
– Ma sokan azt gondolják, 
meg tudják őrizni a határt, 
hogy tudják, miként kell a 
hatalommal úgy barátságot 
kötni, hogy még ne sérüljenek, 
mert úgy gondol- 
ják, lehet kis 
engedményeket 
adni a hata- 
lomnak. Én azt 

gondolom, kis engedmé- 
nyeket sem lehet tenni a ha- 
talomnak. Mert ahogy az em- 
ber behódol a hatalomnak, 
onnantól kezdve elveszett 
– mondta Alföldi Róbert (ké- 

pünkön) a Szeged Televí- 
ziónak. Az ismert színész- 

rendező Szegedet szabadnak 
és Magyarországon a leg- 
élőbb városnak tartja.  

Interjúnk a 7. oldalon
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Sorra adósodnak el a fideszes városok 
Szeged hosszú évek óta hiány és hitel nélkül 
gazdálkodik.

Őszköszöntő 
családi napok 
Petőfitelepen 
szöcskét 
vadásztak a 
gyerekek.

5.

Tovább zöldül Szeged 
Közpark a tápai csatorna helyén.

Botka László: Szeged szabadsága  
és fejlődése a választás tétje!

Alföldi Róbert: Kicsit sem szabad 
behódolni a hatalomnak

Megújult a hatodik óvoda
Kétszázhetvenötmillió 
forintból teljesen meg- 
újult a klebelsbergtelepi 
óvoda negyvenéves épü- 
lete. A megnyitóünnep- 
ségen elhangzott, hogy 
folytatódni fog a gyer- 
mekintézmények felújí- 
tási programja. Botka 
László polgármester kö- 
szöntőjében elmondta, 
hat általános iskola, hat 
óvoda és ugyanennyi 
bölcsőde épülete újult 
meg az utóbbi években. 
A munka a Cső utcai 
óvodában folytatódik, 
ahol a napokban kezdő- 
dött el a modernizálás.
Írásunk az 5. oldalon

Bizakodó Szeged polgármestere a vasárnapi válasz-
tásokkal kapcsolatosan. Arra kér minden városla-
kót, menjen el szavazni, hogy folytatódhasson az a 
nyugodt, békés együttműködés, amely eddig is jelle-
mezte a várost. Azt is elmondta, ha újra nyer, várja 
a hivatalába Nemesi Pált is, mert úgy gondolja, ha a 
Fidesz–KDNP milliárdos jelöltjének tényleg Szeged 
az első, segíteni fog a város fejlesztésében.

– Milyen volt a mostani kampány?
– Hasonlított a korábbiakhoz, durva.
– „Csak” annyira volt durva?
– Hasonlított, abból a szempontból, hogy mi Sze- 

gedről beszéltünk. Ilyenkor a városlakók sokkal 
intenzívebben érdeklődnek Szeged ügyei, a közélet iránt. 
Több ezer szegedivel találkoztam és beszélgettem több 
tucat programon. Nagyon sok értékes ötletet, gondolatot 
osztottak meg velem, nagyon sokan biztattak, ami erőt 
ad. És annyiban is hasonlított, hogy míg mi ezt csináltuk, 
addig a Fidesz, hozva országos formáját, polgárháborús 
hangulatot teremtett Szegeden is. Amíg mi Szeged 
jövőjéről beszélgettünk, addig ők velem foglalkoztak, 
sőt kétségbe vonják, vonták az elért eredményeinket, 
lesajnálták a szegedieket, és végül újra elkezdtek 
migránsozni is. 2010-ben és 2014-ben is az volt a fő 
üzenet, hogy ha nem fideszes polgármestert választ 
Szeged, nem lesznek fejlesztések. Ehhez képest mindkét- 
szer bizalmat kaptunk, és láthatóan fejlődik a város. Sőt, 
ide érkezett a legtöbb uniós támogatás az országban.
Folytatás a 3. oldalon

Botka László: Azt tapasztalom, hogy a szegediek büszkék a városra,  
és a békés építkezés folytatását szeretnék. Fotó: Iványi  Aurél

A kívül-belül megszépült klebelsbergtelepi óvodát a gyerekek tánccal,  
énekkel vették birtokba. Fotó: Iványi Aurél
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Sorra adósodnak el a fideszes városok, Szeged évek óta hiány és hitel nélkül gazdálkodik

Pécs fejre állt, Szeged épül
Öt év alatt – a 2014-es konszolidáció után – hétsze-
resére, 200 milliárd forintra nőtt az önkormányzatok 
adósságállománya, miközben hitelt csak kormányzati 
engedéllyel vehetnek fel a helyhatóságok. Az eladóso- 
dott városok listáját a fideszes vezetésű Debrecen ve-
zeti. Szeged hosszú évek óta hiány és hitel nélkül gaz-
dálkodik.

tól, ez 81 milliárddal több, 
mint egy évvel korábban.

A legnagyobb hitelfelve-
vő Debrecen, amely három 
alkalommal is kapott enge-
délyt valamilyen hitelügy-
letre: egy 2,5 milliárdos és 
egy 44 milliárdos kölcsönre, 
valamint egy 38 milliárdos 
kezességvállalásra, amely a 
debreceni ingatlanfejlesztő 
cég és a BMW közti szerző-
déshez kell.

A laza póráz, a kiska-
puk és az engedélyezett 
eladósodás. Hiába a lát-
szólagos kormányzati szi-
gor, ha ki lehet kerülni a 
pénzpóráz szorításából, 

mert maradtak kiskapuk a 
rendszerben, amit gyorsan 
fel is ismertek a folyama-
tosan pénzszűkében lévő 
városok. Az úgynevezett 
kötelezettségvállalások az 
önkormányzatok helyett a 
városi tulajdonú cégeknél 
halmozódtak fel. Jó pél-
da erre a Miskolc Holding 
működése. A Népszava azt 
írta, miközben Miskolcot az 
Orbán-kormány 36,2 milli-
árd forintnyi tehertől szaba-
dította meg a konszolidáció 
jegyében, a város cégeit 
tömörítő Miskolc Holding a 
2017-es évet 49,5 milliárd 
forintos kötelezettségválla-
lással zárta. Ez az összeg 
egy évvel korábban 45 mil-
liárd volt, vagyis az adós-
ságteher ennyi idő alatt 
négymilliárd forinttal növe-
kedett.

A pécsi bűvészmutat-
vány: itt a hiány, hol a hi-
ány? 2013-ban a vidéki 
nagyvárosok közül Pécs 
volt a legeladósodottabb 
46 milliárd forinttal. Átme-
netileg fellélegezhetett. De 
nem hosszú időre. 2017-
ben Pécs fideszes vezetése 
kénytelen volt beismerni, 

hogy a város újból súlyosan 
eladósodott, ezért kormány-
zati segítségre szorul. Há-
rom pécsi önkormányzati 
cég összesen 8,2 milliárd 
forint tőke- és 1,1 milliárd 
lízingtartozást halmozott fel. 
Az önkormányzati gazdálko-
dás állatorvosi lova, Pécs 
újra a kormány segítségére 
szorult, ekkor 9,5 milliárdos 
hitelt kapott a város, de úgy 
tűnik, ettől már a kormány is 
besokallt: Páva Zsolt polgár-
mestert politikai gyámság 
alá helyezték, és egy kor-
mánypárti tanácsadó testü-
let, valamint az államkincs-
tár megbízottja is felügyeli a 
város gazdálkodását.

Ha egy önkormányzat 
kiszámíthatatlan, a gazda-
sági szereplők elkerülik a 
várost. Berkecz Balázs el-
lenzéki politikus tavaly azt 
mondta a Népszavának, 
Pécs főleg azért adósodott 
el, mert a 140 ezer lelkes 
városban kevés a helyi 
adót gyarapító, piaci ala-
pon működő cég. Állította, 
a befektetők kerülik Pécset, 
aminek az az oka, hogy az 
önkormányzat einstandol-
ta partnerétől a vízműveket 
és a város buszos cégét, 
és ugyanezt megpróbálta a 
Zsolnayval is, így Pécs veze-
tőit a potenciális befektetők 
nem látják kiszámítható és 
megbízható partnernek.

Ezzel szemben Szegeden 
évek óta dinamikusan nő a 
gazdasági szereplők által 
befizetett iparűzési adó: míg 
2017-ben 9,1, addig tavaly 
már 10,2 milliárd forint volt 
ez az összeg, ezért a város 
nemcsak hogy nem szorul 
hitelfelvételre, de jelentős 
szociális intézkedéseket 
is bevezethetett a sikere-
sen gazdálkodó helyi cégek 
többletbefizetéseiből.

Rafai Gábor

Az Orbán-kormány 2014 ele- 
jéig 1369 milliárd forint adós- 
ságot vett át az önkormány- 
zatoktól, Budapesttől 217 
milliárdot, Pécstől 46 mil- 
liárdot, Miskolctól 36 milliár- 
dot. Ennek a három városnak 
volt korábban a legnagyobb 
adóssága.

A „megmentéstől” ments 
meg, Urunk, minket! Az ön-

kormányzatok „megmentésé-
vel” azonban csak látszólag 
tett jót az Orbán-kormány. A 
közoktatási, az egészségügyi 
és a szociális intézmények 
elvonásával ugyanis olyan 
nagyságrendű állami támo-
gatás megvonására is sor 
került, amely meghaladta 
az ezekhez a feladatokhoz 
kapcsolódó korábbi támo-
gatások mértékét. Orbánék 
előírásainak megfelelően 
2014 óta a települések csak 
kormányzati engedéllyel ve-
hetnek fel hitelt.

A kormány öt éve így 
jutalmazhat vagy büntet-
het: a fideszes városokat 
kisegítheti a bajból, a reni-
tenseket pedig megleckéz-
tetheti. Miközben tavaly az 
önkormányzatok 118 milli-
árd forintnyi hitelfelvételre 
kértek engedélyt, a kabinet 
mindössze négy esetben 
tagadta meg a hozzájáru-
lást: Gyöngyösnek, Tisza-
földvárnak, Bátonytere-
nyének és Tápiószecsőnek 
mondott nemet. Közülük 
kettőben nem fideszes a 
polgármester.

Miközben 2014 előtt a 
44 ezer lakosú Hódmezővá-
sárhely minden egyes lakó-

jára 486 ezer forint adósság 
jutott, addig a szegediekre 
mindössze 151 ezer. A legel-
adósodottabb városok kép-
zeletbeli dobogóján Hódme-
zővásárhely, Dunaújváros és 
Pécs állt.

Nagy különbség volt 
abban is, ki milyen célból 
adósodott el: míg sok ön-
kormányzat napi működését 
finanszírozta hitelből, addig 

Szeged kizárólag a város fej-
lesztésére, a jövő építésére 
fordította az összeget. Ezért 
nem is kellett „megmente-
ni” Szegedet, hiszen a hitel 
visszafizetését a város bevé-
teleiből rendre tudta finan-
szírozni. A kormány ugyan 
átvállalta az adósságot, de 
úgy „mentette meg” Szege-
det, hogy a tartozás össze-
génél jóval nagyobb bevételt 
jelentő állami támogatást 
vont el a várostól.

Átvállalták az adóssá-
got, de közben megfelezték 
az önkormányzatok bevéte-
leit. Az önkormányzatok sa-
ját bevételei 2010-ben még 
a GDP 11,7 százalékát tet-
ték ki, 2017-ben viszont már 
kevesebb mint 6,3 százalé-
kát. Így az Orbán-kormány 
csak látszólag tett jót az 
önkormányzatokkal, amikor 
rendezte az adósságaikat.

Az elmúlt öt évben meg-
hétszereződött az önkor-
mányzatok adósságállo-
mánya. A HVG információi 
szerint csak a tavalyi évben 
a helyhatóságok összesen 
118 milliárdnyi kötelezett-
ség vállalására kértek és 
kaptak engedélyt a kormány-

Mindent a hatalomért 

Nemesi Pál  
kampánybakijai

Összeszedtük Nemesi Pálnak, a Fidesz milliárdos polgár-
mesterjelöltjének kampányban elkövetett hibáit.

• Május elején szellőztette meg a 24.hu, hogy egy 
milliárdos vállalkozót indít a Fidesz Szegeden a polgármes- 
ter-választáson – függetlenként. A szegediek azonban 
rögtön tudták, hiába hangsúlyozzák a függetlenséget, 
Nemesi Pál a Fidesz jelöltje. A kampányfotókat Kubatov 
Gábor emberei készítették Nemesiről, ott sertepertélt 
a fotózáson Kobza Miklós is, aki korábban Orbán Viktor 
miniszterelnök fotósa volt.

• Nemesi megjelent a Facebookon, több oldalon is. 
Készült egy oldal csak azért, hogy őt ajánlja polgármesternek. 
Ezeken különböző kamuprofilokkal dicsérték a fideszes 
polgármesterjelöltet. Hamar kiderült, Nemesi fantomokkal 
beszélget. Erre rátettek egy lapáttal, amikor, hogy még 
népszerűbbnek tűnjön, szerb lájkolókat vettek neki. Kiderült, 
hogy a Nemesi Pált támogató rajongói oldal mögött maga 
Nemesi áll, az oldal Facebook-hirdetéseit ő fizeti. Ezen az 
oldalon bevallotta Nemesi azt is, hogy barátként tekint saját 
magára.

