi évemben, de ez most ennyire volt elég.

Hiába nyerte meg az előfutamot a Kozák Danuta – Kárász Anna kettős 500 méteren,
ez volt az első és az utolsó vízre szállásuk a vb-n

Érdekesség
Az első nap egyik legszínesebb versenye a férfi K1 200 méter ötödik előfutama volt,
ahol a tongai Pita Taufatofua is rajthoz állt. Mindez azért érdekes, mert az úriember
mindössze néhány nappal a vb előtt ült életében először kajakba. Már a rajtgépbe való
beállás is problémát okozott neki, és végül több mint 24 másodperccel maradt le a
futamgyőztestől. K2 200 méteren is rajthoz állt, itt azonban a tongai páros a célvonal
előtt beborult a vízbe, így nem sikerült teljesíteni a távot. 2016-ban Rióban tekvandóban, 2018-ban a téli olimpián sífutásban indult. Tokióban pedig kajak-kenuban és
tekvandóban is ott akar lenni az ötkarikás játékokon. Ha ez valahogy sikerülne neki, ő
lenne az első olyan sportoló, aki három különböző sportágban is képviselteti magát az
olimpián.

Fantasztikus érzés volt hazai közönség előtt a dobogó tetejére állni – mondta a
Graboplast Győr színeiben
versenyző, algyői születésű
kajakos, Kopasz Bálint.

Kiss Tamás, az NKM Szeged VE kenusa
11. lett C1 1000 méteren

Teher nélkül

Nagy Bianka, az NKM Szeged VE fiatal
kenusa tizedik lett C1 200-on
A teljes magyar válogatott legfiatalabb tagja,
Nagy Bianka olimpiai számban, C1 200 méteren indult. A kvótaszerzés ugyan nem sikerült,
de összejött a szép befejezés a Maty-éren.
Magabiztosan jutott a középfutamba Nagy
Bianka, az NKM Szeged VE 19 esztendős
kenusa. A középfutamból nem sikerült az
A fináléba jutnia, így számára a B döntővel
zárult a vb. Ezt viszont remek versenyzéssel
megnyerte, és a tizedik helyen fejezte be a
világbajnokságot.
– Nyilván csalódott voltam, hogy nem jutottam be az A döntőbe, viszont sokkal jobb érzés
futamgyőzelemmel befejezni a vb-t, mintha
mondjuk az A döntőben kilencedik lettem volna.
Libabőrös lettem, amikor hallottam a több ezer
drukkert a lelátóról, de ezt próbáltam kizárni a
verseny alatt. Most pihenés fog következni, ami
már nagyon rám fér – mondta Nagy Bianka.
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XXIII. NEMZETKÖZI TISZAI
HALFESZTIVÁL

Időpont: szeptember 6–8.,
péntek–vasárnap
Helyszín: Huszár Mátyás
rakpart, valamint partfürdő
Huszonharmadik alkalommal rendezik meg a nemzetközi tiszai halfesztivált,
ahol természetesen minden
a szegedi halászléről szól.
Ezzel együtt a szögediségről,
hagyományos gasztronómiai

●

és kulturális értékeinkről,
közösségépítésről és kulturált szórakozásról.

20:00–21:00 Irigy Hónaljmirigy
21:30 Zsomboys-utcabál

Időpont: szeptember 6.,
péntek
Helyszín: Huszár Mátyás
rakpart
15:00–18:00 DJ Horváth –
retró zenék
16:00–17:00 A Talent Tehetségkutató Énekstúdió műsora
17:30–19:30 Casino együttes

Időpont: szeptember 7.,
szombat
Helyszín: Huszár Mátyás
rakpart
08:00–19:00 10. Szegedi
Sárkányhajó Fesztivál
11:00 A „szegedi boszorkány” ejtőernyős érkezése
az óriásbográcshoz

11:00–15:00 DJ Horváth –
retró zenék
12:00–18:00 Családi délután: gyermekanimáció, lufibohóc, arcfestők
13:30–14:00 A Fiona Fitness Tánciskola gyermekcsoportja
14:30–16:00 Csiga Duó
16:00–18:00 Tánckavalkád
– néptánccsoportok felvonulása és folyamatos fellépése,
a végén táncház
18:00–19:00 Kisteleki Citerazenekar és Pávakör
19:00–19:30
Suhancok
tánccsoport

