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Összesen ötvenöt gyermekkel költöznek a családok új otthonaikba

Újabb harminchét bérlakás talált gazdára

A lap azt is feltételezi, hogy külföldi szervereken tárolják a magyar választópolgárok adatait. Mindez Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnökének videójából derült
ki.
fdszkt.com – ez az a
weboldal, amelyen
keresztül a Fidesz
a 2018-as országgyűlési választások
előtt internetalapú
telefonhívásokat
Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató indított az ország
Szegeden a fideszes
számos
települé„telefonközpontban” az EP
séről, így Szegedről
választáskor.
is. Georg Spöttle is
besegített a kampányba, amiről Bartók Csaba tett ki videót.
Ahogy a 444.hu írja, „Az fdszkt.com nevű oldalt anonim
módon jegyezték be 2017-ben, azaz nem lehet látni, hogy
ki foglalta le a címet. Az anonimitást egy panamai, WhoisGuard nevű cég biztosítja. Magyarországon, az Európai
Unióban és az Egyesült Államokban is viszonylag könnyen
lehet anonim módon regisztrálni internetes címeket. A
panamai szolgáltatásnak azért lehet jelentősége, mert az
ilyen magyar, uniós vagy amerikai szolgáltatók bárkinek
ugyan nem adják ki az adatokat, de a hatóságokkal törvényi vagy bírói felhatalmazás alapján jellemzően együttműködnek. Ehhez képest Panamából feltehetően akkor is
nehezebb lenne megtudni, hogy ki jegyezte be 2017-ben
az oldalt, ha erre valamelyik magyar hatóság hivatalból
kíváncsi lenne.”
Folytatás a 2. oldalon

Az új bérlők az ünnepélyes eredményhirdetésen kapták meg a beköltözéshez szükséges okmányokat
Botka László polgármestertől. Többen magukkal hozták a gyermeküket is a városházára.
Pál Brigitta és párja kislányukkal érkeztek az eseményre. Fotó: Iványi Aurél
Újabb harminchét lakást adtak bérbe pályázat útján. Szeged
önkormányzata az országban egyedülálló szociális bérlakásprogramot indított 2016-ban. Azóta összesen 700 lakást
újítottak fel, kétmilliárd forintból. Botka László polgármester

Kizöldült a Bor tér: 111 borász a Dóm téren
A borrendek szüreti felvonulásával kezdődött lapzártánk
után a szegedi fesztiválnyár
zárórendezvénye, a Bor tér,
amely vasárnap estig tart.
111 borász kínálja a legfinomabb nedűit a Dóm téren.
Mellettük koncertekkel, finom
ételekkel és kézművestermékekkel várják az érdeklődőket. A bormustrán most
először csak üvegpohárban
szolgálnak ki, száműzték a
műanyag poharakat, amellyel
a rendezvény ökológiai lábnyomát kívánják csökkenteni
a szervezők. Ezzel is szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy
Szeged legyen a legzöldebb
magyar város. Képünk archív.

elmondta: folytatják a munkát, hogy azok a szegediek, akik
saját erejükből nem tudnak otthont teremteni, komfortos
bérlakáshoz juthassanak.
Bővebben az 5. oldalon

Családi nap
Felsővároson és Alsóvároson

Ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás, lovas kocsikázás, kisvonatozás, íjászkodás és egészségügyi szűrés is szerepelt a felsővárosi és alsóvárosi családi nap programján, amelyen rengetegen
vettek részt. Az Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltjei, Urbán Tamás és Kovács Tamás szabadtéri fogadóórát is tartottak. Fotó: Szabó Luca
Részletek a 4. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „A Fidesz mögül eltűnt vagy elhallgatott az értelmiség. Ahogy a párt egyre inkább fullba tolja a kretént, úgy vált
egyre kényelmetlenebbé kiállni a kreténségek, a bűnök és gonoszságok mellett mindenkinek, akinek az asztaltársasága alapvetően
késsel-villával étkezik. Végrehajtók, fizetett szolgák maradtak csupán, szuverén gondolkodók nem.” Tóta W. Árpád, hvg.hu
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Önkormányzati választás: polgármester- és képviselőjelöltek Szegeden
14. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (ÉSZAKI
VÁROSRÉSZ, MAKKOSHÁZ) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Bartucz István
Mi Hazánk Mozgalom
Bednár László
Fidesz
Tóth Károly
Összefogás
Nemes László
Tisza
15. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (TARJÁN)
KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Fehér Attila
Összefogás
Kothencz János
Fidesz
Kenderesi-Szabó Mihály Tisza
16. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (TARJÁN,
FELSŐVÁROS) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Nagy Sándor
Összefogás
Chovanecz Kata
Fidesz
Dénes Roland
Tisza

Polgármestert és önkormányzati képviselőket választ az ország október 13-án,
vasárnap. A szegedi helyi választási bizottság – a törvénynek megfelelően – kisorsolta, milyen sorrendben szerepelnek majd a
szavazólapon a polgármesterjelöltek és a
húsz körzet képviselőjelöltjei. A névsorokat ebben a sorrendben közöljük. Lapzártánkkor akadtak olyan képviselők, akiknél
a nyilvántartásba vétel még nem volt jogerős.
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Ajánlóívet
Ajánlóívet igénylő
igénylő neve
szervezet neve
Lauer István
független
Dr. Bartha László
Tisza Lajos Közéleti
Egyesület – Tisza Koalíció
Dr. Szabó Bálint
független
Dr. Botka László
Összefogás Szegedért
Egyesület
Nemesi Pál
független
1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (KISKUNDOROZSMA) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Komjáti Zoltán Gábor Összefogás Szegedért
Egyesület – Magyar Szocialista
Párt – Momentum Mozgalom –
Demokratikus Koalíció – Lehet
Más A Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom
Mihálffy Béla
Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Gránicz Attila
Mi Hazánk Mozgalom

2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (KISKUNDOROZSMA, BÉKETELEP, MÓRAVÁROS) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Dr. Fodor Antal
Összefogás
Fábián Tibor
FVSZ
Lauer István
független
Korponyai Ernő
Fidesz
Juhász Péter
Tisza
3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (DÉLIKERT
VÁROSRÉSZ) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Kovács Richárd Attila Tisza
Murzsicz Martin
FVSZ
Dr. Csorba Ágnes
Fidesz
Dr. Simon-Fiala Donát Összefogás
4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (ÚJRÓKUS)
KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Dr. Beke Erzsébet
Tisza
Ménesi Imre
Összefogás
Váczi Tibor
FVSZ
Batári Dávid
Fidesz
5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (MÓRAVÁROS, ALSÓVÁROS) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Koromné Fenyvesi Rózsa
Összefogás
Haág Zalán
Fidesz
Dr. Janossy Ildikó Kinga
Tisza
Dr. Fodor Alexandra
FVSZ
Dr. Bellányi Balázs
független
6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (ALSÓVÁROS) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Dr. Kovács Tamás
Összefogás
Bakai Csaba
független
Nagy Bence
Tisza
Halkó Pál
Fidesz
Szilágyi Árpád
FVSZ

Rövidítések
Összefogás = Összefogás Szegedért Egyesület – Magyar Szocialist Párt – Momentum
Mozgalom – Demokratikus Koalíció – Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért
Mozgalom
Fidesz = Fidesz − Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
FVSZ = Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület
Tisza = Tisza Lajos Közéleti Egyesület – Tisza Koalíció

444: külföldi szervereken át működik
a Fidesz támogatóinak adatbázisa
Folytatás az 1. oldalról
Ez azért is érdekes, mert „a Fidesz.hu adatvédelmi tájékoztatójában (ami nem feltétlenül
egyezik a korábbi adatgyűjtések szabályzatával) ma szó szerint az szerepel, hogy az oldalon »a közölt személyes adatokat az adatkezelő
nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja és betekintést nem
biztosít.«” Mégis, amerikai vagy ki tudja, milyen
országbeli szervereken „keringenek” sok ezer
választópolgár adatai. A 444.hu Georg Spöttlét, Bartók Csabát és a Fideszt kérdezte arról:
* „Pontosan milyen adatbázis található az
fdszkt.com címen?
* Kik és milyen módon férhetnek hozzá az
adatokhoz?

* Miért egy külföldi szerveren működik az
oldal?
* Milyen felhatalmazás alapján tárolnak ott
adatokat magyar választópolgárokról?”
A szeged.hu arról kérdezte Bartók Csabát
és Nemesi Pált, a Fidesz milliárdos polgármesterjelöltjét:
* Fair játéknak tartják-e a választók adatainak ilyen tárolását?
* Nem rangon aluli-e külföldi szervereket
használni, amikor világos és egyértelmű, hogy
ellentétes a Fidesz adatvédelmi elveivel?
* Használják-e a mostani kampányban a
szegedi választók adatait?
* Mennyi szegedi adatait tárolják külföldi
szerveren?
A szeged.hu lapzártánkig nem kapott választ.

7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (TÁPÉ,
BAKTÓ, ÚJPETŐFITELEP) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Lábodi Zsolt
Mi Hazánk Mozgalom
Jaksa Sándor
FVSZ
Dr. Tímárné Horváth Magdolna Fidesz
Szécsényi Rózsa
Összefogás
Németh János
Tisza
8. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (MAKKOSHÁZ) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Dr. Kozma József
Összefogás
Molnár István
Fidesz
Apró-Juhász János
FVSZ
Majláthné Lippai Éva
Tisza
9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (ÉSZAKI
VÁROSRÉSZ) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Molnár Zoltán
Összefogás
Pölös Gábor
FVSZ
Kárpáti Zoltán
Fidesz
Nyolcas Anna
Mi Hazánk Mozgalom
10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (ÖREGRÓKUS, BELVÁROS) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Szegedinszki Krisztián
Fidesz
Koszta Péter
Tisza
Dr. Binszki József
Összefogás
11. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (BELVÁROS) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Hekáné Dr. Szondi Ildikó
Összefogás
Juhász György
Tisza
Makovi Mária
FVSZ
Berniczei-Roykó Ádám Benedek Fidesz
12. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (PETŐFITELEP, VALAMINT ÚJPETŐFITELEP, BAKTÓ ÉS FODORKERT EGY RÉSZE) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Szénási Róbert
Összefogás
Lázár Szabolcs Csaba
Tisza
Simon Sándor
független
Sebőkné Dobos Zsuzsanna Fidesz
Szabó Ferenc
FVSZ
13. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (TARJÁN)
KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Fabulya Csaba
Tisza
Mészáros Tamás
Összefogás
Csehó Ildikó
Mi Hazánk Mozgalom
Pölös Ferencné
FVSZ
Szente László
Fidesz

17. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (FELSŐVÁROS) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Dr. Szabó Bálint
FVSZ
Fekete György
Fidesz
Pancza Péter
Mi Hazánk Mozgalom
Urbán Tamás
Összefogás
Beck Gábor
Tisza
18. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (ÚJSZEGED, ODESSZA VÁROSRÉSZ) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Mihálik Edvin Máté Összefogás
Német Ferenc
Fidesz
Novák Szabolcs
Tisza
19. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (ÚJSZEGED) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Joób Márton
Összefogás
Dr. Bartha László
Tisza
Begovits László
FVSZ
Berta Róbert
Fidesz
20. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET (SZŐREG,
MAROSTŐI VÁROSRÉSZ) KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Ocskó Zsuzsanna
FVSZ
Avramov András
Összefogás
Kovács Bertalan
független
Rózsavölgyi József
Fidesz
Berta József
Tisza

Akiknek elutasították
a nyilvántartásba vételét
Szabó László polgármesterjelölt (független), Bertók Márton, Balog Edit, Horváth Katalin, Spigut Tamás, Montanari
Gilberto, Király József, Tóth László (Mi
Hazánk Mozgalom), valamint Szónoky
Miklósné (független) képviselőjelölt
nyilvántartásba vételét elutasította a
területi választási bizottság. Esetükben
lapzártánkkor még nem volt jogerős a
döntés.

