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Botka László: Szeged a szabad vidéki Magyarország utolsó bástyája

Szabó Gábor rektor a város új díszpolgára
Tizenegy év után

újra bajnok a MOL-PICK Szeged!

A szegedi hídember: Feketeházy János
A nagy árvíz után Szeged új-
jáépítésének fontos része
volt az állandó közúti Tisza-
híd megépítése. A tervpályá-
zatra csak olyan irodák
jelentkezhettek, amelyek vál-
lalták, hogy felépítik a hidat.
A párizsi Eiffel cég két tervvel
pályázott, az egyik Fekete-
házy János munkája volt,
amit éppen a magyar híd-
építő mérnök szakmai hír-
neve miatt vett meg a francia
cég. Bár a hidat 1883-ban át-
adták, Feketeházy neve csak
1934-ben került fel a hídra.
Cikkünk a 8. oldalonA szegedi rakpart 1899-ben. Keglovich-fotó/a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye

Botka László polgármester gratulál Szeged új díszpolgárának, Szabó Gábor rektornak. 

Szeged szabad, sokszínű és
büszke európai város. Bármi
is történik az országban, meg
fogjuk védeni értékeinket!
Minél nagyobb a szembe-
szél, annál keményebben
bele kell álljunk, és össze kell
kapaszkodjunk, mert Szeged
példája azt mutatja, hogy így
lehet igazán sikeres egy kö-
zösség – hangsúlyozta város-
házi beszédében Botka
László a Szeged-napi ünnepi
közgyűlésen, amelyen átadta
a díszpolgári címet Szabó
Gábor rektornak, valamint
méltatta a Pro Urbe Díjjal és
a Szegedért emlékéremmel
kitüntetettek munkáját.

Szeged napja alkalmából
idén negyvenen vehettek át
díjat, támogatást. A legmaga-
sabb városi kitüntetések
mellett ugyanis huszonegyen
kaptak művészeti alkotói tá-
mogatást, hárman pedig tíz
hónapra szóló művészeti
ösztöndíjat a várostól. Mind-
emellett Szeged Sportolója
díjjal három versenyzőt, Sze-
ged Sportjáért díjjal pedig
három edzőt tüntetett ki a
város.
Bővebben a 3., 5. és 10. ol-
dalon

Bor, mámor, Szeged

Finom borok, jó társaság. Egészségünkre! 

Megteltek a szállodák, több százezer vendég érkezett a Tisza
partjára a május 27-éig tartó Szeged-napi rendezvénysoro-
zatra, amelyen hat színpadon több mint 250 kulturális prog-
ram várja a szegedieket és a városba látogatókat. Az ország
legnagyobb borfesztiválján 163 pincészet ajánlja borait. A
hétvégén közel kétszáz kézműves kínálja portékáját a hídi
vásáron, de lesz sárkányhajó-viadal és gyermeknapi piknik is
a Partfürdőn, amelyre várják a családokat.
Írásunk a 4. oldalon

Hatalmas tömeg ünnepelte a Dóm téren a bajnokcsapatot. 

Több ezren ünnepelték pün-
kösdvasárnap a Dóm téren a
MOL-PICK Szeged kézilab-
dacsapatát, amely 1996 és
2007 után ismét megsze-
rezte a bajnoki címet. Jólle-
het a visszavágón egy
rendkívül izgalmas mérkőzé-
sen kikapott a szegedi csa-
pat a Telekom Veszprémtől,
de összesítésben egyetlen
góllal, 58–57-re jobbnak bi-
zonyult az ősi riválisánál. 
A mezőny legeredményesebb
játékosa, a hét gólig jutott

Bodó Richárd a meccs után
történelmi sikerről és arról
beszélt, hogy egy nagyszerű
csapatot tudott felülmúlni a
Szeged. 

Botka László polgármes-
ter a Dóm téri ünneplésen
adta át a város nevében a
Szeged kupát Bodóéknak,
ami után durrantak a pezs-
gők, pukkantak a konfetti-
ágyúk, a drukkerek ujjong-
tak, és megállás nélkül éne-
kelték a csapat rigmusait.
Részletek a 10. oldalon 

.



Bő másfél éve, 2016 őszén ve-
tette meg a lábát a megyei
lapok piacán Mészáros Lőrinc
akkori felcsúti polgármester,
orbán Viktor oligarchabarátja.
azóta rajta kívül andy Vajna film-
ügyi biztos és a népszabadsá-
got bezáró Heinrich Pecina is
bevásárolt, ez a folyamat pedig
természetesen új irányvonalat is
jelentett az újságok életében: el-
tűntek a kor-
mányt, illetve a
helyi kormány-
párti politikuso-
kat kritizáló cik-
kek, ezzel szem-
ben a megyei la-
pokban hatal-
mas teret kapott
a kormány me-
nekültellenes
politikája. Első
lépésként levál-
tották a lapok vezetőit, majd ki-
rúgták a Fidesz–kdnP-vel
szemben kritikus újságírókat. 
a központi oldalak, mint régen 
is, Budapestről érkeznek –
mondta egy név nélkül nyilat-
kozó újságíró –, de olyan tarta-
lommal, hogy az embernek
kifordul a gyomra.

a Magyar terjesztés-ellen-
őrző szövetség (Matesz) adatai

szerint az olvasók jelentős része
elfordult a megyei lapoktól,
amelyek többsége egy-másfél
év alatt elveszítette előfizetőinek
ötödét-tizedét. ugyanakkor a
kormánypárti körök kezébe ke-
rült megyei lapok a tulajdonos-
váltás után azonnal elképesztő
értékű állami hirdetést könyvel-
hettek el, anyagilag tehát nem
lehetetlenült el a működésük.

a Mészáros-
féle Media-
works minden
egyes megyei
lapja legalább
tízszázalékos
példányszám-
esést könyvel-
hetett el. a két
lapcomos me-
gyei újság ese-
tében is jól
látható, hogy az

olvasók egy része megelégelte
a gátlástalan kormánypropa-
gandát, és lemondta előfizeté-
sét, hiszen mindegyik cirka
1500 előfizetőt bukott, ami a 
kisalföld esetében 3,8, a dél-
magyarországéban 4,5 százalé-
kos csökkenés. Méghozzá
mindössze fél év alatt, hiszen a
tulajdonosváltásra csak tavaly
nyáron került sor. (népszava)

2018. május 26., szombat2 l KiteKintő
ERŐS MONDATOK. „Baromi idegesítő, hogy az a kurzus borong a népességfogyáson, amelyik elüldözött a hazából
félmillió magyart.” Balavány György (hvg.hu)
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Torkig vannak a stadionépítésekkel
a magyarok 79 százaléka
nem ért egyet azzal, hogy
közpénzen építenek futball-
stadionokat – derül ki abból
a felmérésből, amit a Vasár-
napi Hírek megbízásából a
Publicus Intézet készített.
Még a Fidesz-szavazók 60
százaléka is ellenzi az állami
beruházásként zajló stadion-
építéseket, és csak 30 szá-
zalék támogatja azt. a
válaszmegtagadók aránya
10 százalék. az MszP-szava-
zók 96, a Jobbik-szavazók
95, a bizonytalanok 85 szá-
zaléka elutasító a stadionbe-
ruházásokkal szemben. 

a felmérésben mindössze
7 százalék gondolja jónak a
tao-programot, amelynek lé-
nyege, hogy a cégek a nyere-
ségadó egy részét a
kö l tségvetés
helyett sport-
egyesületek-
nek adják. Erről
még a kor-
mánypárti sza-
vazóknak is
csak 15 száza-
léka nyilatko-
zott pozitívan. a
válaszadók 72
százaléka sze-
rint az állami tá-

mogatások ellenére nem ja-
vult a magyar foci színvonala,
a Fidesz-szimpatizánsoknak
55 százaléka nem lát fejlő-
dést. (24.hu)

Magyar bajnoki focimeccs. 
képünk illusztráció

A magyar gazdaság az Európai Unió gazdaságának 0,8 szá-
zaléka. Ez a mi helyünk Európában. Ezen kezelnek minket,
és jó lenne, ha mi is ezen kezelnénk magunkat. A magyar
kivitel 80 százaléka az EU-ba, jelentős százaléka az euró-
övezetbe, főleg Németországba megy.

daságának mérete 15 300
milliárd euró volt, ennek fele
jött a három említett ország –
németország, az Egyesült ki-
rályság és Franciaország –
gazdaságából.

a mi régiónk legnagyobb
szereplője Lengyelország, de
Csehország és románia is
előttünk végzett. Mint a lap írja,
a magyar gazdaság egy ideje

már stagnál, ugyanak-
kor románia és Len-
gyelország halad előre.
a tizenegy kelet-közép-
európai gazdaság ösz-
szesített aránya 8,5
százalék a teljes unió
gazdaságán belül.
(444.hu)

a Portfólió ír arról, hogy kijött
az Eurostat friss, 2017-es
adatokat bemutató elemzése
az Európai unió gazdasági
teljesítményéről. Ez alapján
Magyarország továbbra is a
18. helyen áll, az Eu össztel-
jesítményének 0,8 százaléká-
ért felelünk mi. az élen
továbbra is németország,
21,3 százalékos részesedés-
sel az össz-gdP-ből. a hama-
rosan távozó Egyesült
királyság van a második he-

lyen, 15,2 százalékkal, igaz, a
brit gazdaság súlya 0,9 szá-
zalékkal csökkent tavaly óta.
Franciaország a harmadik,
14,9 százalékkal. az Eu gaz-

A mi régiónk legnagyobb sze-
replője Lengyelország, de
Csehország és Románia is
előttünk végzett. A magyar
gazdaság stagnál, ugyanak-
kor Románia és Lengyelor-
szág halad előre. 

A Magyar Terjesz-
tés-ellenőrző Szö-
vetség (Matesz)
adatai szerint az ol-
vasók jelentős része
elfordult a megyei
lapoktól, amelyek
többsége egy-más-
fél év alatt elveszí-
tette előfizetőinek
ötödét-tizedét.

4 milliárdos
bónusz

több mint kétezer emberét
jutalmazhatta meg a válasz-
tás előtt Balog zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere.
Munkatársai fejenként átla-
gosan 2 millió forint bónuszt
kaptak – írja a 24.hu. az ösz-
szesen 4,2 milliárd forintnyi
jutalmat az uniós támogatá-
sok minél gyorsabb lehívásá-
ban közreműködő apparátus
tagjai kapták. a „céljuttatás”
feltétele az volt, hogy a mi-
nisztérium teljesítse a kor-
mányhatározatban előírt
kifizetési munkaterv számait.
Ehhez 2017. június végéig
80,5 milliárd forintnyi támo-
gatást kellett lehívni az em-
berierőforrás-fej lesztési
operatív programból, az év
végéig pedig 244 milliárdot.

a lap korábban arról írt,
hogy a Lázár János-féle Mi-
niszterelnökségen csak 642
munkatársat jutalmaztak ha-
sonló módon. sokkal több
uniós támogatást mene-
dzselt a nemzetgazdasági és
a nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, de ezek egyelőre
nem adták ki adataikat a bó-
nuszokról. az Emmi sajtóosz-
tálya közleményében azt írta,
sem bónuszt, sem jutalmat
nem fizetett dolgozóinak,
hanem céljuttatásra voltak
jogosultak. (24.hu)

Propaganda a megyei lapokban
– durván csökkenő példányszám

Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került me-
gyei újságok példányszáma.

