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Orbán repült, repül és repülni fog 
Luxuskörülmények között utazik a kormányfő.

Épülhet 
a kollé-

gium  
Tudósaka-
démia az

egykori mű-
velődési
házban.

Klein Dávid: 
A halálban 
nincs rutin 

Interjú az ország
legismertebb 

expedíciós 
hegymászójával.

Szegedi érmek Szerbiából  
Tizenhatszor álltak dobogóra a karatésok.

Megjelent a Duna a Tiszán
A szegedi Széchenyi tér sok
épületéhez legendák fűződ-
nek. Mihály Illés idegenveze-
tőtől azt is megtudtuk, hogy
a Tisza Szálló nem a folyóról,
hanem az árvízi újjáépítés
kormánybiztosáról kapta a
nevét. Tisza István nem mel-
lesleg a miniszterelnök öccse
volt, emiatt jelentős hátrány-
ból indult az itteni pályafu-
tása. Városrésztörténeti so-
rozatunkat tovább folytatjuk
a belvárosban.
Írásunk a 6. oldalonA Széchenyi tér 1883-ban, telis-tele vásározókkal.

Az amerikai Christian Scott és együttese
(képünkön) öt éve volt a Szegedi Jazz Fesz-
tivál sztárvendége. A kétszeres Edison
Award-győztes, Grammy-jelölt trombitamű-

vészt Miles Davis örökösének tartják szerte
a világon. Az idei fesztiválra is a dzsesszvilág
kiválóságai érkeznek. (Fotó: Roboz István)
Cikkünk a 9. oldalon

A szegedi dzsessz aranykorát idézik

Csak időpontot kell egyeztetni a hulladékgazdálkodási céggel

Házhoz mennek a lomokért

Szegeden korábban jellem-
zően ősszel, egy viszonylag
rövid időintervallumban min-
denki kitehette az utcára a
lomot. A kisebb-nagyobb lom-
kupacokat aztán alaposan
föltúrták a guberálók, sze-
méthalmot hagyva maguk

után. Mindez azonban már a
múlté. Ugyanis a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. bevezette a házhoz
menő lomtalanítást. Évente
egyszer, március 15. és no-
vember 15. között előre
egyeztetett időpontban men-

nek, és elviszik mindazt, amit
korábban kirakott volna a
ház elé.

A hulladékgazdálkodási
céggel lehet telefonon, sze-
mélyesen és e-mailben is
egyeztetni. Néhány megkö-
tés persze van, mert azért

egyfajta ütem szerint dolgo-
zik a cég. Szombat kivételé-
vel minden napra kérhető
lomtalanítás. Hétfőnként pél-
dául Újszegeden, kedden-
ként Felsővároson és Tápén,
és így tovább.
Részletek az 5. oldalon 

Kirándulásra, kiállításra
költik a pénzt a nyugdíjasok
A magyar városok közül Sze-
ged adja a legtöbb támoga-
tást az itt élő nyugdíjasok-

nak. Az idősügyi szervezetek
évek óta pályázhatnak az ön-
kormányzat 15 millió forintos

idősügyi kere-
tére a közös-
ségi program-
jaik megvalósí-
tásához. A na-
pokban osztot-
ták ki a támoga-
tásokat. Tizenöt
éve tizenhét
nyugdíjasklubot
támogatott a
város évi 3 mil-
lió forinttal, ma
70 klubot 15
millióval.
Bővebben a 4.
oldalon

Út- és járdafelújítások
Makkosházon és Odesszában
Idén több mint egymilliárd fo-
rintot biztosít az önkormány-
zat a költségvetéséből három
városrész – Tarján, Makkos-
ház és Odessza – út- és jár-
darekonstrukciójára. Az ön-
kormányzat célja, hogy Sze-
gednek a 21. századhoz
méltó út- és közlekedési há-
lózata legyen. Lapunk ko-

rábbi számában már közöl-
tük a tarjáni út- és járdajaví-
tások pontos helyszíneit.
Mostani számunkban megta-
lálja, hogy Makkosházon és
Odessza városrészben hol
milyen utcákat és járdákat
újítanak fel.
Térképek és helyszínlista az
5. oldalon

Házhoz mennek, és elviszik a limlomot, a lestrapált kanapétól a rossz fazékig.

Novkov Veszelinka irodavezető az egyik
nyertes klub, az Ezüsthajúak Nyugdíjas

Egyesülete képviselőjével, 
Balázs Istvánnal. 
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Ónody-Molnár Dóra a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről (168ora.hu)

A magánrepülős utazásokról
kérdezték a miniszterelnö-
köt a parlamentben, miután
kiderült, hogy Orbán Viktor
egy 16 milliárd forint értékű
Bombardier Global magánre-
pülővel ment a Mol Vidi egyik
külföldi kupameccsére, még-
pedig a csapat tulajdonosa,
Garancsi István meghívására
– írta meg a blikk.hu.

– Több mint aggályos szerin-
tem, ha a magyar miniszter-
elnök ilyen értékes luxus-
utakat fogad el egy olyan vál-
lalkozótól, aki a kormányzása
alatt európai uniós és ma-
gyar költségvetési pénzekre
kiírt pályázatok garmadát
nyeri el – mondta Szilágyi
György, a Jobbik alelnöke,
megemlítve, a kormánytiszt-
viselők etikai kódexe is tiltja

a „lekötelező mértékű aján-
dék” elfogadását.

– Képviselő úr, engedje
meg, hogy gratuláljak ahhoz,
hogy felfedezte a spanyolvi-
aszt! Amit ön kifogásol, az
harminc év óta így van, har-
minc év óta mindig is így
mentem, jövő héten is így
fogok menni, és az azutáni
hetekben is így fogok menni
– válaszolt Orbán Viktor, aki
megemlítette, hogy soha
senki nem kifogásolta eddig
ezt a gyakorlatot.

– Ami pedig a lekötelezést
illeti, annyit tudok mondani,
szeretném én látni azt az em-
bert, aki le tud engem – tette
hozzá Orbán. A kormányfő
magánrepülős útja miatt a
Párbeszéd, a DK és a Jobbik
hivatali vesztegetés gyanúja
miatt feljelentést tett.

A legutóbbi londoni Mol
Vidi-meccsről az estiujsag.hu
írta meg, hogy a miniszterel-
nöknek új szurkolócsapata
van: már Schmidt Mária, a
Terror Háza múzeum veze-
tője is lelkes drukker. Az
MLSZ elnöke, Csányi Sándor
az egyedüli fix régi drukker a
Polt, Garancsi, Mészáros,
Hernádi, Orbán szurkolói
csoportból. Két magánrepü-
lőn érkezett meg Londonba
a Chelsea–Mol Vidi-meccsre
a magyar gazdasági és poli-
tikai elit színe-java. Az első
félidőben a tévé megmutatta
a magyar miniszterelnököt,
akit két oldalról Csányi Sán-
dor és Andnan Polat török
üzletember fogott közre.
Utóbbi a miniszterelnök vejé-
vel, Tiborcz Istvánnal üzletelt
állítólag.

A kormányfő nem talál kivetnivalót abban, hogy luxusutat fogad el egy oligarchától, 
aki sorra nyeri a közpénzre kiírt pályázatokat. Forrás: atlatszo.hu

Orbán: Harminc éve így megyek
focimeccsre

Kikérte magának a hazaárulózást
Ujhelyi István

Ujhelyi István szocialista
EP-képviselő parlamenti fel-
szólalásában élesen bírálta
a kormányt és a kormány-
pártokat a Sargentini-jelen-
tésre adott reakcióik kap-
csán. Szerinte Orbánék ha-
zudnak, és megosztják az
országot. 

„Eredetileg a Fidesz nem
akarta, hogy felszólaljak a
Sargentini-jelentés kapcsán
rendezett országgyűlési vitá-
ban, végül azonban megfuta-
modtak, és nem merték
megtagadni tőlem a hozzá-
szólás lehetőségét. Szembe-
sítettem is őket hazugsá-
gaikkal, a magyar nemzet
bűnös megosztásával” – írta
Ujhelyi István a Facebook-ol-
dalán. A szeged.hu megírta,
a szocialista EP-képviselő
arra céloz, hogy a fideszes
képviselők eredetileg hallani
sem akartak róla, hogy fel-
szólaljon a Sargentini-jelen-
tést elítélő, fideszes ország-
gyűlési határozati javaslat vi-
tájában. Mondván, neki – aki
megszavazta a jelentést –
már úgyis ismert a vélemé-
nye. 

Végül mégis elmondhatta
a véleményét arról, hogy a
kormánypártok és kormány-
propagandát harsogó média
Magyarország elleni táma-
dásként, a bevándorláspár-
tiak összeesküvéseként ma-

gyarázzák a Sargentini-jelen-
tést, és hazaárulónak bélye-
geznek meg minden olyan
képviselőt, aki megszavazta,
vagy egyetért vele.

Ujhelyi szembesítette a
Fideszt és a KDNP-t azzal,
hogy 2009-ben még teljesen
mást gondoltak az EP-válasz-
tások kapcsán írt program-
jukban, mint ahogyan most
beszélnek az Unióról. Felszó-
lalásában ki-
kérte magának,
hogy hazaáruló-
nak nevezzék,
és felszólította a
fideszes politi-
kusokat, hogy
fejezzék be a
magyar társa-
dalom megosz-
tását, mert
szerinte ezt te-
szik.

„Követelem
önöktől, ne osz-
szák tovább
kétfelé a ma-
gyar társadalmat, ne ugrasz-
szák egymásnak a szom-
szédokat, a családtagokat!
Mert aki Orbánt támogatja,
csak az lehet nemzeti, aki
nem támogatja Orbánt, az
hazaáruló! Idáig jutottunk,
kedves kollégák, és ez az
önök cinikus hétköznapi po-
litikájának a műve!” – mond-
ta Ujhelyi.

Arról is beszélt, hogy sze-

rinte a magyar nemzet jövője
az egységes és erős Európá-
ban van, a magyar kormány
pedig ez ellen dolgozik. A ha-
tározati javaslatban foglaltak
kapcsán kijelentette, nem tá-
mogatja az illegális beván-
dorlást, szerinte meg kell
védeni Magyarország és az
EU határait, és támogatni
fogja az Európai Parlament-
ben a közös határvédelem

megerősítését anélkül, hogy
a magyar határőrizet jogáról
lemondanánk.

Beszéde végén felsorolta
azokat a politikusokat, akik
Orbán Viktort támogatták a
Sargentini-jelentés kapcsán
az Európai Parlamentben.
Mint mondta, a névsorból is
látszik, hogy Orbán mára a
gyűlöletkelő, uszító európai
szélsőjobb vezére lett.

Ujhelyi István az Európai Parlamentben.
Megszavazta a Sargentini-jelentést, ezért
itthon először nem engedték felszólalni.

Forrás: nepszava.hu
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Héttől hetvenhétig
Ősz van a városban. Hűvösről hideggé dermednek a reg-
gelek és az álmok. A Lechner tér fái bordó, okker vagy
mélybarna átmeneti kabátot öltenek. Elhullott szerelmes
levelek. A Dóm térről a galambok elköltöznek a szélvédet-
tebb templomtornyok zugaiba. Ódon harangodúk – ma-
dártollakkal, rácsokkal és felborzolt szürkeséggel. Az
ércharangok mellől portyáznak fényesebb napok langyos
déli óráiban a járókelők közé. Októberi napsugár. A kávé-
zók teraszáról az asztalok és a székek raktárba kerülnek.
Csak a törzsközönség marad hűséges. 