Felhívás!
A 2019. szeptember 9-ei nagy vihar következtében a Belvárosi temető veszélyessé vált. A több mint 110 km/h erősségű széllökések a temetőben 21 fát kidöntöttek,
és további 50 fa olyan mértékig sérült, hogy az alattuk, illetve környezetükben való
tartózkodás komoly kockázattal jár. Az előzetes felmérések szerint több mint 70 sír
megrongálódott; több helyen a sírköveket is feltépte a szél, valamint a közvilágítás is
meghibásodott. Társaságunk a vihar elvonulását követően azonnal megkezdte a helyreállítási munkálatokat a temetőben, ám a sérült és kidőlt fák mennyisége miatt a kárelhárítás több hetet vesz igénybe.
A vihar következtében kialakult helyzet miatt, biztonsági okokból a temetőbe
autóval csak korlátozottan lehet behajtani, és gyalogosan is csak saját felelősségre
lehet bemenni. A temetőlátogatók biztonsága érdekében a veszélyes ágak eltávolításáig 18 óra után a Belvárosi temető nem
látogatható.
Társaságunk mindent elkövet, hogy halottak napjára a temető újra rendezett és biztonságos legyen, ennek érdekében kérjük
a látogatók türelmét.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
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Pörög a fesztiválbiznisz – Szegeden háromezer család él közvetlenül az idegenforgalomból

Dupla vagy semmi a tét
Egy kutatás szerint a fesztiválok ma már nagyobb
gazdasági hatással bírnak,
mint a kisebb iparágak. A
fesztiválszervezésre költött
minden egyes forint 2,2 forint GDP-bővülést generál.
Szeged gazdaságának is
fontos motorja a sok rendezvény és a dinamikusan
bővülő idegenforgalom.
A fesztiválok ma már nagyobb gazdasági hatással
bírnak, mint a kisebb iparágak. A hazai piac teljes forgalma évente átlagosan 16
százalékkal nőtt az elmúlt
fél évtizedben, miközben a
felnőtt magyar lakosság 60
százaléka részt vett már a
hatezer magyarországi fesztivál valamelyikén – derül ki
a Budapesti Gazdasági Egyetem kutatásából. A két éven
keresztül zajló gazdasági
hatásvizsgálat során többek
között azt vették górcső alá,
hogy országos és helyi szinten mekkora jövedelmet,
hozzáadott értéket és adóbevételt generál, valamint
mekkora
foglalkoztatást
eredményez egy-egy fesztivál.
A kutatást vezető Solt
Katalin rámutatott: a társadalmi hatást, az életminőség
változását, az élményszerűséget csak leírni tudják,
számszerűsíteni nem, noha
ez is mércéje a sikeres
rendezvényeknek. Kiderült,
hogy a fesztiválszervezésre
költött minden egyes forint
2,2 forint GDP-bővülést generál. Ma már egyre több önkormányzat ismeri fel, hogy
a fesztiválok hatása összetett és pozitív mind a helyiek
életminőségének javítása,
mind a hagyományőrzés
és a turizmus fellendítése
szempontjából.

Sokaknak ad
biztos megélhetést
a vendégváró város
Szeged igazi fesztiválváros:
kora tavasztól késő őszig
szinte minden hétvégén
akad valamilyen gasztrovagy kulturális fesztivál.
A legnagyobb múltú hazai zenei fesztivál, a SZIN
1968-as indulásával egy évvel még a világ legismertebb
rockfesztiválját, a woodstockit is megelőzte. 2003
óta – mióta a szegedi önkormányzat mellé állt – beírta
magát az országos rendezvé-

A Dóm téri bormustrán most először csak üvegpohárban szolgálnak ki. Képünk archív.
nyek sorába. Mára a legzöldebb és legbiztonságosabb
hazai fesztivál lett, amelyen
a jubileumi évben a látogatók száma átlépte a bűvös
százezret. Egy 500 millió forintos fejlesztés nyomán pedig már egyharmaddal több
vendéget tud fogadni.
– A SZIN tavaly önmagában is nyereséges volt,
de ennél sokkal fontosabb
az, hogy a jóval nagyobb
haszon a város vállalkozóinál – a szegedi üzletekben, vendéglátóhelyeken,
cukrászdákban, taxisoknál
és szálláshelyeken – csapódik le. Ez többszöröse a
rendezvény bevételének –
mondta a fesztivált szervező
Szegedi Rendezvény- és Médiacentrum ügyvezető igazgatója, Jávorszky Iván.
Elsősorban a nagyszámú városi rendezvénynek
és fesztiválnak köszönhető,
hogy ma már Szegeden több
ezren élnek a turizmusból és
a vendéglátásból. Évek óta
sokaknak ad biztos munkát
és megélhetést a vendégváró város. Szegeden közvetlenül az idegenforgalomból,
a fesztiválok szervezéséből
és kiszolgálásából ma már
közel háromezer család él
meg, s ha ehhez a beszállítókat is hozzászámítjuk, akkor
ez a szám akár hat-hétezerre is tehető.
A térségben ez a harmadik
legjövedelmezőbb
iparág, amelyet csak a tudományos tevékenység és
a kommunikáció előz meg –
ezt állítja a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkama-

ra által összeállított, a megye gazdaságát bemutató
Top 100 kiadvány.

Egyre több vendéget
és bevételt hoznak
a fesztiválok
A rendezvény- és fesztiválszervezéssel is foglalkozó
Szegedi Vásár és Piac Kft.
tavalyi közgyűlési beszámolójából az derül ki, hogy a
cég ebből a tevékenységéből
származó bevétele évről évre
dinamikusan nő: míg 2017ben 253 millió, addig tavaly
már 290 millió forint folyt be
a társaság kasszájába terület-bérbeadásból, reklám- és
fesztiválszervezésből, ami
egyetlen év alatt 14,5 százalékos növekedést jelent.
– A gazdaságilag legsikeresebb fesztiválunk idén
is a májusi 25. Szegedi Borfesztivál és Szeged Napja
Ünnepségsorozat volt. A tíz
nap alatt háromszázezer látogatója volt a fesztiválnak,
jelentős részük turista, aki
a szegedi vállalkozók bevételét gyarapította – mondta
Németh István, a Szegedi
Vásár és Piac Kft. ügyvezető
igazgatója.
És tegyük hozzá: a város
bevételeit is növelték, hiszen
a vendégek többsége idegenforgalmi adót is fizetett
az itt eltöltött napok után.
Az Szegedre érkező turisták által befizetett adó évek
óta dinamikusan nő: míg
2017-ben 181, addig 2018ban már 217 millió forinttal
járultak hozzá a város költségvetéséhez.

Az egyre sikeresebb és
ma már országszerte jegyzett fesztiválok is jelentős
részt vállalnak abban, hogy
Budapest és a fürdővárosok
után Szeged a turisták legkedveltebb célpontja.

A szabadtéri több,
mint kulturális misszió
A szegedi fesztiválnyár zászlóshajójának számító szabadtéri játékok idei előadásait nyolcvanezren látták,
ami rekord.
– A Dóm téri játékok nem
csupán egy kulturális mis�szió, hanem sokkal több annál. Komoly szerepet tölt be
Szeged gazdasági életében
is, és jelentős marketingértéket képvisel – mondta
Herczeg Tamás igazgató. Ez
a hazánkban páratlan színházi birodalom idén nyáron
több mint félmilliárd forintnyi
bevételt generált a város kereskedőinek, szállásadóinak
és vendéglátósainak.
A sikeres rendezvények
gazdasági hatását a helyi
szállodaipar is megérzi. Szegeden az elmúlt években folyamatosan nőtt a vendégek
és a vendégéjszakák száma:
míg 2017-ben 207 ezer vendég 415 ezer éjszakát töltött
Szegeden, addig 2018-ban
már 223 ezer vendég 444
ezer éjszakát. A helyi kereskedelmi szálláshelyeken
lecsapódó bevétel pedig
ma már eléri a 3,5 milliárd
forintot, és évről évre egyre
növekszik.
Rafai Gábor

Vélemény
Ha a Fidesz azt mondja…
Kövér László azt mondta Szegeden egy fideszes fórumon,
hogy az önkormányzati választásoknak nem az országos
politikáról, a pártpolitikáról, hanem az adott településről és
a helyi közösségről kell szólnia. Ennek teljesen ellentmond,
hogy a Fidesz-központból Szegedre telepítették a kormánypárt második legerősebb emberét, a pártigazgató Kubatov
Gábort és martalócait, akik hónapok óta tolják a pártpolitikát, és fertőzik hazugságaikkal a város levegőjét. Ocsmány
kútmérgezők, akik szolgai módon hajtják végre az országos
pártközpont utasításait. Mert a Nemzeti Együttműködés
Rendszerében nem viseli el, nem tudja elviselni a Fidesz, ha
valami nem az övé.
Telhetetlen brancs.
Ilyen a Fidesz.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy megvédi a nyugdíjakat, akkor az azt jelenti, hogy ellopja hárommillió ember magán�nyugdíj-pénztári megtakarítását.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy nem lesz tandíj, akkor az
azt jelenti, hogy minden korábbinál több egyetemistának
kell százezreket fizetnie félévenként a tanulásért, amit „újbeszélül” nem tandíjnak, hanem hallgatói hozzájárulásnak
nevez a Fidesz.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy a Déli Áramlat megépítése
hazaárulás, akkor kormányra kerülve teljes mellszélességgel kiáll a vezeték mellett.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy rezsicsökkentés, akkor az
azt jelenti, hogy a lakossági gáz és áram hatósági ára bőven
drágább az indokoltnál.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy nem fogad be egyetlen
bevándorlót sem, akkor az azt jelenti, hogy ezrével engedi
be komoly ellenőrzés nélkül a fizetős migránsokat. Jöhet az
országba akár az Oszáma bin Ládent pénzelő szaúdi milliárdos, az ukrán maffiózó és a letöltendő börtönbüntetésre ítélt
macedón politikus is.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia átszervezése erősíti a kutatás szabadságát, akkor az azt jelenti, hogy megcsonkítja az MTA-t, és kivégzi a
kutatóhálózatot.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy Szent István óta nem voltak olyan fejlesztések az oktatásban, mint most, akkor az
azt jelenti, hogy mindent a központból irányítanak, az agyonterhelt gyerekek egyentankönyvből tanulnak, és a Fidesz
mondja meg, ki lehet az iskolaigazgató, amibe szeptember
óta már nincs beleszólása se a szülőknek, se a diákoknak,
se a tantestületnek.
Ha a Fidesz azt mondja, hogy szabad a sajtó, akkor az
azt jelenti, hogy beszántja az ellenzéki újságokat, megszállja a szerkesztőségeket, kirúgja a kritikus hangú újságírókat,
gigantikus, központosított Fidesz-médiabirodalmat épít,
amelynek legfőbb feladata a kormányzati propagandahírek
és lejárató cikkek gyártása.
Ha a szegedi Fidesz azt mondja, jobban vezetné a várost,
akkor az azt jelenti, hogy a Fidesz-központból idevezényelt,
közigazgatási szakembereknek álcázott politikai komisszárok szállnák meg Szegedet, és helyeznék gyámság alá az
önkormányzatot, ahogy ez a Bartha-érában és legutóbb Pécsett is megtörtént.
Ha a szegedi Fidesz azt mondja, hogy győzelme esetén
biztonságban érezhetik magukat az önkormányzat dolgozói,
valamint a város cégeinek és intézményeinek vezetői és
munkatársai, akkor az azt jelenti, hogy meneküljön, ki merre
lát, mert ha hatalomra jutnak, mindenkit azonnal kirúgnak,
a portástól az igazgatóig. Amikor 2010-ben többségbe került
Szegeden a jobboldal a közgyűlésben, rögvest utcára tettek
minden cégvezetőt, teljes vezetőségeket fejeztek le, és alsóbb szinteken is tisztogatásba kezdtek. Pozícióba ültették
és kistafírozták a pártkatonákat, a fideszes rokonokat, a fideszes cégek pedig zsíros megbízásokat kaptak különböző
szolgáltatásokra, amelybe kis híján belerokkant a város.
Ilyenek.
Telhetetlen brancs.
Jól ismerik őket a szegediek.
Molnár Tibor
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Családi nap Felsővároson és Alsóvároson
Ugrálóvár, lovas kocsikázás,
kisvonatozás, arcfestés, íjászkodás és a Peter & Pan
koncertje – ez is szerepelt
a felsővárosi családi nap
programján. A Pille utcai
játszótéren mintegy százötvenen gyűltek össze a múlt
szombaton a hagyományos
nyárzáró családi programon.
Szentgyörgyi Pál – aki
több ciklus óta képviselője
a városrésznek – most nem
indul egyéni jelöltként az
önkormányzati választáson,
de az Összefogás Szegedért
Egyesület listáját vezeti. Az
Összefogás felsővárosi egyéni képviselőjelöltje Urbán
Tamás, aki több helyi lakos-

