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1200 lakás

Szegeden épül 

jelenleg a má-

sodik legtöbb új 

otthon a nagy-

városok közül 

az Otthon Cent-

rum szerint.

7.
Zöldülnek

A SZETÁV zöld- 

programjában 

fűtőházak is 

megszépülnek.  

A rókusi retró 

tévéként szüle-

tett újjá.

2. 10.
Sorsoltak

Szeptember köze-

pén a PSG ellen, 

hazai pályán  

kezdi a kézilabda 

Bajnokok Ligáját  

a MOL-Pick Sze-

ged. 

Szeged segít

Gyermekenként 

10 ezer forintos 

beiskolázási tá-

mogatást ad az 

önkormányzat a 

szegedi családok-

nak. 

5.

Megtalálták a kazamata falait Kerékpárút épül

Felsővároson

S
zegeden nagyon ma-

gas a kerékpárral 

közlekedők aránya. 

Az önkormányzat hat város-

részben teszi biztonságosab-

bá, gyorsabbá a kerékpáros 

és a közösségi közlekedést 

uniós és saját forrásból. A 

fejlesztések eredményeként 

tovább bővül a város már 

meglévő kerékpáros közle-

kedési hálózata is. Felsővá-

roson 2,2 méter széles ke-

rékpárút épül a Bertalan híd 

tövében, a Kis Tisza és a Tá-

pai utca között (képünkön). 

Fotó: Szabó Luca

Z
ajlik a régészeti feltárás 

a Móra Ferenc Múzeum 

mögött a Stefánia felújí-

tásához kapcsolódóan. Az ása-

tást vezető régészek lapunknak 

elmondták, hogy az első szel-

vényben a szegedi vár kazama-

tarendszerének négy falszaka-

szára bukkantak, de találtak 

török kor végi kerámiákat, állat-

csontokat és egy kőből csiszolt, 

nagy méretű gyöngyöt is. Az 

ásatás végén dokumentálják, 

amit találtak, majd visszatöltik 

a kitermelt földet. A múzeum 

mögött egyébként az intézmény 

saját parkolóját alakítják ki a re-

konstrukció során.

Részletek a 4. oldalon

Változatos programok a Tisza mindkét partján
A megnövekedett érdeklődésre tekintettel kibővítették a helyszínt: a rakpart mellett a partfürdőn is várják a szegedieket

A 
megnövekedett érdeklődésre tekintettel kibővítették 

a helyszínt: a Huszár Mátyás rakpart mellett az új-

szegedi partfürdőn is ingyenes programokkal várják a 

szegedieket hat héten át minden hétvégén. Mihálik Edvin, a 

Zöld város kialakítása programért felelős tanácsnok a prog-

ramsorozatról tartott sajtótájékoztatón elmondta, az önkor-

mányzat célja, hogy nyugat-európai példák alapján jobban 

bevonják a Tisza-partot a város életébe. Régi törekvés, hogy 

a Tisza legyen Szeged főutcája. A városi cégek és intézmé-

nyek összefogásával változatos programsorozatot szervez-

nek minden szombaton és vasárnap. A nagy érdeklődés mi-

att a kulturális programokat az újszegedi partfürdőn, a sport-

programokat pedig a gépkocsiforgalom elől hétvégente le-

zárt rakparton tartják.  

Bővebben a 3. oldalon

A Tisza legyen Szeged főutcája. Változatos programokkal várják a szegedieket hétvégente a Tisza mindkét partján. Július 11-én és 12-én ilmvetítések és táncprogramok lesznek a part-

fürdőn. Fotók: Szabó Luca 
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PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
pályázatot hirdet 

a 2020. évi

Kulturális támogatási 
keretre,

Ifjúsági támogatási 
keretre,

Idegenforgalmi támogatási 
keretre,

Fogyatékosügyi 
támogatási keretre,
Idősügyi támogatási 

keretre,
Sportkeretre.

A pályázati kiírások teljes 
szövege, 

továbbá a pályázatokhoz
szükséges adatlapok 

és dokumentációk 
megtalálhatók

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata honlapján:

a www.szegedvaros.hu 
címen 

a Pályázatok, keretek 
menüpont alatt.

További négy tram-train
járművet rendelt a MÁV

A 
MÁV-Start Zrt. további négy tram-train járművet ren-

delt a Stadler cégtől, közölte honlapján a MÁV. A köz-

lemény szerint a kormányhatározatnak megfelelő-

en a MÁV-Start Zrt. lehívta a négydarabos opciót a Stadler 

Rail Valenciával kötött tram-train járműbeszerzési szerző-

dés alapján. A négy szerelvény összesen mintegy 9,2 milli-

árd forintba kerül. A MÁV és a Stadler 2017-ben írta alá a 

tram-train-szerződést nyolc plusz opcionálisan négy darab 

jármű beszerzéséről. Ezek lesznek Magyarország első vas-

út-villamosai, azaz tram-train járművei, amelyek Szegedet és 

Hódmezővásárhelyt kötik össze a szükséges városi villamos 

pályahálózat kiépítése, illetve a meglévő vasúti vonalsza-

kasz felújítása után. A további négy tram-train jármű beszer-

zésének célja a közösségi közlekedés színvonalának eme-

lése Szeged és Hódmezővásárhely belvárosa között, hogy 

versenyképes közlekedési módot teremtsenek a gépjármű-

vekkel szemben. A tervek szerint a nyolcdarabos megrende-

lésből az első jármű az idén ősszel érkezik, a csaknem egy-

éves futópróbát és az engedélyeztetési eljárást követően vár-

hatóan 2021 őszétől állhat forgalomba mind a nyolc. A most 

megrendelt négy szerelvény pedig 2022 nyarán állhat forga-

lomba a tervezett ütemezés alapján.

Bár az idei évtől tilos kémiai szerekkel re-

pülőgépes szúnyogirtást végezni az Euró-

pai Unió rendelete alapján, továbbra is a 

katasztrófavédelem irányítja a szúnyoggyé-

rítést az egész országban, így Szegeden is. 

Az állami szervezet azt írta honlapján: a kö-

vetkező napokban teljes kapacitással zaj-

lik az országos szúnyoggyérítési program.

A
z elmúlt hetek csapadékos időjárása 

és a Tisza áradása miatt megszapo-

rodtak a szúnyogok Szegeden is. Mi-

vel az Európai Unió tiltása alapján 2020-tól 

nem szabad légi, kémiai úton irtani a szúnyo-

gokat, a kifejlett példányok ellen már csak 

az úgynevezett földi, meleg ködös irtást le-

het bevetni.

Dóka Imre, az Országos Katasztrófavé-

delmi Főigazgatóság helyettes szóvivője ko-

rábban elmondta, országosan továbbra is a 

katasztrófavédelem irányítja a szúnyoggyérí-

tést. „Több mint százezer hektáron gyérítik a 

héten a szúnyogokat” – adta hírül honlapján 

a katasztrófavédelem hétfőn. Azt írták egye-

bek mellett, hogy a szakemberek a szúnyog-

lárvák elleni védekezés során kezelik az ár- 

tereket, ahová légi és földi úton juttatják ki a 

biológiai irtószert, valamint a granulátumot. 

Ez a kezelési mód csökkenti a szúnyogok 

utánpótlását, de a szúnyogártalom jelentős 

kezeléséhez nem elegendő. A lakott terüle-

teken már a kifejlett szúnyogok ellen véde-

keznek, gépjárműre rögzített, meleg ködös 

irtással.

„A kiterjedt szúnyoginvázió miatt a követ-

kező napokban teljes kapacitással zajlik az 

országos szúnyoggyérítési program” – írta 

honlapján a katasztrófavédelem, amelynek 

részletes heti szúnyoggyérítési (földi kémiai 

és légi biológiai) programjában Szeged és a 

környékbeli települések is szerepelnek.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. 

március óta pusztítja a lárvákat biológiai 

módszerrel, mondta el Makrai László a Sze-

ged Televíziónak. Az ügyvezető igazgató hoz-

zátette, a földi, meleg ködös, kémiai irtással 

közel sem lehet akkora területet átfújni, 

mint a légi kémiai irtással.

Katasztrófavédelem: teljes kapacitással
zajlik a szúnyoggyérítési program

Szegeden épül a második legtöbb
új otthon a nagyvárosok közül

Győrben jelenleg 2000, Szegeden 1200 lakás épül. Ezzel 

országosan is második helyen áll Szeged. A nagyobb kíná-

lat okozta árverseny miatt az új lakások négyzetméterárá-

ban nagy különbségek vannak a megyei jogú városok kö-

zött. Mutatjuk, hol mennyiért vehetne egy négyzetmétert.

Szegeden jelenleg 1200 lakás épül. Fotó: Iványi Aurél

A
z Otthon Centrum a 

nagyobb vidéki váro-

sokban nézett szét, 

hol mennyibe kerül egy újon-

nan épült lakás négyzetmé-

tere. Számításai segítségé-

vel a szeged.hu is összeha-

sonlította az árakat.

Budapest után jelenleg 

a legnagyobb választékkal 

Ezekben a városokban 

nagyobb a különbség a hasz-

nált és az új lakások ára kö-

zött, mint Budapesten. Míg 

a fővárosban jellemzően 50 

százalékkal drágább egy új 

lakás a használtnál, addig 

ezekben a nagyvárosokban 

ez akár a 80–90 százalékot 

is elérheti.

Vannak ugyanakkor ol-

csóbb megyei jogú városok 

is. Sopronban, Kecskemé-

ten, Pécsen vagy Érden 

600 ezer forint körül van 

egy négyzetméternyi új la-

kás, míg Győrben és Szege- 

den 560–580 ezer forin-

tért is szép számú új építé- 

sű otthont lehet találni, ami 

a nagyobb kínálat okozta 

árversennyel is magyaráz-

ható.

Tovább haladva az ol-

csóbb helyek felé, van egy 

500 ezer forintos trió: Ta-

tabánya, Eger és Zalaeger-

szeg, míg néhány kelet-ma-

gyarországi városban akár 

400 ezer forintos négyzet-

méteráron is lehet új lakást 

vásárolni.

A felmérésből néhány 

megyeszékhely és megyei 

jogú város hiányzik, ott 

ugyanis annyira kevés új la-

kás épül, hogy nem lehetett 

érdemben átlagot számolni. 

Ami pedig az egyenlőtlensé-

geket illeti, a legolcsóbb és 

a legdrágább megyei jogú 

városok között nagyjából 

kétszeres az eltérés, míg Bu-

dapest kerületeinél inkább 

háromszoros. A felmérés 

szerint a megyei jogú váro-

sokban összesen 325 pro-

jektben 9200 lakás épül je-

lenleg, amelyből közel 4500 

még gazdára vár.

Rafai Gábor

ÚJ LAKÁSOK ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁRA 
(EZER FORINT/NÉGYZETMÉTER)

Debrecen  780

Székesfehérvár  740

Veszprém  720

Kecskemét  600

Pécs  600

Szeged  580

Győr  560

Eger  500

Miskolc  470

Békéscsaba  420

Hódmezővásárhely  390

Forrás: Otthon Centrum, Portfolio                     Szegedi Tükör-grafika

Viszonylag nagy még a 

kínálat Kecskeméten, Mis-

kolcon, Pécsen, Székesfe-

hérváron és Szombathelyen. 

Ezekben a városokban is 

több mint 500 lakás épül je-

lenleg.

A kérdés persze az, hogy 

hol mennyiért lehet ezeket 

a lakásokat megvásárolni. 

Győrben találkozhatunk, 

ahol a 34 projektben épülő 

közel 2 ezer lakásból még 

több mint 750 megvásárol-

ható. A nyugat-magyarorszá-

gi megyeszékhelyet Szeged 

követi, itt 41 projektben 

1200 lakás épül, ebből szin-

tén közel 750 még elérhe-

tő a vevőknek. A harmadik 

helyre került Debrecen, ott 

is több mint ezer lakás épül, 

amelyeknek közel a fele 

még megvásárolható.

Míg Budapesten idén elérte 

a 900 ezer forintot az új la-

kások átlagos négyzetméte-

rára, addig vidéken 600 ezer 

forint körül mozog ugyanez.