Ősz van Szegeden. A térkövek elfonnyadt levélszeplői
látványosan megszaporodnak, mielőtt a szél végigsöpri
őket az utcákon. Egy hűvösebb szellő a Klauzál téren
Kossuth barázdált arcát és kopott csizmáit hideg eső-
cseppekkel szórja tele, majd gondol egyet, és végigsiet
a Kelemen utcán. Versenyt száguld a Pesákkal, majd
nyom nélkül eltűnik a klinikák között. Csöndesen készü-
lődik a város a közelítő télre. Kora reggel lámpafénynél
indulnak a kerékpárosok, akik este hatkor újfent felte-
szik a kerékpárra a villogót. A hátsó valamiféle pokoli,
vérvörösen villódzó szem a sötétben. Imbolygó-villogó
elektromos szentjánosbogarak lebegő tánca a hideg haj-
nalokon és estéken.

A postás nénink vastagabb, sötétzöld kabátjához
színben illő, piros sálat köt, s kesztyűjét is felhúzza a csí-
pősebb regge-
leken. Pista
bácsinak – a
szőregi rózsás-
nak – ajánlott
levelet dob,
majd felnéz a
k é m é n y r e ,
mely füstköd-
pamacsokat pipál. A fázósabbak korábban gyújtanak be.
Nincs mese. Héttől hetvenhét éves korig dideregnek a
reggelek. 

Megcsendesedik az élet. A Dugonics téri szökőkútra,
erre a nagy vizes karikára majd ponyvát feszítenek. 
A sportuszoda fölött már domborodik a színes-csíkos
sátor. Hajnali úszók tempóznak a tömör csöndben. Víz,
klórszag és termálgőzök keverednek a sárgás lámpa-
fényben. Úszóedzés haladóknak, majd a korán kelő
nyugdíjas nénik és bácsik jönnek. Mély víz, csak úszók-
nak! Az úszóházakon megritkulnak a hajók és a vendé-
gek. Az Árvízi emlékmű takarásában egy sárga és egy
barnásfekete átmeneti kabát ölelkezik félszegen. Némán
csattan el az első csók.

A múzeum lépcsői mellett őszikék nyílnak. Néhány ta-
nácstalanul ténfergő turista rácsodálkozik az őszi kike-
ricsfélék szirmaira. Virágot a világnak. A subasai kiskertek
körtefáiról Dinnyés Ferenc olajképeinek erőteljesebb va-
lőrjei zengenek fel imitt-amott. Melegebb napokon gondos
gazdák húzgálják halomba az elszáradt paradicsomtöve-
ket. Mélyülnek a barázdák az arcokon. Párásabb reggele-
ken Somoskövi Sándor Tisza-parti akvarelljei elevenednek
meg. Ködös, borongós, ködfüggönyös tiszai csöndek, né-
hány megkopaszodott, göcsörtös kézfaág. 

Szegeden ősz van. Szentmihályon és Tápé szélén kez-
denek borzasodni, erősödni a nyár végén kikelt csibék. 
A népnyelv őket hívja őszikéknek. A fészer sarkában a ku-
koricás zsák sarkait már egér rágja. Füstpamacsokat
ködöl az ég a sötétben. A belvárosi kávéházak is tovább
szenderegnek, az ügyvédbojtár pedig vastag kardigánban
szalad át délelőtt a postára. A múzeumban őszi képek fo-
tóit rendezgetik, az óvodákban és az iskolákban pedig ál-
latokat és gyufaszálkarú gesztenyeemberkéket fabri-
kálnak a termésekből, s tájképek készülnek levelekből.
Őszi, kék.

Tóth A. Péter  

VÉLEMÉNY

Párásabb reggeleken Somos-
kövi Sándor Tisza-parti akva-
relljei elevenednek meg.
Ködös, borongós, ködfüggö-
nyös tiszai csöndek, néhány
megkopaszodott, göcsörtös
kézfaág. 

A Figyelő 
figyelmeztetett,

az egyetem lépett

A Figyelő még szeptember-
ben „derítette ki”, hogy a
Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának együttműködési
szerződése van a Political
Capital nevű kutató, elemző
és tanácsadó intézettel – írta
a 444.hu. „A Political Capital-
ről annyit érdemes tudni,
hogy weboldalán fellelhető
partnerei között szerepel a
Soros-féle Nyílt Társadalom
Alapítvány is, ennek tükré-
ben nem is olyan meglepő,
hogy a Political Capital elő-
szeretettel ekézi hazánkat
külföldön és belföldön egya-
ránt” – írta Schmidt Mária
lapja. 

Eltelt két hét, és a sze-
gedi egyetem főigazgatója a
Figyelőben jelentette be, le-
folytatták a szükséges vizs-
gálatot, és az együttmű-
ködést „kockázatosnak” ítél-
ték, és meg is szüntetik. Az
egyetem a Figyelő szerint azt
is közölte, hogy „természete-
sen az esetleges politikai ve-
tületeket nem vizsgálták”. 
A Political Capital a Faceboo-
kon tett közzé egy rövid reak-
ciót. Többek között azt írják,
nevetségesnek tartják az
ügyet, miután a szerződést
maga a szegedi egyetem kez-
deményezte.

Épülhet a Szegedi Tudós Akadémia kollégiuma az egykori Bartókban

Itthon tartanák a tehetséges diákokat
Kezdődhet a Szegedi Tudós
Akadémia kollégiumának
kialakítása a Bartók Béla
Művelődési Ház egykori
épületében. 

A Bartók Béla Művelődési
Ház műemléki védettség
alatt álló egykori épületében
a Szegedi Tudós Akadémia
minden igényt kielégítő, mo-
dern kollégiuma mellett a
Nobel-díjas vendégek és a
nemzetközi mentorok foga-
dására alkalmas szobák és a
tehetséggondozó program
irányítását szolgáló irodák is
helyet kapnak – írta az MTI.
A Szegedi Orvosbiológiai Ku-
tatások Jövőjéért Alapítvány
egy 2015 végén hozott kor-
mányhatározat alapján 1,3
milliárd forint támogatást
nyert el az 50-60 kiváló egye-
temista elhelyezésére szol-
gáló kollégium kialakítására.

A civil szervezet az épületet
2017-ben vásárolta meg az
önkormányzattól, amely évi
30 millió forintos támogatást
nyújt a programnak. A tervek

szerint a kivitelezési munkák
jövő őszre fejeződhetnek be,
a berendezett, üzemkész
épület átadása pedig 2020
tavaszán várható.

A Szegedi Tudós
Akadémiát Szent-
Györgyi Albert Nobel-
díjának 75. évfordu-
lójához kapcsolódva
hozták létre, hogy
újra vonzóvá tegye a
fiatalok számára a
tudományos életpá-
lyát. Elindították azt
az egyedülálló, a
résztvevők életét 16
és 36 éves koruk kö-
zött – a hagyomá-
nyos iskolarendszer-
rel párhuzamosan –
végigkísérő, hazai és
nemzetközi mento-
rok részvételével mű-
ködő programot,
amely képes arra,

hogy hazánkban tartsa a leg-
kiválóbb természettudomá-
nyos érdeklődésű diákokat
minőségi képzés és megfelelő
anyagi juttatás biztosításával.

Irodákat és vendégszobákat is kialakítanak a volt Bartókban.

Ezt tette az Orbán-kormány a településekkel
Szeged szocialista ország-
gyűlési képviselője, Szabó
Sándor napirend előtti felszó-
lalásában sorra vette a parla-
mentben, mi mindennel
csorbította az Orbán-kormány
az önkormányzati jogköröket.

– Az önkormányzati törvény
2012-es megváltoztatása je-
lentősen csorbította a települé-
sek önállóságát – kezdte
felszólalását Szabó Sándor, aki
szerint bár hatékonyabb és ra-
cionálisabb működés ígéreté-
vel kecsegtetett a kormány, ez
nem így lett. Sőt, ellenkezőleg,
csökkent a települések auto-
nómiája. Az átszervezés lé-
nyege az volt, hogy minél több
területen valósuljon meg a köz-
pontosítás, hogy a kormány
erős kontroll alatt tartsa a tele-
püléseket. Az állam ugyan át-
vállalt feladatokat az ön-
kormányzatoktól, de vitte vele
együtt a finanszírozást is. Ráa-
dásul több forrást vont el, mint
amennyi feladatot elvitt. El-
mondta, míg 2010-ben az
önkormányzati szektor körül-
belül 1 200 000 milliárd 
forintból gazdálkodhatott, ad-
digra ma ez az összeg 670
milliárd forint.

Szabó Sándor hangsú-
lyozta, vannak olyan feladatok,
amelyek az állam által köz-
ponti forrásból nem vagy nem
elegendő mértékben finanszí-
rozottak. Ilyenek például a szo-

ciális feladatok, de nem kel-
lően finanszírozott a háziorvosi
központi ügyelet és a kultúra
sem.

– A
kormány a
szoc iá l is
k i a d á s o k
t e r ü l e t é n
c s ö k -

kentette a legjobban az állami
kiadásokat, miközben sajnos
egyre több, ma már több mint
4 millió ember él szegénység-
ben. A szociális támogatások
biztosítását javarészt a telepü-
léseknek kell megoldaniuk
saját bevételeikből, a kormány
áthárította a felelősséget az
önkormányzatokra. A nagyvá-
rosok még csak-csak megold-
ják a feladatot, Szeged idén

600 millió forintot fordít e te-
rületre, de a kistelepülések
erre képtelenek.

2016-ban a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV)
felügyelete alá került az egész
ország területén a közszolgál-
tatás körében gyűjtött hulla-

dékok kezelése. Elvették
a feladatot az önkor-
mányzatoktól. Az ál-
lami cég feladata a
szemétszál l í tás
díjak beszedése,
de a valódi mun-
kát továbbra is a
korábbi közszol-
gáltatást végző
cégek látják el,

amelyek egyfajta
szolgáltatási díjat

kapnak az NHKV-tól,
de nem annyit, mint
amekkora összeg-
be kerül nekik a fel-
adat ellátása. Mun-

kájukért a költsé-
geik 60-80 százalé-

kát kapják meg.
A kukaholding másfél év el-

teltével közel 700 milliós ál-
lami támogatásból sem volt
képes megfelelő informatikai
rendszer kiépíteni a számlá-
zásra. A központosított hulla-
dékgazdálkodás és a létre-
hozott cég teljes csődjét jelenti,
hogy milliárdos veszteséggel
rendelkezik a központi cég 
– mondta Szabó Sándor.

Szabó Sándor 
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135 éves 
a színház

A tiszai nagy árvizet követő
újjáépítés során, 1883-ban
avatták fel a város színházá-
nak épületét, amivel elkezdő-
dött a szegedi színjátszás
újkori története. Az avatására
Ferenc József császár is a vá-
rosba látogatott. A 135 éves
évfordulóra október 14-én a
teátrum művészei gálaesttel
emlékeznek. 