• A magát függetlennek mondó Nemesi egy nappal 
hivatalos bemutatkozása előtt a Fidesz szegedi vezetésével 
egyeztetett a FERROÉP-székházban.

• Nemesi már első megszólalásaiban óriásit tévedett, kö- 
zel egymilliárd forinttal elhibázta Szeged iparűzésiadó-bevé- 
telét. Rögtön utána találkozott a Professzorok Batthyány 
Körével. A találkozóról sikerült azt írnia a fideszes lakáj- 
médiának, hogy az Egis gyógyszergyár „Botka László rossz 
hozzáállása miatt” választotta Debrecent. Hajdú-Bihar megye 
székhelyén azonban nincs Egis gyógyszergyár, és nem is 
tervezi a gyógyszergyártó, hogy újabb gyáregységet épít.

• Gyorsan kiderült az is, hogy a FERROÉP vezette épít- 
kezéseken, felújításokon szép számmal dolgoznak harmadik 
világbeli országokból érkezett vendégmunkások is, ezt Nemesi 
Pál kénytelen volt elismerni egy videóinterjúban.

• Nemesi gazdasági koncepciójában gyárakat vizionált 
Szegedre, ami ellentéte annak a gazdasági koncepciónak, 
amelyet az a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
fogalmazott meg Szegednek, amelynek Nemesi Pál a vezetője. 
A kamara azt ajánlotta, amit Szeged meg is csinált: a tudás- 
alapú társadalomra épített szolgáltatószektort, a kutatás- 
fejlesztést, a magasan kvalifikált munkaerőt alkalmazó vál- 
lalkozásokat támogatja a város.

• A milliárdos fideszes polgármesterjelölt „rendkívül 
sok bűncselekményről” beszélt, ám a törvénysértések nagy 
számát cáfolta a rendőrség és Pintér Sándor belügyminiszter 
is. Utóbbi egy szegedi fórumán azt mondta, Szegeden tavalyhoz 
képest 70 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. 
Ezen a fórumon mondta a belügyminiszter azt is – cáfolva a 
Fidesz-kampány legfőbb elemét, miszerint a települések is 
befogadhatnak migránsokat –, hogy „egy önkormányzat sem 
határozhatja meg a menekültek befogadását, ezt a kormány 
határozhatja meg. Csak az állam folytathat menekültügyi 
eljárást és adhat ki letelepedési engedélyt”.

• Az, hogy külföldi szervereken, valahol Amerikában  
és/vagy Panamában tárolják a szegedi választók adatait, egy 
szegedi videóból derült ki.

• Az is napvilágot látott, hogy román rendszámú furgonból 
plakátolták tele Szegedet a Nemesi Pált népszerűsítő hir- 
detésekkel.

• A 24.hu megírta, hogy Nemesi jóval a Szeviép-csőd után 
is üzletelt a céget tönkretevő vezetőkkel.

• Kiderült, az egyetem is a milliárdos kampányát segíti: 
„kölcsönadja” neki azt a szűrőbuszt, amelyet ingyen kapnak 
meg az államtól.

• Nemesi Pálnak és az adott választókör fideszes ön- 
kormányzati képviselőjelöltjének arcképével gyanús, fehér 
tablettákat dobáltak be a szegediek postaládájába. Ezek 
összetételéről egy szó sem volt a dobozon.

• Október 6-án, a nemzeti gyásznapon Nemesi Pál és a 
Fidesz ugrálóváras, vattacukros pikniket tartott a Vértónál.
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Botka László: Szeged szabadsága  
és fejlődése a választás tétje!

Folytatás az 1. oldalról
– Miben más Szeged, mint a 
többi település? Ritkán fog-
lalkozik a Fidesz egy tisztújí-
tó kongresszuson városok-
kal, falvakkal, most viszont 
Orbán Viktor külön kitért 
Szegedre. Ott hangzott el az 
a hazugság, hogy migráns-
város lesz Szegedből, ha úgy 
alakul a választás.

– Épp a fejlődés az oka 
annak, hogy nem lehet meg- 
téveszteni Szegedet. Megál- 
lás nélkül építkezünk. Azt 
is nagyon jól tudja minden 
szegedi, hogy a migránsok 
letelepítése Magyarország 
bármelyik városában kizá- 
rólagos állami hatáskör. Er- 
ről az államnak, azaz Orbán 
Viktoréknak kell dönteniük, 
így ha valaki migránsokat tele- 
píthet Szegedre, az nem én 
vagyok, nem én leszek, hanem 
Orbán Viktor. De ezt egyéb- 
ként ő is tudja, ha máshonnan 
nem, onnan, hogy elolvasta, 
ami a szeged.hu-n és a Szegedi 
Tükörben is megjelent ar- 
ról, amit a témáról Pintér 
Sándor belügyminiszter mon- 
dott. Azt gondolom, elfogy- 
tak a Fidesznél a politikai 
üzenetek, és már csak arra 
játszanak, hogy a stabil fi- 
deszes bázist valamilyen mó- 
don egyben tartsák. Egyéb- 
ként, saját állítása szerint 
a Fidesz jelöltje, Nemesi 
Pál alkalmaz külföldi mun- 
kásokat.

– Viszont Gulyás Gergely 
kormányszóvivő az egyik 
kormányinfón azt mondta, 
Brüsszel a migránskérdés-
ben akár a városokat is meg-
keresheti egy nekik sikerte-
len uniós szavazás után.

– Ilyen nem lesz. Nincs 
kiskapu, nem lehet ügyes- 
kedni, bármit is állít a 
jobboldal. Semmiféle más 
szabályozás nincs erre, és 
nem is lehet.

– Maradva még a Fi-
desz-kongresszusnál: Or-
bán Viktor fölsorolta a 
következő évtized nagy gaz-
dasági fejlesztéseit, ezek 
között szerepelt többek 
között az út- és a vasútháló-
zat fejlesztése, új hidak épí-
tése – a Dunán! A Tiszáról 
nem beszélt.

– Remélem, csak elfe- 
lejtette. Legutóbb 2017 janu- 
árjában vállaltak kötelezett- 
séget erre a Modern városok 
programban, amelynek el- 
ső pontja volt a szegedi új 
Tisza-híd megépítése. És 

sajnos azok közül is az első 
volt, amelyeket kihúztak a 
programból. Erről Gyopáros 
Alpár kormánybiztos levél- 
ben tájékoztatott, miután 
rákérdeztem, hol tart a 
híd ügye. Leírta kerek pe- 
rec, hogy nincs rá pénz. 
És egy ideig még nem is 
lesz. Szegeden, amit csak 
lehetett, előkészítettünk a 
tervezés megkezdéséhez, a 
munka minél gyorsabb elin- 
dításához. A kormány ezt 
a munkát is leállította az- 
zal, hogy törölték a déli 
Tisza-hidat a Modern váro- 
sok programból. Majd Sza- 
bó Sándor kollégám törvény- 
módosítását is leszavazták. 
Ezek után visszatetsző, hogy 
engem, minket támadnak 
azért, hogy még mindig nem 
épült meg a híd. Egy dolgot 
ígérhetek: mi október 14-
től is azon fogunk dolgozni, 
hogy megépüljön a híd.

– A kampány azért a lát-
ványról is szól. Arról, hogy 
ilyenkor kicsit többet lát-
juk azokat, akikre szavaz-
nunk kellene, mint máskor. 
Nemesi Pált gyakorlatilag 
mindenhol, mindenhogyan 
látjuk.

– Az utóbbi választások 
során rendre ezt tapasz- 
taljuk...

– A Bertalan híd sosem 
volt még ennyire fideszes, 
mint most.

– Az biztos, hogy ami 
a pénzt illeti, nem tudunk 
versenyezni a Fidesszel, és 
ez még akkor is így lenne, 
ha nem egy milliárdost indí- 
tottak volna. A Fidesznek 
több százmillió forintot meg- 
ér Szeged megszerzése. 
Mi arra törekedtünk, hogy 
látszódjunk, legyenek pla- 
kátjaik, molinóik a képviselő- 
jelöltjeinknek, de mi sokkal 
jobban hiszünk a személyes 
találkozásokban, mint a pla- 
kátokban. Azt szinte minden 
találkozáson elmondták a 
szegediek nekem is, a jelölt- 
jeinknek is, hogy zavaróan 

sok a fideszes plakát, vissza- 
tetszést vált ki. Túltolták, 
magyarul.

– Ezeken a találkozókon 
milyen javaslatokat tesz-
nek a szegediek?

– A Fidesz jelöltjeivel el- 
lentétben mi minden háztar- 
tásba eljuttattunk egy rész- 
letes programfüzetet. Ennek 
tizenkét fejezetében benne 
vannak azok a terveink, 
amelyeket meg szeretnénk 
valósítani. Ezek kivétel nélkül 
tetszenek a szegedieknek, 
egyetértenek velük. A beér- 
kezett javaslatok szinte mind- 
egyike az emberek közvetlen 
lakókörnyezetéhez kapcso- 
lódik. De ez teljesen termé- 
szetes, ez így normális. 
Ezért is kértem valamennyi 
képviselőjelöltemtől, hogy a 
nagyvárosi programok mel- 
lett minden körzetre külön 
készüljön olyan helyi prog- 
ram, amelybe akár ezek a 
javaslatok is beépíthetők. 
Azt szeretném, ha minden 
városrészben megépítenénk 
vagy felújítanánk valamit,  
ami az ott lakók életminősé- 
gét javítja. Erre törekszünk 
a következő ciklusban is. 
Út- és járdarekonstrukciók, 
játszótér-felújítások, a város- 
részi központok felújítása 
– ezek közül van, ami már 
ebben a ciklusban elkészült, 
olyan is, ami most zajlik, 
és olyan is, amihez ezután 
fogunk hozzá.

– Ha a mostani ciklus 
elkészült beruházásai kö-
zül ki kellene választani 
egyet-kettőt, amelyekre a 
legbüszkébbek lehetnek, 
melyeket emelné ki?

– Az újszegedi liget fel- 
újítása egyértelműen ilyen. 
Sokkal többen használják, 

mint eddig bármikor. Sok 
pozitív visszajelzést kaptunk 
zöldprogramunkkal kapcso- 
latban. Sokan nagyra érté- 
kelik a geotermikus fűtési 
rendszer kialakítását. Ebből 
is látszik, hogy a szegediek 
komolyan gondolják a kör- 
nyezet védelmét, a „zöld 
gondolkodást”. Ha például 
ezzel végzünk, jelentősen 
csökken a gázfelhasználás, 
ezzel párhuzamosan óriásit 
csökken a szén-dioxid-kibo- 
csátás a városban. Nem 
olyan régen zajlott a Szé- 
chenyi téren a klímatüntetés. 
Nagyon sokan odajöttek 
hozzám, ők is arról be- 
széltek, büszkék arra, hogy 
ilyen beruházások kezdőd- 
tek Szegeden. A Tisza-part 
felújítása is nagy visszhan- 
got váltott ki. Nagyon so- 
kan megértették azt a sze- 
gediek közül, hogy ezek 
olyan látványtervek és el- 
képzelések, amelyeken még 
lehet változtatni, de hogy 
elindult egy ilyen szintű 
tervezői ötletelés, nagyon 
fontos. Azt akarjuk ugyanis, 
hogy a Tisza valóban Szeged 
főutcája legyen végre. Azt 
látom, hogy Szegeden tény- 
leg a város fejlesztéséről 
szól a közélet, fontos a vá- 
roslakóknak, hogy hol és 
milyen körülmények között 
élnek majd a közeljövőben. 
Örülök, hogy ezeket az érté- 
keket sikerült megőriznünk, 
ha rajtunk múlik, így marad 
ezután is.

– Ha már a beruházá-
soknál tartunk: mi a helyzet 
az uszodapénzzel?

– Kampányblöff! A kor- 
mány a megítélt támogatást 
az önkormányzat kereske- 
delmi banki számlájára utal- 

ta. Majd kaptunk egy levelet, 
hogy utaljuk át a kincstárnál 
vezetett számlánkra. Megtet- 
tük. Semmi alapja az egész- 
nek. Minket vádolnak, mi- 
közben ők hibáztak. Ez egy 
vicc.

– Miért akarják ennyire 
megszerezni Szegedet? Mi-
ért fáj nekik, hogy van egy 
város, amely nem kormány-
párti?

– Mert a Fidesz mindent 
akar. Már csak minket nem 
tudott megszerezni a fontos 
városok közül. Fáj nekik a 
példa, hogy lehet másképp, 
máshogyan, nélkülük is jól, 
sőt sokkal jobban csinálni 
a dolgokat. Meg gyanítom, 
Mészáros Lőrincnek és a 
többi NER-vállalkozónak meg 
a reménykedő helyi fideszes 
építőipari vállalkozóknak 
vannak „ötleteik” Szegeddel 
kapcsolatosan.

– Ez akkor a választás 
tétje?

– Szeged szabadsága a 
tét. A közös eredményeink. 
Az, hogy meg tudtuk őriz- 
ni Szegeden azt a szemléle- 
tet, amellyel minden tisztes- 
séges, a városért dolgozni 
akaró szegedit megbecsü- 
lünk. Nem a párthovatar- 
tozás, a lojalitás számít. 
Nem a gyűlöletkeltésre épül 
a politika. Nincsenek oligar- 
chák. Az emberek sza- 
badon elmondhatják a vé- 
leményüket. Szabadon él- 
hetnek.