Az új lakások négyzetmé-

teréért három vidéki nagyvá-

rosban kell a legtöbbet fizet-

ni. Debrecenben 780 ezer 

forintot, Székesfehérváron 

740 ezer forintot, Veszprém-

ben 720 ezer forintot kell 

átlagosan kifizetni egyetlen 

négyzetméterért.

Idegmérgek

Nem a szúnyogokat, hanem a környe-

zetet és az embert védi a légi kémiai 

irtást betiltó uniós rendelet. A 2020-ig 

használt légi kémiai szerek lényegében 

idegmérgek, ezért veszélyesek voltak 

más rovarokra, sőt az emberre is. Ezért 

nem engedélyezik ezeket az anyago-

kat, újak pedig egyelőre nincsenek.

Földi irtás. Képünk illusztráció. Forrás: katasztrófavédelem 



2020. július 11., szombat           3Aktuális

A lassú élet titka

araždinból jöttünk vissza a névnapi bulimról, amikor 

fölhívott az egyik munkatársam azzal a kérdéssel, hogy 

megcsinálja-e azt az interjút, amit kiosztottam neki X ze-

nekarral. Furcsálltam a kérdést, mert általában rövid és egyér-

telmű mondatokban szoktam a melókat kiosztani. Meg, per-

sze, hogy meg, válaszoltam. Nem hallgattad a híreket, kérde-

zett vissza. Nem, Horvátországban nem hallgatok magyar rádi-

ót, válaszoltam. Csak azért, folytatta, mert most jelentették be, 

hogy bezár minden kulturális intézmény, színház, mozi, múze-

um, koncertterem a koronavírus-járvány miatt.

Körbehívtam a partnereinket, és tényleg, mindenki bezár, 

egyetlen megbízást sem kell teljesíteni, mivel bizonytalan ideig 

minden rendezvény elmarad.

Az egyik pillanatban azt gondoltam, végünk van, becsuk-

hatjuk az internetes újságunkat. Mert hát mit kell azonnal be-

csukni járvány idején? A 

kulturális intézményeket. 

Aztán a következő pillanat-

ban már azt gondoltam, 

nem lesz végünk, mert pár 

évtizednyi kelet-európai 

tapasztalatom szerint itt 

nem megszűnnek a dol-

gok, hanem átalakulnak, mert a folytonos megszűnés fenyege-

tettségében tökélyre fejlesztettük a túlélési stratégiánkat. Min-

den megy tovább, ahogy volt, csak más formában. Majdnem 

olyan ez, mint az energiamegmaradás törvénye, energia nem 

vész el, csak átalakul. Vagyis a zárt rendszer energiája állandó. 

Ergo: mi is zárt rendszerben élünk. Csak valahogy a világegye-

tem tágasabban zárt.

Úgyhogy nem lett vége semminek, jöttek a hírek, a Google- 

hirdetések pörögtek, még ha az áruk olcsóbbak is lettek, és 

be-beesett néhány promóciós megrendelés. (Csak anyukám 

kérdezte gyakrabban, hogy kisfiam, ti miből éltek? Hát, igen, 

internetes kulturális lapot csinálni állami támogatás nélkül 

nagyjából fölfoghatatlan.)

Telt s múlt a csalóka idő, kitavaszodott, és beláthatatlanul 

távolinak tűnt, hogy újra átmehessünk Varaždinba, teszem azt, 

paradicsompalántáért, mert bár a horvát határt már megnyi-

tották a turizmus előtt, de hazafelé a palántákkal még két hét 

karantén várt ránk itthon, ami nem mozdította volna elő a sze-

mélyiségfejlődésünket.

Maradj a fenekeden, mondta a józan ész. Kiültettem saját 

nevelésű palántáimat, amelyek mintha növekedés elleni hor-

monnal lennének beoltva. Jöttek-mentek a hírek, volt, aki azt 

mondta, már nem csuknak karanténba hazafelé, de hivatalos 

hírt még nem olvastam róla. És amikor végre megjelent, a kon-

zuli tájékoztatás szerint még mindig ki kellett tölteni a neten 

egy űrlapot névvel, címmel, telefonszámmal, úti céllal, és az 

utolsó sorban meg kellett adni szállásunk címét. Csakhogy Va-

raždin itt van tőlünk másfél órára, nem szoktunk megszállni. 

Szálláscím nélkül viszont nem fogadta be az űrlapot. Megkér-

deztem egy utazási irodát, ahol ugyanezt mondták, szálláscím 

nélkül visszafordítanak. Én meg úgy gondoltam, hogy ez hülye-

ség. Nem tehetnek különbséget egynapos turista és többna-

pos turista között. Úgyhogy rászántuk magunkat, lesz, ami lesz, 

három hónap után útnak indultunk Varaždinba.

A határon, Letenyénél nem állt túl nagy sor, három-négy 

autó gurult át előttünk. A horvát határőrnek odaadtam papírja-

inkat, és vártam, hogy azt mondja, hátra arc! Erre föl magyarul 

megkérdezi: hova? Mondom: Varaždin tržnica! Kért még egy 

telefonszámot, azt mehettünk.

Túléltük ezt is, ezt a szép, nagy, habosra vert információkáoszt.

A piacon vártak a paradicsom- és paprikapalánták, a fris-

sen begyúrt csevapok, a kedvenc éttermemben a pacalleves 

(fileki), a boltban az ajvárok, séta a vár körül, a cukiban kávé 

és süti.

Hazafelé egyre csak ezt hajtogattam: meg kell tanulni újra 

kicsit lassabban élni!

Podmaniczky Szilárd

(A szerző a librarius.hu alapító főszerkesztője.)

 VéleményMozi és tánc a Tisza-parton
A megnövekedett érdeklődésre tekintettel kibővítették a helyszínt:  

a rakpart mellett a partfürdőn is ingyenes programokkal várják a szegedieket 

A megnövekedett érdeklődésre tekintettel kibővítették a 

helyszínt: a Huszár Mátyás rakpart mellett az újszegedi 

partfürdőn is ingyenes programokkal várják a szegedieket 

hat héten át minden hétvégén. A kulturális, közösségi és 

sportrendezvények sorát az IH Rendezvényközpont és a 

Belvárosi Mozi nyitja július 11-én és 12-én a partfürdőn 

ilmvetítésekkel és táncprogramokkal.

M
iután a városüze-

meltetési, fejlesz-

tési és környezet-

védelmi bizottság elfogad-

ta Mihálik Edvin, Zöld város 

kialakítása programért fele-

lős tanácsnok előterjeszté-

sét, amely szerint a jövőben 

a Széchenyi tér helyett a Hu-

szár Mátyás rakpart legyen a 

fesztiválok helyszíne, egyez-

tetések kezdődtek a városi 

cégek és intézmények veze-

tőivel. Az összefogásnak kö-

szönhetően hathetes ren-

dezvénysorozat kezdődik a 

július 11–12-i hétvégén a Ti-

sza mindkét partján.

Mihálik Edvin a prog-

ramsorozatról tartott sajtó-

tájékoztatón elmondta, az 

önkormányzat célja, hogy 

nyugat-európai példák alap-

ján jobban bevonják a Ti-

sza-partot a város életébe. 

Hangsúlyozta, régi törekvés, 

hogy a Tisza legyen Szeged 

főutcája.

A tanácsnok azt is el-

mondta, hogy a rakpart hét-

végi lezárása nem okoz majd 

fennakadást a városi közle-

kedésben, ugyanis méréseik 

szerint a hétvégi napokon át-

lagban öt-hat autó haladt el 

percenként a Tisza partján, 

ami igazán nem jelent nagy 

forgalmat. A hétvégéken bir-

tokba vehetik a sétálók és a 

kerékpárosok a rakpartot.

A városi cégek és intéz-

mények összefogásával jú-

lius 11-től változatos prog-

ramsorozatot szerveznek 

minden szombaton és vasár-

nap délután 5 és este 10 óra 

között. A nagy érdeklődés 

miatt a kulturális programo-

kat az újszegedi partfürdőn, 

a sportprogramokat pedig a 

gépkocsiforgalom elől hétvé-

gente lezárt rakparton tart-

ják.

Jávorszky Iván, a prog-

ramszervezésben koordiná-

lószerepet játszó Szegedi 

Rendezvény- és Médiaköz-

pont Nonprofit Kft. ügyve-

zető igazgatója elmondta, 

rengeteg ötlet futott be hoz-

zájuk, a városi cégek és in-

tézmények igazán sok lehe-

tőséget kínáltak arra, hogy 

minél tartalmasabb progra-

mok legyenek a hétvégeken.

A július 11–12-i hétvége 

programját az IH Rendez-

vényközpont és a Belváro-

si Mozi állította össze. Két 

filmet vetítenek sötétedés 

után az újszegedi Partfür-

dőn: szombaton a Sose 

halunk meg című magyar 

vígjátékot, vasárnap pedig 

a Macskafogó című magyar 

rajzfilmet, de ugyanitt sal-

sa-, rock and roll- és nép-

táncbemutatókat is láthat-

nak, és a tánctanítás sem 

marad el.

Mihálik Edvin, a Zöld város kialakítása programért felelős 

tanácsnok és Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonproit Kft. ügyvezető igazgatója a prog-

ramsorozatról tartott sajtótájékoztatón. Fotó: Iványi Aurél

Július 11-én, szombaton és 12-én, vasárnap ilmvetítések és táncprogramok lesznek a partfürdőn. Fotó: Szabó Luca

V

Itt nem megszűnnek a dol-

gok, hanem átalakulnak, 

mert a folytonos megszű-

nés fenyegetettségében 

tökélyre fejlesztettük a túl-

élési stratégiánkat.

Már a múlt hét végén is sokan bicikliztek és sétáltak a lezárt rakparton. Fotó: Szabó Luca 

Most szombaton 

a Sose halunk 

meg című filmet, 

vasárnap pedig a 

Macskafogót ve-

títik a Partfürdőn.
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Újra fogadja a látogatókat
az újszegedi csillagvizsgáló

Ú
jra fogadja a látogatókat az újszegedi csillagvizsgáló. 

Továbbra is főként péntek esténként 19 és 22 óra kö-

zött kémlelhetik az eget az érdeklődők a távcsövek 

segítségével. Egyéni látogatók és családok számára a továb-

biakban sem szükséges az előzetes bejelentkezés. A 15 fő-

nél nagyobb létszámú csoportokat is újra fogadják, amelyek, 

ha két héttel korábban beje-

lentkeznek, a péntek estétől 

eltérő időpontban is ellátogat-

hatnak az intézménybe. Azért, 

hogy a biztonságos együttlét 

feltételeit biztosítani tudják, 

a csillagvizsgáló munkatársai 

javasolják a beltéri előadások 

során arcmaszk vagy az arcot 

eltakaró kendő, sál viselését, továbbá mind a beltéri, mind a 

kupolatérben vagy az észlelőteraszon zajló programjaik ese-

tében igyekeznek mindvégig biztosítani a zsúfoltság elkerü-

lését, valamint a látogatók számára kézfertőtlenítésre alkal-

mas szereket biztosítanak, emellett a távcsöves észlelés so-

rán külön kérésre áttörlik az okulárokat is. Ha valaki fertőző 

betegnek érzi magát, kérik, gyógyulásáig mellőzze a csillag-

vizsgáló látogatását.

Egy hétig ünnepli a születésnapját

K
ondor Julianna 1930. 

június 28-án szüle-

tett Tiszaföldváron, de 

csak július 3-án anyaköny-

vezték. Emiatt a család min-

den évben egy hétig ünnepli 

a születésnapját. Két nővéré-

vel nőtt fel, akikkel sokat se-

gített a család szőlőjében és 

a ház körüli munkában. Az ál-

talános iskola elvégzése után 

kereskedő szeretett volna len-

ni, de erre nem volt lehetősé-

ge a szülőhelyén, így a martfűi 

cipőgyárba került.

Nagybátyja hívására köl-

tözött Szegedre, ahol kala-

uz, majd villamosvezető lett, 

és még az Újszegedre köz-

lekedő villamost is vezette. 

Pár hónapig Budapestre járt 

ápolónőképzőbe, de anyagi 

okok miatt nem fejezte be 

tanulmányait. A közlekedé-

si vállalatnál ismerte meg 

férjét, Kálmán Zoltánt. Egy 

lányuk és egy fiuk született. 

