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Harmincezer köbméter földet
Még az idén elkészül az új főtér termelnek ki az uszodaépítkezésnél

Az egészségház mellett piac épül Dorozsmán
Dorozsma agorája az év végére elnyeri végleges arculatát. Öt év alatt összesen
kétmilliárd forintból fejlődött a városrész.

Hamarosan teljesen új városközpont alakul ki Kiskundorozsmán. A tavasszal átadott
új orvosi rendelő mellett már
épül a városrész új piaca és
parkja.
– Itt lakom nem messze,
naponta eljárok az új rendelő
és az épülő kispiac mellett.

Öröm ránézni erre a térre, már
nagyon várjuk itt a környéken,
hogy elkészüljön a piac –
mondja Molnárné Hinek Erika
Kiskundorozsmán, miközben
a piactéren éppen sivít a flex,
nagyban zúgnak a munkagépek. – Öröm látni, milyen
sokat fejlődött Dorozsma az elmúlt években. Nagyon jó
lenne ide a piac szomszédságába egy új játszótér, sok itt a
fiatal anyuka és kisgyerek.
A városrész önkormányzati képviselőjétől, Lauer Ist-

vántól megtudtuk, az asszony
nyitott kapukat dönget. Hely is
volna a játszótérnek a cukrászda mögött. A képviselő
hozzáteszi, egy városrész
soha nem lehet készen, és az
itt élőknek is sok ötletük van
még, de azt is látni kell, hogy
az elmúlt öt évben több mint
kétmilliárd forintnyi fejlesztési
forrás érkezett Kiskundorozsmára. Ez annyit jelent, hogy
minden itt élőre fejenként
közel kétszázezer forint jut.
Folytatás a 4. oldalon

A kedvező időjárásnak köszönhetően a kivitelezők egyelőre tartják az ütemtervet.
A földmunkák 90 százalékát
elvégezték az Etelka sori új fedett uszoda építésénél, így
ezzel a munkafázissal a napokban végezhetnek is a kivitelezők. A kedvező időjárásnak
köszönhetően az építők egyelőre tartják az ütemtervet.

Központi forrásból idén
négy-, jövőre pedig tizenkét
milliárd forint áll rendelkezésre az új Etelka sori fedett
uszoda megvalósítására, biztosított tehát az építkezés
anyagi háttere. Csanádi Zoltán, a városi beruházásokat

koordináló Szeged Pólus Nkft.
ügyvezető igazgatója elmondta, elkezdték a dréncsövek lefektetését, amelyek
elvezetik a talajvizet, így az
alapozó munkák is rövidesen
megindulhatnak.
Részletek az 5. oldalon

Matematikából első az országban
a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium

– Öröm látni, milyen sokat fejlődött Dorozsma az elmúlt években – mondta
Molnárné Hinek Erika.

Bródy: Félek, hogy későn ébrednek rá

– Néha az az érzésem, hogy a jelenlegi
kormánynak
sem
fontos az, hogy minden ember tisztában
legyen a polgári és
emberi jogaival – nyilatkozta Bródy János
(képünkön) a Szegedi Tükörnek. A legendás zenész a
szegedi zsinagógában adott koncertet.
Lapunknak elmondta, gyakran az az érzése, hogy most megint hasonló korszakot
élünk, mint amit már magunk mögött hagytunk.
Interjúnk a 7. oldalon

Szobor a kanász
emlékére

A Kárász utca és a Klauzál tér
sarkán álló Kárász-házhoz
több anekdota is kötődik. Mihály Illés idegenvezető felidézte, miért emelt szobrot
kanásza emlékére Kárász Miklós, és hogyan látta vendégül
dédunokája, Benjámin magát
a császárt.
Az impozáns palotában
Kossuth Lajos is vendégeskedett: az erkélyéről mondta el
második szegedi beszédét. A
belvárosban folytatjuk városrésztörténeti sorozatunkat.
Írásunk a 6. oldalon

Az elmúlt öt év emelt szintű
matematika érettségi eredményeit tekintve mind a 4
osztályos, mind pedig a 6
osztályos gimnáziumok rangsorában a szegedi Radnóti
Miklós Gimnázium végzett az
első helyen az országban. Ez
abból a szempontból nem
meglepetés, hogy például tavaly a speciális matematika
osztály megdöntötte a gimnáziumi rekordot. A zseniosztálynak a 146 érettségi
osztályzatból csak három négyese volt, a többi mind ötös,
így jött ki a 4,98-as átlag.
A legfrissebb középiskolai
rangsor a legjobbiskola.hu-n
jelent meg. Az összesített listán az ország második legjobb vidéki középiskolája a
szegedi Radnóti-gimnázium.
Bővebben a 3. oldalon