– Az évforduló is jó
apropó arra, hogy a gálaest
sokszínű műsorával megmu-
tassuk, mennyi mindent tud
a háromtagozatú színház 
– mondta Barnák László fő-
igazgató. A gálaest fellépői
között lesz olyan – az opera-
énekes Rácz Rita –, akinek
már nagyszülei is a színház-
ban énekeltek, szülei pedig
ma is itt játszó színművé-
szek. – Szeged színháza a
kezdetektől fogva autonóm
művészeti műhely volt, és
ma is az. Az önkormányzat
csak a színjátszás feltételeit
teremti meg, az elvárásokat
a nézők, a szegediek fogal-
mazzák meg – mondta
Kozma József, a kulturális bi-
zottság elnöke.

Zenei 
különlegességek

A tavalyi sikeres évad után
újabb zenei csemegéket
kínál a Filharmónia Tisza-bér-
lete. Az új, öt előadásból álló
sorozat nyitóestjén Mozart
Requiemjét adta elő az Orfeo
zenekar és a Purcell kórus. A
Nemzeti Filharmonikus Zene-
kar november 19-én lép fel a
nagyszínházban. A koncerten
Schubert és Bruckner művei
mellett szerepel a zeneiroda-
lom egyik legnépszerűbb al-
kotása, Csajkovszkij D-dúr
hegedűversenye Kállai Ernő
hegedűművész közremű-
ködésével. Karácsonykor a
Honvéd téri református
templomban a Szegedi Ka-
marazenekar adja elő többek
között Händel és Mozart egy-
egy harsonaversenyét, ame-
lyen Gyivicsán György harso-
naművész játszik szólót. Feb-
ruárban a Magyar Állami
Operaház hozza el Szegedre
Puccini Bohémélet című ope-
ráját. A Tisza-bérlet zárópro-
dukcióján áprilisban egy
különleges kromatikus száj-
harmonikát hallhat a szegedi
közönség. Sigmund Groven
norvég szájharmonika-mű-
vész ad koncertet.

50 éves testvérvárosi kapcsolat
Nizza 1969 óta Szeged test-
vérvárosa. Az Alliance Fran-
çaise Szeged kezdeményezé-
sére és koordinálásában, Sze-
ged önkormányzatával és az
SZTE Frankofón Egyetemi
Központtal együttműködve

2019-ben, a testvérvárosi
szerződés megkötésének öt-
venéves évfordulója alkalmá-
ból Szeged–Nizza évadot
rendeznek, amelynek beve-
zető rendezvénye volt a Dugo-
nics téren a Nizza leendő

világörökségi helyszí-
neit és turisztikai 
vonzerejét bemutató
szabadtéri fotókiállí-
tás. A kiállítást Pascale
Andréani, Franciaor-
szág magyarországi
nagykövete, valamint
Nizza és Szeged, il-
letve az Alliance Fran-
çaise képviselői aján-
lottak az érdeklődők fi-
gyelmébe.

Október 20-áig látható a Nizza-kiál-
lítás. 

Pluszpénz a Belvárosi híd felújítására
Harmincöt millió forinttal
toldja meg az önkormányzat a
Belvárosi híd átfogó rekonst-
rukciójára fordítható össze-
get, mert olyan közműki-
váltások váltak szükségessé,
melyek növelik a kiadásokat
– erről a közgyűlés pénzügyi
és vagyongazdálkodási bizott-
sága döntött, amely ennyivel
egészítette ki az idei költség-
vetésben elkülönített 250 mil-
liót. Az összeget a híd jobb
parti támfalának megerősí-
tésre fordítják. 

Mint ismert, a Belvárosi
híd lábánál komoly felújítási
munkálatok indulnak meg
jövő tavasszal, amikor a Ste-

fánia mellett a Móra park is
új külsőt kap, ezért is szüksé-
ges a területen található op-
tikai, tömegközlekedési és

hírközlési kábeleket kivál-
tani. A híd szegedi oldalánál
lévő támfal rekonstrukciója
is aktuálissá vált.

Aktuálissá vált a támfal rekonstrukciója is.

Az önkormányzat évek óta 15 millió forinttal támogatja az idősügyi szervezeteket 

Kirándulásra, kiállításra költik a pénzt a nyugdíjasok
Az önkormányzat évek óta
15 millió forinttal támo-
gatja az idősügyi szerveze-
teket, hogy a szépkorúak
életét szebbé, vidámabbá
varázsoló programokat
szervezhessenek.

Májusban 10, a napokban
pedig több mint 5 millió fo-
rintról szóló támogatási szer-
ződéseket vehettek át a
városházán azok az idősügyi
szervezetek, amelyek most is
pályáztak. Az év első felében
már több mint félszáz szerve-
zet jutott támogatáshoz,
amelyet programok szervezé-
sére, a szabadidő hasznos
eltöltésére fordíthattak. Most
összesen 34 nyugdíjasklub
pályázott sikerrel.

– A magyar városok közül

Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete
(200), Ezüst Évek (150), Harangláb Nyugdí-
jas Klub (150), Nap-Fény Senior Fotókör
(170), Holdfény Nyugdíjas Egyesület (130),
„Legyél a Barátom” Nyugdíjas Klub (150),
Rókusi Nyugdíjas Klub (170), Makkosházi
Nyugdíjas Egyesület (190), Ezüsthajúak
Nyugdíjas Egyesülete (100), a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal nyugdíjasai (90), Kereske-
delmi Alkalmazottak Nyugdíjas Klubja
(160), Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub (180),
Szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör
(130), Szegedi Alsóvárosi Kórus Nyugdíja-
sok Egyesülete (150), Szeged Megyei Jogú
Város Nyugdíjas Egyesülete (200), Petőfite-
lepi Szépkorúak (200), Szőregi Nyugdíjas
Egyesület (140), Fénysugár Medicina Egye-
sület (100), VOKE Vasutas Művelődési

Háza és Könyvtára (100), Szenior Fitness
Egyesület (150), Tápai Nyárutó Nyugdíjas
Egyesület (150), Nyugalmazott Igazgatók
Egyesülete (100), Rendőrségi Nyugdíjasok
Egyesülete (120), Pedagógus Fáklya Termé-
szetbarát Közhasznú Egyesület (110), Fel-
sővárosi Virágzó Nefelejcs Nyugdíjas Klub
(120), Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok
Egyesülete (150), Nyugdíjas Vidám Házasok
(200), Mozgáskorlátozott Nyugdíjasok Egye-
sülete (130), Kecskési Nyugdíjas Egyesület
(130), Óvodák Nyugdíjas Egyesülete (120),
Nyugdíjas Egérpadtársak (90), Senior Atlé-
ták Klubja (100), Szegedi Nyugdíjasok Egye-
sülete (120), Bajtársi Klub (200), Dankó
Pista Nótakórus Nyugdíjas Egyesület (150),
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei
Szervezete (100).

nyugdíjasok érdekképvise-
lete. Az irodavezető szerint a
szegedi nyugdíjasok nagyon
aktívak, szívesen és jól pá-
lyáznak, és a kapott pénz fel-
használásával is időben,
rendben elszámolnak.

Solymos László alpolgár-
mester köszöntőjében töb-
bek között arról beszélt, hogy
egy fejlődő, gyarapodó város
akkor élettel teli, ha odafigyel
az itt élő közösségekre. Az
önkormányzat 15 évvel ez-
előtt hozta létre az Idősügyi
Tanácsot, mert fontos szá-
mára az itt élő nyugdíjasok
véleménye. Akkor 17 nyugdí-
jasszervezetet évi 3 millió fo-
rinttal támogatott a város,
ma 70 klubot 15 millióval.

– A város vezetése szá-
mára fontos, hogy az itt élő
idősek ne magányosan, ha-
nem közösségekben éljék
mindennapjaikat, hogy közö-
sen kiránduljanak, ünnepel-
jenek, hogy boldogan telje-
nek a napjaik – mondta
végül az alpolgármester,

majd a foglalkoztatási, szoci-
ális és sportbizottság elnöké-
vel, Joób Mártonnal közösen
kiosztották a támogatásról
szóló okleveleket.

Hogy ki mire használja
majd fel a támogatást? 

– Mi rendszeresen pályá-
zunk és nyerünk. Az elmúlt
félévi támogatást többek kö-
zött fotókiállításokra, bemuta-
tókra költöttük. A hangos-
könyvtárban és a Senior Cen-
terben mutatkozhattak be
nyugdíjas fotósaink alkotása-
ikkal, de elvittük a képeinket
Tápéra, és volt kiállításunk a
Francia utcai és az Odessza
városrészi fiókkönyvtárban is
– mondta el Szabó Edit, a
Nap-Fény Senior Nyugdíjas
Fotókör vezetője. Hozzátette,
a most elnyert 170 ezer forin-
tot kirándulásokra költik, és
persze közben fotózni is fog-
nak: – Egynapos programokat
terveztük. Mezőhegyesre, Vil-
lányba és Szarvasra szeret-
nénk eljutni és persze
megörökíteni a kirándulást.

Szeged adja a legtöbb támo-
gatást az itt élő nyugdíjasok-
nak – mondta el beveze-
tőjében Boros Gyula idősügyi
referens.

Novkov Veszelinka, a Hu-

mán Közszolgálati Iroda ve-
zetője elmondta, míg május-
ban egy bővebb kör pályáz-
hatott, most csak olyan szer-
vezetek, amelyeknek az ala-
pító okiratában szerepel a

A támogatott nyugdíjasszervezetek képviselői. 

Támogatott szervezetek és a támogatások összege 
(ezer forintban)
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Út- és járdafelújítások Makkosházon és Odessza városrészben
Akárcsak a korábbi évek-
ben, idén is több száz millió
forint jut Szeged költségve-
téséből az utak, járdák és
parkolóhelyek állapotának
javítására. Idén több mint
egymilliárd forintot biztosít

az önkormányzat a költség-
vetéséből három városrész
– Tarján, Makkosház és
Odessza – út- és járdare-
konstrukciójára, valamint ti-
zenegy utcát újítanak fel
városszerte. Az önkormány-

zat célja, hogy Szegednek a
21. századhoz méltó út- és
közlekedési hálózata le-
gyen. Az építkezésekkel járó
kényelmetlenségek miatt a
lakosság megértését és tü-
relmét kérik. A munkákkal

előreláthatóan december
közepére készülnek el.

A fentebb említett tizen-
egy utcában december köze-
péig készülnek el a mun-
kálatokkal, az aszfaltburkola-
tok felújításával, a víznyelőrá-

csok szintbehelyezésével, a
burkolati jelek megújításával:
Ács utca, a Cső utca 2–4.
mögötti szervizút, a Sándor
utca egy része, az Agyagos
utca egy része, a Gyevi,
Maros és Zárda utca, a Ró-

kusi körút 1–17. közötti szer-
vizút, az Ortutay, Csillag és
Mező utca.

Lapunk korábbi számá-
ban már közöltük a tarjáni út-
és járdajavítások pontos
helyszíneit.

Az útrekonstrukció helyszínei Odessza városrészben: az
Alsó kikötő sor 6. felé (szervizút), Vedres utca 22–26., 19–
21. (szervizút) és 14/A–20 mögötti szervizút, valamint a
buszforduló, a Herke utca 4. és a Herke utca–Alsó kikötő sor
felé, Székely sor 15. A–B és a 3–5. mögötti szervizút, a Ko-
rondi utca végig és a szervizút.