A két műszakos munkarend 

miatt nehezen tudták meg-

oldani a gyermeknevelést, 

ezért munkahelyet váltott. A 

ládagyárban fizikai munkát 

végzett, majd a postához 

került hírlapkézbesítőnek. 

1985-ben vonult nyugdíj-

ba, de még utána is aktívan 

dolgozott. Sokan ismerhetik 

Kondor Julianna arcát a hír-

lapárusító pavilonból.

Sokat játszott két uno-

kájával, gondoskodott róluk, 

és ők nagyon szeretik. Igazi 

nagymama. Nagyon szeret 

sütni-főzni, olvasni és rejt-

vényt fejteni. Kondor Julianna 

elmondása szerint elégedett 

életével.

Az önkormányzat nevé-

ben Farkas Katalin, a humán 

közszolgáltatási iroda munka-

társa köszöntötte a 90 éves 

Julika nénit.

Továbbra is főként 
péntekenként 19 és 
22 óra között kém-
lelhetik az eget az 
érdeklődők a távcsö-
vek segítségével.

A 90 éves Kálmán Zoltánné Kondor Julianna családja körében

Lapis András szobrász
hat életnagyságú alkotása

a Wagner-udvarban

Lapis András szobrászmű-

vész negyvenöt év után újra 

kiállít Szegeden – életében 

másodjára.

apis András szobrász-

művész kiállításának 

megnyitójával kezdő-

dött el a Szegedért Alapít-

vány nyári programsoroza-

ta a Wagner-udvarban. Az 

alapítvány 2017 óta szer-

vez minden nyáron kulturá-

lis programokat a klasszicis-

ta stílusban emelt, 19. szá-

zadi, belvárosi polgárház 

udvarán. Hagyomány, hogy 

minden évben egy-egy Sze-

gedhez kötődő képzőmű-

vész tárlatával indul a prog-

ramsorozat. Idén Lapis And-

rás szobrászművész munká-

it láthatja a közönség.

Lapis András több közté-

ri alkotásával nap mint nap 

találkozhatnak a szegediek, 

legismertebb munkája a 

Szegedért Alapítvány fődíja-

ként minden esztendőben 

az 1879-es nagy árvíz nap-

jához kötődő gálán átadott 

Szeged múzsája című kisp-

lasztika, amelynek karcsú, 

kalapos nőalakja 2006 óta 

szoborként a Glattfelder 

Gyula teret díszíti. Önálló 

kiállítást utoljára 1975-ben 

rendezett a Tisza-parti város-

ban a művész, akinek most 

hat életnagyságú alkotását 

csodálhatják meg az érdek-

lődők. Az augusztus 20-ig 

látogatható szabadtéri tárlat 

megnyitóján Kalmár Zoltán 

harsonaművész lépett föl ta-

nítványával, Nagy Gyulával.

A rendezvénysorozat július 

23-án Diószegi Szabó Pál Car-

mina Hungarica című költői est-

jével folytatódik, majd Pavlovits 

Dávid gitárművész két tanítvá-

nya, az orosz Maria Juraszova 

és a kínai Li Csoko koncertezik 

a Wagner-udvarban.

Augusztus közepén Kiss 

Ágnes bábművész, a Kövér 

Béla Bábszínház új igazgatója 

előadását láthatják a gyerme-

kek és szüleik, a sorozat zá-

rásaként szeptember elején 

pedig az idén 95 éves Szegedi 

Egyetemi Énekkar lép föl Száz 

Krisztina és Kohlmann Péter 

vezényeltével.

Lapis András egyik alkotása. Fotó: Szabó Luca

Egy nap
A szegedi vár több szakaszban épült, és inkább keres-

kedelmi, semmint védelmi-hadászati funkciót töltött 

be, a Tiszán érkezett árukat, főként a sót őrizték itt. 

Igazából a szegedi vár egy fallal körülvett udvar volt, 

amelyet 1543-ban egy nap alatt elfoglaltak a törökök. 

Három éve a szegedi vár déli kapuját tárták fel a múze-

um előtt, előtte pedig az ügyészség pincéjében találták 

meg a vár északnyugati saroktornyát.

Megtalálták a kazamata falait
A szegedi vár titkai – Nyár végéig tart az ásatás a múzeum mögött

Az első szelvényben a szegedi vár kazamatarendszerének 

négy falszakaszára bukkantak a régészek, de mást is ta-

láltak.

A június eleje óta tartó 

ásatást nehezítették az eső-

zések.

– A megáradt Tisza víz-

szintje alatt dolgoztunk, így 

végeredményben teszteltük 

az árvízvédelmi rendszert, 

amely jól vizsgázott. A mint-

egy 6 méter mély ásatási 

gödörben nem volt víz, pedig 

korábban ilyen magas vízál-

lásnál már abban dolgoz-

tunk – árulta Molnár Csilla.

– Pontosan dokumentál-

juk, amit találtunk, találunk, 

majd visszatöltjük a földet 

– válaszolta Löffler Zsuzsan-

na arra a kérdésre, hogy mi 

történik az ásatás végén, 

amely várhatóan augusz-

tusban fejeződik be. Drón-

felvételeket is készítenek, 

amelyeket az érdeklődők is 

láthatnak majd a szegedi vár 

történetét bemutató állandó 

kiállításon. A múzeum mö-

gött egyébként az intézmény 

saját parkolóját alakítják ki a 

rekonstrukció során.

Sz. C. Sz.

A 
múzeum háta mö-

gött, a nagyközönség 

elől elzárt területen 

folyik az ásatás június eleje 

óta Molnár Csilla és Löfler 

Zsuzsanna régészek irányí-

tásával. Lapzártánkkor fejez-

ték be az első szelvény feltá-

rását.

– A szegedi vár kaza-

matarendszerének négy 

falszakasza került elő. Az 

egykori folyosó letéglázott 

padlószintjére és a bejára-

tok nyomaira bukkantunk, 

de találtunk török kor végi, 

a 17. század végéről, a 18. 

század elejéről származó 

kerámiákat, állatcsontokat 

és egy kőből csiszolt, nagy 

méretű gyöngyöt is – mond-

ta Molnár Csilla. A régé-

szek szerint a második és 

a harmadik szelvény feltá-

rása izgalmasabbnak ígér-

kezik, mert ezekből olyan  

dolgok kerülhetnek elő, 

amelyeket korábban nem 

ismerhettek a szakembe-

rek.

8 méter

Az 50 ezer négyzetmé-

ter alapterületű szege-

di vár 876 méter kerü-

letű volt, és 8 méteres 

fal vette körbe. Molnár 

Csilla az arányokat ér-

zékeltetve elmondta, 

a gyulai vár ma látható 

részei elfértek volna a 

szegedi vár sarkában. 

Pechünkre az 1879-es 

nagy árvíz után lebon-

tották a szegedi várat, 

ezzel megfosztották 

Szegedet a legnagyobb 

turisztikai látványos-

ságtól. Igaz, ha ez nem 

történt volna meg, ma 

nem létezne a „palotás 

Szeged”.

A Kárpát-medence 
legnagyobb tégla- 
vára lenne a szege-
di, ha nem bontot-
ták volna el.

Régészek az ásatási gödörben. Fotó: Szabó Luca 

L
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet tűzifaosztásra
az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő háztartásoknak.

Beadási határidő: 2020. július 14.

A pályázati felhívás és nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának hon-
lapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen beszerezhető a humán köz-
szolgáltatási iroda ügyfélszolgálatán, továbbá a polgármesteri hivatal kirendeltségein.

 Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu 
 Az akció időtartama┺ けくけく┻ március ぐ┽től július げぐ┽ig┻

 Helyszíni feméréshez hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Ha ön távf téses épületben lakásfelújítást tervez, ne feledkezzen meg a 
radiátorcserér l sem! Cserélje le régi radiátorait új, korszer , energia- és 
költséghatékony típusra!  

Csere esetén Ön dönti el, hogy külső vállalkozóval vagy a Szegedi Távf t  Kft. 

szakembereivel végezteti el a munkát, a cseréhez azoban minden esetben 
szükséges  a Szegedi Távfűtő Kft. hivatalos hozzájárulása.

Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:

- magasan képzett, tapasztalt szakembereink végzik el a munkát,
- a radiátorokat és a cseréhez szükséges segédanyagokat beszerezzük és a 

helyszínre szállítjuk,

- az elbontott egységek elszállítását 50 kg-ig díjmentesen vállaljuk,
- a radiátorok kereskedelmi listaárából 30% kedvezményt biztosítunk,

- elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és újratöltést, 

biztosítva a fűtési szezon problémamentes indulását,

- a helyszíni felmérés árát (5000 forintot) a szerelés végösszegében jóváírjuk, 
- ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva, 

ezek átszerelését is elvégezzük 4500 Ft/radiátor átszerelési díj ellenében,
- 10 év gyártói garanciával rendelkez  radiátorokat építünk be,
- a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,

- a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig 

díjmentes javítást biztosítunk. 

PANELLAKÁSOK 
FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE

Szeged segíti a rászorulókat, a diákokat és az időseket
Az önkormányzat évek óta saját erőből építi a város szociális hálóját – A költségvetés módosításakor sem csökkentették  

az egymilliárdos szociális alapot

A járvány okozta kormányzati elvonások és bevételkiesé-

sek ellenére is megmaradt az 1 milliárd 50 millió forintos 

szociális alap Szeged város módosított költségvetésében, 

amelyből a rászorulókat segíti, valamint a szegedi diáko-

kat és nyugdíjasokat támogatja az önkormányzat.

– Egy város erejét mutatja, 

hogyan viszonyul a rászoru-

lókhoz. Szeged szolidáris vá-

ros – kezdte felszólalását a 

júniusi közgyűlésen Joób Már-

ton. A család-, szociálpolitikai 

és sportért felelős tanácsnok 

hangsúlyozta, a járvány idején 

ötmilliárd forintos kormány-

zati elvonás és bevételkiesés 

sújtotta az önkormányzatot és 

cégeit. Az önkormányzat évek 

óta saját erőből építi a város 

szociális hálóját, mert a kor-

mány teljesen leépítette a szo-

ciális ellátórendszert. A febru-

árban elfogadott 1 milliárd 50 

millió forintos szociális alapot 

a költségvetés júniusi módosí-

tásakor sem csökkentette az 

önkormányzat.

– Ez példaértékű! A több 

mint egymilliárd forintos alap-

ból 600 millióval segíti a város 

a rászoruló családokat. Több 

mint 11 ezer rászoruló szege-

di kap valamilyen segítséget 

a várostól. A három legfonto-

sabb segítség a lakhatási, a 

gyógyszer- és az adósságke-

zelési támogatás – mondta 

Joób Márton. Hangsúlyozta, 

az önkormányzat 450 millió 

forintos keretéből idén is min-

den szegedi általános iskolás-

nak és nyugdíjasnak 10 ezer 

forintos támogatást nyújt.

A tanácsnok felhívta az 

általános iskolás diákokat 

nevelő családok figyelmét, 

fontos, hogy legkésőbb 

szeptember 15-ig igényeljék 

a gyermekenkénti 10 ezer 

forintos beiskolázási támo-

gatást. A szülők erre mintegy 

11 ezer általános iskolás 

gyermek után jogosultak. Ta-

valy az érintett családok 95 

százaléka kérvényezte ezt a 

támogatást.

Az idősek világnapjához 

kapcsolódóan idén is kap az 

önkormányzattól mind a 34 

ezer szegedi nyugdíjas 10 

ezer forint támogatást szep-

tember 1. és október 15. 

között.

Joób elmondta, idén 24 

millió forintot biztosít az 

önkormányzat arra a célra, 

hogy a szociálisan rászoru-

ló családok a hideg beállta 

előtt tűzifát kapjanak. Erre 

évek óta pályázni kell, és a 

tapasztalatok szerint fokoza-

tosan emelkedik az igénylők 

száma. Tavaly 501 pályázat 

érkezett, és végül 460 igény-

lő kaphatott egyenként 50 

ezer forint értékű tűzifát. A 

tanácsnok hangsúlyozta, a 

tűzifapályázat benyújtási ha-

tárideje július 14.

Az önkormányzat idén 

450 kaloda hasított, kemény, 

lombos fa (bükk, tölgy vagy 

akác) szállítására köt szerző-

dést a közbeszerzési pályá-

zat nyertesével. Ez azt jelenti, 

hogy ebben az évben nagyjá-

ból 450 család kaphat tűzi-

fa-támogatást.

