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Szeged: új 
vezetőedző, 
új játékosok

Szeged erejét az összetartó 
közösségei adják

A Mátyás és a Kodály téren, valamint Odessza városrészben 
is rendeztek családi napot az Összefogás Szegedért Egyesü-
let képviselőjelöltjei. Botka László mindegyikre kilátogatott. 
A polgármester azt hangsúlyozta, Szeged az összetartó kö-
zösségeinek köszönheti az erejét.
Részletek a 4–5. oldalon

Oviavató Felsővároson: a Kemes utcai a hatodik
Hatvanöt izgatott gyermek 
vette birtokba a múlt héten a 
teljesen újjávarázsolt Kemes 
utcai óvodát, amely tavaly óta 
már a hatodik gyermekintéz-
mény, amelyet felújított az ön-
kormányzat. Ezekre összesen 
másfél milliárd forintot költött 
a város.

– Folytatjuk a gyermekin-
tézmény-felújítási programot. 
Hamarosan elkezdjük a Cső 
utcai óvoda rekonstrukcióját, 
mert az önkormányzat számára 
rendkívül fontos, hogy a gyer-
mekek korszerű körülmények 
között, biztonságban és szép 
környezetben legyenek – hang-
súlyozta az avatóünnepségen 
Botka László polgármester.
Bővebben a 4. oldalonNagyon tetszett a gyermekeknek a felújított Kemes utcai óvoda. Fotó: Iványi Aurél

Új szökőkút: többméteres vízoszlopok és kétszer nagyobb vízfelület

Újjászületik a Móra-park és a Stefánia

A Móra-park, a Stefánia és a Roosevelt tér felújítása jövő év végére készül el. A munkaterületet  
Botka László polgármester adta át Péter Istvánnak, a kivitelező HPQ Plusz Kft. ügyvezetőjének. Fotó: Iványi Aurél

Szeged letekerte
Győrt és Debrecent

Az őszi versenyt is megnyerte 
Szeged, így jócskán leteker-
te Székesfehérvárt, Győrt és 
Debrecent a Bringázz a mun-
kába! kampányban. Szegeden 
az elmúlt években a folyama-
tosan bővülő kerékpáros inf-
rastruktúrának köszönhetően 
5-ről 20 százalékra nőtt a ke-
rékpáros-forgalom aránya. Ma 
már minden ötödik szegedi 
a környezetbarát kerékpáros 
közlekedést választja.

Hamarosan egy akkumulá-

toros hajtású, hibrid troli-elekt-
romos busszal is találkozhat-
nak tesztüzemben a szegediek. 
A kísérleti jármű egyedülálló 
a világon, így aki utazik vele, a 
jövőt is magába szippanthatja. 
Szegeden idén nyolc új troli-
busz áll forgalomba. Rövidesen 
új készpénzmentes jegy- és bér-
letautomatákat is telepítenek 
városszerte. Az első automata 
Újszegedre kerül, a Csanádi 
utcába.
Bővebben a 8. oldalon

Bemutatkoznak
a képviselőjelöltek

Mit valósítanának meg, ha 
mandátumot szereznek az 
önkormányzati választáson? 
Milyen terveik vannak a vá-
lasztókerületükben? Mit java-
solnak nekik az ott élők?

Ezt kérdeztük az Össze-
fogás Szegedért Egyesület 
újonnan induló képviselője-
löltjeitől. Fodor Antal teljes 
szélességében felújítaná a 
Bakay Nándor utcát, és foly-
tatná a járdaépítési progra-

mot Kiskundorozsmán, Bé-
ketelepen és Móravárosban. 
Urbán Tamás átalakítaná a 
kihasználatlan közösségi te-
reket, fejlesztené a közösségi 
közlekedést és bővítené a ke-
rékpárút-hálózatot Felsőváro-
son. Kovács Tamás többfunk-
ciós sportpályát alakítana ki a 
Szabadság téren, kivilágítaná 
a Mátyás téri játszóteret, aho-
vá szökőkutat is telepítene.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Minden sokkal zöldebb lesz, és minden 
energiatakarékosabb. Ezzel is nagy lépést 
tesz Szeged afelé, hogy zöld város legyen. 
Így foglalhatók össze Botka László polgár-
mester szavai, aki átadta a kivitelezőnek 

a munkaterületet a Móra Ferenc Múzeum 
előtt és mögött. Indulhat a Móra-park, a 
Stefánia és a Roosevelt tér felújítása. A 
szegediek jövő év végén vehetik birtokba 
a teljesen rendbe tett parkokat, tereket. 

Ehhez a munkához az önkormányzat 850 
millió forint uniós forrást és 710 millió fo-
rint önerőt használ fel. Ennek köszönhető-
en a belváros az eddiginél is zöldebb lesz.
Folytatás az 5. oldalon
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) korm.-rendelet
41. § (2) bekezdése értelmében

közzé teszi
a Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715. hrsz.-ú csatorna – meglévő belterü-

leti határ – vasúti töltés – Légió utca
által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására 

vonatkozó tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdése a) pontjában meghatározott part-

nerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét 
képező adatlap kitöltésével, papíralapon postai úton / személyesen a városi főépítészhez 
(Szeged, Püspök u. 9.) történő eljuttatásával / elektronikus úton a papp.ildiko@szeged.eu 

e-mail-címre megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2019. október 24-ig.

A közzététel ideje:
2019. október 7-től 2019. október 24-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlap-
ján (www.szegedvaros.hu).

A lakossági fórum időpontja: 2019. október 16. (szerda) 17:00
Helyszín: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem 

(Szeged, Széchenyi tér 10.)

Felhívás
a „Szeged Kultúrájáért” díj kitüntetésre való ajánlásra

Az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször 
módosított 17/1993. (VII. 10.) kgy. rendelet szabályozza a „Szeged Kultúrájáért” díj adomá-
nyozását. Eszerint:

a „Szeged Kultúrájáért” díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő szemé-
lyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdeme-
ket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és 
nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához.

Évente három „Szeged Kultúrájáért” díj adományozható.

A „Szeged Kultúrájáért” díj aranygyűrűből és a hozzá tartozó díszes oklevélből áll. Az arany-
gyűrű egy pecsétgyűrű, amelynek a fejrészvésetében Szeged címere és az adományozás éve 
látható. Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési 
határozat számát, a „Szeged Kultúrájáért” díjban részesült nevét és foglalkozását, az adomá-
nyozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az ön-
kormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

A „Szeged Kultúrájáért” díj esetében a javaslattevő a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága. A javaslatokat a polgármester ter-
jeszti a közgyűlés elé.

A díjat a magyar kultúra napján, január 22-én ünnepélyes keretek között adják át a díjazottaknak.

A város kulturális intézményei és szervezetei javaslatot tehetnek arra vonatkozóan, hogy kiket 
tartanak érdemesnek a díjra.
A javaslatokat 2019. október 15-ig – részletes szakmai indoklással – a polgármesteri hivatal 
humán közszolgáltatási iroda művelődési osztályára lehet eljuttatni írásban (6720 Szeged, Szé-
chenyi tér 10.) vagy e-mailben a roboz@szeged.eu címre.

Atlatszo.hu: költségvetési csalást 
követtek el a fideszes 

képviselőjelölt cégében

Pintér Sándor: 
Szegeden csökkent

a bűncselekmények száma

Szegeden kiemelkedő munkát végeztek a rendőrök, hiszen 
tavalyhoz képest 70 százalékkal csökkent a bűncselek-
mények száma, mondta szegedi fórumán Pintér Sándor. A 
szeged.hu cikke szerint a belügyminiszter ezzel tette helyre 
a „mostanában rendkívül sok” bűncselekménnyel riogató 
Nemesi Pált és a szegedma című fideszes lapot. Arra a kér-
désre – amelyet a fórumon Bartók Csaba szegedi Fidesz-el-
nök nyújtott át papíron a belügyminiszternek, s amellyel a 
Fidesz már évek óta mossa az emberek agyát –, van-e al-
kotmányjogi lehetőség arra, hogy egy települési önkormány-
zat befogadjon menekülteket, azt válaszolta Pintér Sándor: 
egyetlen önkormányzat sem határozhatja meg a menekültek 
befogadását, ezt kizárólag az állam teheti meg. Csak az ál-
lam folytathat menekültügyi eljárást és adhat ki letelepedési 
engedélyt. A szeged.hu cikke szerint a belügyminiszter arról 
is beszélt szegedi fórumán, hogy miközben az adóerő-képes-
ség országos átlaga 34 ezer forint, addig Szegeden ez 39 
ezer forint. Ráadásul Szeged 2010-ben 30 ezer forinton állt, 
azaz kilenc év alatt 30 százalékot erősödött. A belügyminisz-
ter annyit tett még hozzá, hogy mindenki döntse el, ez elég 
vagy sem.

„Költségvetési csalás bűntet-
te miatt 36 személlyel szem-
ben emelt vádat a Csongrád 
Megyei Főügyészség, illetőleg 
további 54 személlyel szem-
ben alkalmazott más intéz-
kedést, akik fiktív számlák 
kibocsátásával, illetőleg be-
fogadásával közel másfél mil-
liárd forint vagyoni hátrányt 
okoztak az állami költségve-
tésnek”, idézi az atlatszo.hu  
az ügyészség honlapját. 
Ott az is olvasható, hogy „a 
számlabefogadók között 
szerepelt szegedi székhelyű 
őrző-védő cég, Szeged kör-

nyéki kisvállalkozás, amely 
vendéglátóipari termékeket 
forgalmazott, továbbá orszá-
gos kereskedéssel foglakozó 
társaság”. Közülük az őr-
ző-védő cég az igazán érde-
kes, amely nem más, mint a 
felszámolás alatt lévő Tigers 
Security Kft., Német Ferenc-
nek, Odessza és Újszeged 
képviselőjelöltjének cége.

Német Ferenc azt mond-
ta, évek óta nem vesz részt 
az ügyvezetésben. Több cég-
ben is tulajdonos, de állítása 
szerint nem tudott a számla- 
vásárlásról.

A vártnál több, 763 álláskereső talált újra munkát a paktum programban

Juhász Tünde kormánymegbízott cáfolja  
a milliárdos Nemesi Pál hazugságait

zetet, amelyben Csongrád 
megye és Szeged munka-
erőpiaci szempontból is van. 
Az elmúlt 8-10 évben a fog-
lalkoztatottság olyan jellem-
zőkkel bír, mint soha előtte a 
rendszerváltozás óta – hang-
súlyozta a kormánymegbí-
zott. – 2010 és 2019 között 
Csongrád megyében 23 500 
fővel nőtt a foglalkoztatottak 
száma. A KSH számai szerint 
a 15 és 74 év közötti népes-
ségből 185 400 fő tartozik a 
megyében a gazdaságilag ak-
tív kategóriába, közülük 182 
ezren foglalkoztatottak, vagy-
is 3300 a munkanélküliek 
száma. Jelentősen csökkent 
ez a szám az utóbbi évtized-
ben, hiszen mostanra a me-
gyei munkanélküliség aránya 
1,8 százalék, ezzel az orszá-
gos rangsor harmadik helyén 
állunk Győr-Moson-Sopron és 
Veszprém megye mögött. A 
kormányhivatal a KSH-nál tá-
gabban értelmezi az álláske-
reső fogalmát, így nagyobb lét-
számot, 6400 főt sorol ebbe 
a kategóriába. Ez a szám is 
70-75 százalékos csökkenést 
mutat a tíz évvel ezelőtti 12-
14 ezer főhöz képest – tette 
hozzá a Juhász Tünde.