Radnóti, reggel. Indul az iskola.
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ERŐS MONDATOK. „Diktatúrában as állam mindent tud a polgárairól, a polgárok pedig semmit sem tudnak as államról. Demokráciában
es fordítva van: as emberek mindent tudhatnak as állam működéséről, as állam vissont békén hagyja as embereket.” G. Szabó Dániel (Index)
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Majdnem két évet kell várni egy szívműtétre

Sokkal hosszabbak a kórházi várólisták, mint amit a kormány állított
Az Mfor.hu cikke szerint hamis adatokat közölt Rétvári
Bence, az Emmi államtitkára a kórházi várólistákról. A lap
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján ellenőrizte az államtitkár által mondottakat. A NEAK szerint az
Mfor cikke félrevezető.
Jelenleg
Magyarorsságon
majdnem 36 eser embernek
kell valamilyen műtétre várnia
– írja a Nemseti Egéssségbistosítási Alapkeselő adatai
alapján as Mfor.hu. A lap sserint a lista a ssürkehályog-műtéteknél a leghosssabb, erre
11 eser 474-en várakosnak. As
átlagos várakosási idő 87 nap,

de as Éssak-Alföldön több mint
1600 olyan beteg van, akiknek 119 napot kell várniuk.
Pedig Rétvári Bence, as
Emmi parlamenti államtitkára
sseptemberben még arról bessélt, hogy ennél a beavatkosásnál már 45 napra
csökkent a várakosás idő. De
as államtitkár ssavait a térd-

Hivatalnokokból képezne kórházi ápolókat a kormány

A 24. hu információi sserint 9-10 eser államigasgatási alkalmasottnak mondanak fel október második felében. A lap felidési, Gulyás Gergely, a Minissterelnökség vesetője
augusstusban 15-20 ssásalékos létssámcsökkentésről bessélt. A kormány arra ssámít, hogy as elbocsátott emberek legalább egy réssét át tudja irányítani as egéssségügybe vagy a
ssociális ágasatba, ahol as egyik legnagyobb as emberhiány.
Budapesten és Pest megyében van a legnagyobb hiány
kórhási ápolóból és műtőssegédből. Esekre a ssakmákra,
valamint a bölcsődei-óvodai gyermekfelügyelői, gondosói
munkakörökre OKJ-s képséssel csoportosítanák át a kösponti államigasgatásban felssabadult munkaerőt.

Drága magánrepülőutakat fogadott el

Egy nap után lemondott

Lemondott as USA ENSZ-nagykövete, Nikki Haley egy nappal
asután, hogy a CREW nevű etikai csoport as amerikai külügyminisstérium felügyelőjének vissgálatát kérte abban as
ügyben, hogy Haley a férjével hét utasást is elfogadott magánrepülőgépeken. Haley – aki egyébként a volt dél-karolinai
kormánysó – as utasásokat feltüntette a 2017-es vagyonbevallásában is, és kijelentette, mindegyik ssabálysserű volt,
mert régóta kapcsolatban állt a három vállalkosóval.
A CREW sserint vissont nem bisonyította megfelelően,
hogy esek a New York, Washington DC és három dél-karolinai
város kösötti, vélhetően több 10 eser dollárba kerülő utasások a ssabály alól kivételt képesnének, esért kértek vissgálatot. A ssövetségi etikai ssabályok ugyanis tiltják a
munkavállalóknak, hogy hivatalos ssemélyként ajándékokat
fogadjanak el.
Ekösben a Fidess sserint terméssetes, hogy Orbán Viktor
állami milliárdokból as orsság egyik leggasdagabb emberévé
tett vállalkosótól drága magánrepülőutakat fogad el, hogy focimeccsre járjon.
Sseged Megyei Jogú Város Önkormánysata
és a Ssegedi Tehetséggondosó Tanács

,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”
pályázati felhívása a 2018/2019. tanévre

Pályáshatnak tanulmányi téren jól teljesítő, művésseti
és/vagy sport és/vagy egyéb társadalmi tevékenységet
folytató, ssociálisan rássoruló, ssegedi kösépiskolában
tanuló diákok.
A támogatás összege: 50.000 Ft

További információk: www.ssegedvaros.hu,
www.SZTEhetseg.hu

Beadási határidő: 2018. november 15.

VIP-ellátás

A parlament népjóléti bisottságának ülésén as ellensék megpróbálta megssüntetni as állami vesetők kiemelt (VIP) egéssségügyi ellátását, de a
Fidess lesöpörte a javaslatot – írta a Népssava. A kiemelt ssolgáltatás a 2010
előtti ciklusban megssűnt,
de a második Orbán-kormány 2011-ben visssaállította. As MSZP népssavasást kesdeményes a minissterek, államtitkárok
egéssségügyi VIP-ellátásának megssüntetéséről.

Jelenleg közel 36 ezer embernek kell valamilyen műtétre
várnia Magyarországon.
protésisműtéteknél sem iga- kal van jobb helysetben as as
solták a ssámok a cikk sse- 5261 beteg sem, aki csípőrint. Amíg Rétvári itt korábban protésisre vár. Amíg Rétvári
137 napos váraBence sserint
kosási időről becsak 104 nassélt, addig erre a
pot kellene
b e ava t ko s á s r a
várakosniuk,
Átlagban ennyit kell
várni egy csípőproté6088 betegnek
addig a valózis-műtétre.
es
340 napot kell
ságban

279 nap

várnia. Ráadásul
egy évvel eselőtt a várakosási
idő még „csak” 295 nap volt.
Ebben as esetben is as ÉssakAlföldön a legrosssabb a helyset, mert as itt élőknek 571
napot kell várniuk.
A portál sserint nem sok-

279 nap, de
as Éssak-Alföldön 487 nap is
lehet. A várakosási helyset
mégis a transskatéteres ssívbillentyű-beültetésnél a legrosssabb, itt 669 napot kell
várni a műtétre. A várakosási
idő ráadásul június végéhes

képest 52 nappal nőtt. Össssesen 306-an sserepelnek
a várólistán, mindannyian a
dél-kösép-magyarorssági régióban.
A NEAK cáfolta a durván
hosssú várólistákat és a
romló tendenciákat. Sserintük a tervesett időpontokat
nem lehet a ténylegessel össssevetni.

A hulladék nem szemét, hanem érték!

A köztisztaság megőrzése mindannyiunk közös érdeke, ahhos
asonban, hogy ne legyen ssemetes a város, a hulladék elssállítása
kevés. A tisztaság és a gondozott városkép megőrzésében a Ssegedi Hulladékgasdálkodási Nonprofit Kft.-n kívül nagy szerepe van a
lakosságnak is.

Sseged Megyei Jogú Város kösterületein as elmúlt években egyre
több és több hulladék kerül elhelyesésre. A városban elharapódzott
a hulladékok illegális lerakása, elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek környékén, a rakparton, valamint a körtöltés melletti erdősávokban.

Vannak olyanok is, akik as írott és íratlan ssabályok ellenére a kommunális és a lom hulladékaikat a gyűjtőssigetek mellé vagy más tulajdonában lévő ingatlan előtti kösterületekre helyesik el. Esek a
„hulladéklerakó helyek” sem kösegéssségügyi, sem pedig városképi
ssempontból nem elfogadhatóak, nem megfelelőek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy aki a mindenkori hatályos jogszabályi
előírásoknak nem megfelelően helyezi el a hulladékot, bírságra,
hatósági eljárásra számíthat.

Sokan nem tudják, hogy a ssabálysértésekről ssóló 2012. évi II. törvény sserint szabálysértést követ el, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt
lerakóhelyen rak le, helyez el. A helyssíni bírság mértéke
5.000–50.000 Ft-ig terjedhet.

A büntető törvénykönyvről ssóló 2012. évi C. törvény sserint asok,
akik engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes
tevékenységet végeznek, három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethetőek.

Tájékostatjuk Önöket, hogy a Sseged Megyei jogú Város Önkormánysatával kösösen 2018. október 15-től kezdődően köztisztasági járőrszolgálat kezdte meg a tevékenységét. A járőrssolgálati
feladatokat a Kösterület-felügyeleti Csoport koordinálásával végessük, a feladat ellátásában a Ssegedi Rendőrkapitányság, a Ssegedi
Polgárőr Sservesetek Ssövetsége, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal is kösreműködik. A köstisstasági járőrssolgálat elindításának és a sservesetek együttműködésének fő célja a köztisztaság
javítása, az illegális hulladéklerakók kialakulásának a megakadályozása, a prevenció, a jogkövető magatartásra történő ösztönzés,
a szemléletformálás, mellyel párhuzamosan az együttműködő
szervek ellenőrzéseket végeznek a város közigazgatási területén.

Esúton is köszönjük, hogy a közszolgáltatás igénybevételével és a
szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékok okozta
környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzetük környezetminőségének javításához, tisztaságának megőrzéséhez.