Amíg mi Szeged 
jövőjéről beszél-
gettünk, addig ők 
velem foglalkoz-
tak, sőt kétségbe 
vonják, vonták az 
elért eredménye-
inket, lesajnálták 
a szegedieket.

Szeged szabadsága a tét. A közös ered-
ményeink. Az, hogy meg tudtuk őrizni 
Szegeden azt a szemléletet, amellyel 
minden tisztességes, a városért dol-
gozni akaró szegedit megbecsülünk.

Botka László: Bizakodó vagyok. Arra kérem a szegedieket,  
hogy minél többen menjenek el szavazni. Fotó: Iványi  Aurél

– Október 13. után ho-
gyan változhat a közhangu-
lat? Egy fideszes választási 
vereség után még jobban 
rákapcsolnak a jobbolda-
lon, még durvább lesz min-
den, vagy jöhet egyfajta 
enyhülés?

– Abban bízom, hogy októ- 
ber 13. után a Fidesz vá- 
rosba telepített emberei szé- 
pen hazamennek, és vég- 
re békén hagyják a sze- 
gedieket.

– Mer eredményt tippelni?
– Bizakodó vagyok. Arra 

kérem a szegedieket, hogy 
minél többen menjenek el 
szavazni. Azt tapasztalom, 
hogy a szegediek büszkék 
a városra, és a békés 
építkezés folytatását szeret- 
nék. De ehhez az is kell, 
hogy vasárnap tényleg ott 
legyenek a szavazókörök- 
ben és rám, valamint az 
Összefogás Szegedért Egye- 
sület jelöltjeire szavazzanak. 
Szánjon mindenki néhány 
percet arra, hogy ez a nyu- 
godt, békés építkezés, ame- 
lyet mi képviselünk, folyta- 
tódhasson.

– Ha az Ön számára si- 
keres lesz a választás, mi- 
kor ül le tárgyalni Nemesi 
Pállal? Gondolom, a mil- 
liárdos Fidesz–KDNP-jelölt 
lelkesedése, tenni akarása 
megmarad választási vere- 
ség esetén is.

– Győzelem esetén már 
hétfőn elkezdem az egyez- 
tetéseket minden egyes 
képviselővel. És ezt terve- 
zem Nemesi Pállal is, hiszen 
közös a felelősségünk a 
város fejlődéséért. Ha neki 
tényleg Szeged az első, ak- 
kor számítok a segítségére. 
Ahogy korábban is mondtam 
már, nem a pártállás érdekel, 
hanem a tenni akarás.

– Öt év múlva egy ha-
sonló interjúban mi min-
dent mondana el nekünk a 
2019–2024-es ciklusról?

– Bízom abban, hogy el 
tudom mondani, Szeged a 
legegészségesebb, legzöl- 
debb és legélhetőbb európai 
magyar város.

Dombai Tünde –   
Garai Szakács László
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Őszköszöntő családi napot 
rendeztek múlt szomba-
ton három helyszínen is: a 
megújuló Lechner téren, a 
dorozsmai szélmalomnál és 
a Balatoni utcában.

A belváros egyik önkormány- 
zati képviselője, Binszki 
József az Összefogás Szege- 
dért Egyesület színeiben 
újraindul. A Lechner térre 
kilátogató környékbelieknek 
elmondta, már készülnek 
a tervek a tér felújítására, 
amely három ütemben való- 
sul meg, összesen közel 
300 millió forintból. Az első 

ütem kivitelezése tavasszal 
el is kezdődhet. Megújulhat 
a dombon álló kápolna köz- 
vetlen környezete, a terület 
térburkolatot kap, megújul 
a lépcsősor és az előtte 
található terület, valamint 
járdakapcsolatot alakítanak 
ki a templom és a tér szé- 
le között. Utána a zöldte- 
rületeket teszik rendbe, és 
megkérdezik majd a lakos- 
ságot, létesüljön-e sekély ta- 
vacska vagy valamilyen más 
látványosság.

Dorozsmán Botka László 
polgármester arról beszélt, 
hogy a településrész és egész 

Szeged legfontosabb értéke, 
hogy összetartó közösség. 
Emlékeztetett: Dorozsma 
idén ünnepelte újratelepülé-
sének 300. évfordulóját. Bé-
kés munkát ígért a helyiek-
nek, és olyan képviselőket 
ajánlott a figyelmükbe, akik-
nek határozott elképzelé-
sük van a városrész fejlesz-
téséről, akik jól megértetik 
magukat a városvezetéssel, 
Komjáti Zoltán és Fodor Antal 
személyében. Komjáti Zoltán, 
az 1. körzet képviselőjelöltje 
a szeged.hu-nak elmondta, 
szeretné, hogy a dorozsmai 
részönkormányzat visszakap-
ja a régi rangját. Fodor Antal 
többek között a Vályogos ut-

cát szeretné rendbe tenni, és 
a Jerney utcai óvodát teljesen 
felújítani.

A petőfitelepi Balaton- 
partira elsősorban kisgye-
rekes családok mentek el. 
Ez a nap a mozgásról szólt. 
A kicsiknek ügyességi játé-
kokat rendeztek, például 
szöcskevadászatot. Ennek 
során kis zászlócskákra 
festett állatkákat gyűjtöttek 
a gyerekek a pálya gyepén, 
de volt olyan kislány, aki 
élő szöcskét fogott. Kovács 
Klaudia ezzel nyerte meg 
a versenyt, amelynek fődí-

ját, egy üveg kölyökpezsgőt 
Botka Lászlótól vette át. 
Szénási Róbert, a körzet 
képviselője felhívta a figyel-
met, hogy a napokban sze-
reltek fel a közelben egy új 
szabadtéri fitneszeszközt. 
Szécsényi Rózsa, a szom-
szédos Baktó képviselője 
elmondta, az ott élők szá-
mára is szeretné lehetővé 
tenni, hogy egy közösségi 
házban találkozzanak. A 
következő önkormányzati 
ciklus egyik nagy feladata 
lesz ennek a megvalósítá-
sa.
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Botka László polgármester és Binszki József  
önkormányzati képviselő a megújulás előtt álló  

Lechner téren. Fotó: Szabó Luca

Komjáti Zoltán és Fodor Antal, az Összefogás Szegedért 
Egyesület önkormányzatiképviselő-jelöltjei  

a dorozsmai családi napon. Fotó: Iványi Aurél

Szénási Róbert, a körzet és Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője  
a Balatoni utcai családi napon a polgármesterrel együtt átadja 

a szöcskeverseny fődíját. Fotó: Iványi Aurél

Családi napokkal köszöntötték az őszt

Borvendég Béla-emléktáblát avattak
Emléktáblát avattak Borven- 
dég Béla tiszteletére egykori
háza falán, az Oskola utcá- 
ban. A Magyar Építőművé- 
szek Szövetsége és a Csong- 
rád Megyei Építész Kamara 
kezdeményezte, hogy így em- 
lékezzenek meg az egykori 
neves szegedi építészről.

– Az építőművészet mes-
tereként és a városi közös-
ség polgáraként egyaránt 
értékeket teremtett az utcá-
kon és a tereken, valamint 
a közgondolkodásban. Lét-
rehozott építészeti értékei 

egyszerre tárgyiak és szelle-
miek. Részeivé váltak Sze-
gednek, a köznek és a köz-
gondolkodásnak – mondta 
Kozma József, az önkor-
mányzat kulturális bizottsá-
gának elnöke a táblaavató 
ünnepségen. Így a Dóm tér 
környékének rekonstrukci-
ója, a Sellő-ház, az Oskola 
utcai lakóházak és az Égő 
Arany-ház.

– Borvendég Béla egész 
életében ontotta a tudása, 
tehetsége által létrehozott 
építészeti, vagyis fizikai, to-

vábbá a számára – és értő 
tisztelőiként számunkra is 
– ezektől elválaszthatatlan 
szellemi értékeket – emlé-
kezett Kozma József a város 
építészeti arculatát alapjai-
ban meghatározó építészre. 
– Egy olyan városban, mint 
Szeged, amely a tehetség-
re, tudásra, a teljesítményre 
épít, Borvendég Béla a mér-
ték megtestesítője volt. Ne-
künk, örököseinek egysze-
rűen megfogalmazható, mi a 
dolgunk: jól sáfárkodni ezzel 
az örökséggel.

Újabb kormányzati elismerés az önkormányzatnak
Energiahatékony Önkormányzat díjat kapott 
Szeged. Ilyen elismerést azok az önkormány- 
zatok kaphatnak, amelyek a kész terveken és a 
benyújtott pályázatokon túl megvalósított és a 
lezárt energetikai beruházásokat, így mérhető 
megtakarításokat vagy mérhető megúju- 
lóenergia-termelést tudnak felmutatni.

Nagy Sándor alpolgármester elmond- 
ta, az önkormányzat az elmúlt 15 évben 
40 intézményében valósított meg energia- 
hatékonysági és megújuló energetikai 
beruházásokat. A projektek megvalósítá- 
sa révén évi 3480 tonnával kevesebb 
szén-dioxidot bocsát ki a város, mint koráb-

ban, a már meglévő napelemek 478 000 
kWh/év energiát termelnek.

Ezeket az eredményeket, valamint a jö-
vőre vonatkozó terveket ismerték el a díjjal, 
amelyet Jakab István, az Országgyűlés alel-
nöke és Szili Katalin miniszterelnöki megbí-
zott adott át az Országház Delegációs termé-
ben.

Nagy Sándor kiemelte, az elismerés is azt 
mutatja, a kormányzat még a kampányban 
is hajlandó elismerni azokat az erőfeszítése-
ket, amelyeket az önkormányzat az energia-
hatékonysági mutatók javítása érdekében 
tesz.

Babazsúron kerestek óvodát  
a petőfitelepi apróságoknak

Nyolcvanöt-kilencven gyerek kezdi évente az óvodát Petőfitelepen.  
A szülők szerint az intézmények rendben vannak. Fotó: Szabó Luca

Óvodába készülő apróságo-
kat, szüleiket és testvérei-
ket várták múlt szombaton 
a petőfitelepi művelődési 
házba vidám ovinézőbe. Az 
idén már harmadik alka-
lommal megrendezett Ba-
bazsúron három helyi óvoda 
is bemutatkozott.

– Évente nyolcvanöt-kilenc- 
ven gyerek születik a város- 
részben, sajnos egyre ke- 
vesebb, mert sok szülő ki- 

vándorolt külföldre – mond- 
ta a művelődési ház veze- 
tője, Jarabekné Treplán Ma- 
riann. A rendezvény egyik 
 fontos célja, hogy a körzet 
óvodái bemutatkozzanak a 
leendő ovisoknak és szü- 
leiknek, megkönnyítve a 
választást.

– Azt gondolom, hogy 
a nevelők mellett nagyon 
fontos az is, milyen környe-
zetben nő fel egy gyerek, 
milyen játékok és fejlesztő-

eszközök vannak egy óvo-
dában. Szerintem Petőfite-
lep ebből a szempontból is 
megfelelő – mondta a sze-
ged.hu-nak Sódar Andrea, 
aki a két és fél éves Gabót 
hozta el a zsúrra.

Szénási Róbert önkor-
mányzati képviselő elmond-
ta, nagyon fontos, hogy a 
körzet három önkormányzati 
óvodáját jól megismerjék a 
szülők, ehhez nyújt segítsé-
get ez a rendezvény.
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NGSZ pályázati felhívás Gárdonyi KORR  • 1/1 oldal • 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának felhatalmazása alapján a 

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) (6724 Szeged, Huszár u. 1.) 
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló, 

Szeged III. kerület, belterület 23252. hrsz.-ú, 6710 Szeged, Gárdonyi Géza utca 6. sz. alatti 
ingatlan ellenérték fejében, licitálással történő, profilkötött (oktatási tevékenység folytatása) 

BÉRBEVÉTELÉRE 
2020. 01. 01. – 2034. 12. 31. időszakra. 

 
Pályázatot nyújthat be, aki a pályázati kiírásban megállapított feltételeknek megfelelő 
egyéni vállalkozó és olyan gazdasági társaság, egyéni cég, aki vagy amely a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minő-
sül. 

 
Bérlemény 

címe 
Bérelhető 

terület 
(m2) 

Nettó 
bérleti díj, 

alapár 
(Ft/hó) 

A pályázati 
alapár 

emelésének 
mértéke 

Egyéb információ A bemutatás 
időpontja 

23252. hrsz.-ú 
ingatlan, 6710 

Szeged, 
Gárdonyi Géza 

utca 6. 

1223 m2 959 155 
Ft/hó 

10 000 Ft 
vagy ennek 
egész számú 
többszöröse 

az ingatlan 
rendeltetésszerű 
használatra nem 
alkalmas (fűtési 
rendszere nem 
működőképes), 

felújításra szorul 

A pályázat kiírója a 
62/561-961 

telefonszámon előre 
egyeztetett időpontban, 

hétfői és szerdai 
napokon 8 órától 15 

óráig biztosít lehetőséget 

 

A pályázati dokumentáció hozzáférhető: www.ngsz.hu honlapon 2019. október 14-től 
2019. november 10-ig. 