A pályázati feltételek kö-

zött szerepel, hogy a háztar-

tásban fával fűtsenek, illetve 

hogy tavaly vagy idén az érin-

tett család önkormányzati 

támogatásban vagy rendsze-

res gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesült, esetleg 

más szociális támogatást ka-

pott a várostól vagy a szegedi 

kistérség társulása egyesített 

szociális intézményén keresz-

tül. A móravárosi és a dorozs-

mai szegregátumban élők is 

pályázhatnak, amennyiben 

fával fűtenek.

A részletes pályázati ki-

írás a város honlapján (www.

szegedvaros.hu) található. 

A nyertesekkel a pályázatok 

elbírálása után közlik, mikor 

szállítják ki hozzájuk a tűzi-

fát.

Beiskolázási támogatási nyomtatvány 

– Szeged szolidáris város – mondta Joób Márton a júniusi közgyűlésen. Fotó: Iványi Aurél

10 000 
forint

Idén is ennyivel támo-
gatja az önkormány-
zat az általános isko-
lás diákokat nevelő 
családokat és a nyug-
díjasokat.
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A dorozsmai, majd a Bem utcai 

óvodában lett a gyerekek életé-

nek része Bálóné Jánosi Veroni-

ka. A nyugdíjas óvónőt a júniusi 

közgyűlésen Botka László polgár-

mester életműdíjjal tüntette ki. 

Méltatásában elhangzott: a jó pe-

dagógus minden ismérvét birto-

kolja; empátia, emberszeretet, jó 

elméleti felkészültség, folyama-

tos önképzés, megfelelő kapcso-

latok, rugalmasság, együttérzés, 

az együtt gondolkodás képessé-

ge és az önismeret jellemzi.

– Törekedtem arra, hogy az óvodá-

ban minden gyerek jól érezze ma-

gát és örüljön a velem töltött idő-

nek – árulta el pályája negyven 

évéről Bálóné Jánosi Veronika, 

akit a júniusi közgyűlésen peda-

gógus-életműdíjjal tüntetett ki Bot-

ka László polgármester. A nyugdí-

jas óvónő lapunknak úgy fogalma-

zott, hálával és köszönettel tartozik 

a szülőfalujának, Gádorosnak. Ott 

járt óvodába, soha nem felejti el, 

honnan indult. Kiváló pedagógu-

sok példája kísérte végig az életét. 

Óvodásként határozta el, hogy óvó 

néni lesz. Olyan türelmes, megértő, 

hogy mindig úgy tudjon mosolyogni 

és feltétel nélkül szeretni, mint az ő 

óvó nénijei, Kati néni és Anna néni, 

valamint dajka nénijei, Erzsike néni 

és Jucika néni.

Nem a munkája – az élete

1979-ben kezdte hivatását Kis-

kundorozsmán, majd 1986-ban 

került a szegedi óvodaigazgató-

ság Bem utcai óvodájába, ahol 33 

évet töltött el tavalyi nyugdíjba vo-

nulásáig. 31 éven át volt gyermek-

védelmi felelős, s ezt a feladatot 

mindig empátiával és a legfonto-

sabbnak a gyerekek érdekeit tart-

va látta el. Kiemelt igyelmet fordí-

tott a kis tehetségek felkutatásá-

ra, és tizenöt évig a városi rajz-, 

torna-, illetve vers- és mesemon-

dó versenyekre készítette fel óvo-

dájuk gyermekeit. Óvodapedagó-

gusként, majd tagóvoda-vezető-

ként dolgozott. Mindig igyelt a 

családi nevelésre, arra, hogy azt 

tiszteletben tartsák. Vallja, hogy 

tényleges eredményt csak együtt 

lehet elérni. Törekedett az embe-

ri és a szakmai igényességre. Há-

lás volt vezetőinek és kollégáinak, 

akikkel együtt dolgozhatott. Külö-

nösen az óvodaigazgatóság veze-

tőjének, Bartáné Tóth Máriának 

azért a sok segítségért és bizalo-

mért, amit tőle kapott.

– Számomra az óvónői hivatás, 

a gyerekek iránt érzett szeretet 

és törődés soha nem munka volt, 

vagy feladat, hanem az életem – 

fogalmazott a kitüntetett pedagó-

gus. – És hogy mit üzenek fiatal 

kollégáimnak? Mindig higgyenek 

önmagukban, feltétel nélkül bíz-

zanak a gyerekekben, és nagyon 

szeressék, amit hivatásul válasz-

tottak.

Óriási kaland

– Nagyon büszke vagyok rá-

juk, sokat tanultam, és az 

a szeretet! Végül is nekik 

köszönhetem, hogy ilyen 

ember lettem – mondta 

a gyerekekről Bálóné Já-

nosi Veronika. – Nagy 

öröm ért, amikor a mi 

óvodásaink felnőtt-

ként visszahozták 

a gyerekeiket hoz-

zánk. Amikor tavaly 

elballagtam, egy volt 

óvodásom búcsúzta-

tott, mint anyuka, a 

saját gyerekével. Ta-

valy óta vagyok fent 

a Facebookon, előt-

te nem tartottam 

helyesnek. Azóta 

viszont nagyon-na-

gyon sokan meg-

kerestek, és tartjuk 

a kapcsolatot. Fotót 

küldenek, ha kisba-

ba születik, jókívánságokat kapok 

anyák napjára és más ünnepek-

kor. Vagy a napokban írt egy régi 

kislányunk, hogy bár megígérte 

annak idején, óvónő lesz, és kér-

te, vigyázzak a szobákra, nem tar-

totta be, helyette gyógypedagógus 

lett. Az ilyen esetek is azt erősítik 

meg bennem, hogy érdemes volt 

csinálni, nem felejtettek el.

– Óriási kalandnak tartottam 

a pályámat, egy hatalmas utazás-

nak, amelyen jól éreztem magam. 

Szerencsém volt a kollégáimmal 

is. És ha adódtak is nehézségek, 

azért történt, hogy kihozzák be-

lőlem, ami bennem van. Ez annyi 

pozitívumot adott, hogy szeretettel 

gondolok vissza mindenre, és bár-

mikor újrakezdeném – mesélte.  

– Egy fiam és egy unokám szüle-

tett. Különösen büszkén mondha-

tom, hogy az életműdíj átadása 

előtt ballagott az unokám az álta-

lános iskolából, ő jó tanulóként és 

kiváló sportolóként kapott elisme-

rést. Boldog vagyok, mert abban 

a szellemben próbáltam irányítani 

a fiamat és az unokámat, hogy a 

becsület és a tisztelet, a feltétel 

nélküli bizalom a másik iránt nem 

csak üres frázis. Aztán ott ültek ve-

lem a városháza dísztermében, és 

hallhatták a méltatásomat, amely 

arról szólt, hogy a hivatásomban 

ugyanazt elértem, amiről nekik be-

széltem.

– A ballagáson is azzal bá-

torítottam az unokámat, hogy 

ne csináljon semmi mást, csak 

olyasmit, amit szeret, mert akkor 

bármi is lesz az, élvezni fogja a 

munkáját. Említettem egy saját 

példát is. Történt az egyik reg-

gel, hogy belenéztem a tükörbe, 

és azt mondtam, úristen, hogy 

nézek ki. Majd bementem az óvo-

dába, és azzal jött szembe egy 

hároméves, hogy „olyan gyönyörű 

vagy”. Az ember ilyenkor minden 

gondját elfelejti. Mindmáig érzem 

magamban azt a fiatalos lendü-

letet, amelyet a gyerekektől kap-

tam. Minden egyes gyereknek há-

lás vagyok, akinek az élete része 

lehettem. Márpedig ha megtalá-

lom az utat a gyerekhez, a szülő 

is maximálisan elfogad. Így volt 

ez Dorozsmán is, és így a Bem ut-

cában is – tette hozzá.

Visszavitte a szíve

– Mivel az életemben az óvoda és 

a családom volt a legfontosabb, 

tudatosan készültem nyugdíjasko-

romra. Hat évvel ezelőtt az interne-

ten elém került, hogy kreditpontot 

szerezhetnek a pedagógusok az-

zal, ha elvégzik az Etka-jóga-tan-

folyamot – jegyezte meg. – Hiszek 

benne, hogy nincsenek véletle-

nek, nekem ezt meg kellett tanul-

nom. Elvégeztem pontosan azért, 

hogy fel tudjam dolgozni azt a ne-

héz időszakot, ami óvoda nélkül 

várt rám. És valóban segít, nagyon 

jó. Úszni is járok, nagyon szeretek 

sütni-főzni, és rengeteget olvasok. 

Persze azért amikor még a járvány 

előtt kimentem a piacra, előfordult, 

hogy elfelejtettem leszállni a villa-

mosról, mert a szívem az óvodába 

vitt. A járványidőszakot fegyelme-

zetten viseltem, bár május közepe 

felé már nagyon nehezemre esett, 

főleg mert akkor töltötte be a iam 

a negyvenet. Kertben, távolságot 

tartva ünnepeltünk, de én úgy ké-

szültem arra a napra, akár egy 

gyerek, hiszen végre megint 

együtt lehetett a csa-

lád. Ebben is 

nagyon so-

kat segí-

tett a 

j ó g a . 

Emellett a kollégák sem felejtettek 

el, felhívnak, érdeklődnek, beszél-

getünk. Korábban elkísértük az 

unokánkat a vízilabdameccseire. 

Szóval ezt az időszakot is élvezem, 

feltalálom magam itthon. Azért a 

gyerekek rettentően hiányoznak, 

de tegyük gyorsan hozzá, szeren-

csére közvetlenül az Ilona utcai 

bölcsődénél lakunk. Ha kinyitom 

az ablakot reggel, a gyerekzsivaj 

zene füleimnek. Amikor a karan-

tén után, amelynek idején nem jár-

tak oda a gyerekek, újra meghallot-

tam őket, libabőrös lettem, annyira 

megörültem a csivitelésüknek.

Dombai Tünde

Vera néni mottója

A nyugdíjas pedagógus mottója: „a gyermeki mosoly mindennél 

többet ér. Ezért légy olyan felnőtt, amilyet mindig is szerettél volna 

magadnak. Mindig megpróbáltam nyitott kézzel szeretni; éreztetni 

és elmondani a gyerekeknek: szeretlek téged, értékellek, tisztellek 

és bízom benned. Bízom abban, hogy ki fog fejlődni benned az az 

erő és az a képesség, amellyel mindazzá válhatsz, ami lehetséges 

számodra. Ehhez csak melletted kell lennem, figyelni téged és se-

gíteni örömödben és bánatodban.”

– Óriási kalandnak tartottam, egy hatalmas utazásnak, amelyen jól éreztem magam – mondta a pályán eltöltött negy-

ven évéről Bálóné Jánosi Veronika. Fotó: Iványi Aurél

Törekedtem arra, 
hogy az óvodában 
minden gyerek jól 
érezze magát és 
örüljön a velem töl-
tött időnek.

Bálóné Jánosi Veronia

Életműdíjat kapott a nyugdíjas óvónő
Bálóné Jánosi Veronika: Minden gyereknek hálás vagyok, akinek az élete része lehettem
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K
orom István Agyagos utcai lakos pár hó-

nappal ezelőtt tervezte el, hogy valami-

képpen megszépíti a lakóhelyéhez kö-

zeli trafóházat. Elképzelésével önkormányzati 

képviselőjéhez fordult, és az ő közbenjárásá-

val, majd az NKM támogatásával megvalósult 

vágya: új külsőt kapott az ipari épület, amint ar-

ról a Szeged Televízió beszámolt.

Az eredményt látva a közösségi oldala-

kon rengeteg pozitív visszajelzés és meg-

osztás érkezett, de további ötletekben sincs 

hiány. Tóth Károly képviselő egymás után 

kapja a környezet megszépítésére tett javas-

latokat.

– Mi erősen törekszünk arra, hogy a vá-

rosi zöldprogram kisebb és nagyobb része-

inek megvalósításában is minél nagyobb 

mértékben működjön közre a lakosság. 

Nagyon sok jó ötletet kapunk, én is, hét-

köznapi képviselői munkám során, és itt is 

tulajdonképpen egy lakossági kezdeménye-

zés sikeres megvalósítását látjuk, sokak 

örömére – mondta a képviselő.

