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Nő a diplomá-
sok iránti

kereslet 
GKI: a modern,
fejlett gazdasá-
gok innováció-

vezéreltek.

Három arany,
egy ezüst, 
két bronz!

Három világbaj-
noki címet szerez-

tek a szegediek 
a kajak-kenu vb-n.

Segélyen él
Dömsödi Gábor 
Az egykori tévés

elvesztette a
pásztói időközi
polgármester-

választást.

Kezdődik 
az iskola 

Tóth A. Péter
jegyzete, 

aki 18 évig 
tanított 

Alsóvároson.

Tudta, hogy régebben a savanyú tejföl is elengedhetetlen volt a halászléhez?

Sűrű alaplevek és filézett halszeletek hétvégéje
Minden a halászléről szól 
a hétvégén Szegeden, ahol
22. alkalommal rendezik
meg a Tisza két partján a
Nemzetközi Tiszai Halfeszti-
vált. Míg a Huszár Mátyás
rakparton a szegedi hallé
mellett sült harcsával, süllő-
vel és keszeggel is várják va-
sárnap késő estig az ínyen-
ceket a halászcsárdák, addig
a Partfürdőn fakanállal és
bográccsal felfegyverkezett
amatőr halfőzők küzdenek
egymással a Frank Sándor
mesterszakács által alapított
halfőző érdemrend valame-
lyik fokozatáért. A rakparton
tucatnyi program várja az ér-
deklődőket.
Halászlétörténet és prog-
ram a 7. oldalonÍnycsiklandó szegedi halászlé. Az alaplé elkészítéséhez többféle hal csontját, fejét használják fel. 

Látogatócsúcsot döntött
a jubileumi SZIN! 

Végső búcsút vettek
Székhelyi Józseftől

Székhelyi József színművész,
rendező, a Szegedi Nemzeti
Színház korábbi főigazgatója,
Szeged város Pro Urbe díjas
művésze súlyos betegség után
hunyt el 71 éves korában.

Pályafutása alatt több bu-
dapesti színház mellett játszott
a kecskeméti és a soproni szín-
házban, 2003 és 2008 között
pedig főigazgatóként irányí-
totta a Szegedi Nemzeti Szín-
házat és a Szegedi Szabadtéri
Játékokat. Székhelyi Józseftől
augusztus 26-án vettek végső
búcsút Budapesten, a Kozma
utcai izraelita temetőben. 

Botka László polgármester
azt írta a közösségi oldalán:
„Szeged megőrzi humanizmu-
sodat, büszkék vagyunk rá,
hogy színidirektorunk voltál.
Három hete hívtalak utoljára,
Jóska, akkor azt mondtad
nekem, hogy nem adod fel…
Nyugodj békében!”
Írásunk a 4. oldalon

Kölesről, halról vagy mormotáról kaphatta nevét a falu

Kádár is vadászott Szőregen

Sipos István (balról) állíttatta helyre a régi bakterházat. 
Komlódi Ferenc családi fényképeket ad a benti gyűjteménybe.

rére még Kádár János és Lázár
György is járt vadászni a kör-
nyékre. A pártvezérrel a vadász-
mester közvetlen kapcsolatba
került, még azt is elmesélte
neki, hogy tudja, Öregnek hívják
a háta mögött.

A rózsatermesztés száz
évvel ezelőtti felvirágzásáról
nem bizonyították, honnan gyö-
kerezik egészen pontosan.
Annyi bizonyos, hogy sokkal jel-
legzetesebb lett a korábbi do-

hánytermesztésnél. Mára a
helyi rózsatő a hungarikummá
nyilvánítás kapujáig jutott.

Focicsapatukról Komlódi
Ferenc elmesélte, olyan szegé-
nyek voltak akkoriban, hogy
meg kellett várniuk az ifisták-
nak a nagyok meccsének a
végét, mert nem jutott min-
denkinek cipő. 

Városrésztörténeti soroza-
tunkat Szőreggel folytatjuk.
Bővebben a 6. oldalon

Egy hal, a köles vagy akár a
mormota szó idegen nyelvű
alakjából is származhat a falu
neve, amely lényegében ösz-
szenőtt Szegeddel, de csak
1973-ban egyesült vele. A te-
lepülést a helytörténészek le-
írása szerint tréfásan Kánya-
falvának és Kínai negyednek
is nevezték. Részeit pedig Ga-
tyaszárnak, Gránicnak és Csi-
burkának.

Kálmány Lajos híres helyi
lelkész, néprajztudós jegyezte
fel a hiedelmet az egykori mo-
nostor dombjáról, hogy a földjé-
ben rejlő kincset tarajos kígyók
segítségével egy ősz öreg őrzi,
aki karácsony éjszakáján elő is
jön. Azért nem szabad megszó-
lalni a dombon, nehogy meg-
hallja.

Sipos István vadászmester
négy szóval jellemezte a terület
múltját: rózsa, foci, vasút és va-
dászat. Egy rekorder őzbak hí-

Több mint 100 ezren szórakoztak az ötvenedik Szegedi Ifjú-
sági Napokon, amelyen két nap is telt házas volt. A Pet Shop
Boys koncertjén (képünkön) annyian voltak, hogy egy gom-
bostűt sem lehetett leejteni.
Képriportunk a 9. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Az ember azonban legyőzhető. Megalázható, kisemmizhető, egymás ellen fordítható. Megint eggyel kevesebben lettek, akik
elhitetik velünk, hogy – Ladányival szólva – értelme volt »a bábaasszony keserves útjának a hóesésben«”. Hajba Ferenc Székhelyi Józsefről (168ora.hu)

Pálinkás József
a szellemi 
középszer
diadaláról

Pálinkás József szerint a vé-
leményüket szabadon el-
mondó embereket ma meg-
alázza a hatalom. Pálinkás,
aki az első Fidesz-kormány
idején oktatási miniszter volt,
2008 és 2014 között pedig
az MTA elnöki tisztségét töl-
tötte be, azt mondta a ma-
gyarhang.org-nak adott in-
terjújában, amit az Index
szemlézett: „A politikai hata-
lom legitim gyakorlói körül ki-
alakult egy réteg, amely úgy
véli, ő is »választást nyert«, és
otromba stílusban ítélkezhet
a tudományban, a művészet-
ben, választhatja el az érté-
kest az értéktelentől, nélkü-
lözve mindehhez a kellő szel-
lemi hátteret, a műveltséget,
a képzettséget, az intelligen-
ciát. Nevezhetjük ezt a szel-
lemi középszer diadalának
is. Következményeként Ma-
gyarországon olyan hangulat
uralkodott el, amely egy
egészséges lelkületű társa-
dalomtól idegen kellene,
hogy legyen” – mondta az
akadémikus-politikus, aki a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatalt ve-
zette, nemrég azonban levál-
tották.

A Fidesz kulturális tagoza-
tának alapítója szerint ugyan
eddig bevált a párt politikai
stratégiája, hiszen három-
szor nyertek egymás után vá-
lasztást, az ösztönökre ható
populista politika csődöt fog
mondani. Addig lehet hatá-
sos Orbánék mostani politi-
zálása, amíg nem jelent-
keznek olyan gazdasági prob-
lémák, amelyeket a többség
megérez.

A politikában, a gazda-
sági életben szinte megszűnt
a verseny. Ennek következ-
ményeként az „örök nyertes”
ellustul, arrogánssá, paran-
csokban gondolkodóvá vá-
lik. Hiányzik az intelligens
közbeszéd, ennek is „kö-
szönhető” a bizalmatlanság
megerősödése, a durva vi-
selkedésmód elterjedése.
Ha az elit bunkó módon vi-
selkedik, akkor ez az átlag-
ember számára sajnos
példaként szolgál. Ez ellen
mindannyiunknak fel kell
lépnünk, mindenkinek sa-
ját magán kezdenie a vál-
toztatást – mondta Pálinkás
József.

Segélyen él Dömsödi Gábor
Elvesztette a pásztói időközi polgármester-választást Döm-
södi Gábor, a város eddigi vezetője, így az egykori tévés újra-
gondolja a jövőjét – írta az Index. Dömsödi az ATV-nek
elmondta: augusztus 15-étől munkanélküli, ezért bejelentke-
zett a munkaügyi hivatalba, így 3 hónapig bruttó 136 ezer fo-
rintos segélyt fog kapni. 

A 61 éves Dömsödi függetlenként lett Pásztó polgármes-
tere. Egy ideig jól együtt tudott dolgozni a fideszes többséggel,
idén azonban eldurvult a viszony a képviselő-testület és
közte. A testület tavasszal feloszlatta magát.

Dömsödi elmondta: fizetett fideszes aktivistahálózat lepte
el a várost, és folyamatosan mocskolta: „tankokkal és nehéz-
tüzérséggel álltam szemben egy bugylibicskával”. Dömsödi
büszke arra, hogy európai, fejlődő pályára állította a telepü-
lést, ahol 70 százalékkal növekedett az adóbevétel. El-
mondta: nem adja fel a harcot, nem hagyja, hogy utódja
levigye Pásztót arról a pályáról, amire ráállította. Jövőre ezért
újra elindul a polgármesteri székért. Addig oknyomozó új-
ságíróként tervezi felderíteni a helyi ügyeket.

A Vox egyik újságírója, Zack
Beauchamp a Pulitzer Center
támogatásával Magyaror-
szágra utazott, hogy tanul-
mányozza a magyar belpo-
litikai helyzetet, és megosz-
totta tapasztalatait az olva-
sókkal, amiről az Index
számolt be.

A demokrácia elpusztul a
világosságban című anyag-
ban és az ismert szállóigére
(a demokrá-
cia elpusztul
a sötétben)
rímelve azt
magyarázza
az újságíró,
hogy Magyar-
ország lát-
s z ó l a g
demokrácia,
vannak választások, van el-
lenzék, de valójában nem
funkcionál már demokrácia-
ként, és a rendszer úgy csú-
szik bele az autokráciába,
hogy Orbán Viktor szépen
lassan iktatja ki a demokrá-
cia fontos alkotóelemeit.

Így az egész olyan, mint
amikor egy hajó deszkáit sor-
ban kicserélik. Egy deszka
után még ugyanaz a hajó, a
második után is, de egyszer
csak azt látjuk, hogy egy új
hajónk van, és nem tudjuk,
mikor jött el a pillanat, ami-
kortól már új hajóról beszé-
lünk.

Végignézhetjük, hogyan
hal meg a demokrácia egy
olyan országban, ahol az em-
berek amúgy demokraták,
mondja. Az újságíró sorra
veszi a nekünk nyilvánvaló
dolgokat, mint például hogy
Orbán a migránsellenesség-
gel épít bázist, hogy ellenzék-

ben médiabirodalmat épített
„a szövetségeseivel”.