A dokumentáció a honlapról térítésmentesen, jelszó használatával letölthető. Jelszó igé-
nyelhető a titkarsag@ngsz.hu e-mail-címen az igénylő szervezet nevének és székhelyének 
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Tápén is tovább zöldül Szeged

Közpark a tápai csatorna helyén
A hatodik intézmény készült el a felújítási programban

Szeged egyik legszebb óvodáját  
avatták fel Klebelsbergtelepen

Első napjukat avatóünnepséggel zárták a klebelsbergtelepi ovisok a felújított intézményben. Fotó: Iványi Aurél

A klebelsbergtelepi óvodá-
ba járó kicsik hétfő reggel 
vették birtokba a felújított 
épületet. Az első percek 
meglepetéséről kisfilm ké- 
szült, amelyet a megnyi-
tóünnepség elején levetí-
tettek a dolgozóknak, az 
ovisoknak és szüleiknek.

Botka László polgármester 
köszöntőjében elmondta, 
hat általános iskola, hat óvo- 
da és ugyanennyi bölcsőde 
épülete újult meg az utóbbi 
években.

Az önkormányzat uniós 
forrásból a klebelsbergtelepi 
ovi energetikai korszerűsíté- 
sére 120 millió forint támo- 
gatást használt fel, család- 
barát felújítására 95 millió 
forintot kapott, ezen belül 
eszközbeszerzésre 3,8 mil- 
lió forintot fordított. Az ön- 

kormányzat önerőt is bizto- 
sított a felújításhoz, 60,4 
millió forint értékben. A 
beruházás értéke így össze- 
sen 275 millió forint.

A modernizálás célja a 
hatékony, fenntartható, ener- 
giagazdaságos megoldások 
kialakítása és energetikai 
rendszerek kiépítése volt. 
A korszerűsítés során meg- 
történt az épület utólagos 
külső hőszigetelése és va- 
kolása, a lapos tető hő- és 
vízszigetelése, az 1930-ban 
épült, régi épületrész tete- 
jének felújítása. A tetőn 
napelemes rendszert építet- 
tek ki. Korszerű, hőszigetelő 
nyílászárókra cserélték a ré- 
gieket a homlokzaton, meg- 
újultak a belső burkolatok, 
és felújították az elektromos 
hálózatot. Korszerűsítették 
a fűtési rendszert, a víz-  

Nyolcezer cserjét és közel 
160 fát ültetnek el a na-
pokban Tápén, a Rába és a 
Beszterce utca közötti te-
rületen. A korábban itt hú-
zódó nyitott csatornát a la-
kók kérésére a város saját 
költségén 300 millió forin-
tért befedte, most pedig 27 
millió forintból növényekkel 
telepíti be.

– Régi vágya volt a tápaiak- 
nak, hogy ezt a koráb- 
ban sokszor büdös, elmo- 
csarasodott csatornát be- 
fedjük. Megcsináltuk! De 
nem állunk meg itt, szeret- 
nénk egy zöld, ligetes-fás 
közparkot kialakítani ezen 
a területen – mondta Botka 
László a szeged.hu-nak. A 
polgármester a hétvégén 
maga is lapátot ragadott, 
hogy az első díszkörtefák 
egyikét elültesse.

Szécsényi Rózsa, a vá-

rosrész képviselőjelöltje az 
Összefogás Szegedért Egye-
sület részéről – aki az el-
múlt öt évben is a terület 
„gazdája” volt – elmondta, 
az 565 méteres szakaszra 
159 díszkörte- és díszalma-
fát ültetnek, valamint 9 ezer 
négyzetméternyi területre 
összesen 8 ezer cserjét tele-
pítenek, hogy egy ligetes-fás 
közparkot alakítsanak ki.

A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. ker-
tészmérnökei úgy válogatták 
össze a cserjéket, hogy az 
év minden szakában legyen 
köztük olyan, amelynek a vi-
rágja vagy a levele színes.

A környékben lakók is 
nagy számban mentek el 
szombat délelőtt fát ültetni: 
ki-ki lapáttal, ásóval állt neki 
a munkának, de akadtak 
olyanok is, akik azért érkez-
tek, hogy biztassák a kis és 
nagy kertészeket.

Botka László polgármester és Szécsényi Rózsa 
önkormányzati képviselő díszkörtefát ültet.  

Fotó: Szabó Luca

A napokban az eredeti, negyvenéves lambéria bon- 
tásával elkezdődött a Cső utcai óvoda teljes körű 
felújítása. Az idén negyvenéves épület kívül-belül 
megszépül és korszerűsödik. A kivitelező Délkonstrukt 
Zrt. a tervek szerint 80 munkanap alatt végez a 
munkával. A beruházás 470 millió forintból valósul 
meg, ennek a fele uniós támogatás, a másik felét az 
önkormányzat biztosítja. Fotó: Iványi Aurél

A Cső utcában is 
elkezdődött a munka

és szennyvízhálózatot, vala- 
mint kiépítették a csapa- 
dékvíz-elvezetést. A nem- 

régiben felújítottakon kí- 
vül a vizesblokkokat is mo- 
dernizálták.
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Csapó Benő: Szorosan összeköt  
bennünket a közös múlt

Év végére újjászületik a 100 éves Belvárosi Mozi

Kerékpárút épül a logisztikai központhoz,  
utak a külterületeken

A Belvárosi Mozi felújítása 70 
százaléknál tart, így év végé-
re újra a nézőké lehet. Botka 
László polgármester a sajtóbe-
járáson elmondta, gyönyörűen 
megújul az épület, és energia-
takarékos lesz. Ezzel együtt egy 
21. századi színvonalú mozi 
várja majd a szegedieket a fel-
újítást követően. A beruházás 
900 millió forintba kerül, ennek 
nagyobbik része uniós pályá-
zati forrás, többi részét pedig 
a város saját költségvetéséből 
biztosította. A megnyitóra tárgyi 
emlékek felajánlását várják a 
mozi100@ihrk.hu címen.

Szeged  
nem süllyedhet el!

Az utóbbi években akár távolabbról, akár közelebbről néztem 
Szegedet, nem takaríthattam meg a város neve mellől 
a szabad jelzőt. Éltem a gyanúperrel, hogy messzebbről 
szebbnek látszik, mint amilyen valójában. Korábban nem 
Szegeden éltem, hanem száz-kétszáz kilométernyire a 
Tisza-parti várostól, de amikor Szegedről beszélgettem az 
ismerőseimmel, előbb vagy utóbb eljutottunk a szabadság 
szigete kifejezéshez.

Nem kellett ehhez költői látásmód, csupán a tények. A 
legutóbbi önkormányzati választáson, öt éve, nem először, 
de, remélem, utoljára narancssárgába borult az ország. 
Ebben a rikítóan egyszínű tengerben képzett és képez a 
mai napig szigetet Szeged azzal, hogy Botka Lászlónak 
hívják a polgármesterét. És nem mellékesen azzal, hogy 
közgyűlési többsége volt és van itt a baloldalnak. Kevés az 
ilyen hazai város. Különösen nagyváros. Nem kormánypárti 
vezetése volt az utóbbi fél évtizedben Salgótarjánnak, 
Budaörsnek, Gödöllőnek, Siófoknak, aztán nem régóta a 
szomszéd Hódmezővásárhelynek is, de fontosságában és 
jelentőségében egyikük sem vetekedhetett Szegeddel.

Különleges városunk politikai, gazdasági, kulturális és 
társadalmi súlya, mérjük ezt akár a politika mázsálóján, 
akár a művészetek patikamérlegén. Szegediként ezekhez a 
tényekhez csak alázattal szabad viszonyulni, mert a gőgös 
nagyvárosi ember visszataszító.

Félreértés ne legyen: október 13-án minden adott- 
ságával, lakosainak felfogásával, világszemléletével, 

gondolkodásmódjával 
és mentalitásával olyan 
választás elé kerül Sze- 
ged város közössége, 
amilyen elé demokrá- 
ciákban csak a legkivé- 
telesebb esetben kerül- 
nek az emberek. Azt 

kell eldönteni: szabadok maradunk-e vagy sem. Polgárok 
akarunk lenni, vagy alattvalók. Rajtunk áll.

Mérlegelnünk kell: megbízást adunk-e annak a 
nyugodt, békés építőmunkának, amely több mint másfél 
évtizede Szeged sajátossága, vagy hiszünk azoknak, akik 
a szemünket meghazudtolva állítják, hogy a város nem 
fejlődött és lemaradt. Hiszünk-e egy olyan csalogató politikai 
ajánlatnak, amely most fűt-fát ígér, miközben az Orbán által 
többször beígért harmadik híd ügyében egy kapavágás sem 
történt.

A Fidesz megszakítás nélkül kilenc éve vezeti az országot 
(hogy hova, más lapra tartozik), de ennyi idő sem volt 
elegendő, hogy az állam akár a legalapvetőbb előkészítő 
munkákat elvégeztesse a tervezett híddal kapcsolatban. Ezek 
a tények. Mi a garancia arra, hogy a kormánypárt beváltja a 
választási kampányban tett ígéreteit, ha a legszükségesebb 
fejlesztés, a híd építése egy helyben toporog? Mit ér ebben 
a vitában az országos tekintetben súlytalan fideszes 
polgármesterjelölt szava? Ő a kormánypárt bábfigurája, 
akivel azt a munkát kívánják elvégeztetni, amelyhez nem 
sikerült a szegedi Fidesz vezetői között arcot találni.

A kormánypárt polgármesterjelöltjének „függetlensége” 
a helyi választások legnagyobb hazugsága. Ő a Fidesz 
trójai falova. Rajta keresztül akarják bevenni Szegedet. 
Legalább három ok miatt. Az első jelképes: el kell foglalni 
az utolsó, még ellenálló hazai nagyvárost. A második, hogy 
az önkormányzatból a kormánypárt embereinek zsebébe 
csatornázzák ki a pénzeket. A harmadik, hogy végre a saját 
embereikkel töltsék be az önkormányzati álláshelyeket. 
A magát kereszténynek hazudó Fidesz tagjai, „Hungária 
selyemfiúi” a háttérben szerepéhesen készülnek előlépni.

Ha Szeged sziget tudott maradni a magyar politikát 
az utóbbi tíz évben megnyomorító Fidesz-időkben, nem 
süllyedhet el akkor, amikor változnak az idők.

Bod Péter

Vélemény

Azt kell eldönteni: sza-

badok maradunk-e vagy 

sem. Polgárok akarunk 

lenni, vagy alattvalók. 

Rajtunk áll.

Csapó Benő professzor, Sze- 
ged díszpolgára (képünkön) 
az Aradi vértanúk terén 
megtartott városi megemlé- 
kezésen azt mondta, a ki- 
végzés hátterében ott volt a 
megtorlás, az elrettentés és 
a bosszúvágy. Hozzátette: 
„Egészen biztos, hogy sokfé- 
leképpen gondolkodunk a 
világ dolgairól, de ezekben a 
percekben mindannyian mé- 
lyen átérezzük, hogy szorosan 
összeköt bennünket a közös 
múlt, a hagyomány és a 
kultúra. Reméljük, jobb hely 
lesz a világ, amelyben az 
egymást követő generációkat 
összeköti az elődök iránt ér- 
zett megbecsülés, a tisztelet 
és a szeretet.”

A Budapesti úton eddig a gumigyárig lehetett 
kerékpározni, innen indult az építkezés a logisztikai 

központ irányába. Fotók: Iványi Aurél

A Dorozsmai úttól a gumi- 
gyárig már van kerékpárút, 
ennek burkolatát felújítják a 
beruházás során, a közle- 
kedést pedig biztonságosabbá 
teszik a biciklisek számára. 
Az 5-ös számú főút mellett új 
kerékpárutat építenek több 
mint 600 méter hosszan, a 
Back Bernát utcában pedig 

több mint egy kilométeren 
kerékpárosnyomokat létesí- 
tenek, vagyis piktogramokat 
festenek fel, és buszmeg- 
állópárt is kialakítanak. En- 
nek köszönhetően a logiszti- 
kai központ és a halgazdaság 
dolgozói busszal és kerék- 
párral is könnyebben és 
biztonságosabban jutnak el 

munkahelyükre.
Mindkét szakaszt várha- 

tóan 2020 első negyedévében 
vehetik birtokba a közlekedők.

Biztonságosabbá válnak 
az ott élők számára Sziksós 
és Tápé külterületi útjai is. 
116,2 millió forint uniós 
támogatással és több mint 70 
millió forintos önkormányzati 
önerővel rendbe teszik az 
Öreghegy dűlőt és a Pitypang 
utcát. Az Újszentiván önkor- 
mányzatával közös pályázat 
része két erőgép beszerzése 
is, a külterületi utak kar- 
bantartására. A község 9,9 
millió forinttal részesedett 

a támogatásból. A Pitypang 
utca 385 méter hosszan 
aszfaltburkolatot kap, így job- 
ban bírja majd a terhelést. 
Ebből 340 méter külterületi 
útszakasz, amely a támoga- 
tásból készül el, 45 méter 
belterületi szakaszt pedig 
100 százalékos önerőből újít 
fel az önkormányzat. 