A Szegedi Távfűtő Kft. elkötelezett a ter-

mészeti környezet védelmére, és ahogy azt 

az utóbbi évek sorozatos technológiai és al-

ternatív energetikai fejlesztései is mutatják, 

igyekszik károsanyag-kibocsátását csökken-

teni. A fűtés távhő-technológiájának zöldíté-

sére geotermikus és fotovoltaikus zöld-ener-

giaforrásokat von be. Az erőfeszítéseknek 

köszönhetően Európa egyik legnagyobb 

alternatív energiaellátású távhőrendszere 

épül Szegeden.

A SZETÁV Kft. azonban nem csak a ter-

mészeti környezet megóvását tekinti fel-

adatának. Azt vallják, hogy az ipari üzem 

környezetének az épített és a társadalmi 

környezetre tett hatását is javítani kell. 

Nemrég a SZETÁV Vág utcai irodaházának 

komor külső falán helyezte el a Dzsungel a 

dzsungelben című szabadtéri kiállításának 

színpompás képeit. Legutóbb pedig új kör-

nyezetvédelmi street art (utcai művészeti) 

projektet indítottak egy szintén fiatalokból 

álló, szegedi, környezetvédelmi célú civil 

szerveződés, a Mondolo Egyesület tagjaival 

szoros együttműködésben.

Közös Városmetamorfózis projektjük Sze-

ged zöldváros-koncepciójába illeszkedik. A 

távhőszolgáltató jelenlegi infrastruktúrájának, 

komor ipari épületeinek megújításával, kortárs 

művészeti alkotásokká alakításával, esztétiku-

sabbá tételével is azt sugallja, hogy a termé-

szeti környezet védelme mellett az épített és 

a társadalmi környezet megóvása, javítása is 

kiemelt fontosságú.

A program első lépéseként májusban a 

SZETÁV a Fecske utcai, Felsőváros II. számú 

fűtőművét madárbarát, webes oktatási felü-

lettel ellátott művészeti alkotássá alakította 

át. A természetvédelmi célú street art fest-

mény ötletgazdája és megtervezője Ézsiás 

Tamás okleveles földtudományi kutató, a 

Mondolo Egyesület munkatársa. A megvaló-

sításban két szegedi művész, Marton Ákos 

és Vinkó Leó működött közre. A Molnár és a 

Fecske utcai részen – az utcanevekhez han-

golva – szárnyaló molnárfecskék (Delichon 

urbicum), míg a Tápai utcai oldalon füsti 

fecskék (Hirundo rustica) csapata díszíti a 

fűtőművet. Az óriási vásznat maga a fűtőmű 

több mint 800 négyzetméteres fém- és ipa-

riüveg fala biztosítja. A Tápai utcai oldalon 

10 méter magasan fecskepelenkával és 

műfészkekkel felszerelt ereszt helyeztek el, 

lent pedig sárgyűjtő helyet tettek ki, remélve, 

hogy a Szegedre visszaérkező fecskék költő-

helyül választják.

Egyúttal a SZETÁV városszerte fellelhető 

fűtőműveinél, a környező fás-bokros terüle-

teken további 32 odút szereltetett fel.

Júniusban egy más jellegű, ugyancsak a 

Városmetamorfózis gondolatkörébe tartozó 

alkotást hívtak életre, amikor újrahaszno-

sítottak egy retró tévét, amely egyébként 

veszélyes hulladéknak számít, ha a kuka 

mellé vagy az erdő szélére dobják ki. Ebben 

az esetben a hulladékot is újragondolták: a 

Fűtőmű utcai fűtőmű oldalára festették fel. 

Külvárosi mozipikniket hirdettek, amelynek 

első filmje a népszerű Mamma Mia! volt, és 

a program óriási sikert aratott. A vetítéssoro-

zat folytatódik.

Külvárosi  
mozipiknik

Következő vetítések: július 18.  

Ready Player One, 25. Gru. Augusz-

tus 1. Üvegtigris, 8. Csinibaba, 15. 

Indiana Jones, 22. Kaliforniai álom

Szajkó, csuszka, fenyőrigó ül a trafón 
Felsővároson fecskékkel, Rókuson retró tévével született újjá a fűtőmű

Ipari épületek zöldülnek egy-

más után Szegeden. A vá-

rosban az NKM Energia Zrt. 

trafóházait egyre több madár 

szállja meg. Tavaly ősszel az 

Űrhajós utcában, nemrégiben 

az Agyagos utcában örülhettek 

a lakók. A SZETÁV zöldprog-

ramjában fecskékkel népesült 

be az egyik fűtőmű, a másikat  

retró tévéként hasznosították 

újra.

Festés előtt ez is csak egy tipikus, szürke, lakótelepi trafóház volt a Gáz és az Agyagos utca sarkán. La-

kossági kezdeményezésre kapott új külsőt. Fotó: Szabó Luca

Az első vetítés a Fűtőmű utcai fűtőmű retró tévéjén. Fotó: Iványi Aurél

Az újragondolt fűtőműnél műfészkeket és sárgyűjtő helyet is elhelyez-

tek. Fotó: Iványi Aurél

A Juhász Gyula általános iskola tanulóinak színpompás alkotásai a 

távhőszolgáltató Vág utcai központi épületét díszítik a paneldzsungel-

ben. Fotó: Iványi Aurél

Tavaly ősszel népesítette be az Űrhajós utcai trafóházat a vörösbegy, az aranymálinkó és a csíz
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Szilasi László: Nem szeretem a poénokat, 
ezért szívesen lelövöm őket

Az idei könyvhét egyik legizgal-

masabb szegedi eseménye lett 

volna Szilasi László új regényé-

nek, a Kései házasságnak a be-

mutatója, de a rendezvény a koro-

navírus-járvány miatt elmaradt. A 

békéscsabai születésű, Szegeden 

élő íróval eddigi pályájáról és új 

regényéről beszélgettünk.

– Fiatal egyetemi oktató korában 

Indiana Jonest csodálta. Lehet 

egyszerre könyvtárakban ücsörgő 

tudós és az élet kihívásait hajszo-

ló kalandor?

– Jól emlékszik, ő volt a minta 

számomra, megmutatta, hogyan 

egészíti ki az életünket a kaland 

és a tudomány. Indy, a régészpro-

fesszor leadja az óráját, veszi az 

ostorát, a kalapját, és elindul a 

nagyvilágba, közben persze imád-

ják a nők, és kivágja magát minden 

nehéz szituációból.

– Akkor értsük úgy, hogy a re-

gényírás lett a nagy kaland, ame-

lyet tudományos pályája elején 

olyannyira vágyott?

– A dolog ennél azért bonyolul-

tabb. Többnyire régi magyar szö-

vegekkel foglalkoztam, és egy idő 

után nagyon unalmassá vált szá-

momra ez a munka. Bosszantott az 

is, hogy egy olyan fogalmi rendszer 

kimunkálásán ügyködök, amely 

csak arra jó, hogy elidegenítse az 

olvasókat azoktól a szövegektől, 

amelyek amúgy is elég távol áll-

nak a mai emberektől. Meditációs 

objektumokat hoztam létre, ame-

lyeken keresztül mások szemlél-

ték azt a korszakot, amelybe én 

tudományos alapossággal beleás-

tam magam. Azt, amit írtam, alig 

olvasták el néhányan, vagyis egy 

légüres tér vett körül, pedig szeret-

tem volna, ha sokan megismerik 

a gondolataimat, az érzelmeimet, 

a felismeréseimet. Ez ebben a kö-

zegben elképzelhetetlen volt, ezért 

kezdtem saját szövegeket írni. Az-

óta az egyetemen is csak kreatív 

írást tanítok, viszont továbbra is ol-

vasok régi szövegeket. Most éppen 

a Nibelung-éneket gyűröm Márton 

László fordításában. Hatalmas él-

mény.

– Amikor 2010-ben megjelent 

Szentek hárfája című regénye, a 

Grand Caféban hatalmas közön-

ség előtt mutatta be a könyvet. 

Akkor valaki megkérdezte, lesz-e 

folytatás, amire azt mondta, az 

írás igen erős drog, úgyhogy lesz 

új regény. A Magvető Kiadónál 

most jelent meg a negyedik regé-

nye, vagyis úgy tűnik, még igen 

erősen hat ez a drog.

– Hogy Csíkszentmihályi Mi-

hály, a világhírű magyar pszicholó-

gus kifejezésével éljek, számomra 

az írás jelenti a flow élményt. Ez 

azzal jár, hogy reggel leülök a gép 

elé, és addig dolgozom, míg észre 

nem veszem, hogy este van. Tulaj-

donképpen elvonási tüneteim van-

nak, amikor nem írhatok, ez tart 

életben.

– Ha ennyire fontos az éle-

tében a szépirodalmi szövegek 

létrehozása, nem hiányzott ez a 

tevékenység élete korábbi szaka-

szaiban?

– Nyilván kacérkodtam a gon-

dolattal korábban is, de jó prózát – 

jó verssel ellentétben – nem lehet 

fiatalon írni. Ahogy egy szekszárdi 

borász mondta egykor nekem: a 

zöldmunka a legfontosabb. Ez any-

nyit tesz, hogy a borkészítést a sző-

lőgondozással kell megalapozni. A 

jó prózához kell egy nagy adag be-

látás, amit csak az idő hozhat meg 

számunkra. Be kell látnunk, hogy 

törékenyek vagyunk, és hogy van-

nak korlátaink. Egy idő után már 

nincs esélyünk a gyermeknemzés-

re, a testünk már nem engedel-

meskedik a vágyainknak, és koráb-

bi meggyőződésünkkel ellentétben 

a szerelem sem örök.

– Új regényében a női főhős 

mégis végig kitart egyetemi sze-

relme mellett.

– Épp ez a szép az írásban, 

hogy néhány dologra még az sem 

tudja a választ, aki a szöveget meg-

alkotta. Itt ez a nő, akit többször 

megaláz az a férfi, akihez a regény 

legelejétől különleges viszony fűzi, 

és mégis kitart mellette.

– És a regény címe szerint 

életük vége felé össze is háza-

sodnak. Mivel a könyv címe Kései 

házasság, az embernek az az ér-

zése, hogy lelövi a poént.

– Nem szeretem a poénokat, 

ezért szívesen lelövöm őket. Nem 

baj, hogy tudjuk, mi a végered-

mény, az oda vezető út a fontos. A 

könyv évekre bontja az eseménye-

ket, és minden fejezet körülbelül 

olyan hosszú, mint amennyi idő 

alatt a főhősnő egy hosszt megtesz 

a békéscsabai strand nagymeden-

céjében.

– Érdekes technikát alkalmaz 

arra, hogy minél több szempont-

ból megvilágítsa a történéseket. 

Van egy objektív, külső hang, 

ugyanakkor a főszereplők bejegy-

zései, naplórészletei sokkal szub-

jektívebben mesélnek ugyanarról 

az eseményről.

– Ha le akarom írni, hogy néz 

ki egy pohár víz, akkor több oldal-

ról kell megvizsgálnom, noha első 

ránézésre mindenhonnan ugyan-

olyan. De itt is van valami, amit 

még nem fejtettem meg. Amikor a 

betegségem kezdetén egyik este 

rosszul lettem egy egyetemi előa-

dásom közben, a barátaim felhoz-

tak a lakásomba. Mikor magam-

hoz tértem, megkérdeztem őket, 

mi történt velem, és mindannyian 

ugyanúgy mesélték el az esetet.

– És mit szólt a regény törté-

netéhez az az idős hölgy, akinek 

az élete elevenedik meg e könyv 

lapjain?

– Mivel vannak a regényben 

olyan érzékeny részletek, mint egy 

abortusz leírása, a kiadó ragasz-

kodott ahhoz, hogy ez a hölgy elol-

vassa a kéziratot. Érdekes módon 

az abortusz leírása maradhatott, 

de néhány személynevet meg kel-

lett változtatnom, és az is fontos 

volt számára, hogy Békéscsaba 

ne szerepeljen benne, ezért lett a 

könyvben a történet legfontosabb 

helyszíne Árpádharagos.

– Szerencsére Szeged neve is 

maradhatott, ahol szintén sok je-

lenet játszódik.