De ha valaki olyan pályán
játszik, ahová be-benéz a po-
litika is, akkor óhatatlanul is
találkozik a Fidesz erejével,
mondja az újságíró. „Beszél-
tem egy vállalkozóval, nem
mondhatom el a nevét, vagy
hogy mit csinál, de jól ment a
cége, jól érezte magát. Aztán
egy random kormányember

felhívta, aki
amúgy olyan
területen volt,
aminek semmi
köze nem volt
ahhoz, amit a
cég csinált”,
meséli az újsá-
gíró. Mondta a
fickó a telefon-

ban, „hallom, hogy eladó a
céged. Dehogy eladó, nem
hirdetjük, nincs tervben
ilyesmi”, felelte erre a vállal-
kozó. De a kormányember to-
vább nyomult, és legköze-
lebb már azt közölte, hogy
megszervezett egy adásvé-
telt egy gazdag, független
közel-keleti vevővel.

A vállalkozó pedig rájött,
hogy ha nem adja el a céget,
akkor kiszorítják a piacról,
nem jut pénzhez, nem jut 
EU-s támogatáshoz sem.
Úgyhogy eladta, most pedig
elhagyja az országot a csa-
ládjával együtt, hogy ne egy
olyan országban kelljen élni
a gyerekeinek, amit csap-
dába ejtett a Fidesz. Az új-
ságíró egyébként nevetsé-
gesnek nevezte a közel-keleti
vevő meséjét, és simán úgy
emlegeti a továbbiakban a
vevőt, hogy a kormányzat
vette meg a céget.

Felhívott egy kormányember,
hogy „hallom, eladó a céged”

Mészáros-vagyon került az Orbán családhoz. De hát ezt
eddig is tudta mindenki, nem? Mégis egészen más, amikor
nyíltan csinálják. Ez új korszakot jelez – írja elemzésében
a 444.hu.

azoknak a figuráknak, akik
valószínűleg épp ezekben a
pillanatokban is bekopogtat-
nak valakihez, hogy hallom,
eladó a céged. Az átcsatorná-
zott vagyon törvényesült,
tőzsdei birodalom, legális
vállalkozások lettek belőle.

Mostanra tehát megér-
keztünk. És míg a magyar 
közélet sok történésére lehet
azt mondani, hogy nem volt
előre megtervezve, és menet
közben is alakították külön-
féle tényezők, ez nem tarto-
zik ezek közé: az Orbán
család milliárdossá tétele
egy régóta tartó, jól látható,
egyenes vonalú folyamat.

A NER-t sokszor hasonlít-
ják az orosz és a török rend-
szerhez, de általában inkább
politikai-demokráciaügyi
szempontokból. Pedig van
más hasonlóság is: Putyin a
becslések szerint dollárszáz-
milliárdos, Erdogan a leggaz-
dagabb török politikus.
Utóbbi ráadásul nemrég
saját vejét tette meg az ál-
lami kincstár vezetőjének. 

Orbán Viktor pedig június-
ban fiát, az éppen országos
hálózatot szervező Orbán
Gáspárt is magával vitte a
török elnök beiktatására, mi-
közben Orbán Ráhel a divat-
iparban és a turizmusban
szerez egyre komolyabb be-
folyást.

Lassan felsejlik az ura-
dalmi rendszer dinasztikus
jellege is.

Ezredszer is elő lehet
venni Lánczi András mondá-
sát arról, hogy „amit korrup-
ciónak neveznek, az gya-
korlatilag a Fidesz legfőbb
politikája”. Mostanra legfel-
jebb annyiban kell módosí-
tani: amit korrupciónak
neveznek, az a család leg-
főbb politikája.

Tiborcz István BDPST Zrt.
nevű cége megvásárolta Mé-
száros Lőrinc Konzum PE
magántőkealapjától az Appe-
ninn Holding Zrt. 20,59 szá-
zalékát. A részvénycsomag
értéke hatmilliárd forint körül
van. 

„A BDPST Group hosszú
távú, stratégiai befektetés-
ként kezeli az Appeninn Nyrt.-
ben szerzett tulajdonrészét,
és a nagytulajdonosok a jövő-
ben közös befektetéseket ter-
veznek a régiós ingatlan-
piacon. Céljuk az, hogy az Ap-
peninn legyen a régió legna-
gyobb növekedési potenciállal
rendelkező ingatlanbefekte-
tője.” Ahogy a G7 írja, először
került Mészáros-vagyon nyíl-
tan az Orbán családhoz, rög-
tön 6 milliárd forintnyi.

A legfinomabb kifejezés
talán az, hogy eddig is köz-
szájon forgott a feltételezés,
hogy Mészáros Lőrinc va-
gyona és Orbán Viktor között
valamiféle kapcsolat van. 
A nyilvánosság klasszikus fó-
rumain viszont körül kellett
táncolni ezt a témát olyan ki-
fejezésekkel, mint hogy
Orbán Viktor szomszédja,
gázszerelője, szövetségese,
jóbarátja, szurkolótársa, sa-
többije gazdagodik éven-
te százmilliárdokkal – írja a
444.hu, amely szerint ez 
a vagyon mostantól nyíltan 
a családé.

Utólag visszanézve egé-
szen abszurdnak tűnik a por-
tál szerint, hogyan próbálták
ezt titkolni korábban, és hogy
nyomozták ki a részleteket
újságírók vérrel-verítékkel.
Először Tiborcz Istvánból kel-

lett milliárdost csinálni maf-
fiamódszerekkel eltérített
közbeszerzése tendereken,
majd kastélytulajdonost,
nem túl ügyesen lepapírozva,
közben mindent végig, követ-
kezetesen tagadva. 

Ugyanez a táncot járta
körül a NER Mészáros Lőrinc
médiapiaci területszerzésé-
vel: Fidesz-mikrofonállványok
tagadták sorra még a feltéte-
lezést is, hogy ő lenne az üz-
letszerzések mögött, míg elő
nem lépett, és nyílttá nem
vált az egész.

A logikus következő lépés
az volt, hogy egyesüljön a két
szál, amihez éppen csak azt
kellett megvárni, hogy meg-
szilárduljon az uradalmi be-
rendezkedés Magyarorszá-
gon.

A 444.hu azt írta, a titko-
lózásnak persze megvolt a
funkciója. Ha néhány évvel
ezelőtt megkérdezték volna 
a Fidesz-szavazókat, hogy
végig kívánják-e tapsolni,
ahogy Orbán Viktor családja
milliárdos lesz, nem biztos,
hogy olyan lelkesek lettek
volna. A NER-közeli vállalko-
zók terjeszkedése ugyan le
volt öntve a „magyar érdek
védelme” ideológiájával, de
ez a fajta nyílt területszerzés
korábban talán még sok lett
volna.

Az utat Simicska Lajos
politikai gengszterizmusa ta-
posta ki a portál szerint, és
dramaturgiailag ugyan szép,
hogy Simicskát a saját mód-
szereivel söpörték le a pályá-
ról, de Magyarország sorsa
szempontjából végső soron
teljesen mindegy, mi a nevük

Eddig is közszájon forgott a feltételezés, hogy Mészáros Lőrinc vagyona és Orbán Viktor
között valamiféle kapcsolat van.  

Lassan felsejlik az uradalmi rendszer dinasztikus jellege is

Ez már az Orbán család pénze

Most pedig elhagyja
az országot a család-
jával együtt, hogy ne
egy olyan országban
kelljen élni a gyereke-
inek, amit csapdába
ejtett a Fidesz.
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VÉLEMÉNY

Szeptemberegy
„Itt van az ősz, itt van újra…” – tizennyolc évig tanítottam
Alsóvároson. Állítólag a Földmíves utca sarkán ősidőktől
fogva létezik ez az épület. A nagyszüleinktől hallottuk –
akik meg az ő nagyszüleiktől hallották –, hogy a háború
idején óvóhelynek használták az iskola pincelabirintusát.
Mi más is lehetett volna? Óvóhely. Békeidőben is óvta-
védte a lelkes diáksereget. A legvidámabbak voltunk.
Meggypiros úttörőnyakkendővel, frissen vasalt ingben,
fehér műanyag sípokkal és festett alumínium övcsattal
felvértezve vágtuk vigyázzba magunkat a suliudvaron:
„Kettőezerszázharmincas számúúú Hámán Kató Úttö-
rőcsapat viíí-gyázzz! Zászlónak tiszteee-legj!” 

No, de haladjunk szépen, sorjában!
Ezerkilencszáznyolcvanegyben az alsó tagozatot Haty-

tyason, a kisiskolában kezdtem. Füves udvar kellemes já-
tékszerekkel, pontosan felépített tanórák fiatal, motivált
pedagógusokkal. Rózsa néni kedvessége.

Apukám – több más apukával együtt – a szabad szom-
batokon távolugrógödröt ásott az iskolaudvaron, társa-
dalmi munkában. Messzeringó világom. Árnyalja
áloméletünk idillikus képét egyik-másik tanárom némely
furcsa szokása. Sanyi bácsi például – aki a nyugdíjas nap-
közis tanító klasszikus megtestesülése volt – előszeretet-
tel rángatta meg a pajeszunkat, s közben kis pofo-
nocskákat osztogatott. Szigorú, de igazságtalan volt. Leg-
alábbis így éreztem akkor, amikor a pajeszomnál fogva
egyszer engem is megemelt. (Éppen csak a lábujjaim leg-
vége érintette a parkettát…) Sanyi bácsiról az egyik álmos
téli délutánon ceruzás miniportrét készítettem a napközi-
ben. Művem azután évekig függött a tanári szoba falán.
Fontos hangsúlyoznom, hogy a tanító különös szokása
nem okozott törést az életemben. 

Nyolcvankilenc szeptemberében ismét csengettek –
nekem. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolá-
ban végre megismerkedtem a kőfaragó szerszámokkal és
a gipszspatulával. Tömiklubnak hívtuk egymás között a
szegedi művészképzőnket. Iparosként – az iparművészeti
osztály tanulójaként – kiváltságos helyzetben voltunk.
Hosszú haj, vörösre festett csőfarmer, fekete bakancs, szi-
matszatyor vagy hippitarisznya. Kilógtunk a jól öltözött
gimnazisták tornasorából. 

Itt van az ősz. Október huszonharmadikán Béla bácsi-
val, a mindig vicces földrajztanárunkkal együtt hallgattuk
a sulirádiót. Pesten kikiáltották a köztársaságot. Azon az
órán mesélt nekünk ötvenhatról, hogy akkor is ilyen szép,
napsütéses idő volt, meg hogy Dunapentelén, mint kiváló
úttörő, jutalomból egy egész nyári szünetet végigbetonoz-
hatott. Nekem leginkább az tűnt fel, hogy oroszóráinkat
angolra cserélték, hazánk címere pedig újra a régi, kis
Kossuth-címer lett. 