A Széksósi útba torkolló 
Öreghegy dűlő 1872 méter 
hosszan újul meg. Ennek 
az útnak kisebb a forgalma, 
ezért 4 méter széles, sta- 
bilizált útalapot és mart 
aszfaltburkolatot alakítanak 
ki rajta.

Újabb kerékpárutak építése kezdődött el a napokban: a Buda-
pesti út mentén, a gumigyár és a logisztikai központ között, il-
letve Szeged és Baktó között, a töltésen 500 millió forint uniós 
támogatásból és 32 millió forint városi önrésszel. A sziksósi és 
a tápai külterületek pedig jobb utakkal gyarapodnak.

Szentesi Zsolt építésvezető kalauzolta a megújuló épületben  
Botka László polgármestert, a sajtót és az üzemeltető Szegedi Rendezvény-  

és Médiaközpont Nkft. munkatársait. Fotó: Iványi Aurél

A sziksósi Öreghegy dűlőt is elkezdték felújítani.
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A színész-rendező szerint egy kicsit sem szabad behódolni a hatalomnak

Alföldi Róbert: Mára felállt a rendszer

Alföldi Róbert: 
Szeged a legélőbb vidéki város Magyarországon

Alföldi Róbert a Szeged Televízió Szemközt című műsorában arra a kérdésre, hogy 
összefügg-e a politikával, a hatalommal, hogy hol játszhat és rendezhet, azt válaszolta: 
„Vannak bizonyos jelek, amelyek arra mutatnak, hogy az, ha az ember bizonyos 
ügyekben megszólal, illetve nem rejti véka alá, hogy nem azt az irányt szereti, amelybe 
az ország tart, bizonyos szempontból beszűkíti azokat a lehetőségeket, hogy hová lehet 
dolgoznia. (…) Összefügg azzal, hogy milyen vezetésű a város, ahol az adott színház 
van, hogy engem el lehet hívni oda vagy nem lehet elhívni”. A Bulgakov-darab kapcsán, 
valamint személyes tapasztalata alapján elmondta, azokba a döntési helyzetekbe, 
amelyekbe Molière kerül, ő is került már. „Aztán, ahogy a darab szerint Molière dönt, 
egyáltalán nem biztos, hogy én úgy döntöttem. (…) Én megpróbálok nem viszonyulni a 
hatalomhoz. (…) Ma sokan azt gondolják, meg tudják őrizni a határt, hogy tudják, miként 
kell a hatalommal úgy barátságot kötni, hogy még ne sérüljenek, mert úgy gondolják, 
lehet kis engedményeket adni a hatalomnak. Én azt gondolom, kis engedményeket 
sem lehet tenni a hatalomnak. Mert ahogy az ember behódol a hatalomnak, onnantól 
kezdve elveszett.” „Az, hogy én Szegeden dolgozom és dolgozhattam az elmúlt években, 
az azért jelent valamit” – válaszolta arra a kérdésre, mennyire szabad Szeged. Szerinte 
ma Magyarországon Szeged a leglüktetőbb, legélőbb vidéki város, és szabad. Számára 
ugyanis már az szabadságot jelent, ha színházi munkájában nem merül fel, ki a 
városvezető.

hogy az állami fenntartású 
intézményekben azok a tí-
pusú alkotók, amilyen talán 
én is vagyok, mellőzöttek, 
sok esetben igaz. Sok hely-
re nem tudnak bejutni azok 
az alkotók, és nem is merik 
meghívni azokat, akik nem 
mindennel elégedettek és 
nem azt gondolják, hogy itt 
van már a Kánaán. Ezzel a 
fajta mellőzöttséggel nem 
vagyok egyedül. A művészet 
összes területén ebben a 
cipőben járnak azok az alko-
tók, akik kritikát fogalmaz-
nak meg dolgokról.

– Nehezen viseli?
– Ilyen szempontból ki-

csit mázlista vagyok, meg-
van az a nagy előnyöm, hogy 
sokan ismernek. Már nem 
kell megküzdenem azért, 
hogy figyeljenek az emberek 
arra, amit csinálok, azért vi-
szont igen, hogy azt megfe-
lelő színvonalon tudjam mű-
velni. Sajnos nem mindenki 
ilyen szerencsés.

– Bulgakov darabja azt 
feszegeti, hogy össze le-
het-e, kell-e békíteni a mű-
vészetet a mindenkori hata-
lommal. A szegedi előadás 
is erről a tőről fakad?

– Biztos, hogy minden 
arról a tőről fakad, hogy az 
ember a valóságról szeretne 
beszélni. Egy színházi előa-
dásnak sem lehet más célja, 
de az már más kérdés, hogy 
ezt milyen eszközökkel éri el. 
Ez a darab azt vizsgálja, meny-
nyire várja el a hatalom, hogy 
a művészet kinyalja a seggét. 

És a művészet mennyire gon-
dolja úgy, hogy ki kell nyalnia 
a hatalom seggét ahhoz, hogy 
érvényesülni tudjon.

– A nyilvános olvasópró-
bán azt mondta, a darab-
ban nagyon erős a szoron-
gás. Ez hogyan jelenik meg 
a színpadon?

– Remélem úgy, hogy a 
nézőtéren is szorongást fog-
nak érezni, de ez nem pasz-
szív érzés. Azok az emberek, 
akik megpróbálják nagyon 
erős belső szabadsággal élni 
a napjaikat, rá vannak arra 
kényszerítve, hogy elkezdje-
nek azon agyalni, vajon mit 
várnak el tőlük. Folyton azon 
gondolkodnak, mit kell ten-
niük ahhoz, hogy érvénye-
sülni tudjanak, megfelelje-
nek bizonyos vélt vagy valós, 
konkrét vagy csak elképzelt 
elvárásoknak. Ez pedig sze-
rintem mindenkit szorongás-
sal tölt el. Maga a megfele-
lési kényszer a szorongató 
érzés. És ez független az élet 
bármely területétől, vagy-
is bármelyik munkahelyen 
előfordulhat. Az a probléma 
a darabban is, meg a való-
ságban is, hogy egyáltalán 
nem tudjuk, mit várnak el 
tőlünk, csak elképzeljük, mit 
kell tennünk ahhoz, hogy jó 
állampolgárok legyünk. Ez a 
szorongás pedig rombol, ro-
hasztja a lelket, és ha ez így 
van, akkor az előbb-utóbb 
társadalmi méretekben is 
megmutatkozik.

– Alföldi Róbertben van 
megfelelési kényszer?

– Megfelelési kényszer 
már rég nincs az életemben, 
azt elcsesztem. Nem akarok 
már megfelelni senkinek. 
Viszont szorongok. Ahol sok-
kal fontosabb minden más, 
mint a valóság, mint a tel-
jesítmény, ott persze, hogy 
szorong az ember. Szoron-
gok mint állampolgár, szo-
rongok mint dolgozó, szoron-
gok mint liberális, szabad 
ember. A liberálist nem a 
politikai értelmében, hanem 
úgy értem, hogy figyelek 
másokra, kíváncsi vagyok a 
világra és próbálok minden-
kit, ha nem is elfogadni, de 
megérteni. Nem érzem úgy, 
hogy aki mást gondol, mint 
amit én, az másodrendű ál-
lampolgár vagy hazaáruló, 
mint ahogyan azt ma egyre 
többen gondolják.

– Mennyire erős ma az 
öncenzúra? 

– Abszolút működik ma 
Magyarországon az öncen-
zúra. Mindenki tudja, med-
dig lehet elmenni, miről illik 
beszélni és miről nem. Min-
denki tudja, mi az a téma, 
amelyről nem tanácsos be-
szélni, mert különben meg-
üti a bokáját. Mára szépen 
felállt a rendszer.

– Mi működteti? A ke-
nyérféltés?

– Ez így nagyon pejoratív 
kifejezés. Egyáltalán nem 
ítélem el azokat, akik amiatt 
szoronganak, hogy mit ad-
nak estére enni a gyerekük-
nek. Mindenkinek egziszten-
ciális kérdés, hogy legyen 
munkája. Ez nem arról szól, 
hogy valaki megpróbál érvé-
nyesülni, hanem egy társa-
dalomról, ahol kénytelenek 
vagyunk elfogadni, hogy 
ilyen kiszolgáltatott helyzet-
be is kerülhetnek emberek.

– Meddig mehet el vala-
ki a megfelelésben?

– Erről nem tudok beszél-
ni, mert ez valahogy kima-
radt az életemből, de igazán 
nem is voltam rákényszerít-
ve soha, hogy megfeleljek 
másoknak. Soha nem volt 
olyan egzisztenciális létbi-
zonytalanságban részem, 
hogy arra legyek kényszerít-
ve, adjam fel az elveimet.

– Mit gondol, sokszor 
túl könnyen feladjuk?

– Erről egy vicces mon-
dás jut eszembe. Az elvek 
olyanok, mint a fing: az em-
ber tartja, amíg tudja, de vé-
gül mégis elengedi.

Rafai Gábor

Mindenki tudja, miről illik 
beszélni és miről nem. Min-
denki tudja, mi az a téma, 
amiről nem tanácsos be-
szélni, mert különben meg-
üti a bokáját, nyilatkozta a 
szeged.hu-nak Alföldi Ró-
bert, aki Bulgakov Molière, 
avagy az álszentek össze-
esküvése című darabját ál-
lította színpadra a Szegedi 
Nemzeti Színházban.

– Molière maga a sátán! – 
mondja Bulgakov darabjá- 
ban Párizs érseke XIV. Lajos- 
nak, amiért az kigúnyolja 
a vallást és az egyház 
szolgáit. Alföldi Róbert 
Molière-je mennyire sátáni?

– Azt csak bizonyos ha-
talmon lévő emberek gon-
dolják róla a darabban, hogy 
ő maga a sátán. A hatalom-
ban lévők sokszor gondolják 
azt a szabadon gondolkodó 
művészekről, hogy azok ma-
guk az antikrisztusok.

– Véletlen, hogy éppen 
most nyúlt ehhez a darab-
hoz?

– A színház kérése volt, 
hogy ez a darab legyen. Az 
a rendező, aki nem valós, 
napi problémákról gondol-
kodik az előadásaiban, az 
szerintem nem is rendező. A 
színház az a műfaj, amelyik 
abból él, táplálkozik, amiben 
létezik. Egy adott előadás 
nem létezik, nem értelmez-
hető másként, csak az adott 
pillanatban, az adott évben, 
napon és korban. Azt szok-
tam mondani, a színházi 
múzeumokban nem előadá-
sok vannak, hanem tárgyak, 

ezeknek pedig semmi közük 
sincs az előadásokhoz, csu-
pán kellékek. Az egész szín-
háznak éppen az a lénye-
ge, hogy egy adott pillanat 
adott problémáiról gondol-
kodjunk. Aki belső meggyő-
ződésből csinál színházat, 
annak éppen az a célja egy-
egy előadással, hogy fontos, 
aktuális dolgokról beszéljen. 
Ez persze nemcsak rám jel-
lemző, és nincs ebben sem-
mi különös, egyedi dolog.

– Mégis vannak többet 
foglalkoztatott és mellő-
zött rendezők. Ezt hogyan 
éli meg?

– Ez egyáltalán nem függ 
össze azzal, hogy ki milyen 

rendező és ki milyen előa-
dást csinál. Úgy látom, az 
élet semmilyen területén 
nem függ össze a teljesít-
mény azzal, hogy az ember 
mennyire lesz sikeres vagy 
sikertelen. Ez különösen 
igaz manapság Magyaror-
szágra.

– Mennyire érzi magát 
mellőzöttnek?

– Az enyém nagyon spe-
ciális mellőzöttség, mert ne-
kem, hála istennek, bőven 
van munkám. Igaz, egyre ke-
vesebb olyan felkérés akad, 
amely nem iparos jellegű, de 
azzal sincs semmi baj, mert 
azt is lehet nagyon magas 
színvonalon csinálni. Az, 

Alföldi Róbert: Ha az ember behódol a hatalomnak, onnantól elveszett. Fotó: Szabó Luca
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A LOMBHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
Társaságunk a közterületen keletkező, a lakosság által összegyűjtött lomb zöldhulla-
dékkal kapcsolatban évről évre jelentkező, növekvő lakossági igényekre tekintettel az el-
múlt évek gyakorlatának megfelelően a vegetációs időszakban a közterületi lombhulladékot 
elszállítja. A vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlan előtti közterület tisztán tartása az in-
gatlantulajdonos feladata. Ennek kapcsán a keletkezett zöldhulladék kezelésében kívánunk a 
lakosságnak segítséget nyújtani.

Célunk, hogy megoldjuk a biológiailag lebomló, az ingatlan előtti közterület feltakarí-
tásából származó, elkülönítetten gyűjtött lomb / száraz falevél „többlet” zöldhulladék 
elszállítását a lakossági igényeknek megfelelően, biztosítva a környezet állapotának védelmét, 
valamint az élhető környezetet Szeged város lakosainak.

Társaságunk Szegeden 2019. október 28-a és december 13-a között térítésmentesen szál-
lítja el a közterületi lomb- és zöldhulladékot az alábbi feltételekkel:

A kommunálishulladék-szállítási napon társaságunk elszállítja a kommunális gyűjtőe-
dényzet mellé kihelyezett 2 db (maximum 2 x 110 l-es), kizárólag közterületi lombhul-
ladékkal megtöltött, saját háztartásban használatos (az ingatlan tulajdonosa vagy használója 
által beszerzett), lehetőleg átlátszó zsáko(ka)t. A hulladék súlyának nem megfelelő teherbírá-
sú zsák esetén a közterület takarítását társaságunk kapacitás hiányában nem biztosítja!