A járdarekonstrukció helyszínei Odessza városrészben:
a Vedres utca Csanádi és Herke utca közötti szakasza, a Vedres
utca 14/A előtt, a Vedres utca 14/A–12. között, a Csanádi és
a Korondi utcai kereszteződés, a Vedres utca 11–13. előtt, Alsó
kikötő sor, Herke utca a Gabonakutató Intézet mellett, a Csa-
nádi utca 12. előtt, a Csanádi utca a vasúti feljáró felé, a Csa-
nádi utca a trafónál, a Csanádi és a Korondi utca
kereszteződése, a Fésű utca 4–6. előtt, a Fésű utca ABC és az
általános iskola mellett, a Herke utca 22/B–24/B és 22–26.,
Fésű utca 1., 2. és 3. előtt, valamint a Fésű utca 2/D és a tra-
fóház között, Korondi utca, a Korondi utca Székely sortól.

Az útrekonstrukció helyszínei Makkosházon és Vértón:
Gyöngyvirág utca 9–13. szervizút, Hont Ferenc utca szervizút,
Garam utca óvoda oldala, Garam utca mögött parkoló útja,
Ipoly sor felől Garam utca felé szervizút, Ipoly sor 7/A, 7/B,
9., 11/A és 13. – szervizút, Juharfás utca és Gát utca.

A járdarekonstrukció helyszíne Makkosházon: Lomnici
utca 42–38.

Házhoz megy a kacatokért a hulladékgazdálkodási cég

Szintet lépett Szegeden a lomtalanítás

Limlom. Csak szólni kell és házhoz mennek.

13.00 óra). Arra is van lehe-
tősége, hogy letölti a cég
honlapjáról a nyomtatványt,
értelemszerűen kitölti, és el-
küldi e-mailben a hulladek@
szegedihulladek.hu címre. Az
e-mailben, illetve személye-
sen bejelentett lomtalanítási
igényekkel kapcsolatban a
Szegedi Hulladékgazdálko-
dási Nkft. munkatársa tíz
munkanapon belül még visz-
szahívja adategyeztetés,
pontosítás céljából.

Néhány megkötés persze
van, ugyanis valóban házhoz
mennek, előre megbeszélt
időpontban, de mégis van
egyfajta ütem, ami szerint
dolgozik a hulladékgazdálko-
dási cég. Azaz: hétfőnként
Szőregen és Újszegeden,
keddenként Baktóban, a
Baktói kiskertekben, Felső-
városon, Makkosházon, Pe-
tőfitelepen, Tápén, a Tápéi
kiskertekben és Tarjánban,
szerdánként az Északi város-

részben, Rókuson és Móra-
városban, csütörtökönként
Gyulatelepen, Kiskundorozs-
mán, Béketelepen, Sziksó-
son, Subasában és Öreg-
hegyen, péntekenként Alsó-
városon, a Vadaspark lakó-
parkban, a Bodoni kisker-
tekben, Hattyason, Gyálaré-
ten, Tompaszigeten, Kecské-
sen, Szentmihályon, vasár-
naponként a nagykörúton
belül a belvárosban kérhető
lomtalanítás.

Előre egyeztetett időpont-
ban házhoz megy a hulla-
dékgazdálkodási cég a lim-
lomokért. 

Szegeden korábban jellem-
zően ősszel, egy viszonylag
rövid időintervallumban min-
denki kitehette az utcára a
lomot. A kisebb-nagyobb lom-
kupacokat aztán alaposan
föltúrták a guberálók, sze-
méthalmot hagyva maguk
után. Mindez azonban már a
múlté. Ugyanis a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. bevezette a házhoz
menő lomtalanítást. Évente
egyszer, március 15. és no-
vember 15. között előre
egyeztetett időpontban men-
nek, és elviszik mindazt, amit
korábban kirakott volna a
ház elé.

Ehhez az kell, hogy vagy
tárcsázza az ingyenesen hív-
ható telefonszámot: 80/180-
480, vagy személyesen kér-
jen időpontot a lom elszállítá-
sára az ügyfélszolgálati iro-
dában (Stefánia 6., nyitva-
tartási idő: hétfő–szerda:
8.00–15.00, csütörtök:
7.00–19.00, péntek: 8.00–

Botka: Megvédjük Szegedet a hazugságoktól

Még a fideszesek közül sem
ment el mindenki az ülésre

„Koncepciós eljárásban nem
veszünk részt. Akik a tisztes-
ségesen dolgozó kollégáimat
támadják, azok fejlődő váro-
sunk békéjét támadják. Fel-
készültünk rá, hogy mindent
be fognak vetni ellenünk.
Sajnáljuk, hogy ezt a renge-
teg energiát nem Szeged
építésére fordítják inkább el-
lenfeleink. Közös erővel meg
fogjuk védeni városunkat a
hazugságoktól és az aljas le-
járató kampányoktól. Közös
erővel megállítjuk a Fidesz
rombolását Szegeden” – írta
közösségi oldalán Botka
László polgármester azzal
kapcsolatban, hogy a Fi-
desz–KDNP rendkívüli köz-
gyűlés összehívását kezde-
ményezte a héten a parkoló-
bérletek ügyében.

„Saját magát járatta le a
közgyűlés összehívásával a
Fidesz. Haág Zalán, a Fi-
desz–KDNP szegedi frakció-
vezetője 12 éve veszi fel az
ingyenes parkolóbérletet az
önkormányzattól. Szerinte
morális aggályok merültek
fel amiatt, hogy többek kö-
zött ő és képviselőtársai is

évek óta mindig kaptak in-
gyenes bérletet az önkor-
mányzattól, hogy munká-
jukat minél eredményeseb-
ben tudják végezni. Szerin-
tük ezért az önkormányzat
több vezetőjét felelősség
terheli” – állt egyebek mel-
lett a polgármesteri hivatal
közleményében.

A közgyűlésre – amely
határozatképtelen volt –
még a fideszesek közül sem
ment el mindenki: Kosik
Dénes és Nógrádi Tibor nem
volt ott.

„Arra kérjük a szegedi Fi-
desz–KDNP-t, hogy a rend-
kívüli ülés kezdeményezése
helyett inkább arról adjanak
számot, miért fogadták el az
ingyenes parkolóbérleteket!
Arra kérjük őket, ha szerin-
tük törvénytelenül jutottak
az engedélyekhez, adják
vissza azokat, és visszame-
nőlegesen térítsék meg az
éves bérletek árát. Amíg ezt
nem teszik meg, ebben a té-
mában nincs miről vitáz-
zunk” – írta közleményében
az MSZP szegedi szerve-
zete.
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A Tisza Szállót 1886-ban
avatták fel a mai Széchenyi
téren. Építésekor felmerült a
későbbi üzemeltetőjében,

Kass Jánosban (a néhai gra-
fikusművész dédapja), hogy
Metropol Szállónak nevezik
el, miután Szeged metropo-
lisz lett a Tisza partján. 

Három a Tisza

– A Metropol helyett Kállay
Albert megyei főispán aján-
lotta a figyelmébe Tisza Lajos
nevét, aki az árvíz utáni hely-
reállítást vezette, és nagy
tiszteletnek örvendett a vá-
rosban. Annak ellenére, hogy
hátrányból indult 1879-ben,
hiszen Tisza Kálmán minisz-
terelnök az öccseként ne-
vezte ki kormánybiztosnak

Szegedre, addig a király kö-
rüli miniszteri tisztséget töl-
tötte be a kormányban –
mondta Mihály Illés idegen-

vezető, a Tourinform-iroda
nyugalmazott igazgatója.
Mikszáth Kálmán vitriolosan
meg is írta a Szegedi Napló-
ban, hogy a szerencsétlen
várost három Tisza teszi
tönkre: a miniszterelnök, a
kormánybiztos, a harmadik
meg a folyó. 

Tisza irodája a mai Virág
cukrászda épületében kapott
helyet, és a deszki tüdőkór-
ház helyén, a hajdani Ger-
liczy-kastélyban lakott. On-
nan járt be mindennap lóhá-
ton. Hatalmas munkát vég-
zett, többek között a
Szegednek érkező adomá-
nyok kezelése is hozzá tarto-
zott. Sőt azt a sok száz pert
is sikerült tárgyalásokkal el-
simítania, amit a városrende-
zésben érintett ingatlantulaj--
donosok kezdeményeztek a
város ellen az érdekeik sé-
relme miatt. Így kapta tehát
a szálló a Tisza nevet, és a
korábbi kormánybiztos meg
is jelent az avatásán.

Attila koporsója

A vár maradványában egy
ideig kocsma működött. A
legenda szerint 1904 és
1917 között Tömörkény Ist-
ván onnan igazgatta a mú-
zeumot. Gyakran előfordult
állítólag, hogy napokig nem
ment haza a mostani Tömör-

kény-gimnázium oldalában
lévő lakására, hanem a ven-
déglátóhelyre beülve rendelt
egy liter bort és néhány po-
harat, s kedélyesen elbe-
szélgetett a betérő atya-
fiakkal, így gyűjtötte az anya-
got a novelláihoz. A nap
végén felment aludni a mú-
zeumi szobájába, reggel
pedig a felesége bevitte neki

az ingére a friss gallért és a
mandzsettát. 

– A Széchenyi téri Grünn

Orbán-ház erkélye is legen-
dás. Látni rajta egy harcost
ábrázoló domborművet,
amit alapásásnál találtak.
Azt rebesgették róla, hogy
Attila hun király koporsó-
jának darabja, a
s z o m s z é d o s
utcát azért is
nevezték el
Attiláról. A
vizsgálatok
kiderítették
u g y a n ,
hogy egy
18. századi
vaskályha
lemezéről
van szó,
ám a le-
g e n d a
fe n n m a r a d t 
– mondta Mi-
hály Illés. 

Hogy ne csak a tér palo-
táiról essék szó, érdemes
megnézni a Széchenyi
téren a névadó szobrának
lábánál a hajókikötő oszlo-
pát a vastag kötéllel. Arra
utal Strobl Alajos 1914-es
alkotása, hogy a gróf a
Duna nevű gőzhajóval ér-
kezett Szegedre 1833.

szeptember 3-án délelőtt.
Az újságok úgy adták hí-
rül: Megjelent a Duna a Ti-
szán. 

Ültessék be 
kolompérral!

A legenda szerint a szegedi
maradi gondolkodású pol-

gárok, amikor megtudták,
hogy a gróf gőzhajóval jön,
úri passziónak tartották az
ötletét. Ezért Zsótér János
a hajóácsaival olyan hajót
építtetett, aminek a fedél-
zetén ökrök jártak körbe,
mint a malomban, áttéte-
lekkel hajtva a lapátkereke-
ket. Ezzel mentek a gróf elé

M a g ya rka n i z s á i g ,
ami mérhetetlenül
felbosszantotta Szé-
chenyit. Feldúltan 
sietett fel a szegedi
folyópartról a város-
házára. A főteret
látva megkérdezte 
a polgármestertől,
mire használja, mi-
re ő azt válaszol-
ta: heti piacok és
évente kétszer nagy-
vásárok tartásá-
ra. Széchenyi dühö-
sen rávágta: miért
nem szántatja fel, és
ülteti be kolompér-
ral? 