Weber: Orbán a tűzzel játszik
Hosszasan beszélt orbán Vik-
torról a holland de Volkskrant
interjújában Manfred Weber, az
Európai néppárt frakcióveze-
tője. a német politikus szerint a
magyar miniszterelnök a tűzzel
játszik, amikor a civil szerveze-
teket és a CEu-t támadja, hi-
szen többek között a tudomány
szabadsága forog kockán.

Weber szerint az olyan alap-
vető értékeket, mint a jogálla-
miság, a joguralom, a szabad
sajtó és a demokrácia, minden-
kinek tiszteletben kell tartania.
„Ezek arról szólnak, hogy mi itt
Európában hogyan gondolko-
dunk a társadalmi berendezke-
désről” – idézi a hvg.hu az egyik
legnagyobb holland napilap in-
terjúját. a politikus leszögezte:
ha a magyar kormányfő nem
tartja be a szabályokat, nem
lehet az Európai néppárt tagja.
„Ez kristálytiszta: ha betartod a
szabályokat, maradhatsz, de ha
nem, távozol” – mondta Weber,
aki szerint orbán jelenlegi poli-
tikája azzal fenyeget, hogy eset-
leg átlépi a vörös vonalat.

Mikor az újságíró visszakér-
dez, hogy a sokak által idegen-
gyűlölettel vádolt orbán nem
lépte-e már rég át ezt a bizo-
nyos vörös vonalat, amikor a
kormány plakátjain menekül-
tekkel és soros györggyel rio-
gatott, Weber azt feleli, hogy
szerinte a kampányt külön kell

választani a valós politikai kér-
désektől.

Webernek az ország déli ha-
táránál húzott kerítéssel sincs
problémája. Emlékeztetett:
Bojko Boriszov egykori bolgár
miniszterelnök szintén kerítést
épített a bolgár–török határra.
Meg kell védenünk a határain-
kat, ha szükséges, kerítést kell
építenünk – mondja Weber, aki
az interjúban megjegyzi, harcol-

nak az autokratikus tendenciák
ellen, és ezek közé sorolja
orbán jobboldali nacionalizmu-
sát is.

a politikustól azt is megkér-
dezték, hogy a bevándorlásra
veszélyként vagy lehetőségként
tekint. Erre azt válaszolta: ma
ez veszély, hosszabb távon
pedig ki kell találni, mihez kezd
Európa a menekültekkel. sze-
rinte mindenekelőtt az illegális
migrációt kellene megállítani,
utána következhet az elosztás
kérdése.

Weber állítólag rendsze-
resen beszél orbánnal, ezek
a beszélgetések azonban
egyre hangosabbak, és kife-
jezetten nem szereti orbán-
ban, hogy a szavaival
nekiront mindennek és min-
denkinek, aztán szép csend-
ben visszavonul. Úgy látja,
folyamatos kommunikációra
van szükség Magyarország-
gal és Lengyelországgal is,
nem akarja, hogy Európa ke-
leti és nyugati fele újra eltá-
volodjon egymástól. (Index)

Ez kristálytiszta: ha
betartod a szabályo-
kat, maradhatsz, de
ha nem, távozol.
Manfred Weber, az Euró-
pai néppárt frakcióveze-
tője

Az Európai Unió gazdaságának
0,8 százalékát adja Magyarország

Hány százalékát adják az egyes gazdaságok 
az EU össz-GDP-jének? (2004, 2017)
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Botka László: Szeged a szabad vidéki Magyarország utolsó bástyája

Szabó Gábor rektor a város új díszpolgára
Városunk erejét az adja,
hogy az országban egyedül-
állóan összetartó közössé-
get alkotunk – mondta
Botka László polgármester
a Szeged-napi ünnepi köz-
gyűlésen, amelyen átadta a
díszpolgári címet Szabó
Gábor rektornak, valamint
méltatta a Pro Urbe Díjjal és
a Szegedért emlékéremmel
kitüntetettek munkáját.

– 299 éve, hogy városunk
megkapta a szabadságleve-
lét és a ma is hivatalos címe-
rét. Ma ünnepeljük, hogy
Szeged 1719-ben elnyerte
önállóságát és szabadságát,
és ennek köszönhetően pá-
ratlan fejlődés vette kezdetét
városunkban – kezdte ün-
nepi beszédét Botka László.
A polgármester az áprilisi vá-
lasztások kapcsán megkö-
szönte a szegedieknek, hogy
nagy számban vettek részt a
voksoláson, ami azt mutatja,

a szegediek elkötelezettek a
demokrácia iránt, és fontos-
nak tartják, hogy saját
maguk dönthessenek jövő-
jükről. Gratulált Szabó Sán-
dornak az újraválasztásához,
és gratulált B. Nagy László-
nak is. Joób Mártonnak
pedig a köszönetét fejezte ki,
aki ugyan második lett a ket-
tes körzetben, de Szegeden
így is ő kapta a legtöbb sza-
vazatot.

Szeged mindig 
a talpára állt

– Szeretném kifejezni hálá-
mat a szegedi választóknak
bölcsességükért. Azért, hogy
nem hagyták magukat meg-
vezetni. Hogy kiálltak a
békés fejlődés és a szabad
Szeged mellett. Köszönöm,
hogy nem ültek fel a hazug-
ságoknak, nem hagyták,
hogy a mindent elárasztó
propaganda félelmet ültes-
sen a szívekbe. Szeged meg-

fontolt, józan döntést hozott,
és a folytatásra szavazott.
Arra szavazott, hogy közös
erővel, csapatban dolgozva
juthatunk a legmesszebbre.

A lejáratás és
egymás nemte-
len támadása
helyett az együtt-
működésre, a jól
elvégzett, tisztes-
séges munkára
szavaztak az itt
élők. Arra, hogy
Szeged folytassa
a megkezdett
utat, és ne adja
fel azt a függet-
lenséget és sza-

badságot, amit a szegediek
300 évvel ezelőtt harcoltak
ki maguknak – hangsúlyozta
Botka László. 

A polgármester elmondása
szerint Szeged büszke város,
és büszke is lehet az elmúlt év-
századokra. Rámutatott, volt
itt tatárjárás, török veszede-
lem, Habsburg-elnyomás,
pusztító világháborúk, de Sze-
ged mindig a talpára állt. Jöhe-
tett árvíz, aszály vagy éppen
tűzvész, a szegediek mindig
bebizonyították, hogy megbir-
kóznak a nehézségekkel.

– A szegedi ember olyan
fajta, hogy nem tűri, ha
mások akarják megmondani
neki, mit és hogyan kell csi-
nálni. Tudjuk mi azt magunk
is, sőt, mi tudjuk leginkább.
Ezt mutatják az áprilisi ered-
mények is. Mert Szeged ápri-
lis 8-án ismét a független-
ségre és a szabadságra sza-
vazott. Szeged április 8-án is
bölcsen döntött, amikor az
önállóság mellett tette le a

voksát – mondta Botka
László.

Példát mutatnak 
a szegediek 

összetartásból

– Városunk erejét az adja,
hogy az országban egyedülál-
lóan összetartó közösséget
alkotunk. Éppen az tesz min-
ket sikeressé, hogy az itt élő,
színes közösségben min-
denki megtalálja a maga he-
lyét. Eltanuljuk egymástól a
jó dolgokat, és segítünk egy-

másnak úrrá lenni a gyenge-
ségeinken – hangsúlyozta
beszédében a polgármester.
Botka László szerint Szeged-
nél színesebb népességű
város talán nincs is az or-
szágban, hiszen a városban
jól megférnek egymás mel-
lett a magyarok, a szerbek, a
szlovákok, a németek, az uk-
ránok, a lengyelek, a romá-
nok és a magyar cigányok.
Ugyanígy Szegeden nem
tesznek különbséget vallás
szerint sem, katolikusok, re-
formátusok, görögkatoliku-

sok, evangélikusok, zsidók
és a nem hívők békességben
élnek egymás mellett. 

– Sajnos azt kell mond-
jam, Szeged egyre inkább
magára marad ezzel az or-
szágban. De ez nem azt je-
lenti, hogy fel kellene adnunk
értékeinket és küzdelmün-
ket, hanem éppen fordítva.
Minél nagyobb a szembeszél,
annál keményebben bele kell
álljunk, és össze kell kapasz-
kodjunk. Mert Szeged pél-
dája azt mutatja, hogy így
lehet igazán sikeres egy kö-

zösség. Ha összetart, és nem
acsarkodik egymással. Ha
közös célokat jelöl ki, ahe-
lyett, hogy a különbségek
miatt egymásnak ugrana 
– mondta a polgármester,
aki szerint Szeged a szabad

vidéki Magyarország utolsó
bástyája, a magyar demokrá-
cia és szabadság egyik
utolsó szigete, és a szege-
diek készek megharcolni a
sokszínű, független, európai
és szabad Magyarországért.

Tudás és teljesítmény
a város védjegye

– Szeged nemcsak szabad-
ságszeretetében egyedülálló
ma Magyarországon, hanem
tudásában és teljesítményé-
ben is, és ebben minden sze-

gedinek megvan a maga
szerepe – hangsúlyozta Botka
László, kiemelve, Szegedre
érkezett az elmúlt években a
legtöbb uniós támogatás a vi-
déki városok közül, és a 
városnak minden esélye
megvan rá, hogy ez a követ-
kező években is így legyen. 
A polgármester beszélt a lé-
zerközpontról, az egyetemről,
valamint arról is, hogy a tér-
ségben Szegeden a legala-
csonyabb a munkanélkü-
liség. Elmondta, olyan világ-
vállalatok jöttek a városba,

mint a Continental, a British
Petrol vagy éppen az EPAM
System, amelyek várják a jól
képzett szegedieket. 

A város ez elmúlt évek-
ben nekilátott a bölcsődéi,
óvodái, iskolái és orvosi ren-
delői felújításához, mert az
emberek az oktatással és az
egészségüggyel a legelége-
detlenebbek. Elhangzott, a
város növeli a zöldfelületei-
nek területét, korszerűsíti az
útjait, és új uszodát épít.
Botka László elmondta, arra
a legbüszkébb, hogy három
év alatt 600 önkormányzati
lakást adnak át a rászoruló
szegedi családoknak. – Se-
hol az országban nincs még
egy ilyen szolidáris város.
Közben több mint félmilliárd
forint jut a szociális kiadá-
sokra is saját erőből. A kor-
mány kivonult a szociális
ellátásból, mi viszont senkit
nem hagyunk az út szélén –
hangsúlyozta a polgármester.

Botka László az ünnepség
második felében méltatta a
kitüntetetteket. (Lapunk előző
számában olvashattak egész
oldalas interjút Szabó Gábor
rektorral, Szeged új díszpolgá-
rával, és bemutattuk a többi
díjazottat is.)

Pro Urbe díjasok
és Szegedért 

emlékérmesek 

A képviselő-testület dön-
tése értelmében Pro
Urbe Díjat vehetett át a
díszközgyűlésen Takács
Máté építész, Szeged
egykori főépítésze és Pa-
taki Ferenc festőművész.
Szegedért emlékérmet
kapott Papp Éva, a Szé-
chenyi Kör szegedi szer-
vezetének elnöke, Palán-
kainé Sebők Zsuzsanna,
a Somogyi-könyvtár igaz-
gatója, Sztanó János, a
SzegedFish Kft. ügyve-
zető igazgatója, Füzesi
Kristóf gyermeksebész
és Szajbély Mihály, az
egyetem bölcsészkará-
nak tanszékvezetője. Sze-
ged nemzetközi kapcso-
lataiért emlékéremmel
jutalmazták Eric Blint,
Franciaország tisztelet-
beli konzulját és Led-
nitzky Andrást, a Szegedi
Zsidó Hitközség elnökét,
Izrael tiszteletbeli kon-

zulját.