Amennyiben a lombhulladékkal megrakott zsáko(ka)t társaságunk kapacitás hiányában nem 
szállítja el a gyűjtési napon, a lombhulladékkal teli zsákokat, kérjük, hagyják kint, elszál-
lításukról később gondoskodunk.

Társaságunk térítés ellenében, értesítő hátra hagyása mellett szállítja el a lombhulla-
dékkal megrakott zsáko(ka)t azoktól az ingatlanoktól, amelyek előtt nincs a közterü-
leten olyan növényzet, amelyről a kihelyezett hulladék származhat.

Társaságunk térítés ellenében, értesítő hátra hagyása mellett szállítja el a NEM vagy 
részben nem lombhulladékkal megrakott zsáko(ka)t.

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve

2020. évre kiírja 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

szociálisan hátrányos helyzetű, jelenlegi és 
leendő felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat beadásához pályázói regisztráció 
szükséges, amely elérhető az alábbi linken: 

bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács

,,Esélyt a középiskolás 
tehetségnek” 

pályázati felhívása
a 2019/2020. tanévre.

Pályázhatnak tanulmányi téren 
jó teljesítményt nyújtó, művészeti és/
vagy sport- és/vagy egyéb társadalmi 

tevékenységet folytató, szociálisan 
rászoruló, szegedi középiskolában tanuló 

diákok.

A támogatás összege: 
50 000 Ft

További információk: 
www.szegedvaros.hu

Beadási határidő: 
2019. november 11. 

 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) korm.-rendelet 

41. § (2) bekezdése értelmében 
 

közzé teszi 
a Szeged-Szőreg, kübekházi út – szőregi vasútvonal – Szőreg–Deszk–

Kübekházi-főcsatorna közigazgatási határ által határolt terület 
településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó 

tervezetét, valamint 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet 

 
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. 
(XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) 

pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon 
szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papíralapon 

postai úton / személyesen a városi főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő 
eljuttatásával / elektronikus úton az egedi.gergely@szeged.eu e-mail-címre 

megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, 
legkésőbb 2019. október 29-ig. 

 
A közzététel ideje: 

2019. október 11-től 2019. október 29-ig. 
 

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos 
honlapján (www.szegedvaros.hu). 

 
Lakossági fórum ideje: 

2019. október 21. (hétfő) 16:30 
 

Helyszín: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály, főépítészet, tárgyaló 
(6722 Szeged, Püspök u. 9.) 

 

 

Tájékoztató 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B § (1) 
bekezdése alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira tekintettel Szeged város területén a 2019. május 1. napjától 2019. 
október 31. napjáig terjedő időszakban Szeged város közigazgatási területén 
tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, 
hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. 
Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. 
A formanyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain 
(Szeged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár u. 1., az adóiroda ügyfélszolgálata, I. 
emelet), kirendeltségein (Kiskundorozsma: Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; 
Szőreg: Szeged, Szerb u. 21.; Tápé: Szeged, Honfoglalás u. 73.), továbbá 
letölthető az önkormányzat honlapjáról (www. szegedvaros.hu). 
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljeskörűen kitölteni 
és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2019. október 31. napjáig a 
polgármesteri hivatalhoz az ügyfélszolgálatokon (Szeged, Széchenyi tér 11.; 
Huszár u. 1,. az adóiroda ügyfélszolgálata, I. emelet), kirendeltségein 
(Kiskundorozsma: Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőreg: Szeged, Szerb u. 21.; 
Tápé: Szeged, Honfoglalás u. 73.) történő személyes leadással vagy postai úton 
az igazgatási és építési irodának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) 
visszajuttatni. 
A mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi 
nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2013. és 2016. évi ebösszeírás 
alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni! 
Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és az ebtartó ebösszeírásra 
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a polgármesteri hivatal 
ellenőrzi, és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi az 
állatvédelmi hatóságnál. 
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

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

Hazugsággyűjtemény
jó alapot, lehetőséget az ész-
szerű és kiegyensúlyozott 
politikai együttműködésnek. 
Ezek szerint csak egy válasz-
tás marad: törvényes kere-
tek között meg kell dönteni 
az orbáni rezsimet. A magyar 
amúgy sem tűri az autokra-
tikus, diktatórikus kiskirályo-
kat.

Egyre inkább jelen van 
„áldott jó” kormányunk 
néhány tagjának tüntető 
hozzáállásával Nemesi Pál 
független (fideszes) polgár-
mesterjelölt, Botka László 
ellenjelöltje. Ezzel együtt 
durvul a regnáló oldal hoz-
záállásra a választások le-
bonyolításához.

Mindezek után, igaz 
vagy sem, egész biztosan 
nem voksolok Nemesi Pál- 
ra, sem a Fideszre vagy ba-
rátaikra. Mert akik olyan 
média felett rendelkeznek 
(országos szinten cca. 90 
százalékban), amelyekben 

több a hazugság, mint az 
igazság, általam gyűjtőnév-
ként „hazugsággyűjtemény-
nek” nevezem. És hogy 
mennyire igazam van, íme, 
egy példa.

Nem érti Orbán (és na-
gyon sok mindent nem ért 
vagy félreért!), hogy miért 
akar Szeged kimaradni a 
fejlődésből? Nem akar és 
nem is fog kimaradni! De 
vegye már tudomásul a kor-
mány, hogy ami támogatást 
kap az ország az EU-tól, 
vagy egyáltalán a közpénz 
és -vagyon – minden meg-
alázkodás és pitizés nélkül 
– jár Szeged lakosságának 
is, mint bármelyik telepü-
lésnek ebben az országban. 
A juttatott pénz nem a kor-
mány jótéteménye, mint a 
kormányfő hiszi, hanem jár 
az arra jogosultnak!

Ezek szerint egyik fenti 
állítás sem az igazság talaján 
született. Mint ahogy az sem 
lesz igaz, hogy 10–20 éven 
belül Magyarországon fel-
számolják a szegénységet, 
ahogy Orbán mondta párt-
kongresszusukon, de még 
50–100 év múlva sem, ilyen 
vezetés és irányítás mellett!

Kutnyik Pál

Hihetetlen, amit hatalmi tébo- 
lyukban és gőgjükben elkö- 
vetnek a regnáló erő em- 
berei. Ráadásul az ország 
csaknem minden médiáját 
(cca. 90 százalékban a Fi- 
desz kezében!) felhasználja 
töméntelen hazugságához.

A miniszterelnök például 
úgy véli, szinte mániákusan, 
hogy az ellenzék (az MSZP, a 
DK, a Momentum stb.) – po-
litikai és nem emberségből 
táplálkozó elkötelezettsé-
gükből adódóan – maradék-
talanul pártolják a migrációt. 
A „migráció” már évek óta 

olyan varázsszó hazánkban, 
amellyel és valamennyi válto-
zatával együtt hülyíteni lehet 
a magyar emberek jelentős 
részét. Orbán ismét azzal 
jött elő, hogy „a baloldali po-
litikusok be akarják hozni a 
migránsokat, (…) újra napi-
renden van az elosztási kvóta 
kérdése Brüsszelben”. Mind-
ez semmi ahhoz képest, amit 
nap mint nap elkövetnek 
országszerte a polgárokkal. 
Nézzünk meg egy egyszerű 
példát. Habitusomnál és ér-
deklődési körömnél fogva 
figyelemmel kísérem a napi 
politikai eseményeket. Nincs 
Szegeden olyan nap, amikor 
a médiákon keresztül ne veg-
zálnák Botka László polgár-
mestert, s vele együtt a mun-
katársait és a szegedieket.

Így a szegedi Fidesz kép-
viselői, jelesül Tápai Péter al-
elnök például úgy reflektált a 
helyi sajtóban (Délmagyaror-
szág), hogy: „Alkalmatlan 
a jelenlegi városvezetés, 
mert felelőtlenül gazdálko-
dik a Modern városok prog-
ramban kapott pénzekkel”. 
(Érdekes módon az elmúlt 
17 év alatt sosem követtek 
el olyan csalást, gazságot, 
mint amilyet a Fidesz szinte 
naponta. Ilyen például a ma-
gánnyugdíjpénztárak 3000 
milliárdjának kisajátítása, a 

közpénzek szétszórása bol-
dog-boldogtalannak, felelőt-
len költekezések, külföldiek 
támogatása és így tovább.)

A fentebb említett prog-
ramhoz érkezett csaknem 
16 milliárd forint körül 
mondvacsinált „hiányossá-
gok” emlegetésével – bizo-
nyítás nélkül – borzolja a 
Fidesz a kedélyeket Botkáék 
és Szeged ellen. Azaz tény-
ként tálal mindent, pont a 
választások közepette, tud-
va, hogy az ilyen rágalmak, 
vádaskodások legtöbbször 
azzal végződnek, hogy az ál-
lításokból semmi sem igaz! 
De hetekkel, hónapokkal ké-
sőbb, amikor napvilágot lát 
az igazság, már senkit sem 
érdekel. A Fidesz célja ezzel 
ugyanis az, hogy zavart kelt-
sen a választók fejében, az 
igazság másodlagos.

Számtalan hasonló ese-
mény történik a Fidesz körei-
ben nap mint nap, nem csak 
Szegeden. Az, hogy miként 
is gazdálkodik a Fidesz, sze-
rintük senkire sem tartozik 
(érvényesül a kettős mérce 
szerinti megítélés).

Végső következtetés: a 
Fidesz büntetlenül azt csinál 
egy választás során, meg 
bármilyen más alkalom-
mal, amit csak akar. Nagy 
hűhó semmiért, a tettes 
meg jót röhög a markába. 
Idővel majd elhalványulnak 
a hazugságok… Mondom 
is: ezeknek az embereknek 
megszólalniuk sem volna 
szabad. Egyrészt, mert az 
sem igaz, amit kérdeznek, 
másrészt egy szikrányi erköl-
csi alapjuk sincs hozzá.

Mi, választópolgárok, vég- 
re tanulhatnánk a saját hi- 
bánkból! Reménykedjünk, 
hogy október 13-án valóban 
a legalkalmasabb embere- 
ket választjuk meg városunk 
élére, mindenki megnyugta-
tására.

Sajnálatosan Orbánék 
(eléggé el nem ítélhető mó-
don) most sem engednek a 
viselkedésükből. Jelszavuk: 
mindenáron hatalom! Ragasz- 
kodnak zavaros elveikhez és 
természetesen az „örökös” 
hatalomról álmodoznak. Ami, 
mint tudjuk, ab ovo nem adna 

A Fidesz célja ezzel 
ugyanis az, hogy za-
vart keltsen a válasz-
tók fejében, az igaz-
ság másodlagos.

A juttatott pénz nem 
a kormány jótétemé-
nye, mint a kormány-
fő hiszi, hanem jár az 
arra jogosultnak!

Riogassák az ördög öreganyját!
A 21. század eleje kétségtelenül az 
okosok (vagy okosak?) világa. Okostelefon, 
okostévé, okoskarkötő, okosbútor, okostojás 
és még számtalan más okosszerkentyű vesz 
körül bennünket. Na, és az ember? Csak 
kullog a nyomukban, vagy már egyre többen 
vannak az új típusú, a modern technika 
kihívását elfogadó, azt értő és használó 
homo okosok? Jaj, nem úgy értettem! 
Elnézést. Mindez a közelgő önkormányzati 
választás kapcsán jutott eszembe: vajon 
akkor ott hogyan okoskodjunk, hogyan 
döntsünk okosan?

Tősgyökeres szegedi vagyok, és a bal 
oldalon dobog a szívem, átvitt értelemben 
is, de mégsem vagyok sem migráns-, sem 
Fidesz-simogató. Bizony, meg lettünk fenye-
getve mi, szegediek a miniszterelnök által, 
ugyanis addig nem jő ide támogatás, mond-
ta a Fidesz tisztújító kongresszusán, ha nem 

is szó szerint, amíg nem fideszes Szeged 
polgármestere.

Bezzeg, ha Nemesi Pálra szavazunk, 
akkor majd dől a lé. Felépül a harmadik 
Tisza-híd, és minden súlyos nyavalyában 
szenvedő szegedi, még a Tisza is kivirágzik 
majd őkelme polgármestersége alatt! A bo-
gyómászó poloskák is illatos bogarakká vál-
nak, a szegedi szúnyogok pedig vért adnak 
a megszúrt szegedi embereknek, nem pedig 
kiszívják azt, mint a szoci érában.

Na, akkor most kire szavazzon Szegednek 
népe, nemzetem büszkesége? Behódolni vagy 
nem behódolni – hogy árnyaltan fejezzem ki 
magam –, ez itt a kérdés. Lehet, hogy még 
nem vagyok elég okos és fineszes, de azért 
hülye sem, ezért én csak azért is az utóbbira 
szavazok. Riogassák, ijesztgessék Orbán meg 
a cimborái az ördög öreganyját, de ne engem!

