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Teljesen megújul a tápéi Bálint Sándor-iskola

Elkezdődött Tápén a Bálint Sándor-iskola korszerűsítése. Botka László polgármester adta 
át a munkaterületet a kivitelezőnek, és elmondta, annak ellenére, hogy államosította az 
oktatási intézményeket a kormány, az önkormányzat úgy döntött, sajátjaként tekint az in-
tézményekre. Ezért indította el a város átfogó iskolafelújítási programját, amelyben eddig a 
Bonifert-iskola, a Tabán utcai iskola, a tarjáni két tannyelvű és a Weöres Sándor általános 
iskola újult meg. Fotó: Iványi Aurél
Bővebben az 5. oldalon

Bemutatkoznak
a képviselőjelöltek

Milyen terveik vannak, mit 
valósítanának meg a követ-
kező években a körzetük-
ben, ha mandátumot sze-
reznének az önkormányzati 
választáson? Ezt kérdeztük 
az Összefogás Szegedért 
Egyesület újonnan induló 
képviselőjelöltjeitől. Mihálik 
Edvin többek között felújíta-
ná a Kockaház utca zöldfelü-
leteit, Fehér Attila felújítaná 
a Csillag téri kis piacot, Ko-
romné Fenyvesi Rózsa pedig 
biztonságosabbá tenné a 
közlekedést a Rákóczi utca 
és a Petőfi Sándor sugárút 
kereszteződésében.
Összeállításunk a 6–7. ol-
dalon

Lekeny Márk, a Hansa-Kontakt Inv. Kft. ügyvezetője, Péter Tamás, 
a Geo Hőterm Kft. igazgatója és Botka László polgármester az újszegedi Csanádi 

utcai fűtőműnél lévő termálkút fúrásánál. Európában csak Izland fővárosa, 
Reykjavík előzi majd meg Szegedet a geotermikus energia fűtési rendszerbe  

kapcsolása terén. Fotó: Iványi Aurél

Összesen 54 kilométert kell fúrnia, 
hogy valamennyi geotermikus kút-
tal elkészüljön, és azokat 42 kilo-
méternyi távvezetékkel kapcsolja 
be a szegedi távfűtési rendszerbe 
a kivitelező. Ezt a megaberuházást 
közel 9 milliárd forinttal támogatja 
az unió, a fennmaradó 11-12 milli-
árd forintot a teljes egészében ma-
gyar tulajdonban lévő Geo Hőterm 
Kft. teszi be a fejlesztésbe, míg a 
kivitelezési munkákat a helyi Han-
sa-Kontakt Inv. Kft. végzi. 2023-ra 
a városban teljes kapacitással fog 
működni kilenc termálkút és tizen- 
nyolc, a visszasajtoláshoz szük-
séges kút. A föld mélyéből kinyert 
hőmennyiségnek köszönhetően a 
távfűtésben az évi gázfelhaszná-
lást a jelenlegi 30 millió köbméter 
felére mérséklik. Ugyancsak a felé-
re fog csökkenni a szegedi távfűtés 
– a város mostani legnagyobb le-
vegőszennyezője – jelenlegi 45-55 
ezer tonnás szén-dioxid-kibocsátá-
sa. A távhődíjat ez nem befolyásol-
ja, mert nem befolyásolhatja. Azt 
ugyanis évek óta központilag hatá-
rozzák meg, az önkormányzatnak 
nincs beleszólása.
Részletek a 3. oldalon

Szeged lesz a legzöldebb város

Geotermikus fűtés 22 milliárdért  
– a második legnagyobb rendszer Európában

Váratlanul és soha nem látott erővel csapott le a vihar 
szeptember 9-én, hétfőn délután Szegedre, és súlyos ká-
rokat, valamint baleseteket okozott. Hatalmas összefogás 
eredményeképpen kedd reggelre lényegében helyreállt a 
város működése.

A rendkívül erős, 112 kilométer/órás szél fákat döntött ki, 
faágakat tört le városszerte, épületek tetejéről sodort le bá-
doglemezeket és cserepeket. Megbontotta például a Szege-
di Nemzeti Színház tetőszerkezetét is egy hozzávetőlegesen 
150-200 négyzetméternyi felületen. A viharban a Széchenyi 
téren három ember is megsérült, mert faág zuhant rájuk. 
Átmenetileg le is zárta a rendőrség a város főterét. A vihar 
okozta áramkimaradások és fakidőlések pár órára fennaka-
dásokat okoztak a tömegközlekedésben is.

Botka László polgármester hétfő délután személyesen 
tekintette meg a viharkatasztrófa által leginkább érintett 
városrészeket, és azonnal felvette a kapcsolatot a men-
tésben és a kárelhárításban illetékes szervek, a kataszt-
rófavédelem, a tűzoltóság, a mentők és a rendőrség veze-
tőivel, akikkel a mentési munkálatok minél gyorsabb és 
eredményesebb elvégzése érdekében egyeztetett. Botka 
László saját hatáskörében arra utasította a város tulajdo-
nában álló szolgáltatócégeket, hogy vegyenek részt a se-
gítségnyújtásban és a kárelhárításban. A közterületek, a 
közintézmények és a tömegközlekedés helyreállítására a 
polgármester azonnal 200 millió forintot csoportosított át.

A polgármester a brutális erejű vihart követően össze-
hívta a város operatív törzsét, amelynek keddi ülésén a 
cégvezetők, valamint az illetékes intézmények, szervek 
vezetői beszámoltak a viharkárokról. Itt kiderült, hogy a 
hatalmas összefogásnak és több száz szegedi éjszaká-
ba nyúló, emberfeletti munkájának köszönhetően kedd 
reggelre lényegében helyreállt a város működése. A tö-
megközlekedés már hétfőn este újraindult, a környezet-
gazdálkodás kedd reggelre járhatóvá tette a városi köz-
utakat, és elhárította a balesetveszélyt a közterületeken. 
Az operatív bizottság cselekvési tervet állított össze arról, 
hogyan folytatódjék a károk elhárítása. Botka László pol-
gármester megköszönte a mentésben és kárelhárításban 
résztvevők munkáját.

Hatalmas vihar
csapott le Szegedre

A Széchenyi tér a vihar után
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ERŐS MONDATOK. „Régóta nem személyekről van szó, hanem a Fidesz korbács és kockacukor módszeréről. Jutalmazza az 
ellenzéket, amelyik belesimul a rendszerbe, és nagyon keményen bünteti, aki szembe megy vele.” Ceglédi Zoltán (atv.hu)

Egyetemi tanévnyitó

Elérhető, hogy Szeged legyen  
a magyar Göttingen

Hétezer-hétszáz elsős hall-
gató kezdi meg tanulmá-
nyait az SZTE-n az idén 
– hangzott el az egyetem 
tanévnyitó ünnepségén. Be- 
szédet mondott Palkovics 
László innovációs és tech-
nológiai miniszter is, aki 
a város határában épülő 
Science Park jelentőségét 
emelte ki.

Rovó László rektor megnyi-
tóbeszédében az egyetem 
történelmi hagyományainak 
fontosságát hangsúlyozta. 
Azt, hogy pezsgő kulturális 
és tudományos életbe csöp-
pennek azok, akik tanulmá-
nyaik közepette nyitottak 
Szeged értékeire is.

A rektor kiemelte, hogy 
a felgyorsult élet kihívá-
saival is szembenéz az 
intézmény, ezért is nyert 
teret az utóbbi években a 
digitalizáció, és indultak be 
olyan programok, amelyek 
segítik a diákokat abban, 
hogy az egyetemen kívül is 
megküzdjenek a nehézsé-
gekkel. Szeged különleges 
adottságú város, ahol min-

denki megtalálhatja a szá- 
mára legmegfelelőbb mun-
kát, szórakozást, életstílust.

Ilyen lehetőségekkel ke-
vés egyetemi intézmény ren-
delkezik hazánkban, ezért 
nem túlzás azt állítani, hogy 
az egyetem alapításában 
meghatározó szerepet ját-
szó Klebelsberg Kunó esz-
ménye továbbra is aktuális, 
vagyis elérhető, hogy Szeged 
a magyar Göttingen legyen. 

Ehhez nyitottság, magas 
színvonalú oktatás, valamint 
a világ értékei iránti fogé-
konyság kell, és ennek je-
gyében jelenleg is több mint 
100 egyetemmel működik 
együtt az SZTE az Erasmus 
program keretében.

Palkovics László inno-
vációs és technológiai mi-
niszter szintén Szent-Györ-
gyi Albert nem mindennapi 
örökségére hívta fel a figyel-
met. Reményei szerint a  
Science Park – amely már 
épül a volt szovjet laktanya 
területén – azt a célt fogja 
szolgálni, hogy Szeged egy 
újabb Nobel-díjas tudóst ad-
jon a világnak.

Az önkormányzat annyi-
val tud hozzájárulni a főként 
kormányzati támogatással 
épülő tudományos centrum 
sikeréhez, hogy megfelelő 
infrastruktúrát épít ki a kör-
nyéken. 

A tervek már elkészül-
tek, a megvalósítás folya-
matban van, vagyis sem-
milyen akadálya nem lehet 
például annak, hogy ezt a 
dinamikusan épülő város-
részt is bekapcsolják a vá-
ros közösségi közlekedésé-
be.

A minisztert követően 
Kiss-Rigó László, a Szeged- 
Csanádi Egyházmegye püs-
pöke köszöntötte a megje-
lenteket.

Az Európa-díjas városok 
éves közgyűlését köszön-
tötte Botka László a vá-
rosháza dísztermében. Ti- 
zennégy település képvi-
seltette magát. A polgár-
mester Ankara ellenzéki 
főpolgármester-helyettesét 
a dolgozószobájában fo-
gadta.

Köszöntőbeszédében Botka 
László emlékeztetett rá, hogy 
Szeged 2006-ban kapta 
meg az Európa Tanács alapí-
totta díjat és egyben arra is, 
hogy harmincöt éve alakult 
meg a díjjal elismert városok 
szövetsége. A városvezető 
szólt arról, hogy Európában 
átalakulóban van a városok 
szerepe, amely egyértelmű-
en erősödik, számolt be az 
eseményről a szeged.hu.

– A kor kihívásaira adott 
válaszok egyre inkább a 
városok kezébe kerülnek 
– fogalmazott a közgyűlés 
előtt mondott beszédében a 
polgármester, s ezt azzal tá-
masztotta alá, hogy a klíma-

változás kérdéseire helyben 
lehet leginkább megoldáso-
kat találni. Szeged példája 
ezt mutatja. A település egy-
szerre kíván a legzöldebb és 
a legegészségesebb magyar 
város lenni. A városi zöldte-
rületek növelésével, alterna-
tív energia felhasználásával, 
a távfűtés korszerűsítésével, 
az elektromos tömegközle-

kedés fejlesztésével és a ke-
rékpárút-hálózat bővítésével 
ezek elérését célozza meg 
Szeged.

– Szeged az európai in-
tegráció aktív támogatója. 
Szeged Magyarország leg- 
európaibb városa – nyoma-
tékosította Botka László, 
aki a földrész városai közötti 
véleménycserét és a jó gya-

korlatok átvételét alapvető 
fontosságúnak tartotta. Sze-
gedre mindig számíthatnak.

Az Európa díjas városok 
szegedi közgyűlésén részt 
vett Altötting (Németország), 
Ankara (Törökország), Częs-
tochowa (Lengyelország), 
Darmstadt (Németország), 
San Sebastian (Spanyol-
ország), Gdynia (Lengyel-

A nemzetközi küldöttségek a városháza dísztermében tanácskoztak. Balra az ankarai 
főpolgármester-helyettes. Fotó: Iványi Aurél

Ankara kapcsán a kormány  
és az ellenzék egyetért

Hayrettin Çetin ankarai főpolgármester-helyettes Sze-
ged első emberéhez hasonlóan ellenzéki politikus. Azt 
mondta, fejlesztési kérdésekben együtt lehet működni 
Erdoğan kormányfővel.

– Tizenhét éve polgármester vagyok, kilenc éve 
ellenzékben, „vannak tapasztalataim” – jegyezte 
meg mosolyogva Çetin. A főpolgármester-helyettes el-
mondta azt is, ők nehezebb helyzetben vannak, mert 
az ankarai városvezetésben pártjuk kisebbségben 
van, a főpolgármester-választást megnyerték, de a 
testület nem „billent át”. Megjegyezte azt is, Erdoğan 
rezsimjével együtt tudnak működni, különösen fej-
lesztési kérdésekben, hiszen az mindenkinek érdeke, 
hogy Ankara, a főváros minél jobban fejlődjön, minél 
szebb, modernebb, biztonságosabb fővárosa legyen 
Törökországnak.