Dombai Tünde

Az én 
Szegedem

Megmutatná féltve őr-
zött régi családi fotóját 
a Szegedi Tükörben?
Fényképezte fiatalkorá-
ban az utcát, ahová be-
költözött, és elmesélné
a felvétel történetét?
Nosztalgiázzunk együtt!
Dombai Tünde újságírót
eléri a dombai.tunde@
szeged.eu vagy a Sze-
gedi Tükör, Polgár-
mesteri hivatal, 6720
Szeged, Széchenyi tér
10. címen.

A szegedi Széchenyi tér sok épületéhez legendák fűződ-
nek. Mihály Illés idegenvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a
Tisza Szálló nem a folyóról, hanem az árvízi újjáépítés kor-
mánybiztosáról kapta a nevét. Aki nem mellesleg a minisz-
terelnök öccse volt. Városrésztörténeti sorozatunkat
tovább folytatjuk a belvárosban.

A miniszterelnök öccsét nevezte ki kormánybiztosnak – Körút, utca, szálló viseli a nevét

Megjelent a Duna a Tiszán
– Móra Ferenc és Tö-
mörkény István sok el-
beszélésének szerep-
lője és helyszíne is kö-

tődik Szegedhez. Élveze-
tes olvasmányok

– mondta Mi-
hály Illés

idegenve-
zető. 

Egyedül a nagyposta épülete árválkodott a főtérnek azon az oldalán 1883-ban. Fotó:
Letzter és társa. Archív felvételek: a Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye

Impozáns dombormű a Grünn Orbán-ház erkélyén. Még ha nem is Attila koporsójáról való.

A Tisza Szállót eredetileg Metropolnak keresztelték volna el. Végül a város köztiszteletben álló
árvízi kormánybiztosának nevét kapta. Forrás: egykor.hu
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Édesapja évekig volt a sze-
gedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola tanszékve-
zető tanára, őt viszont nem
a tudomány kihívásai,
hanem a természet meghó-
dítása érdekelte. Még tíz
nyolcezer méternél maga-
sabb hegy várja, hogy a csú-
csukra érjen Klein Dávid, az
ország legismertebb expe-
díciós hegymászója.

– Az édesanyja, az édesapja
és az egyik testvére is pszi-
chológus. Hogy nem fertőzte
meg önt a lélekbúvárkodás
tudománya?

– Engem inkább a
sportok vonzottak, azok
közül is az olyanok, amelyek-
ben a kitartásnak és kon-
centrációnak van nagy
szerepe. Dzsúdóztam, kara-
téztam és tájfutottam. Pró-

bálkoztam a focival is, de
nem voltam benne tehetsé-
ges. Tizenhárom éves vol-
tam, amikor eldöntöttem,
hogy hegymászó leszek. 

– Kétségtelen, hogy
rendkívüli kitartás és men-
tális erő kell ehhez a sport-
hoz, de azért csapatban kell
gondolkodni.

– Hihetetlen felelőssége
van egy hegymászónak, hi-
szen a döntéseitől nem pusz-
tán a saját élete, de mások
sorsa is függ. Nagyon kell bíz-

nunk a társainkban, és ne-
künk is fontos, hogy érezzük
mások bizalmát. Ez a sport
megköveteli, hogy azok, akik
egy közös célért dolgoznak,
nagyon ismerjék egymás ké-
pességeit, ugyanakkor min-
dent elkövessenek a má-
sikért.

– Van azonban, amikor
már ez is kevés. Ön is elve-
szített barátokat, csapatta-
gokat mászás közben.
Megváltoztatja ez az em-
bert? 

– A halálban nincs
rutin. Bármennyi tragédiá-
val szembesülünk a má-
szás során, minden egyes
eset nagyon megvisel, és azt
hiszem, ezt nyugodtam
mondhatom a hegymászó
társaim nevében is. Minden
egyes mászással rutinosabb
lesz az ember, a tragédiákat

azonban semmilyen tapasz-
talat birtokában nem lehet
elkerülni.  

– A legtöbb probléma a
csúcsokról való visszatérés-
kor történik, pedig mi, laiku-
sok azt gondolnánk, hogy
lefelé már jóval könnyebb
jönni, ráadásul az embert fel-
dobja a csúcshódítás tudata. 

– Igen, a hegyre nemcsak
fel kell jutni, de le is kell onnan
érni. A legnagyobb gond, hogy
az oxigén hiánya már annyira
legyengít minden érzéket, hogy

a lefelé úton elegendő egy
apró hiba is. Ha nincs oxigén,
kicsi a láng, vagyis a teljesítmé-
nyünk minden területen vissza-
esik. Ebben a ritka levegőben
érzi csak igazán az ember,
hogy az oxigén mennyire fon-
tos eleme a gondolkodásnak,
a mozgásnak, az evésnek,
a koncentrációnak.
Oxigénhiányos kör-
nyezetben nehéz jó
döntéseket hozni.

Vannak
alap-

szabályok, amelyeken csak ki-
csit szabad változtatni 7-8 ezer
méteres magasságokban. 

– Például, hogy valakit
megpróbáljunk-e lehozni
onnan, vagy a saját életün-
ket kell-e mentenünk. 

– Bármilyen kegyetlenül is
hangzik, de ha valaki már nem
tud a saját lábára állni, már
nincs mit tenni. Addig kell segí-
teni, amíg valaki járóképes.
Ilyenkor kötelességünk támo-
gatni, könnyíteni a terhein,
minden eszközt a rendelkezé-

sére bocsátani, hogy ve-
lünk tudjon tartani. Ezek-
nek a hatalmas he-

gyeknek megvan-
nak a törvényeik,

melyeket mi nem
írhatunk felül. Túl
kicsik vagyunk

hozzá. 
– A

m a g u k
m ó d -
j á n
azért
t e -

hetnek arról, hogy minél jobb
eséllyel induljanak egy csúcs-
támadásra. Hogyan telnek a
felkészülés napjai?

– A legfontosabb, hogy ne
éljünk fel feleslegesen energi-
ákat. Jól kell tudni pihenni, va-
gyis minél több fizikai és
mentális energiát kell felhal-
moznunk magunkban. Olykor
idegtépő a várakozás egy-egy
alaptáborban, mert az időjárás

nem engedi, hogy ne-
kiinduljunk,

de nem
s z a b a d
türelmet-

l e n k e d -
nünk, olykor

8-10 napot is tét-
lenül kell töltenünk, hogy ki-

várjuk a megfelelő pillanatot. 
A monotónia az egyik legna-
gyobb ellensége a hegymászó-
nak, de ezt is le lehet győzni,
akár a hegyet. 

– Önnek eddig négy
nyolcezer méternél maga-
sabb hegyet sikerült meg-
másznia. Gondolom, itt nem
áll meg.

– Az igazi hegymászó nem
gondolhatja, hogy akkor most
már elég, elértem, amit kitűz-
tem magam elé. Ez a gondol-
kodás ellenkezne minden profi
hegymászó alapelvével, amely
szerint a kihívások mutatják
meg az igazi énünket. Társaim-
mal tehát készülünk a követ-
kező nyolcezer méternél
magasabb himalájai csúcs
megmászására.

– Mennyiben más az a
Klein Dávid, aki hatalmas
sziklafalakon mászik, és az,
aki éppen itthon piheni ki a
fáradalmait?

– Mivel a hegyen mindent
lassan kell csinálni, ott a nyu-
galom, a megfontoltság jelle-
mez. Itthon kompenzálok,
pörgős vagyok, sok mindent ki-
próbálok, próbálok aktívan pi-
henni.

– Családjának vannak
szegedi kötődései, hiszen
az 1980-as években Klein
Sándor, az édesapja a ta-
nárképző főiskolán a pszi-
chológia tanszéket vezette. 

– Igen, ez a korszak min-
dig fontos volt édesapám éle-
tében, mindig nagy szeretet-
tel mesélt a Szegeden töltött
éveiről. Soha nem próbált be-
lőlem pszichológust faragni,
támogatta a terveimet, éppen
úgy, ahogy a családom többi
tagja is.

Szincsok György

Csúcstartó
Az 1975-ben született Klein Dávid eddig összesen
négy, nyolcezer méternél magasabb hegycsúcs tete-
jén állt – valamennyin kisegítő oxigén használata nél-
kül. Ezzel az oxigén nélküli mászók között jelenleg ő
a legtöbb nyolcezres csúccsal rendelkező, élő ma-
gyar hegymászó. A Wikipédia szerint a magashegyi
expedíciós karrierje 1998-ban kezdődött az Első Ma-
gyar Hindukus expedícióval. Legutóbb, 2016-ban az
Annapurnát mászta meg a Himalájában, ami a Föld
10. legmagasabb csúcsa (8091 méter). Édesapja,
Klein Sándor pszichológus volt a népszerű Túró Rudi
névadója.

Bármilyen kegyetlenül is hang-
zik, de ha valaki már nem tud a
saját lábára állni, már nincs
mit tenni. Addig kell segíteni,
amíg valaki járóképes.

A magyar hegymászó szerint a 7-8 ezres csúcsoknak megvannak a törvényeik, melyeket nem lehet felülírni

Klein Dávid: A halálban nincs rutin

Klein Dávid szerint nagy felelőssége van egy hegymászónak, hiszen a döntéseitől nem pusztán a saját élete, de mások sorsa is függ.

Az oxigén nélküli mászók között jelenleg Klein Dávid 
a legtöbb nyolcezres csúccsal rendelkező, élő magyar

hegymászó. 

Klein Dávid: Az oxigén hiánya már annyira legyengít minden érzéket, hogy a lefelé úton ele-
gendő egy apró hiba is. Ha nincs oxigén, kicsi a láng. 
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből 

Hűsölő, tornázó, pipázó és piacozó idősek
Szeged városképének mindig is fontos szereplői voltak a
nénik és bácsik: különböző megszokott és meglepő hely-
színeken, helyzetekben találkozhatunk velük a Móra Fe-
renc Múzeum fotógyűjteményében is. Járjunk körbe
„vezetésükkel” az egykori Szegeden!

A huszadik század első felében úgy gyújtottak rá a pipára a
gyakorlott szakértők, mint az első képen látható idős bajszos
bácsi, akit a tápéi tanyavilágban kaptak lencsevégre. A kö-
vetkező képekkel ugrunk jó néhány évtizedet: 1978-ba érke-
zünk, amikor még a Marx téren piacozhatott Szeged
apraja-nagyja. A piacos hétköznapok fontos szereplői voltak
az idős asszonyok és férfiak, akik minőségi portékákat árul-
tak, alkudtak és vásároltak negyven évvel ezelőtt – időjárás-
tól függetlenül napernyős melegben és kucsmás hidegben is.

A Széchenyi tér fái alatt nemcsak ma pihenünk meg egy-
egy meleg nyári napon, hanem itt hűsöltek a fejkendős nénik
is négy évtizeddel ezelőtt. Bizonyára érdekes témákról folyt
a szó a biztonságos árnyékban… Extrémebb helyzetben lát-
hatjuk az idős párt az ötödik képen 1984-ből: a szobabicikliző
bácsi képe nem olyan szokatlan, de a bordásfalon függesz-
kedő hölgy teljesítménye igazán figyelemreméltó! A felvétel
az egykori Tolbuhin sugárúti idősek otthonában készült.

Pipával kezdtünk, pipával zárunk: vajon mit mondhatott
éppen a pipázásra készülő idős asszony az 1982-es felvéte-
len? A választ az olvasók képzeletére bízzuk!

Hegedűs Anita
Idős férfi pipára gyújt a tápéi tanyavilágban a 20. század

első felében. Benedek László felvételePipás néni, 1982. Enyedi Zoltán felvétele

Ilyen volt a piac negyven éve. Somogyi Károlyné felvétele
Még mindig a piacon járunk, 1978-ban. Somogyi Károlyné

felvételeA piac télen, 1978-ban. Somogyi Károlyné felvétele

Tolbuhin sugárút, idősek otthona, 1984. Enyedi Zoltán felvétele Széchenyi tér, 1978. Somogyi Károlyné felvétele

7. 1.

2. 6. 3.

5. 4.



„A hazugságokkal az a gond,
hogy az egyik a másikhoz
vezet…” – szól a Stephen
King amerikai írótól vett idé-
zetben. Minderre kétségbe-
vonhatatlan példa a Fidesz
eddigi politikai és hétköznapi
gyakorlata. Tisztelet a kivétel-
nek, szemérmetlenül hazud-
nak: reggel, este és délben.
Igen, az eddig elkövetett min-
den hibájukért (12 év távla-
tából, 8 évnyi kormányzás
után is) még mindig vissza-
mutogatnak az előző kor-
mányra. Vagy egyéb, más
bűnbakot állítanak elő
maguk helyett, még csak vé-
letlenül sem beismerve az
egyértelmű tévedésüket. De
akkor mi is az igazság?

Filozófiai értelemben, la-
konikus megfogalmazásban:
az objektív valóság lénye-
gének (adekvát) vissza-
tükrözése. De nem erről sze-
retnék most értekezni,
hanem a kevésbé elvont va-
lóságról. 2010–2012 között
– a konszenzuson alapuló al-
kotmányt – a Fidesz kéthar-
mados többséggel, az
ellenzéket és a választókat
teljesen kizárva megalkotta
az Alaptörvényét. Ezáltal 
fokozatosan megváltozott,
megszűnt Magyarországon a
jogállamiság. Centralizáló-
dott a hatalom ereje, előbb
autoriter vezetés, ma már
diktatórikus irányítás mellett.
A kiemelt hivatalok, intézmé-
nyek etc. élére kizárólag
párthű fideszes vagy a Fi-
deszhez közeli lojális szemé-
lyek kerültek a vezetői
székekbe. Ezáltal alaposan,
mélyen beágyazta magát
minden fontos helyre a Fi-
desz. De mit akar a főnök,
alias Orbán Viktor?

Evidens, hogy továbbra
is és egyre inkább korláto-
zás nélküli hatalmat ha-
zánkban, mert így igazán
könnyebb a korrupciók kö-
zötti lavírozás is. Sőt már
globális méretekben gondol-
kodik: át szeretné venni az
irányítást az EP-ben is. A
legutóbbi tusványosi pikni-
ken mintha erről szónokolt
volna (álmodik a nyomor –
mondják erre). Közbejött
azonban a Sargentini-jelen-
tés, amit úgy vett a közvéle-
mény reálisabban gondolko-
dó nagyobbik fele, hogy
végre felébredt az EP is, bár

mintha a vezetők későn
kaptak volna a fejükhöz.
Mert úgy látni – ahogy a dol-
gok alakulnak –, hogy
Orbán tavasszal a választá-
sok előtt nagyobb hasznot
húzhat mindebből, mint
akik kitalálták az egészet.

Kitalálták a csudát! Ez a
valóság, ezek a tények, még
ha vannak is a jelentésben
hibák. Közel tízmillió ember
tapasztalja nap mint nap
ennek a hátrányos helyzetét.
Most mégis úgy alakulnak az
ügyek, hogy a végén semmi
sem lesz az egészből. Jean-
Claude Juncker kezdeménye-
zését (a Fidesz azonnali
kizárását kérte a Néppártból)
visszautasították…

Hölgyek, urak! Vegyék
már észre, hogy a magyar
emberek türelme is véges.
Ott, ahol csak látszatde-

mokrácia van, ahol a parla-
menti munka is csak
színlelt, ahol a tájékoztatás
csak féligazságokról vagy
hazugságokról szól, a
média a hatalomé etc., ott
az igazság nagyon mélyen
található, vagy sokak szá-
mára nem is létezik. Hiába
tartja magát a Fidesz
ahhoz, hogy „ha magunk-
nak hazudunk, az olyan,
mintha folyton igazat mon-
danánk másoknak. S ha
másoknak hazudunk, akkor
magunkat már be sem kell
csapnunk”. (Csáth Géza
orvos, író) Ugyanakkor Or-
bánék sohasem azt teszik,
amit napról napra papol-
nak, hanem leginkább 
az általuk mondottaknak
(amik önmagukban is adott
esetben igazak lehetné-
nek!) az ellenkezőjét. Azaz
vizet prédikálnak és bort
isznak.

A Fidesz bigott és nihi-

lista: Orbánnak köszönhe-
tően minden szabály, elv,
erkölcs és törvény tagadá-
sával, vakon, csökönyösen
és elviselhetetlen elkötele-
zettséggel ragaszkodnak el-
hibázott tetteikhez is. Ők
tévedhetetlenek – hiszik
magukról. Pedig ebben is
óriásit tévednek! Kérdezem
hát: akkor ki is a haza-
áruló? Az-e, aki a hazugsá-
gai mellett töretlenül kitart,
és a Sargentini-jelentésre
„nem”-mel voksolt, vagy az,
aki igent mondott tiszta lel-
kiismerettel. Én az utóbbira
voksolok, és így tett szerin-
tem minden józanul gondol-
kodó ember, akik igennel
szavaztak, és akik némileg
ismerik a magyar helyzetet.

Vénségemre azt hittem,
hogy a cinizmusnak is van
felső határa. Úgy tűnik, hogy
nincs. Mert miért is mondta
volna a miniszterelnökünk
egy riporter kérdésére, hogy
„azon mindenki csak nevet”.
Már tudniillik az kérdezte
tőle a riporter, hogy szóba
kerül-e a Sargentini-jelentés
a napokkal korábban meg-
tartott uniós állam- és 
kormányfők csúcstalálko-
zóján.

Miniszterelnök Úr! Nem
nevet mindenki mások nyo-
morán, féken tartott boldogu-
lásán, amit elsősorban
Önnek „köszönhetnek”.
Semmi okuk rá. Attól pedig,
hogy a hasonlóan gondol-
kodó külföldi (belföldi), közel
azonos habitusú és szán-
dékú politikusok a jelentés
ellen, az Ön pártján állnak,
az igazság nem inog meg. A
valóság valóság marad, ha jó
szándékkal nem változtatnak
rajta. Attól sem változik a
világ (egyelőre), ha a magyar
diplomácia azt hangoztatja,
kürtöli világgá, hogy a Sar-
gentini-jelentés tele van
rosszindulatú hazugságok-
kal. Ezt azok állítják, akik rit-
kán mondanak igazat.

Valaki biztosan most is
hazudik, de attól még az
igazság objektív marad.

Kutnyik Pál
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Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Az igazság objektív

A helyi, hazai és nemzetközi zenei élet meghatározó együttesei érkeznek

A szegedi dzsessz 
aranykorát hozzák vissza 

Sorozatunkban olyan szer-
vezeteket mutatunk be, me-
lyek kulturális együttmű-
ködési megállapodást kö-
töttek az önkormányzattal.
Milyen céllal alakultak, min
dolgoznak jelenleg, miből
működnek? Ezúttal a Sze-
gedi Jazz Napok szervezőjét
kerestük fel.

– 2004 óta rendezzük meg a
Szegedi Jazz Napokat, és
ehhez többek között az önkor-
mányzattól is kap támogatást
a koncertirodánk – mondta
Drienyovszki András, a House
Of Jazz Kft. ügyvezetője. A ma-
gánvállalkozás harminc éve
szervez kortárs zenei, azon
belül elsősorban dzsessz-
koncerteket a fővárosban és
vidéki nagyvárosokban. Az
ügyvezető különösen Szeged-
hez kötődik. Itt tanult, és
1977–78-ban részt vett a Sze-
ged Jazz Klub létrehozásában,
ami akkoriban a Stefánián
működött egy pincében. Ami-
kor pedig 1979-ben megnyílt
az Ifjúsági Ház, ott folytatta a
klub, majd a jazznapok szer-
vezését 1985-ig. 

– Egész életemben ezen a
területen dolgoztam, és a vál-
lalkozásomon keresztül is el-
kötelezett vagyok emellett a
kulturális értékrend mellett –
fogalmazott a szegedi dzsessz
fontosságáról. Az idei jazzna-
pok műsoráról Drienyovszki
András elmondta, azt a sike-
res időszakot igyekeznek visz-

szahozni, ami a nyolcvanas
évek elejét fémjelezte. Ezt a
helyi zenebarátok a szegedi
dzsessz aranykoraként emle-
getik, amikor országosan is
egyedülálló színvonalat képvi-
selt a fesztivál. Ennek érdeké-
ben a műfaj élvonalába
tartozó külföldi együtteseket
hozzák el, bekapcsolva a vá-
rost a nemzetközi koncert-
életbe. Mégpedig a külföldi,
sőt a budapesti helyszíneknél
is sokkal kedvezőbb árú belé-
pőkkel. Nem feledkeznek meg
a kiemelkedő hazai muzsiku-

sokról sem, irányzatokra való
tekintet nélkül. Ugyancsak fel-
vállalják, hogy a városban élő
vagy innen indult zenészeket
is meghívnak. A minőség az
elsődleges szempont a válo-
gatásnál. 

– Az első estét november
9-én pénteken a hagyomá-
nyoknak megfelelően szegedi-
ekkel, a Kiszin Miklós vezette
Deák Big Banddel nyitjuk. A
Deák-gimnázium egykori és je-
lenlegi diákjaiból álló tizenhét
hangszereshez a manouche-
swing sok sikert látott szegedi
követe, Frankie Látó csatlako-
zik – ajánlotta a szervező. Utá-
nuk egy mainstream dzsessz-
együttes, ifj. Szakcsi Lakatos
Béla nemzetközileg is elismert

triója lép színpadra Balázs Ele-
mérrel a doboknál és Lakatos
Pecek Krisztián bőgőtehetség-
gel. Az est fénypontjának az
idei fesztivál legnagyobb ha-
tású művésze, Arild Andersen
ígérkezik. Ő a norvég és általá-
ban a skandináv dzsesszmű-
vészet emblematikus alakja
nemcsak bőgősként, hanem
zeneszerzőként is. Daniele di
Bonaventura oldalán most lép
fel először; társa korunk egyik
legkeresettebb bandoneón-
művésze (ez a hangszer a har-
monika egy fajtája).