Ámerikai sorozatot kezdtek játszani a tévében. Dallas.
Cowboykalappal, viszkivel meg texasi olajmilliomosokkal.
A házibulikban Metallica, Kurt Cobain, meg persze fegy-
verek és rózsák minden mennyiségben. Szabad művészek
voltunk. 

Iskolakezdés. Közismert tény, hogy a tanár–gyerek–
szülő háromszögből a Tisztelt Szülők várják mindig leglel-
kesültebben a szeptemberegyet. Felettébb különös dolog
ez a közoktatás. A focihoz hasonlít, hiszen mindenki job-
ban ért hozzá, mint maguk a résztvevők. Egyébként diák,
tanár, s szülő egyaránt egyenes vonalú, egyenletesen
gyorsuló mozgást végez. Csoportos motivációban vannak
valamennyien. Repül a babzsák, ki tudja, hol áll meg! –
készséges képességfejlesztés zajlik minden szinten. Mód-
szertani trükkök záporoznak, majd KLIK és klakk! – a
nagymutató körbefordult. Közelít a téli időszámítás. Be-
csengettek szépen.

Tóth A. Péter
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Állami elismerések a nemzeti ünnepen

Szegedi kiválóságok kitüntetései
Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból állami kitüntetéseket
adtak át többek között a köz-
élet, a tudomány, a sport, a
kultúra és a gazdasági élet te-
rületén kimagasló teljesít-
ményt nyújtó szakemberek-
nek. Szegedről öt egyetemi
oktató és egy táncművész
munkásságát ismerték el 
– írta a szeged.hu.

A Magyar Érdemrend középke-
resztje a csillaggal kitüntetés-
ben részesült Hatvani László
Széchenyi-díjas matematikus, a
Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudo-
mányi és Informatikai Kar
Bolyai Intézete Analízis Tanszé-
kének professor emeritusa.

A Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje polgári tagozat kitün-
tetést kapott Martinek Tamás,
a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora, a Szegedi Tudo-
mányegyetem egyetemi tanára,
volt közkapcsolati rektorhelyet-

tese, valamint Pukánszky Béla,
a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kara Gyógy-
pedagógus-képző Intézetének
intézetvezető egyetemi tanára.

A Magyar Arany Érdemke-
reszt polgári tagozat kitünte-
tésben részesült Törőcsikné
Görög Márta, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jog-
tudományi Kara Civilisztikai
Tudományok Intézetének in-
tézetvezető egyetemi tanára,
valamint Varga Csaba, a Sze-
gedi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi és Infor-
matikai Karának általános és
gazdasági dékánhelyettese,
az egyetem Élettani, Szerve-
zettani és Idegtudományi 
Tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense.

Magyar Ezüst Érdemkereszt
polgári tagozat kitüntetést ve-
hetett át Markovics Ágnes, a
Szegedi Kortárs Balett táncmű-
vésze.

A felsőoktatás különösen hatékonyan járul hozzá egy ország fejlődéséhez

Nő a diplomások iránti kereslet
A vizsgálat során az Oktatási

Hivatal adatai alapján csoporto-
sították a felsőoktatási hallgatók
létszámadatait a képzés hely-
színe és területe (orvos, agrár,
műszaki, gazdasági, pedagógus
és egyéb) alapján 2008-ra és
2016-ra. Megvizsgálták, milyen
kapcsolat van a települési fej-
lettség és a különböző felsőok-
tatási képzési területek között. 

Települési szinten nem volt
értelmezhető korreláció sem a
hallgatók számának, sem a
hallgatóiszám-változásnak.
Ezért járási szinten is megvizs-
gálták a hatásokat. Budapestet
(a főváros speciális helyzete
miatt) kihagyták a vizsgált tele-

pülések közül, mivel a főváros-
ban önmagában többen tanul-
nak a felsőoktatásban, mint a
többi településen összesen.

A járások közül kiemelked-
nek azok, ahol olyan egyetem
található (szegedi, debreceni,
pécsi és győri), ahol legalább
10 ezer hallgató van. 4 járás-
ban 5–10 ezer hallgató, míg 7
járásban 1500–5000 hallgató
volt 2016-ban. 10 járásnál volt
még érzékelhető a hallgatói
létszám (500–1500 között),
és további 12 járásban voltak
még kis létszámú felsőoktatási
képzési helyek. A maradék
137 járásban nem volt felsőok-
tatási képzés.

pedig a különféle együttműkö-
dések révén hozzájárulnak a
helyi K+F+I potenciálhoz. 

Ez utóbbi gyorsabb növeke-
dést eredményezhet a felsőfokú
intézmény környezetében mű-
ködő vállalkozásoknál. A GKI
Gazdaságkutató Zrt. megvizs-
gálta, hogy ez a hatás mennyire
érvényesül hazánkban. Kimu-
tatható-e a felsőfokú oktatás
térségfejlesztő hatása az intéz-
mények székhelytelepülésein, il-
letve abban a kistérségben,
ahol felsőoktatás zajlik? 

2010 óta felerősödtek azok a –
kevés szakmai alátámasztással
rendelkező – nézetek, hogy
több szakmunkásra és keve-
sebb diplomásra van szükség,
mivel Magyarország „újraiparo-
sításra” szorul. Ennek ellent-
mond, hogy a modern, fejlett
gazdaságok innovációvezérel-
tek, illetve gyorsan képesek
adaptálni az új technikákat,
technológiákat. Emiatt nagy
igény mutatkozik a felsőfokú
képzettségű szakemberekre. 

Emellett a szolgáltatások-
ban is nő a diplomások iránti
kereslet (egészségügy, oktatás
stb.). A felsőoktatás különösen
hatékonyan járul hozzá egy or-
szág fejlődéséhez, a magas
hozzáadott értékű termelés-
hez, szolgáltatáshoz. Ezenkí-
vül, mivel jellemzően kon-
centráltan helyezkednek el a
képző intézmények, jelentős
hatást gyakorolnak a helyi gaz-
daságra. Ez kétirányú: részben
keresletet generálnak az okta-
tók, diákok (különösen a kül-
földi hallgatók) a helyi
termékekre, szolgáltatásokra
(fogyasztási hatás), részben

A modern, fejlett gazdaságok innovációvezéreltek, emiatt nagy
igény mutatkozik a felsőfokú képzettségű szakemberekre – írta
elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.     

Hatvani László

Pukánszky Béla Törőcsikné Görög Márta

Martinek Tamás

Varga Csaba Markovics Ágnes   
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Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a par-
lagfű első kaszálását, vagy más módon történő irtását legkésőbb 2018. június 30. napjáig, és azt követően folyamatosan vé-
gezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, bel-
területen a jegyző, külterületen a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya köz-
érdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg 
a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302 SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám

e-mail: info@szegedvaros.hu

Külterületre vonatkozóan: tel.: 62/680-170 Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.  Földhivatali Osztály
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

A színház szenvedélyes szeretete
tette népszerűvé Szegeden

Elhunyt 71 éves korában
Székhelyi József Jászai Mari-
díjas színművész, rendező, a
Szegedi Nemzeti Színház ko-
rábbi igazgatója, Szeged
város Pro Urbe díjas művé-
sze. Székhelyi Józsefet a Ma-
dách Színház, Szeged Város
Önkormányzata és a Szegedi
Nemzeti Színház saját halott-
jának tekinti.

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szegedi
Nemzeti Színház mély meg-
döbbenéssel értesült Székhe-
lyi József haláláról.

Székhelyi Józsefet súlyos
betegség után érte a halál au-
gusztus 22-én. A színművész
1946. november 24-én szüle-
tett Budapesten. 1971-ben vé-
gezte el a Színház- és Film-
művészeti Főiskolát. Pályafu-
tása alatt játszott a Kecske-
méti Katona József Színház-
ban, a Madách Színházban, a
Nemzeti Színházban, a Pesti
Magyar Színházban, az Arizona
Színházban és a Soproni Petőfi
Színházban. 2003 és 2008
között főigazgatóként irányí-
totta a Szegedi Nemzeti Szín-
házat és a Szegedi Szabadtéri
Játékokat.

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház fájdalommal tudatta a
hírt a honlapján. Azt írták,
Székhelyi József számos si-
keres előadást rendezett, szí-
nészi tehetségével, egyéni
humorával és stílusával el-
nyerte a közönség szeretetét.
Szegeden és országosan is
ismerték és elismerték pá-
lyafutását. Színházi munkái
mellett rengeteg tévéfilmben
és tévésorozatban játszott,
és sokat szinkronizált is. Já-
szai-díja után 1995-ben a
Magyar Köztársasági Érdem-
rend kiskeresztjét, 2010-ben
pedig tisztikeresztjét kapta

meg. Szeged városa Pro Urbe
Díjat adományozott neki. Ré-
góta küzdött a tüdőrákkal, de
munkáját a kezelések alatt
sem adta fel.

A színház szenvedélyes
szeretete tette népszerűvé a
szegedi közönség és társulata
körében.

1983-ban lett a Madách
Színház tagja, ahol haláláig
igen sok sikeres szerepet ját-
szott. Többek között Shakes-
peare Tévedések vígjátéká-
ban, a Szeget szeggel című
színműben, Drizic Dundo Ma-
roje című művében vagy
Brecht Koldusoperájában lát-
hatta őt a közönség. 

Székhelyi József keltette
életre a gyermekek kedvencét,
Vuk nagybátyját, Karakot is, és
ő volt Homer Simpson szink-
ronhangja a Simpson család-
ból. Székhelyi József hosszú,
súlyos betegsége alatt sem
hagyta magára közönségét,
még idén júliusban is játszott a
Szerelmes Shakespeare című
produkcióban – írta közlemé-
nyében a Madách Színház.

Székhelyi Józseftől augusz-
tus 26-án vettek végső búcsút
Budapesten, a Kozma utcai iz-
raelita temetőben.

Székhelyi József

Iskolakezdésre visszaadnak 
egy-egy sávot a nagykörúton 

A kivitelező tájékoztatása szerint egy-egy sávon tud majd haladni
a forgalom a Mars téren szeptember 3-ától. 

A nagykörút felújításával kapcsolatban arról tájékoztatott a kivite-
lező, hogy iskolakezdésre, vagyis szeptember 3-ára elkészül egy-
egy forgalmi sáv (a szélső), és azt visszaadják a közlekedés részére.
Az Attila utcai csomópont aszfaltozási munkáit a kivitelező az au-
gusztus 25–26-i hétvégén elvégezte. A teljes aszfaltburkolat szep-
tember 5-éig készülhet el. A tömegközlekedési járművek újra
használhatják az eredeti jobb oldali buszmegállót a Mars téren. 

A nagykörút felújításában érintett felek lapzártánk után, augusz-
tus 31-én tartanak bejárást, és megvizsgálják, visszaállhat-e a 7-
es troli közlekedése. Az SZKT kérte, hogy szeptember 3-ától
zavartalanul tudjon közlekedni a 7-es troli. 

Megkezdődött a Szegedi Nemzeti Színház új évadára a bérletek árusítása

Daróczi Józsefnének ünnepnap a színház

Daróczi Józsefnének a színház a legjobb kikapcsolódás.

Megkezdődött a Szegedi Nemzeti Színház új évadára szóló
bérletek árusítása. A nézők közel húszféle csomagból vá-
laszthatnak, attól függően, milyen darabokat szeretnének
megnézni. Idén az általános iskolák felsőseinek két új ön-
álló bérletet is bevezettek.

– Hosszú évek óta színházba
járók vagyunk, és mindig ün-
nepnapnak tekintjük, amikor
színházi előadás van. Most is
úgy gondoltuk, hogy ez jó al-
kalom arra, hogy az ember
télen kikapcsolódjon a szür-
keségből – nyilatkozta a Sze-
ged Televíziónak Daróczi
Józsefné, aki augusztus 21-
én másokkal együtt várako-
zott lelkesen a nyitás előtt a
pénztár épületénél. Ekkor

kezdődött meg a Szegedi
Nemzeti Színház bérletárusí-
tása.

– Tudunk róla, hogy új di-
rektor van, nagyon sok sikert
kívánunk neki. Az a választék,
ami a bérletben már benne
van, eléggé jó ahhoz, hogy jó
reményekkel induljunk, akár a
Valahol Európában című elő-
adást, akár a Tótékat nézzük.
Ez teljesen új szemléletet tük-
röz, és nagyon tetszik –

mondta a sorban várakozó
Szentes Bíró Ferenc.

A korábbi években a bér-
letárusítás kezdetén hosszú
sorok kígyóztak a Vörösmarty
utcán, idén azonban már
sokan éltek az új, előrehozott
bérletvásárlási lehetőséggel,
1800-at adtak el a májusi idő-
szakban. Az új igazgató min-
denképpen szeretné növelni a
színház nézőszámát.

– A gyermekbérletekből
több mint tízezer bérletet ad-
tunk el, de a felnőttbérletek-
ből, úgy tudom, nem érte el az
ötezret az eladott bérletek
száma. Ezt mindenképpen
szeretném meghaladni. Ezen-

kívül az ifjúsági és diákbérle-
tek számát szeretnénk növelni
például úgy, hogy az általános
iskola felső tagozatosainak két
új bérletet is bevezettünk, a
Móra Ferenc és a Deák Ferenc
bérletet, amely az 5–6., illetve
a 7–8. évfolyamos diákoknak
kínál lehetőséget – mondta
Barnák László, a Szegedi
Nemzeti Színház főigazgatója.

Az első 25 vásárló ajándék
jegyet is kapott a színház 135
éves jubileumát köszöntő ok-
tóber 14-i gálaműsorra. A régi
bérletesek szeptember 12-éig
újíthatják meg helyeiket, új
bérleteket pedig október 12-
éig válthatnak a nézők.

Szentes Bíró Ferenc szerint új szemléletet tükröz a mű-
sorstruktúra. 

Lehet balra kanyarodni a Jókai utcából

A Tisza Lajos körút átépítése

Változott a forgalomkorlátozás augusztus 29-étől a Tisza
Lajos körúti építkezés miatt: már nem zsákutca a Zrínyi utca
a Somogyi utca felől. A Jókai utcából lehet balra kanyarodni
a Tisza Lajos körútra a Hősök kapuja felé, tovább lehet ha-
ladni az Árvízi emlékmű felé, és jobbra is lehet kanyarodni a
Boldogasszony sugárútra.

A Somogyi utcában megszűnt a hétvégére vonatkozó be-
hajtási tilalom mindkét irányból. A feloldás később változhat
a Tisza Lajos körút forgalomkorlátozásának függvényében. A
személygépjármű-forgalom várhatóan október közepétől ve-
heti birtokba a körutat mindkét irányban.
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Szabó Bálint hazudott,
a Pesti Srácok lehozta,

jogerősen elbukták a pert

Az örök nyughatatlannak egy szerkesztőségen keresztül
koppintott az orrára jogerősen a bíróság. Szabó Bálint
hazudott, a Pesti Srácok lehozta, mostanra jogerősen
elbukták a pert.

A PS egyik cikke azt állította Czeglédy Csabáról, hogy
Botka László szegedi polgármester megbízásából több tíz-
millió forinttal akarta megvesztegetni Szabó Bálintot, il-
letve ő állt Szabó megtámadása mögött is. Ezen állítások
igazságtartalmát nem sikerült bizonyítani.

A helyreigazítás szövege szerint „a 2017. szeptember
27-én megjelent »Szabó Bálint: Botka megbízásából több
tízmillió forinttal akart elhallgattatni Czeglédy Csaba«
című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy dr. Czeglédy
Csaba Botka László megbízásából több tízmillió forinttal
akarta elhallgattatni, megvesztegetni dr. Szabó Bálintot,
továbbá valótlanul híreszteltük, hogy dr. Czeglédy Csaba
állt Szabó Bálint megtámadása mögött”.

fedezetét az állami költségve-
tés biztosítja. A magasabb ér-
tékű Erzsébet-utalványra a
hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek
jogosultak. Az Erzsébet-utalvá-
nyokat az önkormányzat 750
család 1271 gyermekéhez
postai úton juttatja el közel 8
millió forint értékben.

Önkormányzati segítség az iskolakezdéshez

hat. Ez azt jelenti, hogy a beis-
kolázásra maximum 30 ezer
forintot lehet odaítélni akkor,
ha a család 2018-ban még
nem kért átmeneti segélyt. 

A jogosultsági feltételek
az idei évben némileg módo-
sultak: az egy főre jutó jöve-
delmi határérték családos
kérelmezők esetén 20 száza-

lékkal, 51 ezer 300 forintra
emelkedett. 

Ezenfelül az augusztus 
1-jén rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult
gyermekekre a szülők vagy
más törvényes képviselők
gyermekenként 6000 vagy
6500 forint értékű Erzsébet-
utalványt kapnak, amelynek

A jövő héten becsöngetnek. Képünk illusztráció 

Rendkívüli települési támo-
gatás címen nyújt segítsé-
get idén is a beiskolázáshoz
a szegedi önkormányzat
azoknak a rászoruló csalá-
doknak, akik ezt igénylik.

Szegeden a gyermekes csa-
ládok átmeneti segély formá-
jában kaphatnak segítséget
a beiskolázáshoz, amely a
rendkívüli települési támoga-
tás egyik formája. A város ön-
kormányzata a költségve-
tésében az idei évre 600 mil-
lió forintot különített el segé-
lyezésre, amiből a tervezet
szerint 163 millió forint az át-
meneti segélyre fordítandó
összeg. 

Ezen a jogcímen egy csa-
lád egy évben legfeljebb 30
ezer forintos támogatást kap-

Megvizsgálják
a Bertalan hidat

A Közbeszerzési Értesítőben
jelent meg, hogy sorra vizsgálja
meg országszerte a Magyar
Közút a hidakat, köztük a sze-
gedi Bertalan hidat is. A szer-
ződést még június 14-én –
tehát jóval a több mint negyven
halálos áldozattal járó genovai
hídomlás előtt – kötötte a Ma-
gyar Közút a vizsgálatot, ellen-
őrzést végző cégekkel.

Országjáró turnéra indult a
Független Diákparlament. El-
sőként Szegedre látogattak,
hogy bemutatkozzanak azok-
nak a helyi fiataloknak, aki-
ket érdekel a diákok kép-
viselete. Diákparlamenti kép-
viselőhelyet szeptemberben,
a tanév elején lehet szerezni
egy online szavazási rend-
szerben, ahol minden magyar
diák voksolhat.

A Független Diákparlament
célja az összes, a hazai okta-
tásban részt vevő fiatal képvi-
seletét biztosítani és jogaikat
érvényesíteni. Az oktatási rend-
szerrel kapcsolatosan vitákban
is részt vesznek, nemrégiben
száz pontban foglalták össze a
témával kapcsolatos észrevé-
teleiket, javaslataikat.

– Mi azt látjuk, hogy min-
ket nem látnak. Kitalálnak
többféle reformkísérletet,
többfajta elképzelést, víziót,

A legegyszerűbb kérdésekben
sem. Például az időbeosztás-
ról vagy a túlterheltségről 
– nyilatkozta a Szeged TV-nek
Németh Nimród, a Független

Diákparlament straté-
giai koordinátora.

Hogyan lehet valaki tagja
a diákparlamentnek? Alap-
feltétel a 14 és 25 év közötti
életkor, és hogy valamelyik
hazai középiskola vagy felső-
fokú intézmény diákja legyen
a jelölt.

– A diákságot nem veszik
komolyan, pedig nagy szük-
ség lenne arra, hogy a kor-
mány a diákokkal is kom-
munikáljon, és erre a diák-
parlament a legjobb megol-
dás. Az más kérdés, hogy
hiába csináljuk meg a javas-
latcsomagot, nem nagyon 
reagálnak rá – mondta töb-
bek között a Szeged Televízi-
ónak Kovács Gábor, a Szege-
di Civil Háló stábvezetője.

de egyikben sem kérdezik
meg a diákok véleményét. 

A diákparlament
125 tagja

Aki szeretne diákparla-
menti képviselő lenni,
annak szeptemberben kell
kampányt szerveznie és
minél több támogatósza-
vazatot szereznie. A testü-
letbe 90 diák, 10 hallgató,
10 tanár, 10 szülő és 5
öregdiák kerülhet be.

Németh Nimród, a Függet-
len Diákparlament straté-

giai koordinátora. 

Németh Nimród: Mi azt látjuk,
hogy nem látnak minket
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Kölesről, halról vagy mormotáról kaphatta nevét a falu

Sipos István még Kádárt is vadásztatta Szőregen
Rózsa, foci, vasút és vadászat
– ezzel a négyessel jelle-
mezte a Szegeddel egybe-
forrt faluja múltját Sipos Ist-
ván. A vadászmester és ba-
rátja, Komlódi Ferenc fel-
idézték a vályogházas poros
utcákat, a mezítlábas fo-
cicsapatot és a bakterházhoz
fűződő emlékeket. Városrész-
történeti sorozatunkat Sző-
reggel folytatjuk.

– Régen négy dolog számított
Szőregen: a rózsa, a foci, a
vasút és a vadászat. Az 1971-
es budapesti első vadászati vi-
lágkiállításon a szőregi őzbak
volt a világrekord harmadik.

Nem csoda, ha Kádár Jánostól
Lázár Györgyön át a NATO és a
Varsói Szerződés vezérkaráig
mindenki nálunk akart va-
dászni – mesélte Sipos István
vadászmester.

– Mikor az Öreg, Kádár
János jött, mindenki libabőrös
lett, elfehéredett, én nem.
Előtte behívtak a főkapitány-
ságra eligazításra, hogy le-
gyek tisztelettudó, nem
kérdezhetek, és csak igennel
vagy nemmel válaszolhatok.
Kimentünk a határba, az
egész délutánt együtt töltöt-
tük az árokparton, persze

hogy közvetlenül beszélget-
tünk. Arról is megkérdezett
például, tudom-e, hogy őt
Öregnek hívják a háta mögött.
Elmesélte, hogy egyszer haza-
érve, egy irodán keresztül
menve a lakása felé megcsör-
rent a telefon. Felkapta, a túl-
oldalon izgatott hang
kérdezte, felért-e már az
Öreg. Ő pedig beleszólt, hogy
fel. Másnap reggel az egyik
kormányőr nagyon zaklatot-
tan állt előtte, nyilván félt,
hogy megbünteti az esetért,
de nem tette. Erről Kádár
megkérdezte a véleménye-
met, mire azt mondtam, a ke-
leti népeknél a bátyám, az

öreg megszólítás a tisztelet
jele. Erre megjegyezte, ő is ha-
sonlóan gondolta.

Nyerges bácsi

– Vasutas nagyhatalom is volt
a falu, sokan itt laktak közü-
lük. Ők és a többi szőregi is 
vonattal jártak dolgozni. Sze-
gedre, illetve Makóra, Mezőhe-
gyesre és Újszentiván, Ti-
szasziget felé innen indult a
vonat. Szombatonként hosszú
szerelvényt húzott a gőzös,
még az ajtaját sem lehetett
becsukni, annyian szálltak fel.

A bakterházat romjaiból hozat-
tam rendbe, benne a vasúttör-
téneti alapítványunk anyagát
mutatjuk be, sok helyi érde-
kességgel – teszi hozzá Sipos
István. 

Téglafalain most is látsza-
nak a régi szolgálattevők
nevei, évszámai. Nyerges
bácsi emlékét is őrzik a fény-
képek, aki negyven éven ke-
resztül lakott a bakterházban.
24 órás szolgálattal és 24 órás
szabadnappal dolgozott télen-
nyáron, szabadidejében a falu-
ban házakat épített, javított.

Hangyák

– Vályogházakra és kisebb
szövetkezeti boltokra emlék-
szem a gyerekkoromból. A „kis
hangyára” a Magyar utcán,
meg a „nagy hangyára” a
Szerb utcán. Köves út híján
csak később járt ki a busz a
Vaspálya utcai kocsmáig.
Egyetlen zúzottköves utca léte-
zett, a Szerb utca – vette át a
szót Komlódi Ferenc. 

Sipos István arra is emlék-

szik, hogy a második világhá-
ború után az oroszok szuro-
nyos puskával meg dobtáras
géppisztollyal kísérték a hadi-
foglyokat a Makai úton. Ke-
resztapjáék kenyeret és más
élelmet dobáltak nekik, édes-
anyja pedig aggódott, hogy
egyszer csak berántják őket a
katonák, mert létszámhiány
mutatkozik, máskor is meg-
tették.

– Fociztam a vasútban,
vagyis a Szőregi Rákóczi Vas-
utas Sport Egyesületben. Any-
nyira tehetősek voltunk, hogy
az ifistáknak meg kellett vár-
niuk, míg az öregek befejezik
a meccset, mert nem jutott
mindenkinek focicipő. Az ed-
zőtábor révén jutott el éle-
tében először a Balatonra is –
tette hozzá nevetve Komlódi
Ferenc.

Tarajos kígyók

Messzire vezetnek a falu törté-
netében a régészeti leletek,
amelyeket Móra Ferenc tárt
fel. Tanúságuk szerint római út
haladt keresztül a területen. 
A Gellért-legendában is szó
esik róla: Csanád serege, mi-
után Ajtonytól vereséget szen-

vedett, ide vonult vissza erőt
gyűjteni, és győzött is. Kun
László hadai rombolták le a
dombra épült monostort, a te-
rület neve Papkert, Törökte-
mető és Törökdomb formában
maradt fenn. 

Kálmány Lajos jegyezte
fel a hiedelmet, hogy a föld-
jében rejlő kincset tarajos kí-
gyók segítségével egy ősz
öreg őrzi, aki karácsony éj-
szakáján elő is jön. Azért
nem szabad megszólalni a
dombon, nehogy meghallja.
Kálmány számított a község
egyik legnevezetesebb lakó-
jának; 1882 és 1885 között

szolgált szőregi káplánként.
Ő ismertette meg a falu
nevét először a tudományos
világgal: néprajzi tanulmá-
nyának anyagát itt gyűjtötte
– írta Péter László, aki maga
is Szőregen él.

Nincs bizonyíték, hogy a
száz éve virágzásnak indult
rózsa- és gyümölcsfatermesz-
tés összefüggene a 19. szá-
zadi dohánytermesztéssel. Az
első szőregi kertész az Újsze-
gedről 1901-ben kiköltöző Ko-
vács Márton. Az úttörők közül
megőrződött még Kovács Jó-
zsef, Baráth János, Berta Sán-
dor, Bódi József, Lengyel
István, Móra Lajos, Ökrös Illés,
Ökrös Mihály és Sebők János
neve. 

A magyarság és szerbség
nem minden konfliktus nélküli
együttélését örökíti meg a két
leghosszabb utca, a Magyar
és a Szerb elnevezése, amiről
Péter László József Attilát
idézve úgy fogalmaz: „A har-
cot, melyet őseink vívtak, bé-
kévé oldja az emlékezés.”

Dombai Tünde

Gatyaszár és Kínai negyed
Régi forrásokban a Sőreg, Szőrög, Szüreg, Kisszőreg és
Nagyszőreg alakban is előfordul a falu neve – írta Bálint
Sándor. Először 1239-ben Zeurug formában említik a
szláv sirek, azaz a köles szóval összefüggésben. Péter
László a ször szót és a sőreg halnevet, illetve a sever,
vagyis a bolgár–török mormota jelentésű alakot jegyzi
fel a jelentése kapcsán. A falu lényegében összeépült
Szegeddel, de csak 1973-ban egyesült vele. Szőreg ré-
szei: Nagyfalu, Gatyaszár, Gránic, Csubirka vagy Csi-
burka. Tréfás neve Turbic, Kányafalva és Kínai negyed. 

A rózsa száz éve Szőreg jelképe. Mostanra eljutott a hungarikummá nyilvánítás kapujáig. 

Dobó Miklós edző és szőregi focicsapata 1965-ben a megyei első osztályban. Az álló sor
jobb szélén Komlódi Ferenc. 

Tatra T87-es a Szerb utcán 1954-ben. Háttérben a szerb
ortodox templom. Fotó: Fortepan

– Nyerges bácsi negyven évig lakott és szolgált itt. Neki is
emléket állítottunk a bakterházban – mesélte Sipos István.
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Közel kétszáz éve a savanyú tejföl is elengedhetetlen volt a halászléhez

Az itteniek „halászly”-nek nevezik ezt,
s a halrészek fűszerezésére a törökborsot használják

A címbéli mondatot gróf Hof-
mannsegg írta a Szászor-
szágban élő nővérének a 18.
század végén egy magyaror-
szági ebédjéről. A törökbors
ne tévesszen meg senkit,
akkor még így hívták az őrölt
pirospaprikát, amely elenged-
hetetlen a halászléhez.

Gróf Hofmannsegg 1793–
1794-ben Magyarországon kó-
borolt, lelkesen gyűjtötte a
rovarokat és az élményeket. 
A német arisztokrata rendsze-
resen megírta levélben nővéré-
nek Szászországba a benyo-
másait és kalandjait. A gróf
éles szemű megfigyelő volt, és
élvezetesen fogalmazott. Mun-
kájának legfőbb értéke a pon-
tosság és az objektivitás volt.
Később magyar nyelvű könyv is
megjelent a magyarországi uta-
zásáról Berkeszi István fordítá-
sában. A gróf egész pontosan
így számolt be nővérének a ha-
lászléebédjéről: „Az első fogás
pontyból készült, melyet borsos
lében főztek. Az itteniek »ha-
lászly«-nek nevezik ezt, s a hal-
részek fűszerezésére a
törökborsot használják.” 

Nemzeti Szakácsné

A halakból készült ételek és a
számtalan változatban elkészí-
tett hallevesek több évszáza-
dos múltra tekinthetnek
vissza, de a klasszikus érte-

lemben vett halászlé csak az
őrölt pirospaprika elterjedésé-
vel, a 18–19. század forduló-
ján alakult ki Horváth Dezső
gasztronómiai szakíró szerint,
aki több cikket is publikált
ebben a témában.

A halászlé receptje nyom-
tatott szakácskönyvben elő-

ször Németh Susánna Nem-
zeti Szakácsné című, 1835-
ben Kassán megjelent
főzőkönyvében bukkan fel. 
A kötet eredeti „Paprikás hal
vagy halászlé” receptje tömö-
ren fogalmaz: „E’ végre több-
féle halat meg kell tisztítani,
megmosni, megsózni, azután
egy darab vajon hagymasze-
leteket megpirítanak, a’ halat
hozzáteszik és paprikával
meghintik. Egy kis idő múlva
kevés liszttel meghintik, ha
ez megpirult, levet és sava-
nyú tejfölt öntenek bele.”

Valódi magyar 
szakácskönyv

A későbbiekben, egészen a
20. század első harmadáig, jel-
lemzően „szegedi” jelzővel el-

látott halászléreceptek talál-
hatók a szakácskönyvekben. A
Magyar Elektronikus Könyvtár-
ban is megtalálható Zilahy
Ágnes 1892-es kiadású Valódi
magyar szakácskönyve, amely-
ben szegedi halpaprikásként
az alábbi receptet közli: 

„Az igazi halpaprikást csak

eleven halból ajánlom készi-
teni, mert csak ugy nyeri meg
hires különleges izét. Azért

tehát ne is reménykedjék töké-
letes halpaprikás előállitásá-
ban az, a kinek teljesen friss
hal nem áll rendelkezésére.
Vegyünk egy kisebb darab ke-
csegét, egy kis harcsát és egy
potykát; ezeket tisztitsuk meg
kivül jól késsel, a melyik halnak
pánczélos a bőre, arról azt
szedjük le; a mely hal pedig
sima bőrü, az olyanról a nyál-
kás részt kell késsel levakarni.
Minden halat a hasánál vág-
junk fel; a belét vessük ki és az
egész halat vagdaljuk fel két
ujnyi darabokba. Egy lábasba
tegyünk három kisebb halhoz,
3 fő vékony laskára vágott ve-
reshagymát. Ehhez a halhoz
zsir nem kell. E halat megsózva
tegyük a hagymára, hintsük be
egy bádogkanál igen szép,
piros szegedi paprikával és
öntsünk reá annyi vizet, a
mennyi a halat ellepi, azután
tegyük gyors-(láng-)tüzre, fed-
jük be és meg se kavarjuk
addig, amig ki nem tálaljuk,
mert kavarás közben szerte-
szét omolna az igen gyorsan
fővő, gyenge husu hal. Husz

Program
Szeptember 1. (szombat) – Huszár Mátyás rakpart
11 óra: A „szegedi boszorkány” ejtőernyős érkezése az óriásbográcshoz

CSALÁDI DÉLUTÁN
11–13.30: Tisza Rádió Plusz – Élő családi műsor
13–18 óra: Fly Addiction Team – Akrobatikus Kosárlabda SE. Videók, bemutatók

és játékos animációk vállalkozó kedvűeknek: gyerek animációs sarok 
piciknek, arcfestés, Pepi bohóc lufikkal és anélkül. A tápéi citerás 
gyerekek műsora, akrobatikus kosárlabda-bemutató (felnőtt és 
utánpótlás), a Skillful Táncstúdió gyermekprogramja, Fiona Fitness  
– gyerek- és felnőtt-tánc, a Szeged Táncegyüttes gyerek táncosainak 
műsora, a Talent Tehetségkutató Stúdió zenés programja, Csiga Duó.

18–19.30: Storyville Jazz Band
20–21.30: Musicalest – Közreműködnek a Szegedi Nemzeti Színház művészei 

és az Akropolis Táncszínház
22 óra: Party Art’s OK 
Szeptember 1. (szombat) – Partfürdő

9 óra: Halfőző verseny – Megnyitó: Frank Sándor főszervező
11.30: A nevezett versenyzők zsűrizése
15 óra: Halfőző verseny – Díjkiosztó
Szeptember 2. (vasárnap) – Huszár Mátyás rakpart
12–13.30: Jó ebédhez szól a nóta
13.30–14.30: Tisza Rádió Plusz – Élő üzenőműsor
15–16.30: Gera Fivérek
17–18 óra: László Attila énekes, a Csillag születik 3. szériájának győztese
18–19 óra: Ha te tudnád… – Táncműhely és néptáncosok műsora
19.30–21 óra: Balkán Fanatik
21 óra: Tűzijáték

Egy darab vajon
hagymaszeleteket
megpirítanak. A ha-
lat hozzáteszik és
paprikával meghin-
tik. Egy kis idő múlva
kevés liszttel meg-
hintik, ha ez megpi-
rult, levet és savanyú
tejfölt öntenek bele.
Halászlérecept Németh
Susánna 1835-ös Nem-
zeti Szakácsné című fő-
zőkönyvéből

perczig kell neki főni és akkor
készen van. Tálaláskor hasz-
náljunk mély tálat, a melybe
gyorsan egyszerre boritsuk ki a
halat, hogy széjjel ne hulljon a
husa. Kanalat is adjunk e pap-
rikás mellé.”

Passzírozós technika

Itt még sehol sincs a passzíro-
zás, amely csak későbbi ha-
lászléreceptekben jelenik meg,
s amely ma már lényeges
eleme a klasszikus szegedi ha-
lászlének. A technika eredetét
a vendéglátóiparban kell ke-
resni, amelynek egyértelmű

célja volt, lehetett
a gazdaságosabb
elkészítés. Egy
biztos: a Tiszán
élő, kora tavasz-
tól késő őszig a
vizet járó halász-
emberek bizto-
san nem passzírozgattak…

Frank Sándor Venesz-díjas
mesterszakács, a Nemzetközi
Tiszai Halfesztivál ötletgazdája
szerint a finom szögedi étel
titka, hogy az alaplé elkészíté-
séhez többféle hal csontját,
fejét használják fel. Ezeket a
bográcsban szegedi zöldpapri-
kával, paradicsommal és

makói vöröshagymával körül-
belül két óráig főzik. Ha elké-
szült, alaposan átpasszírozzák,
úgy, hogy csak a csontok ma-
radjanak. Az így kapott sűrű
alaplébe teszik bele a beirdalt,
kifilézett halszeleteket, megfő-
zik, és jóféle szegedi pirospap-
rikával ízesítik.

Szabó C. Szilárd

Óriásbográcsban fő a hallé a rakparton. Képünk archív.

Friss, ropogós sült hal. Képünk archív. 

Bartus Sándor és felesége minden évben eljön a halfesz-
tiválra Budapestről. 
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FÖLDI PROGRAMOK, ÉLMÉNYREPÜLÉS ÉS MÉG TOVÁBBI 50 LÉGIJÁRM !

ÁBBI 50 LÉGIJÁ

Repülőnapok 
egy érintéssel!

Játékos 

PÉNTEK Red Bull-
Besenyei Péter

VASÁRNAP

Besenyei Péter

Nemzetközi
Légiprogramok

SZOMBAT

Nemzetközi

S Z E G E D   A I R P O R T

  

  

  

  

SZEPTEMBER 14-15-16.

A program és további részletek 
a Facebook oldalunkon!

  www.facebook.com/szegedirepulonapok

A jegyeket keresd:
TIXA online jegyirodájában | www.tixa.hu
SZKT jegy-és bérletpénztáraiban
Szeged, Deák Ferenc utca 31. | Szeged, Széchenyi tér
Szeged, Indóház tér ( Nagyállomás) | 

Mi-2 helikopter (H)Mi-2 helikopter (H)

Légiprogramok

Baltic Bees (LT)

ELŐVÉTELES 
BÉRLET
AKCIÓ!

AUGUSZTUS 19-IG

2900 Ft

REPÜLJÖN RÁ AZ AKCIÓS BÉRLETEKRE!

FÖLDI P

AKCIÓ!
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Két telt házas nap – Több mint 100 ezren buliztak a Partfürdőn

Látogatócsúcsot döntött a jubileumi SZIN!
Az ötvenedik Szegedi Ifjú-
sági Napokon számos olyan
dolog történt, ami eddig
még soha: a nézőszám át-
lépte a 100 ezres álomha-
tárt, és volt két telt házas
nap is!

Soha nem történt még olyan
a SZIN életében, hogy egy-
más után két napon is telt
házas legyen a fesztivál – tá-
jékoztattak a szervezők. Idén
a Pet Shop Boys napján, pén-
teken is megtelt a Partfürdő,
és annak ellenére, hogy
Sean Paul lemondta a kon-

certjét, jegyeladási rekordot
produkáltak szombaton is,
valamint a SZIN zárónapja is
telt házas volt.

A Pet Shop Boys beleszere-
tett a SZIN-be, sőt az is felme-
rült a szervezők tájékoz-
tatása szerint, hogy dupla kon-
certet ad a duó, pótolva Sean
Paul hiányát. És nemcsak a
fesztivál, hanem Szeged is a
kedvencükké vált, olyannyira,
hogy bár korábban Buda-
pestre akartak visszautazni a
koncertjük után, végül azon-
ban egy szegedi szállodában
töltötték az éjszakát.

A jubileumi SZIN-en volt
eddig a legtöbb programhely-
szín: közel húsz helyen pö-
rögtek a programok. A Bor-
sodi Nagyszínpad is az eddi-
gieknél nagyobb méreteket
öltött, a helyszín játéktere a
Sziget nagyszínpadának mé-
reteivel vetekedett.

Az első 50 éven tehát már
túl van a SZIN, most jöhet a kö-
vetkező fél évszázad…

Összeállításunk képeit ké-
szítette: Szabó Luca, Kovács
M. Norbert, Iványi Aurél, MTI-
fotó/Rosta Tibor és a Szegedi
Ifjúsági Napok fotósai.
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sportmix

Válogatott szegedi röp-
labdás. A Szegedi Röplabda
Sportegyesület fiatal játékosa,
Szatmári Júlia az U15-ös válo-
gatott szűk keretébe kapott
meghívót. Rajta kívül Deák
Blanka, Kiss Anna és Nyers
Noémi is tagja volt a nemzeti
csapat bő keretének. Szatmári
jó formájára januárban is szük-
ség lesz, ekkor rendezik a 
válogatott Európa-bajnokság
selejtezőjét, és a szegedi tehet-
ség a play-offon és a konti-
nensviadalon is ott akar lenni.

ezüst az éV első torná-
ján. Az Alabárdos-Szegedi TE
férfi tekecsapata az idénykez-
déstől már csak Szegedi TE-
ként szerepel. A régi-új névvel
egy ezüstérmet szerzett a
gárda Szlovákiában. Podbrezo-
vában a ZP Kupa 2018-as
nemzetközi világranglista-ver-
senyen a házigazda ellenállha-
tatlan volt, mögöttük a Tisza-
partiak szerezték meg a máso-
dik helyet. Szél Tibor volt a leg-
eredményesebb 655 fával,
Jovan Csalics és Brancsek
János is 650 fáig jutott, míg az
új szerzemény, Loncsárevity
Adrián 639 fáig jutott. Ők né-
gyen voltak a legeredménye-
sebbek.

Vereség a nyitányon. 
A női NB I-be frissen feljutott
Szent Mihály FC női labdarú-
gócsapata beleszaladt a po-
fonba az idény első mérkőzé-
sén. Hódi Mihály együttese a
Diósgyőr vendége volt, a félidő-
ben 5–0-ra vezettek a hazaiak,
a vége 8–0 lett. A követke-
ző fordulóban a szegedi lá-
nyok a Pécs együttesét látják
vendégül.

jótékony táVteljesítés.
Szeptember 8-án, szombaton
Két lábon vagy két keréken a
Gyermekklinikáért! névvel jóté-
kony kerékpározás és futás
lesz. A rajt és a cél is Újszege-

den, a Torontál téren lesz, reg-
gel 9 órakor kezdődik az
esemény. A bringásoknak 26,5
kilométert, a futóknak 4, illetve
13,5 kilométert lehet teljesíte-
niük. A nevezésből befolyt tel-
jes összeg jótékony célt
szolgál, a szervezők a Gyer-
mekklinika javára fordítják.

Valamennyi játékos tréninge-
zik a Naturtex-SZTE-Szedeák
férfi kosárlabdacsapatánál.
Andjelko Mandics vezetőedző
egy amerikai és egy kanadai
légióssal vágott neki a felké-
szülésnek a régi motoros szer-
beken kívül. A cél a ráját-
szásba jutás!

– A szezon végén azért egy ki-
csit kikapcsoltam, mindenki el-
fáradt, de azért a nyáron már a
kosárlabdán járt az eszem. Ho-
gyan rakjam össze a csapatot,
terveztem a felkészülést, szóval
nem hanyagoltam el a kosárlab-
dát. Most az alapozás megy,
amit nem annyira szeretnek a
játékosok, ami érthető, de kell
az erőnlét. Tizenkét felkészülési
meccset játszunk – mondta
Andjelko Mandics vezetőedző.

Kell is az összeszokottság,
hiszen a tavalyi kezdőötösből
ketten is eligazoltak. Josh For-
tune mellett a csapatkapitány
Andrija Csirics is elment. A pótlá-
sukat az amerikai Darrel Davies-
nek és a kanadai Tyrell Green-
nek kellene pótolnia. Mindketten
háromhetes próbajátékon van-

Elkezdte a munkát a Naturtex-SZTE-Szedeák csapata. Idén is
a play-off a cél!

nak Szegeden. A 22 éves, 193
centi magas Davies a legutóbbi
idényben a Dayton Egyetem szí-
neiben játszott. A 22 éves, 201
centis kanadai Green az előző
idényben a svéd Norrköpingben
szerepelt, majd a luxemburgi
Musel Pikes csapatához szerző-
dött. És akár új igazolásnak is te-
kinthető Juhos Levente, aki több
hónapot hagyott ki sérülés miatt
a tavalyi kiírásban.

– Most már mondhatom,
hogy a sérülésem a múlté.
Már egy hónapja végzek na-
gyobb intenzitású edzéseket.
Rég voltam ennyire izgatott az
új szezon előtt. Lassan nyolc
hónapja nem játszottam teljes
erőbedobással, mert amikor a

sérülésemből visszatértem, az
még nem volt az igazi. Szóval
tényleg várom a tétmeccseket
és a felkészülési meccseket is,
és remélem, jó csapatot tu-
dunk összerakni, és jól fogunk
szerepelni a bajnokságban 
– mondta Juhos Levente, a
Naturtex-SZTE-Szedeák erő-
csatára.

Jó darabig azonban még
nem láthatjuk a csapatot a pá-
lyán. Az első edzőmeccs 
augusztus 25-én volt a Szol-
nok ellen, de az Olaj kérésére
zártkapus mérkőzés volt. And-
jelko Mandics együttese szep-
tember 5-én a Debrecent
fogadja, itt már a drukkerek is
jelen lehetnek.

Juhos Levente rég volt ennyire izgatott az új szezon előtt

Szedeák: mindenki a fedélzeten

Három arany, egy ezüst, két bronz!
Portugáliában, Montemor-
o-Velhóban szállt vízre a világ
kajak-kenu mezőnye. A vb-n az
NKM Szeged VE kilenc ver-
senyzővel képviselte Szege-
det, és három világbajnoki
címmel hosszabbította a klub
dicsőséglistáját.

Kárász Anna immár négysze-
res világbajnok: az NKM Sze-
ged VE kajakosa két számban
is aranyérmet szerzett Monte-
mor-o-Velhóban, a kajak-kenu
világbajnokságon. Anna K2
500 méteren Kozák Danutá-
val, míg csapathajóban, kiegé-
szülve Medveczky Erikával és
Bodonyi Dórával, szintén 500
méteren nyert. A női négyes
mindössze 13 ezredmásod-
perccel, de megelőzte az új-
zélandiakat, így Anna a ka-

jaknégyessel is ünnepel-
hetett.

– Nagyon sok mindenen át-
mentem az elmúlt időszakban,
és nagyon jó érzés, hogy ilyen jól
sikerült ez a vb. Külön emeli az
aranyérmek értékét, hogy két
olimpiai számban sikerült
nyerni. Meglehetősen elfárad-
tam a verseny végére, de na-
gyon tetszik, hogy négyszeres
világbajnok vagyok – mesélte

b o l d o g a n
K á r á s z
Anna, az
NKM Sze-
ged VE vi-
lágbajnok
kajakosa.

B i rkás
Balázs Ba-
laska Márk-
kal a K2
200 méte-

res szám címvédői voltak,
a trónt pedig nem adták
át, sikerült ismét világbaj-
noki címet szerezni ezen
a távon. Balázs immár
kétszeres világbajnok. Az
ezüstérmet a klub para-
versenyzője, Suba Róbert
szállította, aki KL1 200
méteren lett második.
Nádas Bence kajak 500

egyesben a dobogó harmadik
fokára állhatott fel, míg Kuli Ist-
ván szintén bronzérmes lett,
Tótka Sándorral, Molnár Péter-
rel és Dudás Miklóssal lett har-
madik a német és a spanyol
hajó mögött a férfiak kajakné-
gyes 500 méteres futamában.

Három negyedik hely jött
össze, Birkás Balázsnak K1
200-on, és a klub hölgy para-
versenyzőjének, Varga Katalin-
nak KL2 200 és VL3 200
méteren. Suba Róbert VL2
200-on a hatodik helyen ért
célba, míg a vb-újonc, 16 éves
Molnár Csenge és a 18 éves
Nagy Bianka C2 200 méteren
hatodikként haladt át a célvo-
nalon. Az egyesületet Bodonyi
András képviselte férfi kenu-
ban, a „király kategóriában”,
azaz C1 1000 méteren hetedik-
ként végzett.

Újra a dobogó tetején. Zöld melegítő-
ben: Birkás Balázs és Balaska Márk.

A kajaknégyes 500 méteren világbajnok. Balról
jobbra: Bodonyi Dóra, Medveczky Erika, Kárász

Anna és Kozák Danuta.

A Boxvilág Ökölvívóképző SE
rendezte meg a Fesztivál
Kupát, amelynek nagy hagyo-
mányai voltak korábban Sze-
geden. Tavaly egy, idén pedig
már két napon álltak kötelek
közé a fiatal ökölvívók. Több
mint kilencvenen húztak kesz-
tyűt, 24 egyesület jött Sze-
gedre az ország minden

részéből, sőt külföldről is.
A rendezvény fővédnöke
Erdei Zsolt, a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség
elnöke, világbajnok ököl-
vívó volt, míg díszvendége
az 1972-es müncheni
olimpia bajnoka, Gedó
György. 

– Rendhagyó körül-
mények között, szabad-
téren, a Rakpart Fesz-
tivállal együtt zajlik a

kupa. Ekkora közönség előtt
nem nagyon szoktak ökölví-
vóversenyt rendezni, hiszen
zárt térbe nehezebb bevinni
a tömeget. Jövőre is felállít-
juk a ringet – mondta Szuk-
nai Zsuzsanna, a Fesztivál
Kupa főszervezője, a Boxvi-
lág Ökölvívóképző SE vezető-
edzője.

Boksz: hagyomány újratöltve

Veszprémi ezüstérmek
A PICK Szeged két utánpót-
láscsapata, a 2004-es és a
2006-os korosztály, vala-
mint a lányoknál a KSZSE
ezüstéremmel tért haza
Veszprémből.

Tizenöt országból több mint
100 csapat nevezett a 22.
Cell-Cup Nemzetközi Kézi-
labda Fesztiválra. A Cell-Cup
mérkőzései több helyszínen
zajlottak, Veszprém mellett Al-

sóörs, Balatonfüred, Várpa-
lota is a helyszínek között
szerepelt. A legjobbak a
Veszprém Arénában léphettek
pályára a döntőkben. A 2006-
os korosztály a Veszprém B
csapatát verte 19–5-re az
első csoportmeccsen. A
2004-esek is magabiztos győ-
zelemmel kezdtek, 22–12 az
FC Mulhouse ellen. A folyta-
tásban Mandl Gábor tanítvá-
nyai a HC Visé BM C
együttesét tömték ki 30–14-
re, míg a 2006-osok az Éles
KISE B-t verték 17–8-ra. 

Balda Ákos fiai a folytatás-
ban is veretlenek maradtak:
SZEPA KSE–PICK Szeged
2006 1–17, SP 21 Plock–

PICK Szeged 2006 9–14. 
A 2004-es születésű csapat a
Dvorets Moszkva gárdáját
verte 31–12-re, ami után jöhe-
tett az elődöntő, ahol nagyon
szoros csatában sikerült le-
győzni az Eger Eszterházy
SZSE-t 23–22-re. A nagyobbak
az SG Krems/Langenlois B
együttesét verték 16–11-re,
így mindkét szegedi csapatnak
jöhetett a döntő. Mindkét csa-
patnak az Éles KISE A gárdája

volt az ellenfele a fináléban.
Mindkét szegedi csapat öt gól-
lal maradt alul, az U14-esek
22–17 arányban, az U16-osok
17–12-es vereséget szenved-
tek, így másodikok lettek.

A női érmet a KSZSE szál-
lította városunkból, a csoport-
körben az ACS SPORTING
GHIMBAV 15–5-re, a Debre-
cen 12–11-re, az Éles KISE
20–5-re kapott ki, míg a Bu-
daörs 19–13-as, a Szepa
KSE 13–7-es arányban ma-
radt alul. Az elődöntőben a
Sporting ezúttal is kikapott,
csak most 18–11-re, a finálé-
ban a Debrecen visszavágott,
és 12–11-re verte a Tisza-
partiakat.

A PICK Szeged U12-es és U14-es csapata is éremmel jött
haza Veszprémből.

Szuknai Zsuzsanna látja el jóta-
nácsokkal tanítványát, 

Héli Gábort.
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NAGY UTAZÁS-KONCERT 
Időpont: szeptember 3., hétfő,
19 óra
Helyszín: szegedi zsinagóga

Szerelem első vérig, Nagy uta-
zás, Vigyázz rám, Trió Stendhal,
Jazz+Az, A dzsungel könyve, Va-
lahol Európában, Pál utcai fiúk,
Férfi és Nő – hogy mi a közös
ezekben a különböző műfajok-
ban született sikeres dalokban,
produkciókban? A Kossuth-díjas
zeneszerző és előadóművész,
Dés László személye köti össze
ezeket, akinek a nevéhez szám-

talan népszerű dal, színpadi és
filmzene, jazzformáció fűződik.

Dés László számos zenei
meglepetésre készül a szegedi

koncertjén. Vendégként a
kiváló énekesnő, Tóth
Vera is fellép, akivel már
korábban is dolgozott
együtt Dés László. Az új
dalok mellett hallhatja
majd a közönség a Nagy
utazást, a Vigyázz rám és
a Legyen úgy című szá-
mot is.

A HALLGATÁS ÉLMÉNY –
MARGARET ISLAND 
Időpont: szeptember 4., kedd,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Lemezjátszó exkluzív turnéjá-
ban a Margaret Island 3. sorle-
mezét hallgathatják végig
bakelitről a megjelenés előtti
héten. A zenekar három oszlo-

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:
szeptember 5. 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 azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Lőw Lipót és Immánuel a szegedi zsidóság vezéralakjai. A nyertes: Majer-Preissig Terézia. Gratulálunk!

pos tagjával (Lábas Viki, Füs-
tös Bálint, Törőcsik Kristóf)
Horváth Gergely, a Petőfi Rádió
hajdani Kultúrfitnesz című mű-
sorának vezetője beszélget az
új albumról, amely a hallgatás
pillanatában még sehol más-
hol nem lesz nyilvános, csak a
helyszínen.

Egyúttal lehetősége lesz a
közönségnek személyesen is ta-
lálkozni a zenekarral, akik pár
vadonatúj dal akusztikus elő-
adásával is készülnek az estre.

VIRÁGVÖLGY – FILMVETÍTÉS
ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
Időpont: szeptember 5., szerda,
18.30
Helyszín: Belvárosi mozi
A külvárosi lakótelepen unat-

kozó Bianka hirtelen fel-
indulásból ellop egy cse-
csemőt, majd kénytelen
otthont keresni, azon-
ban senki sem fogadja
be. Már-már feladná,
amikor véletlenül talál-
kozik a jószívű, munkás-
szállón élő Lacival, aki
segíteni akar az utcán
r e k e d t
l á n y -

nak, és el-
dönti, hogy
m i n d e n á ro n
otthont teremt
számukra.

A Virág-
völgy Csuja László rendező egy-
szerre költői és realista,
punkosan karcos első játék-
filmje. A film különleges ama-
tőr főszereplőkkel készült: a
női főszerepben Berényi Bi-
anka Instagram-sztár, az EU
Cannibal frontembere; a férfi
főszerepben pedig Réti László
többszörös speciális olimpiai
bajnok látható.

KERESZT PARAFRÁZISOK –
XII. STÁCIÓ 
Időpont: szeptember 7., péntek,
17 óra
Helyszín: Kass Galéria
Dömötör Mihály fotóművész Ke-
reszt Parafrázisok – XII. Stáció
című kiállításának megnyitóján
Gyulay Endre nyugalmazott püs-
pök mond bevezetőt. A tárlatot

megnyitja: Simon Ferenc filozó-
fiatanár.

LEMEZBÖRZE
Időpont: szeptember 8., szom-
bat, 10–14 óra
Helyszín: Kapca  (Rákóczi u. 1.)
Számos legendás lemez között
lehet válogatni, és lehet találni
kedvenceket vagy rég elfeledett
ritkaságokat.



SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT: 2018. 08. 17-
én Matus Krisztián és Nagy
Andrea, Csibri Péter és Kiss
Alexandra, Kapócs János és
Tóth Kitti Alexandra, Kovách
Nándor és Sipos Krisztina,
Vass Dániel és Horváth Ale-
xandra Nikolett, Kurtanidze
Giorgi és Kocsis Anita, Tóth
Péter és Fekete Eszter;
2018. 08. 18-án Csőre Ervin
és Fürsztner Brigitta, Kiss
László és Kovács Angéla,
Csillag András és Erdei Betti,
Balázs André és Gyumbier
Adrienn, Sopsich Gergely
Gyula és Kun Barbara, Szom-

bati Mihály Márió és Heltai
Nikolett, Sipter Ádám János
és Szabó Bernadett, Széll
Bence és Erdős Sára Anikó,
Farkas Roland György és Ku-
rucz Krisztina, Váczi Sándor
és Szabó Nikolett, Faludi
László és Pálfi Alexandra,
Miklós Zsolt és Orosz Ibolya
Ildikó, Sajó Balázs László és
Földvári-Nagy Dóra, Szabó
László Tibor és Kovács
Emese.

SZEGEDEN SZÜLETETT: Ká-
lóczi Norbertnek és Bánóczki
Évának 2018. 08. 14-én
Ábel, Molnár Péternek és Kri-
vik Juditnak 2018. 08. 15-én

Lilien, Csonka Endrének és
Musák Szabinának 2018.
08. 12-én Veronika, Farkas
Attila Gyulának és Jónás Be-
átának 2018. 08. 15-én Lilla
Vanessza, Szabó Tamásnak
és Prókai Dórának 2018. 08.
16-án Zsófia, Krizsán Dávid-
nak és Hajas Krisztina Ág-
nesnek 2018. 08. 16-án
Csenge Sára, Gyurkovics Ro-
landnak és Stulle Zsuzsanna
Jankának 2018. 08. 17-én
Léna, Vrbáski Ivánnak és To-
maskovic Dijanának 2018.
08. 16-án Milán utónevű
gyermeke született.

Gratulálunk!
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koS (iii. 21–iv. 20.)
Ne higgyen el min-
dent, amit hall, hi-

szennem minden arany,
ami fénylik! Néha egész
jónak tűnnek a dolgok első
látásra, és csak később
derül ki a valóság.

Bika (iv. 21–v. 20.) 
Most van mit átgon-
dolnia, annyi minden

történhetett az utóbbi
napokban. Maradjon hig-
gadt, és kezelje az esemé-
nyeket a helyükön. Ne csi-
náljon bolhából elefántot!

ikrek (v. 21–vi. 21.)
Legújabb kapcsolatai
egészen felvidíthat-

ják, és valljuk be, már
rá is fért Önre egy kis vidám-
ság. Sokkal többet kellene
társaságba járnia, a hangu-
lata is megváltozhatna tőle!

rák (vi. 22–vii. 22.)
Az egyik barátja rá
akarja venni vala-

mire, amihez nem 
nagyon fűlik a foga. Vallja
be, hogy egyszerűen csak
fél az új kihívástól. Gondolja
jól át!

oroSzLán (vii. 23–
viii. 22.) Nagy örö-
met szerezhet Önnek

az egyik ismerőse,
mert valami olyasmivel lepi
meg, amire titokban régóta
vágyott. Becsülje meg az
ilyen embereket Ön körül!

Szűz (viii. 23–iX. 
22.) Nem mindennapi
eseménynek lehet a

szemtanúja hamarosan.
A sors nem véletlenül szem-
besíti ezzel az élethelyzettel.
Gondolkodjon el, hogy mire
használhatja ezt fel!

MérLeg (iX. 23–X.
22.) Megint nem ta-
nult a hibájából, és

ezért kizárólag önma-
gát okolhatja. Ha újra meg-
teszi, újra baj lesz. Nincse-
nek csodák, ideje végre új
alapokra helyezni az életét!

SkorPió (X. 23–Xi.
21.) Túl sokat gondol-
kodik már rég elmúlt,

szomorú eseményeken
mostanában. Lépjen túl a
többéves dolgokon! A jövő-
jét is tönkreteheti, ha csak
a múlton rágódik!

nyiLaS (Xi. 22–Xii.
21.) Feszült és nyűgös
mostanában, pedig

sok esetben csak fel-
fújja a gondokat. Próbáljon a
dolgoknak akkora jelentősé-
get tulajdonítani, amit valójá-
ban megérdemelnek!

Bak (Xii. 22–i. 20.)
Itt az ideje, hogy
olyan dolgokra is fi-

gyelmet fordítson, ami-
ket eddig másra passzolt át.
Vegye ki a részét a közös
munkából, nem érv min-
denre, hogy sok a dolga! 

vízönTŐ (i. 21–ii.
19.) Egészen új élmé-
nyek érhetik hamaro-

san, ha végre mer lépni,
és nem állandóan csak a ki-
fogásokat keresi. Ne féljen
olyat tenni, amit még sosem
tett, hiszen csak egyszer él!

Halak (II. 20–III. 20.) 
A családjában egyre

gyűlnek a problémák,
mintha mindenki csak

arra várna, hogy majd valaki
más megoldja őket. Ameny-
nyiben összefognak, sokkal
hamarabb célhoz érnek!

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd

ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

horoSzkóP

SzePTeMBer 3., héTFŐ
Lauer istván: 14.00–15.00 (Pol-
gármesteri Hivatal Kiskundorozs-
mai Kirendeltség – Negyven-
nyolcas utca 12.), 15.00–15.30
(Családsegítő Ház – Bölcs u.
11.), 16.00–16.30 (Jerney
János Általános Iskola – Jerney
u. 21.)
Szentistványi istván: 17.00 (Kép-
viselői iroda – Kiss Ernő u. 3.) 

SzePTeMBer 4., kedd
Lauer istván: 16.00–16.30 (Sze-
gedi SZC Gábor Dénes Szakgim-
názium – Mars tér 14.),
16.30–17.00 (Szegedi SZC Déri
Miksa Szakgimnázium – Kálvária
tér 7.), 17.15–18.00 (Kreatív For-
mák Alapítvány – A nagycsaládo-
sok épületében, Napos út 16.)

nógrádi Tibor: 17.00 (Klebels-
bergtelep, Összefogás Háza –
Zentai u. 31.)
Szénási róbert: 16.30 (Petőfite-
lepi Művelődési Ház – Fő tér)
dr. Berkesi ottó: 15.00–18.00
(Polgármesteri Hivatal Szőregi Ki-
rendeltség – Szerb. u. 21.)

SzePTeMBer 5., Szerda
hekáné dr. Szondi ildikó:
13.00–14.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-
8137)
Szénási róbert: 16.30 (Weöres
Sándor Általános Iskola – Űrha-
jós u. 4.)

SzePTeMBer 8., SzoMBaT
kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)
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Szeptember 1.
szombat

Szeptember 2.
vasárnap

Szeptember 3.
hétfő

Szeptember 4.
kedd

Szeptember 5.
szerda

Szeptember 6.
csütörtök

Szeptember 7.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyárias idő

26/15
egyed,
egon

24/14
rebeka,
dorina

24/13
hilda

26/14
rozália

26/14
viktor,
Lőrinc

27/15
zakariás

28/15
regina

Sírhantok katonás rendben az első világháborúban harcolt
cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred hősi temetőjében 1917-
ben kislippán (ma Szlovénia). (Fotó: Fortepan/Fődi Gábor.)
A „Nagy Háborúban” megsebesült, eltűnt, megbetegedett és
hadifogságba esett dédpapa utáni kutatás száz év távlatából

sem reménytelen – írta az Index, amely szerint a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum adatbázisában, a hadisir.hu-n eddig
is lehetett keresni, de várhatóan novemberben elindul egy
minden eddiginél részletesebb adattár „Magyar Katona Ál-
dozatvállalása a Nagy Háborúban” néven.

Szeged régen
ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Szeptember 3., hétfő, 19.25
Minden, ami fontos, minden,
ami érdekes, minden, ami
sport! Egy hét szegedi sport-
eseményei fél órában.

SZEMKÖZT – HÍRHÁT-
TÉRMAGAZIN
Szeptember 5., szerda,
19.25
Két újságíró, egy eset: a Sze-
ged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.

KÖRÚT 
Szeptember 6., csütörtök,
19.25
Díjazott szakdolgozati film,
színházi évadnyitó, állatorvos
a vadasparkban. JÁTÉK!

SZIN 2018
Szeptember 7., péntek,
19.25
A fél évszázados fesztivál idei
programja sok zenével, ri-
porttal.

anyakönyvi hírek Fogadóóra