Méhes János

Megmondom, kire… nem szavazok!
(A rendszerváltás hajnalán, 
1990. szeptember 27-én – 
az önkormányzati válasz- 
tások előtt pár nappal – 
került az alábbi szórólap a 
postaládákba. Egy olvasónk 
megtartotta a levelet, és 
azzal ajánlotta figyelmünkbe 
a huszonkilenc évvel ezelőtt 
leírtakat, hogy az szerinte 
még ma is aktuális.)

Sokan kérdezik ma egy- 
mástól – tőlem is –, kire 
szavazol?

Természetesen nem mon- 
dom meg, mert ez a magán- 
ügyem. Azt azonban meg-
mondom (leírom), milyen 
emberre nem szavazok (ha 
netán van ilyen a jelöltek kö-
zött).

Nem szavazok az ele-
venek és holtak fölött ítél-
kezni akaró pszichopaták-
ra, cezaromániásokra, akik 
nem érdemelnének hatal-
mat.

Nem szavazok a demok-
rácia normáit – de legtöbb-
ször a törvényesség betar-
tását is – csak a politikai 
ellenfeleiktől számon kérők-
re, akik azokat magukra néz-
ve nem tartják kötelezőnek.

Nem szavazok azokra, 
akiknek, bár nem voltak 
párttagok, „pártos” udvar-
tartása fényesebb volt, mint 
a walesi hercegé.

Nem szavazok a törvényt 
gátlástalanul áthágó és ma 
azt mocskoló „percember-
kékre”.

Nem szavazok a marxis-
ta-leninista világnézetüket a 
hatalomváltás pillanatában 
hithű keresztényre változta-
tókra. Nem az a bajom ezzel, 
hogy most hívő, hanem az, 
hogy ezt a fordulatot nem 
hiszem el.

Nem szavazok azokra, 
akikről jól tudom, hogy az 
új pártokhoz való csatlako-
zásuk, túl hangos vádasko-
dásuk, a skalpvadászatban 
való serénykedésük legfőbb 
célja múltjuk (de milyen 
múltjuk?) elpalástolása, a 
menlevél (nem „marhalevél” 
– idézet Torgyántól) meg-
szerzése.

Nem szavazok olyan sze-
mélyekre, akik még egyetlen 
javaslatot sem tettek – saját 
érdekeik védelmét kivéve 
– a település boldogulása 
érdekében, akiket még nem 
láttam dolgozni településün-
kért.

Nem szavazok azokra 
sem, akiknek a boldogulá-

sába bármilyen formában is 
„belekalkuláltatik” az új nap-
számos réteg, még akkor 
sem, ha kiváló demokraták 
lesznek (a régi) „új gazdik”.

Nem szavazok a mocs-
kolódókra, a sárdobálókra, 
mert teszik ezt önigazolásul 
és azért, hogy kedvezőbb 
színben tűnjenek fel (vörös 
helyett jó nekik a színkép 
bármelyik színe).

Nem szavazok a névte-
len levélírókra, mert ők to-
vábbra is írni fognak.

Kedves választópolgár!
Ha netán a jelöltek kö-

zül valakire az itt leírtak 
egyike-másika ráillik, az ki-
zárólag a véletlen műve. Jól 
tudom, hogy az élet sehol 
sem engedelmeskedik tiszta 
erkölcsi normáknak. A leg-
következetesebb demokrá-
ciában is érik az embereket 
sérelmek, igazságtalansá-
gok.

Most rajtunk áll, hogy az 
eddigiek feloldása kulturált 
módon és ne brutális, ízlés-
telen formában történjék 
meg.

Legyen minden telepü-
lésnek becsületes és ér-
telmes emberekből álló, 
felelősségteljes döntésekre 

képes és kész önkormány-
zata.

Ne tegyünk olyat, ami mi-
att bárki előtt is szégyenkez-
nünk kell, és amit az ismét 
átírt önéletrajzunkból majd 
szívesen elhagynánk.

Ennek és csakis ennek a 
mérlegelésével járuljunk az 
urnák elé, de minél többen, 
hogy ne csak egy szűk réteg 
válassza meg az önkormány-
zatot.

Aczél Tibor
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JÖHET AZ AALBORG. A MOL- 
Pick Szeged házigazdaként 
24–24-es döntetlent játszott 
a német Flensburggal a férfi 
kézilabda Bajnokok Ligája 
csoportkörének harmadik for- 
dulójában. A két csapat ötö- 
dik alkalommal találkozott 
tétmérkőzésen, három né- 
met és egy magyar siker után 
ez volt az első döntetlen. A 
mezőny legeredményesebb 
játékosa a szegedi Bogdan 
Radivojević volt 11 góllal. A 
csoportjában három forduló 
után három ponttal álló Sze- 
ged vasárnap a dán Aalborg 
HB otthonában folytatja 
szereplését.
MEGVÉDTE CÍMÉT JÁSZAPÁTI. 

A férfiaknál Liu Shaoang, 
a nőknél a Szegedi Korcso- 
lyázó Egyesület klasszisa, 
Jászapáti Petra (a képen 

 

középen) tudta megvédeni  
címét összetettben a rövid- 
pályás gyorskorcsolyázók or- 
szágos bajnokságán. Az 500 
és az 1000 méteres távok 
döntői során a budapesti 
Gyakorló Jégcsarnokban a 
férfiaknál rövidebb távon 
Liu Shaolin Sándor nyert 
öccse, Liu Shaoang előtt, a 
hosszabbikon fordított volt 
a sorrend. A nőknél mindkét 
számban Jászapáti bizonyult 
a legjobbnak az ausztrál 
származású Lockett Deanna 
előtt, mögöttük 500-on a  
szintén szegedi Kónya Zsó- 
fia, 1000 méteren Bács- 
kai Sára Luca végzett 
harmadikként. Az 1500-
on Liu Shaoang és Lockett 
nyert, ezen a távon Jászapáti 
második lett.
UTAZHATNAK A VB-RE. A Ma- 
gyar Kajak-Kenu Szövetség 
elnöksége elfogadta a csa- 
patösszetételre vonatkozó 
javaslatot, így véglegessé 
vált a kínai felnőtt, U23-as 
és ifjúsági maratoni világ- 
bajnokságra utazó magyarok 
névsora. A sikeres válogató 
után az NKM Szeged VE 
két versenyzője is utazhat 
az október 17-én kezdődő 
eseményre: Molnár Csenge 
egy számban (C1 női ifjú- 
sági) indul, Laczó Dániel 
három számban (C1 férfi 
felnőtt sprint, C1 férfi U23, 
C2 férfi felnőtt) is rajthoz 
állhat.
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Sportmix
Ebben a tanévben is folytatódik a szegedi jégkorongcsapat korisuli programja

510 kisgyermeket  
ingyen tanítanak meg korcsolyázni

A 2019–2020-as tanévben 
is folytatódik a Goodwill 
Pharma Szegedi Vízmű jég-
korongcsapata és a Good-
will Pharma korisuli prog-
ramja: a gyógyszeripari 
vállalat támogatásának kö-
szönhetően a szakosztály 
ingyen tanít meg korcso-
lyázni 510 szegedi óvodást 
és kisiskolást.

Összesen 510 szegedi kis- 
gyermeket ingyen tanít meg 
korcsolyázni az idei tanévben 
a Goodwill Pharma Szegedi 
Vízmű jégkorongcsapata és 
a névadó szponzor Goodwill 
Pharma gyógyszeripari vál- 
lalat. A korisuli program ta- 
valy is nagy siker volt, ebben 
a szezonban pedig még 
szélesebb körben szolgálja 
a szegedi iskolásokat és 
óvodásokat.

– Programunkat a Good-
will Pharma jóvoltából tud-
juk ingyenesen működtetni, 
ez minden család számára 
55–60 ezer forintos segítsé-
get jelent gyermekenként. A 
tanév során huszonhat–hu-
szonnyolc héten át foglal-
kozunk a kicsikkel – kezdte 
Gusztos Gábor, a Goodwill 

Pharma Szegedi Vízmű tech-
nikai vezetője.

– Kimondottan korcsolya- 
oktatásról beszélünk. A vá-
rossal közös beruházása-
inknak köszönhetően már 
augusztustól májusig hasz-
nálható a jégpálya, így sok-
kal többen tudnak korcso-
lyázni menni. Közben persze 
edzőink éles szemmel figye-
lik, ki az a gyermek, aki te-
hetségesebb, vagányabb és 
kedvet kaphat a jégkorong-

hoz, de a program résztve-
vőiből lesznek majd a gyors-
korcsolyázók, a jégtáncosok 
is, azaz ezzel minden jeges 
sport nyer – tette hozzá.

Jójárt Ferenc, a Goodwill 
Pharma ügyvezető igazga-
tója évek óta támogatja a 
szegedi jégkorongsportot, és 
bár az OB II-es felnőttcsapat 
működéséhez is jelentősen 
hozzájárul a vállalat, az el-
sődleges cél mindig az után-
pótlás fejlesztése volt.

– Örülök, hogy több mint 
ötszáz óvodás és első osz-
tályos kisgyermek kezd el 
korcsolyázni a tanév során, 
hiszen ezzel esélyt kapnak 
arra, hogy kipróbálhassanak 
egy új sportot, amire egyéb-
ként nem biztos, hogy lehe-
tőségük lenne. Ráadásul 
egy csapatsport közelébe 
kerülnek, ahol a csapatszel-
lem, az együttműködés, a 
versengés is hasznos ta-
pasztalat lesz számukra. A 

Az ügyesen korcsolyázó gyerekek hamar a jégkorongcsapatban találhatják magukat. 
Fotó: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

jégkoronghoz céges szinten 
két kapcsolódási pontunk 
van: egyrészt mozgásszervi 
gyógyszereket gyártunk, így 
megoldást kínálunk a felnőtt 
sportolók ízületi gondjaira, a 
gyermekek számára pedig 
a Szent-Györgyi Albertről el-
nevezett vitamincsaládunk 
nyújt segítséget – fogalma-
zott Jójárt.

Az ügyvezető igazgató egy 
bejelentést is tett: a klubbal 
közösen októberben U8-as 
és U10-es tornát rendeznek, 
amely Szent-Györgyi Albert 
nevét viseli majd, ezzel is 
emelve az esemény rangját.

Arról, hogy milyen mód-
szerrel szerettetik meg a 
kicsikkel a korcsolyázást, 
Maslac Michael utánpótlás- 
edző beszélt.

– Az óvodások kifejezet-
ten fogékonyak a korcsolyá-
zásra, csak rá kell szánni a 
szükséges időt. A többség 
ráérez gyorsan, de néhány 
alkalom után mindenkit 
megtanítunk, nehéz ese-
teknél sem adjuk fel. A leg-
fiatalabbak alig múltak há-
romévesek, négy- és ötéves 
gyerekből pedig egyre több 
van a jégpályán – mesélte.

A szegediek halmozták az érmeket. Fotó: Tisza Tollas SE

Piliszky András tarolt az NKE SE-kupán

Háromból három
Nem lehetett legyőzni: a 
Goodwill Pharma Tisza Tol-
las SE válogatottja, Piliszky 
András három kategóriá-
ban is megnyerte az NKE 
SE-kupát.

Piliszky András remekelt 
az NKE SE-kupa felnőtt el- 
ső osztályú versenyen: a 
Goodwill Pharma Tisza Tollas 
SE válogatott tollaslabdázója 
megnyerte a férfi egyéni, a 
férfi páros és a vegyes páros 
versenyszámot is a budapesti 
Ludovika Arénában. Férfi pá- 
rosban klubtársával, Bálint 

Mátéval győzött, a vegyesben 
pedig Ádám Krisztina oldalán 
szerzett aranyérmet. A szegedi 
klubból Kereszti Zoltán egyé- 
niben és férfi párosban is 
harmadikként zárt, ahogyan 
a férfi páros kategóriában 
Pápai Balázs is bronzérmes 
lett. A harmadosztályú ver- 
sengésben a fiatal Gellért 
Benedek végzett a harmadik 
helyen a szegediek színeiben. 
A Goodwill Pharma Tisza 
Tollas SE sportolói nagyon 
készülnek a csapatbajnokság 
rajtjára is, az OB I-es szezon 
október 19-én indul.

Lökésben remekelt, ám így sem sikerült jól a szegedi súlyemelő számára a vb

Országos csúcsot döntött Nagy Péter
Hiába javította lökésben 
221 kilóra a magyar csú-
csot, nem sikerült jól a 
súlyemelő Nagy Péter szá-
mára a világbajnokság. A 
felkészülés során sok ne-
hézséggel küzdő szegedi 
sportoló összetettben a 19. 
helyen zárt.

Világcsúcsokkal védte meg 
címét a grúz Lasa Talahadze 
a férfiak +109 kilogrammos 

súlycsoportjában a thaiföldi 
súlyemelő vb-n. Az olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok 
Talahadze szakításban 218-
ról 220 kilóra javította saját 
rekordját, lökésben 260 
helyett már 264 kiló a csúcs, 
összetettben pedig 478-ról 
jutott el 484-re.