A második estét a hazai
Santa Diver kezdi. A zenekar
annak a Kézdy Lucának az
együttese, aki az elmúlt évti-
zedben bizonyította, hogy az
egész magyar könnyűzenei pa-
letta egyik legtehetségesebb
muzsikusa, briliáns hegedű-
művész. Önálló karriert is befu-
tott zenészekből álló nemzet-
közi trió követi őket, az évad
legnagyobb meglepetése, a
Hang Em High. Basszus klari-
néton a svájci Lucien Dubuis,
az elektronikát a Bond mű-
vésznévre hallható lengyel ze-
nész igazgatja, és a harmadik
tag a legismertebb osztrák
free-jazz dobos, Alfred Vogel. A
sztárvendég egy brit együttes:
a Get The Blessing hazájuk 
legelismertebb formációja,
sorra nyerték a legnívósabb
angol zenei díjakat. A program
részletei a szegedijazzna-
pok.hu honlapon elérhetők.

Dombai Tünde

A 2012-es fesztivál
egyik sztárja az extrava-
gáns holland dobosle-
genda, Han Bennink
volt. Fotó: Roboz István

Bekapcsolják Sze-
gedet a nemzetközi
koncertéletbe.

Miniszterelnök Úr!
Nem nevet mindenki
mások nyomorán, fé-
ken tartott boldogulá-
sán, amit elsősorban
Önnek „köszönhetnek”. 
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A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a 2018. október 22-i és 23-i ünnepi nyitvatartásról és szállítási 

 

A kommunális, valamint szelektív hulladékszállítási szolgáltatásunkat munkaszüneti napokon is 

Tisztelt Ügyfeleinket, hogy azokban a városrészekben, ahol (az aktuális szállítási nap 
ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik) délután történik a kommunális hulladékszállítás, 

, 
 

Ünnepi nyitvatartás 

 
 

Sándorfalvi úti 
Regionális 

Telep 

A Sándorfalvi úti 
Regionális 

hulladékudvar 

Szegedi 

 
 

konténerrendelés  
és -szállítás 

Hulladékudvarok 
(szegedi és 

vidéki) 

Telefonos 
és személyes 

ügyfélszolgálat 
 

Október 
13. 

nyitva  
(6:00–14:00) 

zárva szünetel nyitva (a szokásos 
nyitvatartás 

szerint) 

zárva 

Október 
22. 

zárva 
 

zárva szünetel nyitva (a szokásos 
nyitvatartás 

szerint) 

zárva 

Október 
23. 

zárva zárva szünetel zárva zárva 

 
A  

Tel.: 62/777-272 
Fax: 62/426-506 

Kommunális hulladékszállítással kapcsolatos panaszt, bejelentést diszpécserszolgálatunk az 
ünnepnapon 5:00–18:00 között a 62/777-161-es telefonszámon fogadja.  

  
További információt a hulladékudvarok nyitvatartásáról, valamint a leadható hulladékokról az alábbi 

: 
http://szegedihulladek.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesirendszer/hulladekudvarok  

 
 2018. október 13-án, 22-én és 23-án zárva. 

Az ü  
Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6. 
 

     
 

Tel.: 62/777-222         Tel.: 62/777-177   
Fax: 62/777-271          Fax: 62/777-178 

    E-mail: szkht@szkht.hu                               E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu 
 
Köszönjük a megértésüket. 

                                            

                     www.szegedihulladek.hu         www.szkht.hu        

          

A legeredményesebb
ökölvívók. A Szeged Box
Club versenyzői legutóbb
Kiskunhalason, az immár ti-
zennyolcadik Testvérváro-
sok Kupáján léptek kötelek
közé. A verseny nívóját jelzi,
hogy első alkalommal még
1949-ben rendezték meg a
tornát Kiskunhalas Város
Bajnoksága névvel. Gál
Lászlóéknak sikerült meg-
nyerniük a Testvérvárosok
Kupa csapatversenyét. A
szegedi szakember Merész
Ferenccel együtt a legered-
ményesebb csapat edzői
lettek az országos verse-
nyen.

Irány A pályA! Elindult a
nevezés a Csongrád Megyei
Kosárlabda Szövetség
2018–19-es bajnokságaira.
Ebben az évben először a
felnőtt férfi bajnokság mel-
lett az U9–U10-es korosz-
tályban is szerveztek
versenyeket. Minden to-
vábbi információ a www. ko-
s a r s p o r t . h u / c s o n g r a d
weboldalon található.

rAngAdó A hosszú
hétvégén. Október 21-én
rendezik a magyar kézi-
labda El Classicóját. Az idei
szezonban vasárnap csap
össze először a Telekom
Veszprém és a MOL-PICK
Szeged gárdája. A vendéglá-
tók a bakonyiak lesznek. Ér-
dekesség, hogy már nem
Ljubomir Vranjes fogja irá-
nyítani a veszprémi alakula-
tot, a svéd szakembert
menesztették. A Telekom
Veszprém férfi kézilabda-
klub kölcsönadta olimpiai
és háromszoros világbajnok
francia balátlövőjét, William
Accambrayt a szlovén RK
Celjének. A Veszprém–Sze-
ged meccs 17 óra 45 perc-
kor kezdődik a Veszprém
Arénában.

evezős ArAny. Az NKM
Szeged evezősei a felnőtt
országos bajnokságon ültek
hajóba Csepelen. A tornán
a felnőttek mellett a serdü-
lők is részt vettek. A csepeli
dupla viadalon végül 1
arany-, 2 ezüst- és 5 bronz-
érmet gyűjtöttek be a sze-
gediek, ezzel a pontver-
senyben a hetedik helyen
végeztek. A legfényesebb
érmet Hegyközi Ferenc nya-
kába akasztották, ő lett or-
szágos bajnok az NKM
Szeged VE színeiben.

A közelgő Eb-re hangolnak

A magyar kerekesszékes ké-
zilabda-válogatott egy nem
akármilyen mérkőzésen gu-
rult pályára. A Ferencváros–
MOL-PICK Szeged bajnoki
találkozó előtt, az Elek Gyula
Arénában gyakorolt a váloga-
tott, amely két szegedivel a
soraiban hangol a közelgő
Eb-re.

Egy éve alakult meg a Magyar
Kézilabda Szövetség égiszén
belül a magyar kerekesszékes
kézilabda-válogatott. Már any-
nyira sikeresek a mieink, hogy
Európa-bajnokságra készül-
nek. A csapatnak két szegedi
érdekeltsége is van, Lévai Nor-
bert és Fekete Szabolcs sze-

mélyében. A játékszabályok
sokban hasonlítanak az ere-
deti kézilabdához, a kerekesz-
székeseknél is van kétperces
kiállítás, kétszer indulás, a já-
tékidő kétszer húsz perc. 

Érdekesség, hogy a kö-
zelgő Eb-n most még ép játé-
kos is szerepelhet, valamint a
pályán mindig lennie kell egy
női játékosnak is. Az idei lesz
az első kontinensviadal, ame-
lyen nemzetközi klasszifikáto-
rok (szakértő minősítők)
vesznek részt a játékosok sé-
rültségi fok szerinti besorolásá-
ban. Ez a szabálymódosítás
segítheti a sportág paralimpiai
számként való elismerését. A
magyar csapat szövetségi ka-

pitánya az a Takács Gabriella,
aki az FTC és a Dunaferr SE-
ben játszott, korábbi 45-szörös
válogatott, BL-győztes és há-
romszoros masters Eb-arany-
érmes balszélső-irányító.

– Nagyon várjuk már az
Európa-bajnokságot. Jól aka-
runk teljesíteni, de ha nem
jönnénk haza valamilyen
éremmel, akkor sem lenne
nagy baj, hiszen a részvétel a
fontos. Azt hallottuk, hogy mi
egy év alatt jutottunk el olyan
szintre, ahová más három év
alatt, ez rendkívül megtisz-
telő számunkra – mondta
Lévai Norbert magyar váloga-
tott kerekesszékes kézilab-
dázó.

Egyre nagyobb az összhang a magyar kerekesszékes kézilabda-válogatott játékosai kö-
zött. A szegedi Lévai Norbert (9-es mezben) a válogatott csapatkapitánya.

Tizenhatszor álltak dobogóra a karatésok

Szegedi érmek Szerbiából
A Szegedi Virtus Wado-Ryu
Karate Egyesület versenyzői
Csókán jártak. A szerb kisvá-
rosban összesen tizenhatszor
állhattak dobogóra Hamza
Zsolt tanítványai.

A szegedi karatékák Szerbiá-
ban léptek tatamira legutóbbi
versenyük alkalmából. A tornát
a vajdasági Csóka városában
rendezték meg 35 klub, közel
450 versenyző és 550 neve-
zés részvételével. A Virtus SE
10 versenyzőt indított a nem-
zetközi karatemegméretteté-
sen, és szinte mindegyik
versenyzőnek sikerült dobo-
gós helyezést elérnie.
Hamza Zsolt tanítványai 7
aranyéremmel, 6 ezüst-
éremmel és 3 bronzérem-
mel, összesen 16 dobogós
helyezéssel zárták a viadalt.
Többeknek úgy akasztottak
érmet a nyakába, hogy a sa-
játjánál idősebb korosztály-
ban indult a versenyen. Íme,
az eredmények:

Pap Csongor, kata (for-
magyakorlat) I. hely, kumite
(küzdelem) II. hely, csapat
kata III. hely  

Szikszai Blanka, kata II. hely,
kumite II. hely, csapat kata III.
hely
Sándor Denisz, kata III. hely,
csapat kata III. hely  
Durovicz Márkó, kata II. hely
Roka Dárió, kata I. hely, kumite
I. hely, kumite I. hely (felneve-
zéssel)  
Kis Olivér, kata I. hely, kata I.
hely (felnevezéssel), kata III.
hely (felnevezéssel)  
Tápai Ágnes, kata II. hely  
Bíró Alexandra, kumite I. hely 
Pap Oszkár,  kata II. hely
Belovai Levente, kata IV. hely

A büszke mester és tanítvá-
nyai. Balról jobbra: Kis Olivér,

Pap Csongor, Hamza Zsolt,
Roka Dárió.

Gyógyulóban Márton Anita 
Márton Anita világbajnok
súlylökő az egész nyarat ki-
hagyta térdsérülés miatt.
Most már köszöni szépen,
jól van, napról napra egyre
jobb formában, és már a
jövő évi versenyek lebegnek
a szeme előtt.

Újra löki a súlyt Márton
Anita. Eperjesi László tanít-
ványa makacs térdsérülés-
sel bajlódott, amire ráment
az egész nyári és őszi ver-
senyszezon is. Többek kö-

zött az Európa-bajnokság is,
ahol nem született kiemel-
kedő eredmény: 19,33-mal
nyert idén egy lengyel hölgy,
csak összehasonlításképp,
Anita 19,62-vel lett világbaj-
nok tavaly Londonban. 

– Már újra végezhetek
súlylökő edzéseket, hiányzott
már. Az Európa-bajnokságot
elég rossz volt nézni otthon-
ról, tévéből. Főleg úgy, hogy
szerintem bennem lett volna
egy újabb Európa-bajnoki
cím. De ez van, mindenkinek

előfordul ilyen a
karrierjében, és
jövőre is lesz ver-
seny – mesélte
Márton Anita.

E p e r j e s i
László elárulta, a
régi Anitától még
messze vannak, a
világklasszis súly-
lökőnek a dinami-
káját és erejét
kell visszaszerez-
nie. Az Európa- és
világbajnok atlé-
tának már a jövő
évi fedett pályás
Eb és a szabad-
téri vb lebeg a
szeme előtt.