– Igen, hiszen a regény itt kez-

dődik, a lakásomtól néhány méter-

re, a Dóm téren, ahol a két fiatal 

találkozott 1964-ben. Aztán persze 

még többször visszatérnek ide, 

ahogy én is sokat ingáztam életem 

folyamán Békéscsaba és Szeged 

között.

– Ön is 1964-ben született. Te-

kinthetjük ezt az ön visszatekin-

tésének is az eddigi életére?

– Nyilván kevés dologra emlék-

szem a születésemet követő évek-

ből, de a későbbi fejezetekben 

valóban megelevenednek a saját 

élményeim is. Ott van minden fe-

jezetben egy olyan történelmi ese-

mény, amely emlékezetes lehet a 

kollektív emlékezetben. Ilyen pél-

dául a csernobili baleset, a rend-

szerváltás vagy a tiszai ciánszeny-

nyezés. Ezek inkább illusztrációk, 

kijelölt pontok az időben, a lényeg 

a szerelmi történet, amelyet azért 

akartam mindenképpen megírni, 

mert ma már a szerelem nem divat 

az irodalomban. Szerettem volna 

beemelni ismét a magas irodalom-

ba a szerelmet, mert azt gondo-

lom, hogy rengeteg benne a rejtély, 

az izgalom és persze az öröm és a 

szomorúság.

– Az idén elmaradnak a könyv-

heti rendezvények a koronaví-

rus-járvány miatt. Ön, aki szereti 

a csöndet maga körül, főleg, ha 

alkotni szeretne, most talán ki-

csit örül is, hogy ez a felhajtás ki-

marad az életéből.

– Tényleg fárasztó egy író szá-

mára, amikor ilyen mennyiségben 

kell interjúkat adnia, szerepelnie 

különböző rendezvényeken, de 

azért hiányzik az olvasók vissza-

jelzése, érdeklődése, a kérdéseik, 

amelyekből sokat szoktam tanulni. 

Én ugyanis csak belülről vagyok 

képes látni a szövegeimet, mások 

viszont ablakot nyitnak neki, és 

meglátnak a regényekben olyan 

dolgokat, amelyek akkor is fonto-

sak, ha én magam nem gondol-

tam rájuk, amikor létrehoztam a 

művet. Általában Budapesten és 

Szegeden szoktunk egy-egy könyv-

bemutatót tartani, amelyeket most 

őszre halasztottak, de remélem, ha 

késve is, de találkozhatok az olva-

sóimmal.

Szincsok György

Részlet a regényből
„Nagy poharak, szorgos töltögetés, megszédültem egy kicsit. Egy 

idő után már-már vonzónak találtam. Észrevette. Az egyik kezével 

töltött, a másikkal odalent masszírozott. Ügyesek az ujjai, nem is 

gondolnád. Aztán a másik kezével magát kezdte kezelni. Felizgul-

tam ettől a kölcsönösségtől. Ő is: kifolyt a nyál a száján, annyira 

kívánt. De nem hitte el. Akkor sem hitte el, amikor beültettem az 

ölembe. Úgy vijjogott, akár a varjak. Nagyon undorító. De tényleg. 

Szégyen és gyalázat. Szégyellem magam, Magda. Bocsáss meg ne-

kem.”

Szilasi László elárulta, regénye Szegeden kezdődik, a lakásától néhány méterre, a Dóm téren, ahol a két 

szereplő találkozott 1964-ben. Fotó: Szabó Luca
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Tisztelt Olvasóink! 

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

Egy kép,  
két mondat

Az idő misztikuma

A
z idő mint fogalom – ikció: a való-

ságban nem létező „esemény” felve-

tése, amely azonban a valóság pon-

tosabb megismeréséhez vezethet. Kéz-

zel nem fogható, csak érzékelhető valami. 

Olyan, mintha belső órával rendelkezne 

minden ember, de az idő mégis csupán egy 

igencsak elterjedt, ma már az emberi kul-

túrához tartozó, előre vivő, a haladást szol-

gáló elmeszülemény.

Azt már rég sejteni lehetett, hogy az em-

berek adott szituációban, életszakaszban 

másképp érzékelik az időt, az idő múlását. 

A körülményektől függően néhány perc 

akár óráknak is tűnhet, netán egy szempil-

lantásnak vagy egy örökkévalóságnak.

Az emberi időérzékelés szubjektív jelen-

ség, amit az adott helyzet, életkor, negatív 

érzések (stressz, erős fájdalmak etc.) ala-

posan befolyásolnak. Magától értetődőnek 

vesszük, ha egy kedves ismerőssel beülünk 

egy fagyizóba, s közben kölcsönösen beszá-

molunk a legutóbbi találkozás óta megtör-

tént eseményekről. Ilyenkor repül ám az idő, 

bár egy félórára akartunk beülni, és amikor 

ránézünk az órára: „te jó ég!” – kiáltunk fel, 

szinte egyszerre, hiszen csaknem két óra 

szállt el. Meglepődünk az idő igencsak gyors 

repülésén. Az ember pillanatnyi hangulatától 

és sok egyéb dologtól függően hol repül az 

idő, hol meg cammog, vánszorog, hogy már 

szinte fáj az embernek.

A jelenlegi állapotokat tekintve bizonyá-

ra sokan kerültek már olyan helyzetbe (kü-

lönösen a koronavírus okozta káoszban), 

hogy vásárláskor csak akkor lehet belépni 

az üzletbe (mondjuk egy patikába, ahová 

többnyire a betegek járnak gyógyszerei-

kért), ha a keretlétszám azt megengedi. 

Ezzel nincs is semmi baj, csak időnként 

sok a beteg, sokat kell várakozni – az ut-

cán. Ott pedig véletlenül sincs olyan hely, 

ahol némi árnyék is volna. Sok-sok perc a 

tűző napon betegként (de egészségesen 

is!) alig viselhető el… Ilyenkor irgalmatla-

nul lassan telik az idő, és megvan a re-

mény, hogy a várakozó csuromvizesen lép 

be a tetthelyre. Senkinek nem kívánom, 

már csak azért sem (maradva a példánál), 

mert többnyire betegről van szó.

Az idő nem létezik, mégis mindenütt 

jelen van. Lehet végtelen, és lehet kur-

ta. Nincs lába, mégis eljön, sőt elrohan. 

Szárnya sincs, mégis elszáll, ahogy szája 

sincs, de van foga – vasból („az idő vasfo-

ga”). Az időt el lehet szalasztani, de meg is 

előzhető. Lehet barát, de akár ellenség is. 

Idő nélkül aligha van ember, ember nélkül 

viszont nincs idő. És még lehetne a fenti-

ekhez hasonló furcsaságokat sorolni, de 

minek.

Az időérzékelésünket leginkább befo-

lyásoló tényező valószínűleg a korunk. A 

kutatók azt állítják, hogy egy ötvenéves 

ember tízszer olyan gyorsnak érzi az idő 

múlását, mint egy ötéves gyerek. És ebben 

sok az igazság! Emlékezzünk csak visz-

sza kisgyerekkorunkra. Például az iskolai 

nyári szünet néha örökkévalóságnak tűn-

hetett (bár én mindig azt szerettem volna, 

ha tovább tart). Idősebb korban viszont 

(már régen tapasztalom) egymás után re-

pülnek az évek. A tudósok „időarányos-

ság-elméletnek” nevezik ezt a státuszt,  

aminek több oka is lehet. Egyrészt idővel 

több tapasztalatot szerzünk, másrészt 

minél többet élt meg az ember, annál rö-

videbbnek tűnik egy-egy szakasz. Meg-

határozó lehet a szituáció és mindazon 

emlékek, amelyeket az addigi élete során 

megélhetett.

Paul Janet francia filozófus (XIX. sz.) 

szerint az időt aszerint érzékeljük, hogy 

egy adott intervallum az életkorunk mek-

kora szakaszát teszi ki. Steve Taylor brit 

pszichológus állítása arra irányul, hogy 

az időérzékelés a feldogozott információ-

mennyiséggel is szoros kapcsolatban áll. 

Nyilvánvaló, hiszen tudásunk egyértelmű-

en gyarapszik.

Gyakorlatilag eljutottunk egy állapothoz 

– a mindenkit érintő várakozáshoz. Mert 

hiszen várakozás az egész életünk, követ-

kezésképp várakozni csak az idő múlásá-

val lehetséges, az időtől senki nem függet-

lenítheti magát. Nota bene! Születésünk 

pillanatától sorsunk „meg van pecsételve”. 

Az elmúlás nem kerülhető el, szerencsére 

egyetlen élőlénynek sem. Képzeljük csak 

el, mi történne akkor, ha lehetnének kivé-

telek! De nem lehetnek, a nagy természet 

objektivitásának köszönhetően.

Mint említettem már: várakozás az 

egész életünk. Életünk során mindent a 

hosszan tartó várakozás előz meg. Nem 

ritkán úgy tetszik, jó várakozni, várako-

zásban élni, mert sejteti a jövőt, előrevisz, 

lendületet ad, ugyanakkor időt követel és 

nyújt: ez maga az élet. Az idő múlásával 

viszont megkopik az is, amiről egykor azt 

hittük, hogy elpusztíthatatlan. Ezért mi, 

idősek, túl az életünk kétharmadán el-

dicsekedhetünk: több a múltunk, mint a 

jövőnk. Velünk megtörtént már az élet… 

Nem maradt más, csak az emlékezés, de 

ez nem segít már rajtunk, az elmúlás lejtő-

jén mind lejjebb és lejjebb csúszunk.

Visszatérve egy pillanatra a koronaví-

rus okozta károkra, az a gyanúm, hogy a 

Fidesznek már csak azt kellene kitalálnia, 

hogy ezek után mivel üssék agyon az időt. 

Munkálkodni kellene a nemzet újbóli fele-

melkedésén és gyarapodásán, jutott eszé-

be valakinek. Az ötlet jó volt, csak egy volt 

a bibi: hogy eddigi életükben még soha 

nem munkálkodott egyikük sem. Nem 

tudták, milyen az, mert az egyetemi okta-

tásból rögtön a törvényhozásba cseppen-

tek. Törték is a fejüket rendületlenül, de 

csak nem jöttek rá, hogyan kell. Aztán ez 

is megoldódott, nem hiába mondja a ma-

gyar: úgy még sosem volt, hogy valahogy 

ne lett volna. Nem lehet az a munkálkodás 

olyan nagy ördöngösség, ha az egyszerűbb 

társadalmi rétegek is meg bírták tanulni.

Kutnyik Pál

Aláírásgyűjtés indult az életigenlő  
társadalomért és gazdaságért

S
záz közéleti személyiség tá-

mogatásával aláírásgyűjtést 

indított a Magyar Természet-

védők Szövetsége az életigenlő tár-

sadalom és gazdaság érdekében. 

Az aláírók gyökeres változásokat 

szorgalmaznak a koronavírus-jár-

vány utáni időkre.

A petícióhoz csatlakozók a tár-

sadalom széles rétegeit reprezen-

tálják. A tudományos élet képvi-

selői, mint Báldi András ökológus, 

Bándi Gyula jogtudós, Baritz Lau-

ra Sarolta OP és Köves Alexandra 

közgazdász, Náray-Szabó Gábor 

akadémikus, Zlinszky János bioló-

gus, egyházi vezetők, mint Fabiny 

Tamás evangélikus és Székely Já-

nos katolikus püspök, művészek, 

mint Döbrösi Laura színész és 

Kollár-Klemencz László zenész, 

önkormányzati vezetők, mint Laki 

György polgármester, az Éghajlat-

védelmi Szövetség alelnöke, civil 

szakértők, mint Gyulai Iván öko-

lógus, Győri-Dani Lajos szociális 

szakember, L. Ritók Nóra, az Igaz-

gyöngy Alapítvány és Sipos Kata-

lin, a WWF Magyarország vezető-

je, közéleti személyiségek, mint  

Lányi András író és Schiffer And-

rás ügyvéd egyaránt támogatják 

az ügyet.

Éger Ákos, az aláírásgyűjtést 

elindító Magyar Természetvédők 

Szövetsége ügyvezető elnöke el-

mondta, hogy a koronavírus-jár-

vány rámutatott globalizált életünk 

fenntarthatatlanságára. A problé-

mák okait abban látják, hogy túl 

sok erőforrást vettünk el a termé-

szettől, közösségeinket alárendel-

tük egy életidegen gazdaságnak, 

kényelmünkre és anyagi fogyasz-

tásunkra koncentráltunk, önhitté 

váltunk, azt gondoltuk, a hozzáál-

lásunk okozta problémákat a tu-

domány és a technika meg fogja 

oldani.