20:00–21:30 Just Showband és sztárvendége
22:00 Gera Fivérek Trió
Időpont: szeptember 7.,
szombat
Helyszín: partfürdő
09:00 Halfőző verseny – megnyitó: Frank Sándor főszervező
20:00 Halfőző verseny – a
rendezvény zárása
Időpont: szeptember 8., vasárnap
Helyszín: Huszár Mátyás rakpart
11:00–15:00 DJ Horváth –
retró zenék

12:00–18:00 Családi délután: gyermekanimáció, lufibohóc, arcfestők
13:30–15:00 A Bojtorján
együttes családi műsora
15:30–16:00 Szeged Táncegyüttes, gyerekcsoport
16:00–17:00 A Hatetudnád
Táncműhely bemutatója
17:30–19:00 Storyville Jazz
Band
19:30–21:00 Molnár Dixieland Band
21:00 Tűzijáték
(A szervezők fenntartják a
műsorváltoztatás jogát.)

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím,
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 4. 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: Felsőváros volt a szegedi iparosság központja. A nyertes: Radó János. Gratulálunk!
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12 Tarka-barka
●

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) Ha
szingli, egy találkozás
feldúlhatja lelki békéjét.
Ebből akár szerelem is
lehet! Ha már van párja, hosszú
távra elköteleződhet mellette.
A családi béke érdekében
alkalmazkodjon a többiekhez!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
A munkahelyén most
ne kockáztasson, vállalkozásba se kezdjen. Párkapcsolatában boldog eseménytelenség várható. Családtagjait öröm érheti,
ettől Ön is vidámabb lesz.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Most kezdődik az az időszak, amikor megtalálhatja a nagy Őt. Munkájában, ha eddig gondjai
voltak, lassan elsimulhatnak a
problémák. Keresse fel barátait,
élvezze a társaságukat!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Végre vége a munkájában
a szerencsétlen periódusnak. Azért időbe
fog telni, mire újra sikeresnek
érzi magát. Szervezzen közös
programot a párjával és a
barátaikkal, jól jön egy kis
lazítás!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Ha eddig nem
sikerült, hamarosan
megtalálhatja álmai
munkáját. Ehhez keressen
kitartóan, és ne csüggedjen,
ha úgy tűnik, rosszul döntött.
Párkapcsolatát rázza fel egy
jó programmal.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) A
párok az összeköltözés,
sőt a házasságkötés
mellett dönthetnek, a
szingli szűz jegyűek rálelhetnek
az igazira. Ha mostanában
munkát váltott, kezd látszani új
lendületének eredménye.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Párkapcsolatában a viták
és a kompromisszumok
erősebbre fűzik Önök
közt a szálakat. Az egyedülállók
párra találhatnak. Előzze meg
a betegségeket: mozogjon és
pihenjen eleget!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Ha szingli,
mostanában jó esélylyel találhat párra,
de csak ha kellő időt fordít
a keresésre. Ha családos,
foglalkozzon többet gyerekeivel, kapjanak Öntől elegendő
szeretetet.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Kapcsolatában,
akár régi, akár új, teljes a harmónia, élvezi, hogy szerelmes. Viszont
ismét rengeteget dolgozik,
amitől kimerülhet, ezért ingataggá válhat az egészsége.
Néha pihenjen!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Eddigi
kalandozásai
után most az igazi szerelem kopogtathat az
ajtaján. El ne szalassza!
Munkájában a mostanra
elért eredményeknek köszönhetően lazíthat egy kicsit –
de csak egy kicsit.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Jobban igényelheti párja közelségét, mint
korábban. Ne féljen
kifejezni érzéseit! Munkájában már elérhette céljait,
mostantól
koncentrálhat
anyagi helyzete megszilárdítására.
HALAK
(II.
20–
III. 20.) Elérkezett
párkapcsolata elmélyítésének az ideje. Ha
türelmes az idős rokonokkal,
családi élete harmonikus
lehet. Lelki egyensúlyának
köszönhetően egészséges
lesz, ha rendszeresen étkezik. A munkában is egyre
sikeresebb.

Szeged régen
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Szeptember 2., hétfőn 19.55
Visszatekintés – felelevenítjük, mit érdemes tudni az atópiáról, az elhízás egészségügyi problémáiról, az Alzheimer-kór korai felismeréséről.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Szeptember 3., kedd, 19.55
Veszprém, Szolnok, Kaposvár, Debrecen – négy színház, négy sikeres bemutató
a múlt évadból.
SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR
MAGAZIN
Szeptember 4., szerda,
19.25
Két újságíró, egy eset – a
hét emberét, a hét témájáról
kérdezik.
– Én soha nem úgy mentem valahová, hogy én vagyok „a”
fotóriporter, hanem elvegyültem a tömegben – nyilatkozta
egy interjújában Urbán Tamás fotóslegenda, aki 1990-ben
Kiskundorozsmán is járt, ahol az Árpa utcai cigánytelepen

fényképezett. Szirtesi Zoltán orvos három képen is szerepel a
Fortepanon látható fotókon. A doktor úr a mai napig gyógyítja a betegeket Kiskundorozsmán, nyugdíj mellett dolgozik,
szeptemberben lesz 79 éves. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

VIZSGAFILMEK
Szeptember 6., péntek,
19.55
Kiss Anett filmje az erdélyi
pásztorkutyák tartásáról.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: lassan enyhül a hőség
Augusztus 31.
szombat

Szeptember 1.
vasárnap

Szeptember 2.
hétfő

Szeptember 3.
kedd

Szeptember 4.
szerda

Szeptember 5.
csütörtök

Szeptember 6.
péntek

33/22
Erika,
Bella

33/21
Egyed,
Egon

32/21
Rebeka,
Dorina

31/19
Hilda

26/17
Rozália

25/17
Viktor,
Lőrinc

24/15
Zakariás

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT augusztus 16-án:
Harmath Gábor és Halál Mariann, Petrán Gábor és Busa
Ildikó Emília, Kőműves Árpád
és Varga Ágota, Bába Norbert
Sándor és Cseh Ilona, Szabó
Zoltán Gábor és Flach Petra Orsolya; augusztus 17-én: Móricz
Tamás István és Zsiros Csenge, Horgosi
Zsolt és Dani Kitti,
Kotroczó Szabolcs és
Tóth Andrea, Agócs
Gábor és Kecskeméti Krisztina, Cserényi
Csaba Gábor és Rigó
Renáta, Puskely Róbert György és Vári
Vivien, Varga Norbert

és Palócz Loretta Rebecca, Veres Gábor és Juhász Viktória,
Búcsú András és Antal Andrea.
SZEGEDEN
SZÜLETTEK:
Annus Ádámnak és Tóth Beátának 2019. 08. 04-én Alíz, Tóth
Milán Attilának és Galli Annamáriának 2019. 08. 05-én Liliána, Koncz Balázsnak és Török

Melindának 2019. 08. 09-én
Leander, Lénárd Dávidnak és
Szabó Lilla Erikának 2019. 08.
10-én Tijana, Szegheő Zsoltnak
és Király Kittinek 2019. 08. 14én Márk és Martin nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

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

Fogadóóra
SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Polgármesteri Hivatal
Kiskundorozsmai Kirendeltség, Negyvennyolcas
u. 12.), 15.00–15.30 (Családsegítő Ház, Bölcs u.
11.), 16.00–16.30 (Jerney utcai általános iskola,
Jerney J. u. 21.)
SZEPTEMBER 3., KEDD
Lauer István: 16.00–16.30 (Gábor Dénes szakgimnázium, Mars tér 14., 16.30–17.00 (Déri Miksa
szakközépiskola, Kálvária tér 7.), 17.15–18.00 (Kreatív Formák Alapítvány, Napos út 16., Nagycsaládosok épülete)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00 (Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség, Szerb u. 21.)
SZEPTEMBER 4., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (30/9638137, Virág cukrászda)
SZEPTEMBER 7., 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