Napról napra jobb állapotban Eperjesi
László tanítványa, Márton Anita.
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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:
október 17. 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: Dankó Pista a magyar nóta szegedi királya. A nyertes: Bandula Istvánné. Gratulálunk!

mire van szükségük 
a gyerekeknek egy de-
mokráciában? 
Időpont: október 15., hétfő,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Egy karizmatikus nő, egy
nemzetközileg elismert gyer-
mekjogi szakember, Gyurkó

Szilvia (képünkön) újra Sze-
geden tart előadást. Ezúttal
a demokráciára nevelés áll a
középpontban. Sokan szeret-
nék, ha gyermekeink a jövő
Magyarországának, Európá-
jának aktív, cselekvő, de-
mokratikusan gondolkodó
polgárai lennének. Szó lesz a
digitális gyermekvédelemről

és az aktív ál-
lampolgárság-
ról is.

szállj le a
d ö g l ö T T
lóról!
Időpont: októ-
ber 16., kedd,
18 óra
Helyszín: SZTE
Állam- és Jog-
tudományi Kar
Nincs is nekem
semmi bajom

– amikor nehéz elfogadni,
hogy a ló megdöglött. Néha
nehéz felismerni, néha meg
beismerni, hogy bizony gondok
vannak. Sokféle módon taga-
dunk. Lehet, hogy csak be-
hunyjuk a szemünket, lehet,
hogy megmagyarázzuk, vagy
fájdalomcsillapítót veszünk be.
De kezdjük a legfontosabbal 
– mondd ki, hogy bizony ez a ló
már (majdnem) megdöglött,
csak nem tudom hova elásni.
Nyugi, nincs baj, szabad ennek
lenni. A végére minden rend-
ben lesz... Ingyenes előadás
életünk zsákutcáiról és a kive-
zető út lehetőségéről. Az elő-
adást tartja: Magyar Lóránt
orvos-mentálhigiénés szakem-
ber.

héber dalok
Időpont: október 17., szerda,
19 óra

Helyszín: új zsinagóga
Ádám Eszter elvégezte a Jeru-
zsálemi Zeneakadémia klasz-
szikus énekművész, zenepe-
dagógia és kompozíció sza-
kát. Az énekművész, opera-
énekes Barta Gábor
zongoraművésszel
ad koncertet. Konfe-
rál: Hűvösvölgyi Il-
dikó Kossuth-díjas
színművész. Az
esten több héber
dal is elhangzik az
Énekek éneke dal-
ciklusból, valamint
a Jácint dala és Su-
lamith első áriája.

Tanulásra hangoló
szülőknek – egyedül
nem megy?! 
Időpont: október 19., pén-
tek, 16.30
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Északvárosi fiókkönyvtára
Csikósné Monostori Erzsébet
fejlesztőpedagógus szemlé-
letet és módszereket igyek-

szik átadni az érdeklődők-
nek. Ha ön is érintett szülő,
nagyszülő, mindenképp ér-
demes részt vennie a beszél-
getéssel egybekötött elő-
adás-sorozaton.

sámson és delila 
Időpont: október 20., szom-
bat, 19 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Élő operaközvetítés francia
nyelven, angol és magyar fel-
irattal. A darab középpontjá-
ban három monumentális
szerep áll, melyet a Met ha-
gyományaihoz híven három vi-

lágsztár szólaltat meg. Nap-
jaink egyik legnagyobb mezzo-
szopránsztárja, Elīna Garanča
Delilaként mutatkozik be. 
A másik címszereplő, Roberto
Alagna, Dágon főpapját pedig
Laurent Naouri játssza.

geTno 
Időpont: október 21., vasár-
nap, 17 óra
Helyszín: új zsinagóga
Horváth Péter író, újságíró, ren-
dező, egyetemi oktató Getno
című könyvének bemutatója.
Vendége kötetbeli beszélgető-
társa. Az esten közreműködik
Szabó Gabi színművész és ba-
rátai.



S Z E G E D E N
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 09. 28-án Király Gergő
és Kiss Valéria, Kovács László
és Fodor Judit, Berta Miklós és
Klátyik Barbara; 2018. 09. 29-
én Kis Ernő József és Molnár
Dián Erika, Kis László és Szo-
rocsek Terézia, Kele István és
Bajzak Edina, Dvorácskó Sza-
bolcs és Lajkó Dézi Bianka,
Csóti István és Bálint Gabriella
Erzsébet, Horváth Hunor és
Pölös Izabella Barbara, Udvari
Máté és Both Zsófia Erika,
Csonka Attila és Fátyol And-
rea, Sánta Tamás Csaba és
Fekete Zsuzsanna, Fazekas
Attila Csaba és Juhász Loretta,

Németh Gábor és Bartus Rita
Krisztina, Dudás József és Far-
kas Katalin, Bogdán Péter és
Chappon Aurélia Andrea,
Hanyi Tibor és Gábor Anikó.

SZEGEDEN SZÜLETETT: Au-
gusztinyi Gábornak és Tabajdi
Tündének 2018. 09. 25-én
Adél, Tóth Zoltán Jánosnak és
Tóth Szilviának
2018. 09. 26-
án Leona Szofi,
Kalmár Roland-
nak és Sonkoly
Judit Petrának
2018. 09. 25-
én Dorina,
Sánta Dávid-

nak és Kéri Kittinek 2018. 09.
26-án Edmund és Luna, Er-
dősi Róbertnek és Répási
Ágnes Erikának 2018. 09. 18-
án Panna, Huszárik Jánosnak
és Rusznák Petrának 2018.
09. 26-án Ronel utónevű gyer-
meke született.

Gratulálunk!

2018. OKTÓBER 13., SZOMBAT

KOS (III. 21–Iv. 20.)
Mostanában úgy érez-
heti, mindenkinek jól

alakulnak a szerelmi
ügyei, csak önnek nem. Ez
egyáltalán nem így van. Le-
gyen egy kicsit kezdeménye-
zőbb!

BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Egy fantasztikus lehe-
tőséggel állhatnak ön

elé hamarosan, szinte
el sem akarja hinni, hogy
ezzel pont önt keresték
meg. Több önbizalomra
lenne szüksége!

IKReK (v. 21–vI. 21.)
Bizonyos dolgokra ne-
hezen mond nemet,

de közben tudja, hogy
ezzel több ember életét is
megnehezíti. Ideje lenne át-
gondolnia a fontossági sor-
rendet!

RáK (vI. 22–vII. 22.)
Több kötelezettségét
is elhanyagolta az

utóbbi időben, pedig a
határidő komoly dolog! Ne
vegye ennyire félvállról a
dolgokat, mert komoly baj
lehet belőle.

OROSzLáN (vII. 23–
vIII. 22.) Ha csak vár-
vár a külső segít-

ségre,  de csak nem
akar megérkezni, akkor itt
az ideje, hogy a saját ke-
zébe vegye a dolgokat! Már
nem halogathatja tovább.

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Egyik családtag-
jával komoly össze-

tűzésbe keveredhet.
Mindketten ragaszkodnak a
saját álláspontjukhoz, és
nem akarnak engedni.
Ennek nem lesz jó vége!

MéRLeg (IX. 23–X.
22.) Váratlan kiadás-
sal kell nemsokára

szembesülnie, ami bár
nem tesz jót a pénztárcájá-
nak, de fogja fel úgy: leg-
alább túl van rajta. Lépjen
mihamarabb tovább!

SKORPIó (X. 23–XI.
21.) A csillagok állása
szerint ez az időszak

nem alkalmas nagyobb
változtatásokra, ne most
akarja megváltani a világot!
Eljön annak is az ideje, ne
csüggedjen.

NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Onnan érheti
most támadás, ahon-

nan a legkevésbé
várta, de az élet már csak
ilyen: mindennap szolgál
meglepetésekkel. Semmi-
képp se támadjon vissza!

BaK (XII. 22–I. 20.)
Rengeteg új élmény
érheti, szinte csak

kapkodja a fejét. Azért
ne vesszen el ebben a nagy
zűrzavarban, gondolja vé-
gig, mivel érdemes tényleg
foglalkoznia!

vízöNTő (I. 21–II.
19.) A sors szinte tál-
cán kínálja fel önnek

a jobbnál jobb lehetősé-
geket, de mintha nem lenne
elég bátorsága elfogadni
őket. Ne féljen ennyire az új
kihívásoktól!

Halak (II. 20–III. 20.) 
Válaszút elé érkez-

het, és most már dön-
tenie kell, nincs több

kibúvó. Talán nem is lesz
olyan nehéz meghozni ezt a
döntést, csak nézzen a
szíve mélyére!

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:
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HOROSzKóP

12 l TARKABARKA

Október 13.
szombat

Október 14.
vasárnap

Október 15
hétfő

Október 16.
kedd

Október 17.
szerda

Október 18.
csütörtök

Október 19.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csendes őszi idő

22/12
Kálmán,

ede

22/11
Helén

20/10
Teréz

20/9
gál

20/9
Hedvig

19/8
Lukács

19/8
Nándor

Urbán Tamás felvétele 1974-ben készült a Szegedi Nem-
zeti Színházban az egy fiú és a tündér című musical pró-
báján. Bal szélen Sándor János rendező, a jobb szélen pedig
Illés Lajos, a musical zeneszerzője. Az Illés együttes alapító-
jának sok önálló alkotása is született, ilyen volt az Egy fiú és

a tündér című musical. Illés Lajos Görgey Gábor verseire írta
a szvitet Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című műve
nyomán. 1975-ben nagylemezre került volna az Egy fiú és a
tündér anyaga, de a hatalom betiltotta, és csak egy négyszá-
mos kislemezt engedett megjelentetni. (Fotó: Fortepan)

MESEPERCEK 
Minden hétköznap, 19.50
Boxi, Lola-mesék, Székely le-
gendárium – mesék gyere-
keknek a Szegedi Hírek előtt.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
Október 15., hétfő, 19.55
Mit kell tenni a járványos agy-
hártyagyulladás ellen? Vá-
randós esték a minél
könnyebb anyaságért.

SZEMKÖZT – HÍRHÁT-
TÉRMAGAZIN
Október 17., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a Sze-
ged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.

PEDAGÓGIAI ESTÉK – IS-
MERETTERJESZTŐ ELŐ-
ADÁSOK
Október 20., szombat, 20.00
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes előadása A sza-
badság rabságában címmel.

aNyaKöNyvI HíReK FOgaDóóRa

SzegeD RégeN

OKTÓBER 15., HÉTFŐ
Szentistványi István:
17.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3.)
Szentgyörgyi Pál: 17.00
(Tabán iskola – Tabán u. 17.)

OKTÓBER 16., KEDD
Szécsényi Rózsa és Szé-
nási Róbert: 16.00 (Sze-
gedi SZC József Attila Álta-
lános Iskolája és Szakisko-
lája – Balatoni utca 11.)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hi-
vatal Szőregi Kirendeltség
– Szerb utca 21.)

OKTÓBER 17., SZERDA

Szécsényi Rózsa és Szé-
nási Róbert: 16.00
(Nádas Presszó – Tölgyfa
utca)
Dr. Binszki József: 17.00
(Radnóti Miklós Gimnázium
– Tisza Lajos krt. 6–8.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00–15.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Nagy Sándor: 16.30–
17.30 (IH Rendezvényköz-
pont – Felső Tisza-part 2.)

OKTÓBER 20., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–
11.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)