A szegedi ember
olyan fajta, hogy
nem tűri, ha mások
akarják megmon-
dani neki, mit és ho-
gyan kell csinálni.

Szeretném kifejezni hálámat a
szegedi választóknak bölcses-
ségükért. Azért, hogy nem
hagyták magukat megvezetni.
Hogy kiálltak a békés fejlődés
és a szabad Szeged mellett.
Köszönöm, hogy nem ültek fel
a hazugságoknak, nem hagy-
ták, hogy a mindent elárasztó
propaganda félelmet ültessen
a szívekbe.
Botka László polgármester

Szeged napján díszközgyűlésen ünnepelték a városházán a kitüntetetteket.

Szegedért emlékérmesek (balról jobbra): Sztanó János, Papp Éva, Palánkainé Sebők
Zsuzsanna, Szajbély Mihály és Füzesi Kristóf. 
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A XXIV. Szegedi Borfesztivál programja
SEVER ÉTTEREM SZÍNPAD
– KLAUZÁL TÉR
MÁJUS 26., SZOMBAT
10.00: Polgár Gyula Trió
12.30: Sándorfalvi Citera-

zenekar
14.30: A Szegedi Konzerva-

tórium bemutatója
16.00: Noisey hakkoer zaj-

hekkeklők
18.00: Elektrons zenekar, 

Jazzarosa-koncert
20.00: Pepperteas-koncert

(Nagy-Britannia), köz-
reműködik a Juniolds
zenekar

MÁJUS 27., VASÁRNAP
10.00: Dallama és Csúsziki-

koncert (gyerekkon-
cert)

12.00: Wake Up Little Susie
14.30: Madarász Ráhel
16.00: Kalungu ütőegyüttes
17.00: Swat gitáregyüttes
18.00: Synema zenekar
19.30: Nagy Ádám and His 

Friends
21.00: Rozsdamaró népze-

nekar

ÁRKÁD SZEGED SZÍNPAD 
– DUGONICS TÉR
MÁJUS 26., SZOMBAT
12.00: A Szegedi Konzerva-

tórium rézfúvós mű-
sora

13.00: A turkui konzervató-
rium műsora

14.00: Alkalmi járat
15.30: A Royal Balett mű-

sora
16.00: Nemzetközi néptánc-

műsor
18.00: A Mentés Másként

zenekar népzenei 
műsora

20.00: Take Tree zenekar
MÁJUS 27., VASÁRNAP
10.00: A Csiga Duó kon-

certje
12.00: A Premier iskola be-

mutatója
13.00: Etka-jóga
14.00: Tánctér
17.00: A Molnár Dixieland 

Band koncertje
19.00: Nemzetközi néptánc-

műsor

RÁDIÓ 88 SZÍNPAD 
– SZÉCHENYI TÉR
MÁJUS 26., SZOMBAT
17.00: Heinz Gábor „Biga”
18.00: Huckleberry Guys
19.30: Kazai Ági – Voice of

World
21.00: Party Time Band
MÁJUS 27., VASÁRNAP
17.00: Vigh Projekt
19.00: Florist
21.00: Villa Negra Best Of
PINGVIN PATIKA SZÍNPAD 
– SZÉCHENYI TÉR
MÁJUS 26., SZOMBAT
17.30: Rambling Blues-kon-

cert

19.00: Groovies zenekar
21.00: Green 6
MÁJUS 27., VASÁRNAP
17.00: A Harmonika Klub 

koncertje
19.00: Éliás Jr. Trió-koncert
21.00: A Kaszinó zenekar

koncertje

EPAM SZÍNPAD – SZÉCHE-
NYI TÉR
MÁJUS 26., SZOMBAT
18.00: Crazy Band
20.00: Brass On the Road
22.00: Peterslounge: Chill 

out
MÁJUS 27., VASÁRNAP 
18.00: Molnár Orsi
20.00: Maja ’n’ Peti
22.00: DJ Krizs: Rocky 

– retró buli

DÓM TÉRI KAVALKÁD
MÁJUS 26., SZOMBAT
10.00: Coda Nostra Big

Band
13.00: Brass On The Roads
15.00: König szalonzenekar
17.00: Deák Big Band
19.30: Ocho Macho
MÁJUS 27., VASÁRNAP
15.00: Musica Antiqua (Hé-

víz) – barokk zene
16.30: Happy Dixieland Band

(Hévíz)
19.00: Rúzsa Magdi

370 forintos jegy
az automatából

Június közepétől az összes
szegedi tömegközlekedési
járművön lehet majd bank-
kártyával jegyet venni. A
közgyűlés pénzügyi bizott-
sága legutóbbi ülésén arról
is döntött, hogy a nyári me-
netrendváltástól módosul-
nak a jegyárak. November
óta az SZKT egyes járatain
tesztüzemben működtek a
fedélzeti jegy- és bérletau-
tomaták. Június 16-áig az
összes járműre felszerelik
az érintőkártyával is mű-
ködő szerkezeteket. 

Ezzel együtt módosul-
nak az árak is. Ennek meg-
felelően az eddig a
sofőrnél vásárolt 400 fo-
rintos jegy ötven forinttal
kerül majd többe, az auto-
matából vásárolt jegy
pedig 370 forint lesz. Az
elővételben beszerzett jegy
ára változatlanul 320 fo-
rint, a napijegy 1040, a 72
órás jegy 2600 forint lesz.
Az általános bérlet és a 30
napra szóló bérlet ezután
is 7000 forintba kerül
majd, a kétheti bérletért
pedig 5200 forintot kell fi-
zetni.

Közel kétmillió forintos városi támogatással

Gyermeknap hátrányos helyzetűeknek
Bár hivatalosan vasárnap
ünnepeljük a gyerekeket,
volt, ahol már korábban
megtartották a gyermekna-
pot. A régi Rókás óvoda ud-
varán például a hátrányos
helyzetű óvodásoknak szer-
vezett a város támogatá-
sával gyermeknapot az Óvo-
dák Igazgatósága. 

Madarat, pillangót és virágot
is készíthettek papírból, vala-
mint óriás-szappanbuboré-
kot is fújhattak a kicsik a régi
Rókás óvoda udvarán pár
napja tartott gyermeknapon,
amit a hátrányos helyzetű
óvodásoknak szerveztek. A
rendezvényre sok gyereknek
a szülei és nagyszülei is el-
mentek.

A kézműves-foglalkozá-
sok mellett megnézhették a
Grimm-Busz Színház Piroska
és a farkas című mesejáté-
kát, valamint célba dobhat-
tak és rollerezhettek a
gyerekek. Nagy sikere volt a
lufihajtogató bohócnak is.
Aki pedig megéhezett, az in-
gyenes büfében válogatha-
tott a sütik, gyümölcsök és
édességek között.

Piroska és a farkas a régi Rókás óvoda udvarán. Imádták
a gyerekek. 

– Ez a program az utolsó
állomása volt annak a ren-
dezvénysorozatnak, amit 1,7
millió forinttal támogatott az
önkormányzat. A 2017/2018-
as nevelési évben az Óvodák
Igazgatósága 45 tagintézmé-
nyében összesen 177 szoci-
álisan rászoruló óvodás
gyermek részesülhetett a tá-
mogatásból különböző ren-
dezvényeken – mondta
lapunknak Gál Viktorné, az
Óvodák Igazgatóságának
igazgatóhelyettese, program-
felelőse. 

Az volt a cél, hogy a rend-

szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyere-
kek tartalmasan töltsék el a
szabadidejüket. Ennek meg-
felelően az Agórában két me-
sejátékot, a színházban 
A félőlény című zenés gyer-
mekdarabot nézhették meg
az óvodások a szüleikkel. De
voltak a bábszínházban, va-
lamint a Korzó Zeneházban
is, ahol a Disney-mesék vilá-
gát ismerhették meg. A ren-
dezvénysorozat szponzori
támogatást is kapott a Sole-
Mizo Zrt.-től és a Colibri Fa-
mily Kft.-től.

Közérdekű közlemény
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú Város

Közgyűlése
2018. május 1-jei hatállyal

a Szeged III. ker. Kkd.0487/3 hrsz.-ú ingatlant Nemes tanyának,
a Szeged II. ker. Tápé 02190/7 hrsz.-ú ingatlant Ferenczi tanyának,

valamint
a Szeged II. ker. 01447 hrsz.-ú ingatlant Fehértói halas 1 tanyának

nevezte el.

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Bor, mámor, Szeged arca

Mindenki megveheti a vásár-
fiát a hétvégén a hídi vásá-
ron, amelyet tizenkilencedik
alkalommal rendez meg az
Ördögszekér. Kapható lesz itt
minden, mi szem-szájnak in-
gere, aki pedig megszomja-
zik, olthatja szomját a
borfesztiválon. Egy biztos,
nem tud úgy végigsétálni a
belvároson, hogy ne futna
össze egy-két régi ismerősé-

vel. Nem reprezentatív fel-
mérésünk szerint a Szeged-
napi rendezvénysorozaton az 
a leggyakrabban elhangzó
mondat: Száz éve nem lát-
talak! Botka László polgár-
mester azt mondta, a bor-
fesztivál megnyitóján, május
közepén Szeged a leg-
szebb arcát mutatja az itt
élőknek és a város vendé-
geinek is.
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Művészeti alkotói támogatások
– filmre, könyvre, kiállításra

Szeged napja alkalmából idén
huszonegyen kaptak művésze-
ti alkotói támogatást, hárman
pedig tíz hónapra szóló művé-
szeti ösztöndíjat a várostól.

– Idén önök azok, akiknek a
kulturális szolgálatát a város
hírnevének öregbítése, kulturá-
lis sokszínűségének bővítése
reményében támogatta a kul-
turális bizottság. A támogatá-
sért cserébe csak azt kérjük,
hogy valóban tudásuk, művé-
szeti elképzelésük legjavát
adva végezzék az alkotómun-
kájukat, hogy a szegediek él-

A díjazottak. Nem mindenki tudta személyesen átvenni a támogatást.  

vezhessék munkájuk gyümöl-
csét, és vigyék jó hírét a város-
nak – mondta Solymos László
a művészeti alkotói támogatá-
sok átadóünnepségén a város-
házán. Az alpolgármester
egyenként adta át a támogatá-
sokról szóló okiratokat a díja-
zottaknak. Az önkormányzat
100 és 300 ezer forint közötti
összeggel támogatta az alkotó-
kat, akik többek között fotókiál-
lítás megrendezésére, egész
estés dokumentumfilm forga-
tókönyvének megírására, no-
velláskötet, illetve CD megjelen-
tetésére kaptak pénzt.

Két félévre szóló művé-
szeti ösztöndíj támogatást
kapott a várostól Kerényi Ma-
riann Ágnes, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem dok-
tori iskolájának hallgatója,
Tóth Lili, a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem tervezőgrafi-
kus hallgatója, valamint
Kovács Gyula András, a Ma-
gyar Képzőművészeti Egye-
tem jelenleg Prágában
tanuló hallgatója. A három fi-
atal tíz hónapig kap fejen-
ként havi 138 ezer forintos
segítséget a várostól a tanul-
mánya finanszírozásához.