Európa-díjas városok közgyűlése Szegeden

Mi vagyunk Magyarország legeurópaibb városa

A Science Park – 
amely már épül a 
volt szovjet laktanya 
területén – azt a célt 
fogja szolgálni, hogy 
Szeged egy újabb 
Nobel-díjas tudóst 
adjon a világnak.

ország), Ivano-Frankivszk 
(Ukrajna), Harkov (Ukrajna), 
Mülheim an der Ruhr (Né-
metország), Parma (Olasz-
ország), Schwarzenbek (Né- 
metország). St. Pölten (Auszt- 
ria), Tata (Magyarország) kül-
döttsége a vendéglátó Sze- 
gedé mellett.

Az Európai Parlament kép- 
viseletében Kęstutis Masiu- 
lis köszöntötte az Európa -dí-
jas városok szövetségének 
közgyűlését. Beszédében je-
lezte, hogy szeptember 19-
én adják át a spanyolországi 
San Sebastian városának a 
szövetség díját. 
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Vélemény

Dől a mocsok
– Hónapok óta foltos a mennyezet, most viszont úgy be-
áztatott a felső szomszéd, hogy féllábszárig taposunk a 
mocsokban, és senki nem csinál semmit – sírta bele a 
telefonba öreg barátnőm egy hete. Erzsike dörömbölt 
az albérlőnek, hívta a közös képviselőt, semmi változás. 
Előkerítette a tulajdonost, nagy nehezen akadt ráérő 
vízszerelő is, hiába. Az egyik kulcsot nem vitt magával, 
a másiknak a munkaideje járt le, a harmadik alkatrészt 
nem talált. Fél napra rá végre elzárták a vizet, az albérlő 
pedig átmenetileg elköltözött. Csodájára járt addigra a 
lakásnak a főbérlő, a közös képviselő, a biztosító, a kar-
bantartó, a festő, de szerelők majd csak napok múlva 
érkeznek, ha igaz. Aztán viszont a lakó, mert másutt sem 
lakhatott a végtelenségig, hazament. Mosdott, lehúzta  
a vécét és a többi, lényeg a lényeg, hogy a második özön-
víz elúsztatta már a földszinti szomszédot is. Amikor új-
ból a nyakába zúdult a mocsok, Erzsikénél elszakadt a 
cérna. Tehetetlenségében leüvöltötte a főbérlő haját, 
hogy próbálna meg ő egy napig olyan körülmények kö-
zött létezni, ahogy ő. És láss csodát, Erzsike célt ért. 
Másnap megjelentek a szerelők és elkezdtek javítani. Az 
albérlő tűri, a főbérlő és a biztosító fizeti, a közös képvi-
selő intézi.

Mi meg Erzsikével, mert másunk már nem maradt, 
humorral oldottuk ennek a horrorhétnek a feszültsé-
gét. Mert mond-
ják meg, hát nem 
olyan Erzsike ese-
te a szennyes lével 
kicsiben, mint az 
ellenzéki szavazó-
ké a pártok össze-
fogásával nagy-
ban? Mi, szavazók 
ugyanis már rég-
óta tudjuk, mire 
van szükségünk a 
szenny és mocsok ellen, ami a nyakunkba zúdul. Csak a 
pártok nem akarták meghallani, mit akarunk, mert mind-
egyik a maga érdekeivel foglalkozott. Elméletben persze 
elhangoztak az együttműködésre, az összekapaszkodás-
ra szólító felhívások, de mindig fontosabb volt a megva-
lósításánál, hogy kinek éppen milyen féltenivalója van. 
Hiába mantrázták a választók a parlamenti választás és 
az EP-szavazás előtt is, hogy nincs ezüstérem. A Fidesz 
meg élvezkedett, mondván, van itt demokrácia és szó-
lásszabadság, hiszen itt erőlködnek ezek a pártocskák, 
de hát mit csináljunk, ha életképtelenek szegénykék.

Ez a nyár végre más volt, mint a többi. Kínkeserve-
sen, de a pártok is meghallották, mit sürgetnek a vá-
lasztóik. Összefogtak. Kelletlenül, szemforgatva, orrukat 
befogva, alkudozva vagy éppen csak szótlanul – anyu-
kám erre mondaná, hogy rosszabb vagy, fiam, mint a 
hátramenés. És mégis. Megszülettek az együttműködé-
sek, összeálltak közös fotóra, kampányolnak egymásért. 
Biztató. Mert nem pártokról szól a dolog, hanem rólunk, 
az emberekről, nálunk történetesen Szegedről. Rosszul 
is viseli ezt a Fidesz, helyben mindent elkövet, hogy be-
legyalogoljon a polgármesterbe és csapatába, de még a 
szimpatizánsaik listázásától, ímél- és fényképhamisítás-
tól sem riad vissza. Szokatlan helyzet, nincs rá épkézláb 
receptjük.

Egy hónap múlva pedig ismét rajtunk a sor, hogy 
megerősítsük őket. Mert nincs selejtezőmeccs, második 
forduló, mindent egy lapra kell feltenni. Hogy ilyen ma-
rad-e az összefogás, vagy összeolvad-e egy nagy pártba 
– nem tudni. Az a jövő zenéje. Most az a lényeg, hogy 
sokszínű és sokhangú társaság bizonyíthassa, ebben a 
formában is sikeres lehet, és van határa a mocsoknak. 
Szegeden és országosan is.

Dombai Tünde

Az a lényeg, hogy sok-

színű és sokhangú tár-

saság bizonyíthassa, 

ebben a formában is si-

keres lehet és van hatá-

ra a mocsoknak. Szege-

den és országosan is.

Szeged lesz a legzöldebb város

Geotermikus fűtés 22 milliárdért  
– a második legnagyobb rendszer Európában

– Az izlandi Reykjavík után Szegeden épül a második legnagyobb geotermikus beruházás Európában 
– mondta Kóbor Balázs, a SZETÁV Kft. ügyvezető igazgatója az odesszai fűtőműben tartott tájékoztatón. Fotó: Iványi Aurél

Geotermikus fűtési rend-
szert alakítanak ki több 
szegedi városrészben. A 
22 milliárd forintos beru-
házás a felére csökkenti 
a távfűtéshez felhasznált 
gáz mennyiségét és a 
szén-dioxid-kibocsátást.

– Szeged legnagyobb ösz-
szegű beruházása zajlik a 
távfűtési rendszer 22 milli-
árd forint értékű megújításá-
val – mondta el Botka László 
polgármester az újszegedi 
Csanádi utcai hőközpontnál 
tartott sajtótájékoztatón. 
A városvezető jelezte: nem 
szlogen, hanem valóság, 
hogy Szeged az ország leg-
zöldebb városa. Jól példázza 
ezt a geotermikus energia 
felhasználása a helyi távfű-
tésben.

Felére csökken a 
szén-dioxid-kibocsátás

Geotermikus távfűtési rend-
szer épül Szegeden a SZE-
TÁV Kft., az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. és a Geo Hő-
term Kft. alkotta konzorcium 
összefogása nyomán. Túlzás 
nélkül megaberuházásnak 
nevezhető a szegedi táv-
hőszolgáltatás már jelenleg 
is folyó átalakítása, amely-
nek eredményeként 2023-ra 
a városban teljes kapacitás-
sal fog működni kilenc ter-
málkút. Az ezekből kinyert 
hőmennyiségnek köszönhe-
tően a távfűtésben az évi 
gázfelhasználást a jelenlegi 
30 millió köbméter felére 
mérséklik.

– Ugyancsak a felére fog 
csökkeni a szegedi távfűtés 

mostani 45-55 ezer tonnás 
szén-dioxid-kibocsátása – 
mindezt már Kóbor Balázs, 
a SZETÁV Kft. ügyvezetője 
emelte ki.

Izland után a második

A projekt megvalósítását kö-
zel 9 milliárd forinttal támo-
gatja az unió, a fennmaradó 
11-12 milliárd forintot a tel-
jes egészében magyar tu-
lajdonban lévő Geo Hőterm 
Kft. teszi be a beruházásba, 
míg a kivitelezési munkákat 
a helyi Hansa-Kontakt Inv. 
Kft. végzi.

– Szegeden évtizedek 
óta 27 ezer lakás és 470 
intézmény fűtését biztosít-
ják távhőszolgáltatással, és 
amikor a geotermikus rend-
szer teljesen kiépül, ez lehet 
a reykjavíki után a második 
legnagyobb Európában – 
mondta el Kóbor Balázs. A 
város alatt található vízadó 
rétegből 90-95 fokos vizet 
nyernek ki, ezt használják fel 
a távhőszolgáltatás során. A 
rendszer teljes kiépítését 
követően 9 kútból nyerik ki 
a hőszolgáltatáshoz szük-
séges vizet, és 18 kútba 
sajtolják vissza a korábban 
felhasznált mennyiséget, 
hangzott el a tájékoztatón. A 
kutak üzemeltetési idejéről 
annyit tudni ma, hogy akár a 

60–80 évet is elérheti, ami 
a hosszú távú tervezhető-
ség szempontjából fontos. 
Az elkövetkezőkben a bel-
város irányába is szeretnék 

„elvinni” a távhőszolgálta-
tást, jelezte Kóbor Balázs, 
aki hozzátette: törekednek 
a kéménymentes belváros 
kialakítására. A világ egyér-
telműen a távhőszolgáltatás 
irányába fordult, hatékony-
sági és környezetvédelmi 
okok miatt egyaránt, helyez-
te globális összefüggésbe a 
kérdést a SZETÁV Kft. veze-
tője.

– Egy-egy kút fúrása 
nagyjából három hónapig 
tart, és kutanként 500 millió 
forintba kerül – tudtuk meg 
Péter Tamástól, a Geo Hő-
term Kft. ügyvezetőjétől, aki 
a sajtótájékoztatón elmond-
ta: összesen 54 kilométert 
kell fúrniuk, hogy valameny-
nyi kúttal elkészüljenek. 

Emellett 42 kilométer táv-
vezeték kiépítése is része a 
mostani projektnek.

Négy év alatt készül el

– A Hansa-Kontakt Inv. Kft. 
tíz éve foglalkozik geotermi-
kus rendszerek kiépítésével, 
ezen a téren sok tapaszta-
latot gyűjtöttek – mondta el 
a kivitelezőcég ügyvezetője, 
Lekeny Márk.

Joggal merülhet fel a kér-
dés ezek után: olcsóbb lesz-e 
a távfűtés a beruházás elké-
szülte után Szegeden? Bot-
ka László polgármester erre 
válaszolva elmondta: a táv-
hőszolgáltatás kötelező ön-
kormányzati feladat, ám az 
ármegállapítás jogát 2012-
ben elvették a helyhatósá-
goktól. A távhődíjat azóta 
központilag határozzák meg, 
az önkormányzatnak – hiá-
ba működteti ezen a terüle-
ten saját cégét – ebbe sem-
milyen beleszólása nincs.

Odessza városrészben 
közel 50 százalékos az ott 
fúrt kút készültségi állapota, 
Felsővároson 30 százalé-
kos. Mindez azt jelenti, hogy 
az előbbi rendszerre októ-
ber-novemberben már rá-
kapcsolódhat a geotermikus 
energia, míg Felsővároson 
ez várhatóan decemberben 
lesz esedékes.

A teljes rendszer kiépü-
lése 2023-ra várható. A he-
lyieknek okozhatnak kelle-
metlenségeket a kivitelezési 
munkák, különösen a kútfú-
rások okozta zaj, de a vég-
eredmény ezekért kárpótolni 
fogja a szegedieket, hang-
zott el a sajtótájékoztatón.

Bod Péter

Hatezer fát ültettek
Szeged városa hathatós lépésekkel igyekszik küzdeni 
a klímaváltozás ellen. A távfűtés korszerűsítése ennek 
az egyik legfontosabb eleme, de nagyon jelentős a helyi 
elektronikus tömegközlekedés fejlesztése, a kerékpár-
használat támogatása és a városi zöldfelületek növe-
lése. Az elmúlt években 6 ezer fát ültettek Szegeden.