Kovács Tamás, az Összefogás Szegedért Egyesület
alsóvárosi képviselőjelöltje a lufihajtogatásba is besegített
a Szabadság téri családi napon. Fotók: Szabó Luca
sal beszélgetve kiemelte: a
közösségépítés egyik fontos
eleme, hogy több generáció
töltse együtt a szabadidejét.

Rengetegen vettek részt az alsóvárosi családi napon.

Ezért tartja ő is fontosnak a
családi napokat.
A rendezvényre kilátogató Botka László polgármester hangsúlyozta: a
választások tétje, hogy folytatódhat-e a békés építkezés Szegeden, ami oly sok
eredményt hozott a felsővárosiak számára is, akiknek
a bizalmába ajánlotta Urbán
Tamást. Elmondta, az egyéni
körzetekben induló jelöltek
kiválasztásánál fontos szempont volt a folytonosság, de
a fiatalításra is szükség van
a jövő nagy terveinek megvalósításához.
Családi napot tartottak
Alsóvároson is. A Szabadság
téren ugrálóvárral, arcfes-

téssel, kézműves-foglalkozással, lufihajtogatással és a
Csiga Duó koncertjével várták a kicsiket, a felnőttek pedig egészségügyi szűrésen
vehettek részt.
– Több mint négyszáz
családdal beszélgettünk az
elmúlt hetekben, összegyűjtöttük a városrészre vonatkozó fejlesztési igényeket
– közölte lapunkkal Kovács
Tamás, az Összefogás Szegedért Egyesület alsóvárosi
képviselőjelöltje. Mint elmondta, teljesen felújítják
a Szabadság téri sportpályát, két kisebb pálya épül,
a focipálya műfüves borítást

Lovon egy indián a felsővárosi családi napon.
kap; a másik pályán pedig
kézilabdázni és kosárlabdázni lehet majd. A salakos
futókört rekortánra cserélik,

Urbán Tamás, az Összefogás Szegedért Egyesület felsővárosi képviselőjelöltje (jobbra) a Pille utcai családi napon.

és új világítást is kap a tér,
így az őszi-téli időszakban is
lehet majd sportolni. A fejlesztésről a családi napra
kilátogató Botka László polgármesterrel is egyeztetett
Kovács Tamás.
A képviselőjelölttől többen is kérték, hogy parkosítsa a Ballagitó soron lévő
fás területet. A tervek között
egy parkos pihenőövezet kialakítása szerepel, akár egy
tóval a közepén. Alsóváros
emblematikus terén, a Mátyás téren is fejlesztéseket
terveznek, szökőkúttal, új
közösségi térrel. – Célunk,
hogy még jobban használható legyen a Mátyás tér közösségi programokra – mondta
Kovács Tamás.

Tábla őrzi a legendás szegedi festő,
Zoltánfy István emlékét

Ovi-sportpályát avattak
Makkosházon

Emléktáblát kapott Szeged legendás festője, Zoltánfy István, aki most lett volna
75 éves. Kiss Jenő szobrászművész alkotása a Tömörkény-gimnázium falára került,
amelyben Zoltánfy is tanított.

A makkosházi óvodában felállított pályát azonnal birtokba vették a gyerekek.
Fotó: Szabó Luca
Három ovi-sportpálya készült el, és újabb három
építését tervezi az önkormányzat. Kedden avatták
fel a makkosházi óvoda
pályáját. Az ovi-sportpályák 6 x 12 méteres, multifunkciós, műfüves pályák,
röplabdára, kosárlabdára,
kézilabdára és focira is alkalmasak.
Botka László polgármester
az ünnepségen elmondta, az
átfogó óvodafelújítási programban hat óvoda újul meg.
Négy már elkészült, kettő-

ben hamarosan végeznek
a munkával. A felújításokra
uniós és saját forrásból 1,5
milliárd forintot fordított a
város. – Folytatjuk a programot, mert nincs annál fontosabb, mint hogy a gyermekeink biztonságos, kényelmes
és korszerű környezetben
legyenek – hangsúlyozta a
polgármester. Az épületfelújítások mellett indította be
a város az óvodai sportpályák fejlesztését.
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványhoz benyújtott
sikeres pályázatnak köszön-

hetően 45 millió forintból a
makkosházi, a Cső utcai és
az egyik újszegedi óvodában
épült ovi-sportpálya, de még
további három pálya építésére pályázik az önkormányzat.
Bokros Csilla, az OviSport Közhasznú Alapítvány
munkatársa elmondta, hogy
egy pálya építési költsége
15 millió forint; a pályák kialakítása mellett az óvodák
speciális eszközkészletet is
kapnak ebből az összegből,
s az óvodapedagógusok
képzését szintén az alapítvány biztosítja.

– Zoltánfy Istvánt nemcsak azért tartjuk
nagyra, mert hihetetlenül tehetséges festő
volt, hanem azért is, mert tehetségével a
mi életünket, Szegedet és vidékét, a szegedi emberek életét festette meg. Zoltánfy
István Szeged egyik legnagyobb festője
még akkor is, ha élete tragikusan korán ért
véget. De így is teljes értékű munkásságot
hagyott örökül városunknak. Képei mindig
kiemelt helyen fognak szerepelni. Óriási
érték, hogy az ő különleges látásmódján
keresztül is megismerhetjük városunkat.
Zoltánfy István művészete egyedülálló és
pótolhatatlan, ezért Szeged ápolni fogja
emlékét, és büszkén hirdeti továbbra is
munkásságát – mondta avatóbeszédében
Botka László polgármester.
– A mai napig nem fogtuk fel, hogy nincs
közöttünk. Ha szembejönne velünk a folyosón,
nem is tűnne fel, hogy már több mint harminc
éve nincs közöttünk, annyira jelen van az életünkben. Zoltánfy Pista nagyon tudta, mik az
igazi értékek: mindenekelőtt a családja, a hivatása, a kollégái iránti barátsága. Soha nem volt
nagyravágyó. Hiúság, dicsőség iránti sóvárság
nem árnyékolta be a gondolatait, érzéseit –

Botka László polgármester koszorút
helyez el Zoltánfy István emléktáblájánál.
A legendás szegedi festő élete
tragikusan korán ért véget. Fotó: Szabó Luca
emlékezett vissza egykori kollégájára Beliczai
Mária szobrászművész.
Zoltánfy 1988. augusztus 13-án nagyobbik
lányával, Máriával Németországba indult: múzeumokat szerettek volna megnézni. Mindös�sze néhány kilométerre jártak az osztrák–magyar határtól, amikor Gattendorf mellett egy
ittas osztrák sofőr hátulról beléjük hajtott. Az
autójuk kigyulladt; Zoltánfy lánya kirepült a járműből, és túlélte a balesetet, a kivételes tehetségű, vétlen festőművész azonban a helyszínen életét vesztette. Mindössze 44 éves volt.
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Tanszerekre és rezsire költik
a tízezer forintos
önkormányzati támogatást
Hasznosnak és szép gesztusnak tartották a szeged.hu által
megkérdezett, általános iskolás gyermekeket nevelő szülők,
valamint a nyugdíjasok az önkormányzat 10 ezer forintos
támogatását. A szülők többsége tanszereket vett belőle, az
idősek többnyire a számlákat fizetik be a támogatásból.
Botka László polgármester májusban jelentette be az új
szociális támogatási formát. Mint elmondta, az önkormányzat minden szegedi nyugdíjas életét igyekszik megkönnyíteni
azzal, hogy az idei évtől alanyi jogon 10 ezer forintos támogatást nyújt az időseknek, a gyermekeket nevelő szegedi
családokat pedig szintén alanyi jogon 10 ezer forinttal támogatja minden általános iskolás gyermek után.
A polgármester hangsúlyozta: a juttatásokat az önkormányzat Szeged jól működő gazdaságának köszönhetően
tudja biztosítani az iparűzésiadó-bevételből.
A szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szegeden élő, általános iskolás gyermeket nevelő családok szeptember 15-ig igényelhették meg az önkormányzat új, 10 ezer forintos beiskolázási támogatását.
Ez volt a végső határidő, de nagyon sokan már a nyáron
megigényelték és meg is kapták a tanévkezdési támogatást.
A 34 ezer szegedi nyugdíjas szeptember elején kapta
kézhez a 10 ezer forint értékű új önkormányzati támogatásról szóló határozatot. Nekik a Magyar Posta kézbesítette a
támogatást.
A szeged.hu megkérdezte a szülőket és a nyugdíjasokat
a támogatásról. Az erről készült videó itt látható: https://
www.youtube.com/watch?v=nnrvzodC9-w

●

Összesen ötvenöt gyermekkel költöznek a családok új otthonaikba

Újabb 37 szociális bérlakás talált gazdára
zat
szociálisbérlakás-rendelete szabályozza, amely
biztosítja, hogy egy objektív
pontozásos rendszer szerint
bírálják el a kérelmeket. A
most lakáshoz jutó új bérlők
30–69 négyzetméter alapterületű lakások közül választhattak.
– A családok összesen
55 gyermeket visznek magukkal új otthonaikba, ami
különösen fontos számunk-

Vígh Rozáliának gratulál Botka László polgármester. Fotók: Iványi Aurél
Az országban egyedülálló szociális bérlakásprogramnak
köszönhetően négy év alatt 700 szegedi család jutott felújított önkormányzati bérlakáshoz – mondta Botka László
polgármester a városházán, azon a rendezvényen, amelyen újabb harminchét lakást adtak bérbe a rászoruló családoknak.
– Ötször próbálkoztam, eddig sikertelenül, de most
végre megkaptam a kért
bérlakást – mondta boldogan Bakó Ádám, aki egyedül költözik a Székely sori
garzonházba. Ugyanitt lelt
új otthonra Pál Brigitta és
párja, akik tündéri kisgyermekükkel együtt költöznek

Az új bérlők 30–69
négyzetméter alapterületű lakások közül
választhattak.
A megkérdezettek örültek a 10 ezer forintos támogatásnak.

Olyan fákat ültetnek Szegeden,
amelyek jól tűrik a városi klímát
A szeptember 9-i viharkárok
is jelezték, hogy szükség van
a szegedi faállomány folyamatos felülvizsgálatára és
megújítására. Idén 40 millió
forint áll rendelkezésre a farekonstrukciós munkálatokra. Húszmillió forintot már
felhasználtak,
húszmillió
forintból pedig újabb fatelepítési program indul az év
végéig.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. által készített farekonstrukciós javaslat alapján a városi klímát jól
tűrő, többségében 12–16
centiméter
törzsátmérőjű
díszfákat telepítenek még
az idén városszerte. Makrai
László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója a szeged.hunak nyilatkozva elmondta:
ezek a fák kétszer-három-

szor iskolázottak és földlabdásak, így már elég erősek a
kiültetéshez, és megmaradnak az új helyükön. Makrai

László példaként felsorolt
néhány helyszínt és fafajt
(lásd keretes írásunkat),
ahol fákat ültetnek ki.

Tervezett helyszínek, fafajok
és darabszámok
· Kossuth Lajos sugárút: keleti ostorfa, 10 darab
· Szentmihály, Petőfi utcai játszótér: mezei juhar, 20 darab
· Duda utca 24. előtti tér: magyar kőris, 20 darab
· Negyvennyolcas utca: gömb kőris és ezüsthárs, 15-15 darab
· Piroska tér: ezüsthárs, 10 darab
· Alsó-nyomási sor: juharlevelű platán, 12 darab
· Szentháromság utca: piros virágú vadgesztenye, 3 darab
· Tanító tér: rózsaszín virágú japán díszcseresznye, oszlopos
szil, magyar kőris, 10-10 darab
· Rókusi körút 9.: éger, 6 darab
· Fülemüle utca (a Hargitai és a Katalin utca között): magyar
kőris, 10 darab
· Csongrádi sugárút 73.: tarka levelű juhar, 5 darab
· Kismartoni utca 1.: gömb páfrányfenyő, 5 darab
· Jósika utca 31.: oszlopos növekedésű gyertyán, 4 darab
· Vértói út troliforduló: oszlopos kocsányos tölgy, 4 darab

Újszegedre. Vígh Rozália is
Újszegedre költözik a két
kisgyermekével, ők a Temesvári körúti toronyházban kaptak felújított bérlakást. Mindannyian nagyon
boldogok voltak. Biztosak
benne, hogy könnyebb lesz
az életük, hiszen az eddigi
albérletük árának csak a töredékét fogják fizetni bérleti
díjként.
A jelképes kulcsátadáson Botka László polgármester köszöntötte azt a 37
új bérlakás-tulajdonost, aki
az IKV legutóbbi pályázatán

Sok család számára jelent hatalmas
könnyebbséget, ha a
piaci ár harmadáért
bérelhet lakást az önkormányzattól.

nyerte el valamelyik felújított önkormányzati lakás
bérleti jogát. A polgármester
hangsúlyozta, hogy az önkor- ra – mondta Botka László. A
mányzat olyan bérlakásprog- polgármester azt is hozzátetramot hajtott végre az utób- te, hogy folytatódik a bérlabi esztendőkben, amelynek kásprogram, hiszen sok csaeredményeként
hétszáz lád számára jelent hatalmas
szegedi család költözhetett könnyebbséget, ha a piaci ár
városi tulajdonú ingatlanba. harmadáért bérelhet lakást
Mint kiemelte, most, hogy az önkormányzattól.
lakhatási válság van az országban, a szegedi
program jelentősége
még a korábbinál is
nagyobb.
A végső cél az,
hogy a városban
mindenki, aki rászorul, és megfelel
a pályázati feltételeknek, kaphasson
bérlakást. Ez utóbbiBakó Ádám ötször próbálkozott,
akat az önkormánymost megkapta a bérlakást.
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Mit valósítanának meg a következő években?

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek
Mit valósítanának meg, ha mandátumot szereznek az önkormányzati választáson? Milyen terveik vannak a választókerületükben? Mit javasolnak nekik az ott élők?
Az Északi városrészben, a
Franciahögyön, a Délikert városrészben és Kiskundorozsmán jártunk az Összefogás
Szegedért Egyesület képviselőjelöltjeivel, akik terveikről
beszéltek, de a helyiek is elmondták, mit szeretnének a
lakóhelyükön.

Molnár Zoltán
elkötelezett
környezetvédő
Mint minden paneles lakóövezetben, itt is rendkívül
fontos, hogy minél több zöldfelület tegye élhetőbbé a környéket. Ezért szeretné a 9.
választókerületben Molnár
Zoltán, hogy az Északi városrészben és Rókuson lévő házak mellett is kialakuljanak
olyan kiskertek, amilyeneket

tartja, szorgalmazza a geotermikus hő felhasználásával kibővülő távfűtés minél
szélesebb körben való kiépítését. Ez jelentősen csökkenteni fogja a körzetben a
károsanyag-kibocsátást.
A képviselőjelölt másik
szívügye az elesettek, a
hátrányos helyzetűek segítése. A körzetben található
a Szegedi Mozgássérültek
Alternatív
Egyesületének
egyik irodája. Kalmár Rozália, az egyesület munkatársa
azzal kereste meg Molnár
Zoltánt, hogy segítsen a bejáratuk előtti járdaszakasz
felújításában. Kalmár Rozália elmondta, hogy a mozgásukban amúgy is erősen
korlátozott emberek számára rendkívül nehéz a közlekedés a megrongálódott,

Névjegy:
Molnár Zoltán
Rövid életrajz: 1962ben született Szegeden. A Radnóti Miklós
Gimnáziumban érettségizett, majd technikusi végzettséget szerzett. Korábban családi
vállalkozásukban dolgozott, 2015 óta a
Szegedi Közlekedési
Társaság alkalmazásában áll. Két felnőtt
gyermeke van, az elmúlt 23 évben Rókuson élt, ebből 16 évig
a Franciahögy városrészben. A környezetvédelem elkötelezett
híve.

Molnár Zoltán, az Összefogás Szegedért képviselőjelöltje a környezetvédelemre
és a közösségépítésre is fokozott figyelmet szeretne fordítani. Fotók: Szabó Luca
ígérete szerint rövidesen felújítják a járda burkolatát.
Molnár Zoltán szerint át-

Kiemelt célja a zöldhulladék szervezett elszállítása;
le szeretné venni ezt a terhet

leten élés jogával, hiszen a
közterületek nem erre valók.
A Kispiacnál uralkodó áldatlan állapotokat fel kell számolni, az nem lehet éjszakai randalírozóhely, kocsma
vagy közvécé.

Simon-Fiala Donát
jobban kihasználná
a tereket
Klasszikus külvárosi, falusias környék a 3. választókerülethez tartozó négy városrész, melyek adottságai és
problémái is hasonlóak. Sok
helyen hiányoznak a járdák,
illetve felújításra szorulnak;
a terek egy részét pedig jobban ki lehetne használni.
Simon-Fiala Donát például
a régi szentmihályi futballpá-

lya közösségi térré alakításának nemrégiben beérkezett
lakossági igényét is örömmel felkarolná. Kecskéstelepen, a Cseh Imre téren is
létesülhetne egy zöldövezeti
kondipark, melyre a lakosokkal való beszélgetésekből
következtetve egyértelmű az
igény. Tervbe vette a Gyálarét
és Klebelsbergtelep közötti
kerékpárút megépítését, valamint a mart aszfaltos útjavítást olyan utcákban, ahol
erre nagy szükség van.
A vízelvezető árkok rekonstrukciójára szintén sok
helyen várnak, így mielőbb
el kell kezdeni ezeket a
munkálatokat is. Fontos lenne, hogy Kecskéstelepen az
Újvidéki utcánál található
gyalogátkelőt jelzőlámpássá

DR. SIMON-FIALA DONÁT (AZ ÖSSZEFO-

Kalmár Rozália a mozgáskorlátozottak egyesülete előtti járda rendbetételét kérte Molnár Zoltántól.
Hamarosan lesz rá megoldás.

GÁS SZEGEDÉRT EGYESÜLET JELÖLTJE)
KÖRZETE: Gyálarét, Klebelsbergtelep,

Szentmihály és Kecskéstelep
Tarjánban és Makkosházon
már láthatunk. Mivel a környezetvédelmet az egyik
legfontosabb küldetésének

elhasználódott járdaszakaszon. A bejelentést követően
a képviselőjelölt felmérette
a terepet, és a szakemberek

MOLNÁR ZOLTÁN (AZ ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT EGYESÜLET JELÖLTJE)
KÖRZETE: Északi és rókusi városrész,
Franciahögy és Harmónia lakópark
TERVEI:

• Cső utcai óvoda felújítása
• A Bibó utca rendbetétele
• A Diófánál lévő kispiac újjáépítése
• Gyalogátkelő létesítése a Csongrádi sugárút
és a Tündér utca kereszteződésében
• Biztonságos és tiszta kiserdő
• Környezetbarát távfűtés
• Átfogó út- és járdafelújítás
• Szeged szabadstrandjainak újranyitása

fogó út- és járdarekonstrukciós programmal jelentősen
lehet javítani az itt élők
életminőségén. A veszélyes
útkereszteződéseknél mindenképpen át kell alakítani
a közlekedési rendet, s ahol
szükséges, lámpás gyalogátkelőt kell létesíteni. Fontosnak tartja ugyanakkor
a közösségépítést is, így a
családi napok nem maradhatnak ki a jövőben sem a
környéken élők naptárából.
A felújított parkok és játszóterek biztonságossá tételét
szintén alapvető feladatnak
tartja Molnár Zoltán, ezért a
közbiztonság javítása is az
ígéretei között szerepel.

a lakókról, és a város környezetvédelmi társaságával
rendszeres, megfelelő időközönként elvégeztetni a feladatot. Mint a Franciahögy
korábbi lakója, első kézből
ismeri a Bibó utcai áldatlan
állapotokat. Évtizedes problémát old meg azzal, hogy
a következő hetekben, még
a választások előtt hozzákezdenek az aszfaltburkolat
megépítéséhez.
Baloldali
politikusként
hiszi és vallja, hogy a hajléktalankérdést
nem
a
büntetőjog eszközeivel kell
megoldani; a közterületen
tartózkodás joga mindazonáltal nem egyenlő a közterü-

TERVEI:

• A legrosszabb utcák rendbetétele mart
aszfalttal
• A köves és földes utcák leaszfaltozása
• A biológiai szúnyogirtás meghonosítása, amelynek
érdekében fecskeházakat telepítenek a Tisza
és a Holt-Tisza partjára
• Ingyenes vakcinát bocsátanak a kutyatulajdonosok
rendelkezésére a szívférgek ellen
• A Holt-Tisza partjának fejlesztése, túraútvonalak
kiépítése a rehabilitáció után
• Hamarosan elkészül a klebelsbergtelepi óvoda
• Hozzálátunk Gyálarét központjának megújításához
• Kijavítjuk a tompaszigeti és gyálai kiskertekhez
vezető utakat
• Új kerékpárutat építünk Gyálarét és Klebelsbergtelep
között
• Kezdeményezzük, hogy a Horgosi úti kerékpárút
csatlakozzon a Szabadkai útiba
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Névjegy:
Simon-Fiala
Donát
A 29 éves képviselőjelölt menyasszonyával
él Szegeden, jövőre
lesz az esküvőjük.
Egyetemi tanulmányait
a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán végezte. A
diploma megszerzése
után öt évet dolgozott a
szegedi fogászati klinikán, majd a szakvizsga
megszerzését követően tanársegédi állást
kapott az egyetemen.
2019
augusztusától
körzeti fogorvosként
dolgozik a városban.

Simon-Fiala Donát,
az Összefogás Szegedért képviselőjelöltje
alakítsák át, és a Gera Sándor utcánál is létesüljön egy
zebrás átkelő. Szintén szükséges volna az ott élők számára, hogy az utóbbi időben
felerősödött teherforgalmat
korlátok közé szorítsák.
Farkas Lajos gyálaréti
lakos többek közt azt javasolta a képviselőjelöltnek,
hogy amennyiben elnyeri a
lakosság nagyobb részének
támogatását, a négy településrészen megfelelő idő-

– Számomra sokkal fontosabb például, hogy a dorozsmai részönkormányzat
visszakapja eredeti rangját
és rendeltetését. Szeretném,

A gyálaréti Farkas Lajos azt ajánlotta Simon-Fiala Donátnak, hogy lakossági fórumon
hallgassa meg a helybeliek javaslatait.
kéréseik, igényeik vannak,
és ezzel csak akkor tudunk
érdemben foglalkozni, ha
megoldjuk a közvetlen képviseletüket.

deményezés, és látja, hogy
sokan használják a reggeli
és délutáni járatokat, de jó
lenne, ha egészen év végéig
megmaradna a lehetőség. A

közönként tartott lakossági
fórumokon mindig hallgassa
meg a közösség igényeit, és
munkáját igyekezzen ezekhez igazodva végezni.

Komjáti Zoltán
igazi közösségi ember
– Én nem csak főzőversenyekkel és bográcsozással
képzelem el a közösségépítést – mondja az 1. választókerület képviselőjelöltje.

Névjegy: Komjáti Zoltán
Komjáti Zoltán 41 éves, Kiskundorozsmán él. Szegeden született, és itt is nőtt fel, három testvérével együtt.
Nős, három gyermek büszke édesapja. Igazi közösségi ember, aki érzékeny a környezetében élő emberek
problémáira és nehézségeire.

A subasai Nagy Ildikó dicséri a sűrűbben járó 7F-es buszt, sőt év végéig meg is tartaná.
ha képviseltetné magát a
testületben Öreghegy, Subasa és Sziksósfürdő. Az itt
élőknek ugyanis speciális

Nagy Ildikó subasai lakos
például a szeptember elején bevezetett sűrűbb 7F-es
járatokat említi. Jó ez a kez-

képviselőjelölt szerint lehet
forrást találni arra, hogy október után is maradjanak a
sűrített járatok. Szerinte az
is fontos, hogy a Széksósi
úti buszmegállóknál zebrás
gyalogátkelőket alakítsanak
ki, mert rengeteg idős ember
és iskolás kel át nagy forgalomban az úttesten.

Speciális kezdeményezéssel is előállna Komjáti
Zoltán: bevezetné a 6791es kártyát a Szeged Kártya mintájára. Ennek az
lenne a haszna a helyiek
számára, hogy az ilyen irányítószámmal
rendelkező
családok kedvezményesen
vásárolhatnának helyi vállalkozásoktól, ugyanakkor
olcsóbban vehetnék igénybe a sziksósfürdői strand
szolgáltatásait is. Ezzel a
létesítménnyel egyébként
is komoly tervei vannak a
képviselőjelöltnek, ugyanis
amellett, hogy új medencével bővítené a strandot, célja, hogy a környékbeliek ne
Mórahalomra járjanak fürödni, hanem élvezzék a Sziki
nagyszerű vizét.
A gyorsabb, korszerűbb
internetszolgáltatást is fontosnak tartja, és további köztéri hulladékgyűjtőkkel és a
szemétlerakó bővítésével is
élhetőbbé tenné a környéket. Igazán vonzó ugyanis
az a csönd és béke, amely
Kiskundorozsmát és a környékét jellemzi, de a modern
vívmányokat, új fejlesztéseket is elérhetővé kell tenni a
helyi lakosok számára.

KOMJÁTI ZOLTÁN (AZ ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT EGYESÜLET JELÖLTJE)
KÖRZETE: Kiskundorozsma
TERVEI:

Komjáti Zoltán, az Összefogás Szegedért képviselőjelöltje bevezetné a helybelieknek
a kedvezményeket biztosító 6791-es kártyát.

• Új medence építése Sziksósfürdőn
• Átfogó járdafelújítási program beindítása
• Jegyautomata telepítése a központba
• A Jerney utcai iskola és óvoda felújítása
• Kerékpárút építése Bordány irányába
• Új kedvezménykártya azoknak, akiknek 6791-es
az irányítószámuk
• A 67-es buszjárat rácsatlakozó járattal történő
bővítése
• Az internetszolgáltatás fejlesztése
• A zöld és a szelektív hulladékgyűjtési rendszer
fejlesztése
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Kettős jubileumot ünnepeltek a szimfonikusok Tápai búcsú Fenyő Miklóssal
Kettős jubileumot ünnepeltek múlt vasárnap a
nagyszínházban a szegedi
szimfonikusok. Száz évvel
ezelőtt, 1919-ban alakult
meg a Szegedi Filharmonikus Egyesület zenekara,
a Szegedi Szimfonikus Zenekar nevet pedig ötven
évvel ezelőtt vette fel az
együttes. A jubiláló szegedi
muzsikusokat Botka László
polgármester köszöntötte.
– Száz évvel ezelőtt, a vesztes
háború és Trianon árnyékában szegedi civilek – orvosok,
ügyvédek, kereskedők – úgy
gondolták, lehet szépségre,
jóságra, kultúrára és zenére
is várost alapítani és jövőt
tervezni. Ezért létrehozták a
Szegedi Filharmonikus Egyesületet. Ebből született ötven
évvel ezelőtt a város szimfonikus zenekara, mely kilencvenkilenc muzsikusával máig Magyarország egyik legnagyobb
zenekara. Az elmúlt fél évszázadban kiváló karmesterek és
kitűnő zenészek tehetsége, kitartása és áldozatos munkája
teremtette meg a csodálatos
együtthangzást, a szimfóniát.
Köszönet érte – mondta Bot-

Ha szeptember, akkor tápai
búcsú. Már szeptember 27én elkezdődnek a programok.

Gálakoncertet adtak a szegedi szimfonikusok. Fotó: Iványi Aurél
ka László polgármester, majd
az együttes mai és korábbi
vezetőinek, tagjainak áldozatos munkáját Szeged város
plakettjével ismerte el.
Gyüdi Sándor, a szimfonikusok vezetője rövid köszöntőjében azt hangsúlyozta,
hogy a zenekar létrejöttéhez
és életben maradásához a
helyi civilek kezdeményezése
mellett a város támogatására
is szükség volt, majd átnyújtotta Botka Lászlónak a zenekar jubileumára készült emlékérem első példányát.
A jubileumi gálaesten elsőként Tóth Péter (Szeged
város felkérésére komponált)

műve, a Resurrexit csendült
fel, Gyüdi Sándor vezényletével. A nagyárvíz 140. évfordulójára született szimfonikus
alkotás a zene nyelvén foglalja össze a Tisza félelmetes
erejét és azt az eltökéltséget,
amellyel Szeged az újjáépítést

követően szebb lett, mint korábban. Az esten Max Bruch
és Bartók Béla műve is felcsendült. A gálaest szünetében megkoszorúzták Fricsay
Ferenc és Vaszy Viktor emléktábláját és mellszobrát a színház előcsarnokában.

Díjazottak
Szeged város plakettjét kapta Pál Tamás Liszt-díjas
karmester, Molnár László karmester, Gyüdi Sándor
Liszt-díjas karmester, zeneigazgató, Tóth János Andrásné gazdasági ügyintéző, Kálmán János kürtművész,
Natalia Gorbunova hárfaművész, Kosztándi István
Liszt-díjas hegedűművész, Kőrösi Györgyi gordonkaművész és Kecskés György kürtművész.

95 évesen rejtvényfejtéssel
és barátnőkkel tartja karban
magát Ilona néni

Árva Lajosné Zsuzsa nénit három lánya köszöntötte
a 90. születésnapján. Fotó: Szabó Luca

Zsuzsa néni hálás
a Mindenhatónak
a családjáért
Árva Lajosné Hargitai Zsuzsanna néni szeptember 14én töltötte be kilencvenedik
születésnapját.
Édesapja
mozdonyvezető volt, és munkája miatt
gyakran költöztek – így gyermekkora igen érdekes volt,
hiszen az akkori Nagy-Magyarország legszebb helyein
nőtt fel. Miután elvégezte
a védőnőképzőt, először
külterületi védőnői munkát
kapott. Küzdelmes, de szép
éveket töltött ott. Ez a generáció kezdte el megszervezni
a kisközségekben a védőnői hálózatot. Zsuzsa néni
területe Pusztamérges és

Öttömös volt. Ekkorra már
férjhez ment: párjával 46
boldog évet éltek együtt.
Házasságukból három
gyermekük született: Ági, Évi
és Zsuzsi. Hat unokája és
hét dédunokája teszi színessé mindennapjait. Korábban
nagyon szeretett festegetni,
olvasni, verseket írni, kézimunkázni, keresztrejtvényt
fejteni. Ma már nem teheti,
hiszen csak 5 százalékos a
látása. Deszken több mint
egy évtizedig volt körzeti
védőnő, majd a tüdőgondozóból ment nyugdíjba. 2010ben gyémánt-, 2015-ben pedig vasdiplomát kapott.

Nyári Antalné 1924. szeptember 10-én született Szegeden.
Nyomdász édesapját korán elveszítette. Édesanyját és bátyját követve nagyon fiatalon, 16
évesen jelentkezett munkára
az Újszegedi Kendergyárba.
Férjével is itt ismerkedett
meg. A gyár énekkarával rendezvényeken vettek részt. Sokat utaztak: a METESZ szervezésében bejárták az országot.
Hosszú éveken keresztül
fizikai munkát végzett különböző beosztásokban, majd
telefonközpontosként dolgozott. Szabadidejében örömét
lelte a kézimunkában, szeretett kötni, horgolni, hímez-

Szeptember 27-én, pénteken délután 3 órától sütiverseny lesz a Heller Ödön
Művelődési Házban, ahol
a tápai búcsú legfinomabb
süteményét keresik. Jelentkezni lehet név és telefonszám, valamint a kategória
megnevezésével (sós, édes,
krumplis lepény) szeptember
26-ig a művelődési házban
személyesen, a 62/317-245
telefonszámon vagy a hellermuvhaz@gmail.com e-mail
címen. Délután 5-től ugyanitt az Aranygyapjú Társulat
bábelőadásában láthatják a
Rúzsa Sándor, az alföldi betyár című darabot. Fél héttől
A tusrajztól a digitális grafikáig címmel nyílik meg a Szegedi Szépmíves Céh grafikusainak kiállítása, este hétkor
pedig kihirdetik a sütiverseny
eredményét. Délután 5 órakor a Szent Mihály-templomban nyílik kiállítás a Szegedi
Szépmíves Céh szervezésében Hévézi Endre, Somoskövi Sándor és Gereczné Deák

Zsuzsanna egyházi témájú
műveiből.
Szeptember 28-án, szombaton reggel 9 órától délig
vért lehet adni a Heller Ödön
Művelődési Házban. Délután
3 órakor menettánc és fogatos felvonulás indul Szabó
Sándor országgyűlési képviselő részvételével a művelődési háztól a Búcsú térig, ahol
negyed 5-től fellép a Tápai Hagyományőrző Egyesület, a Tápai Ifjú Citerások, a Nosztalgia
Néptáncegyüttes, a Gyöprugi
Ifjúsági Néptánccsoport, a
Gyöprugi Felnőtt Néptánccsoport, a Borica – Bálint Sándor
Néptáncegyüttes, a Pakulár Táncegyüttes, valamint
Számfira Máté és Számfira-Nagy Zita. Kísér a POR zenekar és a Kender zenekar.
A téren kézműves-foglalkozásokkal várják a gyerekeket. Este háromnegyed 7-kor
Botka László polgármester
és Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő köszönti a
megjelenteket, 7 órától pedig
Fenyő Miklós ad koncertet.
Szeptember 29-én, vasárnap 10 órától ünnepi szentmise lesz a Szent Mihály-templomban, körmenettel.