Szeged Megyei Jogú VároS KözgyűléSe
KulturáliS, egyházügyi, KözMűVelődéSi éS idegenforgalMi BizottSága

2018. ápriliS 25-én tartott üléSén az aláBBiaK Szerint döntött a táMogatáSoKról:

A bizottság az alább felsoroltakat az ott megjelölt összegű, egyszeri művészeti alkotói támogatásban részesíti:

A pályázó neve A pályázat tárgya
Varsányi Anna Varsányi Anna Ünnep című színdarabjának színpadra állítása a Városháza udvarán
Firbás Zoltán Imre Szeged város védettség alatt álló, valamint az 1960–1990 között elbontott korábbi 

védett épületeinek tematikus városképi-urbanisztikai szempontú bemutatása nyilván-
san látogatható tablókon

Lencsés Gyula Az Angolok a Bakonyban (a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma által szervezett
1937-es dudari nemzetközi falukutatás története és dokumentumai) című kötet 

kiadásának előkészítése
Kelemen Márton Angol–magyar baráti koncert megszervezése lemezbemutatóval Szegeden
Sándor
Dr. Cserjés Katalin Perzsia Szegedre jön címmel Hajnóczy-nap a régi zsinagógában a Dont't Eat Grouppal 

és egy mesterkurzus megrendezése
Látó Ferenc Zenei átiratok készítése Claude Debussy halálának 100. évfordulója alkalmából; 

felkészülés az átiratok korszerű bemutatására
Bubryák István A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma című, egész estés ismeretterjesztő dokumen-

tumfilm forgatókönyvének megírása
Justin Báder Mária Dankó-emlékévi zenés megemlékezések a zenész születésének 160., 
Sarolta halálának 115. évfordulója alkalmából
Pavlovits Dávid Abrakadabra címmel gyermekeknek szóló gitárdarab-gyűjtemény összeállítása
Horváth István A Genéziusz Színház bemutató és továbbjátszós előadásai szegedi játszóhelyeken 

(Good day today!, Bernarda Alba háza, Egerek és emberek)
Németh János Huncut szögediek és egyéb jóembörök címmel novelláskötet előkészítése és kiadása
Görög Enikő Négy kézen táncolva címmel kétzongorás és négykezes hangverseny bemutatása
Papp Lajos Népiesműdal-kurzust támogató zenei hanganyag elkészítése
Pásty Júlia Árnylelkek címmel novelláskötet megjelentetése
Csikós-Szelezsán Verses-zenés fejlesztőfoglalkozások óvodások és kisiskolások részére
Beáta Noémi
Aba P. Ákos Szűr – Aba – Nemez címmel népszerűsítő tanulmánykötet megjelentetése
Dr. Varga Laura A Szeged Classic Trio zenei CD-jének megjelentetése
Boér Tamás Történelmi ismeretterjesztő kötet szövegének összeállítása, előkészítése, sajtó alá 

rendezése
Perovics Zoltán Perovics Zoltán Metanoia Lomtár (overunderground) – meditációs objektumok hendi-

kepje című újvidéki kiállításának előkészítése, nyitó performance rendezése és bemu-
tatása

Erdély-Perovics Erdély-Perovics Andrea Szókratész védőbeszéde munkacímű színházi előadás címsze-
Andrea repére való felkészülés
Dömötör Mihály A XII. Stáció – kereszt-parafrázisok című fotókiállítás megrendezése

A bizottság az alább felsoroltakat az ott megjelölt időszakra művészeti ösztöndíj támogatásban részesíti. Az
ösztöndíj havi összege a mindenkori minimálbér.

Ösztöndíjas – képző intézmény/szak Az ösztöndíj időszaka
Kerényi Mariann Ágnes – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem/doktori iskola 2 félév
Tóth Lili – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem/tervezőgrafika 2 félév
Kovács Gyula András – Magyar Képzőművészeti Egyetem 2 félév

Megújul a kiskörút két szakasza

Új körforgalom készül
Faltól falig átépítik a nyári
szünetben a Tisza Lajos kör-
utat a nagyáruház mögött és
a Novotelnél, valamint meg-
épül az új körforgalom a Szil-
léri sugárút és a Debreceni
utca kereszteződésében.

– 2018 a beruházások éve.
Nincs olyan hét, hogy ne
kezdődne el valamilyen je-
lentősebb városi fejlesztés.
Most egyszerre három ösz-
szefüggő beruházást indí-
tunk el a belvárosban –
jelentette be Botka László
polgármester.  Ezek értéke
összesen 960 millió forint,
amiből 220 millió forintot
fedez az önkormányzat, a
többit pedig a Szeged ren-
delkezésére álló európai
uniós forrásból költik rá. 

A legjelentősebb elem ki-
vitelezési munkálatai el is
kezdődtek a napokban a
Tisza Lajos körút nagyáruház
mögötti szakaszán. Az átépí-
tés a kiskörutat érinti a Petőfi
Sándor sugárút és Boldog-
asszony sugárút között, faltól
falig. Tömegközlekedési és
kerékpársáv létesül, korsze-
rűsítik a busz- és trolimegál-
lókat, díszburkolatú járdák
épülnek, valamint bővülnek
a zöldterületek. A KÉSZ Zrt.
nyerte meg a kivitelezésre
kiírt közbeszerzést. A zöldte-
rületeken és a felújítandó
burkolatok kimérésével el-
kezdték a munkát, a forgal-
mat azonban csak az
iskolaév vége után korlátoz-
zák. A feladatot 130 napos
határidővel vállalták, azaz a

sávlezárásokkal járó beavat-
kozásokat nyáron elvégzik.  

A beruházás másik része
a Tisza Lajos körút másik
végén lesz, a Felső Tisza-part
és a Huszár Mátyás rakpart
csomópontjában. Szintén
buszsávot alakítanak ki, és
teljesen megújulnak a burko-
latok és a zöldfelületek. Ezt a
tendert a Délút Kft. nyerte. 
A polgármester hangsú-
lyozta, a belvárosi beruházá-
soknál elsősorban a tömeg-
közlekedési és kerékpársá-
vok kiépítését tartották szem
előtt, mert mindkét közleke-
dési forma iránt nő a lakos-
sági igény. A harmadik fej-
lesztés a Szilléri sugárút és a
Debreceni utca keresztező-
désében létesülő körfor-
galom. A csomópontban

ugyancsak a KÉSZ dol-
gozik. 

– Megtiszteltetés,
hogy ismét itthon dol-
gozhatunk. Azon le-
szünk, hogy az utas-
forgalomban és a kör-
nyékben lakók nyugal-
mában a lehető leg-
kisebb fennakadást
okozzuk. Határidőre mi-
nőségi munkát vég-
zünk – mondta a mun-
katerület átadásán Pin-
tyőke Marcell, a szegedi
KÉSZ csoport kommu-
nikációs vezetője. 

Geodéták dolgoznak a Tisza Lajos körúton. Sávlezárás csak 
nyáron lesz.
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Harminc éve pártsemleges a Szegedért Alapítvány

Jövőre eltáncolják a nagy árvizet
Sorozatunkban szegedi civil
szervezeteket mutatunk be.
Kiknek az érdekében szer-
veződtek, min dolgoznak je-
lenleg, miből működnek?
Ezúttal a Szegedért Alapít-
ványnál jártunk.

– 1989-ben, amikor létrejött
az alapítvány, kiírtunk egy pá-
lyázatot az emblémánkra és
a fődíjra. Egyedül Lapis And-
rás szobrászművész pályá-
zott. Ebből a tervből született
a Glattfelder téri Szeged mú-
zsája szobor – mutatta az al-
kotás kicsinyített változatát
Wagner-udvarbeli székhelyü-
kön a Szegedért Alapítvány
titkára, Bódi György. A ta-
nácskozótermükben György
József és lánya, Irma falfest-
ményen is megörökítette a
kalapos nőalakot, lábainál a
szegedi városházával, múze-
ummal, színházzal, zsinagó-
gával. Lépcsőházukat pedig
a díjazottak portréival díszí-
tették. A jeles névsor Szőke-
falvi-Nagy Béla matematikus-
sal kezdődik, és mások mel-
lett Telegdy Gyula endokrino-
lógussal, Bor Zsolt lézerfi-

zikussal, Straub F. Brunó bio-
kémikussal, Varga Mátyás
grafikus-jelmeztervezővel és
Gregor József operaénekes-
sel folytatódik. Legfiatalabb
korában, 30 évesen Juronics
Tamás táncművész, koreog-
ráfus vehette át az elisme-
rést. A Szegedért Alapítvány
rangját a díjazottjaik emelik,
hangsúlyozza a titkár. 

Bajtársi viszonyban

Harmadik éve „lakik” a civil
szervezet a Klauzál téren,

előtte a helyőrségi klubban
működtek. Onnan a Bajtársi
Klubbal együtt költöztek át
mostani helyükre. A bajtár-
sak újították fel a bútorzatot;
a körzeti képviselőknek és a
lakóknak is köszönhető a
sok növény és a rendezett
udvar. A tavalyi nagy sikerű
„gangversenyek” után az
idén is kamarakoncerteket

terveznek ebben a hangula-
tos környezetben. 

Az alapító

1988 októberében a városi
pártértekezleten Debreczeni
Pál, a Domet Ecsetgyár igaz-
gatója felállt, és bejelentette,
hogy szegedi gazdálkodó
szervezetek összefognak, és
a város szellemi életének
megbecsülésére létrehoznak
egy alapítványt. Akkoriban
éledt újjá a demokrácia; egy
évvel korábban került vissza
negyven év után a polgári
törvénykönyvbe az alapítvány
fogalma. – Pali közgazdász
volt, ilyen nagy formátumú in-
novatív és vállalkozó szel-
lemű embert keveset láttam.
Elkezdték a kezdeménye-
zésre összeszedni az első tíz-
millió forintot a Picktől, a
kábelgyártól, a gabonakuta-
tótól, a Finn–Magyar Barát-
ság Téesztől, a Vídiától. Az
alapítókból verbuválódott az
első elnökség – emlékezett
vissza Bódi György. – Én ak-
koriban kerültem ki a megyei
pártbizottságról. Megpályáz-
tam a megyei tanácselnöki
posztot, de megbuktam, és
ott álltam munka nélkül. Pali
hívott, hogy „akkora pofád
van, csináld ezt”! Így lettem
az alapítvány titkára.

– 9,2 millió forint állt ren-
delkezésre, az az alapveté-
sünk, hogy a 9 millióhoz nem

nyúlunk, csak gyarapítjuk. 
A fölötte lévő összeget költ-
jük gálaműsorra, pályáza-
tokra és a titkár, illetve
munkatársnője fizetésére.
Jelenleg is közreműködik a
tevékenységében Pali özve-
gye, a Pick, az önkormányzat,
a kábelgyár jogutódja, vala-
mint elkötelezett gazdasági
vezetők. Az önkormányzati
támogatás és adományok
mellett állami forrásból is ka-
punk pénzt – világította meg
működésük hátterét Bódi
György. – Olyan neves sze-
mélyiségeket sikerült meg-
nyerni az ügyünknek, mint
Gregor Jóska, Trogmayer
Ottó, akik tiszteletet ébresz-
tettek. A tudományos kurató-
riumot most Vécsei László
akadémikus vezeti, a művé-
szeti kuratóriumnak Kerek
Ferenc zongoraművész, tan-
székvezető, a társadalmi-ál-
lampolgárinak pedig Gellérfy
László újságíró áll az élén.

Nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy még nem fordult elő

olyan, hogy valaki ne vette
volna át a Szegedért Alapít-
vány díját.

A szervezet az évtizedek
során megőrizte politikai
semlegességét. Kezdettől
kétféle ügyet szolgálnak: ki-
emelkedő személyiségeket
ismernek el, emellett helyi
kezdeményezéseket segíte-
nek ösztöndíjakkal, könyvki-
adások és rendezvények
támogatásával. 

Nagy durranás 

Idén már odaítélték az ala-
pítványi díjakat, és javában
készítik elő a jövő évi gála-
műsort. Erről a titkár el-
árulta, hogy nagy meg-
lepetés várható, hiszen a
nagy árvíz 140. évforduló-
járól is megemlékeznek.
Felkérték Simoncsics Pál
koreográfust, hogy állítson
színpadra egy néptáncdrá-
mát a témáról. Megjelení-
tik majd a békés Tiszát, az
árvízi katasztrófát és Sze-
ged újjáépítését. Liszt Fe-

renc Éljen Szeged! című
zongoradarabját is felhasz-
nálják hozzá. 

Addig azonban még sok
víz lefolyik a Tiszán. Leg-
utóbb a Simándy énekver-
senyt támogatták, és kü-
löndíjat ajánlottak fel. Nyáron
koncertekre várják a közön-
séget a Wagner-udvarba. Év
végén pedig ismét kiírják a
pályázatot az ösztöndíjakra
és támogatásokra.

Barcelona-drukker
Bódi Györgyöt a szegediek a KISZ-ből is ismerhetik. Erről
humorosan úgy fogalmazott: „a múltamat vállalom, a je-
lenemre meg büszke vagyok”. Közgazdászként a non-
profit szervezetek gazdálkodásából doktorált, és
szakkönyveket is írt az alapítványok működéséről. Az
alapítványi munka hétköznapjain az lelkesíti leginkább,
hogy mind a 128 eddigi díjazottal beszélgethetett. 
A szakmája és hobbija tehát évtizedek óta egybevág. Ha
mindemellett marad ideje, szívesen néz focimeccset,
Barcelona-drukker.

– Lapis András szobrászművész álmodta meg az alapítvány fődíját, Szeged múzsáját. Az alkotás nagy méretű változata
a Glattfelder teret díszíti – mondta Bódi György.

Az idei fődíjas: Békési Imre nyelvész. 

A színvonalas gálaműsort Pirók Zsófia flamencoművész
előadása tette emlékezetessé. 
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Szegedről és környékéről be-
özönlött szegényekből alakult
ki az egykori Kukoricaváros
lakossága. Olcsó telkeket
kaptak a Mars tér szomszéd-
ságában, hogy kézművesként
és az iparban dolgozhassa-
nak. A városrészek történetét
bemutató sorozatunkat Ró-
kus múltjával folytatjuk.

– Apukám, Papp Ferenc fess
bajuszos fiatalember volt,
1906-ban, 23 évesen nevez-
ték ki előbb Szeged tűzoltópa-
rancsnokává, később főpa-
rancsnokává – idézi fel alakját
Papp Éva nyugdíjas szegedi ta-
nárnő, akit idén Szegedért em-
lékéremmel tüntetett ki a
közgyűlés. Péter László helytör-
ténész írja, hogy régen a bak-
terok és a polgárok feladata
volt a tűzoltás. 1870-ben ala-
kult meg az önkéntes tűzoltó
testület, 1879-ben pedig 32
fővel a hivatásos városi tűzol-
tóság. Eleinte a betegszállítást
is a tűzoltók végezték, az
1900-as években létesült ön-
álló mentőállomás a laktanyá-
ban, de még ekkor is a tűzoltók
látták el az ügyeletet. Csak az
egyetem ideköltözése után vet-
ték át a szolgálatot az orvos-
tanhallgatók, majd az orvosok. 

A szegedi tűzoltóság törté-
netéből Papp Éva felolvasta: 
– Győrben ülésezett az orszá-
gos tűzoltó szövetség, amikor a
tragikus sorsdöntő fordulatnak,
az 1914. június 28-i szarajevói
merényletnek hírét vették. „El-
hallgatott a cigány, megszűnt a
jókedv és vidámság, derékba
törtek a tanácskozások, a tűz-
oltó tisztek hazaszéledtek. És
feszült érdeklődéssel várta
mindenki a történteket. A moz-
gósítás napján hadba vonult a
szegedi hivatásos tűzoltóság

vezetője, Papp Ferenc is. Vele
együtt a 39 főnyi legénységből
26 tűzoltó.” 

– Ezzel megállt a munka,
szinte működésképtelenné
vált a szegedi tűzoltóság. Ön-
kéntesek segítettek, majd no-
vemberben, amikor a pa-
rancsnokhelyettes is bevonult,
a rendőrfőkapitány kérésére
apukát felmentették a katonai
szolgálat alól. Nagyon rövid
ideig szolgált, igazi háborúban
nem is vett részt. 1915 elején
elesett a vele együtt bevonult
öt bajtársa, és az önkéntes tűz-
oltók közül is hárman. Apuka,
ahogy ez a háború után szokás
volt, emléktáblát állíttatott a
Kossuth Lajos sugárúti lakta-
nya bejáratánál, a kapualjban.

Kuksósok

A budai főút másik oldalát, a
mai Rákóczi teret az idő tájt
nagy kaszárnya foglalta el. A
Mars téren katonai gyakorlótér
működött, mellette a Londoni
körút 1.-ben a 46. gyalogezred
laktanyája épült fel. A Mars tér
körül népesült be Rókus. A
teret az 1930-as években töl-
tötték fel és kövezték ki, majd
a piaccal más funkciót kapott. 

Lakossága a korábbi év-
századokban a más városré-
szek és a környező tanyák
szegényeiből került ki. Kishiva-
talnokok, céhen kívül rekedt
mesteremberek, napszámo-
sok, juhvágók, szappanfőzők,
disznóhizlalók negyede lett. A
disznótartáshoz itt megtermelt
takarmányról a korabeli iratok-
ban Kukoricaváros-

nak emlegették,
a rókusiakat pe-
dig csúfolkodva
kukoricapolgár-
nak, kukorica-
gyeröknek, pap-
jukat kukorica-
papnak. Csak-
hamar önálló
iparággá nőtte ki
magát a szap-
panfőzés: a disz-
nóvágás hulla-
dékát használta
fel, és a közeli fe-
hértói szikese-
ken söpört szék-
sóból lúgot ön-
töttek hozzá. A
kiváló minőségű
szappanból a
pesti, debreceni, gyulai és
bajai vásárokon több ezer má-
zsát eladtak a szappanfőzők,
tájszóval kuksósok. Más mel-
léktermékek feldolgozására
létrejött a szőr-, sörteipar, az
egyszerű kefekötőüzemből fej-
lődött ki az Első Szegedi Me-
chanikai Kefegyár Rt. 

Légszesz, gyufa, 
kender

Az iparosok és ipari munkások
beözönlésének köszönhető ró-
kusi lélekszám-növekedéshez
csak a Felsővárosé volt fog-
ható. Ám a megnövekedett ke-
reslet, illetve a gépesítés csak-
hamar kiszorította a kézműve-
seket, és ez a városrész lett
Szeged iparának székhelye.
Megtelepedett a légszeszgyár,
a Bakay-féle kendergyár, a gyu-
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gyár. A gyufagyár homlokzatán
ma is olvasható Szikra elneve-
zés nem az eredeti. Az egykori
Pálfi-féle cégből Szegedi Gyúj-
tógyár Rt. alakult, abból léte-
sült 1915-ben az osztrák–
angol érdekeltségű Szikra Ma-
gyar Gyújtógyárak Rt. telepe. 

A Kossuth Lajos sugárúti
mai BP-irodaház 1891-es épü-
letében eredetileg Európa leg-
nagyobb dohánygyára műkö-
dött, csak 1950 után ruha-
gyár. A főút másik oldalán, a
Damjanich utcai sarkon mű-
ködött a légszeszgyár, amely
gázból állított elő villanyt. A
gyárak és a vasútállomás kö-
zötti villamossíneket 1937-ig
teherszállításra is használták.
A helyi tömegközlekedés nem
sokkal korábban, 1853-ban
bérkocsikkal indult, ezt pár
éven belül lóvasút váltotta.
Telepét a forgalmas Budai út
mentén (a mai Pulz telepen)
alakították ki, ahonnan 1908-
tól villamosok hálózták be a
várost. 

Szürke nénikék

Rókusnak – bár igazi köz-
pontja nincs – városképi jel-
legzetességét a főút két
oldalán a templom és a kór-
ház, illetve az is-
kola adta. Kre-
tovics László plé-
bános és Oláh
János főiskolai
tanár plébánia-
történetéből ki-
derül, hogy első-
ként Újvárosként
emlegetik az ira-
tok a városrészt
1731-ben. Mai
nevét arról az
1739. augusz-
tus 1-jén, Vasas
Szent Péter nap-
ján szentelt
Szent Rókus-ká-
polnáról kapta,
amit a pestisjár-
vány elleni foga-
dalomból épített
a környék népe.
A helyén száz év
múlva (a város-
háza-építő fő-
mérnök) Vedres István tervei
alapján újabbat húztak fel.
Mivel a korábbi alapokat csak
részben bontották el, az
1911-ben emelt, neogótikus
stílusú templom elejének
padlója hatvan-hetven éve
látványosan süllyed. A plébá-
niatemplom pár évig a szé-
kesegyház szerepét is
betöltötte, amikor a püspöki
székhelyt Temesvárról Sze-
gedre helyezték, de a dóm
még nem készült el.

Az iskolaépület sem az
eredeti, a mait 1930-ban
építették. Érdekes ellent-
mondásként a krónikások

kiemelik, hogy a huszártor-
nyos épületbe a fiúk és lá-
nyok külön bejáraton át

léphettek, vélhetően a jó er-
kölcs védelme érdekében. A
homlokzatot azonban pucér
gyerekalakok díszítik. A
templom szomszédságában
áll az öreg városi kórház,
régi nevén közkórház, majd
I-es kórház. Az intézmény
1771-ben telepedett le Po-
zsonyi Ignác alapítványi fel-
ajánlásából. A betegeket
1854-től évekig Szent Vince
rendi apácák ápolták, akiket
„szürke nénikék”-ként emle-
gettek. Ám őket eltávolítot-
ták, mert nemi betegeket és
szülő nőket nem szívesen
láttak el.

Központját a temploma, kórháza és iskolája adta

Szegénytelepből iparnegyed lett a Kukoricaváros

– Apukám 31 évesen lett
Szeged tűzoltó főparancs-
noka – mutatta a fényképét
Papp Éva.

– Vasas Szent Péter apostolt angyal
szabadította meg jeruzsálemi fogságá-
ból – mondta a rókusi templomban álló

egyedülálló japánakácfa szoborról 
Kretovics László plébános.A mai Kossuth Lajos sugárút

1920 körül a rókusi templom tor-
nyaival. Archív fotók: a Móra Fe-
renc Múzeum gyűjteményéből

Rókus harmadik temploma
az 1920-as években. Rókus az 1879-es árvízben Plohn Illés fotóján.



Feketeházy János a Belvá-
rosi híd tervezője – ez volt
április végi rejtvényünk
megfejtése. Hogy ki volt Fe-
keteházy János? Az egyik
legnagyobb magyar híd-
építő mérnök, akinek csak
1934-ben került fel a neve a
hídra, miután dr. Lósy-
Schmidt Ede bebizonyította,
a szegedi híd tervezője nem
Gustave Eiffel, hanem Feke-
teházy János volt.

Feketeházy János munkás-
sága jelentette a nagyobb fo-
lyók feletti magyar hídépítés
kezdetét. Feketeházy életmű-
vének jelentőségét jól szem-
lélteti, hogy 1870 és 1912
között minden MÁV-hidat ő
tervezett, vagy közreműkö-
dött annak tervezési folya-
matában.

Alacsony beosztás, 
kis fizetés

Feketeházy 1842. május 
16-án született Vágsellyén,
Feketeházy Domonkos és Fe-
kete Anna másodszülött 
fiaként. A párnak összesen
hat gyermeke született. Apja
cseh származású kántor-ta-
nító volt. A közeli Nyitrán
érettségizett 1861-ben, egye-
temi tanulmá-
nyait Bécsben
és Zürichben
v é g e z t e .
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Bécsben helyez-
kedett el az

Osztrák Államvasút igazgató-
ságán. 1866-ban gyakornok-
ként részt vett a Boszpo-
rusz-csatorna és a wien-stad-
laui Duna-híd tervezésében.
A kiegyezés után hazaköltö-
zött. Életrajzai általában úgy
fogalmaznak, megalázóan
alacsony, mérnökgyakornoki
állást kapott a Vasútépíté-
szeti Igazgatóságnál, arány-
lag kis fizetéssel.

135 éve Szegeden, egy
szeptemberi napon

Feketeházy néhány év alatt
komoly hírnévre tett szert,
ennek volt bizonyítéka a sze-
gedi közúti híd, amit a nagy
árvíz után kezdtek el építeni.
A tervpályázatra csak olyan
irodák jelentkezhettek, ame-
lyek azt is vállalták, hogy fel-

építik a hidat. A párizsi
Eiffel cég két tervvel pá-
lyázott, az egyik Fekete-
házy munkája, amelyet

éppen a tervező szakmai
hírneve miatt vett meg a

francia cég. 1880-ban a
Gazdasági Mér-
nök című újság-
ban a következő
volt olvasható:
„Az elfogadott
(terv) Eiffel-féle,
melyet külön-
ben magyar
mérnök, az
ö s s z e k ö t ő
vasúti híd s
az operaház

vastetőzeté-
nek ismert szer-

kesztője, Feketeházy János
tervezett.” 

Az építés körülbelül há-
rom évig tartott, az építményt
1883-ban adták át a forgalom-
nak. „A szegedi gyalog vas híd
fel szentelése és a közlekedés-
nek átal adása Szeptember ho
16-dikán 1883. évben” – írta
Lehotai Mihály, aki nemcsak a
családi életük legfontosabb
eseményeit, de Szeged és a
nagyvilág különleges történé-

seit is lapra vetette. Ebből is
látszik, óriási esemény volt a
szegediek életében a hídavató.
Lehotai visszaemlékezései
nemrégiben kerültek be digitá-
lisan a Móra Ferenc Múzeum
gyűjteményébe.

Jó magyar szokás 
szerint

Feketeházy János a legtöbb
leírás szerint soha nem ka-
pott komoly elismerést, és fő
műveit is elvitatták tőle. Az
1883-ban átadott szegedi
közúti hídra is csak 1934-
ben került fel az az emlék-
tábla, amely szerint ő a híd
tervezője, és az is csak az-
után, hogy dr. Lósy-Schmidt
Ede megírta azt a cikket,
amelyben bebizonyította,
hogy a szegedi híd tervezője

nem Eiffel, hanem Fekete-
házy János volt.

A Belvárosi híd 1944.
szeptember 3-án légitámadás
miatt részben megsemmisült,
majd október 9-én az oro-
szok elől visszavonuló német 
csapatok felrobbantották. A 
roncseltávolítás után 1947 ta-
vaszán kezdődött el az új híd
építése. Az acélszerkezet
gyártását a Győri Wagongyár,
a Ganz-gyár és több kisebb
műhely végezte. A hidat a
MÁVAG szerelte össze. 1948-
ban adták át a forgalomnak.
Forrás: Index, Móra Ferenc
Múzeum, tudomanyplaza.hu
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Az egyik legnagyobb magyar hídépítő mérnök tervei alapján épült a Belvárosi híd

A szegedi hídember: Feketeházy János

Feketeházy János emlékezete
• Vágsellyén emléktábla és a róla elnevezett 

Magyar Házban emlékszoba őrzi emlékét.
• Budapesten (a BME mellett) utcát neveztek 

el róla.
• Szegeden a mérnökpanteonban 2008-ban 

avatták fel a mellszobrát (képünkön) a Szent 
István téren.

Feketeházy János mérnöki munkái
• Az összes 1912 előtt, a Magyar Királyi Államvasutak 

által épített vasúti híd
• A Fővámház (ma Budapesti Corvinus Egyetem) tető-

szerkezete (1870–74)
• Az első összekötő vasúti híd a Dunán, Budapesten 

(1873–76)
• A fiumei forgóhíd
• A szegedi közúti Tisza-híd (1883)
• A Keleti pályaudvar vágánycsarnokának acél tetőszer-

kezete (1884)
• Az Operaház tetőszerkezete (1884)
• A szolnoki vasúti Tisza-híd (1888)
• A Komárom és Révkomárom közötti Erzsébet híd 

(1891–1892)
• Az Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria híd 

(1893–1895)
• A Szabadság (volt Ferenc József) híd, amely az első 

olyan híd volt Budapesten, amelyet magyar tervező 
épített, és magyar alapanyagokból készült (1894–
1896)

Feketeházy János.
Forrás: Wikipédia 

1904. A Roosevelt (koráb-
ban Rudolf) tér, előtérben a

Belvárosi híd feljárója és
vámházai, szemben a Móra

Ferenc Múzeum. (fent)  
Fotó: Fortepan 

Vámházak a hídon, ame-
lyen 1930-ig hídpénzt kel-

lett fizetni. Piac a Roosevelt
(korábban Rudolf) téren a

két világháború között.
Fotó: Móra Ferenc Múzeum

1882. november. Épül a szegedi közúti híd. Fotó: Móra Ferenc Múzeum
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Ragályi Elemér életmű-, Joe Cook fődíjas
a Zsigmond Vilmos filmfesztiválon

Antony Petrou rendező (középen) kezében a fődíjjal. Ő vette át operatőre, Joe Cook 
helyett a 2. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját A hang című film

fényképezéséért. 

Szabó Gábor zsűrielnök szerint a rövid- és kisjátékfilmek
között vannak az igazán izgalmas alkotások. A világhírű
magyar operatőr szerint a szegedi filmfesztivál méltó Zsig-
mond Vilmos szellemiségéhez.

Piotr Sobocinski, rendezte
Mészáros Márta.

A 20 fős diákzsűri a Sha-
olin Kung Fu futballcsapatról
szóló Vasfej kínai–német film
operatőrét, Christian Maria
Löhrt díjazta.

Szeged díját Helstáb
Martin nyerte, aki Az egér,
aki egér akart lenni című fil-
met fényképezte.

A kritikusok zsűrije kü-
lön dicséretben részesítette
A távolság/Ara című iráni
mozit.

A Kritikusok díját a Wel-
come című film operatőre,
Bántó Csaba kapta.

A VisionTeam és a Spe-
cial Grip Hungary által a leg-
jobb fiatal operatőrnek fel-
ajánlott díjat a Hypnosis és
A rossz színész című filmek
fényképezéséért Tóth Leven-
te operatőr nyerte.

Az animációs kategória
díját a különböző mozgóké-
pes technikák virtuóz és ere-
deti szellemű ötvözéséért a
Mascarpone című film opera-
tőre, Jana Pape kapta.

A kísérleti film kategória
díját a Távolság (Distance)
című film operatőre, Zurbó
Dorottya kapta.

A dokumentumfilmes
kategória díját A monostor
gyermekei operatőre, Arun
Bhattarai nyerte.

A legjobb kisjátékfilm
díját a Földiek operatőre,
Gyuricza Mátyás kapta.

A legjobb nagyjátékfilm
díját a XIV. Lajos halála érde-
melte ki, operatőre Jonathan
Ricquebourg.

Az életműdíjat Ragályi
Elemér Kossuth- és Balázs
Béla-díjas magyar operatőr-
nek ítélték oda.

A fesztivál fődíját A hang
című film operatőre, Joe
Cook kapta.

A 2. Zsigmond Vilmos Nem-
zetközi Filmfesztiválon össze-
sen 16 díjat és elismerést
osztottak ki: a szakmai zsűri
által megszavazott fődíj és
kategóriagyőztesek mellett a
kritikuszsűri, a diákzsűri, va-
lamint a közönség is jutal-
mazta az általuk legjobbnak
tartott művet. Díjat ajánlott
fel Szeged városa, valamint 
a filmforgatási eszközöket
gyártó Special Grip Hungary
és a VisionTeam is.

A filmfesztivál legfőbb tá-
mogatója idén is Szeged vá-
rosa volt, mellette az EMMI,
az NKA, a NMHH, továbbá
olyan szakmai szervezetek
segítették a fesztivál megva-
lósítását, mint az Európa Ci-
nemas, a Magyar Filmmű-
vészek Szövetsége, az
IMAGO, az Art Mozi Egyesü-
let, valamint az amerikai ASC
és a Magyar Hollywood Ta-
nács. Idén az Interreg–IPA
Magyarország–Szerbia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési
Program Filmy projektjébe is
bekapcsolódott a fesztivál,
ami egyúttal távlati együtt-
működést is jelent, szerbiai
filmek bemutatása mellett
egy jövőbeli, közös filmiskola
indítása is a tervek között
szerepel.

Szabó Gábor, a zsűri el-
nöke arról beszélt a záróün-
nepségen a Belvárosi mozi-
ban, hogy az ilyen fesztiválo-
kon derül ki leginkább, hogy
az igazán izgalmas alkotá-
sok a rövid- és kisjátékfil-
mek között vannak. Annak is
örült, hogy a fesztivál már
most elérte célját, és méltó
Zsigmond Vilmos szellemi-

ségéhez. Tóth Károly önkor-
mányzati képviselő a foga-
dáson megköszönte a fesz-
tivál támogatását, és hang-
súlyozta, Szeged büszke
erre a fesztiválra. Jávorszky
Iván, a házigazda Szegedi
Rendezvény- és Médiaköz-
pont első embere annak
örült, hogy nagyon sokan ne-
veztek a fesztiválra, megkö-
szönte Szabó Évának, a Bel-
városi mozi vezetőjének, a
rendezvény ötletgazdájának
a munkáját, egyúttal biztosí-
tott arról mindenkit, lesz jö-
vőre folytatás, várnak min-
denkit vissza.

A díjazottak:
A fesztivál szakmai zsű-

rije dicséretben részesítette
kisjátékfilm kategóriában a
Wonder című hazai film ope-
ratőrét, Balázs István Ba-
lázst.

Szintén dicséretben ré-
szesült A távolság/Ara című
iráni film operatőre, Peyman
Abbaszadeh, valamint az Ez
csak egy pisztoly című ameri-
kai film operatőre, Jonathan
Chou.

Kísérleti film kategóriá-
ban dicséretben részesült
a Monoscape című német 
alkotás, operatőre Simon 
Baucks.

Dokumentumfilm kate-
góriában a szakmai zsűri di-
cséretét kapta a Balu című
magyar film, operatőre Chil-
ton Flóra, rendezője Czakó
Adorján.

A fesztivál közönségdíját
az idén alapította a Nemzeti
Média- és Hírközlési Ható-
ság, nyerte: az Aurora Borea-
lis – Északi fény, operatőre:

Pályázatot hirdetett a Sze-
gedi Alliance Française Fran-
cia Kulturális Egyesület me-
sék írására és színezhető fe-
kete-fehér illusztrációk készí-
tésére.

A Szegedi Alliance Française
Francia Kulturális Egyesület
pályázatot írt ki a 6–14 éves ál-
talános iskolás korosztály szá-
mára. A pályázat célja olyan
mesék írása, amelyek valami-
lyen ponton kapcsolódnak a
frankofón világhoz. A mesék
helyszíne, egy-egy szereplője
vagy akár csak a mese egy
pontja tartalmazzon olyan jele-
netet, amely megjeleníti a fran-
cia világ valamely elemét,
legyen az akár földrajzi, törté-
nelmi, irodalmi, gasztronómiai
vagy képzőművészeti jelenség.

A mesék terjedelme maxi-
mum két A4-es oldal; a mesék
nyelve lehet magyar, illetve

francia is. A pályázók közül
előnyben részesülnek azok,
akik egy-egy rajzot is mellékel-
nek a mese mellé. A mesét ír-
hatja egy tanuló is, de cso-
portmunka is lehet (több ta-

nuló, illetve egész osztály – ez
esetben mindenki nevét feltün-
tetik a szervezők).

A meséket Word-formá-
tumban, az illusztrációkat pe-
dig .jpg formátumban e-mail-
ben lehet elküldeni a sze-
ged@af.org.hu címre. A pá-
lyázat beadási határideje:
május 31.

A zsűrit a Szegedi Alliance
Française elnökségi tagjai al-
kotják. A pályázat eredményé-
nek kihirdetése: június 30. 
A kiválasztott, zsűrizett mesé-
ket, rajzokat az egyesület meg-
jelenteti egy mesekönyvben,
amelyet előreláthatóan szep-
temberben mutatnak be ünne-
pélyesen, és ekkor adják át
a díjakat is. A díjazott pályáza-
tok és a támogatást adó felké-
szítő tanárok a könyvben való
megjelenésen túl 10 000 fo-
rint értékű ajándékutalványt
kapnak.

Pályázatot hirdetett az Alliance Française általános iskolásoknak

Írjunk együtt mesekönyvet!

Előnyt élveznek azok, akik rajzot is mellékelnek a mese mellé. Képünk illusztráció 

A kiválasztott, zsűri-
zett meséket, rajzo-
kat az egyesület
megjelenteti egy me-
sekönyvben, amelyet
előreláthatóan szep-
temberben mutatnak
be ünnepélyesen, és
ekkor adják át a díja-
kat is. A díjazott pá-
lyázatok és a támo-
gatást adó felkészítő
tanárok a könyvben
való megjelenésen
túl 10 000 forint ér-
tékű ajándékutal-
ványt kapnak.

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett for-
mában adja közre.

POSTABONTÁS

A jó szúnyog
Vendégek, egy középkorú há-
zaspár látogatott el hozzánk
évekkel ezelőtt egy kellemes
nyári szombat délután. Alko-
nyodott már, túl voltunk a sü-
tögetésen, már a köny-
nyedebb beszélgetés, a bo-
rozgatás volt soron. Hogy egé-
szen pontos legyek, fröccsöt
ittunk, sok szódával. A tera-
szon ültünk, a vendégpár, a
nejem, valamint az 5 és 7
éves lányunk, Zsófi és Zita. A
szúnyogok kezdték jól érezni
magukat, zümmögtek szana-
széjjel. És csíptek. Egy dara-
big az ember kínosan viseli,
de egy idő után csak elkezd-
tem én is vakarózni. A gyere-
kek már korábban így tettek.
Meg is jegyeztem, mint aki jól

értesült, amit nem sokkal ko-
rábban olvastam:

– Azt mondják – mondtam
enyhe vakarászás közben –,
hogy akinek rákja van, azt nem
csípik a szúnyogok…

Majd kis szünet után meg-
szólalt a vendégünk:

– Tényleg – mondta az asz-
szony –, igaz lehet, engem
nem csípnek…

No, itt akadt el a beszélge-
tés, legalábbis egy ideig.

Teltek-múltak az évek, 15
év is eltelt már azóta a nyár
óta, amikor egy este sírva jött

haza a nagylányunk, hogy da-
ganatot találtak nála. Rák vagy
nem, nem lehetett még tudni.
Mindenki napokig ideges volt.

Az egyik este, dolgoztunk
még kicsit a kertben, mivel
gyorsan jött a tavasz. Munka
volt bőven. És a szúnyogok
akkor is zümmögtek. És egy-
szer csak meghallom a kicsit
távolabb gyomláló Zita biztató,
bizakodó hangját:

– Finom a vérem. Csípj
meg, jó szúnyog. Ne félj, nem
foglak bántani.

Majd rövidesen mosolygó
arccal szaladt hozzám:

– Nézd, nézd, megcsípett a
szúnyog! Megcsípett! Akkor,
ugye, nem is vagyok rákos…

Mert vannak jó szúnyo-
gok is.
Gál Ferenc
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Tizenegy év után újra a dobogó tetejére állhatott a Tisza-parti csapat

Veszprémben lett bajnok a MOL-PICK Szeged!

Hat szegedi is dobogóra állhatott a világkupán

Önmagukat szárnyalták túl
Díjazták Szeged

legjobb sportolóit és edzőit  
Szeged napja alkalmából három versenyző és három edző
kapta meg a Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjat a
várostól. Képünkön balról jobbra: Joób Márton sportbizottsági
elnök, Domokos Mihály, a Szegedi Kosárlabda Egylet elnöke,
Gellért Gáborné, aki férje, a Haász SZUE szakedzője helyett
vette át a díjat, Birkás Balázs, az NKM Szeged VE világbajnok
kajakosa, Kónya Zsófia, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület olim-
piai negyedik helyezett versenyzője, Kiss Norbert, az Alabár-
dos-Szegedi TE válogatott tekése, Szentgyörgyi Pál alpol-
gármester és Popovics János, az ATSK Szeged edzője.

mindkét szegedi ott akar
lenni Tokióban 2020-ban. 

Párosban Nádas Bence
új társat kapott, és bár csak
pár alkalommal evezett
együtt a győri Erdőssy Csa-
bával, a kevés idő ellenére 
is sikerült egy bronzérmet
nyerniük K2 500 méteren. 
A még ifjúsági korú Nagy Bi-
anka élete első felnőtt ver-
senyén ült hajóba a Maty-
éren. C1 500 méteren a do-
bogó harmadik fokára állha-
tott fel, ami abszolút bra-
vúrkategória a fiatal kenus-
tól. Nem utolsósorban a
klub paraversenyzője, Suba
Róbert is gazdagította vitrin-
jét. Kajakban kétszáz méte-
ren bronzérmes lett.

Kárász Anna aranyérmet lapátolt össze K1 1000 méteren
a szegedi világkupán. Forrás: Magyar Kajak-kenu 

Szövetség 

Kiemelkedő eredmények az
NKM Szeged VE versenyzői-
től. Egy arany-, egy ezüst- és
három bronzérem volt a ter-
més a Maty-éren rendezett
világkupán.

Ugyan nem ez volt az idei év
legfontosabb versenye, de a
magyarokra, és azon belül a
szegediekre abszolút nem le-
hetett panasz. A szegedi vi-
lágkupán mindhárom színű
éremből került az NKM Sze-
ged VE versenyzői nyakába. 
A legfényesebb érmet a nem-
zetközi mezőnybe visszatérő
Kárász Anna szerezte meg.
K1 1000 méteren magabiz-
tos versenyzéssel ért célba,
úgy, hogy a világbajnok kaja-

kos specialitása az 500
méter. Ezüstérmes lett Bir-
kás Balázs és Kuli István K4
500 méteren. Ez a szám ki-

emelkedően fontos a két év
múlva esedékes olimpia
miatt, így még inkább érté-
kes ez a helyezés, mivel

Csak előre! Népes szurkolótábor kísérte el Veszprémbe a csapatot, amely együtt ünnepelt
a drukkerekkel. 

kat, de egyetlen gólra kerül-
tek attól, hogy összesítés-
ben ők álljanak jobban. Erre
végül a 120 perc során egy-
szer sem volt példa, Szege-
den 32–28-ra nyert a
MOL-PICK, a királynék váro-
sában 29–26-ra Ljubomir
Vranjes gárdája nyert, de
összesítésben egyetlen gól-
lal jobb volt a MOL-PICK. 

Ki hitte volna, amikor a
Budakalász döntetlent ért el
az újszegedi sportcsarnok-
ban, vagy amikor az ősi rivá-

Juan Carlos Pastor együttese története harmadik bajnoki
címét ünnepelte. 1996 és 2007 után újra a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott fel a MOL-PICK Szeged csa-
pata.

A magyar kézilabda ünnepe
volt a 2017/2018-as szezon
bajnoki döntőjének máso-
dik felvonása. Talán évtize-
denként játszanak olyan
finálét, legyen szó bármilyen
sportágról, ahol az utolsó
másodpercekig nem lehet
tudni, ki megy a mennybe.
Valóságos érzelmi hullám-

vasút volt a Telekom Veszp-
rém–MOL-PICK Szeged 
mérkőzés. 5–1-re, majd
10–4-re is vezetett a Tisza-
parti alakulat, rendkívül
nehéz helyzetbe hozva a
címvédőt. Majd a második
félidőben a feje tetejére állt
minden, a bakonyiak nem-
hogy ledolgozták hátrányu-

Már Veszprémben, rögtön a meccs után elkezdte az ünneplést a szegedi csapat. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka 

lis kilenc góllal nyert Szege-
den, hogy az idény végén ti-
zenegy év után bajnoki
címet ünne-
p e l h e t n e k
Bodó Richár-
dék! És így
méltó búcsút
vehet a klub
ikonja, Zubai
Szabolcs, aki
csaknem tíz
év után távo-
zik Szeged-
ről, és teszi át
a székhelyét
Orosházára.
M a g y a r o r -
szág legjobb
férfi kézilab-
dacsapata tehát a MOL-PICK
Szeged. Így több ezer ember
skandálhatta még vasárnap
éjjel a Dóm téri ünneplésen,
hogy „Mi vagyunk a legna-
gyobbak, hej, hej!”.

– Ez a klub, Szeged vá-
rosa, a szurkolók nagyon

megérdemelték már ezt a
sikert! A szezon közepén
nehéz helyzetben vol-

tunk, de hit-
tünk a mun-
kában, min-
dent a nullá-
ról kezdtünk,
és sikerült el-
érni a célun-
kat. Ez a baj-
noki cím a
M O L - P I C K
Szeged csa-
ládé. Köszö-
nöm az elnök
úrnak, a ve-
zetőségnek a
bizalmat a
nehéz idők-

ben, a játékosaimnak, a
csapatnak és szurkolóknak!
– mondta Juan Carlos Pas-
tor, a MOL-PICK Szeged ve-
zetőedzője. Az élmény örök,
de jövőre meg kell védeni a
címet, ami talán még nehe-
zebb feladat lesz.

Ez a klub, Szeged vá-
rosa, a szurkolók na-
gyon megérdemelték
már ezt a sikert! 
A szezon közepén ne-
héz helyzetben vol-
tunk, de hittünk a
munkában, mindent
a nulláról kezdtünk,
és sikerült elérni a cé-
lunkat.
Juan Carlos Pastor, a MOL-
PICK Szeged vezetőedzője
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az asztalnál eldől
minden  
Időpont: május 29., kedd, 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont

Ezzel a címmel tart előadást
Magyarország első számú pro-
tokollszakembere, Görög Ibo-
lya a Pedagógiai estéken.
„Láttad te már enni?” – azt hi-
szem, ez az a kérdés, ami
egyértelműen hiteltelenít bár-
kit. Nemcsak valami elegáns

étteremben, de otthon is tisz-
teljük meg az ételt. Az előadás
segít abban, hogy az evés örö-
mét kulturáltan élvezni tudjuk.
Lesz szó az étel- és italsorok-
ról, az étkezési ültetési rendek-
ről, a terítésről, az ülve evés
titkairól. Mivel ma már nagyon
sok rendezvényen állva esz-
nek, erről is beszél majd Görög
Ibolya.

az evés léleKtana,
avagy mi történiK
azoKKal, aKiKneK csaK
az evés jár az eszüK-
ben?
Időpont: május 31., csütör-
tök, 18 óra
Helyszín: Campus
Nincs még egy olyan hétköz-
napi, mégis több szempontból
is kutatott tevékenység, mint
az evés. Odafigyelünk a meny-
nyiségére, a minőségére, kul-

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét
és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő:
május 30. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A Tisza az építő és a pusztító víz. A nyertes: Györkiné Herczeg Ágnes. Gratulálunk.

túránként és házanként is el-
térő. Ha eszünk, boldogok va-
gyunk, ha túl sokat eszünk,
már nem feltétlenül leszünk
azok. Az emberi agy és az
elme hogyan szolgálja ki az
evést, mik a legújabb trendek
és a legnagyobb tévhitek az
evéssel kapcsolatban, ha a
pszichológia szemszögéből
vizsgáljuk? Mi az étkezés sze-
repe az ember egyéni és kol-
lektív életében? Hogyan
választjuk meg a fogyasztott

termékeket? Hogyan együnk,
hogy jól legyünk? Mi történik
azokkal, akiknek kórosan csak
az evés jár az eszükben? 

Moho sapiens és az evés
lélektana címmel tart a
témáról előadást For-
gács Attila klinikai szak-
pszichológus a Mindset
Pszichológia szervezésé-
ben. Az előadás után ke-
rekasztal-beszélgetést
rendeznek, amelynek
résztvevői: Rafael Beatrix
klinikai szakpszicholó-

gus, Szilárdi Réka vallás-
kutató és szociálpszichológus,
valamint Mihalik Árpád szoci-
álpszichológus.

KríziseK által fejlő-
dünK
Időpont: június 1., péntek,
17.30
Helyszín: Somogyi-könyvtár
A Mentor(h)áló Pedagógiáról
másképp sorozatának záró-
programjában Gyarmathy
Éva Prima díjas klinikai és
neveléslélektani szakpszi-

chológus lesz a vendég. Elő-
adásának címe: Krízisek
által fejlődünk. A részvétel in-
gyenes, de regisztrációhoz
kötött!

amiKet még el Kellene
mondani, mielőtt elme-
gyünK…
Időpont: június 2., szombat,
19.30
Helyszín: régi zsinagóga
Még ezt elmondom, aztán me-
gyek címmel láthatják a temes-
vári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház előadá-
sát. Egy név. Két év-
szám és egy kötőjel.
Mintha ezzel mindent
el lehetne mondani.
Hogy hogyan élt, mi-
lyen ember volt, hogy
szerette-e a csokolá-
dét, vagy hogy mi volt
a kedvenc színe.
Hogy hányszor sírt
örömében, és hányszor, mert
szomorú volt. Hogy volt-e iga-
zán szerelmes… Hogy mit gon-
dolt életről és halálról… 

Levko Esztella és Magyari
Etelka előadása finom mozdu-
latokkal bogozza a szálakat az
elmúlás, az elengedés, az elfo-
gadás körül (fotó: Petru Cojo-
caru). Nem keres válaszokat,
de kérdez, aláhúz és felkiált.
Közel hozza és idézőjelbe teszi
mindazt, amiről nem vagy csak
alig beszélünk. Nem ítél, csak
felmutat. A törékenységet, a
mozdulatok és a szavak visz-
szavonhatatlanságát, az élet
teljességét, amely mindig ön-
magába fordul vissza. Teret

és időt nyit azoknak a dol-
goknak az elmesélésére,
amiket még el kellene mon-
dani, mielőtt elmegyünk…
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KOS (III. 21–Iv. 20.) 
Jövő héten tele lesz
energiával, amit ha

jól használ fel, vál-
toztatni tud egy önt rég-
óta zavaró problémán.
Végre a tettek mezejére
léphet.

BIKA (Iv. 21–v. 20.) 
Alapvetően racio-
nális embernek

tartja magát, de ez
teljesen háttérbe szorul,
amikor szerelembe esik,
és valahol ez természe-
tes is.

IKreK (v. 21–vI. 21.)
Hangulatváltozá-
sokkal teli jövő

hete lehet. Aki tá-
mogatja a nehezebb idő-
szakokban, megérdemli,
hogy a jó napokat is vele
töltse.

rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Eddig öntől ritkán
tapasztalt szorga-

lommal veti bele
magát a munkába. Tart-
sa meg ezt a remek hoz-
záállását, és hamar elő-
rébb fog lépni.

OrOSzlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Mindenki
életében előfordul,

hogy meg kell állnia
egy pillanatra, hogy utá-
na folytatni tudja. Ne le-
gyen önmagával olyan
szigorú.

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Időnként, ami-
kor elkapja a vágy,

hogy kimozduljon a
barátaival, úgy érzi, nem
marad magára elég ide-
je. Válassza azt, amelyik
jobban feltölti.

Mérleg (IX. 23–X.
22.) A megszokott-
nál fáradtabb lehet

a héten, ezért inkább
csak elfogadja mások ta-
nácsait, javaslatait. Ha-
marosan azonban kitűnő
híreket kaphat.

SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Párjával vitás
napok előtt állhat-

nak, azonban az ösz-
szes nézeteltérésüket
sikerül rendezniük. Ez-
után a kapcsolatuk erő-
sebb lesz, mint valaha.

nyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Jellemző önre,
hogy nagy odafigye-

léssel dolgozik, ezért
tudja, az utóbbi idők
munkahelyi problémái
mögött magánéleti gond-

jai állnak.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Az utóbbi időben
sokszor erőltette rá

az akaratát a párjára,
pedig egy komoly kap-
csolatban elengedhetet-
len az őszinte, nyílt kom-
munikáció.

vízönTŐ (I. 21–II. 19.)
Pénzügyei rende-
ződni látszanak, és

ez az utóbbi időben
nem túl jó szerelmi hely-
zetén is segíteni fog, hi-
szen újra tele lesz ön-
bizalommal.

Halak (II. 20–III. 20.) 
Környezetében min-

denki tudja, hogy
nem tud egy helyben

maradni, és mindig csi-
nálni akar valamit, de
néha fontos értékelnie
azt, amije van.
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Jurányi Attila fotója a Fortepanon 1959-ből Szegedről.
A gyermekeket ünnepeljük a hétvégén. Talán a legszeb-
ben Peter Handke írt a gyermekkorról versében: „Mikor
a gyermek gyermek volt, nem tudta, hogy ő gyermek.
Mindennek lelke volt még, s egy volt minden lélek. Mikor
a gyermek gyermek volt, semmiről nem volt véleménye.

Nem volt megrögzött szokása, elszaladgált a helyéről,
törökülésben ült, forgója volt a feje búbján, és nem gri-
maszolt, ha fényképezték. (…) Mikor a gyermek gyer-
mek volt, magával ragadta a játék, most, mikor annyi
dolga van, mint akkor, most belefeledkezni csak a mun-
kába tud.”

Május 26.
szombat

Május 27.
vasárnap

Május 28.
hétfő

Május 29.
kedd

Május 30.
szerda

Május 31.
csütörtök

Június 1.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: felhős, esős idő

Forrás: koponyeg.hu

HOrOSzKóP

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Május 28., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének legfon-
tosabb heti eseményeiről – bő-
vebben.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
Május 29., kedd, 19.25
Veszprém, Szolnok, Kecske-
mét, Békéscsaba és Debrecen
– öt színház, öt előadás.
SZEMKÖZT 
Május 30., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a Sze-
ged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét té-
májáról.
TV SZÍNHÁZ – SZÍNHÁZI
KÖZVETÍTÉS
Június 2., szombat, 20 óra
Ben Jonson Volpone című ko-
médiájának közvetítése felvé-
telről a Szegedi Nemzeti
Színházból.
SZEGEDI HÍREK
Május 28.–június 1., hétfő–
péntek, 19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelent-
kezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

MÁJUS 28., HéTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)

MÁJUS 30., SzerdA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 13.00–14.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)
nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvényközpont – Felső
Tisza-part 2.)
Kormos Tibor: 17.00–18.00 (Odesszai fiókkönyvtár – Szé-
kely sor 11.)
dr. Berkesi Ottó: 15.00–16.00 (Polgármesteri Hivatal Sző-
regi Kirendeltség – Szerb u. 21.)

JÚnIUS 2., SzOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)

26/12
Fülöp,
evelin

27/13
Hella

28/15
emil,

Csanád

27/15
Magdolna

28/15
Janka,

zsanett

27/15
Angéla,

Petronella

25/14
Tünde

Szeged régen

12 l TARKABARKA

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT: 2018. 05. 11-
én Kómár Ferenc és Vona
Katalin, Gál Tamás és Kaku-
szi Krisztina Erzsébet, Grigor-
janc Szergej Mihajlovics és
Papp Petra, Kolozsi Kászló
és Dudás Anett Tünde, Ham-
balkó Dávid és Tóth Vanda
Tímea, Szűcs László és Tröm-
bőczki Katalin Zsuzsanna;
2018. 05. 12-én Gyuris Sán-
dor és Varga Edina Csilla, Ka-
tona Péter és Tóth Brigitta,
Tumbász Norbert és Balzam
Sarolta, Horváth Csaba és

Brandt Bernadett, Ábrahám
Krisztián és Fábián Zsanett,
Almási Péter és Zelei Ildikó,
Kiss Attila és Bodor Tímea,
Csonka János és Balázs Kla-
udia, Kiss László és Szabó
Kitti Marina, Bálint László és
Ladányi Zsuzsanna.

SZEGEDEN SZÜLETETT:
Szlobodnyik Péter Csabának
és Hornok Tündének 2018.
05. 06-án Zara, Bodó Attilá-
nak és Hanák Katalinnak
2018. 05. 07-én Adél, Török
Zoltán Kornélnak és Csíkos
Anitának 2018. 05. 07-én
Olivér, Tandari Krisztiánnak
és Kiri Éva Piroskának
2018. 05. 11-én Gréta, Ván-
dor Imre Tamásnak és Ba-
lázs Bernadettnek 2018. 05.
12-én Villő utónevű gyer-
meke született.
Gratulálunk!