A magyar színeket kép-
viselő Nagy Péter összetett-
ben a 19., szakításban a 
18., lökésben pedig – 221 

kilós magyar rekorddal – a 
19. lett. A szegediek emelője 
szakításban 176 kilós nyitó-
fogását magabiztosan telje-
sítette, utána viszont sem a 
181, sem a 182 kilogramm 
nem sikerült neki. Lökésben 
az indulás 215 kilón rendben 
volt, a 221-gyel már jóval na-
gyobb küzdelmet vívott, de 
megoldotta a feladatot, így 
átadta a múltnak 219 kilóval 
tartott magyar rekordját. A 
225 kilogramm soknak bizo-
nyult, így összetettben 397 
kilóig jutott.

– Kis csalódást érzek, de 
ahhoz képest, hogy sérülés, 
majd vírusos betegség miatt 
négy hét kimaradt a vb-fel-
készülésemből, elfogadha-
tónak tartom az eredményt. 
Pláne, hogy most, verseny 
közben a jobb könyököm is 
megfájdult. Úgy gondolom, 
hogy amit lehetett, kihoztam 
magamból, az országos csú-
csomnak pedig kifejezetten 
örülök – nyilatkozta az MTI-
nek a magyar emelő.

Nagy az országos csúcsnak örülni tudott.  
Fotó: Facebook/Nagy Péter
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ÉLETKÉPEK – GYEVIKI JÁNOS 

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA

Időpont: október 14., hétfő 
18 óra
Helyszín: SZTE rektori épület 
(Dugonics tér 13.)
Gyeviki János a Miskolci Ne- 
hézipari Műszaki Egyetemen 
1972-ben szerzett gépész- 
mérnöki, majd 1978-ban a 
Budapesti Műszaki Egyete- 
men villamosmérnöki diplo- 
mát. 2011-ben az SZTE 
Mérnöki Kar egyetemi do- 
censeként ment nyugdíjba, 
de azóta is oktat. 1970 óta 
fotografál. Számos csopor- 
tos és egyéni kiállításon 
szerepelt. Az utóbbi években 
képeivel a tanyavilág emlé- 
keit keresi, az elmúlás 
gondolatát, szépségét járja 
körül. A tárlat összefoglaló 
képet nyújt egy gazdag élet- 
műről. Megnyitja: Dusha Béla 
fotóművész. Közreműködik: 

Fabulya Andrea versmondó. 
Megtekinthető október 22-
ig.

KONCERT

Időpont: október 14., hétfő 
19 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti 
Színház
A Liszt Ferenc Kamarazene- 
kar (koncertmester Tfirst Pé- 
ter) és Szecsődi Ferenc kon- 
certje. A műsorban többek 
között Bach, Mozart, Csaj- 
kovszkij és Liszt művei csen- 
dülnek fel. Jegyek a Filharmó- 
nia szegedi irodájában vált- 
hatók.

MI FÁN TEREM A BOLDOGSÁG?  

Időpont: október 15., kedd 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz- 
pont
A Pedagógiai esték soro- 
zatban Szondy Máté klini- 

kai szakpszichológus, csa- 
ládterapeuta arról beszél, 
hogy mitől függ a boldogsá- 
gunk. Erről mindannyiunknak 
megvannak az elméletei: 

több pénz, 
több szabad- 
idő, partner, 
másik part- 
ner, másik 
m u n k a h e l y 

és így tovább. A pozitív pszi- 
chológiai kutatások segíte- 
nek annak eldöntésében, 
hogy mi az, ami valóban 
boldogabbá tesz, és melyek 
azok a próbálkozások, ame- 
lyek tévútra visznek és csök- 
kentik az elégedettséget.

MEGYEK UTÁNAD! – SZEREL- 

MI LELTÁR 

Időpont: október 18., péntek 
19.30 óra
Helyszín: régi zsinagóga
A tavaly nagy sikerrel be- 

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 16. 
A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztő-
ségünk 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: Szőregen a szabadságharcban három csatát vívtak. A nyertes: Szabóné Csanádi Katalin. Gratulálunk!

mutatott előadás újra (utol- 
jára) Szegeden! Hogyan is 
lehetne jobban elmesélni 
egy ember életét, mint a 
szerelmei történetén keresz- 
tül? Erre és saját boldog- 
boldogtalan pillanatainkra, 
éveinkre gondolunk, miköz- 
ben Daru történetével is- 
merkedünk. Grecsó Krisz- 
tián 2014-es, nagy sikerű 
regényének főhőse leltárt 
készít. Miközben fölidézi 
korábbi kapcsolatait, önma- 
ga régi verzióit, önvizsgálatot 

tart, megrajzolja saját ön- 
arcképét. Amikor pedig kész 
a leltár, lehet továbblépni. 
Vagy mégsem? Sokszor 
igaz a mondat: „Az akartam 
lenni, ami csak akkor vagyok, 
amikor majd az akarok lenni, 

ami akkor voltam.” Grecsó 
Krisztián regényét színpadra 
írta: Bíró Bence. Szereplők: 
Mészáros Béla, Kurta Niké 
és Baki Dániel. Fotó: Révész 
Róbert

CSEND-TÖRÉKENY-ÜRES – 

UDVAROS DOROTTYA ESTJE 
Időpont: október 19., szom- 
bat 18 óra
Helyszín: Petőfitelepi Műve- 
lődési Ház
Felolvasószínház Ady Endre 
és Pilinszky János műveiből.
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ- 
ZASSÁGOT szeptember 
20-án: Szegi Attila Mihály 
és Farkas Enikő Gabriella, 
Baráth Zoltán Márton és Bo- 
nyák Henriett, Szabó András 
Norbert és Csikós Ágnes, 
Móricz Csaba és Légrádi 
Krisztina; szeptember 21-én:  
Vert Gergő és Szeles Klaudia, 
Strifler József és Juhász 
Éva, Peták Attila és Veverka 
Klaudia, Goda Krisztián és 
Balog Szilvia, Magyar Zsolt 
és Rattanaponsan Sangjan, 
Süli Csaba és Lengyel Zsófia, 
Pontet Miklós György és 
Kelemen Anikó, Monok 
Kristóf és Szélpál Zsófia, 
Baranyi Dániel és Laczi 

Nóra, Kórus 
Péter és 
Nagygyörgy 
Bettina, Fe- 
rentzi Pé- 
ter Pál és 
Almási Dó- 
ra Gabri- 
ella; szep- 
tember 27-
én: Kiss Ti- 
bor Richárd és Bendesi 
Nikolett Anikó, Fekete Jenő 
és Markovics Henrietta Edit, 
Fazekas István és Szűcs 
Márta, Tóth Róbert és Makk 
Diána, Balog Zoltán és 
Gyurgyevics Mária, Fábián 
Tamás és Rajnai Márta; 
szeptember 28-án: Gombos 

Krisztián és Nemes Diána 
Réka, Krizsán Norbert és 
Tündik Viktória Inez, Papdi 
Krisztián László és Márton 
Tímea, Keller Tamás és 
Rosztóczy Sára Zsófia, 
Pillár Róbert és Tánczos 
Dorina Éva, Mucsi István 
és Heiler Enikő Gabriella, 

Kovács Antal és Sipos 
Nóra, Zambrzycki Ádám és 
Roehnelt Zsuzsanna Lilla.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:  
Méhesi Zoltánnak és Ka- 
szás Ágnesnek 2019. 09. 
20-án Szaffi Julianna, 
Hankó Gergelynek és Haller 
Tímeának 2019. 09. 22-én 
Ábel, Bihari Gábornak és 
Pelhe Szabinának 2019. 
09. 23-án Anna, Dr. Ördög 
Lászlónak és Harmath 
Zsókának 2019. 09. 24-én 
Luca, Dr. Németh Péternek 
és Szabová Scarlettnek 
2019. 09. 25-én Levente 
László, Varga Zoltánnak 
és Dudás Beáta Anikónak 
2019. 09. 26-án Gergő, 

Petrovics Imrének és Dörmő 
Zsuzsannának 2019. 09. 
27-én János Joel, Pető 
Gábornak és Vachler Oli- 
viának 2019. 09. 15-én 
Hanna Lilien és Botond, 
Kovács Attila Károlynak és 
Hovorka Nikolettának 2019. 
09. 16-án Anna, Koczka 
Péternek és Tóbiás Dóra 
Margitnak 2019. 09. 16-án 
Kinga Dóra, Tar Bálintnak és 
Farkas Alexandra Noéminek 
2019. 09. 18-án Larissza 
Alexandra, László Andornak 
és Varga Renáta Juditnak 
2019. 09. 18-án Boróka 
Katica nevű gyermeke szü- 
letett.
GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.)  A 
párjához fűződő kap- 
csolatában most talán 

kevésbé erős a romantikus 
szál, ez mégsem jelenti 
feltétlenül a kötelék lazulását. 
Új barátokra tehet szert régi 
kollégái személyében.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Nagyobb szerencséje 
lehet a szerelemben, ha 

jobban kimutatja érzéseit. 
Ne féljen attól, hogy szerelme 
kevésbé nézne föl Önre emiatt. 
A nyitottság a munkájában is 
hasznára lehet.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Szerelmi életének ked- 
vező alakulása optimistá- 
vá teheti, ettől megjöhet 

a munkakedve s vele a kar- 
rierbeli siker is. Használja ki 
lendületét az aktív mozgásra, 
sportolásra!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)  A 
szíve forrón lángolhat a 
szerelemtől, míg a teste 
esetleg a megfázás 

okozta láztól. Vigyázzon ma- 
gára, öltözzön föl jobban, 
kabátban és egészségesen 
sokkal sikeresebben hódíthat.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Munkahelyén 
előléptetésre, karrierje 
komoly fellendülésére 

számíthat. Családjában keve- 
sebb lehet a konfliktus, nem 
kell folyton résen lennie, hogy 
elkerülje a veszekedést.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
 Szerelmi életét most 
konfliktusok és éles 
viták keseríthetik meg. 

Vigyázzon, még rosszabb is 
lehet! Ha új munkahelyen 
dolgozik, lassanként sikerül 
beilleszkednie.

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Mostanában elég- 
gé laza lehet ahhoz, 
hogy „idegbaj” nélkül 

rendezze problémás dolgait, 
intézze „nemszeretem” hiva- 
tali ügyeit. Azért ne feszítse túl 
a húrt, vigyázzon egészségére!

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)  
Új párkapcsolatát igye- 
kezzen stabilizálni, mert 
ebből valami komoly 

is kialakulhat. Egy közös 
kirándulás jót tehet. És ne 
feledje, azért, mert csöng 
a mobilja, még nem kell 
fölvennie.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Rendkívül élénk 
lehet most, ezért egy- 
részt mindenféle progra- 

mokra elrángatná párját, 
másrészt nehezen viselheti a 
munkájával járó kötöttségeket. 
Energiáit fordítsa egy kreatív 
hobbira!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Munkahelyén óriási ter- 
heket tehetnek a vállá- 
ra, mert úgy vélik, Ön 

bírni fogja. Ha kapcsolata új, 
választóvíz lehet, hogy párja 
miként reagál a helyzetre. Az 
ő támogatása sokat segíthet.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)   
Új vállalkozása robba- 
násszerűen fejlődhet. A 
hasonló folytatás érde- 

kében, ha lehetősége adódik 
rá, képezze tovább magát. 
Még élvezheti is a tanulást.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
A munkában jó energiák 
segíthetik, így a nehéz 
feladatokat is csak 

izgalmas játéknak érezheti. 
Új kapcsolata stabilizálódhat, 
így párja mellett kipihenheti a 
munka fáradalmait.

1989-ben Pro Urbe díjjal ismerte el a város Szeged 
leghíresebb fotóriporterének, Liebmann Bélának a 
munkásságát. Képünk 1990-ben készült a százhúsz éve 
Temesvárott született Liebmann Béláról, aki eredetileg 
optikusnak és orvosi műszerésznek tanult, majd autodidakta 
módon sajátította el a fényképezés alapismereteit. Első 

fotója 1919-ben jelent meg nyomtatásban Temesvárott, 
ahol lefényképezett egy Zeppelint. Szegeden 1923-ban 
telepedett le, és hét évtizeden át fényképezte a Tisza- 
parti város életét. Számos felvétele, köztük a Nobel-díjas 
Szent-Györgyi Albertről készült sorozata nemzetközileg is 
elismertté vált. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kora őszi idő 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ-

TÁSOK, 2019.

Október 14., hétfő, 19.25
A 2019-es önkormányzati vá- 
lasztások szegedi eredmé-
nyeinek értékelése.
FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI MA-

GAZIN

Október 15., kedd, 19.25
Gazdasági és közéleti esemé-
nyekről közérthetően, infor-
málisan.
KÖRÚT – KÖZÉLETI, KULTU-

RÁLIS MAGAZIN

Október 17., csütörtökön 
19.25
Orgonaszentelés Tápén, kon-
cert a JATE Klubban, a Re- 
ménysugár alapítvány gála- 
estje. JÁTÉK!

Október 12.
szombat

Október 13.
vasárnap

Október 14.
hétfő

Október 15.
kedd

Október 16.
szerda

Október 17.
csütörtök

Október 18.
péntek

21/11
Miksa

22/12
Kálmán,
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24/12
Helén

23/12
Teréz

22/11
Gál

22/11
Hedvig 

21/10
Lukács

AnyAkönyvi Hírek

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 ma-

gasabb vezetői megbízással. 
Részletek a www.szegedvaros.hu 

internetes oldalon.