Ahogy a fenntarthatóság sem 

egy-egy szakterület ügye, úgy az 

érte való cselekvés sem egy-egy 

társadalmi szereplő feladata. Az 

aláírók szerint gyökeresen kell 

változtatnunk, és a változásnak 

minden szintre ki kell terjednie: az 

egyéni, a közösségi és az állami, a 

gazdasági döntések szintjére is. A 

petíciót aláírók között van a CSE-

METE Egyesület is. Az aláírók válla-

lásokat tesznek egyéni életükben 

és mint a helyi közösségek tagjai; 

illetve elvárásokat fogalmaznak 

meg a döntéshozók felé az alábbi 

négy területen.

1. A természeti erőforrások 

fenntartható használata. Szük-

ségesnek tartják az erőforrás-fel-

használás minimalizálását, a ke-

vesebb és tartósabb terméket, a 

természetkímélő gazdálkodás elő-

mozdítását. 2. Globalizáció helyett 

lokalizáció. Ösztönözni kívánják a 

helyi és az országos önrendelke-

zés és önellátás erősítését, illetve 

a globális turizmusban, kereskede-

lemben és termelési láncban való 

részvétel csökkentését. 3. Felelős 

vállalatok és pénzrendszerváltás. 

Sürgetik a vállalatok és a bankok 

túlzott befolyásának csökkentését 

és elszámoltathatóságuk növelé-

sét, a családi és a közösségi gaz-

dálkodás előtérbe helyezését. 4. A 

gondolkodás és az erkölcs megúju-

lása. Fontosnak tartják a szemléle-

ti változást, hogy a boldogságot a 

kényelem és a fogyasztás helyett 

a szeretetben és az igazságosság-

ban keressük. Elvárják, hogy a poli-

tika és a gazdaság az erkölcsre, az 

igazmondásra és az együttműkö-

désre épüljön, a társadalom aktív 

bevonásával.

A petíciót a Magyar Termé-

szetvédők Szövetsége honlapján: 

mtvsz.hu/peticiok/eletigenlo-tar-

sadalmat-es-gazdasagot lehet alá-

írni. A kampány további részleteiről 

tájékoztatást kaphat a CSEMETE 

Egyesület Facebook-oldalán: www.

facebook.com/csemete.egyesu-

let/.

Az első száz aláíró listája: mtvsz.

hu/eletigenlo-tarsadalmat-es-gaz-

dasagot-elso-szaz-alairo

CSEMETE Egyesület

Benda Beatrix olvasónk a Lomnici utca egyik panelházának erkélyén 

vette észre ezt a napraforgót. Szerencsére lefényképezte, és elküldte 

nekünk.
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LEHENGERLŐ MURÉNA-STA-

TISZTIKA. A Magyar Búvár 

Szakszövetség hivatalos hon-

lapján tette közzé az eddigi or-

szágos bajnokságok összesített 

éremtáblázatát. Az 52 évet fel-

ölelő listán a Muréna Szegedi 

Úszó- és Búvárklub hatalmas 

fölénnyel, 329 bajnoki címmel 

áll az élen, a második Kaposvár 

„csupán” 186 arannyal követ-

kezik mögötte. Ami a verseny-

zők rangsorát illeti, a szegedi 

klubból Kanyó Dénes 111 baj-

noki címmel toronymagasan ve-

zeti az abszolút listát. A fériak-

nál Savanya Norbert (36), Ker-

tai György (25), Petróczki Zsom-

bor (22) és Kiss Ferenc (18), 

a nőknél Debreczeni Hajnalka 

(29) és Ritter Edit (17) képviseli 

a Murénát a legjobb tízben.

BONIFERT ZALAEGERSZE-

GEN. A Naturtex-SZTE-Szede-

ák élvonalbeli kosárlabdacsa-

patának nevelése, Bonifert 

Bendegúz egy év amerikai ki-

térő után visszatért Magyaror-

szágra. A 21 éves iatal Zala-

egerszegen folytatja pályafutá-

sát. Bonifert a 2016–2017-es 

szezonban mutatkozott be az 

első osztályban, ahol az azt kö-

vető szezontól vált az aktív rotá-

ció részesévé, majd a legutóbbi 

szezont a Colorado State Uni-

versity Pueblo együttesénél töl-

tötte. Bonifertre az új U23-as 

szabály miatt is fontos szerep 

hárulhat a következő szezon-

ban. A Szedeákhoz kapcsolódó 

hír, hogy a távozó amerikai légi-

ós, Morris Curry aláírt a Kapos-

várral.

MEGHÍVÓ A VÁLOGATOTT-

BA. A Szegedi Röplabda  

Sportegyesületből Nagy-He-

gyesi Réka és Pintér Barnabás 

meghívót kapott a korosztályos 

nemzeti csapatba. Nyáron a ko-

ronavírus-járvány miatt ugyan 

nem lesznek nemzetközi verse-

nyek, de a válogatottak gyako-

rolnak. Nagy-Hegyesinek utaz-

nia sem kell, hiszen az U15-

ös gárda bő kerete Szegeden 

edzőtáborozik, míg Pintéréknél 

júliusban és augusztusban ösz-

szesen négy alkalommal áll ösz-

sze a keret, amely új edzőt ka-

pott.

VÉGRE VERSENYEZHETTEK 

AZ ÚSZÓK. A Jövő Bajnokai 

programban tesztversenyen 

vettek részt a Haász SZUE úszói 

Hódmezővásárhelyen, amely-

nek ugyan nem volt tétje, de 

így is izgatottan várták, hiszen a 

járvány óta ez volt az első meg-

mérettetésük. A viadalon reme-

kül szerepeltek a SZUE remény-

ségei, a 100 méteres verseny-

számokban még egyéni csú-

csok is születtek, ami biztató jel 

a jövőre nézve.

Sport

A 
Nemzetközi Kajak-Ke-

nu Szövetség (ICF) 

megváltoztatta a júli-

usról szeptemberre halasz-

tott szegedi gyorsasági világ-

bajnokság státuszát, és a vb 

helyett – amelyen eredeti-

leg az olimpiai programban 

nem szereplő számokban 

versenyeztek volna a sporto-

lók – világkupa szervezésé-

re kérte fel a magyar szövet-

séget, ötkarikás számokkal. 

Schmidt Gábor, a magyar 

szövetség elnöke elmondta, 

az ICF elnöksége azért dön-

tött így, mert fontosnak tart-

ja, hogy a sportágnak legyen 

idén olyan eseménye, ame-

lyen a tokiói olimpiára és pa-

ralimpiára készülő verseny-

zők összemérhetik tudásu-

kat. A viadalra szeptember 

24. és 27. között kerülhet sor 

a Maty-éren.

– Mivel a hazai szövetség 

a nem olimpiai számok vi-

lágbajnokságának megren-

dezésére nyerte el a pályá-

zatot, és erre kapott állami 

támogatást, megkezdtük az 

egyeztetést az Emberi Erő-

források Minisztériumával 

és Szeged városával, hogy 

amennyiben lehetséges, a 

hozzájárulás a világkupaver-

senyre is érvényes legyen. 

Úgy véljük, a válogatott ver-

senyzőinek jó, ha idén is van 

mire készülniük, Magyaror-

szágnak pedig ugyancsak 

előnyös, ha újabb rangos 

viadalnak adhat otthont – 

fogalmazott.

Világbajnokság helyett világkupa
Olimpiai számokban is rendezhetnek futamokat a Maty-éren

Schmidt Gábor szerint előnyös, ha idén is tarthatnak egy 

rangos versenyt Szegeden. Fotó: MKKSZ

M
ozgalmas nyara volt 

tavaly Szalai Ákos-

nak, ugyanis a Good-

will Pharma Szegedi Vízmű 

OB II-es jégkorongcsapatánk 

játékosa részt vett egy cseh-

országi kapustáborban, ahol 

napi két jeges és egy száraz-

földi edzéssel fejlesztették ké-

pességeit. Idén is tervezték 

a tábor megrendezését, de a 

koronavírus-járvány miatt el-

maradt, így a hokis edzései a 

konditerembe szorultak.

– Hetente három-négy-

szer járok a Squash Club Sza-

badidőközpont edzőtermébe, 

Színes Máté tart nekem sze-

mélyi edzéseket. Az elején 

megbeszéltük, milyen moz-

gásokat végezzek, mire van 

szükségem, ehhez alkalmaz-

kodva alakította ki a feladato-

kat. Dinamikus, pörgős órákat 

töltök a teremben, leginkább 

saját testsúllyal edzünk – me-

sélte.

A 21 éves Szalai után-

pótlásedzőként is dolgozik 

a klubnál, nyáron pedig pö-

rögnek a táborok, ez szintén 

rendszeres mozgással jár.

– Olyasmit nem kérhetek 

a gyerekektől, amit én ma-

gam nem tudok megcsinálni, 

hiszen minden gyakorlatot 

bemutatok nekik. Ennek kö-

szönhetően az egész napom 

mozgásból áll, de ezt egyál-

talán nem bánom. Sajnos a 

jeges edzések március óta 

szünetelnek, de már csak egy 

hónap, és itt az augusztus, 

amikor újra korcsolyát húzha-

tunk – fogalmazott.

Az OB II-es csapatnál a 

szegedi mag együtt marad, 

az utánpótlásból pedig ér-

keznek a fiatalok, közöttük 

Ákos öccse, a 18 éves Szalai 

Gergő.

– Edzeni együtt járunk, 

olyankor tudok neki segíteni, 

a szárazföldi gyakorlatoknál 

adok neki tanácsot. A jégen 

más a helyzet, mivel ő hátvéd, 

nem szólok bele, mit hogyan 

csináljon.

Egy hónap a jeges edzésekig
Formában tartja magát Szalai Ákos

Elkészítették Bécsben a féri kézilab-

da Bajnokok Ligája következő idényé-

nek beosztását. A MOL-Pick Szeged 

az A csoportba került, ellenfeleik a 

Vardar Szkopje, a PSG, a Porto, a Ki-

elce, a Breszt, az Elverum és a Flens-

burg lesznek.

A 
francia PSG, a norvég Elverum és 

a német Flensburg az előző idény-

ben is a szegediekkel azonos cso-

portban szerepelt, az előbbi bejutott a 

négyes döntőbe. A klub honlapján Szűcs 

Ernő Péter elnök úgy fogalmazott, a jelen-

legi, átalakított rendszerben már nincs 

könnyű ellenfél, a célok azonban nem 

változtak: elindulnak a BL-ben, hogy meg-

valósítsák az álmaikat.

– Klubunk többször megmutatta, 

hogy felveszi a versenyt Európa élcsapa-

taival. Kemény küzdelem lesz, de olyan a 

keretünk, amely képes a feladatok meg-

oldására – jelentette ki.

Amennyiben a koronavírus-járvány 

nem szól közbe, szeptember 16-án és 

17-én rendezik a csoportkör első fordu-

lóját, ekkor a PSG érkezik Szegedre. A 

következő idénytől szerdán és csütör-

tökön játsszák a meccseket 19 és 21 

órától. Megváltozott a résztvevők száma 

és a lebonyolítás is: 28 helyett 16 csapat 

lesz érdekelt, őket két nyolcas csoportba 

sorsolták. Tizennégy fordulót követően a 

nyolcasok első és második helyezettjei 

automatikusan a negyeddöntőbe jutnak, 

a 3–6. helyezettek oda-vissza vágó ala-

pon döntik el, ki jut még a legjobb nyolc 

közé, a tabella utolsó két-két együttese 

búcsúzik. A csoportkör március 4-én 

fejeződik be, a rájátszás mérkőzéseit 

március végén és április elején rendezik, 

míg a negyeddöntőket május közepén. A 

négyes döntő június 12-én és 13-án lesz 

Kölnben.