Jelentősen javult a szegedi 
munkaerőpiaci helyzet az el-
múlt két évben. Egymilliárd 
forintos európai uniós támo-
gatással 763 szegedi mun-
kakeresőt sikerült álláshoz 
juttatni. A városban ma már 
rekordalacsony, 2,8 százalé-
kos a munkanélküliség. Erről 
is beszélt Botka László polgár-
mester a Helyi foglalkoztatási 
együttműködések Szeged te-
rületén (röviden: paktum) pro-
jekt zárórendezvényén.

Európai uniós támogatással 
2016 novemberében kezdő-
dött meg az a foglalkoztatást 
segítő program, amely a sze-
gedi munkaerőpiaci helyzet 
további javítását tűzte ki célul. 
A program társadalmi-gazda-
sági jelentősége, hogy a vál-
lalatok új, megfelelően kép-
zett munkaerőhöz juthattak, 
miközben tovább csökkent a 
munkanélküliség, nőtt a fog-
lalkoztatottság, ami gazdasá-
gi növekedéshez vezetett. A 
paktum Szeged önkormány-
zata, a kormányhivatal foglal-
koztatási főosztálya, a Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a válla-
latok képviselői és a civil szer-
vezetek együttműködésével 
jött létre. A munkát keresők 
két év alatt különböző kép-
zéseken vehettek részt, ami 
segített nekik az álláskere-
sésben. A vállalkozások pedig 
úgy vehettek fel próbaidőre 
dolgozót, hogy a költségeket 
megtérítették a számukra.

Krasznai-Csatlós Anett egyéni vállalkozóvá válásáról, 
Makra Szabolcs, a Kovács Autóalkatrész Kft. értékesítési 

vezetője pedig cégük jó tapasztalatairól  
számolt be a rendezvényen. Fotó: Iványi Aurél

– A paktum finanszíro-
zásához egymilliárd forintot 
használt fel Szeged önkor-
mányzata a számára megítélt 
34 milliárdos európai uniós 
támogatási keretből – emel-
te ki Botka László. Szeged 
polgármestere elmondta: a 
tervet túlteljesítették, 763 ál-
láskeresőt vontak be a prog-
ramba, közülük 660-an fog-
lalkoztatottak, 97-en egyéni 
vállalkozók lettek. 141 ötven 
év feletti munkába állását 
is támogatták. Hozzátette, 
Szegeden jelenleg rekord- 
alacsony a munkanélküliség, 
mindössze 2,8 százalék. A vá-
ros egyéb gazdasági mutatói 
is figyelemre méltóak: három 
év alatt 10 százalékkal nőtt a 
Szegeden található vállalko-
zások, cégek száma, a helyi 
iparűzési adó pedig egyetlen 
év alatt 12 százalékkal nőtt, 
így 2018-ban a tervezettnél 

1,4 milliárd forinttal több folyt 
be a város kasszájába ebből 
az adónemből. Az év eddigi 
tapasztalatai azt mutatják, az 
idén is két számjegyű bővülés 
lesz a szegedi gazdaságban.

A program nem ér véget, 
hamarosan kezdődik a má-
sodik szakasz, amelyre 1800 
millió forintot fordít az önkor-
mányzat a számára megítélt 
uniós keretből.

Juhász Tünde kormány-
megbízott dicsérte Szegedet. 
Úgy fogalmazott:

– Adatokkal is szeretném 
bemutatni azt az igen jó hely-

Független fideszes milliárdos

Eközben Nemesi Pál más véleményen van a munkaerő-
piaci helyzetről. Mindez azért is érdekes, mert a Fidesz–
KDNP milliárdos polgármesterjelöltje civilben a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, azaz elvi-
leg tisztában kellene lennie ezekkel az adatokkal.
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Vélemény

Társnak kell felfogni az időt

„Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,

De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.”

Írásom elé legszívesebben ide másoltam volna Petőfi Sándor 
Szeptember végén című versének egészét, mert annyira szépen 
és tömören fogalmazza meg a gondolatait az élet „sűrűjéről”, ár-
nyaltan egy egész életsorról, valamennyi évszakkal számolva. Ez-
zel még inkább éreztetve az élet pillanatszerű rövidségét, hogy az 
már nemcsak szép, hanem egyenesen fantasztikus.

Igen, tisztelt sorstársaim (magam igen közel a nyolcvanhoz!), 
az élet intervalluma az egész univerzumban alig több egy sóhajtás-
nál, tehát az idővel – amiből mindenkinek mindig a legkevesebb 
van – tudni kell gazdálkodni. De ezt bizonyára nálam is jobban 
tudja a tisztelt olvasó.

Az az állítás, hogy „Az idők tanúja, az élet tanítója!” az idősek, 
a ma ünnepeltek tapasztalatán nyugszik. Ezért igazán klappol az 
összegyűlt tudásanyag e jeles ünnephez. És ez micsoda kincs! 
Mégsem kezelik ezt helyén a fiatalok. Sebaj, de mi már nemcsak 
idősek, hanem bölcsebbek is vagyunk. A bölcsesség pedig kegyes 
adomány, már akinek megadatott.

Ha megengedik, október 1-jén, az idősek világnapján köszön-
töm sorstársaimat. Ahogy tapasztalták eddig, abban a korban, 
ahová eljutottunk, már igencsak gyorsjárásúak lettek az évek. 
Megnyugtatok mindenkit, ezt követően még sebesebben repülnek 
el az évek! De ez ne legyen probléma, mert úgyis annyi évesek 
vagyunk, amennyinek érezzük magunkat.

Apropó, végül is kik számítanak időseknek? Egy nem túl régi 
felmérés szerint az számít idősnek (remélem, jól emlékszem, mert 
a dokumentumot nem találom a papírjaim között), aki legalább 74 
éves, vagy ennél is több. Amikor már benne vagyunk az időskor-
ban, szemben azzal, amikor még „kívülről” tekintünk rá, az öre-
gedéstől való félelmünk enyhül, majd elmúlik. Amikor a tortánkon 
egyre több gyertyát fújunk el, egyre inkább fontos elhessegetni 
minden olyan gondolatot, miszerint ehhez vagy ahhoz már túl öreg 
vagyok… Az időt társnak 
kell felfogni. Már csak azért 
is (Einstein szerint), mert az 
időben egyszerre létezik a 
múlt és a jövő is.

Nagyon fontos az idős- 
kori aktivitás! Próbáljunk 
meg ugyanúgy mozgásban 
maradni, mint évtizedekkel 
korábban, természetesen 
visszafogottabb tempóban. 
Az idő múlásával nemcsak 
a világ, hanem benne mi, 
emberek is változunk. A vál-
tozás örök, az emberi aka-
rattól független.

Míg fiatal az ember, 
ahogy leteszi a fejét, már 
szunnyad, ha pedig megöregszik, elszundít ugyan hamar, de fel 
is ébred, aztán csak néz, töpreng, mintha úgy rendezte volna a 
természet, hogy mikorra már nagy darab idő van a háta mögött, 
legyen módja végiggondolni addigi életét – írta egy visszaemléke-
zésében a kiváló írónőnk, Szabó Magda.

Őrizzék meg az ünnepeltek ifjonti játékos és vidám kedvüket, 
ne lássunk mindent tragikusan, ne rágódjunk feleslegesen, ta-
nuljuk meg elengedni a lelkünket terhelő gondokat. Szeressünk, 
hogy szeressenek, csempésszünk életünkbe romantikát. Nyissunk 
a világra, ismerkedjünk. Hiszen az idősebb kor is hozhat társat, 
barátot, még szerelmet is. A szerelem kortalan, nem korfüggő, a 
szerelem örök.

Kívánom, hogy amíg élünk, kerüljön el mindenkit a baj. Bol-
dogságban, egészségben éljük le azt az időt, ami még jár nekünk. 
Mert egy francia mondás szerint sajnos csak egyszer halunk meg, 
akkor is jó hosszú időre.

Kutnyik Pál

Ahogy tapasztalták 
eddig, abban a korban, 
ahová eljutottunk, 
már igencsak gyors- 
járásúak lettek az 
évek. Megnyugtatok 
mindenkit, ezt köve-
tően még sebesebben 
repülnek el az évek! 
De ez ne legyen prob-
léma, mert úgyis any-
nyi évesek vagyunk, 
amennyinek érezzük 
magunkat.

Többszörösére bővülhet a szektor

Üzleti szolgáltató központok:  
a szegedi gazdaság egyik sikerágazata

A BP új, csúcskategóriás irodaházát a ruhagyár korábbi épületéből alakította ki két évvel ezelőtt.  
Szegedi sikerük túlmutat önmagán. Archív fotó

Kimeríthetetlen forrást ta-
lálnak szakképzett, nyelve-
ket beszélő és más kultúrák 
iránt fogékony munkaerő-
ből. Munkavállalóik szeretik 
a várost, könnyebben kötőd-
nek a céghez is. Fogadó-
kész az önkormányzat, és 
minden szereplő együttmű-
ködik a munkahelyterem-
tésben, mondták el Szeged-
ről a már Szegeden működő 
szolgáltató központok veze-
tői. Jelenleg 2500 munka-
helyet biztosít a szolgáltató 
szektor a városban, és roha-
mosan fejlődik.

– A szolgáltatószektor na-
gyon dinamikus növekedést 
mutatott az elmúlt másfél 
évtizedben. Ez jelenti az 
infokommunikációs ipart, 
illetve a szolgáltató közpon-
tokat – mondta Nagy Sán-
dor alpolgármester egy, a 
város gazdaságának erről a 
sikerágazatáról tartott kon-
ferencián. Ma már Budapest 
mellett az egyetemi háttérrel 
rendelkező vidéki városokban 
keresik a letelepedés lehető-
ségét a multinacionális üzleti 
szolgáltatók. Döntésükben a 
legfontosabb szempont, hogy 
rendelkezésre áll-e helyben a 

megfelelő számú munkavál-
laló, illetve a megfelelő minő-
ségű munkaerő.

– A szegedi munkaerőpi-
ac szerkezete nagyon kedve-
ző, egyre többen beszélnek 
idegen nyelvet, ami gyakran 
nem is egy, hanem akár két 
vagy három nyelvet is jelent. 
A digitalizációs kihívásoknak 
megfelelve fontos az infor-
matikai tudás megszerzése 

is, és a tanulási képessége-
ké. Ezek a jövő legértéke-
sebb munkavállalói adott-
ságai – fogalmazott Fritzné 
Szénási Katalin, a Recruit-
ment Solution Kft. alapítója.

A BP szolgáltató központ-
jának szegedi sikere önma-
gán túlmutató jelentőségű. 
Több világcég – és nem csak 
a BP – számára egyértelmű-
vé vált, hogy az igényeiknek 
megfelelő munkaerő rendel-
kezésre áll az olyan, világvi-
szonylatban kis népességű-
nek számító városokban, 
mint amilyen Szeged is. Sőt, 
a néhány száz fős munkaerő-
igény esetleg könnyebben 
kielégíthető Szegeden, mint 
Budapesten és annak agg- 
lomerációjában. A város hely- 
zetét erősíti ezen a téren, 
hogy tágabb vonzáskörze-
tének (országhatáron át-
nyúlóan is) munkavállalói is 

megjelennek a szegedi mun-
kaerőpiacon. Az egyetem 
gazdaságtudományi karán 
évek óta folyik SSC-képzés, 
amelyet a BP támogat alap-
vetően azzal a céllal, hogy fo-
lyamatosan biztosítsa maga 
számára az egyre növekvő 
számú és megfelelő képzett-
ségű munkaerőt.

A szolgáltatószektorban 
rövid időn belül sokszorosá-
ra volna növelhető az állás-
helyek száma, ha sikerülne 
újabb cégeket megnyerni 
az itteni letelepedésnek. 
Ezzel kapcsolatban a Nem-
zeti Befektetési Ügynökség 
tanácsadója arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az utóbbi 
években a hazai befekteté-
sek 70 százaléka az újra-
befektetésnek köszönhető. 
Vagyis a már itt jelen lévő 
cégek növelték magyaror-
szági kapacitásaikat.

Mi is az az SSC?

Az SSC az angol Shared Service Center kifejezés rövidí-
tése, magyarul szolgáltató központnak hívjuk. Multina-
cionális cégek szervezik össze ilyen centrumokba azo-
kat a feladatokat, amelyek a világ számos országában, 
sok irodájukban működnek, mindenütt hasonlóképpen. 
Így például a beszerzés, a számvitel, az ügyfélszolgálat, 
az IT-szolgáltatások, a humánerőforrás-gazdálkodás, a 
bérszámfejtés, a jogi folyamatok vagy a kereskedelmi 
tranzakciók. Ezzel a cég egyszerre racionalizálja a költ-
ségeit és fejleszti szolgáltatásai minőségét.

Szeretik Szegedet
Hazánkban jellemzően fővárosi irodájuk mellé nyitnak fiókirodát a nemzetközi szolgál-
tató központok, amelyeknek tulajdonosai több mint 40 százalékban amerikai befekte-
tők. Szeged felé terelni a döntéshozókat leginkább az önkormányzatok, a befektetési 
ügynökségek, a vidék iránt elkötelezett belső emberek képesek, summázták a már Sze-
geden működő szolgáltató központok vezetői a kerekasztal-beszélgetésen. Knezevics 
Viktor, a BP szegedi szolgáltató központjának vezetője azt is kiemelte, hogy a döntést 
a jó tapasztalat is befolyásolja. Kiss Kálmán, a Provident Zrt. senior ügyfélkapcsolati 
vezetője elmesélte, Budapest már beszűkült: míg ott egy hirdetésre 5-6 önéletrajz ér-
kezik, Szegeden 80. A karrierépítéshez igyekeznek magasabb hozzáadott értékű mun-
kát biztosítani. Hackenberger Erika, az IT Services Hungary Kft. infrastruktúráért és 
beszerzésért felelős igazgatója azt is elmondta, Pécshez és Debrecenhez képest még 
mindig Szeged a legkönnyebben elérhető, szívesen jönnek ide. A digitalizáció korában 
minden távolság könnyen áthidalható. „Hungary is a city” – fogalmazott Balázs Gábor 
a GE Healthcare Magyarország Kft. szegedi irodájának képviseletében az amerikai és 
hazai léptékekről. Egyetértettek a résztvevők abban, hogy könnyebb megtartani a mun-
kaerőt úgy, hogy ők maguk is annyira szeretik a várost, mint a szegedi diplomások, akik 
szeretnének maradni és szeretnek visszajönni. Ráadásul a nemzetközi egyetemváros 
sokszínűsége révén nem idegen tőlük a más kultúrákkal való találkozás. Azt is hangsú-
lyozták a cégek vezetői, hogy nagyon befogadó a szegedi környezet az önkormányzat, a 
befektetési ügynökség és az összes többi szereplő összefogása révén.
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Nyárbúcsúztató családi nap Odesszában

Mihálik Edvint, az Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltjét (jobbról)   
a kóstoló kínálása közben is sokan kérdezték a terveiről. Fotó: Iványi Aurél

Nyárbúcsúztató családi na-
pot tartottak múlt hétvégén 
Odessza városrészben, a 
Maróczy Géza téren. A nem-
régiben faltól falig megújult 
területen a gyerekeket ját-
szóház, ugrálóvár és koncert 
várta. Az itt élő felnőttek 
pedig a városrészt érintő 
fontos kérdéseket beszél-
hették meg Botka László 
polgármesterrel és Mihálik 
Edvinnel, az Összefogás Sze-
gedért Egyesület helyi képvi-

selőjelöltjével, számolt be az 
eseményről a szeged.hu

Mihálik Edvin az újszege-
di tervekről elmondta: az el-
képzelések között szerepel a 
Kockaház utca és az Alsó ki-
kötő sor felújítása, valamint 
a Szegedi Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola rekonstruk-
ciója. Folytatódik a bölcső-
dék és az óvodák felújítása, 
a járda- és úthelyreállítási 
program, újabb buszmegál-
lókat tesznek rendbe.

– Fontosnak tartjuk, 
hogy egy összetartó, jó kö-
zösség alakuljon ki itt, Újsze-
geden, ezért rendszeresen 
szervezünk majd különféle 
közösségi programokat. Az 
újszegedi szabadstrand fej-
lesztése mellett többfunk-
ciós közösségi térré szeret-
nénk alakítani a sokak által 
kedvelt Lapost. Modernizál-
juk a Bálint Sándor Művelő-
dési Házat – tette hozzá a 
képviselőjelölt.

Hamarosan kész a Kollégiumi út

A családi napok sorában 
múlt vasárnap a Kodály té-
ren örülhettek a jó időnek, 
a játékoknak, no meg a fi-
nom pörköltnek idősebbek 
és fiatalok.

Novakov Mihályné 42 éve 
él a Csongrádi sugárúton. 
A szeged.hu-nak elmondta, 
ez egy békés környék, lát-
szik a fejlődés az Északi és 
a Rókus városrészben, igaz, 
mindig van hová tovább-
fejlődni. Molnár Zoltán, az 
Összefogás Szegedért Egye-
sület helyi képviselőjelöltje 
ugyan „csak” 26 éve lakik 
itt, de ő is hasonlóképpen 
látja a helyzetet. Azt mondta, 
a közösségépítésen túl sok 
infrastrukturális fejlesztés 
vár a környékre a közeljövő-
ben. Hozzálátnak például a 
Cső utcai óvoda korszerű-

Szeged az összetartó közösségeinek 
köszönheti az erejét

sítésének, felújítják a Bibó 
utcát, biztonságos átkelőt 
alakítanak ki a Csongrádi 
sugárúton a Tündér utcánál, 
átépítik a kis piacot.

A helyszínre látogató 
Botka László polgármester 
felhívta a figyelmet arra a 
füzetre, amelyet a napokban 
juttatnak el a szegedi ház-
tartásokba. Ebben többek 

között ennek a körzetnek a 
lehetőségeiről, az itt várha-
tó fejlesztésekről is olvas-
hatnak a választópolgárok. 
Hangsúlyozta, a célok meg-
valósításához erős közössé-
gekre van szükség, és Sze-
ged bővelkedik ilyenekben. 
A város ezeknek az összetar-
tó közösségeknek köszönhe-
ti az erejét.

A Kodály téri családi nap játékokkal, ebéddel, beszélge-
tésekkel vonzotta a környékbelieket. Fotó: Iványi Aurél

Tavaly indult Szegeden az 
a gyermekintézmény-fel-
újítási program, amelynek 
keretében tucatnyi óvoda 
és bölcsőde újul meg. Leg-
utóbb az újjávarázsolt, 65 
férőhelyes Kemes utcai in-
tézményt adták át.

– Eddig is kiváló pedagógu-
sok nevelték itt a gyerekein-
ket, de most már a környezet 
is szép és biztonságos, a ket-
tő együtt igazán kiválóvá és 
vonzóvá tette ezt az óvodát – 
mondta el a szeged.hu-nak 
Urbán Szilvia (kis képünkön), 
a nagycsoportos Laura édes-
anyja.

– Átfogó óvodafelújítási 
programot hajtunk végre, 
ez a hatodik óvoda, amelyik 
teljesen megújult. Ezekre 
összesen másfél milliárd 
forintot költött a város, na-
gyobb részét a Szegednek 
megítélt európai uniós támo-

A gyerekek nagyon izgultak, milyen óvodát kapnak vissza 
a felújítás után a Kemes utcában. Visszatérve mindent a 

legnagyobb rendben találtak. Fotó: Iványi Aurél

Oviavató Felsővároson:  
a Kemes utcai már a hatodik

gatási keretből, ezt pótoltuk 
ki a városi költségvetésből. A 
programot folytatjuk, hama-
rosan elkezdjük a Cső utcai 
óvoda felújítását, mert egy 
önkormányzat részéről a leg-
fontosabb családtámogatás 
az, ha a szülők, a családok 
úgy érzik, hogy biztonságban 
és szép környezetben van-
nak napközben is a gyerme-
keik – mondta Botka László, 
akit a terület önkormányzati 
képviselője, Nagy Sándor is 
elkísért az ünnepélyes át-
adásra.

A polgármester kiemelte, 

a felújítás során az energia-
hatékonyság növelése volt 
az egyik legfontosabb célki-
tűzés, ezért amellett, hogy 
hőszigetelést végeztek és 
nyílászárócserét hajtottak 
végre, az utóbbi idők többi 
városi beruházásához ha-
sonlóan napelemeket he-
lyeztek el az épület tetején. 
Az energetikai és a család-
barát fejlesztésre az ön-
kormányzat összesen 182 
millió forint európai uniós 
támogatást használt fel, és 
44 millió forint önrészt biz-
tosított a beruházáshoz.

Áprilisban kezdődött el a Kollégiumi út teljes 
rekonstrukciója a Fonógyári és a Dorozsmai út 
között. A kivitelező az ütemtervnek megfelelően 
halad, a napokban már a kopóréteget vitték fel, 
így hamarosan elkészül a beruházás. Régi igénye 
volt a Kollégiumi úton működő vállalkozásoknak, 
hogy jól járható legyen ez az útszakasz. A munká-
latok teljes költsége 850 millió forint, amelynek 
nagy részét uniós forrásból biztosítja az önkor-
mányzat, saját forrásból pedig 50 millió forintot 
fordít erre a fejlesztésre. Ezen felül a város még 
200 millió forint értékben közel 650 méter hosz-
szan szennyvízcsatornát építtetett ki a terület el-
látására. Fotó: Iványi Aurél
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Újpetőfitelepen családi délutánnal zárult  
a csapadékvíz-elvezetési program. Fotó: Iványi Aurél

Vidám családi délutánnal 
zárult le a csapadékvíz-el-
vezető rendszer fejleszté-
sét célzó projekt, amelynek 
keretében hat városrész-
ben 12 kilométernyi csator-
na épült.

– Tápén hét utcát, Újpetőfi-
telepen pedig hatot érin-
tett a fejlesztés. Az itt élők 
számára komoly problémá-
kat jelentett a csapadékvíz 
elvezetése, mivel sokszor 
hirtelen zúdult le nagyobb 
mennyiségű eső, s ilyenkor a 
házak lábazata felnedvese-
dett – mondta el Szécsényi 
Rózsa. A körzet önkormány-
zati képviselője kiemelte, a 
lakosság türelmes és együtt-
működő volt az építkezés 
idején, mivel tudták, nekik 
is fontos, hogy elkészüljön a 
beruházás, amelynek költsé-
ge csupán ezen a két terüle-
ten meghaladta a 300 millió 
forintot.

Botka László polgármes-
ter beszédében hangsúlyoz-
ta, az itt élők számára fontos 
beruházás zárult le, elké-
szült a csapadékvíz-elvezető 
rendszer. A klímaváltozás 

egyik következménye, hogy 
sokszor kell elszenvednünk 
viharokat és nagyobb meny-
nyiségű, egyszerre lezúduló 
csapadékot. Ezért az önkor-
mányzat számára fontos, 
hogy minden városrészben, 
elsősorban a kertvárosok-
ban, a csapadékvíz-elveze-
tés megoldott legyen.

Szegeden kétszer egy-
milliárdos program valósul 
meg, amelynek az első üte-
me elkészült. Ez hat város-
részt érintett: Újszegedet, 
Kiskundorozsmát, Szőre-
get, Szentmihályt, Tápét 
és Újpetőfitelepet. Ezeken 
a területeket 22 utcában 
12 kilométer csapadék-
víz-elvezető csatorna épült 
meg. A beruházás része 
a Dorozsmán létesült bá-
nomkerti tározó, amelynek 
a víz visszatartásában lesz 
jelentős szerepe.

A fejlesztésnek köszön-
hetően az érintett területe-
ken élők életkörülményei 
javultak, valamint javul a tér-
ség vízgazdálkodási helyze-
te, és ez megoldást jelenthet 
a belvízproblémákra is, tette 
hozzá Botka László.

Újpetőfitelepen sem okoz 
gondot a sok csapadék

Új szökőkút: többméteres vízoszlopok és kétszer nagyobb vízfelület

Újjászületik a Móra-park és a Stefánia

Az új vízjátékról a szegediek döntöttek. A régi, elavult szökőkutat a napokban kezdte el bontani a kivitelező. 
Csaknem negyvenéves volt. Fotó: Iványi Aurél

Folytatás az 1. oldalról
Botka László tágabb ösz-
szefüggésbe helyezte a Mó-
ra-parkban elindult munká-
latokat, amikor arra utalt, 
hogy nemrégiben végeztek 
az újszegedi liget és Odesz-
sza városrész felújításával, 
a végéhez közeledik Bel-
ső-Tarján városrész rehabili-
tációja. A polgármester úgy 
fogalmazott, minden sokkal 
zöldebb lesz. A szökőkút mű-
ködtetése energiatakarékos 
módon valósul meg, ahogy a 
terület teljes közvilágítása is. 
A jelenleginél közel kétszer 
nagyobb vízfelületű szökőku-

tat építenek, amely Magyar-
ország második legnagyobb 
ilyen jellegű létesítménye 
lesz. Csak a Margit-szigeten 
található ennél nagyobb.

A múzeum előtt több-
funkciós teret alakítanak ki, 
amely egyszerre lesz majd 
használható rendezvénytér- 
ként, játszótérként és szökő-
kútként. A forró nyári napo-
kon itt hűsölhetnek a pihen-
ni vágyók.

Úgy alakítják ki az új 
szökőkutat, hogy abban 
egy olyan három centimé-
ter mélységű vízfelületet 
hoznak létre, amelyben visz-

szatükröződik a múzeum 
épülete. A többméteres víz- 
oszlopokat is magában fog-
laló látványosságnak csak 
a vízgépészeti munkái közel 
140 millió forintba kerülnek. 
A szökőkút teljes költsége 
meghaladja a 250 millió fo-
rintot.

A régi szökőkutat már 
csak azért is gyorsan el kell 
bontani, hogy minél hama-
rabb átadhassák a területet 
a régészeknek. Kiemelt ré-
gészeti területről van ugyan-
is szó, hiszen a városnak 
ezen a részén állt korábban 
a vár.

A munkák nagyság-
rendjét jelzi, hogy 28 ezer 
négyzetméteren újul meg 
a zöldfelület. Négy díszfát 
és tizenkét tiszafát, vala-
mint 3500 virágot ültetnek 
a Móra-parkba. A Stefánián 
nyolc új fát, 4200 új cserjét 
és 1200 virágot telepítenek. 
Teljesen megújul a Roose-
velt tér gyepe, ide 370 új, 
évelő növényt ültetnek. A 
mostani munkák részét ké-
pezi az itt található játszó-
terek felújítása is. Új járdák 
épülnek, meglévőket újíta-
nak fel, és egyben megválto-
zik a sétányok nyomvonala.

Szökőkút épülhet a Mátyás téren
Őszköszöntő családi napra várták az alsóvárosiakat a 
Mátyás térre a múlt hétvégén. A kicsik pónitaxizhattak, 
lovagolhattak és játszhattak, míg a szülők a városrész 
jövőjéről beszélhettek a polgármesterrel és a helyi képvi-
selőjelölttel.

Tovább szépül Szeged egyik legkedveltebb tere, az alsóvá-
rosi Mátyás tér. A területben rejlő lehetőségekről Kovács 
Tamás, az Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltje 
Botka László polgármesterrel egyeztetett az után, hogy az 
elmúlt hetekben felmérték az itt lakók igényeit.

Ennek megfelelően megújulhat alsóváros emblematikus 
tere, a Mátyás tér. Az itt élők kérték a fejlesztést, ezért kö-
zösségi rendezvényekre alkalmas teret alakítanak ki, és egy 
szökőkúttal is bővülnek a terület látványosságai, mondta 
Kovács Tamás.

A Mátyás tér az ott található patinás templommal és fe-
rences kolostorral fontos turisztikai vonzereje Szegednek. A 
városba látogatók közül sokan rácsodálkoznak a gyönyörű 
épületegyüttesre.

A Mátyás tér mellett a Szabadság teret is áttervezik: több, 
korszerű pálya épül, a kopott salak futókört pedig rekortán-
borításúra cserélik. Több szabadtéri játékot is telepítenek.

A kicsik többek között ugrálóvárral játszhattak, míg a felnőttek 
a városrész jövőjéről beszélgettek. Fotó: Szabó Luca
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Mit valósítanának meg, ha 
mandátumot szereznek az 
önkormányzati választá-
son? Milyen terveik van-
nak a választókerületük-
ben? Mit javasolnak nekik 
az ott élők?

Móravároson, Felsővároson 
és Alsóvároson jártunk az 
Összefogás Szegedért Egye-
sület képviselőjelöltjeivel, 
akik a terveikről beszéltek, 
és a helyiek is elmondták, 
mit szeretnének a lakóhelyü-
kön.

Fodor Antal 
járdákat építene és 

gyalogátkelőhelyeket 
jelölne ki

– Nagy változások előtt áll a 
választókörzet, hiszen épül 
a Cédrus Liget lakópark, 
amely rengeteg embernek 
nyújt majd otthont – mutat 
a grandiózus építkezés felé 
Fodor Antal, az Összefogás 
Szegedért Egyesület képvi-
selőjelöltje. Ez persze azzal 
is jár, hogy újra át kell gon-
dolni a környék közlekedé-
sét, hiszen jelentősen nő az 
átmenő forgalom a környe-
ző utcákban.

Már most is érzi a válto-
zást Szilágyi György, aki azt 
tapasztalja a Teréz utcá-
ban, hogy nagyon megnőtt 
az autóforgalom a környé-
ken. Bár a megengedett 
maximális haladási sebes-
ség 30 kilométer/óra, sok-
kal gyorsabban haladnak 
itt el az autók.

Fodor Antal szerint az 
új közlekedési struktúra 
a Teréz utca lakosainak 

problémáját is meg fogja 
oldani, hiszen a lakópark 
miatt teljesen újra kell gon-

dolni a forgalom elvezeté-
sét. Az biztos, hogy teljes 
szélességében fel fogják 

újítani a Bakay Nándor ut-
cát. Az út mellett a járda is 
megújul. A képviselőjelölt 
úgy tapasztalja, hogy Kis-
kundorozsma, Béketelep, 
valamint a Kálvária sugárút 
környéke és Rókus lakosai 
is leginkább a járdafelújí-
tást szorgalmazzák.

– Ha felhatalmazást 
kapok a választóktól, kép-
viselni fogok egy tisztessé-
ges járdaépítési programot, 
amelyben a város adja az 
anyagot és végzi el a mun-
kát is – mondta Fodor An-
tal.

Szintén komoly igény 
a körzetben, hogy minél 
több kijelölt gyalogátkelő-

hely létesüljön, mert az 
itt élő gyerekek és idősek 
egyaránt biztonságosab-
ban haladhatnának át így 
az úttesten. Ezt javasolja 
Szilágyi György is a Teréz 
utcában, ahol a megnöve-
kedett autóforgalom miatt 
indokoltnak tartaná egy 
vagy két gyalogátkelőhely 
kijelölését. Fodor Antal úgy 
tapasztalja, hogy a négy 
hozzá tartozó lakóövezet-
ben összetartó közösségek 
élnek, amelyek igénylik a 
közös programokat, ezért 
családi napokon és egyéb 
rendezvényeken szeretne 
találkozni a helyiekkel, ahol 
megismerheti a problémái-

kat és a véleményüket kü-
lönböző ügyekben. A követ-
kező családi nap október 
4-én, pénteken lesz a Kál-
vária téren.

Urbán Tamás 
átalakítaná 

a kihasználatlan 
közösségi tereket

– Rendkívül fontos, hogy 
minden lakossági igényt 
felmérjünk, és a lehetősé-
gekhez képest segítsük a 
felsővárosiak életét – vallja 
Urbán Tamás, az Összefogás 
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FODOR ANTAL   (ÖSSZEFOGÁS  

SZEGEDÉRT EGYESÜLET)

KÖRZETE: Kiskundorozsma, Béketelep, 
Móraváros
TERVEI:

• a Jerney utcai óvoda és iskola felújítása;
• kerékpárút építése Bordány irányába;
• a zöld- és a szelektív hulladék gyűjtési rendszerének 
 fejlesztése;
• új út építése, amely elvezet az ELI lézerközponthoz, így 
 mentesül a nagy forgalomtól a Hosszú utca;
• a Bakay Nándor utca felújítása teljes hosszában;
• véderdő ültetése, amely körülveszi Szegedet;
• a tiszai szabadstrandok felújítása és újranyitása.

Mit valósítanának meg a következő években?

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

Névjegy: 
Fodor  
Antal

A 33 éves jogász Sze-
geden született, itt 
végezte iskoláit. A Kál-
vária térből nyíló Pál 
utcában nőtt fel, ezért 
jól ismeri és nagyon 
szereti a városrészt. 
A Dugonics András  
Piarista Gimnázium-
ban érettségizett, majd 
a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán 
diplomázott summa 
cum laude minősítés-
sel. A klímaváltozás el-
leni harc elkötelezett 
híve. Úgy véli, hogy 
segíteni kell Szegeden 
a fiatalok lakáshoz ju-
tását, és gondoskodni 
kell az idős emberek 
biztonságáról és jólé-
téről.

Fodor Antal, az Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltje az épülő Cédrus Liget lakóparknál.  
Fotók: Szabó Luca

Szilágyi György a megnövekedett autóforgalom miatt gyalogátkelőhelyek kijelölését 
javasolta a Teréz utcában

Pásztor Károly azt szeretné, ha több parkolóhelyet alakítanának ki a Szilléri sugárúton, 
a panelházak mögött
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Szegedért Egyesület képvi-
selőjelöltje. Pásztor Károly 
és felesége például azzal 
kereste meg Urbán Tamást, 
hogy alakítsanak ki több par-
kolóhelyet a Szilléri sugárúti 
házsor mögött.

A házaspár régóta la-
kik a Szilléri sugárúton, és 
azt látják, hogy a lakótelep 
megépülése óta átalakultak 
a lakossági igények. Sok a 
betonos sportpálya (az úgy-
nevezett dühöngők), ame-
lyeket már alig használnak 
a gyerekek, viszont megnőtt 
az autótulajdonosok száma, 
akik számára nincs elegen-
dő parkolóhely.

Urbán Tamás azt tervezi, 
hogy megválasztása esetén 
orvosolja ezt a problémát. 
Átfogó tervet készítene a 
kihasználatlan közösségi 
terek átalakítására, így sza-
badítana fel olyan területe-
ket, amelyeken parkolókat 
vagy zöldfelületeket lehetne 
kialakítani. Ennek a koncep-
ciónak a részeként jönnének 
létre olyan közösségi kertek, 
amelyek a paneles területek 

között üdítő színfoltokat je-
lentenének. Van is már ilyen 
kezdeményezés a városrész-
ben – például sziklakertek is 
létesültek –, de a helyi kép-
viselő hathatós támogatása 
sokat jelentene a közösség 
számára.

Pásztor Károly azt is 

fontosnak tartaná, hogy az 
olyan forgalmas útszaka-
szok mentén, mint a Szilléri 
sugárút, fákat telepítsenek, 
amelyek egyrészt felfognák 
a port, csillapítanák a zajt, 
másrészt üdébb, zöldebb, 
árnyékosabb környezetet 
teremtenének. Urbán Tamás 
elmondta, hogy a zöld terü-
letek növelése alapvető fela-
dat lesz a jövőben, hiszen a 
paneles körzetekben lakók 
életminőségét így lehet a 
leghatékonyabban javítani. 
Ehhez hozzátartozik az is, 
hogy a közösségi közleke-
dést fejleszteni kell, illetve 
törekedni kell a kerékpá-
rút-hálózat bővítésére is.

Kovács Tamás 
többfunkciós 

sportpályát alakítana 
ki a Szabadság téren

– Nagyon jó adottságai van-
nak Alsóvárosnak, amelye-
ket szeretnék minél jobban 
kihasználni – mondta Ko-

vács Tamás, az Összefogás 
Szegedért Egyesület alsóvá-
rosi képviselőjelöltje. Itt talál-
ható például két hatalmas, 
gyönyörű tér, amelyekben 
még vannak lehetőségek. 
A Szabadság téren például 
többfunkciós sportpályák ki-
alakítására lenne lehetőség, 
vagyis akár kosárlabdáz-

hatnának, tollaslabdázhat-
nának vagy rekortánpályán 
futhatnának itt a helyiek né-
hány méterre egymástól.

Páli-Dombi Judit azt sze-

retné, hogy a Mátyás téren a 
játszóteret világítsák ki, mert 
azokban a hónapokban, ami-

kor korán sötétedik, a gyere-
keit korán haza kell vinnie, 
pedig a kicsik még szívesen 
játszanának a téren. Kovács 
Tamásnak a Mátyás térrel is 

nagy tervei vannak, hiszen 
a kivilágítás mellett a Dobó 
utca felőli részre szökőkutat 
álmodott.

– Van egy erdős terület 
is a Hattyas sor végén, ezt 
is ki kellene tisztítani, sé-
tányokat, pihenőrészeket 
kialakítani, hogy szívesen 
jöjjenek ide az emberek pi-
henni – mondta Kovács Ta-
más. Ugyancsak határozott 
elképzelései vannak a Bal-
lagi-tóval kapcsolatban is, 
hiszen itt játszóteret, spor-
tolásra alkalmas pályákat 
és közösségi tereket lehetne 
létrehozni. Az Összefogás 
Szegedért Egyesület képvi-
selőjelöltjének a programjá-
ban szintén nagy hangsúlyt 
kap a köztisztaság fenntar-
tása, valamint a kutyabarát 
helyek kialakítása.
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Névjegy: 
Urbán  
Tamás

1988-ban született 
igazi, tősgyökeres sze-
gedi család sarjaként. 
2012-ben az SZTE Ál-
lam- és Jogtudományi 
Karán szerezett diplo-
mát politológusként. 
Jelenleg egy szegedi 
nyomda exportmene-
dzsereként dolgozik. 
Gyermekorvos felesé-
gével a legnagyobb bol-
dogságban és szeretet-
ben nevelik két közös 
gyermeküket.

Névjegy: Kovács Tamás
1986-ban született Szegeden. Tanulmányait a Juhász 
Gyula Gyakorló Általános Iskolában kezdte, majd az 
Eötvös József-gimnáziumban folytatta. Az SZTE jogtu-
dományi karán szerzett diplomát, jelenleg ügyvédként 
dolgozik. Alapítója a Zöld Terasznak, ahol közéleti és 
tudományos kérdésekről rendeznek vitákat és fóru-
mokat. 2018-ban csatlakozott a Szegedi Civil Háló-
hoz, amely a közéletben aktív szerepet vállaló szegedi  
polgárok közössége. Öt éven át dolgozott a szegedi  
közgyűlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottságá-
ban.

URBÁN TAMÁS  (ÖSSZEFOGÁS  

SZEGEDÉRT EGYESÜLET)

KÖRZETE: Felsőváros
TERVEI:

• új körforgalom építése az Etelka sor 
 és a Tápai utca kereszteződésében, az új 
 uszodánál;
• a Kereszttöltés utca teljes megújítása;
• a betonos focipályák felújítását célzó program 
 indítása;
• új játszóterek és közösségi helyek létesítése a Gyík és 
 a Molnár utcában;
• a parkolóhelyek számának növelése Felsővároson;
• közösségi kertek létrehozása és bővítése a Szeged 
 szirmai programban;
• a fatelepítési program folytatása;
• a kerékpárút-hálózat bővítése;
• korszerű biciklis áthajtó létrehozása a Csillag téren.

KOVÁCS TAMÁS   (ÖSSZEFOGÁS SZEGE-

DÉRT EGYESÜLET)

KÖRZETE: Alsóváros
TERVEI:

• a Szabadság tér felújítása, a játszótér 
 mellett többfunkciós sportpályák és 
 szabadidőpark létrehozása;
• a Mátyás téren új közösségi tér kialakítása;
• átfogó fejlesztések a zöldprogramban, az esővíz-
 szikkasztók rendbetétele, a csapadékvíz-elvezető 
 rendszer fejlesztése;
• modern, fedett buszmegállók építése, a közutak 
 rendbetétele;
• a köztisztaság javítása, új, kutyabarát kukák 
 telepítése;
• a Ballagi-tó sor környékének megújítása, játszótér, 
 sport- és szabadidős terek építése, közösségi kertek 
 kialakítása;
• a szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztése, kukák 
 bevezetése a sárga zsákok helyett. Kovács Tamás, az Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltje a Mátyás tér  

Dobó utca felőli részére szökőkutat szeretne telepíteni 

Urbán Tamás, az Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltje szerint  
a zöld területek növelése alapvető feladat lesz a jövőben

Páli-Dombi Judit azt szeretné, ha a Mátyás teret  
kivilágítanák, mert akkor tovább tudna maradni  

a játszótéren a gyermekeivel
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Coach vállalat gyártotta. A 
szintén használtan vásárolt 
négy jármű – az utas- és ve-
zetőtéri klímaberendezések 
beépítése mellett – kívül-be-
lül felújításon esett át az 
SZKT műhelyében.

Szegeden rövidesen 
tesztelésre utasforgalomba 
állítanak egy akkumulátoros 
hajtású, hibrid troli-elekt-
romos buszt is. Az Evopro 
Bus Kft. tulajdonában álló 
kísérleti jármű az éjszakai 
töltésű elektromos buszok-
nál kisebb, 57 kilowattórás 
akkumulátoregységet kapott, 
így egyszeri töltéssel a jármű 
mintegy 60 kilométert tud 
megtenni, de menet közben  
képes energiavételezésre a 
felsővezetékről is. A Szegedi 
Tudományegyetemmel közös 
kutatás-fejlesztési projekt 
célja olyan járművek kiala-
kítása, amelyek útvonaluk 

legalább felét képesek áram-
szedő nélkül megtenni. Ebből 
a prototípusból nemcsak Ma-
gyarországon, hanem a vilá-
gon sem gyártottak másikat, 
így aki fellép erre a járműre, 
a jövőt is magába szippant-
hatja.

Az autómentes napon be-
mutatták azt az új készpénz-
mentes jegy- és bérletauto-
matát is, amellyel Szeged 
elővárosi, kertvárosi, illetve 
munkahelyi mobilitási prog-
rammal érintett területein 
találkozhatunk a közeljövő-
ben. Célja, hogy még egy-
szerűbb és kényelmesebb 
legyen a bérletek megvá-
sárlása. Az első automata 
Újszegedre kerül, a Csanádi 
utcába, ahol így éjjel-nappal 
a hét minden napján lehető-
ség lesz bankkártyával bár-
milyen bérletet vagy jegyet 
megvásárolni.

Szeged jócskán leteker-
te Székesfehérvárt, Győrt 
és Debrecent a Bringázz 
a munkába! őszi kampá-
nyában. Ezzel nemcsak a 
legbringásabb vidéki város 
lett Szeged, hanem ará- 
nyaiban Budapestet is meg-
előzte.

A Bringázz a munkába! 
kampány célja a kerékpáros 
munkába járás népszerű-

sítése és elterjesztése Ma-
gyarországon. A szervező, 
a Magyar Kerékpárosklub 
arra ösztönöz mindenkit, 
hogy a kerékpárt közlekedé-
si eszközként is használja a 
városban, hiszen gyorssá, 
hatékonnyá, olcsóvá, egész-
ségessé és nem utolsó sor-
ban élvezetessé válik általa 
a munkába járás.

Megírtuk, a Bringázz a 
munkába! tavaszi verse-

nyét Szeged toronymagasan 
nyerte Debrecen, Székesfe-
hérvár és Győr előtt. A kam-
pány őszi fordulójában is ki-
váló teljesítményt nyújtottak 
azok a szegediek, akik részt 
vettek a versenyben szep-
tember 9–22. között. 

Valamennyi adat fantasz-
tikus, de ha jobban megnéz-
zük a városok rangsorát, 
akkor „az is látható egy kis 
matematika után”, hogy 
Szegeden egy lakosra körül-
belül százhúsz „lebiciklizett 
nap” jutott, míg Budapesten  
mindössze száz. (A 2019. 
január 1-jén „érvényes” la-
kosságszámot vettük figye-
lembe, eszerint Szegeden  
160 766-an, Budapesten 
1 752 286-an élnek – a 
szerk.).

Szegeden az elmúlt évek-
ben a folyamatosan bővülő 
kerékpáros infrastruktúrá-
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A zöldebb Szegedért: az elektromos flottával nullára kívánják csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást 

Idén nyolc új trolibusz áll forgalomba

Nyolc új trolibusz áll for-
galomba idén Szegeden, 
amelyek mellett rövidesen 
egy akkumulátoros hajtá-
sú, hibrid troli-elektromos 
busszal is találkozhatnak 
tesztüzemben az utazók.

– Látványos az SZKT jár-
műállományának bővü-
lése az utóbbi években, 
ami azért is fontos, mert 
a szegedi lakosok negyven 
százaléka rendszeresen 
használja a közösségi köz-
lekedést – mondta az autó-
mentes naphoz kötődő jár-
műbemutatón Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgár-

mester. A közösségi közle-
kedésben hétköznapokon 
átlagosan 50-50 ezer utas 
használja a villamosokat és 
a trolikat. Az önkormányzat 
a járműpark korszerűsíté-
séhez, felújításához min-
den évben több százmillió 
forintos költségvetési tá-
mogatást biztosít.

A fejlesztések célja, 
hogy klimatizált és ala-
csony padlós járművek áll-
janak forgalomba minden 
évben, és egy 100 száza- 
lékosan elektromos flot-
ta révén Szeged közössé-
gi közlekedésének szén- 
dioxid-kibocsátása évek 

alatt a nullára csökkenjen. 
A járművek modernizálá- 
sát az SZKT saját üze- 
meiben és gyártósorain vég- 
zi, ötven szakembert köz-
vetlenül foglalkoztatva így.

– Akik piros trolin utaz-
nak, biztosak lehetnek ab-
ban, hogy a legnagyobb 
igényeket is kielégítő szol-
gáltatásban részesülnek – 
mondta Majó-Petri Zoltán, 
a Szegedi Közlekedési Kft. 
ügyvezető igazgatója. Ezek a 
járművek ugyanis klímásak, 
alacsony padlósak, wifin 
keresztül internetezni is tu-
dunk az okoseszközeinken 
utazás közben.

A forgalomba álló négy 
darab T-810-es sorozatba 
tartozó, alacsony padlós 
trolibuszt a Škoda Ostrov 
gyártotta. A járműveket a 
szegedi közlekedési cég 
használtan vásárolta. A tro-
likba Szegeden bekerült a 
francia Cegelec vállalat vil-
lamos berendezése, amely 
képes többek között a fé-
kezés közbeni energia-visz-
szatáplálásra is. Az első két 
ajtónál akadálymentes, 72 
férőhelyes járművek utasté-
ri légkondicionáló berende-
zést kaptak.

A T-870-es sorozatú tro-
likat a lengyel Solaris Bus & 

A jövőben forgalomba álló kísérleti hibrid trolibuszban tartott sajtótájékoztatót Nagy Sándor alpolgármester,  
Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója és Németh Zoltán Ádám, az SZKT közösségi  

közlekedési és vasútbiztonsági vezetője. Fotók: Iványi Aurél

Szeged messze a legbringásabb magyar város!

nak köszönhetően 5-ről 20 
százalékra nőtt a kerékpá-
ros-forgalom aránya, ami-

vel egyedülálló a magyar 
nagyvárosok között. Ma már 
Szegeden minden ötödik 

városlakó a környezetbarát 
kerékpáros közlekedést vá-
lasztja

Ma már Szegeden minden ötödik városlakó  
a környezetbarát kerékpáros közlekedést választja.

A városok rangsora.

Bemutatták az új, készpénzmentes jegy-  
és bérletautomatát is. Az első automata  

Újszegedre kerül, a Csanádi utcába.
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Postabontás

Egy kéP, két mondat

Tisztelt Olvasóink!

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

Úgy otthagyta, 
mint Nemesi a függetlenségét

Örömmel olvastam ezeken a hasábokon Méhes János régi 
munkatársam közmondás-aktualizálását. (Úgy otthagyta, 
mint Nemesi Pál a függetlenségét, azaz bebújt a szög a zsák-
ba.) Nemesi Pál akkor verte ki nálam először a biztosítékot, 
amikor egy régi kézilabdással nyilatkozott, és mint független 
azonnal „benyalt” a Fidesznek.

A Délmagyarországban (ami már nem Szeged, hanem 
a Fidesz lapja) nap mint nap Nemesi Pál tündököl. Nemrég 
olvastam, hogy már 11 ezer személy küldte vissza elektro-
nikus levelét. Én is megnéztem az interneten a Párbeszéd 
Szegedért anyagot. Hát, jót derültem rajta, de erről kicsit ké-
sőbb. Az internetes kérdőívet csak vissza lehetett küldeni, 
egyéni véleményt nem lehetett beleírni. Ennyit Nemesi Pál 
párbeszédéről.

Nemesi Pál levélben is megküldte párbeszédét. Mi is 
kaptunk a párommal két levelet. A5-ös borítékban egy nor-
mál boríték méretűre összehajtott, A5-ös, apró betűs fecnit. 
Nem telik a milliárdosnak papírra? Tizenöt kérdés volt a fec-
nin. Tizennégy kérdésen a hasamat fogtam, a tizenötödik-
re mindjárt visszatérek. Nemesi Pál felsorolja Botka László 
és a szegedi közgyűlés által az elmúlt években Szegeden 
megvalósított vagy tervezett elgondolásokat. Egyéni ötlete 
egy sincs, de én rögtön javasolnék egyet: bekötni a szegedi 
repteret a magyar légi közlekedésbe. Két iskolatársamnak 
(Chambre Ferencnek és Klárafalvi Aladárnak) volt ez az éle-
te álma.

A negyedik kérdés azért kiverte a biztosítékot. Egyetért-e 
Ön azzal, hogy a szegedi iskolások és nyugdíjasok minden 
ősszel 13 500 forintos támogatásban részesüljenek? Naná! 
De amikor Botka László polgármester bejelentette, hogy 
részben az iskolakezdésre ad a város 10 000 forint támoga-
tást a családoknak, fel voltak háborodva. De amikor rájöttek, 
ha nem is a saját eszükkel, valaki súgott nekik, nekimentek 
Botka László polgármesternek, hogy miért nem ad 13 500 
forintot. Orbán Viktor miért nem ad?

Most jön az első kérdés, amely a harmadik szegedi híd meg-
építéséről szól. Ezt már többször szóba hozták a nagyszájú fi-
deszesek. Egyszer azt mondták, hogy Botka László háromszor, 
máskor meg azt, hogy hétszer ígérte meg a harmadik hidat. 
Erre csak azt tudom mondani, Orbán Viktor kormányfő már 
évtizedekkel ezelőtt megígérte Szegednek a harmadik hidat, 
legutóbb kezet is adott rá. Az országnak van pénze egy hídra, 
egy polgármesternek nincs. Nos, fideszes urak, akkor ki hazu-
dik? Szeged legnagyobb új beruházása, létesítménye az ELI. A 
kormányfő ennek is két évig gátolta a tervezését, egy aláírásán 
múlott. De az avatásra volt képe eljönni.

Fábián Ferenc

A férfi hozzá hajol, és fojtott hangon 
suttogja: – Megvárhatom?

Sz. város közkórházának folyosóján két nyugdíjas üldögél  
sor(s)ára várva. Hogy a várakozás „perceit” elüssék, szóba ele-
gyednek. Szó szót követ, és egyre rokonszenvesebbek lesznek 
egymásnak. A férfiú nem bírván tovább türtőztetni rokonszen-
vét, előkapja leleteit, és feltárja azokat hölgy sor(s)társa előtt. 
Összebújva, együtt böngészik a leletek többé-kevésbé ismert 
orvosi szakkifejezéseit. Ezután a hölgy kissé pironkodva előve-
szi a kézitáskájából a legutolsó nyugdíjszelvényét. Most erről 
sutyorognak egymás közt. Közben az idő rakétasebességgel ro-
bog, és a férfit szólítják, de viszonylag hamar ki is jő, és máris a 
nőt szólítják. De mielőtt bemenne, a férfi hozzá hajol, és fojtott 
hangon suttogja: – Megvárhatom? A nő kipirult arccal bólint, és 
légiesen belibben a rendelő ajtaján.

Elképzelem, amint ez két, egymásra talált idős ember 
kéz a kézben tipeg a lemenő nap aranysugarában. Ugye, 
szép? Mint egy színes álom. A legjobbakat kívánom nekik és 
a hasonló cipőben járóknak.

Méhes János
Ezt viszonylag egyszerű betartani… A képet nyugdíjas szegedi olvasónk készítette egy kirándulása során a Dunántúlon. 

Fotó: Böde László

A zenés, táncos rendezvény a legjobb módja annak,
hogy a nemzetközi befektetők Szegedre jöjjenek?

Nemesi Pál, a FERROÉP Zrt. 
tulajdonosa és a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara megyei elnöke 
a Fidesz szegedi Mészáros 
Lőrince, Orbán Viktor helyi 
oligarchája, újabb hűbérese. 
Nemesi eddig nagyobb részt 
állami és önkormányzati for-
rásból megvalósuló megren-
delések kiváltságosa volt. 
Mostanában profilt váltott, 
és messze elkerüli a szegedi 
önkormányzat által meghir-
detett közbeszerzési eljá-
rásokat, viszont sorra nyeri 
az állami forrásokból induló 
(egyetemi és intézményi) be-
ruházásokat. A FERROÉP tu-
lajdonosa a magyar nemzeti 
oligarcharéteg részévé vált, 
azonban ebben a szerepben 

már nem illik visszautasí-
tani egy szegedi független 
polgármester-jelöltséget, 
bármennyire is fázik ettől. 
Valószínű, hogy Nemesi Pál 
nem a kamara gazdaságfej-
lesztési programjának meg-
valósítására kapott fideszes 
támogatást, hanem saját cé-
gének távlati fejlesztésére.

A kérdés az, hogy mitől 
tartja magát függetlennek, 
miközben a Fidesz kérte fel 
a jelöltségre, a Fidesz gyűj-
tötte össze az ajánlásait, 
a Fidesz újságjaiban nép-

szerűsítik, a Fidesz egyéni 
képviselőjelöltjeivel kívánja 
megteremteni magának a 
közgyűlési többséget.

Pedig előélete nem a Fi-
desz maradéktalan kiszolgá-
lásáról szólt. Baloldali kötő-
dése miatt tudott a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke lenni, ahol 
azonban üzleti céljai érdeké-
ben a Parragh László vezette 
országos kamara bűvkörébe 
került. Egyre inkább majmol-
ta főnöke gondolatait, szak-
képzésről alkotott vélemé-
nyét, magáévá tette főnöke 
Szeged gazdaságáról alkotott 
véleményét, amiért szegedi 
szaniterüzlete befuccsolt. 
Elnökké válása után egyre 
inkább a központi kamarai ál-

láspontok 
kritikátlan 
elfogadása 
mellé állt a 
helyi vállal-
kozók kép-
viselete he-
lyett. Nem 
a Csongrád 
megyei vál-

lalkozásokat képviselte a ka-
marában, hanem a Fidesszel 
lepaktált országos kamarai 
vezetés véleményét a vállal-
kozásokkal szemben.

Kérdések Nemesi Pál ka-
marai elnökhöz:

1. Tudja-e a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara megyei elnöke, 
Nemesi Pál, hogy a gazda-
sági társaságok vezetői kö-
rében a kamara gazdaság-
fejlesztéssel kapcsolatos 
hozzájárulását szinte nullára 
értékelték?

2. Vajon miért hiányol a 
kamara megyei elnöke Sze-
geden olyan ipari fejlesztést, 
amely nem illik bele a kama-
ra gazdaságfejlesztési prog-
ramjába?

3. A kamara szerint 
most munkaerőhiány vagy 
munkanélküliség van a vá-
rosban? Amennyiben városi 
munkaerőhiány van, mit tesz 
ez ellen kamarai elnökként? 
Amennyiben felesleg van a 
városban, az tényleg olyan 
mértékű, hogy csak egy nagy 
összeszerelő üzem telepíté-
sével lehetne felszívni?

4. Hol volt Nemesi Pál, 
amikor a rabszolgatörvényt 
hozták? Örült neki, alkal-
mazza?

5. Mikor kezdeményezett 
kamarai vezetőként bármi-
féle megbeszélést a város 
bármelyik vezetőjével arról, 
hogy hogyan, milyen irány-
ban, milyen módon kellene 
tárgyalni bármilyen poten-
ciális befektetővel, vagy mi-
lyen feltételeket kellene a 
városnak biztosítania ahhoz, 
hogy a befektetők ide jöjje-
nek?

6. Mikor tárgyalt kamarai 
vezetőként bármilyen befek-
tetővel, hogy segítse a sze-
gedi befektetéseket, és ha 
volt ilyen kapcsolata, miért 
nem közvetített a befektető 
és a városvezetés között?

7. Milyen kezdeménye-

zései voltak a kamarának a 
befektetők Szegedre vonzá-
sára?

8. Miért gondolta a ka-
mara azt, hogy azzal növel-

heti befolyását a gazdaság-
ban, ha kötelezővé teszik a 
vállalkozók részére a kama-
rai tagságot, illetve ha törvé-
nyileg tagdíjfizetésre kötele-
zik a vállalkozókat?

9. Miért gondolta a me-
gyei kamara azt, hogy a tag-
díjakból rendezett zenés, 
táncos, vacsorás rendezvé-
nyek szervezése a legjobb 
módja annak, hogy a nem-
zetközi befektetőket Szeged-
re csábítsák? Van felmérése 
a kamarának arról, hogy 
ezek a rendezvények meny-
nyivel járultak hozzá Szeged 
gazdaságfejlesztéséhez, a 
helyi vállalkozások exportpi-
acainak bővüléséhez?

Nagy Gábor

Mikor tárgyalt ka-
marai vezetőként 
bármilyen befekte-
tővel, hogy segítse 
a szegedi befekte-
téseket, és ha volt 
ilyen kapcsolata, 
miért nem közve-
tített a befektető 
és a városvezetés 
között?

Miért gondolta a kamara azt, 
hogy azzal növelheti befolyását 
a gazdaságban, ha kötelező-
vé teszik a vállalkozók részére 
a kamarai tagságot, illetve ha 
törvényileg tagdíjfizetésre kö-
telezik a vállalkozókat?
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Sportmix

HEGYKÖZI VILÁGBAJ-
NOK. Hat számban állhat-
tak dobogóra az NKM Sze-
ged VE evezősei a Velencén 
rendezett masters vb-n. 
Hegyközi Ferenc világbaj-
nok lett, a csapat emellett 
négy ezüstérmet és egy 
bronzot szerzett. Az NKM 
Szeged VE érmei. Arany: 
Hegyközi Ferenc (egypár), 
ezüst: Bosnyák Andrea (a 
nemzetközi mix négypár, va-
lamint a kétpár tagjaként), 
Bosnyák, Balázs Gabriella 
(kettes), Kéri László, Cson-
ka Csaba, Matyasovszki Ti-
bor, Tarjáni Tibor, Horpácsy 
Balázs, Joó Attila, Hansel 
Miklós, Fogarasi György, 
kormányos: Horpácsy Kris-
tóf (nyolcas), bronz: Bos-
nyák, Balázs, Petrovszki 
Edit, Dani Zita (négyes).

HÁROM SZEGEDI UTAZIK 
A VÁLOGATOTTHOZ. Hét-
főtől edzőtáborozik először 
az új szakmai stáb irányí-
tásával a magyar férfiké-
zilabda-válogatott. Gulyás 
István szövetségi kapitány 
21 fős keretet hirdetett a 
szeptember 30-án és ok-
tóber 1-jén sorra kerülő 
budaörsi összetartásra, 
amelyben helyet kapott a 
MOL-Pick Szegedből Bán-
hidi Bence, Bodó Richárd 
és Rosta Miklós is, Mikler 
Roland viszont pihenhet. Az 
edzőtáborra az úgynevezett 
válogatott-időszakon kívül 
kerül sor, vagyis az NB I-es 
csapatok hozzájárulásá-
nak köszönhető, hogy meg 
tudják rendezni. A magyar 
csapat a következő tétmér-
kőzését a januári, norvég–
svéd–osztrák közös rende-
zésű Európa-bajnokságon 
játssza.

SUBA ÉS BIRKÁS BRONZ- 
ÉRMEI. Két szegedi szer-
zett érmet a Tokióban ren-
dezett kajak-kenu olimpiai 
tesztversenyen: a paralim-
pikon Suba Róbert a KL1-
es kategóriában, a náthá-
val küzdő Birkás Balázs 
pedig férfi K1 200 méteren 
lett harmadik. Suba VL2 
kategóriában szerzett egy 
ötödik helyet is. Ami a töb-
bi szegedit illeti: a férfi K2 
1000 méter B döntőjében 
Nádas Bence és Kuli István 
a hatodik helyet szerezte 
meg, míg Varga Katalin az 
utolsó edzésen megsérült, 
így nem indult el. A magyar 
válogatott összesen három 
arany- és három bronzér-
met nyert.

Új vezetőedzővel és három új játékossal kezdte a szezont a PC Trade Szeged

A jövő csapatát építik
munkát. Az új tréner, Zsadá-
nyi Sándor eddig az ifjúsági 
együttesnél dolgozott, de se-
gítette a felnőttek felkészü-
lését is. Munkáját Vadkerti 
mellett a szakmai igazgató, 
Laluska Balázs segíti, aki 
Algyőről érkezett a nyáron. 
A két korábbi válogatott ké-
zilabdázó az edzések mellett 
a meccseken is ott lesz a 
csapattal Zsadányi oldalán.

A három távozó (Gindeli 
Panna, Cseh Roberta, Ma-
láti Dóra) helyére három új 
játékost igazoltak – minde-
gyikük szerepelt korábban a 
szegedieknél. Dobó Mónika 
Kecskemétről, Mikó Gréta 
Algyőről, Frányó Laura Duna-
újvárosból tért vissza.

A szezon során új mez-
ben is pályára lépnek. A ró-
zsaszín maradt, de a másik 
dressz színe változott, zöld 
helyett világoskékben ját-
szanak majd. A PC Trade 
Szeged legközelebb október 
6-án az FTC U19 vendége-
ként lép pályára, míg hazai 
környezetben október 12-
én, szombaton 18 órától fo-
gadják a Pénzügyőr SE-t.

Hárman távoztak az egye-
sülettől, hárman pedig ér-
keztek a nyáron a PC Trade 
Szeged női kézilabdacsa-
patához, ahol új vezető-
edzővel, de a régi névadó 
szponzorral kezdték meg a 
2019–2020-as szezont. A 
klub célja ebben az idény-
ben is a folyamatos fejlő-
dés.

A Dunakeszi otthonában ara-
tott 31–26-os sikerrel kezd-
te a női kézilabda NB I/B 
keleti csoportját a PC Trade 
Szeged. A klub a meccset 
megelőzően szezonnyitó 
sajtótájékoztatón jelentette 
be, hogy újabb egyéves név- 
szponzori szerződést kötött a 
PC Trade Systems Kft.-vel. A 
cég három éve támogatja a 
csapatot, az együttműködés 
mindkét fél számára elő-
nyös, ezért is hosszabbítot-
ták meg.

– A csapat törekvései 
közel állnak a filozófiánk-
hoz, és eddig minden ki-
tűzött célt elértek. Azért 
döntöttünk a folytatás mel-
lett, mert olyan jövőképet 

vázoltak fel nekünk, amely 
szimpatikus volt, szívesen 
segítjük annak megvalósítá-
sát – mondta Tóth Gábor, a 

PC Trade Systems Kft. ügy-
vezető igazgatója.

Vadkerti Attila, a klub 
stratégiai igazgatója szerint 
az év legfontosabb felada-
ta, hogy a csapat maradjon 
azon az úton, amelyre az elő-
ző időszakban rálépett.

– A célunk, hogy iga-
zi szegedi csapat legyünk, 
ezért arra törekedtünk, hogy 
új igazolásaink is kötődje-

nek a városhoz. Jelenleg ti-
zenkét Csongrád megyében 
született játékos van az első 
csapat keretében. A mezőny 
egyik legalacsonyabb átlag- 
életkorú együttesével vág-
tunk neki a bajnokságnak, 
ahol stabil, folyamatosan fej-

lődő játékkal kell elérnünk 
minél jobb eredményt. Pon-
tos helyezést nem tűztünk 
ki, a jövő csapatát építjük, 

ezért ifjúsági korú játékosa-
ink fontos szerepet kapnak 
a bajnokságban – mondta.

A nyáron változás volt a 
kispadon. A korábbi veze-
tőedző, Vojkovics Gyula a 
Szent István Egyetem élvo-
nalbeli csapatánál folytatja a 

Elkezdte a szezont a PC Trade Szeged. Előtérben az új igazolások, Mikó Gréta, Dobó Móni-
ka és Frányó Laura, hátul a szakmai stáb, Laluska Balázs, Zsadányi Sándor, Vadkerti Attila, 

valamint a támogató részéről Tóth Gábor. Fotó: PC Trade Szeged

A  férfiak után a nők is az élvonalba vágynak

Elkezdi az NB I.-et  
a Vidux-Szegedi RSE

Kazincbarcikán kezdi ma a 
férfi röplabda NB I.-et a sze-
gedi együttes, amely ettől 
a szezontól Vidux-Szegedi 
RSE néven szerepel. A  klub 
NB II-es női csapata is az él-
vonalba vágyik.

Végre itt a feljutás eredmé-
nye: ma már az NB I.-ben 
lép pályára a szegedi férfi 
röplabdacsapat. A  szezon 
Kazincbarcikán kezdődik, az 
első hazai meccset pedig ok-
tóber 6-án vívja a lila iskola 
csarnokában Nusser Elemér 
edző alakulata – szintén 
a Kazincbarcika ellen. Ezt 
követően november 8-án a 
Pécs ellen lépnek pályára 
itthon.

A  bajnoki rajt előtt jelen-
tették be, hogy ettől a sze-
zontól a férfi NB I-es és a női 
NB II-es csapat is Vidux-Sze-
gedi RSE néven szerepel. A  
cég eddig is támogatta az 
egyesületet, most növelték 
hozzájárulásuk mértékét.

– A  kislányom 2013-
ban kezdett a Szegedi RSE 
edzéseire járni, azóta ki-

emelten figyelem a klub 
működését. Rögtön láttam, 
hogy komoly szakmai mun-
ka folyik, olyan trénerekkel, 
akik alázatosan dolgoznak 
a gyermekek fejlődéséért – 
kezdte Barna Zsolt ügyveze-
tő igazgató a szponzoráció 
indoklását. – Folyamatosan 
bővül az SZRSE „családja”, 
már közel háromszáz tagja 
van, és ez nem véletlen. Ki-
zárólag saját nevelésű fia-
talokra és régóta Szegeden 
élő lokálpatriótákra építik a 
felnőttcsapatokat, amit kö-
vetendő példának tartok. 
Remekül kommunikál a 
csapat a szülőkkel, kiváló a 
gyerekekhez való viszonya, 
e tökéletes egyensúly ered-
ménye az élvonalbeli tag-
ság elérése. Tekintve a fi-
atalok tehetségét, csak idő 
kérdése, hogy a női együt-
tes is NB I-es legyen. Távla-
ti célunk egyezik a klubve-
zetés terveivel: a férfi és a 
női NB I.-ben stabil tagságú 
szegedi együttesekért dol-
gozunk – mondta Barna 
Zsolt.

Október 2-án kezdi a világbajnokságot a szegedi klasszis

Nagy kő esett le Márton Anita
edzőjének szívéről

Elkezdődött Katar fővárosá-
ban, Dohában a 17. szabad-
téri atlétikai világbajnokság. 
A szegedi Márton Anita októ-
ber 2-án lesz érdekelt a súly-
lökés selejtezőjében. Edzője, 
Eperjesi László szerint világ-
bajnok versenyzője ott lesz 
az éremért csatázók között.

Megnyugodva és bizakodva 
tekinthet a dohai világbaj-
nokság elé Eperjesi László, a 
fedett pályás súlylökő világ-
bajnok Márton Anita edző-
je, miután a magyar atlétika 
büszkesége idei legjobb do-
básával (18,95 méter) bronz- 
érmet nyert az Európa–Ame-
rika viadalon. A szegedi edző 
elmagyarázta, a minszki pro-
dukció a formaidőzítés szerint 
csak a kezdet volt. A vb ugyan 
már elkezdődött, Mártonék 
selejtezőjére csak október 
2-án kerül sor, majd másnap 
rendezik a finálét.

– Elismerem, hogy nagy 
kő esett le a szívemről, mert 
a minszkit már reménytápláló 
teljesítménynek lehet nevez-
ni, amiből Dohában kijöhet 

egy 19 és fél méteres ered-
mény, s ez akár újabb érmet 
is hozhat a konyhára – nyilat-
kozta Eperjesi az SzPress Hír-
szolgálatnak. – Ha arra gon-
dolok, hogy júniusban mind 
a ketten bánatosak voltunk, 
és rossz gondolataink támad-
tak, bátran kijelenthető, hogy 
nincs már gödör, csak egy 
emelkedő, amelyen szépen 
kaptatunk felfelé.

A helyzetet mindig tárgyi-
lagosan elemző mesteredző 
arról is beszámolt, hogy miért 
nem veszítették el a hitüket.

– Ha egyetlen szóval kel-

lene válaszolnom, csak annyit 
mondanék, hogy a munka. 
Az elvégzett munkába vetett 
hitünk, amelynek a mennyisé-
gével és a minőségével soha 
nem is volt baj. Abban nem 
vagyok biztos, hogy sikerül 
megismételni a birminghami 
fedett pályás világbajnoksá-
gon bemutatott bravúrt, ahol 
Anita úgy nyert, hogy a rajt 
előtt a világranglistán csak 
a negyedik helyet foglalta el, 
de hogy ott lesz Dohában az 
éremért csatázók között, azt 
nagyon remélem – jelentette 
ki Eperjesi.

Eperjesi szerint Márton Anita visszanyerte az erejét.  
Fotó: Facebook/Márton Anita
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RENDŐRBŐL ÍRÓ

Időpont: szeptember 30., hét-
fő 17 óra
Helyszín: So-
mogyi-könyv-
tár
Ez egy hob-
bi. Van, aki 
ho rgász ik , 
van, aki bar-
kácsol – én 
írok. Ez olvas-
ható egyebek 
mellett Réti 
László hon-
lapján a be-
mutatkozás 

címszó alatt. A rendőrből lett 
íróval Bátyi Zoltán író, újságíró 
beszélget a Somogyi-könyvtár 
1. emeleti olvasótermében.

AKIK MARADTAK 

Időpont: október 1., kedd 
18.15 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi Cső-
ke József terem
Az Akik maradtak című ma-
gyar film egy kamaszlány és 

egy középkorú férfi egymásra 
találásának megható hangvé-
telű története a második világ-
háború után. Mindketten so-
kat veszítettek, és mindketten 
szeretnének új életet kezdeni, 
miközben körülöttük már a 
Rákosi-rendszer diktatúrája 
alakul. Vajon túl lehet-e élni 
a múlt és a jövő tragédiáit, 
ha összekapaszkodnak azok, 
akik még megmaradtak? Fő- 

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, 
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 2. 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: Móraváros központja a megújult Kolozsvári tér. A nyertes: Venkei Terézia. Gratulálunk!

szerepben Szőke Abigél és 
Hajduk Károly. A filmet Tóth 
Barnabás rendezte.

A ZENE ÉS ÉN – GYERMEK-

RAJZ-KIÁLLÍTÁS 

Időpont: október 3., csütör-
tök 16 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert 
Agóra
A zene és én című országos 
rajzpályázat ünnepélyes meg-
nyitója. Pályázatkiíró, szerve-
ző: Montázs Vizuális Műhely. 
A pályázat célja, hogy a gyer-
mekek zenéhez, hangszerek-
hez kapcsolódó tanulmányai, 
személyes koncertélményei 
a vizuális megjelenítés út-

ján kreatív, képi kifejeződést 
nyerjenek. Köszöntőt mond: 
Kerek Ferenc Csabáné Feke-
te Éva, Artisjus-díjas zongo-
ratanár. A kiállítást megnyitja 
Ale Ildikó festőművész, mű-
vészetpedagógus, a Montázs 
Vizuális Műhely vezetője. 
Közreműködik: Kicsinyek Kó-
rusa, Rókusi Általános Iskola. 
Zongora: Guba Tünde Bettina. 
Vezényel: Berényiné Ale Krisz-
tina. A kiállítás megtekinthető 
2019. október 15-ig az intéz-
mény nyitvatartási idejében.

Balázs Fecó- 
nagykon-
cert 
I d ő p o n t : 
október 3., 
csütör tök 
19 óra
Helyszín: új 
zsinagóga
B a l á z s 
Fecó Érints 
meg még 
e g y s z e r 
címmel ad 

exkluzív nagykoncertet a XV. 
Szegedi Őszi Zsidó Kulturá-
lis Fesztiválon. Balázs Fecó 
pályafutása 1967-ben a 
Neoton együttesben kezdő-
dött, 1972-ben alapítótagja 
volt a Taurusnak. A kultikus-
sá vált Korállal és a Balázs 
Fecó Band néven alapított 
formációival koncertezik a 
mai napig. Munkásságát 
számtalan szakmai és álla-
mi elismeréssel jutalmazták. 
A szegedi koncert vendége: 
Szűcs Antal Gábor.
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZAS-
SÁGOT szeptember 13-án: Sal-
lai Gergely és Simonits Andrea Er-
zsébet, Tóth László Tibor és Ungi 
Brigitta, Kocsis László Tamás és 
Havai Hajnalka Laura, Szécsényi 
Szabolcs és Fekete Olga, Szabó 
Ádám és Szentkirályi Xénia; szep-
tember 14-án: Farkas Tibor és 
Vojcsena Ágnes, Trenka Balázs és 
Zemlényi Rita, Vékony László és 
Béres Andrea, Unyi Csaba és Har-
csás Szilvia Brigitta, Pomlenji La-
jos és Kovács Brigitta, Pap László 
és Tóth Boglárka, Horváth András 
és Gyurcsik Dóra, Kádár József 
és Szép Ágnes, Károlyi Attila és 
Baity Nikolett, Nagy Ambrus és 
Spir Anita Elvira, Hacher Zoltán 
és Sávai Marianna, Farkas Péter 

és Szente Brigitta, Bánfi Csaba és 
Gőgh Magdolna, Istókovics Zoltán 
és Czobor Anita, Pusztai Tamás 
Ferenc és Solymosi Nóra, Török 
Zsolt József és Retkovszki Erzsé-
bet Andrea.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Rasztik 
Norbertnek és Stankovics Gabri-
ellának 2019. 09. 09-én Bogdán, 
Huszár Attilának és Vörös Anitá-
nak 2019. 09. 11-én Zalán Attila, 
Dvorácskó Szabolcsnak és Lajkó 
Dézi  Biankának 2019. 09. 11-én 
Nimród, Poncz Róbertnek és Var-
ga Dorinának 2019. 09. 12-én Be-
nedek, Lázár Attilának és László 
Zsanettnek 2019. 09. 12-én No-
len nevű gyermeke született.

GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.)  
Romantikus hangulat- 
ban lehet, igényelheti 

párja gyengédségét. Gyerekei 
továbbra is sok figyelmet 
igényelhetnek. Töltsön velük 
minél több időt, játsszon 
velük, Ön is élvezni fogja!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Ha harmonikus is a 
kapcsolata, nem árt több 

figyelmet fordítania párjára. 
Munkájában feszültség lehet 
érzékelhető, ezért fogja vissza 
magát, nehogy indulatból 
szóljon vagy cselekedjen!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ahogy színesedik a fák 
lombja, úgy színesedik az 
Ön szerelmi élete. Azért 

csak óvatosan! A munkában 
felszálló ágban lehet, főképp, 
ha sikerül szépen tálalnia a 
véleményét.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)  
Munkájában szinte bár- 
mit elérhet, ehhez vi- 
szont jóformán a kimerü- 

lésig kell dolgoznia. Vigyáz- 
zon, mert ezzel árthat az 
egészségének! Pihenjen töb- 
bet, és szedjen vitaminokat!

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Még most 
is érezheti az év első 
felében elvégzett munká- 

ja anyagi hasznát. Ha okosan 
viselkedett rokonaival, család- 
jában csillapodhat a feszült- 
ség. Egészsége javulóban 
lehet.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
 A szerelemben las- 
san véget ér a nagy 
változások időszaka az 

Ön számára. A munkában an- 
nál kevésbé: egy esetleges 
munkahelyváltozásból lakó- 
helyváltozás is lehet.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.) 

Párkapcsolata erősöd- 
ni, mélyülni kezdhet. 
Új szerelme azonban 
valószínűleg még nem 

az igazi. Munkájába most 
kevesebb energiát fektessen, 
inkább vegyen ki szabadságot!

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)  
Ne várja el a párjától, 
hogy kitalálja a gondola- 
tait, inkább vonja be job- 

ban az életébe. A családi 
harmóniát könnyebben fenn- 
tarthatja, ha kellő odaadással 
viszonyul rokonaihoz.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ha most tanulásba 
kezdett, még az idén 
érezheti ennek kedvező 

hatásait. Ha kollégái, barátai a 
véleményét kérik, legyen óvatos 
a tanácsadással, nehogy Önt 
okolják, ha hibáznak.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Tud olyan barátságos 
lenni, hogy szinte 
észrevétlenül köt baráti 

és üzleti kapcsolatokat, s ezt 
most a bolygók állása is segíti. 
Figyeljen, mert új ismerősei 
között ott lehet a nagy Ő is.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)   
Az ősz kedvez az ingat- 
lanvásárlásnak és a la- 
kásfelújításnak. Ha most 

belekezd, a fagy beállta előtt 
befejezheti. Egészségi állapota 
remek, így személyesen is részt 
vehet a munkában.

HALAK (II. 20–III. 20.) 
Munkájában, pénzügyei- 
ben továbbra is csupa 
jó dolog történhet 

Önnel. Családi élete is tovább 
virágozhat, ha ugyanannyi 
időt, energiát és szeretetet 
szán rokonaira, mint eddig.

ÖTVEN ÉVE, 1969-BEN A KÉPÜNKÖN LÁTHATÓ VASZY VIK-

TOR KEZDEMÉNYEZÉSÉRE SZERVEZŐDÖTT ÖNÁLLÓ VÁ-

ROSI INTÉZMÉNNYÉ A SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR, 
amelynek 1975-ig igazgató karmestere volt Vaszy, aki 
1957 és 1969 között a Szegedi Nemzeti Színházat is igaz-

gatta. A szegedi karvezetők megkeresése nyomán hozta 
létre az ötvenes évek végén a város oratóriumkórusát, a 
Szegedi Zenebarátok Kórusát, amely 1986 óta az alapító 
nevét felvéve Vaszy Viktor Kórus néven működik. Képünk 
1958-ban készült. Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Időjárás-előrejelzés Szegedre: szeles, esős idő 

BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK

Minden hétköznap 18.25
Szeged 20 egyéni körzetének 
önkormányzati képviselője-
löltjei ismertetik elképzelései-
ket 3-3 percben. Minden hét-
köznap 2-2 körzet aspiránsai 
mutatkoznak be.
DIAGNÓZIS 

Szeptember 30., hétfő, 
19.55
A melldaganatról az érintet-
tek, a stroke megelőzéséről a 
neurológiai klinika új vezetője, 
és az anatómiai rajzok készí-
tésnek fogásairól egy fiatal 
orvosjelölt beszél.
SZEMKÖZT ALFÖLDI RÓBERTTEL 

Október 2., szerda, 19.25
Hírháttérműsorunk vendége 
Alföldi Róbert, akivel szegedi 
rendezéséről, színházról és 
politikáról is beszélgetünk.
KISZERETNI A GYEREKBŐL A JÓT!

Október 5., szombat, 20.25
Böjte Csaba dévai gyermek- 
otthonába viszik el szegedi 
muzsikusok a zenét minden 
nyáron. Két napig stábunk is 
megnézte őket.

Szeptember 28.
szombat

Szeptember 29.
vasárnap

Szeptember 30.
hétfő

Október 1.
kedd

Október 2.
szerda

Október 3.
csütörtök

Október 4.
péntek

26/15
Vencel

25/15
Mihály

24/14
Jeromos

23/13
Malvin

22/12
Petra

21/12
Helga 

22/11
Ferenc

Fogadóóra

SZEPTEMBER 30., HÉTFŐ     
Szentistványi István: 17.00–
19.00 (IH Rendezvényköz-
pont, Felső Tisza-part 2.) 
OKTÓBER 1., KEDD     
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hivatal 
Szőregi Kirendeltség, Szerb 
u. 21.)
O K T Ó B E R 
2., SZERDA 
H E K Á N É 

DR. SZON-

DI ILDIKÓ: 

1 4 . 0 0 –
15.00 (30/963-8137, Virág 
cukrászda)
OKTÓBER 5., SZOMBAT 
Kothencz  János: 12.00–
14.00 óra (L.É.T. Egyesület, 
Csongor tér 1.)

anyakönyvi Hírek