„A távhődíjat 2012 
óta központilag ha-
tározzák meg, az 
önkormányzatnak  
– hiába működte-
ti ezen a területen 
saját cégét – ebbe 
semmilyen beleszó-
lása nincs.” 
Botka László
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„Fittelep” néven rendeztek sportnapot Petőfitelepen, ahol a gyerekek lufihajtogatásban 
is kipróbálhatták magukat. Fotó: Iványi Aurél

Soltész Rezsővel énekelt, csápolt TarjánTöbb mint kilencszáz nyugdíjas 
fesztiválozott a partfürdőn Jó döntésnek bizonyult Sol-

tész Rezső meghívása, aki 
Tarjánban, az I. tarjáni napo-
kon, a Zápor-tó melletti szín-
padon is olyan hangulatot te-
remtett pillanatok alatt, hogy 
már csak amiatt is érdemes 
volt odamenni. Tarkította a 
programot más is: tánc- és 
zumbabemutató, kézműves-
sör-kóstoló, és egész nap kí-
vánságműsor szólt.

A Szeged Város Közössé-
géért Közalapítvány szervezé-
sében megvalósult délutánra 
eljött Fehér Attila, az Össze-
fogás Szegedért Egyesület 
tarjáni képviselőjelöltje és a 
szomszédos választókerület 
képviselője, Mészáros Tamás. 
Botka László polgármester-
rel, valamint a választókkal 
beszélgettek, de igyekeztek a 
háttérben maradni.

– A családok, nagyszülők 
lehozták a gyerekeket, nagyon 
sokan léptek oda hozzánk, 

mindenkitől biztatást kaptunk 
– mondta Mészáros Tamás. 
A képviselő arról is beszélt, 
hogy a választókat nagyon 
érdekli a zöldprogram, amely 
Szegeden elindult, fontos- 
nak tartják a környezetvédel-
met, a minél élhetőbb környe-
zetet.

– Emellett a helyi, város-
részi tennivalók a fontosak 
nekik, például hogy legyen 
felújítva a járda, legyen még 
szebb a játszótér. Megte-
szünk mindent azért, hogy ez 
mindenhol így legyen.

Fehér Attila képviselőjelölt 
elmondta, az egyik legfonto-
sabb teendő egy köztéri ka-
merahálózat kiépítése lenne 
a Csillag tér környékén. A 
szubjektív biztonságérzet to-
vábbi javítása nagyon fontos. 
Ezt egyik pillanatról a másik-
ra nem lehet elérni, de sokat 
akar dolgozni azért, hogy mi-
nél hamarabb kialakuljon.

A nyugdíjas postások átvehették a polgármester  
különdíját, mert ők képviseltették magukat idén is  

a legnépesebb csapattal a fesztiválon. Fotó: Szabó Luca

Minden korábbinál több 
nyugdíjas ment ki idén a 
partfürdőn rendezett hal-
fesztiválra sütni-főzni, be-
szélgetni. Meglátogatta 
őket Botka László polgár-
mester is.

Idén 12. alkalommal nyugdí-
jas halászléfőzők népesítet-
ték be a partfürdőt a halfesz-
tivál szombati napján: több 
mint hatvan csapat verseny-
zett, több száz bográcsban 
főtt az étek.

– Rekordszámban, több 
mint kilencszázan jöttek el 
az idén a közös fesztiválo-
zásra – mondta el Boros Gyu- 
la idősügyi referens a sze-
ged.hu-nak. Tucatnyi bog-
rácsban 180 adag halászlé 
készült, akiknek pedig nem 
volt kedvük főzni, azoknak 
270 adag halászlét és 40 
adag sült halat is rendeltek.

Botka László polgármes-
ter a többéves hagyomány-
nak megfelelően az egyete-
mi tanévnyitó után látogatott 
el az eseményre családjával 
együtt.

– Minden évben eljövök 
a halfesztiválra, mert öröm-
mel tölt el, hogy igazi közös-
ségi rendezvénnyé tettük a 
partfürdőn ezt a szeptembe-
ri hétvégét, amely a szegedi 

Szeged aranyérmét kapta 
a radnótis matekzseni

Weisz Mátét tavasszal Sze-
ged Ifjú Tehetsége címmel 
tüntette ki a város, a napok-
ban pedig aranyéremmel 
jutalmazta Botka László 
a fiatalember tehetségét, 
szorgalmát és azt, hogy Kö-
zép-Európa legjobb mateko-
sa lett. Weisz Máté a Szeged 
Televíziónak elmondta, min-

den verseny a matematika 
ünnepe is egyben. Tanára, 
Tigyi István munkáját szin-
tén aranyéremmel ismerte el 
a polgármester.

Egyéniben aranyérmet, 
a hatfős csapatban pedig 
ezüstérmet szerzett Weisz 
Máté, a Szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnázium 

diákja a csehországi Pardu-
bicében megrendezett 13. 
közép-európai matematikai 
olimpián (MEMO). Weisz 
Máté tavaly is aranyérmes 
volt. Akkor a magyar csapat 
bronzérmet szerzett. Máté 
matematikatanára a Rad-
nóti-gimnáziumban Schultz 
János.

Weisz Mátét és tanárát, Tigyi Istvánt városházi dolgozószobájában fogadta  
és tüntette ki Botka László polgármester. Fotó: Iványi Aurél

halászlé ünnepe. Az idén 
azért is jöttem, hogy megkö-
szönjem a támogatásukat. 
Sokan vagyunk, és elegen is 
leszünk október 13-án, hogy 
újra elnyerjük a választók 
bizalmát. Húsz képviselőtár-
sammal együtt soha ennyi 
aláírást még nem gyűjtöt-
tünk, mint most, pedig jó 
néhány választást megnyer-
tünk már – mondta a polgár-
mester.

– Azért dolgozunk, hogy 
a jövőben is minden szegedi 
itthon érezze magát ebben a 
városban. A kampányban az 
elkövetkezendő hetekben, 
mint eddig mindig, Szeged 

jövőjéről fogunk beszélni. Ne 
legyenek illúzióink, a fide-
szesek nem ezt fogják tenni: 
ők el akarják venni a város 
sikereit a szegediektől, de 
ezt nem fogjuk hagyni, és 
megvédjük az értékeinket, 
mert Szeged nem eladó – 
ehhez kérte a szegediek tá-
mogatását Botka László.

A legtöbb résztvevő idén 
is a szegedi idősügyi tanács 
szervezésében jött el a fesz-
tiválra. Több mint két tucat 
nyugdíjasszervezet kilenc-
száz tagja főzött, miközben 
beszélgettek, kártyáztak, 
táncoltak – jól érezték ma-
gukat.

Petőfitelep  
– Fittelep

Fittelep néven rendez-
tek sportnapot Petőfite-
lepen, ahol a Fő téren 
megszépült a játszótér. 
Elkészült Szeged má-
sodik teqballasztala (az 
első Újrókuson van, a 
plázatótól nem messze), 
a játszótérre új padokat, 
asztalokat szereltek fel, 
kettővel több palánkra 
lehet már kosarazni, és 
a focikapuk is vadonat-
újak. Szénási Róbert 
önkormányzati képvise-
lő a szeged.hu-nak el-
mondta, napokon belül 
bekerítik a játszóteret, 
később a sportpályát 
is újraaszfaltozzák, de 
csak a fodorkerti, Ho-
monnai utcai játszótér 
után.
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A kultúra akkor tud értéket teremteni, ha szabad
Barnák László, a Szegedi 
Nemzeti Színház főigazgatója 
évadnyitó társulati ülésükön 
azt kérte kollégáitól, a tavalyi, 
sikeres évad után idén is ma-
radjon meg a lendület, hogy 
olyan lelki, szellemi kapcso-
latot tudjanak kiépíteni a né-
zőkkel, amitől jobb Szegeden 
élni. Botka László polgármes-
ter évadindító köszöntőjében 
azt mondta, sokféle szegedi 
ember létezik, sokféle az ízlés 
is, de színháza csak egy van a 
városnak, ezért olyan reperto-
árt kell kialakítani, amelynek 

di látogatta az előadásokat, 
mint az azt megelőző évad-
ban, összesen 124 ezer 
néző váltott jegyet az előa-
dásokra. Egyetlen év alatt 
13 százalékkal nőtt a láto-
gatók száma, ma már 80 
százalékos házzal mennek 
az előadások.

Az önkormányzat, amel-
lett, hogy a város költség-
vetésében 505 millió fo-
rinttal támogatja a színház 
működését, év közben hét 
alkalommal is a teátrum 
segítségére sietett, amikor 
annak módosítania kellett a 
költségvetését.

Többek között teljes 
egészében magára vállalta 
az önkormányzat a kultu-
rális támogatási rendszer 
átalakítása miatt kieső 35 
millió forintos állami forrás 
pótlását, de a színészlaká-
sok felújítására, a díszlet-
raktár korszerűsítésére is 
nyújtott pótlólag forrást. Az 
új évadban összesen tizen-
négy bemutató várja majd a 
közönséget.

előadásai között minél több 
szegedi talál magának olyan 
produkciót, amely közel áll az 
ízléséhez.

– A kultúra akkor tud ér-
téket teremteni, ha szabad! 
Az én megingathatatlan 
alapelvem az, hogy fenntar-
tó önkormányzatként a mi 
dolgunk a színház működé-
sének biztosítása. Emellett 
a jövőben is ki fogok tartani 
– jelentette ki Botka László. 
Tavaly 29 ezerrel több szege-

Somló Gábor az örökös tagságról szóló oklevelet 
Barnák László főigazgatótól vette át.  

Kisebb-nagyobb megszakításokkal 1985 óta  
a szegedi teátrum színművésze. Fotó: Szabó Luca

Május végén vették birtokba 
az építők a Móra-múzeumot. 
Hatalmas állványerdő jelzi, 
jó ütemben zajlik a város 
egyik legpatinásabb épüle-
tének felújítása. A napokban 
Botka László polgármester 
is bejárta az épületet, ahol 
műtárgyak helyett most ka-
lapácsok, vésők és talicskák 
jelentik a látványosságot.

Történetének legnagyobb 
szabású felújítása zajlik az 
1896-ban épült Móra Ferenc 
Múzeumban. Szeged ikonikus 
épülete jövő tavaszra kívül-be-
lül teljesen megújul, írta meg 
a szeged.hu.

– Összesen másfél mil-
liárd forintot költünk rá, na-
gyobb részt a Szegednek 
megítélt európai uniós támo-
gatási keretből, amely össze-
get a városi költségvetésből 
is kiegészítünk. A munkák 
kívül-belül jól haladnak, így 
reményeink szerint jövő év 
tavaszán visszakaphatják a 
szegediek a teljesen megújult 
épületet – mondta el Botka 
László.

A Móra-múzeum rekonst-
rukciója során nemcsak a 
kultúrpalota épülete újul meg, 
hanem a szomszédos vár is, 
miközben 21. századi, inter-
aktív, látogatóbarát kiállítóhe-
lyek is születnek.

Hamarosan a Stefánián és a Móra-parkban is megkezdődnek a munkák

Jó ütemben halad a múzeum felújítása

Jövő tavaszra kívül-belül teljesen megújul a Móra-múzeum. Történetének legnagyobb 
szabású felújítása zajlik

A több mint 120 éves mú-
zeumépület egyik leglátvá-
nyosabb átalakítása már meg 
is történt: a födémet áttörve 
készült el az a lépcső, amely 
a bejárati csarnokból közvet-
lenül elérhetővé teszi az alag-
sori látványtárakat. Eddig a 
látogatóknak ki kellett menni 
az épületből ahhoz, hogy az 
alagsorban található kiállító-
helyeket megtekinthessék.

Eközben a Móra-park fe- 
lőli homlokzatot teljesen fel- 
állványozták, gőzerővel folyik 
a nyílászárók felújítása, az 
épületen belül pedig szintén 
nagyszabású munkálatok zaj-
lanak.

Bodrogi Ferenctől, a re-
konstrukciót végző építőipari 
vállalkozás vezetőjétől meg-
tudtuk, jelenleg ötvenen dol-
goznak az épület felújításán, 
de ezt a létszámot hamaro-
san tovább növelik.

– Két hónapja kezdtük 
el a munkákat, kívülről már 
nagyon látványos a felújí-
tás, hiszen állványerdőbe 

csomagoltuk az épületet, 
amely mögött folyik a hom-
lokzat teljes felújítása, oda-
bent pedig határozottan jól 
haladunk az építőmesteri 
munkákkal, már a gépésze-
ti szerelések előkészítése 
is megkezdődött, valamint 
az ablakokat készítjük elő a 
festésre – mondta el Bodrogi 
Ferenc.

Jövő tavaszra
Szeptember második felében a Stefánián és a Mó-
ra-parkban is átadják a munkaterületet az építőknek, 
hogy jövő tavaszra 850 millió forintból megszépülhes-
sen a múzeum környezete is.

Évfordulók

Szeged nem lenne Szeged a szimfonikusok nélkül – 
mondta Kozma József, a kulturális bizottság elnöke 
a zenekar évadnyitó társulati ülésén a Korzó zene-
házban. Idén két fontos évfordulót is ünnepel a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar. Egyrészt éppen száz éve, 
1919-ben lépett fel először az egy évvel korábban 
alakult Szegedi Filharmonikus Egyesület zenekara, 
másrészt ötven évvel ezelőtt, 1969-ben lett önálló 
városi intézmény a Szegedi Szimfonikus Zenekar, 
amely vasárnap este gálakoncertet ad a nagyszín-
házban. 

Virágos Önkormányzatért díjat 
kapott a város

– Azt is értékelte a zsűri, hogy az önkormányzat zölden 
gondolkozik – mondta Ménesi Imre (középen),   

aki átvette Szeged különdíját.

Baján a Bácska Kincse – Ge-
menc Természeti Napokon 
rendezték meg a Virágos 
Magyarország környezetsz-
építő verseny dél-alföldi régi-
ójának eredményhirdetését. 
Csongrád megyéből idén 
nyolc település nevezett. 
Közülük négy teljesítményét 
ismerte el ezúttal a zsűri. A 
Belügyminisztérium díja, a 
Virágos Önkormányzatért 
különdíj Szegedre került. 

Az Év Települése regio-
nális díjat, a városok kate-
góriájában Szentes kapta, 
a Szervezőbizottság elnöki 

díját Sándorfalvának ítélték, 
Arany Virág díjas lett Kübek-
háza. Szeged elismerését 
Ménesi Imre önkormányzati 
képviselő, a városüzemel-
tetési, fejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság elnöke 
vette át. 

Ménesi a díjátadó után 
elmondta, idén a zsűri  mind-
azt a környezetvédelmi beru-
házást, zöld fejlesztést érté-
kelte ezzel a díjjal, amit már 
elkezdett Szeged, és amit 
eztán valósít meg azt, hogy 
az önkormányzat „zölden 
gondolkozik”.

Teljesen megújul  
a tápéi Bálint Sándor-iskola

Négy iskola már megújult 
Szegeden. Az önkormányzat 
saját és uniós forrásból 1,8 
milliárd forintot fordított 
erre a célra. A napokban el-
kezdődött a Szegedi Petőfi 
Sándor Általános Iskola Bá-
lint Sándor Tagiskolájának 
korszerűsítése is.

Az iskola 1958-ban kezdte 
meg működését, 2004-ben 
új épületrésszel – benne 
tantermekkel és ebédlővel – 
bővült az intézmény. Jelenleg 
232 gyermek jár ide.

A munkaterület-átadón 
Botka László polgármester 
elmondta, annak ellenére, 
hogy államosította az okta-
tási intézményeket a kor-
mány, az önkormányzat úgy 
döntött, sajátjaként tekint az 
intézményekre, mivel ott sze-
gedi gyerekeket tanítanak 
szegedi pedagógusok. Ezért 
indította el a város átfogó 
iskolafelújítási programját, 
amelynek keretében 1,8 mil-
liárd forint értékben megújult 
a Szegedi Bonifert Domon-
kos Általános Iskola, a Tabán 
Általános Iskola és AMI, a 
Tarjáni Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola és AMI, valamint 

a Weöres Sándor általános 
iskola. A Bálint Sándor-tag- 
iskola mellett az újszegedi 
Vörösmarty általános isko-
la is megújul hamarosan. A 
felújítások anyagi feltételeit 
uniós forrásokból és az ön-
kormányzat saját költségve-
téséből biztosították.

A Bálint Sándor-tagiskola 
felújításának költsége 330 
millió forint, amelyből 20 
millió forint az önkormányzat 
által biztosított önerő.

A felújítás során szigete-
lik az épület homlokzatát és 
padlásterét, korszerű nyílás-
zárókra cserélik a régieket, 
korszerűsítik az épületgépé-
szeti berendezéseket, rész-
ben felújítják az elektromos 
hálózatot, és akadálymente-
sítik az épületet. Azért, hogy 
még inkább környezetbarát 
legyen az intézmény, a tete-
jére 68 napelemet szerelnek 
fel.

Winkler Andrea, a tagis-
kola vezetője elmondta, a 
felújítás alatt a 119 alsó ta-
gozatos gyerek az iskolában 
marad, a 113 felső tagoza-
tos pedig a Heller Ödön Mű-
velődési Házban fog tanulni. 
A gyerekek már várják. 
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Mit valósítanának meg,  
ha mandátumot szereznek 
az önkormányzati válasz-
táson? Milyen terveik van- 
nak a választókerületük-
ben? Mit javasolnak nekik 
az ott élők?

Újszegeden, Tarjánban, Mó-
ravároson és Alsóvároson 
jártunk az Összefogás Sze-
gedért Egyesület képviselő-
jelöltjeivel, akik a terveikről 
beszéltek, de a helyiek is el-
mondták, mit szeretnének a 
lakóhelyükön.

Mihálik Edvin 
folytatná az út- 

és járdarekonstrukciós 
programot

Mihálik Edvin az ajánló 
aláírások gyűjtésekor ren-
geteg információhoz jutott 
a városrészt érintő problé-
mákról a 18. választókerü-
letben. Újszeged, Odessza 
képviselőjelöltje ezeket ösz-
szegzi és sorrendbe állítja. 
Ez alapján igyekszik majd 
orvosolni a problémákat, 
amennyiben mandátumot 
szerez az önkormányzati 
választáson.

A Temesvári körúti to-
ronyházban élők például 
főként azt szeretnék, ha 
rendezettebb lenne az épü-
let előtti tér, és több fát 
ültetnének. Ebben a ház-
ban olyan idős emberek is 
élnek, akik 1978-ban köl-
töztek ide, és örülnek az 
új kerékpártámaszoknak 
az épület előtti téren, de 
több növényt szeretnének. 
Mandrász Kriszta szerint a 
parkolás is probléma a kör-
nyéken, hiszen rengetegen 
laknak a toronyházban, és 
sokaknak okoz nehézsé-
get, hogy biztonságban 

hagyhassák az autójukat a 
környéken.

Mihálik Edvin szerint is 
fontos a parkolási feltéte-
lek javítása. Fel kell mérni, 
hol lehet új, parkolásra al-
kalmas területeket találni, 
ugyanakkor nem szabad 
a zöldfelületeket feláldoz-
ni, sőt növelni kell azok 
arányát. A közbiztonság 
javítását elsősorban a je-
lenlegi kamerarendszer bő-
vítésével látja elérhetőnek. 
Ez a folyamat már elindult 
az Odessza városrész és az 

újszegedi liget felújításá-
val.

Egy régi adósságot is 
szeretne törleszteni az Ösz-
szefogás képviselőjelöltje. 
Amikor ugyanis elkészült 
Odessza városrész rekonst-
rukciója, a Kockaház utca 
zöldfelületei kimaradtak 
a felújításból, ezért erre 
mihamarabb sort szeret-
ne keríteni. Az út- és jár-

darekonstrukciós prog-
ram folytatását is nagyon 
fontosnak tartja. Sok idős 
ember él a választókerü-
letben, és nagy könnyebb-
ség lenne a számukra, ha 
simább, járhatóbb felüle-
teken tudnának közleked-
ni. Idén ősszel a jelenlegi  
macskakő helyett aszfalt-

burkolatot kap az Egressy 
Béni utca.

Több közintézmény is 
megújul a közeljövőben a 
választókerületben. Rövi-
desen elkezdődik a Sze-
gedi Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola épületé-
nek rekonstrukciója, de 
az óvodák és a bölcsődék, 
valamint a Bálint Sándor 
Művelődési Ház sem ma-

rad ki a felújítási program-
ból. Mihálik Edvin számára 
nagyon fontos, hogy ismét 
visszakapják a szegediek a 
Lapost, ahol szabadstran-
dot, piknikező- és sütöge-
tőhelyeket alakítanának 
ki. A Tisza fontos szerepet 
játszik az itt élők minden-
napjaiban, ezért fontos, 
hogy igazi közösségi térré 
változzon a folyó partja a 
következő öt évben.

Fehér Attila cselekvő, 
kezdeményező 
képviselő lenne

Fehér Attila hónapok óta 
járja a 15. körzetet, amely-
ben az önkormányzati vá-
lasztáson próbálja meg el-
nyerni a helyiek bizalmát. 
Tudja, hogy bőven van te-
endő Tarjánban, hiszen a 
jelöltséghez szükséges alá-
írások gyűjtésekor sokan 
megosztották vele tapasz-
talataikat, illetve beszéltek 
vágyaikról és igényeikről. 
Szerinte az utóbbi öt évben 
nem használták ki megfe-
lelően a városrész adott-
ságait, s az uniós források 
felhasználásával indult be-
ruházások nélkül kifejezet-
ten sikertelen lett volna az 
elmúlt időszak.

Megjegyezte, az elkép-
zeléseit a körzethatárok fi-
gyelembevétele nélkül kell 
megvalósítani, mert pa-
neles környékről van szó, 
a problémák Tarjánban, 
Felsővároson vagy éppen 
Makkosházán éppen úgy 

jelen vannak, ezért egy-egy 
fejlesztés nem állhat meg 
a képviselői körzethatárok-
nál.

Aktív, cselekvő, sőt kez-
deményező képviselő kíván 
lenni. Fehér Attila főként a 
Zápor-tó környékét kíván-
ja fejleszteni, hiszen itt az 
elindult rekonstrukció elle-
nére van még mit tenni. Jó 
lenne például egy ivókút a 
kutyafuttató mellé, ugyan-
is az ebek és gazdáik is 
megszomjaznak a futás-
ban. Magyar Sándor – aki 
ősi tarjáni lakos – teljesen 
egyetért azzal, hogy a Zá-
por-tó környékét tovább 
kell fejleszteni. Nagy híve 
annak, hogy minél több fát 
ültessenek a panelek kö-
zötti zöldterületekre, mert 
a forró nyarakon jólesik hű-
sölni a lombok árnyékában.

Fehér Attila mást is 
tenne a felforrósodott pa-
nelek élhetőbbé tétele ér-
dekében. A házak tetejére 
kertet telepítene, amely 
egyrészt új közösségi tér 
lenne, másrészt akadályoz-
ná, hogy a felső szintek any-
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Mit valósítanának meg a következő években?

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

MIHÁLIK EDVIN (ÖSSZEFOGÁS SZEGE-

DÉRT EGYESÜLET)

KÖRZETE: Újszeged, Odessza
TERVEI:

• a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános
  Iskola épületének felújítása;
• a bölcsődék és óvodák korszerűsítésének folytatása;
• a Bálint Sándor Művelődési Ház felújítása;
• a térfigyelő kamerarendszer bővítése;
• a Laposon szabadstrand, piknikező- és sütögető-
 helyek kialakítása;
• az út- és járdarekonstrukciós program folytatása;
• játszótér és park kialakítása a Tárogató és a Fürj utca
  között található társasházi lakások környékén;
• a Kockaház utca zöldfelületeinek felújítása;
• a távfűtésben a gázt geotermikus energiára cserélik, 
 jelentősen csökkentve ezzel a városrészben a szén-
 dioxid-kibocsátást.

FEHÉR ATTILA (ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT 

EGYESÜLET)

KÖRZETE: Tarján
TERVEI:

• új parkolók kialakítása a Csongor téren, 
 a volt Szetáv-épület helyén;
• a kerékpárút-hálózat bővítése, a Csillag téren korszerű 
 biciklis átkelőhely létrehozása;
• felújítaná, parkosítaná a Kereszttöltés utca, a Csaba 
 utca, a körtöltés és a Lugas utca által határolt területet;
• a Csillag téri kis piac felújítása;
• a Zöldfa utcai sportpálya korszerűsítése;
• a Budapesti körút útburkolatának felújítása;
• a Zápor-tó ökológiai fejlesztése, modern, zajmentes  
 vízforgató rendszer kiépítése, a szabadtéri sportolási 
 lehetőségek bővítése;
• közterületi kamerarendszer telepítése a Csillag térre;
• a Retek és a Róna utcai csomópont átépítése;
• a Budapesti körút Csillag téri bölcsőde előtti 
 szakaszán védősövény telepítése;
• a távfűtésben a gázt geotermikus energiára cserélné, 
 jelentősen csökkentve ezzel a városrészben a szén-  
 dioxid-kibocsátást.

Névjegy:  
Fehér Attila

Fehér Attila 1984-ben 
született Szegeden. 
Felsőfokú tanulmánya-
it a Szegedi Tudomány-
egyetemen végezte. 
A Partiszkon Társada-
lomkutató Közhasznú 
Egyesület elnöke.

Névjegy: Mihálik Edvin

A 25 éves Mihálik Edvin a Szegedi Tudományegyete-
men szerezte történész–politológus diplomáját. A Mo-
mentum Mozgalom alapítótagja, és három éve a sze-
gedi szervezet elnöke. Jelenleg egy telekommunikációs 
cégnél dolgozik.

Mihálik Edvin felújítaná a Kockaház utca zöldfelületeit. Fotók: Szabó Luca

Mandrász Kriszta szerint az újszegedi toronyház környé-
kén problémát jelent a parkolás 
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nyira átmelegedjenek, hogy 
légkondicionáló berende-
zés nélkül elviselhetetlen 

legyen a hőmérséklet. Fon-
tosnak tartja azt is, hogy 
a már meglévő közösségi 

terek is szebbek, korsze-
rűbbek legyenek, ezért pél-
dául a Csillag téri kis piacot 
szeretné felújíttatni. Sokat 
kíván tenni a közterületek 
biztonsága érdekében is, 
ezért bővítené a jelenlegi 
kamerarendszert. Fehér 
Attila ugyanakkor igazi kör-
nyezetvédő, ezért pártolja 
azt az elképzelést, hogy 
geotermikus fűtésrendszer-
rel váltsák ki a távfűtésben 
a földgázt, ezzel csökkent-
ve a szén-dioxid-kibocsá-
tást.

Koromné 
Fenyvesi Rózsa 

biztonságosabbá 
tenné a közlekedést

Aki 18 éve lakik egy város-
részben, elég jól megismer-
heti annak szépségeit és 
problémáit. Főleg, ha az 

illető rendszeresen fut, és 
nem is keveset. Az 5. kör-
zet, Móraváros és Alsóváros 
képviselőjelöltje, Koromné 
Fenyvesi Rózsa futás köz-
ben – a többek között a Pe-
tőfi Sándor sugárutat érintő 
„pályán” – tanulmányozza 
választókerületének minden 
utcáját, így elég szembeötlő 
számára az a közlekedési 
anomália, amely a Rákóczi 
utca kereszteződésénél ala-
kult ki. Aki ugyanis a nagy- 
állomás felől érkezik, és ki 
akar kanyarodni a sugár- 
úton, először a 4-es villa-
most kell figyelnie, azután 
a kétirányú forgalmat, így 
általában csak türelemmel 
és nagy odafigyeléssel old-
ható meg a manőver. Még 
ennél is rosszabb a helyzet, 
ha egyenesen akar menni, 
mert akkor a Petőfi Sándor 
sugárúton közlekedő kerék-
párosokra is figyelnie kell az 
autósnak.

A képviselőjelölt ezért 
ezt a csomópontot minden-

képpen biztonságosabbá 
szeretné tenni. Dilemmáját 
megosztotta Katona Gyu-
lával, aki négy cikluson át 
volt képviselője Móraváros-
nak. Mindketten egy kör-
forgalomban látják a meg-
oldást, hiszen az már más 
kereszteződésekben is biz-
tonságosabbá tette a köz-

lekedést. Gyula bácsi – aki 
a mai napig is polgárőrként 
dolgozik a városrészért – 
azt is szeretné, ha a közbiz-
tonság is hangsúlyt kapna 
Koromné Fenyvesi Rózsa 
programjában. A képviselő-
jelölt ezt természetesnek 
tartja, hiszen a megújult 
Kolozsvári tér környékén 
sok gyerek játszik, az idő-

sebbek pedig végre nyu-
godt pihenőhelyre vágynak. 
Mivel Alsóváros egy része 
is hozzá tartozik, folytatni 
szeretné a két városrész 
zöldterületeinek megújítá-
sát, a parkosítást és a fa-
ültetést. Fontosnak tartja 
a szelektív hulladékgyűj-
tést is, hiszen ez az élhető 
környezet kialakításának 

záloga. És ha már élhető 
környezetben, egészségtu-
datosan élünk, fontos, hogy 
biztonságban tudjunk eljut-
ni egyik pontból a másikba. 
Ezért is támogatja, hogy a 
Veresács utcában is váljék 
biztonságosabbá a közleke-
dés.

Szincsok György

KOROMNÉ FENYVESI RÓZSA (ÖSSZEFO-

GÁS SZEGEDÉRT EGYESÜLET)

KÖRZETE: Móraváros, Alsóváros
TERVEI:

• biztonságos közlekedési csomópontot 
 alakítana ki a Rákóczi utca és a Petőfi Sándor 
 sugárút találkozásánál;
• új parkolókat alakítana ki a vadasparknál, illetve a 
 Vadaspark lakóparkban, az átmenő forgalmat pedig 
 mérsékelné;
• fejlesztené a zöld- és szelektív hulladékgyűjtési 
 rendszert;
• buszmegállókat újítana fel;
• akadálymentesítené a közlekedési csomópontokat;
• biztonságossá tenné a közlekedést a Veresács 
 utcában;
• a 4-es villamosvonal Petőfi Sándor sugárúti 
 szakaszának felújítása;
• folytatná a Cserepes sor rendbetételét;
• orrszarvúház építése a vadasparkban.

Névjegy: Koromné Fenyvesi Rózsa

Harminc évig pedagógusként dolgozott. Szenvedélye a 
közélet, az egészségmegőrzés és a környezettudatos-
ság. Versenyszerűen sportolt, diplomáit a Magyar Test-
nevelési Egyetemen szerezte. Tanított középiskolában, 
országos bajnokokat nevelt, és a sport még ma is az 
élete része.

Koromné Fenyvesi Rózsa biztonságos közlekedési csomópontot alakítana ki 
a Rákóczi utca és a Petőfi Sándor sugárút találkozásánál 

Magyar Sándor több fát ültetne a panelek közötti zöldterületekre, 
amelyek alatt szívesen hűsölne nyaranta

Fehér Attila korszerű biciklis átkelőhelyet hozna létre a Csillag téren

Katona Gyula polgárőrként dolgozik Móravárosért.  
Szeretné, ha hangsúlyt kapna a közbiztonság is  

a városrészben
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Idősek Akadémiája: sohasem késő tanulni
Egyháztörténeti előadással kezdődött meg az Idősek 
Akadémiájának 12. évada. Az országban egyedülálló ren-
dezvénysorozat nagy népszerűségnek örvend, nem ritkán 
100-150-en is részt vesznek egy-egy előadáson.

Boros Gyula idősügyi referens, a Senior Center vezetője el-
mondta, egyetemi oktatók vállalják, hogy közelebb viszik a 
tudományt az idősekhez. A mostani évad mind a kilenc előa-
dása a Szeged 300 ünnepségsorozathoz, vagyis ahhoz kötő-
dik, hogy Szeged háromszáz éve nyerte vissza szabadságát.

Joób Márton, a közgyűlés szociális bizottságának elnöke 
megnyitóbeszédében hangsúlyozta, a fiatalok mindig merít-
hetnek az idősek tapasztalataiból. Ehhez az életszemlélet-
hez tartozik az is, hogy egy életen át tanuljunk, és ne gondol-
juk soha, hogy már késő valamit megismerni. Joób kifejezte 
reményét, hogy egyre többen érzik úgy, hogy kiteljesedik 
az életük idős korukra. A sokszínű és igen intenzív szegedi 
nyugdíjaséletnek köszönhetően egyre több idős ember moz-
dul ki otthonról, fedezi fel magában a kreativitást. Ugyan-
akkor olyan közösségek tagjaként élik, élhetik életüket az 
idősek, amelyek összetartóak, mindenben segítik egymást.

Kiss Norbert történész, a Dóm Látogatóközpont igazgató-
helyettese a szerzetesek szegedi jelenlétének elmúlt három 
évszázadáról beszélt.

Joób Márton, a közgyűlés szociális bizottságának elnöke 
nyitotta meg az új évadot. Fotó: Szabó Luca 

A program

2019. szeptember 18.: Szeged a 18. században. Előadó: 
Marjanucz. László tanszékvezető egyetemi docens
2019. október 8.: „Ledűllött a szénaboglya teteje…” A Sze-
ged környéki falvak tradicionális tánckultúrája. Előadó: Var-
ga Sándor adjunktus
2019. október 16.: A szegedi dóm és a tér üzenete. Előadó: 
Horváth Gábor főiskolai docens
2019. október 30.: Városunk az 1800-as években. Előadó: 
Tóth István történész
2019. november 6.: Magyarkák, kadarkák, kövidinkák. A 
szőlőtermesztés és a bortermelés múltja Szeged határában. 
Előadó: Mód László adjunktus
2019. november 20.: A szegedi egyetem és az egyházak 
kapcsolata (1921–1948). Előadó: Vajda Tamás, az egyetemi 
levéltár vezetője
2019. december 4.: A XX. század szegedi világa. Előadó: 
Medgyesi Konstantin főmuzeológus
2019. december 18.: A szegedi piarista gimnázium vonzá-
sában. Löw Immánuel és Kálmány Lajos. Előadó: Barna Gá-
bor egyetemi tanár és Glasser Norbert adjunktus
Minden előadást az Eszperantó utca 1. szám alatt, a Senior 
Centerben lehet meghallgatni. A belépés ingyenes.

Kis János a mai napig sokat olvas
Építőipari Vállalatnál he-
lyezkedett el. Innen vonult 
nyugdíjba. Jelenleg Gábor fi-
áéknál lakik, Zsuzsika lánya 
mindennap meglátogatja. 
János bácsi jó egészségnek 
örvend, csak a felesége hi-
ányzik, akivel 67 évet töltött 
együtt. Sokat olvas, nagyon 
büszke két gyermekére, 
négy unokájára és négy déd- 
unokájára.

Kis Jánost az önkor-
mányzat nevében a humán 
közszolgáltatási iroda mun-
katársa, Farkas Katalin kö-
szöntötte.

Kis János 1929. szeptem-
ber 4-én született Szege-
den. A református elemi 
népiskola után 1943-ban 
a Madách utcai polgári fiú- 
iskolát végezte el, majd 
a családi vállalkozásban 
dolgozott. Édesapja aszta-
losmester volt, ezért őt és 
két bátyját is asztalosnak 
nevelték. Már 1946-ban 

asztalossegéd volt, és édes-
apjánál dolgozott 1951-ig, 
amikor bevonult katonának. 
1953-ban szerelt le, és Gyu-
szi bátyjához ment dolgozni 
asztalosnak, aki ekkor már 
önálló mester volt.

1949. május 14-én 
nősült meg, Szabó Bertát 
vette feleségül. 1956 má-
jusában a Csongrád megyei 

Asztalos família sarja Kis János, aki több mint három évti-
zedet dolgozott a Csongrád megyei Építőipari Vállalatnál. 
A kilencvenéves János bácsi ma is sokat olvas, és nagyon 
büszke két gyermekére, négy unokájára és négy déduno-
kájára.

Kis János, a kilencvenéves ünnepelt Gábor fiával és Zsuzsika lányával. Fotó: Szabó Luca 

Babecz Györgyné Brindza Mária mindig mosolyog. Ez is a hosszú élet titka. 
Fotó: Szabó Luca

Brindza Mária ötvenéve-
sen szerzett jogosítványt, 
huszonhatszor adott vért, 
nyugdíjba vonulása után 
pedig tizennégy évig dolgo-
zott a szegedi színházban 
jegyszedőként, ültetőként.

Babecz Györgyné Brindza 
Mária 1929. szeptember 
3-án született. 22 éves korá-
ig Ásotthalmon élt. Családját 
a környékbeli településeken 
is jól ismerték, mert édesap-
ja hosszú éveken keresztül 
vőfély volt. Ásotthalmon vé-
gezte az elemi iskoláit, majd 
tanulmányait húsz év múlva 
a közgazdasági szakközépis-
kolában folytatta Szegeden, 
és tett érettségi vizsgát esti 
tagozaton. Fiatalon sok tár-
sadalmi, közösségi munkát 
végzett, színjátszó körben 
szerepelt, alapítója volt a he-
lyi DISZ-nek. 1951-ben ment 

férjhez, és mivel házastársa 
katonatiszt volt, sok helyen 
éltek az országban, Szent-
gotthárdon, Budapesten, 
Balassagyarmaton, Kiskun-
halason, majd 1957-ben köl-
töztek Szegedre.

Brindza Mária először a 
Bruckner vaskereskedésben 
dolgozott pénztárosként, 
majd a Pannónia szőrménél 
helyezkedett el, ahonnan 
1984-ben vonult nyugdíjba. 
Utána 14 évig dolgozott a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
nézőtéri alkalmazottként. Az 
ottani kollégái közül négyen 
olyan jó barátok lettek, hogy 
rendszeresen utaztak együtt 
itthon és külföldön. Ezt a 
barátságot a mai napig ápol-
ják. Mindig együtt ünneplik a 
névnapokat. Brindza Mária 
ötvenévesen szerzett jogo-
sítványt. Büszke arra, hogy 
sok ember életét segítette 

azzal, hogy huszonhatszor 
adott vért.

Marika néni a mai na-
pig aktív életet él. Rendben 
tartja az ásotthalmi szülői 
házat, valamint gondozza 
a Szeged külterületén álló 
hobbikertet. Két fia szüle-
tett, az egyik Budapesten 
építészmérnök, a másik 
Szegeden rendszergazda. 
Marika néninek három uno-
kája van, akikre nagyon 
büszke. Minden hétvégén 
vendégül látja a családját. 
Brindza Mária minden va-
sárnap templomba megy. 
Hittársai megjegyezték, Ma-
rika néni mindig mosolyog. 
Talán ez is hozzájárulhat a 
hosszú, tartalmas élethez.

Babecz Györgyné Brin-
dza Máriát az önkormányzat 
nevében a humán közszol-
gáltatási iroda munkatársa, 
Farkas Katalin köszöntötte.

Brindza Mária kilencvenévesen is kertészkedik
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

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

A Fidesz-királyfi csókja

Kövér László jól érzékeli a magyarság megállíthatatlan fogyá-
sát, ezért számháborúba kezdett. Ide-oda vagdalkozva még 
saját táborát, annak vezetőit is száműzi a nemzet igazai kö-
zül, hiszen Orbán Viktornak, hiába van öt gyermeke, unokája 
csak három... Talán még nem betiltott, de lassan az lesz a 
szegedi egyetem egykori névadójának, József Attilának a Ha-
zám című verse is, amelyben többek közt ez írja: „Sok urunk 
nem volt rest, se kába, / birtokát óvni ellenünk / s kitántor-
gott Amerikába / másfél millió emberünk.” Ha most élne, 
ugyanezt írná, csak az országokat kellene pontosítani. Pedig 
mint a hamvaiból föléledni akaró Lázár mondja: aki ránk sza-
vaz, annak lesz munkája idehaza. Szeged új prófétajelöltje, 
Nemesi „Pató” Pál felébredt vállalkozói elszigeteltségéből, s 
jött, ígér, de eddig, elmúlt gazdagodási évei alatt nem sokat 
tett Szegedért. Igaz, nem ért rá, szorgalmasan gyűjtögetett. 
A Fidesz-királyfi csókjától fellelkesülve most mindenhol ott 
van, beszél mindent össze-vissza. Megtanulta a leckét, ő is 
konzultál a város lakóival, sőt többszöri konzultációval fenye-
get.

A kérdések között szerepel a harmadik híd, amely már 
bekerült a kormányprogramba, szavazni róla ostobaság, de-
magógia. 15 kérdés van, de egyiknél sem jelöli meg, milyen 
forrásból, honnan veszi a pénzt pl. a több buszjáratra, a térfi-
gyelő rendszerre, a jelenlegi polgármester nyugdíjasokat, is-
kolásokat segítő 10 ezer forintos támogatásának emelésé-
re. A parkolási díj a város bevétele, a kátyúk megszüntetése 
évek óta folyik. A gyermekek környezetvédelmi oktatását a 
csodadoktor Káslernek kellene javasolnia, nem önkormány-
zati hatáskör. Az ipar- és gazdaságfejlesztésről is kormány-
szinten döntenek, nem a szegediek véleménye alapján.

Kanyarodjunk vissza a gyermekekhez. Kell a sok gyer-
mek, mert öregszik az ország, nincs, akitől nyugdíjjárulékot 
lehet levonni. A nyugdíjak reálértéke a reklámozott mini-
málbér és bérminimum gazdaságilag nem megalapozott 
emelése miatt a bányászbéka feneke alá süllyed. Pártunk 
és kormányunk odafigyel a nyugdíjasokra. Elveszi a magány-
nyugdíjakat, elkölti stadionokra, meggátolja a népszavazási 
kezdeményezéseket.

Évekig dolgoztam a szociális szférában, ahol nő a dolgo-
zói elvándorlás, a napi ötszöri hipós felmosást négyszerire 
spórolták, a bentlakásos intézményekbe 6–12 hónapos 
várakozás után, kihalási sorrendben lehet csak bejutni. 
Persze, vannak magánintézmények, amelyek kétszer olyan 
drágák. De nem építenek újabb bentlakásos otthonokat, 
mert úgy vannak vele, hogy tartsa el a család, ápolja gon-
dozásra szoruló idős tagjait. Persze, ehhez ápolási pénz 
nem jár az idősek esetében. Egy fideszes szerint van nyug-
díjuk, abból meg lehet oldani mindent. Korábban egy másik 
fideszes azt mondta, elég az öngondoskodás. Hiába van 
valakinek három gyermeke, ha az egyik munkanélküli, a 
másik devizahiteles. Egy anya fel tud nevelni hét gyerme-
ket, de hét gyermek sem tudja ellátni megfáradt szülőjét. 
(A milliárdosokat kivéve!)

Pedig sokat segítenének a szociális otthonok: munkahe-
lyek jönnének létre. Lassan 900 ezer forint lesz az orvosok 
kezdőfizetése, így már maradna a kórházakban is szakem-
ber. A szakdolgozók bére is emelkedik, de még mindig töb-
ben mennek ki nyugatra kétszeres fizetésért. A stadionok 
fenntartása, az ellopott milliárdok, az ellenségkeresés, a 
fölösleges nemzeti konzultációk, a gyűlöletkampányok 65 
milliárdja helyett inkább azon kellene elgondolkodni, hogy 
sokan vagyunk, leszünk öregek.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Jó érzés kicsit szegedinek lenni
– írta egy budapesti, aki Szeged-rajongó

Harminchárom éves buda-
pesti fiatalember vagyok, és 
Szeged-rajongó. Három éve 
magánkirándulásként indult 
a város felfedezése, s mára 
a szerelmem lett Szeged. 
Idén nyáron örömmel hoz-
tam le a nagypapámat és a 
nagymamámat Szegedre, 
hogy megmutassam nekik 
ezt a csodaszép várost. Sze-
ged folyamatosan fejlődik. 
Kedvencem a 2-es villamos, 
mert pontos, tiszta, modern, 
légkondis, ellentétben a pes-
tivel. Imádom a trolit, van egy 

külön bája ezzel utazni. Álom-
szép a városháza előtti sé-
tány, folyamatosan gyönyör-
ködtünk a virágokban. A dóm 
pedig maga a csoda. Azonkí-
vül, hogy gyönyörű az épület, 
minden napszakban élmény 
sétálni a dómnál, a látoga-
tóközpontot a nagyszüleim 
is megcsodálták. Belvárosi 
szállásunkról csak szuperla-
tívuszokban tudok beszélni. 
Sétáltunk a Kárász utcán, 
tetszett a tisztaság, a rend és 
a torta, amelyet középen fel-
állítottak. A Tisza-parton sé-

tálva minden évben könnyet 
csal a szemembe az árvízre 
emlékező, falba vésett idézet 
a Belvárosi hídnál. Elvittem a 
nagyszüleimet a Szegedi Tu-
dományegyetem tanulmányi 
központjához is, ahol külön 
szeretném kiemelni a Göncz 
Árpád sétány bájosan kidol-
gozott parkját.

Három éve folyamato-
san visszatérek tavasszal és 
nyáron pár napra Szegedre, 
s minden alkalommal azt lá-
tom, fejlődik a város. Jó ér-
zés ezeken a napokon kicsit 

szegedinek lenni. Egy dol-
got mégis hiányolok: sajnos 
évek óta nem találok Sze-
ged-útikönyvet, pedig szíve-
sen megvenném.

Már most lefoglaltam 
2020 tavaszára a szállá-
sunkat. Egy jó halászlé után 
megint bejárjuk Szegedet, 
ahová mindig örömmel me-
gyek.

„Állj boldogan és büsz-
kén, ősi város,

Símulj szerelmes szívvel 
a Tiszához.”

Kocsis Ádám

Sokan tartottak és tartunk 
attól (jönnek az önkormány-
zati választások), hogy a reg-
náló hatalom a kétharmados 
többségével és a pillanatnyi 
politikai hangulatban olyat 
tesz, amit már nem egyszer 
elkövetett. A sok közül egyet 
kiemelnék, jelesül az „időzí-
tett” zaklatásokat. Mert 

ugye a vegzálás ellen nehéz 
– adott szituációban lehetet-
len – védekezni, még akkor 
is, ha nincs igazságtartalma. 
A jogi elégtétel igen lassú, 
vagy a Fideszt érintő esetek-
ben el sem kezdik a vizsgá-
latokat. Arra minden esetre 
jó (hiszen ez a lényege az 
egésznek), hogy igaztalanul 
is alaposan befeketítsék az 
érintett személyt.

„A Fidesz választási si-
kereinek oka kézenfekvő. A 
választások formailag sza-
badok voltak ugyan, de nem 
tisztességesek. A médiát 
szinte teljes egészében a Fi-
desz, illetve az Orbánhoz kö-
zeli oligarchacsoport uralja. 
Az ország lépésről lépésre 
egy erős ember által uralt, 

sajátos kleptokráciává vál-
tozott” – fogalmaz Törékeny 
Európa című könyvében 
Paul Lendvai.

A „kleptománia” szó 
(beteges lopási kényszer) 
korábban már ismert volt 
előttem, ezért a „kleptokrá-
cia” megfejtése nem okozott 
nehézséget, nem volt nehéz 

a lényegére tapintani: terv-
szerű lenyúlás, szabad lo-
pás, avagy szabad rablás a 
közjavakból (legyen az pénz 
vagy más, tárgyiasult érték).

Lendvai mint kiváló új-
ságíró arra a következtetés-
re jutott egyebek mellett, 
hogy „Orbán Magyarországa 
olyan állapot felé tart, amely-
ben elképzelhetetlenné válik 
a hatalomátvétel”. Megjegy-
zem, kételyeim vannak e ki-
jelentésével kapcsolatban, 
nem értek vele egyet.

A Freedom House, az 
Egyesület Államokban mű-
ködő, független emberi jogi 
monitoring intézmény 2018. 
évi jelentésében Magyaror-
szágot „részben szabad” ál-
lam besorolásba helyezi.

Gyakorlatilag az Orbán- 
kormány egy szociálisan 
mélyen igazságtalan, új fe-
udális rendszer élén, a vá-
lasztási eredmények által 
legitimáltan, széles tömegek 
felháborodása és tiltakozá-
sa ellenére alapjában véve 
büntetlenül tehet, amit akar: 
a maga céljaihoz alakítja a 

jogrendszert, visszaél a ma-
gyar és az európai adófize-
tők pénzével.

Egyebek mellett Magyar-
ország az az uniós ország, 
amely a legdrámaibb ütem-
ben hanyatlik. A sajtósza-
badságról szóló jelentésben 
arról tájékoztatják a közvé-
leményt, hogy országunk 
2019-re 14 helyet zuhant 
vissza, „az Európai Unió or-
szágai közül csak Bulgária 
kullog mögötte”. Szégyen, 
hogy a balkáni államok 
már csaknem mindenben 
hajaznak bennünket. De 
listavezetők vagyunk az 
EU-s pénzügyi támogatás-
ban, akárcsak a korrupciós 
ügyekben! Mindennek a te-
tejében „az Orbán család 

tagjaiból és barátaiból álló 
klikk féktelen gazdagodását 
a közpénzekből” fedezik.

Senki sem mondhat-
ja, hogy az utóbbi 1-2 év-
ben nem volt drasztikus az 
áremelkedés, főleg az olyan 
áruféleségek körében, ame-
lyeket naponta fogyaszt és 
használ az ember. Mégis 
csaknem az infláció emel-
kedése nélkül létezünk (már 
évek óta három százalék 
alatt van az inflációs ráta, 
holott 10–20–50 százalékos 
árnövekedések vannak!).

Gyanús is ez a mostani 
hallgatás, mert úgy tűnik, ez 
a nagyon „jó és igazságos” 
kormány (törvény ide, tör-
vény oda) ki akarja szúrni a 
nyugdíjasok szemét néhány 
ezer (az alapjuttatásba nem 
számító) forinttal, anélkül, 
hogy korrekciós nyugdíjeme-
lést hajtana végre a 2019-es 
évre.

Az igazság az, hogy a 
paragrafusokat senki sem 
tartja be, leginkább maguk a 
törvényalkotók nem. A hata-
lom már jó ideje úgy játszik a 
jogszabályi megkötésekkel, 
ahogy akar.

Hát így fest a „szeplőtlen” 
Orbán Viktor és szűkebb-tá-
gabb rokoni és baráti köre: 
relatíve nagyon gazdagon! 
Ami ebben igazán elszo-
morító, az az, hogy egyik és 
másik kórházban csak akkor 
kötik be a sérült sebeit, ha 
visz magával sebkötöző gézt 
is. Hihetetlen, de igaz. Érde-
kes módon ez keresztény 
(emberbarát?) kormányfőn-
ket keresztényi mivoltában 
egyáltalán nem zavarja.

A dölyfös képmutatásnak 
sok formája létezik. Az egyik 
éppen a fentiekben leírt me-
tódus, ami az álszent „ke-
resztényekre” jellemző.

Kutnyik Pál

Tervszerű lenyúlás, szabad rablás a közjavakból

Az ország lépésről lépésre egy erős ember által uralt, sajátos kleptokráciává változott. 
Forrás: Pixabay
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Sportmix Formálódik
a Szedeák játéka

A Naturtex-SZTE-Szedeák 
férfi kosárlabdacsapata két 
hét múlva pénteken Pécsett 
kezdi az idényt az NB I. A cso-
portjában. Andjelko Mandics 
együttese a felkészülés haj-
rájában jár, sorra követik egy-
mást az edzőmeccsek. Elő-
ször Debrecenben (85–91), 
majd a román bajnok Nagy-
várad otthonában kaptak ki 
(56–71), ezt követően pedig 
legyőzték a Baját (96–68). A 
vezetőedzőnek tetszik a keret 
eddigi teljesítménye.

– A Debrecen ellen jól 
működött a támadásunk, de 
a végén, hárompontos hát-
ránynál kihagytunk egy tiszta 
triplát, majd faultoltunk, így 
alakult ki a végeredmény. 
Szükségünk van még időre, 
de úgy érzem, sokkal jobb 
játékra vagyunk képesek. A 
hozzáállásra sem lehet pana-
szom, a srácok jól dolgoznak 
hetek óta – értékelt a tréner, 
aki az új játékosok kapcsán 
kitért Brian Asbury remek 
teljesítményére: az amerikai 
center 24 pontot szerzett a 
DEAC ellen. Mandics elmond-
ta, máris látszik, hogy szemé-
lyében egy tapasztalt játékos-
sal sikerült erősíteniük.

– Sok munka áll előttünk, 
de még van időnk kijavítani a 
hibákat. Próbálunk gyorsab-
ban játszani, de ha nem mű-
ködik a védekezésünk, akkor 
nehezebb – tette hozzá.

Vereséggel kezdte a bajnokságot a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat

Szabót a kihívás motiválja
Új edzővel, a játékosként 
BEK-győztes Szabó Zoltán-
nal kezdte a szezont az OB 
I-es újonc Szegedi Férfi Vízi-
labdacsapat. Az első baj-
nokin a papírforma szerint 
kikaptak a címvédő Ferenc-
várostól.

Az újonc Szegedi Férfi Vízilab-
dacsapat a címvédő Ferenc-
város elleni 20–11-es vere-
séggel kezdte a férfi vízilabda 
OB I.-et. A szegedieknél a két 
légiós, a szerb Nikola Bog-
danović és a görög Aggelosz 
Foszkolosz volt a legeredmé-
nyesebb három-három találat-
tal, míg a Bajnokok Ligája- és 
Magyar Kupa-győztes zöld-fe-
hérek legjobbja a nyáron iga-
zolt Zalánki Gergő lett négy 
góllal. A szezon várakozásai-
ról Szabó Zoltán, a szegediek 
nyáron kinevezett, 47 éves 
vezetőedzője nyilatkozott a 
szövetség honlapjának.

– Egyrészt hiszek a sors- 

szerűségben, másrészt kap- 
tam egy olyan felkérést, ame-
lyet nem tudtam visszautasí-
tani. Nem pusztán azért, mert 
jó barátomnak, Molnár Ta-
másnak tulajdonképpen sem-
mire sem mondok nemet, 
hanem azért is, mert olyan 
kihívással talált meg, ame-

lyet nagyon várok. Momentán 
egy évről beszélünk, aztán 
meglátjuk, miként alakul a 
folytatás. Kiderül, milyen edző 
leszek, milyen lesz a csapat, 
milyen eredményt érünk el. Jól 
éreztem magam az utánpót-
lás szakmai igazgatójaként, 
hiszen imádok gyerekekkel 

foglalkozni. Az el-
múlt öt-hat évben 
Szegeden felépítet-
tünk egy olyan rend-
szert, amelynek jól 
látható eredményei 
vannak, gondolok itt 
többek között arra, 
hogy a korosztályos 
válogatottakba is 
adunk játékosokat. 
Nagyszerű volt ez a 
munka, de amikor 
megkaptam a felké-
rést, átkapcsoltam 
az agyamban a gom-
bot, és most örülök, 
hogy felnőttedző let-
tem – fogalmazott.

Szabó Zoltán (balra) munkában.  
Fotó: Szegedi Férfi Vízilabdacsapat

MEGMŰTÖTTÉK BLAŽEVIĆET. 

Sérvműtét miatt legalább 
három hónapig nem kézi-
labdázhat Alen Blažević, a 
MOL-PICK Szeged bal átlövő-
je. A horvát játékos porcko-
rongsérvvel bajlódott, ezért 
volt szükség az operációra. 
A műtét jól sikerült, és ha 
minden kedvezően alakul, 
Blažević három hónap múlva 
újból pályára léphet. Jó hír, 
hogy a felkészülés jelentős 
részét Achilles-ín-fájdalmak 
miatt kihagyó beálló, Bán-
hidi Bence egyre jobb álla-
potban van, és a múlt héten 
ismét edzésbe állt.
ARANY MOSZKVÁBÓL. Az 
NKM Szeged VE kétszeres 
felnőtt világbajnoka, Birkás 
Balázs nyerte meg a férfi 
kajakosok egyéni versenyét 
a Moszkvában rendezett 
vízisprinten. Az orosz fővá-
rosban 100 méteres pályán 
rendezték a futamokat. Bir-
kás mögött Tótka Sándor lett 
a második, a női kajakosok-
nál Lucz Dóra győzött.

Birkás Balázs. Fotó: MTI
NAGYÜZEM A HOKISOKNÁL. 
Az U21-est leszámítva a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség 
által kialakított összes kor-
osztályban nevez csapatot az 
idényre a Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű, a fiatalabbak-
nál egyszerre két együttes 
indul a bajnokságban. Mivel 
már százhetvennél is több 
igazolt játékosuk van, az U8-
as, az U10-es, az U12-es, az 
U14-es, az U16-os, az U18-as 
és a felnőtt OB II-es bajnok-
ságban is elindulnak. Az OB 
II.-ben öt együttes nevezett, a 
tavalyi mezőnyből az Óbuda 
és a Jászberény visszalépett. 
A szezon október 7-én indul.
ANNA A NEGYEDIK HELYEN. 

A szegedi Olasz Anna a ne-
gyedik helyen végzett a nyílt 
vízi úszóvilágkupa észak-ma-
cedóniai állomásán, ezzel 
őrzi negyedik pozícióját az 
összetett versenyben. Anna 
elmondta, örül, hogy újra 
szoros csatát tudott vívni a 
világ legjobb nyílt vízi úszó-
ival, ez biztató a jövő évre 
nézve. A férfiaknál Rasovsz-
ky Kristóf is negyedik lett 
az Ohridi-tóban rendezett 
futamon, ezzel bebiztosítot-
ta győzelmét összetettben. 
A szezonzáró kínai verseny 
szeptember 29-én lesz.

A szegedi kézilabdacsapat elkezdi szereplését az elit ligában

Mikler minden hazai BL-meccset
megnyerne a Szegeddel

A Barcelona ellen ma, hazai 
pályán kezdi el a Bajnokok 
Ligája csoportkörét a MOL-
PICK Szeged férfi kézilab-
dacsapata. A visszatérő 
kapus, Mikler Roland latol-
gatta az esélyeket.

Az új idényben is minden 
hazai Bajnokok Ligája-mér-
kőzését megnyerné a MOL-
PICK Szeged férfi kézilab-
dacsapata, nyilatkozta az 
öt év után visszatért kapus, 
Mikler Roland a ma rajtoló 
BL-idényről.

– Szeretnénk minden 
hazai meccsünket megnyer-
ni, és ha módunkban áll, 
akkor idegenből is ponto-
kat hozni – mondta az M4 
Sporton a válogatott kapus. 
A szegediek 2017 decem-
bere óta veretlenek tétmér-
kőzésen hazai pályán, leg-
utóbb a lengyel Wisla Plock 
tudta legyőzni őket saját 
otthonukban. Mikler úgy 
fogalmazott, az első három 
BL-csoportmeccsük nagy 
mértékben meghatározza 
majd, milyen lendülettel in-
dítják az őszt. Hozzátette, 
a BL-idény kezdetére kell 
a legjobb formában lenni-
ük, hiszen szeptemberben 
sorrendben a spanyol Bar-
celona (ma), a francia PSG 

Huszonhárom nemzet szerzett kvótát

Csúcsot döntött  
a szegedi vb 

a paraszakágban
A kajakosok és kenusok 
szegedi világbajnoksága 
a paraszakágban is csúcs- 
eseménynek számított: so- 
ha nem látott mezőny, 42 
ország 176 versenyzője 
szállt vízre.

Az augusztus végi, szegedi 
para kajak-kenu világbaj-
nokságról 13 európai, négy 
ázsiai, négy amerikai és 
két óceániai nemzet szer-
zett indulási helyet a tokiói 
paralimpiára. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség híre 
emlékeztet, hogy a vb nem-
csak az ép indulókat te-
kintve döntött rekordokat, 
hanem a paraszakágban 
is soha nem látott mezőny, 
42 ország 176 versenyzője 
szállt vízre a Maty-éren. A 
legjobban a parakenuban 
régóta nagyhatalomnak szá- 
mító Nagy-Britannia szere-

pelt, összesen hét helyet 
szerezve. Oroszország öt, 
Ausztrália, Ukrajna, Né-
metország és Brazília négy-
négy kvótát zsebelt be, de 
Magyarország is gyűjtött 
három indulói helyet, rész-
ben a szegedi Suba Róbert-
nek és Varga Katalinnak 
köszönhetően. 

Az országok minden pa-
rakenuszámban két indulót 
nevezhetnek be a paralim-
piára, amelyen 2020-ban 
már nem hat, hanem kilenc 
számban avatnak bajno-
kot. Az ICF eddig összesen 
54 kvótát osztott szét a 
tagországok között, mind a 
kilenc paralimpiai számban 
összesen hatot-hatot lehe-
tett szerezni. A 2020-as pa-
rakenu-világbajnokságon, 
Duisburgban további 36 
indulói helyért lehet majd 
versenyezni.

Mikler újra szegedi mezben játszik a BL-ben. Fotó: MOL-PICK Szeged

(jövő vasárnap) és a német 
Flensburg (két hét múlva) 
lesz az ellenfelük.