Újra Szegedre jön a PSG
Elkészítették a kézilabda BL beosztását, a Pick az A csoportba került

Értékes 
sportolók

A 
Forbes magazin ma-

gyar kiadásának felmé-

rése alapján hatodik 

éve a háromszoros olimpiai 

bajnok úszó, Hosszú Katinka 

a legértékesebb magyar spor-

toló. A legjobb 25-be bekerült 

a MOL-Pick Szeged kézilab-

dacsapatának két játékosa: 

Bánhidi Bence a 21., Mikler 

Roland a 22. helyen zárt. Egy 

úszó, a világbajnok Milák Kris-

tóf a második, míg a harmadik 

Gulácsi Péter, az RB Leipzig 

labdarúgócsapatának magyar 

válogatott hálóőre. A legjobb 

25 között hat úszó és öt futbal-

lista van. Ami a klubokat illeti, 

a Pick mellett csak az Újpest, a 

Leipzig, az FTC és a Honvéd ad 

egynél több játékost a legjob-

bak közé. A helyezés a sporto-

lók eredményei mellett pénz-

termelési képességüket mu-

tatja meg, ki mennyire építi jól 

a márkáját, mennyire képes ki-

használni az abban rejlő üzle-

ti lehetőségeket. Az értékelés-

ben 40 százalékkal súlyozták 

a sporteredményeket, a sport-

ág népszerűségét, üzleti poten-

ciálját, 25 százalék a közössé-

gi média, hogy mennyire erős 

influenszer valaki, 15 százalék 

a hírteljesítmény, 15 százalék 

a sportszponzorációban aktív 

legnagyobb hirdetők értékelé-

se, és 5 százalékban számított, 

kinek hány aktív éve lehet még 

hátra.

A férfi BL csoportjai

A csoport: Vardar Szkopje 

(észak-macedón), PSG (francia), 

Kielce (lengyel), Porto (portugál), 

Szeged, Meskov Breszt (fehér-

orosz), Elverum (norvég), Flens-

burg (német). B csoport: Barce-

lona (spanyol), Veszprém, Kiel 

(német), Aalborg (dán), Nantes 

(francia), Motor Zaporizzsja (uk-

rán), Celje (szlovén), PPD Zagreb 

(horvát)

A PSG ellen, hazai pályán kezdik a BL-t Gaberék. Fotó: a MOL-Pick Szeged hivatalos Facebook-oldala
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Szeretne 2 belépőt nyerni az újszegedi sportuszodába? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lak-

cím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: július 15. 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: Aba-Novák Vilmos a Hősök kapuja freskóinak festője. A nyertes: Szitás Józsefné. Gratulálunk!

A PARTFÜRDŐN A HÁZI-

GAZDA AZ IH RENDEZ-

VÉNYKÖZPONT

Időpont: július 11–12., 

szombat–vasárnap

Szombat este a Sose ha-

lunk meg című ilmet vetítik. 

A keserédes magyar vígjá-

ték 1992-ben készült, 1993-

ban mutatták be Koltai Ró-

bert rendezésében és fősze-

replésével. 

A modern magyar ilm-

gyártás egyik legnépszerűbb 

és legsikeresebb alkotása. 

Csákányi Lászlónak ez volt 

az utolsó munkája, ő már 

nem érte meg a ilm bemu-

tatóját.

Vasárnap néptánc-, rock 

and roll- és salsatanítás-

sal és -bemutatóval várják 

a családokat. Sötétedéskor 

a Macskafogót vetítik. Ezt 

a magyar–német–kanadai 

animációs ilmet Ternovsz-

ky Béla rendezte, 1986-ban 

mutatták be. A rajzilm nagy 

sikert aratott Magyarorszá-

gon, majd később külföldön 

is. A rajzilmnek 2007. de-

cember 20-ra készült el a 

11Programajánló

      Programok
folytatása, a Macskafogó 2. 

– A sátán macskája címmel. 

Az első részt 2018-ban digi-

tálisan felújították.

KÁVÉHÁZI ESTÉK 

Helyszín: IH Rendezvényköz-

pont

Időpont: július 17., péntek 

18 óra

DALOSTALÁLKOZÓ

Dankó Pista nótakórus

Alsóvárosi menyecskekórus

Hóvirág nyugdíjas népdalkör

Időpont: július 18., szombat 

18 óra

Fehér Poldi-nótaest

Budai Sándor zenekara

Kurina Irén, Szigeti Ferenc

Időpont: július 19., vasár-

nap 18 óra

Táncszínház

Szeged Táncegyüttes

Akropolis Táncszínház

IDŐSEK AKADÉMIÁJA 

Gyere, ülj kedves mellém – 

zenés nosztalgia

Időpont: július 15., szerda 

15 óra

Folytatódik az Idősek Akadémiája sorozat

Helyszín: Senior Center (Esz-

perantó u. 1.)

Fellépő művész: Csanádi La-

jos, beszélgetőtársa: Antal 

Anikó

EGYEDÜLÁLLÓ VR-ÉL-

MÉNYTÁR

Helyszín: Belvárosi Mozi

Időpont: július 17-től, szom-

battól

Filmtörténeti kiállítás, virtu-

álisvalóság-mozi és egy tel-

jesen egyedülálló, Zsigmond 

Vilmos életét bemutató, 360 

fokos VR-ilm látható. Az Akropolis Táncszínház
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SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK június 25-

én: Tubak Gergely és Kalmár Tamara Sarolta, Ko-

vács Sándor és Borics Jozeina; június 26-án: Va-

tai József és Tusák Erika Mária, Csonka Szilvesz-

ter és Szabó Éva, Dönczi Krisztián és Pataki Esz-

ter, Mézes Sándor és Velő Éva Judit;  június 27-én: 

Papp Norbert és Tandari Anikó, Varga József Ferenc 

és Nógrádi Zsóia Roxána, Pataki Gábor és Varga 

Anett, Gyarmati István és Szobota Réka, Labbancz 

János és Bunkóczi Mária Tünde, Wolcz Tibor és Pa-

licska Ágnes, Terényi Ákos és Szűcs Tímea.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Juhász Csaba Mihály-

nak és Hetényi Viviennek 2020. 06. 11-én Olívia, 

Karajkó Gábor Ferencnek és Németh Mariettának 

2020. 06. 23-án Gergő, Kardos Ádámnak és Varga 

Viviennek 2020. 06. 24-én Dániel nevű gyermeke 

szűletett.

GRATULÁLUNK!

1936-BAN ILYEN VOLT A MAI BELVÁROSI HÍD 

ELŐDJE, AMELYET AZ EIFFEL TERVEZŐIRODÁBAN 

FEKETEHÁZY JÁNOS TERVEZETT. A felvételen még 

látni mögötte a régi vasúti hidat. A fényképész lent áll-

hatott a rakparton. Nézzünk szét vele együtt! Érdekes, 

mennyi hajó horgonyoz a két átkelő között. A mellvéd 

és a folyó között hiányoznak a lépcsősorok, amelyek a 

rakpartra, illetve onnan tovább, a Tiszához vezetnek. 

Sőt még aszfaltos út sincs, csak földes. És ami talán 

a legszembetűnőbb: hogy a békebeli nyugalmat nem 

zavarja meg autóforgalom. Sem a parkolóban, sem az 

úttesten. Eszünkbe juthat ez a kép, amikor júliusban 

és augusztusban szombaton és vasárnap lesétálunk a 

Tiszához. Az önkormányzat ugyanis lezárja a rakpartot, 

és a városi cégek, intézmények esténként programok-

kal várják a családokat. Részletek a Programajánlóban 

és a Szeged főutcája a Tisza Facebook-oldalon. Forrás: 

Fortepan

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Munkájában most tuda- 
tosan és célszerűen cse- 

lekedhet, s ezt kollégái és fő- 
nöke merevségnek érzékelhe- 
tik. Vehetné egy kicsit lazábban 
a dolgokat. A lazaságra gyúrhat 
munka után a barátaival.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Amíg eljön az igazi, dol-
gozzon a családtagjaihoz és 

a barátaihoz fűződő kapcso- 
latán. A testmozgás fontos, 
de vigyázzon a mértékkel és a 
hőmérséklettel, nagy hőségben 
ne erőltesse meg magát!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ha szingli, és unja az 
egyedüllétet, kipróbálhat 
új ismerkedési lehetősége- 

ket vagy partnerjelölteket. 
De ne mindenáron, mert egy 
háromszögben nem biztos, 
hogy jól érezné magát.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Ne dolgozzon túl kemé- 
nyen, és igyekezzen 
kerülni a konfliktusokat 

a munkában, mert élete 
stresszes szakasza egybeeshet 
a hőség időszakával, ami rossz 
hatással lehet az egészségére.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Kollégáival 
szokatlanul kedvesen 
viselkedhet, ami segíthet 

önnek nyugodt környezetet 
kialakítani. Az viszont nem, 
ha egy barátjával kezdene 
párkapcsolatot. Tényleg nincs 
jobb ötlete?

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  A teste karbantar- 
tására különösen al- 
kalmas ez az időszak. 

Egyen sok zöldséget 
és gyümölcsöt, a hőségben 
egyebet valószínűleg nem 
is kíván. S talán épp egy 
salátabárban lel önre a 
szerelem.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Ha eluralkodik önön 
a lustaság, ne a kollégáit 
hibáztassa, amiért 

nógatják vagy nem halad a 
munka. Ha megsértődik, még 
rosszabb lehet, mert senki nem 
kíván párjának egy mufurcot.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Nagy lendülettel 
dolgozhat, s talán nem 
is érzi, hogy pihenésre 

volna szüksége. Vegyen 
ki szabadságot, utazzon el az 
ország egy olyan részébe, ahol 
még nem járt, barátkozzon a 
helyiekkel!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Szabadságvágya 
olyan erős lehet, hogy 
akár egy munkahely- 

váltásra is elszánhatja 
magát. A párválasztás sza- 
badságával is szívesen élne, 
ebben talán még jelenlegi 
partnere sem gátolhatja.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Előfordulhat, hogy mos- 
tanra megbékélt magá- 
val és a múltjával, illetve 

megtanult odafigyelni má- 
sokra. Ha azonban a taná- 
csát kérik, csak akkor 
adjon, ha teljesen biztos az 
objektivitásában.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Persze, fontos a kon- 
centráció és a terv- 
szerűség, mégis érde- 

mes lehet bizonyos mér- 
tékig teret engednie sponta- 
neitásának. Így lehet kreatív 
a munkában és vonzó a 
párkeresésben.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Társaságra vágyhat, ré- 
gi barátokéra és új 
 ismerősökére. Kedves- 

sége sok remek embert 
vonzhat önhöz, ami a karri- 
erjére és a magánéletére 
egyaránt kedvező hatást 
gyakorolhat. Filgyeljen a mun- 
ka és a pihenés, szórakozás 
megfelelő arányára.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

Képviselői 
fogadóóra

Anyakönyvi hírek

SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰ-

SOR

Minden hétköznap 19.00

A legfrissebb hírek minden 

este első kézből a Szeged 

Televízióban.

HAZAI PÁLYA – SPORTMA-

GAZIN

Július 13., hétfő 19.25

Hétről hétre egy-egy szegedi 

sportoló életét mutatjuk be. 

Az új epizódban Nagy Péter 

súlyemelőhöz kukkantunk 

be.

KVANTUM – TUDOMÁ-

NYOS MAGAZIN

Július 15., szerda 19.55 

Díjazott nyelvész a nyelv-

használat érdekességeiről, 

régész a magyar őstörténet 

kutatásáról, felfedezők a 

kapszaicin alkalmazásáról.

Július 11.
szombat

Július 12.
vasárnap

Július 13.
hétfő

Július 14.
kedd

Július 15.
szerda

Július 16.
csütörtök

Július 17.
péntek

31/20
Lili, 

Nóra

23/13
 Dalma, 
Izabella

24/13
Jenő

25/12
Örs, 

Stella

27/14
Henrik, 
Roland

28/14
Valter

28/17
Elek, 
Endre 

JÚLIUS 18., SZOMBAT 

Kothencz János:  10.00–

12.00 (Csongor tér 12.)

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, az intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását 
folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a 
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, 
aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, 
külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédel-
mi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek 
költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csong-
rád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módon tehetik meg:
belterületre vonatkozóan
 telefonon: 80/820-302 (SZMJV Polgármesteri Hivatal, zöldszám)
 e-mailben: info@szegedvaros.hu
külterületre, zártkertre vonatkozóan
 telefonon: 62/680-170  (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali  
    Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály)
 e-mailben: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

 Dr. Martonosi Éva
 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője


