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Mit csinálnak a tanárok a szabadidejükben? Csomagolóüzem épülhet a nagybanin
Erre kíváncsi a kormány. Ősszel kapják a kér- A Floratom-Ker TÉSZ vette meg a dorozsmai
dőívet.
piacot

A vár jelentette
Szegedet a középkorban
A tatárok után a kor
virágzó nagyvárosa
fejlődött ki.

2.

Botka László:
Szeged motorja a tudás

Megkezdődött a 97. tanév az egyetemen

Szent-Györgyi Albert városában aggodalom és értetlenség
fog el bennünket, amikor a természettudományos oktatás
további szűkítéséről, az önálló biológia-kémia-fizika összevonásáról hallunk a Nemzeti alaptantervben. Aggodalommal tölt el bennünket az akadémia és az egyetemek
autonómiájának korlátozása – mondta Botka László polgármester beszédében a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségén.
A 97. tanév kezdődött meg a
szegedi egyetemen, amelynek
tanévnyitó ünnepségére talárban vonultak át a szenátus
tagjai a Dugonics téri rektori hivataltól az Ady téri egyetemi
könyvtárig. Az ünnepi ülésen
Rovó László rektor beszédében a nemzeti identitás erősítését és az innovatív szemlélet
fejlesztését tartotta a legfontosabb feladatnak, hangsúlyozva, hosszú évek után ismét
nőtt a hallgatók létszáma.

10.

.

Négy másodpercen múlt
Olasz Anna úszó
(képünkön balra)
második lett
25 kilométeren
Macedóniában.

Szeged új kapuja a Tiszán

Kikötő épül a Partfürdőn pihenővel és sólyapályával

Elhangzott, idén 6188
hazai elsős iratkozott be az
egyetemre, akikhez 1200
külföldi hallgató is csatlakozott. A külföldi hallgatók jelenlétét nem csupán azért
tartotta fontosnak a rektor,
mert tandíjuk nagyban hozzájárul az egyetem költségvetéséhez,
hanem
mert
sokszínűvé, érdekessé teszi
az intézményt a sokféle kultúra találkozása.
Folytatás a 3. oldalon
Az új kikötő látványterve.

Tanévnyitó ünnepi szenátusülés a TIK-ben.

Új úszómű épül vízi pihenővel, kikötőkkel, sólyapályával
(hajók partra húzásához, leeresztéséhez használt, enyhe lejtésű, parton épült csúsztatópálya) a Partfürdőn, amire 300
millió forintot nyert a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft. A fejlesztés jövőre készül el.
Ezek lesznek a Partfürdőn: 1. Úszóműves kikötőállás,
ahol 48 kishajó köthet ki, de 72 férőhelyesre bővíthető a kapacitás, sőt vízi üzemanyagtöltő-állomást is kialakítanak. A
kikötő környezetében akadálymentes vécé is lesz, és egy hernyótalpas lépcsőnjáró biztosítja az akadálymentes közleke-

2200 kilométert tekert a szegedi nyugdíjas. Böde László (képünkön) az olasz–francia
határon a hegyekben, kétezer méter magasan. A 65 éves férfi a nyugat-európai kerékpártúrájáról mesélt lapunknak, amelyet kénytelen volt feladni Achilles-ín-gyulladása miatt.
Cikkünk a 6. oldalon

Száz csapat
a Partfürdőn

Közel száz csapat főzött idén halászlevet a Partfürdőn a halfesztiválon. A legtöbb résztvevőt a
Szegedi Idősügyi Tanács mozgatta
meg, náluk 23 nyugdíjasszervezet
700 tagja vett részt az eseményen. A legfontosabb, hogy éhesek legyenek a vendégek, mert
akkor minden elfogy! – mondta
Csányi Lászlóné, aki tíz éve főzi a
halászlevet a Partfürdőn. Botka
László elárulta a szeged.hu-nak,
mi a kedvenc halétele.
Bővebben az 5. oldalon

dést. 2. A kikötőhöz kapcsolódóan 77,5 méter hosszú sólyapályát építenek ki. 3. A horgászturizmus fejlesztéséért a kikötő melletti 300 méter hosszú partszakaszon horgászpályát
jelölnek ki. 4. A száz fő befogadására alkalmas több mint háromszáz négyzetméteres vízi pihenőhely az úszóművön kap
helyet. Itt egy büfé is lesz. 5. A parton két gyermekjátszótér,
két strandfocipálya és két strandröplabdapálya szolgálja
majd a pihenni vágyókat. 6. A pihenőparkban 250 méter
hosszú parti sétányt alakítanak ki. (A szeged.hu oldalán videón látható a beruházás látványterve.)
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ERŐS MONDATOK. „A magyar társadalom egyszerűen kényszeredetten benne maradt a szerepben, amiben eljátssza, hogy elhiszi,
hogy ez még egy felvilágosult állam, egy modern társadalom, egy ténylegesen működő ország.” Herczeg Márk (444.hu)

Orbánt teszik felelőssé a kivándorlásért

Még mindig több mint egymillió magyar hagyná itt az országot

Nagyságrendileg 1,2 millióan tervezik, hogy a jövőben külföldön vállalnak munkát, a fiatalok körében pedig különösen magas, 41 százalékos ez az arány. Messze a legtöbben
az alacsony fizetések miatt akarnak elmenni, a kivándorlásért pedig elsősorban a Fidesz-kormányt és Orbán Viktort
teszik felelőssé – derült ki a Publicus reprezentatív felméréséből, amelyet a Vasárnapi Hírek megbízásából készített
a kivándorlás témájában.
A megkérdezetteknek átlagosan majdnem hét közeli
családtagja vagy ismerőse
vándorolt külföldre az elmúlt pár évben, és majdnem nyolc vállal tartósan
munkát külföldön. Ez érdemi növekedés a tavalyi
kutatásukhoz képest, és
nagyságrendileg megegyezik a két évvel ezelőtti számokkal. A megkérdezettek
15 százaléka tervezi, hogy a
jövőben külföldön vállal
munkát, ami nagyságrendileg 1,2 millió főt, a velük tá-

vozó kiskorú családtagokkal pedig akár másfél millió
főt is jelenthet.
A külföldön munkát vállalni akarók körében egyértelműen az a legfontosabb
ok, hogy álláspontjuk szerint
nem lehet megélni az itthoni
fizetésből, a válaszadók 59
százaléka vélekedett így. Viszonylag sokan gondolják továbbá úgy, hogy nem tudnak
megfelelő jövőt biztosítani a
családjuknak, nem tudnak
előrelépni a munkahelyükön,
és sokaknak van elegük a

magyarországi politikai és
közéleti viszonyokból is.
Tavaly még elsősorban az
alacsony fizetésekkel magyarázták a megkérdezettek a
kivándorlást, idén azonban
ez jelentősen megváltozott,

Tízből minden negyedik fiatal tervezi, hogy külföldön
próbál szerencsét.

most már ugyanis a legtöbbek szerint elsősorban a
Fidesz-kormány és Orbán
Viktor felelős a megnövekedett kivándorlásért. Ezt követte az, hogy külföldön
többet lehet keresni, a megélhetéshez nem elegendő
magyar fizetések csak a harmadik helyre fértek be.

Egy fideszes
médiacég lehet
mind felett
Hamarosan nagy változásokra lehet számítani a kormánypárt médiabirodalmában: megszűnnek a párhuzamos tulajdonlások, a különböző kormányközeli emberek
érdekeltségei beépülnek egy
holdingba, és Liszkay Gábor
Mediaworks elnök-vezérigazgató keze alatt kerülnek központi felügyelet alá – írta a
444.hu.
Az elmúlt 3 évben Matolcsy
Ádám, Andy Vajna, Habony
Árpád, Schmidt Mária és Heinrich Pecina is vásárolhatott
médiacégeket, úgy, hogy a valódi irányítás a pártvezetéstől
jött, de Orbán most mégis felszámolná a több lábon álló
rendszert – írta a portál. A
Media Fundamentum alá kerül
be az összes megyei napilap
mellett a Nemzeti Sportot és
számos bulvármagazint is
kiadó Mediaworks, és a frissen
megszerzett Simicska-birodalom a Hír TV-vel. Sajtóhírek szerint a Délmagyarország is
beolvad a fideszes médiaholdingba.
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5 milliárd forint uniós pénzből
harcol a kormány a korrupció ellen
Uniós pénzből zajlik a Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében nevű állami projekt a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ)
vezetésével – írja az Átlátszó.
A hivatalos tájékoztatás szerint a pénzt az NVSZ kapja, de
benne van a projektben a Belügyminisztérium, a Nemzetközi
Oktatási Központ, az állami tulajdonú NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is. A projekt keretében lakossági szemléletformálás is
történik majd, célzott tájékoztató kampányokat is szerveznek.
Első lépésként a korrupcióellenes harc PR-feladataira kiírt
tenderre csak egyvalaki tudott pályázni, a sorosozós és migránsozós plakátokból milliárdossá vált kormányközeli Balásy
Gyula, akinek cégeire bízták a kommunikációs feladatokat
260 millió forintért.

A tanárok szabadidejében
kutakodik a hatalom

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kezdeményezett egy felmérést a tanárok munkaterheléséről, a kormány
felkarolta az ötletet, de egyéb kérdésekkel is kiegészítenék a
kérdéssort. A tanárok terhelése mellett azt is felméri a kormány, hogy a pedagógusok milyen hírlevelekre iratkoztak fel,
milyen szakszervezeti és szervezeti tagságaik vannak, vagy
hogy esetleg milyen Facebook-csoportokban vannak benne.
Legalábbis ilyen kérdések szerepelnek a kormányközeli Századvég kutatócég kérdőívében, amit szeptemberben az ország
mind a 170 ezer pedagógusának ki akarnak küldeni – írta a
Népszava. Szűcs Tamás, a PDSZ elnöke az Indexnek elmondta,
minden pedagógus megkapja, de nem kötelező kitölteni.
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Botka László: Szeged motorja a tudás

Megkezdődött a 97. tanév a Szegedi Tudományegyetemen

Folytatás az 1. oldalról
Rovó László rektor szerint
szerencsések, akik életük
egyik legfontosabb szakaszát
Szegeden tölthetik, hiszen ez
egy virágzó kultúrával, fejlett
tudományos élettel rendelkező város, ahol a kikapcsolódásra is megvan minden
lehetőség. Szerinte aki Szegeden szerez diplomát, jó
eséllyel tud elhelyezkedni a
munkaerőpiacon.
Az SZTE Magyarország
egyik legjobb egyeteme –
mondta beszédében Horváth
Zita. A felsőoktatásért felelős
helyettes államtitkár biztatta a
fiatalokat, próbálják ki magukat külföldön, szerezzenek
tapasztalatokat, amelyeket
aztán itthon kamatoztassanak.
Botka László polgármes-

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” – idézte Botka László polgármester
Szent-Györgyi Albert szavait.
ter emlékeztetett arra, hogy
a város nélkül nem lehet si-

keres az egyetem, illetve az
egyetem nélkül Szeged sem

fejlődhet. „Tudjuk, hogy a
város akkor fejlődik, ha az

Lednitzky András elve: élni és élni hagyni

egyetem, a magyar tudomány, tudás fejlődik, hiszen
ez Szeged motorja, a magyar városok körül nálunk a
legnagyobb a felsőfokú végzettségűek aránya, és nálunk a legnagyobb az egyetemisták aránya az összlakosságban, ráadásul a régióban is Szegeden a
legalacsonyabb a munkanélküliség” – mondta a polgármester.
Beszélt arról, hogy a
város és az egyetem összehangolta az elmúlt években
a fejlesztési terveit, s közösen vitt sikerre nagy beruházásokat, projekteket, az új
klinikai tömb és a lézerközpont felépítését vagy a British Petrol Szegedre csábítását, több tucat szoftver-

cég letelepítését, amelyek
együtt több ezer minőségi
munkahelyet teremtettek. Az
is elhangzott, idén négyszáz
diák kap valamilyen városi
ösztöndíjat, amire 50 millió
forintot biztosít Szeged.
„Olyan lesz a jövő, mint
amilyen a ma iskolája” –
idézte a polgármester SzentGyörgyi Albertet. „Szent-Györgyi városában aggodalom és
értetlenség fog el bennünket,
amikor a természettudományos oktatás további szűkítéséről, az önálló biológiakémia-fizika összevonásáról
hallunk a Nemzeti alaptantervben. Aggodalommal tölt
el bennünket az akadémia
és az egyetemek autonómiájának korlátozása” – mondta
a polgármester.

Dés-koncerttel kezdődött a XIV. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál
Sorozatunkban szegedi szervezeteket mutatunk be,
amelyek együttműködési
megállapodást kötöttek az
önkormányzattal. Milyen céllal alakultak, min dolgoznak
jelenleg, miből működnek?
Ezúttal a Szegedi Zsidó Hitközséget kerestük fel.

Indulása óta támogatja az önkormányzat a Szegedi Zsidó
Hitközség őszi kulturális fesztiválját. Hagyományaikhoz
híven idén is szeptemberben
és októberben várják a közönséget a programsorozatra.
Felvezetéseként a katolikus
egyház biblikus konferenciájának koncertjét fogadták be
augusztus végén. Az esten elismerést adtak át a helyi zsidóság nevében Szécsi József
szegedi származású vallásfilozófusnak, a Keresztény
Zsidó Társaság főtitkárának.

Ajándékkoncert

– A XIV. Szegedi Őszi Zsidó
Kulturális Fesztivál komolyzenei műsorából kiemelném
Ádám Eszter énekművész október 17-i koncertjét. Jeruzsálemben született, tanulmányait Izraelben végezte, jelenleg a Magyar Állami Operaház
ösztöndíjasa. Műsorát Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas
színművész konferálja – ajánlotta figyelmünkbe Lednitzky
András.

musicalből a Ha én gazdag
lennék… kezdetű dal is.
Október 21-én találkozik
olvasóival Horváth Péter írórendező, a Getnó című kötet
szerzője. Bemutatják Szántó T.
Gábor 1945 című kötetét, és
beszélgetést terveznek Kovács András szociológussal,
a CEU egyetemi tanárával, aki a mai
zsidóság
helyzetéről
készített országos felmérés eredEurópa Kántor Arca
– Bízom benne, hogy érvényesül a mondás a zsinagóga felújításának
ményét ismerteti. Ezek támogatásakor is: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! – mondta
A klezmer sem maradhat ki a
Lednitzky András.
időpontját képrogramból. Először október
sőbb egyeztetik.
7-én, a zsidó zene gyöngylyázatot nyújt be. Korábbi sike- valamint a márványterem sülyszemeit felvonultató esten
res pályázatukból levéltári ar- lyedésének megállítására forhallhatja a közönség, ahol
Rekonstrukció
dítanák. A hitközségi elnök
chívumot hoznak létre.
mások mellett Nógrádi GerEgy éve adták át a kívülről megjegyezte, bízik a mondásgely működik közre. Az opeA fesztivál rendezvényei zömmel a zsina- helyreállított zsinagógát, a kert- ban, amit Löw Immánuel az
gógában kap- jét és a felújított kerítését. A na- épület boltívére is felfestetett:
nak helyet. A pokban tartott garanciális „Szeresd felebarátodat, mint
115 éves sze- bejáráson kiderült, a kertészeti tenmagadat!” Saját elvét is
cessziós, eklek- és tájépítészeti munkák után, idézte: Élni és élni hagyni.
A július végi vihar az 5,6
tikus műemlék illetve a kerítés koronájánál
Európa egyik maradt még néhány hetes javí- hektáros Fonógyári úti zsidó telegszebb zsidó tanivaló. Az épületen minimális metőben is pusztított: a szél 15
fát, köztük nyolcvan-száz éves
t e m p l o m a beavatkozás szükséges.
A zsinagóga belsejének re- példányokat is kicsavart. Megromán, barokk,
iszlám és ke- noválását megközelítőleg 1,2- rongálódott 31 sír és az utak
resztény jegyek- 1,4 milliárd forint állami egy része, valamint a mosdatókel. Tervezője, támogatással oldanák meg. A terem és a gondnoki épület. Az
Baumhorn Lipót pénz a tornyok, az elektromos önkormányzat nemcsak a Belelőtt a hitközség hálózat, a csillárok rendbetéte- városi temető helyreállítását
kiállítással és lére, a rekonstrukciós festésre, állja, de a zsidó temetőét is 4
Dés László Tóth Verával adott nagy sikerű koncertet
könyvvel tiszte- a repedezett oszlopok, oltár- millió forint támogatással.
hétfőn. Bródy János októberi fellépésére is szinte minden jegy elkelt már. leg, ezekre pá- korlátok és padok javítására,
Dombai Tünde

A szegedi hitközségi
elnök, Izrael állam tiszteletbeli konzulja megemlítette
még a Szegedi Fagott Trió,
azaz Vizsolyi Lívia, Belházy
Gyula és Hotzi Zoltán 25 éves
jubileumi estjét szeptember
12-én, valamint a Szegedi
Szimfonikus Zenekar szeptember 16-i MendelssohnBartholdy-hangversenyét,
amely a kulturális örökség
napján ingyenesen látogatható.

raénekes főkántort tavaly Európa Kántor Arcának választották, hogy képviselje a
nyolcezer kántort tömörítő
európai szövetséget.
A művész másodszor október 28-án zsidó örökzöldekkel lép fel a szegedi zsinagógában Fekete László főkántor és Fellegi Balázs
operaénekes oldalán. Harmadszor a XXIII. Izraeli Vacsoraesten énekel november
10-én, ahol közreműködik
még az Akropolisz Táncszínház és a Dollár Boys. Az első
vacsoraestről írta a Délmagyarország:
megmutatja,
hogy Szeged igazi polgárváros, mert meg tudja és meg
akarja rendezni. Egyik életrehívója, Gregor József emlékére elhangzik majd a
Hegedűs a háztetőn című
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70 ezren látták a szabadtéri előadásait

Mindent vitt az Apáca Show

Az Apáca Show musicalből hét telt házas előadás volt idén
a szabadtérin. Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója interjújában értékelte az évadot, és beszélt
a jövőről a szeged.hu-nak. Jó hír a kortárs táncot kedvelőknek, hogy 2019-ben vagy 2020-ban egész estés produkcióval lép majd színpadra a Dóm téren a Szegedi Kortárs
Balett. Az interjú legfontosabb mondatai.
1. Idén 70 ezren látták a szabadtéri előadásait, amelyek
közül az Apáca Show volt a legnagyobb siker – hét telt házas
előadás volt a musicalből.
2. Bár a pénzügyi évnek csak decemberben lesz vége,
már most látják, hogy idén is sikerül teljesíteniük a tulajdonos
önkormányzat által kitűzött pénzügyi tervet.
3. Jövőre két olyan produkciót, a We Will Rock You című
Queen-musicalt és a Madách Színházból érkező Szerelmes
Shakespeare című komédiát is bemutatják a Dóm téren, amely
már összeállt, Szegeden viszont újdonságot jelent majd.
4. A szabadtéri igazgatósága tárgyal a Szegedi Kortárs Balett vezetőivel, és „két éven belül egy egész estés, nagy balettprodukcióval jönnek majd a Dóm térre”. A darabnak már
a címe is megvan, de ez egyelőre titok.
5. A szabadtéri több ponton is együtt tudna működni a
Szegedi Nemzeti Színház új vezetésével.
6. Jövőre újra fogadja a közönséget a ligetben felújított,
modern újszegedi szabadtéri színpad, amely 1200 fős nézőterével majdnem kétszer akkora, mint a nagyszínház befogadóképessége. A cél, hogy az újszegedi színpad kínálatát a
Dóm téri bemutatók méltó párjává tegyék.
7. Jövőre a 80 ezres nézőszámot szeretnék elérni.
(A Herczeg Tamással készült teljes interjút a szeged.hu oldalán olvashatják el: https://szeged.hu/hirek/25148/herczeg-tamas-szinhazi-nagyhatalomma-noheti-ki-magat-a-szabadteri-jatekok)

Az Apáca Show volt a legnagyobb siker a szabadtérin.

Szegeden adták vissza Áron hallását

A legmodernebb hallásjavító implantátumot ültették
be a Szegedi Tudományegyetemen egy három és fél
éves kisfiúnak. Áron születése óta küzd 80 százalékos
halláskárosodással. Az új eljárásnak köszönhetően várhatóan egy év múlva úgy
működik majd Áron füle,
mint ép társaié.
– Mivel azt szeretnénk, hogy
Áronnak teljes élete legyen a
későbbiekben, tehát normá-

lis iskolába járjon, az élet
minden területén ki tudjon
teljesedni, ezért is döntöttük
amellett, hogy szeretnénk az
implantátumot – nyilatkozta
a Szeged Televíziónak Vörös
Zsuzsanna olimpiai bajnok
öttusázó, aki 2015-ben adott
életet Áronnak.
A kisfiú halláskárosodással született, de ezt a vizsgálatok csak 2017-ben igazolták. A hallókészülék nem
segített, így a család a Szegedi Tudományegyetemhez

Áron halláskárosodással született 2015-ben.
Forrás: Szeged TV

Nagydíjas a szegedi Fái Bernadett
Az idő vasfoga című filmje
Fái Bernadett Az idő vasfoga
című dokumentumfilmje lett
az idén jubiláló, 25. Országos
Diákfilmszemle nagydíjasa –
közölte a Szeged TV. A szegedi
egyetem kommunikáció alapképzésén most végzett hallgatónak ez volt a diplomamunkája. A filmszociográfia
egy dél-bánáti falu, Ürményháza múltját és jelenét mutatja

be, küzdelmét a magyar
nyelv és kultúra fennmaradásáért, a fiatalok megtartásáért. Fái Bernadett személyesen is kötődik a településhez,
édesanyja ott született, nagyapja a falu legismertebb prímása volt.
A szegedi bölcsészet- és
társadalomtudományi kar
kommunikációképzésén

Áron és olimpiai bajnok öttusázó édesanyja,
Vörös Zsuzsanna Szegeden. Forrás: Szeged TV
fordult, ahol a kisfiú megkapta a világ jelenlegi legmodernebb cochleáris implantátumát. A műtétet a FülOrr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika professzora,
Rovó László végezte el.
A tanszékvezető egyetemi
tanár úgy nyilatkozott, betegbarát megoldásról van szó,
amely nehézségi fokban a
beteg számára nem súlyosabb egy orrmandulaműtétnél. A beültetett implantátum
30-40 évig biztosan működő-

képes. Áronnak most fokozatosan kell megszoknia, hogy
ezentúl a hangingereket is fel
kell dolgoznia.
Áron hallása a műtéttel
született meg, így ahhoz,
hogy beszélni kezdjen, mostantól másfél-két évnek kell
majd eltelnie. Szülei azt szeretnék, ha 6-7 éves korában
az iskolát már ép társai között kezdhetné meg – erre
a szegedi műtétnek köszönhetően minden esélye megvan.

évek óta készíthetnek szakdolgozatként dokumentumvagy ismeretterjesztő filmet a
hallgatók. A technikai feltételeket a kommunikáció- és
médiatudományi tanszék biztosítja. A fiatal alkotók általános iskolás, középiskolás és
fiatal filmes kategóriában
versengtek. A szemlére öszszesen 110 alkotást neveztek be. A zsűri harmincat
díjazott. Fái Bernadett kapta
meg a szemle legmagasabb
elismerését.

Fái Bernadett

Fával fűtött? Kérhet támogatást!

Október 15-éig lehet beadni az igényeket az önkormányzatnál
Október 15-éig lehet beadni a kérelmeket az önkormányzat
központi ügyfélszolgálatán, valamint a tápéi, szőregi és dorozsmai kirendeltségén azoknak, akik fával fűtöttek a
télen, és 12 ezer forint támogatást szeretnének kapni.
Utólag csökkenhet a múlt téli
rezsi annak, aki kéri. A kiépített
gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel
fűtők is megkapják a téli rezsicsökkentést, de ehhez be kell
jelenteniük igényüket az önkormányzatnál. Az igénylők a téli
fűtési szezonban vehetik majd
át a támogatást. A téli rezsicsökkentéskor 12 ezer forint
támogatást kaptak tavasszal
azok, akik gázzal vagy távhővel
fűtenek.

Egy nemrégiben hozott
döntés értelmében most azokhoz a családokhoz is megérkezhet a támogatás, akik olyan
településen élnek, ahol ugyan
van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az utcájukban, házukban valamilyen oknál fogva
nincs bekötve, ezért fával vagy
szénnel fűtenek.
– Erre október 15-éig lehet
pályázni. Ismerünk olyan háztartásokat, amelyek évek óta
részt vesznek az önkormány-

zat szociálistűzifa-programjában. Nekik levelet küldünk,
hogy függetlenül attól, a várostól kaptak-e tűzifát vagy sem,
beadhatják az igényüket az állami téli rezsicsökkentéses pályázatra – mondta Novkov
Veszelinka, az önkormányzat
humán köszszolgáltatási irodájának vezetője a Szeged TVnek.
A 12 ezer forintos támogatás alig a negyede annak, amit
az önkormányzat ad a fával
fűtő rászorulóknak. A város a
szociálistűzifa-programban egy
erdészeti köbméter fát ad,
amelynek az értéke 48-52
ezer forint.

Idén is több száz rászoruló családot segít az önkormányzat tűzifával.
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Palacsinta mosolyért cserébe

Harmadik alkalommal rendezte meg Szénási Róbert
önkormányzati képviselő és
csapata Fodorkertben, a Murányi és a Tölgyes utca sarkán lévő játszótéren a
nyárbúcsúztató családi délutánt, ahol a palacsinta csak
egy mosolyba került.
Volt ugrálóvár, arcfestés és
sportprogramok, de a legna-

gyobb sikere a Reiner Betty
vezette zumbapartinak volt,
amelyen a gyerekek leugrálták az anyukákat. Szabó Sándor országgyűlési képviselő
elmondta, az a fontos, hogy legyen olyan esemény, amit magukénak éreznek az emberek,
és a fodorkertiek magukénak
érzik a nyárbúcsúztató családi
délutánt.

Átépült a kereszteződés

Biztonságosabb lett a Csongrádi sugárút és a Berlini körút
kereszteződése. Ahol korábban buszsáv, autós sáv és járdára
felvitt kerékpársáv volt, most mindenki által használható két
sáv és egy kerékpársáv
van az út
mellett. Makkosház felől a
Szent István
tér irányába
minden változatlan.
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Csomagolóüzem épülhet a nagybanin

535 millióért elkelt a dorozsmai piac – Minden hónapban kirakodóvásár

Elővásárlási jogával élve
535 millió forintért megvásárolta a Floratom-Ker TÉSZ
a többségi tulajdonos önkormányzat pakettjét a Dorozsmai Nagybani Piac
Kft.-ben. Ezzel egy közel 10
hektáros területhez jutott,
amelyen zöldség- és gyümölcscsomagoló üzemet
hozna létre, és új munkahelyeket teremtene.
– Miután a Floratom-Ker Termelői Értékesítő Szövetkezet
kifizette a vételárat az önkormányzatnak, olyan területhez
jutott, amely szomszédos az
1600 négyzetméter alapterületű hűtőházával. Ez olyan
előny, amelyet érdemes kihasználni – nyilatkozta a szeged.hu-nak Nagy Árpád
igazgatósági tag. Elsősorban
paradicsomot és paprikát tárolnak a hűtőházban, ahonnan a nyári hónapokban akár
30 ezer rekesz zöldséget is
elszállítanak.
A szegedi központú cégről tudni kell, Magyarországon ők kezdték el először a

Száz csapat főzött a Partfürdőn

A szegedi nyugdíjasoknál tíz bográcsban rotyogott a halászlé

A nyugdíjas postásoknál elkészült a hallé.
– A legfontosabb, hogy éhesek legyenek a vendégek,
mert akkor minden elfogy!
– Csányi Lászlóné Eszter
mondta ki a legnagyobb igazságot az idei halfesztiválon.
Megtudtuk, már tizedik éve
főzi a halászlevet a Partfürdőn. Csak annyit árult el,
idén ponty került a lébe, többet nem mondott. Nevetve
közölte, „titok, hogy mitől
lesz igazán finom az étel!”
A Partfürdőn közel száz

csapat főzött halászlevet.
A legtöbb résztvevőt a Szegedi Idősügyi Tanács mozgatta meg, náluk 23 nyugdíjasszervezet, egyesület 700
tagja vett részt az eseményen. Tíz bográcsban főztek,
közben beszélgettek, kártyáztak, táncoltak. Szóval jól
érezték magukat.
Molnár Sándor Andrásné,
a Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesületének elnöke elmondta, már tíz éve vesznek

részt a rendezvényen. Idén
nyolcvan tagjuk jött ki a Partfürdőre, de még Szabadkáról
is érkeztek vendégek hozzájuk. Minden évben nagy bulit
csapnak, főzik a halat, a
tagok süteményekkel, gyümölcsökkel vendégelik meg
egymást és az érdeklődőket.
– Ezt az eseményt nem lehet
kihagyni! – mondta mosolyogva Molnár Sándor Andrásné Zsuzsanna.
Általános volt a jókedv a
Partfürdőn, ahová Botka
László polgármester is kilátogatott a családjával. – Az az
igazi érték és öröm, hogy több
mint száz bográcsban fő ma is
a halászlé a Partfürdőn. És
mindegyik helyen azt mondták, az övék a legfinomabb! Az
biztos, két egyforma halászlé
nincs! – mondta a polgármester, aki nagyon szereti a szegedi halászlevet, de nála a
süllő roston és a rántott ponty
a favorit.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet Szeged Megyei Jogú
Város Általános Aljegyzője poszt betöltésére. Részletek a www.szegedvaros.hu
internetes oldalon.

Leginkább
abban bíznak, hogy
lesz olyan uniós pályázat, amely a profiljukba vág, így
állami forrásokkal
kiegészítve a beruházáshoz szükséges összeget elő
tudják teremteni.
Addig is a birtokukba került területen minden hónapban egyszer megNagy Árpád, a dorozsmai nagybani piacot megvásároló Floratom- tartják a hagyomáKer TÉSZ igazgatósági tagja. Jó vásárt csináltak. Forrás: Szeged TV nyos
kirakodóvásárt, amelyet az
paradicsom föld nélküli ter- lágszerte ez a trend. Ez higi- eladáskor feltételül szabott
mesztését, ami azt jelenti, énés szempontból is fontos, számukra az önkormányzat.
A hűtőház jelenleg 15-20
a szükséges tápanyagokat hiszen a vásárlók nem érintmesterségesen juttatják el a keznek közvetlenül a termék- embernek ad munkát, ám ha
növényekhez, így a paradi- kel, így fertőző betegségek megépülne a csomagolócsomtövek egy éven keresz- sem jutnak át egyik emberről üzem, akkor újabb munkahetül folyamatosan termést a másikra azáltal, hogy meg- lyeket teremtenének. Nagy
hoznak. Az eljárás nagy elő- tapogattak például egy pap- Árpád úgy véli, reális cél
nye, hogy a termőföldben élő rikát, másrészt a szállí- lehet, hogy 2020 környékén
és szaporodó kártevők nem tást biztonságosabbá teszi. már elindulhat az üzem építámadják meg a növényeket. Egyelőre nincs annyi tőkéje tése, ugyanis központi forAhhoz, hogy bővíthessék a cégnek, hogy önállóan rásból még a jelenlegi
piaci tevékenységüket, az ed- kezdjenek a bővítéshez, de uniós költségvetési ciklusdiginél több terméküket kell igyekeznek partnereket be- ban jut pénz az ilyen beruházásokra.
becsomagolniuk, ugyanis vi- vonni.
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Böde László: A következő kaland feledteti a kudarcot

A szegedi nyugdíjas 2200 kilométer letekerése után Achilles-ín-gyulladása miatt volt kénytelen feladni nyugat-európai kerékpártúráját

Most még nem tudom, mi
lesz a következő túra, de
abban biztos vagyok, a következő kaland feledteti a
kudarcot. Addig is, mint minden eddigi túrámról, a nyugati kalandozásomról is
összeállítok egy több száz
képből álló filmet, és egy példányban az útinaplómat is
kinyomtatom Katának, a kislányomnak – mondta Böde
László.

Böde László májusban indult el Szegedről kerékpárral Nyugat-Európába. A
szegedi nyugdíjas mostanában ért volna haza a tervei
szerint, de 2200 kilométer
letekerése után Achilles-íngyulladása miatt kénytelen
volt feladni a túrát. Járt
olyan olasz hegyi faluban,
ahol 103, 104, 106 évig
élnek az emberek.
– Még soha nem adtam fel
semmit! Azóta igaz, nem is
ültem biciklin, egy métert
sem tekertem – mondta lapunknak az örökmozgó szegedi nyugdíjas, a 65 éves
Böde László, aki már a fél világot bejárta biciklivel.

Nyilalló érzés a bokában

2011-ben közel 9 ezer kilométert tekert le 151 nap alatt a
skandináv túráján. A tizenkét
országon át vezető kalandban

Vinadio. Egy gyönyörű hegyi falu Olaszországban.
2026 kilométert tett meg.
Majd 2014–2015-ben 210
nap alatt bejárta a görög szigetvilágot, ahol mintegy 1600
kilométert kerekezett, utána

Nyugat-Európába május
közepén indult kerékpárral
Szegedről. A Go west! (azaz
Irány nyugat!) túrája egy Montpellier-hez közeli kis dél-francia-

Fürdés a patakban.
egészen az északi sarkkörig jutott. 2013-ban körbekerékpározta Izlandot, 40 nap alatt

a település várát, a Forte Albertinót, amelyet 1834-ben
Charles Albert, Szardínia királya kezdett el építtetni,
hogy a francia határ közelségében ellenőrizni tudja a környező völgyeket. Négyezer
munkás építette 13 évig. Falainak hossza 1200 méter, a
benne futó utcák három szinten 10 kilométer hosszúak.
– A gyönyörűséges faluban csak 653-an laknak, de

feldolgozni sem.
Még körülbelül
1400 kilométer
állt előttem. Spanyolországba szerettem
volna
eljutni, végig az El
Camino útvonalán, egészen az
Atlanti-óceán
partjáig, Fisterrába. Ott pihentem volna körülbelül két hetet, és
mostanában érkeztem
volna
haza Szegedre.
Megvolt a repülőjegyem a Santiago
de
Compostela–Bar-

Böde László szűk utcákon barangolt Vinadióban.

pedig körbegyalogolta a skót
felföldet, ahol körülbelül 500
kilométert tett meg.

Óriástestvérpár

Böde László egy érdekes sztorira is bukkant Vinadio faluban. Itt élt a múlt század fordulóján a világhírű testvérpár,
Battista és Paolo Ugo. A két óriás 1876-ban és 1887-ben
született, 11 év különbséggel.
Mégis
mindkettő 262 és
265 centi magasra
nőtt meg. Súlyuk 200
kilogramm fölött volt.
Cirkuszi mutatvány
lett belőlük, Amerikába kerültek, egyikük 26, a másikuk
pedig 38 évesen halt
meg. Állítólag a honvágy miatt. Ma Vinadio kijáratánál egy
szoborpár állít nekik
emléket.

Szoborpár. A kis olasz falu szélén az óriástestvérpárnak állítottak emléket.
országi faluban, Villeveyrac-ban
ért véget július elején. Akkor
már napok óta kínzó, égetően
nyilalló érzés volt Böde László
bal bokájában, egyre nehezebben ment neki a tekerés, de
még a gyaloglás is.

Útinapló Katának

– Feladni sem volt könnyű,

celona–Budapest útvonalra.
Hoztam volna haza a biciklit
is – mondta Böde László.
A kerékpár végül Montpellier-ben maradt, csak a legszükségesebb dolgokat hozta
haza busszal. Azóta már jobban van a 65 éves férfi.
– Még nem mondtam le
ennek az útnak a lezárásáról,
de rengeteg jó úti cél van még.

Ahol 103, 104, 106
évig élnek az emberek

A szegedi nyugdíjas mesélt
az egyik kedvenc helyéről, az
olasz Vinadio faluról. Itt található Európa legmagasabban
fekvő keresztény kegyhelye,
a kétezer méter tengerszint
felett lévő Szent Anna-szentély. Böde László felderítette

van iskola, hentes, pék,
három bolt, gyógyszertár, éttermek és kemping, mert
sok az átutazó turista. Én a
faluban, a szűk kis utcákon
sétáltam (a múltban), és
csak három helybelinek tudtam köszönni. A kis templomban jó félórát voltam
egyedül. Néma csendben.
A templom előtt szokás
szerint kint vannak a gyászjelentések fényképpel, névvel, korral. Talán sokatmondó, amit láttam. Az elhunytak kora: 103, 103,
104, 106, 106 év. Ez azért
fantasztikus! A kérdés persze, mint mindenhol: tudnék-e itt élni? Hogy nyugodt
élet lenne, az biztos! Nagyon
szép és jó séta volt. Egy
órára terveztem, de több lett
– mondta Böde László.
Szabó C. Szilárd
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A vár jelentette Szegedet a középkorban
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A tatárok után a kor virágzó nagyvárosa fejlődött ki

erre utaló lele- jelentős választóvonalat jelenteket.
tett a tatárjárás, de általános– Szeged ságban is elmondható, hogy a
mint
város nagy katasztrófák mindig fellennem jelenik düléssel párosultak. A tatárjárámeg az írott sig Szegeden mindössze egyforrásokban, házi, főesperesi központ létecsak viszony- zett, és a római kor óta hallatlan
lag későn, a fontosságú sószállítás kötődött
XII.
század ide. A Maroson leúsztatott sót itt
végén említik rakták ki, osztották el. Ez királyi
először. És ez monopóliumnak számított.
nem véletlen,
Miután a tatárok a csongugyanis nem rádi igazgatási központot ellehetett kie- pusztították, az átkerült Szegedmelkedő fon- re, az egyházi és sóközpont
tosságú tele- mellé. Ennek köszönhetően hi– A nagy pusztításokat mindig lendületes fejlődés követte Szeged törté- pülés. Megyénk hetetlenül gyors fejlődés indult
netében – mondta Horváth Ferenc régész.
első központja el. Ezt onnan is tudjuk, hogy
Csongrád volt, a IV. Béla adományokat ad
Szeged városa a középkorban, mításunk szerint II. századból fekete vár, ahogy Anonymus ne- 1242–47 között, külföldi hospeamióta megépült, egyet jelen- való feljegyzése. Azt rajzolta le, vezte. Azon az ezüstlapra vésett seket, vendégeket telepített be,
tett a várával. Kialakulását a hogy a Tisza közelében létezik atlaszon is csak két helységgel ugyanis a tatárok a megye lanagy pusztításoknak és az azo- egy Partiszkon nevű város. – Csanáddal és Csongráddal – kosságának és településeinek
kat követő fellendülésnek kö- Előtte a kelták lakták, talán rövid szerepel a megyénk, amelyhez háromnegyedét elpusztították. gén, bár okleveles adatok csak
szönheti. A tatárdúlás után ideig dákok is, a rómaiak idejé- Al-Idrisi marokkói herceg 1154- Ezzel Szeged a királyi szabad a XIV. század elejéről maradtak
Budával azonos jogokat élvező ben itt, a tiszai gázlónál karavá- ig évtizedeken át gyűjtötte az in- városokhoz hasonló helyzetbe fenn. Ettől kezdve a város a kimezővárossá fejlődött. Város- nút kötötte össze a Dunántúlt formációkat. Ezen a világtérké- került, bár törvényt erről csak rályok látómezejébe került: alig
résztörténeti sorozatunkat a és Erdélyt, azaz Dacia provin- pen csak olyanok adatokat tün- jóval később hoztak. Birtokokat maradt olyan uralkodó, aki
1526 előtt ne látogatott volna
Belvárossal, annak is a kiala- ciát. De erre vezetett a hadiút
ide. A Hunyadiaknak különösen
Belgrád felől Budára is. Ezeknek
kulásával folytatjuk.
a kedvenc tartózkodási helyük
régészeti emlékei a vár bontávolt – fűzte hozzá Horváth Fe– A IX. és X. század óta megsza- sakor előkerültek.
renc.
kítás nélkül lakják Szeged területét, sőt még régebben.
Nem kiemelkedő
település
Királyi vár
Folyamatosan feltöltődött, az árvizek után pedig állandóan magasították. Manapság ha A következő időszakban, aki
– A királyi vár kinézetéről nem
régészként kíváncsi valaki, kik csak megfordult a Kárpát-meőrződött meg képi ábrázolás; az
népesítették be kétezer éve, dencében, valamennyi népvánelső képek 1686 után, a török
két-három méterre is le kell dorlás kori nép előfordult: a
alóli felszabadulást követően
ásnia legalább. Tovább nehezíti hunok, gepidák, szarmaták, rokészültek. Francia és olasz hadKépek csak a törökdúlás utáni időkből maradtak fenn
a dolgát, hogy sűrűn beépített xolánok, jazigok, az utolsó hulmérnökök rajzolták meg az akSzegedről és váráról.
belvárosról beszélünk – mu- lámmal a késő avarok. Utóbbiak
kori erődítmény alaprajzát,
tatta a Móra-múzeum mögötti néhány sírját a színház pincéjélátképét. Egyes történészek szetemplomromnál Horváth Ferenc ben tárták fel; ezeket jóval ma- tetett fel, amit két utazó is meg- kapott: Tápét és Vártót. A behí- rint azt már a törökök építették,
történész-muzeológus.
gasabban, nagyjából másfél erősített – tette hozzá a régész. vott hospesek kollektív nemes- de én biztosra veszem, hogy
séget szerezhettek, vagyis esetleg csak hozzáépíthettek,
Éppen ezért amit Szeged méterre a felszín alatt találták
birtokot fogadelőzményeiről tudunk, abból na- meg. A magyar törzsek is egéIgazgatási,
kereskedelmi központ
hattak el.
gyon kevés származik a feltárá- szen biztosan megszálltak itt a
– Óriási kesokból. Inkább az írott forrá- honfoglalás után. A nyomukat a
sokra hagyatkozhatunk, ame- beépítettség miatt a Belváros- Szeged első okleveles említései reskedelmi közlyek közül az első a görög föld- ban nehéz kutatni, de a Csong- az 1100-as évek végéről szár- ponttá fejlődik
rajztudós, Ptolemaiosz időszá- rádi út végén és Algyőn tártak fel maznak. A város történetében Szeged a XIV–XV.
századra, 75008000 ezer lelkes
mezőváros lett.
A Tisza–Maros összefolyásánál emelkedett ki sőváros; utóbbit, királynéi birtok lévén, Asz(Budának volt
Mátyás
király
a település szigeteken, körülötte mocsár te- szonyfalvának nevezték. Ezen a három szigealatt közel tízezer
rült el. Nagyon alkalmasnak mutatkozott ten épült fel Szeged. Ennek következtében
lakosa.) Királyi
megtelepedésre és a védelmi szempontok eleinte a várost a vár és az azt övező épületek
vár létesül, a
érvényesítésére. Erősítette a tiszai átkelő, il- jelentették. Később a török időkig kialakult a
hozzá tartozó
letve az ellenőrzött sókirakodó hely a Maros- Palánk, Középváros, a Tisza Lajos körúttól kevárbirtokokkal.
torkolattól délre, a mai Belvedere közelében. letre a Tisza felé, Felsőváros. Miután az addigi
Nem tudjuk, miMivel a só hallatlan értéket képezett, katonai Alsóváros, vagyis a Palánk összenőtt a városkor, de királyi vár
biztosításra volt szükség, ezért folyamatosan maggal, tolódott az Alsóváros elnevezés a
Nehéz a dolguk a régészeknek, ha a
épült a jelenlegi
mai helyére. Alsóvároson a ferencesek tempszámon tartott pont lehetett.
vármaradvány város legrégebbi nyomait keresik. KétKésőbb megépült a királyi vár, majd alatta loma, a Palánkban a Szent Dömötör-templom
környékén; törté- három méterre is le kell ásniuk a feltölté– közép-európai mintára – világi települések megmaradt tornya és a várbeli templom a
nészek szerint a sek miatt. Fotó: a Móra Ferenc Múzeum
jöttek létre. Kialakult a későbbi Palánk és Fel- város három legrégebbi építménye.
gyűjteményéből
XIII. század vé-

Három sziget a mocsárban

Az egykori Szent Dömötör-templom bontásakor
találták meg a Dömötörtornyot a mai Dóm téren.
Fotó 1929-ből:
Fortepan/Kozma János

hiszen írásos források szólnak a
nagy építkezésekről. Az építmény külseje, stílusa és még
számos érv utal arra, hogy valamikor a XV–XVI. században nagyon komolyan átalakítják. Azt
sem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy 1444-ben óriási
földrengés pusztított, romba dőltek a templomok, nyilván súlyosan megrongálódott a vár is,
ennek lehetett a következménye egy nagyobb arányú újjáépítés. Ez is beleillik a rombolás–
fellendülés sorozatba. Valószínűleg a Hunyadiak alatt, de még
mindenképpen 1526 előtt a későbbi ábrázolásokhoz hasonló
vár jött létre. Erre utalnak az
ásatásaink is – érvelt a szakember.
A végső törést 1526 hozza,
amikor a törökök felgyújtják, elfoglalják a várost és a várat, és
1543-ban végleg berendezkednek. Akkoriban Szeged mezőváros, lovat, szarvasmarhát tartanak. Igen jelentősnek számított a bortermelésük; a Szerémségben (a Vajdaság nyugati
részén) rendelkeztek földekkel,
a kitűnő termést egészen KisLengyelországig (az ország déli
régiója) szállították. A marhákat
pedig lábon hajtották a németországi Nürnberg irányába.
A növénytermesztés szintén nagyon fejlett volt; a város saját ellátásában játszott fontos szerepet. A XIII. század második felétől a kézműveseket is szívja
magába Szeged. Heti vásárokat
engedélyez a király Felsővároson és a vár előtti téren.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde
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Repülőnapok
egy érintéssel!
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A jegyeket keresd:
TIXA online jegyirodájában | www.tixa.hu
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Szeged, Deák Ferenc utca 31. | Szeged, Széchenyi tér
Szeged, Indóház tér ( Nagyállomás) |

SZEGED AIRPORT

A program és további részletek
a Facebook oldalunkon!
www.facebook.com/szegedirepulonapok
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SPORTMIX
VERESÉG A ROMÁN BAJNOKTÓL. A Nagyvárad vendége volt a Naturtex-SZTESzedeák férfi kosárlabdagárdája. A felkészülési találkozón a kanadai Tyrell Green
már bemutatkozhatott szegedi színekben, míg a válogatott összetartáson lévő Juhos
Leventére ezúttal nem számíthatott Andjelko Mandics
vezetőedző. Előbbinek jól sikerült a bemutatkozás, 18
pontot, emellett 6 lepattanót
is szerzett. A győzelemhez
azonban ez is kevés volt, szoros meccsen végül három
ponttal, 71–68-ra nyert a
házigazda.
HÁROMSZOROS VILÁGBAJNOK 11 ÉVESEN. Putnik Goran, a szegedi Botond
SE karatékája Skóciában,
Dundee-ban járt a világbajnokságon. A tizenegy évesek
között a formagyakorlat döntőjében hazai riválist kapott,

akivel holtversenyben végeztek. Ilyenkor új gyakorlatot
kell bemutatni. A pontozóbírók ezúttal az újszentiváni
mellett döntöttek, alig háromtized ponttal nyert vbaranyat. Ez már a harmadik
volt neki, pedig még csak
most kezdte az általános iskola hatodik osztályát.
IDEGENBEN KEZD A MAGYAR BAJNOK. Szeptember
16-án, vasárnap Horvátországban kezdődik a BL-szezon a MOL-PICK Szeged
számára. A csapat a PPD
Zágráb vendége lesz. A találkozót azonban nem a horvát
fővárosban, hanem Eszéken
rendezik meg. Kezdés: este
8 órakor.
FUSS AZ ÉLETEKÉRT! Negyedik alkalommal szervezi
meg jótékony futónapját a
Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat a Progrun Kft. segítségével. Szeptember 15én, szombaton gyülekező a
Vértónál, ahol az 1, 5, 10,5
vagy a 21 kilométeres táv valamelyikét lehet lefutni. A legkisebbeknek egy 600-800
méteres akadálypálya is lesz.
Az esemény teljes bevétele a
koraszülöttmentést szolgálja.
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Kitettek magukért a lányok

Arany- és ezüstéremmel tértek haza a kézilabdások

A szegedi házidöntő két csapata. A szegediek U11-es és U12-es együttese.
Szendrőn léptek pályára a
11, 12 és 14 éves lánycsapatai a PC Trade Szeged
KKSE-nek. A legidősebbek
kilencedikként végeztek, de
a két kisebb korosztály egymás ellen vívta meg az
aranycsatát.
A PC Trade Szeged KKSE
három csapattal – a 2004es, 2006-os és 2007-es korosztállyal – vágott neki a
szerbiai Smederevo Kupának. A felkészülési tornán 18
ország 160 csapata és több
mint 3000 sportolója vett

részt. A legfiatalabb gárda,
az U11-es a többi kettővel
egyetemben az egyel idősebbek között indult.
Igazi mély víz volt ez a kicsiknek, de megállták a helyüket, a döntőben a két szegedi
csapat, az U11-es és U12-es
játszott egymás ellen. Az
addig hibátlan 2007-es korosztály egyetlen vereségét a
„házidöntőben” szenvedte el.
Ebben a mezőnyben így az
arany- és az ezüstérmet is hazahozták a lányok Szegedre.
Kevesebb szerencséje
volt az U14-es csapatnak,

akik hét meccset játszottak,
ebből ötször győztesen hagyták el a pályát. A legfontosabb találkozón azonban,
amely arról döntött, hogy az
alsó- vagy a felsőházban játszanak, egyetlen góllal kikaptak. Bár a lányok egy kicsit
elszomorodtak, de becsülettel befejezték a tornát, amit
végül a kilencedik helyen zártak. Külön örülhetett Konkoly
Zsuzsi, aki a torna legjobb játékosa lett a 2006-os korosztályban, a legjobb kapusnak
pedig Hargitai Normát választották meg.

Négy másodpercen múlt

Olasz Anna második lett 25 kilométeren

Macedóniában ugrott vízbe a
Haász SZUE Európa- és világbajnoki ezüstérmes hosszútávúszója, Olasz Anna.
A Balkán-félsziget legrégibb és
legmélyebb tavában, az Ohridtóban rendezték a FINA Ultra
Marathon Swim Series idei
harmadik versenyét, amelyen
a szegedi világklasszis hosszútávúszó is indult. Kedvező volt
az időjárás. Néhány hete az
Európa-bajnokságon 15 fokos
vízben kellett versenyezni.
Ilyenkor az úszók egy speciális
neoprén ruhában teljesítik a
távot, ami nem kedvezett a
szegedi úszónak.
De hiába volt jó az idő, a
vízben kemény körülmények
voltak, mert hatalmas hullámzásban kellett úszniuk a ver-

senyzőknek. Mivel a férfi és
női mezőny egyszerre rajtolt,
Anna sokáig jó tempót tudott
diktálni. A verseny utolsó másfél órájában hárman csatáztak az érmes helyekért. A
szegedi úszó két olasz riválissal kellett, hogy megküzdjön.
Végül az utolsó métereken
már szinte semmit nem lehetett látni a hullámoktól, kicsit
irányt is tévesztett az élboly,
és végül az döntött, hogy Anna
érkezett rosszabb szögben a
célhoz, így született meg az
ezüstérem.
Hogy mennyire szoros volt
a befutó, azt jól mutatja, hogy
a Haász SZUE versenyzője kevesebb mint négy másodperccel úszott rosszabb időt, mint a
győztes a 25 kilométeres
távon.

Berlini bronzok

Felhívás
a „Szeged Kultúrájáért” díj kitüntetésre való ajánlásra
Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször módosított
17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet szabályozza a „Szeged Kultúrájáért” díj adományozását. Eszerint:

A „Szeged Kultúrájáért” díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik

Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális
örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek,

ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához.

Évente három „Szeged Kultúrájáért” díj adományozható.

A „Szeged Kultúrájáért” díj aranygyűrűből és a hozzá tartozó díszes oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pe-

csétgyűrű, amelynek a fejrész vésetében Szeged címere és az adományozás éve látható. Az oklevél tar-

talmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a „Szeged
Kultúrájáért” díjban részesült nevét és foglalkozását, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét,

a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

A „Szeged Kultúrájáért” díj esetében a javaslattevő a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális,

Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága. A javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

A díjat a Magyar Kultúra Napján, január 22-én, ünnepélyes keretek között adjuk át a díjazottaknak.

Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy
kiket tartanak érdemesnek a díjra.

A javaslatokat 2018. október 15-éig – részletes szakmai indoklással – a Polgármesteri Hivatal Humán

Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.)

vagy e-mailben a roboz@szeged.eu címre.
Szeged, 2018. augusztus 29.

dr. Botka László
polgármester

Biacsi Bernadett és Biacsi Ilona. Nem jöttek haza üres
kézzel a Biacsi lányok.
Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett Németországban a
para atlétikai Európa-bajnokságon állt rajthoz. A világbajnok síkfutó ikerpár
800 és 1500 méteren szerzett érmet.
Márton Anita sérülése miatt
csak Biacsi Bernadett és
Biacsi Ilona képviselte Szegedet az idei atlétikai Európa-bajnokságon. A SZVSE világbajnok para síkfutói Németországban, Berlinben
álltak rajthoz. Ilona 400 méteren a döntőbe jutott, majd
végül a nyolcadik helyen ért
célba. A negyedik napon már
Bernadett is érdekelt volt.
800 méteren a lengyel Bar-

bara Niewiedział utolérhetetlen volt, világrekorddal nyerte
meg a futamot, Biacsi Bernadett harmadikként végzett,
úgy, hogy egyéni legjobb idejét futotta meg. Ilona ötödik lett.
Jöhetett az 1500 méteres
verseny, ahol a táv elején a
két szegedi haladt az élen,
de a végén ismét a lengyel
lány bizonyult a leggyorsabbnak. A bronzért vívott csatában ketten maradtak, Biacsi
Ilona és Biacsi Bernadett.
Utóbbi az utolsó métereken
negyedik volt, de megelőzte
testvérét, Bernadett harmadik lett, Ilona előtt. Így mindketten egy-egy éremmel
jöhettek haza Berlinből.
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a nyolCezresek CsúCsára Vezető út
Időpont: szeptember 10.,
hétfő, 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

A Pedagógiai esték rendezvénysorozat vendége Malegismertebb
gyarország
expedíciós hegymászója,
Klein Dávid, aki legutóbb a

8027 méteres Sisapangmát
támadta meg. A Sisapangma a Himalájában található, tibeti nevének
jelentése: „tető a füves síkságok fölött”.

lang györgyi az ih-ban
Időpont: szeptember 11.,
kedd, 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Lang Györgyi (lent) énekes,
műsorvezető, színésznő, a PaDö-Dő együttes tagja a Pedagógiai esték vendége. Egy évtizede diagnosztizálták nála a
sclerosis multiplex betegséget, évek óta kerekesszékben
ül. Mint mindent, ezt is kíméletlen szókimondással és öniróniával éli meg. Az esten szó
lesz a szegedi éveiről, színészi
pályafutásáról és a betegségéről is.

Fagott-trió
Időpont: szeptember 12.,
szerda, 19 óra
Helyszín: új zsinagóga
A 25 éves Szegedi Fagott
Trió (Vizsolyi Lívia, Belházy
Gyula és Hotzi Zoltán) koncertje. Műsoron többek között Bach-, Haydn- és
Gershwin-művek.
Csillagok alatt
Időpont: szeptember 16.,
vasárnap, 18 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Júliusban Csillagok alatt
címmel a berlini Waldbüh-

nében rögzített előadáson
Jonas Kaufmann tenor világsztár (képünkön) Dolce
Vita című, nemzetközi bestseller albumának legnépszerűbb dalait, klasszikus
áriákat és hagyományos
olasz dalokat adott elő. Felcsendültek Enrico Caruso
és Lucio Dalla slágerei,
Nino Rota filmzenéi. Ezt
láthatják most a nézők
120 percben.

Punyakós tolás tól
a hálódobásig
Időpont: szeptember 15–
16., szombat–vasárnap, 11–
20 óra
Helyszín: Aradi vértanúk tere
Idén Szegeden rendezik meg
a Kulturális Örökség Napjait,
amelyen lesz többek között
busómaszkfaragás, sokac
táncház és busóruhapróba,
pásztorételek főzési bemutatója, korongolás, csipkevarrás, gyöngyfűzés és rojtozás,
punyakóstolás (cigány kenyér), valamint halászeszközök bemutatója, hálókötés és
hálódobás.
Városházi séták
Időpont: szeptember 16., vasárnap 10-17 óra
Helyszín: városháza
Megnyitja kapuit az eklektikus, neobarokk stílusú városháza. Az idegenvezetéssel
kísért, ingyenes épületbemutató séták fél óránként indulnak 10 órától.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba Rezes Judit és Szabó Győző szeptember 19-i Loveshake – Az élet összeráz című előadására? 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 12. 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: Szeged legszebb főútvonala a Tisza folyó. A nyertes: Gősi Csaba. Gratulálunk!
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horoSzkóP

koS (iii. 21–iv. 20.)
Több minden is történhetett az elmúlt napokban, amit egyelőre nem
tud mivel magyarázni, de hamarosan kiderülhet, hogy
mindennek megvolt a maga
oka. Ne legyen türelmetlen!
Bika (iv. 21–v. 20.)
Ideje átgondolnia az
eddigi hozzáállását, és
azokat az elveit, amiket
eddig az emberi viszonyokkal
kapcsolatban vallott. Vallja be
magának, hogy valakit eddig
nagyon félreismert!
ikrek (v. 21–vi. 21.)
Legújabb hobbija egy
teljesen új világot nyitott meg Ön számára,
és olyan örömökkel ismertethette meg, amiket eddig hírből sem ismert. Maradjon
továbbra is nyitott!
rÁk (vi. 22–vii. 22.)
Ne vegye félvállról egy
régóta húzódó kellemetlen egészségügyi
panaszát, attól nem fog megoldódni, ha úgy tesz, mintha
nem is létezne. Lépjen végre
a tettek útjára!
oroSzlÁn (vii. 23–
viii. 22.) Konfliktusba
kerülhet az egyik családtagjával, mert egy jelentős ügyben teljesen eltérő
nézeteket vallanak. Igyekezzenek közelíteni az álláspontokat, ne makacskodjanak!
Szűz (viii. 23–iX.
22.) Az egyik szomszédja már teljesen kikészítheti, de eddig csak
magában morgott. Ezzel nem
fog megoldódni a gond, de ha
barátsággal és jóindulattal
fordul felé, az sokat segíthet!
Mérleg (iX. 23–X.
22.) Úgy érezheti, lassan rendeződnek a fejében a dolgok, és az
utóbbi idők pozitív hozzáállása is sokat segít. Vegyen egy
nagy levegőt, és ejtse meg azt
a bizonyos beszélgetést!
SkorPió (X. 23–Xi.
21.) Anyagi helyzete
váratlan
fordulatot
vehet, és elsőre nem is
tudja, hogy örüljön neki, vagy
inkább aggódjon miatta. Ha
túl nagynak érzi a felelősséget, beszélje meg valakivel!
nyilaS (Xi. 22–Xii.
21.) Ha elcsitulnak a
feszültségek a munkahelyén vagy a közvetlen
környezetében, az Ön lelki békéje is helyreállhat. Barátai és
rokonai szerencsére végig támogatásukról biztosíthatják.
Bak (Xii. 22–i. 20.) Elszomoríthatja, hogy itt
az ősz, de ne búslakodjon, a csillagok sok jót
jósolnak Ön számára! A napfény nem tűnik el az életéből,
csak egészen máshol kell keresnie, mint eddig.
vízönTő (i. 21–ii. 19.)
Merjen kicsit jobban
bízni az emberekben,
főleg azokban, akik mindent megtesznek, hogy elnyerjék a bizalmát! Mások jó
szándéka és szeretete Önt is
jobb emberré tehetik.
Halak (II. 20–III. 20.)
Végre úgy érezheti,
hogy kívül-belül elcsitultak a hullámok, és
végre azzal foglalkozhat, amivel igazán szeretne már
régóta. Adja meg mindennek
a módját, ne kapkodjon!
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TÁPÉ, 1940, FIATAL cIGÁNyPÁR. A Szabadkán született, majd Szegeden otthonra találó Vinkler László
festő, grafikus, művészeti író, iskolateremtő képzőművész előszeretettel készített Tápén képeket tanulmány
gyanánt későbbi festményeihez. 1947-ben megalapította a szegedi tanárképző főiskola rajz- és művészettörténeti tanszékét, amit 1957-ig vezetett, majd
politikai okokból csak 1972-ben kapta vissza pozícióját. Vinkler László életműve annyira gazdag, sokrétű
és összetett, hogy minden bizonnyal ebből a komplexitásból adódik: csak azok merülnek el benne, akiket
izgat ez a sokrétű szövet, ami a festőként, íróként és
művészettörténészként is maradandót alkotó művész
életművét adja – írta az Index.
Vinkler László kortársai közül elsők között ismerte
fel a modern formák mélységét, hogy aztán egy akrobata magabiztosságával és eleganciájával mozogjon
a hagyományos és a kísérleti formák között. Tanítványai és kortársai is kiemelik elméleti és technikai felkészültségét, aminek köszönhetően képes volt szinte
bármilyen kor bármelyik irányzatát hűen, a különféle
technikákon keresztül bemutatni. Művei nagy részét
a Móra Ferenc Múzeum őrzi.
Tápé Vinkleren és Munkácsyn kívül a magyar irodalom számára is jelentős forrás volt. Többek között
Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Ady Endre és
Radnóti Miklós műveiben is feltűnik Tápé. (Fotó: Fortepan/Vinkler Zsuzsi)

FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Szeptember 11., kedd,
19.25
Négy megye, négy színház,
négy előadás.
SZEMKÖZT
Szeptember 12., szerda,
19.25
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
KÖRÚT A BOR TÉRRŐL
Szeptember 13., csütörtök,
19.25
Élő adás a Dóm térről, a 8.
Bor Térről. Őszi bormustra
sok zenével, nyereménnyel!
SZABAD SZÁJ
Szeptember 14., péntek,
19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. Aktuális, érdekes és elgondolkodtató.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyárias őszi idő

Szeptember 8.
szombat

Szeptember 9.
vasárnap

Szeptember 10.
hétfő

Szeptember 11.
kedd

Szeptember 12.
szerda

Szeptember 13.
csütörtök

Szeptember 14.
péntek

30/19
Mária,
adrienn

29/20
Ádám

28/19
nikolett,
hunor

28/18
Teodóra

27/17
Mária

28/15
kornél

28/15
Szeréna,
roxána

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT: 2018. 08. 24én Forró István és Széll Kinga,
Börcsök Martin és Püspök Tímea,
Zsótér Ákos Roland és Pápai Henrietta, Varga Dávid és Fári Dóra,
Magosi Zsolt Dezső és Szilágyi
Mária Ilona; 2018. 08. 25-én Kardos Ádám és Varga Vivien, Mosoni
Dániel Imre és Komjáti Katalin Nikolett, Szalai Csaba Levente és
Rézműves
Alexandra,
Majzik
Tamás és Daczó Kinga, Dillik Zoltán és Pető Klára, Kiss Norbert
Gyula és Kondász Mónika Brigitta,
Balogh László Márk és Gombai
Éva, Polgár Csaba és Borsi Judit,
Kantó Ákos és Ficzere Döniz,
Onozó Tamás Ferenc és Madarász

anyakönyvi hírek
Éva, Romfa Máté Sándor és Rózsa
Vivien Szilvia.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Wlacsil
Andrásnak és Palatinus Martinának
2018. 08. 11-én Bálint, Kránitz Kristóf Györgynek és Kolompár Anitának 2018. 08. 13-án Noel, Tatár
Gábornak és Himer Gabriellának
2018. 08. 17-én Zsigmond, Farkas
Mihály Tibornak és Veres Zsuzsannának 2018. 08. 17-én Bence
Zénó, Zsemberi Istvánnak és Herédi
Katalinnak 2018. 08. 18-án Zsombor, Grigorjanc Szergej Mihajlovicsnak és Papp Petrának 2018. 08.
18-án Szófia, Bodó Józsefnek és
Fábri Brigitta Anikónak 2018. 08.
21-én Nóra, Molnár Gézának és
Kiss Rékának 2018. 08. 22-én Nán-

Fogadóóra

dor, Horváth Endrének és Karai Zsófiának 2018. 08. 23-án Bence,
Szmeskó Gábor Zsoltnak és Haramza Klárának 2018. 08. 24-én
Ágoston, Ficzere Zsoltnak és Bajcsi
Dóra Ilonának 2018. 08. 25-én
Attila László, Csamangó Attilának és
Bátor Csenge Ildikónak 2018. 08.
25-én Bulcsú, Kószó Zoltán Antalnak és Szűcs Ineznek 2018. 08. 25én Ákos, Kökény Ferencnek és Nagy
Kittinek 2018. 08. 25-én Szofi utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HuNyT EL: Csúcs
Pálné Lengyel Etelka Margit 2018.
08. 20-án, Albert László Ferenc
2018. 08. 26-án.
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SZEPTEMBER 10., HÉTFŐ
dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00 (Tabán Általános Iskola – Tabán u. 16.)
Szentistványi istván: 17.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3.)
SZEPTEMBER 12., SZERDA
Szécsényi rózsa: 16.00 (Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltség – Honfoglalás u.
73.)
hekáné dr. Szondi ildikó: 13.00–14.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Tóth károly: 17.00 (Északvárosi fiókkönyvtár – Gáspár Zoltán u. 6.)
SZEPTEMBER 13., cSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és kosik dénes: 16.30–
17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas u. 12.)
SZEPTEMBER 15., SZOMBAT
kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)
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