Misi bácsi életét
a muzsika tette teljessé

ni, gobelint varrni. 1979 óta
nyugdíjas. Férjét 25 éve veszítette el. Amíg egészségi állapota engedte, a nyugdíjasklub
tagja volt, rendezvényekre,
előadásokra, kirándulásokra
járt. Napjait rejtvényfejtéssel,
olvasással, tévézéssel tölti.
Három gyermeke, négy
unokája, két dédunokája van.
A szegedi önkormányzat nevében Szénási Róbert
területi önkormányzati képviselő adta át Botka László
polgármester jókívánságait,
a miniszterelnök nevében a
Humán Közszolgáltatási Iroda munkatársa köszöntötte
Ilona nénit.
Vereb Misi bácsit a mindennapokban
a lánya, Szilvia segíti. Fotó: Szabó Luca

Az ünnepeltet a barátnői, Szénási Róbert önkormányzati
képviselő és Farkas Katalin, a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntötte. Fotó: Szabó Luca

Vereb Mihály 1929. szeptember 16-án született Jászszentlászlón. Hárman voltak
testvérek. Ötven évig élt
házasságban, melyből két
lánya született. A Dégáznál
dolgozott vállalati gépkocsivezetőként, onnan is vonult
nyugdíjba.
A zene mindig fontos szerepet töltött be az életében:

cimbalmon és szájharmónikán is tudott és szeretett
játszani.
Az ünnepeltnek 5 unokája és 2 dédunokája van. Mindennapjaiban lánya segíti.
A szegedi önkormányzat és
a miniszterelnök nevében a
Humán Közszolgáltatási Iroda munkatársa köszöntötte
Misi bácsit.
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Fel nem foghatom
Képzeljük csak el, egy tálentum
(mondjuk egy miniszterelnök),
aki annyira okos, hogy még a
mesterséges intelligencia szakértője is, olyan gép létrehozásán dolgozik, amely ötvözi a
világ összes tudását az emberi
érzelmek teljes skálájával. Mi is
történhetne? Ugyanis politikusaink némelyike úgy viselkedik,
mintha embertársai fölött állna
rangban, tudásban és minden
egyébben. Mintha tévedhetetlen zsenik lennének. Érdekes
módon lépten nyomon úgy is
cselekednek.
„A csatlakozáskor (EU) még
éltanulók voltunk, de már szinte mindenki megelőzött minket
a régióban” – állítja Petschnig
Mária Zita közgazdász, pénzügykutató. A Népszavának adott
interjújában úgy összegezte
országunk eddigi sorsát, hogy
„a központosítás, mint általános elv, a hatalom, a diktatúra
gyakorlásának a módszere.
(…) Egy fokozatosan lecsúszó
ország leszünk, ahol tönkremegy az állami egészségügy és
az állami oktatás, összeomlik
a nyugdíjrendszer. (…) Vis�szatérőben a béresek, cselédek, illetve a nagybirtokosok,
mágnások világa.” Amire ugye
legutóbb a második világhá-

ború előtt volt példa. De kinek
jó ez? Bizonyos, hogy az emberek többségének nem. Mert
mára olyan mértékű lett a
vagyoni differenciálódás, ami
egészségtelenül durva diszkriminációt eredményezett az emberek között!
Mindennek a tetejébe olyan
„alkotmányos költség” terheli a
társadalmat, amely, ha ennyire
bevett gyakorlat marad a korrupció, akár a 20-25 százalékot
is elérheti.
Nem is olyan régen Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes
(fővadász) azt találta mondani, hogy „ha mindenki a saját
helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik, akkor tudjuk
folytatni Szent István királyunk
országépítő művét”. Én meg
azt ajánlom politikusaink szíves figyelmébe: ezer év ma már
olyan nagy távolság az emberi
élethez viszonyítva, hogy amit
ma tanulunk arról a világról,
lehet, hogy annak már a fele
sem igaz. (Lásd az Orbán-rezsim „történelemformáló” ténykedését, most épp Horthy Miklós kormányzó világát visszasírva, nem restellve őt példaképnek állítani.) Az persze igaz,
hogy múlt nélkül nincs jövő,
viszont a múltért nem áldoz-

hatjuk föl a jövőt. Nappal gyújt
gyertyát az, aki folyton a múltat
idézi.
Az Orbán-kormány legalapvetőbb bűvös szava a „gyűlölet”. Ennek következtében
már sok évvel ezelőtt kettészakították társadalmunkat.
És még ők prédikálnak jogról,
erkölcsről, vallásról és hasonlókról, pedig minden szavuk hazugság, minden ténykedésük
önző és képmutató.
Fel nem foghatom az ilyen
emberi gonoszságot! Érthetetlen számomra az az emberi
indíttatás, ami olyan bátorságot ad a hatalomnak, hogy
aztán a Magyarországon élők
közvagyonát (nemegyszer személyes tulajdonát) megcsonkítja vagy teljes egészében eltulajdonítja, hogy aztán felhatalmazás nélkül (törvénytelenül,
amíg utólag és visszamenőleg
nem alkotnak új törvényt) elsősorban a maguk boldogulására
fordítsák.
Az emberek megérzik és
nagyra értékelik, ha őszintén
fordulnak feléjük, de az Orbán-rezsim eleve hátat fordít
a népnek. Megy a maga feje
után. A lényeg a hatalom megtartása.
Kutnyik Pál

Kinek jó? Kinek az érdeke?
Káosz uralkodik az emberek
fejében. A természetben nincs
káosz. Ott ok-okozati összefüggések vannak.
A megismerés azért fontos, mert amit nem tudunk,
nem ismerünk, az gyakran
félelmet gerjeszt bennünk. A
társadalomban más a helyzet. Nincsenek ilyen világosan
felfedezhető objektivitások.
Az önálló véleményeket hordozó egyedek vélekedései,
elfoglalt gazdasági helyzetük
és kulturáltságuk alapján a
társadalomban csoportokat
(akár osztályokat is) alkotnak.
Differenciálódás,
bonyolult
rétegződés indul. Lesznek
vezetők és vezetettek is a
megjelenő eltérő érdekek és
a kulturáltság alapján. Az első
gyűjtögető és vadászó emberi
csoporttól hosszú út vezetett
az athéni demokráciáig vagy
a világot uraló Rómáig. Fejlett jogrendszerük két fontos,
máig használt kérdést hagyott
ránk: „Kinek jó? Kinek az érdeke?” Napjainkban is fel lehet tenni ezt a két kérdést. A
sokak által kaotikusnak vélt
és számukra értelmezhetet-

len események sorában is érdemes ezzel a két kérdéssel
indítani az események feletti
gondolkodást.
Az elmúlt napokban több
cikkben „méltatták” városunk
elmaradását a többi megyei
város fejlődésétől. Az okát
annak vezetőjében vélik felfedezni. Egyik vezető politikusunk szerint könnyebb megegyezni azonos világlátású
feleknek a gazdaságról. A másik politikusi vélekedés már
nem ennyire árnyalt a felelős
megnevezésében. Végül olyan
beruházásokra és támogatások lehívására szólították fel
a polgármestert, amelyekben
a városvezetés nem illetékes.
Ezek a követelések jól hangzanak, és sokak számára fontos ügyek. A harmadik híd nélkül már bedugul, megbénul a
város közlekedése. Vádolják
a polgármestert, hogy sokszor megígérte. Valóban így
történt, mert a kormányzat is
sokszor megígérte. Legutóbb
2017-ben a miniszterelnök
úrral írásba is foglalták a városházán. Kezet is adtak rá,
a kormány mégis „fekteti”,

legalábbis az október 13-ára
kitűzött helyhatósági választásokig. Majd akkor meglátjuk,
kinek áll a zászló, hogy lesz-e
harmadik hídja Szegednek.
Íme a káoszteremtés helyi,
igen szemléletes példája.
Hangosan erőltetni a szükségest, lelkesen azonosulni
vele, tömegbázist gyűjteni.
Hangsúlyozottan számon kérni
azokon, akiknek azt megvalósítani nem áll módjukban. A
választáson a megtévesztéssel
is gyűjtött tábor majd mellénk
áll, és elküldi a tehetetlennek
kikiáltottakat. A győztesek pedig mi leszünk. Régi téma: a
győztesek gyakran elfelejtik,
amit ígértek... És ez a káosz
egyik legrondább változata, az
erkölcsi korlátokat nem ismerő
harc a hatalomért. Talán ennyi
is elég lesz az emberek fejében
– politikai szándékkal – tudatosan keltett káosz természetéről. Őszintén remélem, hogy
egyre többen teszik fel a politikai események mérlegelésekor
a római jogból ránk maradt két
kérdést: „Kinek jó? Kinek az érdeke?”
Zenei József

Nemesi Pál csak kapni szeret,
de adni nem

A Fidesz–KDNP milliárdos független polgármesterjelöltje, Nemesi Pál
újrahasznosítja a kormánypárt hirdetőtábláit.
Ahogyan haladunk előre a
kampányban, jogosan merülhet fel sokakban a kérdés,
hogy mégis mit lehet ebből
a sok ígéretből komolyan
venni, és melyik az a jelölt,
amelyiknek egyáltalán hinni
lehet? Október 13-án arról
döntünk, hogy kinek a kezébe adjuk Szeged vezetését a
következő öt évre, ezért nem
csoda, hogy olyan személyt
keres minden szavazó, akiben meg tud bízni. Márpedig
legyen szó akár személyes
kapcsolatokról, akár közéleti
ügyekről, a bizalom olyasmi,
amit ígéretekkel nem, csak
tettekkel lehet valóban kiérdemelni.
Nemesi Pálról már az
összes szegedi tudja, hogy
milliárdos nagyvállalkozó,
hiszen az üzleti sikereit
minden adandó alkalommal
felemlegeti. Ő most épp azzal kampányol úton-útfélen,
hogy ipari beruházásokkal
akar munkahelyeket teremteni. Hihetünk-e neki? Vegyük sorra, hogy az eddigi
tettei alapján érdemes-e a
bizalmunkra! Nemesi eleve
hátrányból indul, ugyanis
azzal a velejéig álszent kijelentéssel jelentkezett be
polgármesternek, hogy ő
olyan független jelölt, aki
távol tartja magát a pártpolitikától. Ennek ellenére
minden plakátján ott van
a Fidesz–KDNP felirat, a
kormánypártok jelöltjeivel
pózol a Facebookon, és
Bartók Csaba gyakorlatilag
a személyes szócsöveként
működik.
Ő tehát a Fidesz polgár-

mesterjelöltje, aki cégek
kiterjedt és bonyolult útvesztője felett uralkodik.
Vállalkozásai között, mint
nemrég kiderült, vannak
igen különleges gyöngyszemek is, igazi aranytojást
tojó tyúkok. Ilyenek a Totalsystem Kft. és az Öthalmi
Kft., amelyek gyakorlatilag
alkalmazottak, honlap vagy
bármiféle látható tevékeny-

Legyen szó akár személyes
kapcsolatokról, akár közéleti
ügyekről, a bizalom
olyasmi, amit ígéretekkel nem, csak tettekkel lehet valóban
kiérdemelni.

ség nélkül évről évre többmilliós bevételt termelnek
Nemesinek. Az Öthalmi Kft.
még azt a bravúrt is végrehajtotta, hogy elnyert 96
millió forint uniós támogatást, de a pénzből egyetlenegy új munkahelyet sem
hozott létre Szegeden. Helyi
nagyvállalkozóként
nemhogy nem igyekezett állásokat teremteni, de ha alkalmazottakra volt szüksége,
akkor inkább máshonnan
hozott ide vendégmunkásokat. A cégei évek óta nyernek közbeszerzéseket és
tesznek szert óriási bevételre anélkül, hogy érdemben
növelnék a szegedi munkahelyek számát. Most mégis
azt akarja, adjuk neki a városunk vezetését, és akkor
majd megcsinálja, amire

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

egy milliárdos építőipari vállalkozás tulajdonosaként és
a megyei iparkamara elnökeként képtelen volt. A baj
csak az, hogy az eddigi teljesítményével egyáltalán nem
érdemelte ki a bizalmunkat.
Miért kellene elhinnünk
neki, hogy ha több hatalmat
kap, akkor majd megváltozik? Amikor nagy értékű
közbeszerzést nyert, nem
arra használta, hogy megélhetést teremtsen az itt élőknek. Pedig aki ilyen ügyesen
pályázik közpénzre, az igazán vissza is adhatna belőle
a közösségének. De igazi
Döbrögiként neki a saját
előrejutása fontosabb volt,
mint a szegediek boldogulása, mert csak kapni szeret,
adni nem. Noha Nemesit
talán ez teszi (pénzügyileg)
sikeres cégvezetővé, éppen
ugyanezért alkalmatlan a
város polgármesterének.
Vele szemben egy kipróbált, tizenhét éve sikeres
városvezetés áll, élén Botka
Lászlóval, akit háromszor
választottak újra a szegedi
emberek abszolút többséggel. Ez alatt a tizenhét év
alatt a városban a munkanélküliek száma drasztikusan csökkent. Számos új
vállalat telepedett le nálunk,
köztük modern szoftverfejlesztő cégek is. Olyan állásokat kínálnak, amelyekért
más magyar városokból a
fiataloknak külföldre kell
költözniük. Ha azt akarjuk,
hogy tovább folytatódjon a
város fejlődése, hogy még
több vállalkozás és jól fizető
állás jöjjön Szegedre, akkor
a bizalmunkat abba a jelöltbe kell fektetnünk, aki már
megmutatta, hogy akar és
tud is tenni ezért a városért,
ezért a közösségért.
Magyar János
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VB-RE MEHETNEK. Az NKM

Szeged VE két kenusa kvalifikálta magát a maratoni világbajnokságra a Tokajban rendezett válogatón. Laczó Dániel
C1 26 kilométeren nagyszerű
versenyzéssel végzett a második helyen (mindössze 0,4
másodperccel maradt el a
győztes Dóczé Ádám mögött),
az U23-as mezőnyben pedig
a legjobbnak bizonyult. Seller
László tanítványa párosban is
rajthoz állt, és Nagy Gergely
Balázs (UTE) oldalán megnyerte a 26 kilométeres távot. A
szintén kenus Molnár Csenge
a női ifjúsági kenusoknál győzött 11 kilométeren, így Kása
Péter és Kása Ferenc tanítványa szintén kijutott a vb-re,
amelynek október 17. és 20.
között Kína ad otthont.

Tizennegyedik lett Bukarestben a szegedi sportoló

Elégedett Eb-szereplésével
a fallabdázó Hoffmann Péter

ANNA ÉS ÁDÁM MECCSET
NYERT AZ EB-N. Folytatódott a
hagyomány a Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE-nél: a szegedi
egyesület ezúttal is képviseltette magát a tollaslabdázók
korosztályos Európa-bajnokságán. Az U17-esek lengyelországi eseményén Bozsogi
Anna és Könczöl Ádám volt
ott a magyar válogatottban.
A csapatversenyben megverték az osztrákokat, de nem
jutottak tovább a csoportból.
Egyéniben Könczöl egy görög
és egy olasz riválisa legyőzése után, a legjobb 32 között
a nyolcadik kiemelt orosz versenyző ellen búcsúzott, míg
Bozsogi első, belga ellenfelét
legyőzte, majd kikapott egy fehérorosz tollaslabdázótól. Vegyes párosban a szegedi duó
a görögöket kiejtette, majd a
törökök ellen búcsúzott.
JÓL SZEREPELTEK. A görögországi Joánniában rendezték
meg az U23-as evezős Európa-bajnokságot, amelyen a
magyarok hét egységgel képviseltették magukat. Az NKM
Szeged VE sportolói közül
Kunstár Márk és Király Csaba egysége a férfi nyolcasok
döntőjében erős mezőnyben
az ötödik helyen végzett. A női
normálsúlyú négypárevezősöknél a szegedi Szili Dorina
egysége szép versenyzést produkálva szintén ötödik lett. Az
Európa-bajnokságon huszonöt ország képviseltette magát,
összesen 490 versenyzővel;
közöttük 23 magyar állt rajthoz. A magyarok közül a Szabó Bence, Furkó Kálmán ös�szetételű könnyűsúlyú kettes
aranyérmet szerzett, s a Preil
Vivien, Gadányi Zoltána női
kétpárevezős egység is felállhatott a dobogóra – ők a harmadik helyen végeztek.

Hoffmann két meccset is nyert ez Eb-n. Fotó: European Individual Closed Championships 2019
Bukarestben
rendezték
meg az egyéni fallabda Európa-bajnokságot. A férfiak
32-es főtábláján ott volt a
szegedi Vidux Tisza Squash
SE saját nevelésű versenyzője, Hoffmann Péter is, aki
a 14. helyet szerezte meg.
Ugyanitt Farkas Balázs negyedik lett, ezzel beállította
a legjobb magyar Eb-eredményt – korábban Krajcsák
Márk végzett ebben a pozícióban kontinensbajnokságon. A nőknél Chukwu Hannah első vesztes találkozója
után minden mérkőzésén

győzött, így a vigaszágat
megnyerve a 17. lett.
– Minden tőlem telhetőt
megtettem a felkészülés során és a versenyen is, így elégedett lehetek – fogalmazott
Hoffmann Péter. – Sajnos
az utolsó meccsemen, szettelőnynél, nyerő helyzetben
szenvedtem
bokasérülést,
amely miatt fel kellett adnom
a találkozót, így lettem tizennegyedik. A verseny megmutatta, hogy képes vagyok megverni Top 200-as játékost,
valamint megküzdhettem a
későbbi bronzérmes svájci
Nicolas Müllerrel a nyolc közé

jutásért, ezeknek is örülök.
Lassan fel kell dolgoznom,
hogy már inkább edző vagyok, mint játékos. A romániai
Călărași-ban egyre több energiát fektetek ebbe a munkába, az akadémián harmincöt
gyerekkel foglalkozom, így kevesebb időm jut a saját játékommal törődni. Persze ettől
még a fontos versenyekre, a
válogatott szereplésekre mindig odateszem magam. Most
a cél a májusi csapat Európa-bajnokság, számomra pedig a válogatottbeli kerettagság megőrzése – tette hozzá
a szegedi sportoló.

A szegedi súlylökő 18,95 méterig jutott

Márton idei legjobbjával lett
harmadik Minszkben
Idei legjobb dobásával,
18,95 méterrel a harmadik
helyen zárt egy minszki versenyen a súlylökő Márton
Anita. A világbajnok, olimpiai bronzérmes szegedi
klasszis dobásával hozzájárult az európai válogatott
Egyesült Államok elleni sikeréhez.
A szegedi Márton Anita idei
legjobb eredményével, 18,95
méterrel harmadik helyen
zárt súlylökésben az Európa
és az Egyesült Államok közötti minszki atlétikai viadalon. Az olimpiai bronzérmes
magyar sportoló hatszor próbálkozott a fehéroroszországi
versenyen, a legjobb eredményét a negyedik kísérletére érte el. Győzött a 19,47
méterrel egyéni csúcsot teljesítő amerikai Maggie Ewen,
másodikként az ugyancsak

Márton Anita ezúttal Európát képviselve remekelt.
Fotó: MTI

Kötött- és szabadfogásban sem találtak legyőzőre

Bajnokok az SZVSE veteránjai
Az SZVSE sportolói kötöttés szabadfogásban egyaránt megnyerték a birkózó
veterán országos bajnokság csapatversenyét Miskolcon.
Egyéni eredményeik:
kötöttfogás,
aranyérmes: Bodai László (D, 78 kg),
ezüstérmes: Buchholcz Gyula (E, 70 kg), Horváth Tamás
(B, 88 kg), Nádas László (E,
62 kg), Lipták G. András (C,
70 kg), Rakusz Sándor (D,
88 kg), Vékes György (D, 62
kg), bronzérmes: Ádám Attila (C, 78 kg), Strohner Csaba
(D, 88 kg), negyedik helyezett: Nagymihály Ferenc (B,
78 kg);
szabadfogás, aranyérmes: Lipták G. András (C,

70 kg), ezüstérmes: Bodai
László (D, 78 kg), Buchholcz
Gyula (E, 70 kg), Nádas Lász-

ló (E, 62 kg), Horváth Tamás
(B, 88 kg), Vékes György (D,
62 kg), bronzérmes: Ádám

egyéni legjobbját lökő svéd
Fanny Roos (19,06) végzett.
Márton – akinek idei legjobbja eddig 18,81 méter volt –
teljesítményével hat pontot
szerzett az európai válogatottnak.
A további magyarok közül Gyürkés Viktória 3000
méteres akadályfutásban
9:42.68 perces idővel a
harmadik helyen ért célba,
ugyancsak hat pontot szerezve, míg a kalapácsvető
Gyurátz Réka a negyedik,
utolsó sorozatában elért
68,28 méterrel hatodik lett
– teljesítményéért 3 pontot
kapott az európai válogatott. A viadalt, amellyel az
1960-70-es évek interkontinentális párbajait kívánják
újjáéleszteni, Európa nyerte,
724,5 : 601,5 arányban. A
kétnapos versenyen 304
sportoló vett részt.

Attila (C, 78 kg), Nagymihály
Ferenc (B, 78 kg), Rakusz
Sándor (D, 88 kg).

Az SZVSE veteránjai. Balról: Buchholcz Gyula, Ádám Attila, Bodai László, Rakusz Sándor,
Nagymihály Ferenc, Horváth Tamás, Savanya Ferenc, Vékes György, Nádas László. A képről
hiányzik: Strohner Csaba. Fotó: SZVSE

Ellenfeleket
kapott a női
vízilabdacsapat
A Magyar Vízilabda Szövetség székházában elkészítették a női OB I., valamint a
női magyar kupa sorsolását.
A Szeged SZTE együttese a
bajnokságban szeptember
28-án, szombaton, 17 órakor
a BVSC-Zugló otthonában
kezd Budapesten, míg első
hazai mérkőzését október
5-én, szintén szombaton,
13.30-tól vívja az FTC ellen.
A további ellenfelek között
a Dunaújváros, az UVSE, az
Eger, a Szentes, a Honvéd,
a III. Kerület, a Tatabánya és
az UVSE II. szerepel a szezon
során. A magyar kupában az
A csoportba kerültek a szegediek, az UVSE, a rendező
III. Kerület, a Szentes és a
Tatabánya mellé; a meccseket október utolsó hétvégéjén rendezik.
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SZEGEDI BOR TÉR 2019

Helyszín: Dóm tér
Magyarország legkiválóbb
borainak társaságában, zenével és finom falatokkal köszöntik az őszt Szeged egyik
legszebb terén, a Dóm téren.
A Szeged címerével ellátott

és a Bor tér 2019 emblémás
üvegpoharak beszerezhetők
az információs standokon és
a borászoknál.
Időpont: szeptember 21.,
szombat
Árkád Szeged Színpad
17 óra: Nagy Betty & Kajli
Lackó
19 óra: Varga Viktor
21 óra: Alkalmi járat

●

21 óra: SoulVox együttes – A
Szegedi Utcazene Fesztivál
közönségdíjas zenekara
Pizza Monkey Színpad
16 óra: Blaho Attila
20 óra: Nika - Veres Mónika
22 óra 30 perc: Buligánok

Pizza Monkey Színpad
16 óra: Csak lazán
20 óra: Molnár Dixieland
Band
22 óra: Útközband
Időpont: szeptember 22.,
vasárnap
Árkád Szeged Színpad
17 óra: Polgár Gyula Trió
19 óra: a Sun City Singers
Jazz Quartet és a Suhancok
táncegyüttes jazz-folk műsora

című produkciója. A koncerten a szellem találkozik az
érzékiséggel. Bach mindig
intellektuális
kihívásként
tekintett a zenére, Vivaldit
viszont elsősorban az érdekelte, hogy a zenéje elbűvölő
legyen. Szigorú szerkesztettség és Isten szolgálata az
egyik, hangzatos dallamívek,
amelyek élénk érzelmeket
közvetítenek, a másik oldalon. Zenei találkozásuk nyomán az egyikük élete gyökeresen megváltozott. Négy
csodálatos remekmű rajzolja fel a miért és a miképp útját, kettejük jellemét. Jegyek
online kaphatók.
BRÓDY JÁNOS KONCERTJE

jazzformációja, de nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhet. Szerzeményeikben
a változatos zenei stílusok
progresszív dallami, harmóniai és ritmikai megoldásokkal vegyülnek, és mindegyikben tetten érhető a kortárs
jazz hangulata. Az együttes
tagjai: Antal Gábor (zongora),
Fekecs Ákos (dob), Szentgallay György (basszusgitár).
PÁLÚR JÁNOS ÉS A CANTEMUS KÓRUS KONCERTJE

Helyszín: Fogadalmi templom
Időpont: szeptember 26.,
csütörtök, 19 óra 30 perc
A nyíregyházi Cantemus
Kórus és Pálúr János orgo-

naművész koncertjét hallhatja a közönség a dómban.
Műsoron: Lotti, Lassus, Palestrina, Victoria, Kodály, Kocsár és Györgyösi művei.
BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK

Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház
Időpont: szeptember 24–29.
A természetes otthonokról,
az extrém vastag szalmabálás szerkezetekről, az ökoépítés alapjairól, az Otthon
Melege Program tapasztalatairól, a napelemes rendszerek tapasztalatairól, a Szeged, a zöld város programról
és még sok más izgalmas
témáról hallhatnak előadásokat az érdeklődők.

Időpont: szeptember 24.,
kedd, 19 óra
XV. SZEGEDI ŐSZI ZSIDÓ
KULTURÁLIS FESZTIVÁL

ANTAL GÁBOR TRIÓ

Helyszín: Új zsinagóga
Időpont: szeptember 22.,
vasárnap, 19 óra
Rákász Gergely koncertorgonista „Lords of the Organ”

Időpont: szeptember 26.,
csütörtök, 19 óra
2016-ban alakult az Antal
Gábor Trió, mely nemcsak
hazánk egyik kiemelkedő

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail
cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 28. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szegeden született Zsigmond Vilmos operatőr. A nyertes: Szabóné Csanádi Katalin. Gratulálunk!
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12 Tarka-barka
●

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Társas kapcsolatai remekül alakulnak ezekben
a napokban. Használja ki az
alkalmat, és töltsön minél több
időt a barátaival, lehetőség szerint a szabadban, laza testmozgással egybekötbe.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Komoly munkahelyi sikerek előtt áll, és ez pozitívan
befolyásolja a magánéletét is.
Több olyan emberből is tiszteletet vált majd ki a teljesítménye,
akiről korábban úgy érezte, nem
kedveli önt.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy végrehajtson az életében egy már
régóta tervezett változtatást.
Nem lesz könnyű döntés, de a
halogatással csak árt önmagának és környezetének is!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Magánéleti problémái rendeződni fognak ezekben a
napokban. Hogy ez megvalósulhasson, próbáljon meg
őszintén, bizalommal fordulni
kedvese felé, közösen könnyebb
lesz megoldani a gondokat.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ezen a héten
sok energiával fog rendelkezni! Eljött hát a pillanat, hogy belevágjon egy (vagy
több) régóta dédelgetett tervének megvalósításába. A legfontosabb: ha akadályokba
ütközne, ne hátráljon meg!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
A hét első felében lesz
pár dolog, ami felboszszantja. De ha visszafogja negatív érzelmeit, akkor
a második felében ezek az önt
idegesítő (egyébként jelentéktelen) ügyek maguktól megoldódnak.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Rengeteget dolgozott az
utóbbi időben, eljött az
ideje a lazításnak – ne
feledje, a húrt nem szabad túlfeszíteni! Keresse fel rég nem
látott ismerőseit, és töltsék
együtt aktívan a pihenés óráit!
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Törődjön többet egészségével, s hagyja abba minden káros, testét romboló
szokását! Az ősz beköszöntével
ez különösen fontos lehet az ön
számára ahhoz, hogy meg tudja
őrizni teljesítőképességét.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) A pénzügyek területén igen sikeres hét
előtt áll. Arra azért ügyeljen, hogy tapasztalatait ossza
meg másokkal is, hogy ők
szintén elérhessék azt, amit ön!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Élményekben igen gazdag
napok várnak önre, úgyhogy igyekezzék ezeket a
szép benyomásokat elraktározni! A lelki muníció jól jöhet
majd akkor, amikor esetleg
nehézségei adódnak.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Magánélete annyi megpróbáltatás után nyugvópontra juthat ezen a héten. Szerelmével, akivel (külső
okok miatt) komoly érzelmi viharokon mentek keresztül, minden a lehető legjobban alakul.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Eljött az ideje, hogy
megvalósítsa egy régi
elképzelését. Ám ehhez
barátaitól kell segítséget kérnie,
amire ön nem mindig volt képes
vagy hajlandó. De most szedje
össze a bátorságát, és ne
habozzon!

Szeged

régen
EMLÉKSZÜNK MÉG A CELOFÁN-

BEMUTATKOZNAK A JELÖL-

BA TEKERT KÓKUSZ- ÉS CSOKI-

TEK

RÚDRA? Hát a mindig száraz

Minden hétköznap 18.25
Szeged 20 egyéni körzetének önkormányzati képviselőjelöltjei
ismertetik
elképzeléseiket 3-3 percben. Minden hétköznap
2-2 körzet aspiránsai mutatkoznak be.

sajtos rolóra, a tenyérnyi rántott
hússal vagy fasírttal megtömött
szendvicsekre? És az utánozhatatlan málnaszörpre? Igen, természetesen az utasellátóra gondolunk. Akinek pedig több ideje
maradt az óriás faliórák alatt
buszra vagy vonatra várni, az beült az elmaradhatatlan restibe,
és rendelt magának zónapörköltet, szalontüdőt egy kisfröccsel
– mint talán ezen az 1959-es fotón látható két cimbora a szegedi
nagyállomáson. Arra is kínálkozott lehetőség, hogy a vonat
étkezőkocsijában együnk vagy
nyittassunk fel egy üveg sört –
később már csak bevásárlókocsiról lehetett a szerelvényen termoszos kávéhoz jutni. Ki hinné, hogy
az Utasellátó Nemzeti Vállalat
története több mint hetven évre,
1948 novemberéig nyúlik vissza?
Az utasellátó jogutódját 2007ben kezdték felszámolni. Forrás:
Fortepan/Baráth Endre

FÓKUSZBAN

Szeptember 24., kedd, 19.25
Gazdasági és közéleti eseményekről közérthetően,
mellébeszélés nélkül.
SZEMKÖZT

Szeptember 25., szerda,
19.25
A hét témájáról két újságíró kérdezi a hét emberét.
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet
a Heller Ödön Művelődési Ház
igazgatói beosztásának
betöltésére
2020. január 1-jétől 2024.
december 31-ig tartó 5 éves,
határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással.
Részletek a www.szegedvaros.hu
internetes oldalon.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: szeles őszi idő
Szeptember 21.
szombat

Szeptember 22.
vasárnap

Szeptember 23.
hétfő

Szeptember 24.
kedd

Szeptember 25.
szerda

Szeptember 26.
csütörtök

Szeptember 27.
péntek

19/6
Máté,
Mirella

22/10
Enikő,
Melitta

25/12
Tekla

26/13
Gellért,
Mercédesz

26/14
Eufrozina,
Kende

26/14
Jusztina

25/13
Adalbert

Anyakönyvi
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT szeptember 6-án: Börcsök Gábor
és Varga Nikolett, Pataki Tamás és Illés
Adrienn, Páll László és Insperger Patrícia; szeptember 7-én: Börcsök Dániel
és Fekete Enikő, Túri Ádám Csaba és
Tóth Melinda, Szigeti
Gábor András és Kanyó
Fanni, Boka Tibor és Málik Boglárka, Varga Gábor
és Berkecz Nóra, Simándi-Illés Csaba József és
Vincze Andrea, Barna Tamás és Molnár Melinda,
Toldi Zoltán és Fekete
Márta, Nádas János és
Kovács Mária, Zelei Zoltán és Balázs Katalin,
Lehőcz Gyula és Székely
Adrienne Ilona, Lőrincz

Fogadóóra

hírek

Attila és Kecskeméti Judit, Szulcsán
Dénes és Riener Réka Zsófia, Török
Viktor Tibor és Maksa Edina, Móczó István és Fogas-Kiss Ágnes Éva.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Huszta Roland Tamásnak és Masa Angélának

2019. 08. 27-én Hanga, Retkes Tamásnak és Vida Kittinek 2019. 09.
01-én Ruben, Varga Bálintnak és Nagy
Katalinnak 2019. 09. 02-án Alex és
Benjamin, Fodor Zoltánnak és Lantos Andreának 2019. 09. 02-án Nóra,
Tóth-Szeles
Attilának
és Magyari Andreának
2019. 09. 02-án Nimród, Faragó Dávidnak és
Farkas Renátának 2019.
09. 05-én Léna, Szanka Imre Csabának és
Lengyel Lillának 2019.
09. 07-én Bálint, Korom
Tamásnak és Csikós Annának 2019. 09. 08-án
Linda nevű gyermeke
született.
Gratulálunk!

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

SZEPTEMBER 23., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00
– 19.00 (IH Rendezvényközpont, Felső Tisza-part 2.)
SZEPTEMBER 25., SZERDA
HEKÁNÉ DR. SZONDI ILDIKÓ: 14.00 – 15.00 (30/963-

8137, Reök – Kézműves
cukrászda és kávézó)
SZEPTEMBER 28., SZOMBAT
Kothencz
János: 12.00
– 14.00 óra (L.É.T. Egyesület, Csongor tér 1.)

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