– Hasznos volt az ala-
pozó időszak. Elvégeztük 
a maximális munkát, amit 
csak lehetett – mondta a 
199-szeres válogatott ka-
pus. A szegediek egyébként 
a bajnokságot már elkezd-
ték, az első fordulóban a 
Csurgót győzték le 29–21-
re. Mikler hozzáfűzte, eddig 

a nyitott védekezés gyakor-
lására fektették a hangsúlyt, 
illetve a támadójátékra, 
hiszen három érkezőnek is 
bele kell szoknia Juan Car-
los Pastor rendszerébe, a 
spanyol vezetőedzőnek pe-
dig a csapat egészét kell a 
saját képére formálnia. A 
Szegedből távozott Balogh 
Zsolt, Pedro Rodríguez és 
Marin Sego, Mikler mellett 
érkezett a PSG-től a horvát 

jobbátlövő, Luka Stepančić, 
a Rhein-Neckar Löwentől a 
szerb jobbszélső, Bogdan 
Radivojević, és a Tatabá-
nyától a beálló, Rosta Mik-
lós. A 34 éves Mikler 2010-
től négy idényen keresztül 
már védett Szegeden, majd 
Veszprémbe igazolt, ahon-
nan idén nyáron tért vissza 
az előző szezonban Magyar 
Kupa-győztes és bajnoki 
ezüstérmes együtteshez.
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba, a Neumann Balázs Trió szeptember 26-i koncertjére? 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 gyűj-
tőládába! Beküldési határidő: szeptember 18. 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 azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Nagyjaink arcképcsarnoka a Nemzeti Pantheon. A nyertes: Szántó Emese. Gratulálunk!

CSÁNYI VILMOS: MERRE TART 

AZ EVOLÚCIÓ? 

Időpont: szeptember 16., hétfő 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Pedagógiai esték őszi évadá-
nak első vendége Csányi Vilmos 
akadémikus, etológus, aki ar-
ról beszél majd, hogy szerinte 

merre is tart az evolúció. „Az 
evolúció legképtelenebb, sület-
len, hagymázas ötlete minden 
kétséget kizáróan az ember, 
becenevén a Homo sapiens. 
Öt-hatmillió éve a bioszféra 
üde színfolt lehetett a bolygón 
sokféle állattal és növénnyel, 
amelyek között persze szép 
számmal voltak mulatságosak, 

netán bolondosak is, de az öko-
lógiai rendszer kiegyensúlyo-
zott volt, és úgy tűnhetett, hogy 
megalapozott, tartós jövője sok 
százmillió évre biztosítva van. 
És ekkor a rendszer finom, ola-
jozott kerekei közé por, homok, 
autóroncsok, kátrány, mindent 
feloldó savak és lúgos, enzi-
mes mosópor került. Recsegés, 
ropogás, pattognak a fogaske-
rekek, égett fémszag, füst és 
korom. Mi történt? Egy csim-
pánzméretű, a fák ágai között 
kiegyensúlyozottan élő, derék 
majom megőrült…” – mondta 
ezt korábban Csányi Vilmos. Jó 
este lesz!

JIMI HENDRIX LIVE 

Időpont: szeptember 18., szer-
da 20 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Minden idők egyik legnagyobb 
hatású rock-blues gitárosa, Jimi 

Hendrix halálának 49. évfordu-
lóján a mindig hűségesen em-
lékező szegedi-hódmezővásár-
helyi trió a gitárhős emlékéhez 

méltó sztárvendéggel, Benkő 
Zsolttal egészül ki. A trió: Mika 
László (gitár, ének), Árva Gábor 
(basszusgitár, ének), Árva Máté 
(dob). Sztárvendég: Benkő Zsolt 
(gitár).

ELKEZDŐDIK AZ IGAZI FELFOR-

DULÁS

Időpont: szeptember 22., va-
sárnap 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Bertrand Barnier egy hirtelen 
meggazdagodott „úriember” 
(Lázár János). Van két lánya 
(Kószó Anita és Vasas Judit). 

Vannak kérők és egy táska ék-
szer. Claude Magnier Oscar 
című vígjátéka két felvonásban 
a Mórahalmi Színtársulat előa-
dásában.

BOR TÉR 

Időpont: szeptember 18–22., 
szerda–vasárnap
Helyszín: Dóm tér
Nyolcadik alkalommal gyűlnek 
össze a fogadalmi templom ár-
nyékában az ország legkiválóbb 
bortermelői. Több mint nyolc-
van borász kínálja borait, ami 
mellett kitűnő koncertekkel és 
finom ételekkel várják az érdek-
lődőket. Részletes program a 
szeged.hu portálon.

Jimi Hendrix
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT augusztus 
30-án:  Tóth Mihály és Gyúró 
Andrea Anita, Balázs Sándor 
és Farkas Mária; augusztus 
31-én: Rutai József és Mé-
száros Mária Rozália, Hoff 
Krisztián és Drubina Adri-

enn, Privitzer Jenő és Lász-
ló Eleonóra, Olasz Bálint és 
Csóti Olga, Nagy Zoltán és 
Sétáló Kitti, Zuba János és 
Kiss Márta, Virág William 
és Varga Anikó, Kormányos 
Tibor és Zsemberi Ildikó, Ha-
lász Andor és Horváth Melit-
ta, Bencsik Gábor és Kere-
kes Erika Beáta.
SZEGEDEN  SZÜLETTEK: 

Zombori Ferencnek és Kiss 
Dórának 2019. 08. 18-án 
Gergely, Csiaki Balázsnak 
és Bencze Nórának 2019. 
08. 22-én Gerda, Kovács 
Dávidnak és Tari Barbará-
nak 2019. 08. 26-án Nimród 
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.)  
Párjával mozduljanak ki, 
jót tehet kapcsolatuknak 

a közös szórakozás. A mun- 
kahelyi közösségben végre 
jól érezheti magát. Gyerekeit 
megviselheti az iskolakezdés, 
támogassa őket!

BIKA (IV. 21–V. 20.) Ha 
párkapcsolata régeb- 
bi, felmerülhet a házas- 

ság gondolata. Ha szingli, se- 
gítséget kaphat a párkere- 
séshez a barátaitól vagy az 
internettől.

IKREK (V. 21–VI. 21.) 
Könnyen szerelmes le- 
het valakibe, akit most 
ismer meg, akkor is, ha 

már van párja. Ebből mi lesz? 
A munkában több kockázatot 
vállalhat, de üzleti partnereivel 
kapcsolatban legyen résen!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)  A 
munkájában jelentősen 
javulhat a helyzet, és ez 
a folyamat tovább tart- 

hat, ha nem kezd el verse-
nyezni másokkal. A gyermekei 
nevelésére figyeljen oda, most 
rossz útra tévedhetnek.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Ha saját vál-
lalkozás elindítását fon- 
tolgatja, most sikerrel 

teheti meg. Tini gyerekeivel 
és a többi rokonával is nézet- 
eltérése akadhat. Ha empa- 
tikus, könnyen túljuthatnak 
a vitákon.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
 Magánéletében folyta- 
tódik a sikersorozat. 
Használja ki, ez a szé-

ria már nem tart sokáig! A 
munkájában több feladatot 
tud elvégezni ugyanannyi idő 
alatt, mint korábban. 

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Eddig szinte agyon- 
dolgozta magát, mos- 
tanra elfáradhatott, és 

ez érződhet a teljesítményén. 
Az egészsége törékeny lehet. 
Figyeljen oda a vérnyomására!

SKORPIÓ (X. 23–XI. 
21.) Még mindig tart 
a pártalálásra ideális 
időszak, ezért ha szing- 

li, ne tétlenkedjen! A család-
ban teljes lehet az összhang, 
bár a gyerekek továbbra is 
odafigyelést igényelhetnek. 

NYILAS (XI. 22–XII. 
 21.) A munkájában 
valószínűleg jobb idő- 
beosztásra és haté-

konyságra kell törekednie, 
különben esetleg nem ma- 
rad ideje pihenni. A család- 
jának is szüksége lehet Önre, 
kellenek a közös programok.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Ha még mindig szing- 
li, élvezze a független-
séget, mert már köze- 

ledhet a nagy Ő! A csalá- 
di harmóniába némi disszo-
nancia vegyülhet.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)  
Családjában aprósá- 
gokon vitatkozhatnak. 
Álljon a sarkára, de 

jelentéktelen ügyekben en- 
gedjen. A munkahelyén el- 
képzelései sikert arathat- 
nak, így megvalósíthatja 
azokat. 

HALAK (II. 20–III. 
20.) Munkahelyén, új 
üzleti vállalkozásában 
minden arannyá vál- 

hat a kezében, persze csak 
képletesen. Sikere lehet, és 
sok pénze. Most már nincs 
olyan meleg, mozogjon, spor- 
toljon többet!

MÁR 1958-BAN TUDTÁK, HOGY A KERÉKPÁR AZ EGYIK 

LEGJOBB KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ. Szegeden pedig főleg 
tudják! Tavasszal el is nyerte Szeged a legbringásabb 
vidéki város címet. Pár napja kezdődött és szeptember 
22-ig tart az újabb Bringázz a munkába! kampány. A 

képen látható kislány már vélhetően nagymama, de 
lehet, hogy még ő is Csepel biciklije nyergébe pattan, 
ha megvan még neki. A Csepel szó hosszú évtizedekig 
egyet jelentett a bringázással a 3–99 éves kor közötti-
ek számára. Fotó: Fortepan/Lencse Zoltán

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyugodt őszi idő

DIAGNÓZIS 

Szeptember 16., hétfő, 
19.55
Irodalomterápia, ahogy a 
népszerű televíziós csinál-
ja, dentálhigiéné-képzés a 
FOK-on, ritka betegségek 
újszülöttkori szűrése Sze-
geden.
FORGÓSZÍNPAD 

Szeptember 17., kedd, 
19.55
Székesfehérvár, Szeged, 
Békéscsaba, Szolnok – 
négy színház négy előadá-
sa az elmúlt évadból.
SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR-

MAGAZIN

Szeptember 18., szerda, 
19.25
A hét témájáról két újság-
író kérdezi a hét emberét.
SZABAD SZÁJ – VÉLE-

MÉNYMŰSOR

Szeptember 20., péntek, 
19.25
Hárman három témáról, 
lehet, hogy háromfélekép-
pen. De a hír szent, a véle-
mény szabad!

Szeptember 14.
szombat

Szeptember 15.
vasárnap

Szeptember 16.
hétfő

Szeptember 17.
kedd

Szeptember 18.
szerda

Szeptember 19.
csütörtök

Szeptember 20.
péntek

23/15
Szeréna,
Roxána

22/11
Enikő,

Melitta

24/10
Edit

26/12
Zsófia

22/13
Diána

24/14
Vilhelmina 

24/14
Friderika

Fogadóóra

SZEPTEMBER 16., HÉTFŐ     
Szentistványi István: 17.00–
19.00 (IH Rendezvényközpont) 
SZEPTEMBER 17., KEDD
SZÉCSÉNYI RÓZSA: 16.00 (Sze-
gedi SzC József Attila Általános 
Iskola, Balatoni u. 11).
DR. BERKESI OTTÓ: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hivatal 
Szőregi Kirendeltség, Szerb u. 
21.)
SZEPTEMBER 18., SZERDA 
HEKÁNÉ DR. SZONDI ILDIKÓ: 

14.00–15.00 (30/963-8137, Vi-
rág cukrászda)
SZÉCSÉNYI RÓZSA: 16.00 (Ná-
das Presszó, Tölgyfa u. 12.)
SZEPTEMBER 21., SZOMBAT 
Kothencz  János: 12.00–14.00 
óra (L.É.T. Egyesület, Csongor  
tér 1.)

anyakönyvi Hírek

A kulturális örökség napjai alkalmából  
szeptember 22-én, vasárnap megnyitja kapuit Szeged 

történelmi belvárosában a Széchenyi tér legszebb 
műemléképülete, az eklektikus, neobarokk stílusú 
városháza. A nagy árvízben megrongálódott régebbi 

városháza épületét 1882-ben Lechner Ödön  
és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. Az épület 
ma Szeged közigazgatási központja, a polgármesteri 

hivatal otthona. Az idegenvezetéssel kísért épületbemu-
tató séták 10 órától fél óránként indulnak délután 5-ig, 

gyülekező a városháza előcsarnokában.  
Fotó: Papdi Balázs