Szeged továbbra is
népszerű úti cél

A Szállás.hu becslése szerint 12,5 százalékkal nőtt a
belföldi turizmus a harmadik negyedévben az egy
évvel korábbihoz képest.
Szeged továbbra is az első
tíz legkedveltebb úti cél között szerepel.
A portál MTI-nek küldött
elemsése sserint a legnépsserűbbek as egy- és kétéjssakás üdülések voltak.
Siófok, Hajdússobossló és
Budapest voltak a legkedveltebbek, Eger és Balatonfüred
is a top ötben végsett, a legjobbakat Gyula, Sseged és
Zalakaros követte, a tisedik
helyre Zamárdi helyére Balatonlelle lépett. A foglalások
csaknem felét as apartmanok és a vendéghásak tették
ki, a legkeresettebb ssállástípusok sorát 16,5 ssásalékkal
a pansiók és 13,5 ssásalékkal a háromcsillagos hotelek
követték, a top 5-ös listát
pedig 9,8 ssásalékkal a 4-5
csillagos hotelek sárták – ismertette Keresstes Nóra
marketingmenedsser a köslemény sserint.
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Matematikából első az országban a Radnóti-gimnázium

Rangsor: szegedi intézmény a második legjobb vidéki középiskola az összesített listán

Top 10 – középiskolai rangsor

A legjobbiskola.hu nyilvánosságra hozta a legfrissebb középiskolai rangsorát. Eszerint az elmúlt 5 év emelt szintű
matematika érettségi eredményeit tekintve mind a 4 osztályos, mind pedig a 6 osztályos gimnáziumok rangsorában
a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium végzett az első helyen. Az összesített listán az ország második legjobb vidéki
középiskolája a szegedi Radnóti-gimnázium.

A legjobbiskola.hu oldalon ményei alapján számolták,
megjelent az idei középisko- hogy kiküszöböljék egy-egy
lai rangsor, amelyben a 4, 6 jó vagy rossz év torzításait.
és 8 évfolyamos gimnáziuAz összesített lista első tíz
mokat együtt és külön-külön helyezettje között öt hatéves
is rangsorolképzést nyújtó
ták – írta a
A középiskolákat i n t é z m é n y
444.hu.
A
rangsoroló összesí- mellett csak
teljes listát,
tett listán a legjobb egy nyolc évfoahol képzési
száz között szerepel lyamos gimnárend szerint
a volt Ságvári-gim- zium akad, az
is rangsorolmondjuk egynázium.
hatják a maből a második
gyarországi
helyen: a buközépiskolákat (1000 intéz- dapesti Deák Téri Evangélimény 1700 képzési formá- kus
Gimnázium
nyolc
ját), a legjobbiskola.hu olda- évfolyamos képzése az orlon érhetik el. A rangsort az szág második legjobb középelmúlt öt év érettségi és iskolája. Az iskola négy
kompetenciafelmérési ered- évfolyamos képzése az ösz-

Az elmúlt öt év érettségi és kompetenciafelmérési
eredményei alapján

Lovassy László Gimnázium (Veszprém, 4 évf. gimn.)
Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest, 8 évf. gimn.)
Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest, 4 évf. gimn.)
Eötvös József Gimnázium (Budapest, 6 évf. gimn.)
Eötvös József Gimnázium (Budapest, 4 évf. gimn.)
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, 6 évf. gimn.)
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és
Általános Iskolája (Debrecen, 6 évf. gimn.)
8. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
(Budapest, 6 évf. gimn.)
9. Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza, 6 évf. gimn.)
10. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
(Budapest, 4 évf. gimn.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forrás: legjobbiskola.hu

Radnóti-gimnázium. Évek óta állnak az élen.
szetett listán a 3. helyet szerezte meg. Nem ez az egyetlen iskola, amely két
képzéssel is befért a top
tízbe.

Itt az újabb fideszes botrány!

Beindult a hazugsággyár, amely nem közli a cáfolatot, csak a rágalmakat ismételgeti

Makettparkmutyi Mórahalmon. Itt is uniós pénzek tűntek el, mint a fideszes vadasparki
játszótérmutyiban.
Beindult megint a fideszes hazugsággyár, amely most egy 2013/14-es, tisztán fideszes botrányban, a mórahalmi
Mini Hungary Park több mint félmilliárd
forintos költségvetési csalási ügyében a
szegedi városvezetést és Botka László
polgármestert sejteti. Ez hazugság és
aljas rágalom!
Vegyük sorra a tényeket!
1. A gyanú szerint a terheltek egymással
összejátszva mintegy 550 millió forint kárt
próbáltak okozni az uniós és a magyar költségvetésnek a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezése során.
2. A sok százmillió forintos uniós támogatást elnyerő és beruházó cég vezetője az a
Dlusztus Imre jobboldali újságíró, a Délmagyarország korábbi főszerkesztője volt, aki az

első Orbán-kormány bukása után Orbán Viktor felkérésére megalapította Borókai Gáborral a Hír TV-t.
3. Baranyi Sándor 2013–2014-ben Orbán
Viktor legfőbb bizalmi emberének, a Fidesz
egykori pénztárosának, Simicska Lajosnak
volt a főtanácsadója a közbeszerzéseken
több száz milliárd forint állami és uniós támogatást elnyert Közgépben.
4. 2013–2014-ben – amikor a gyanú szerint az elkészült makettek darabszámáról és
a projekt készültségi fokáról valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be, és
kérték a támogatások kifizetését, valamint a
már kifizetett támogatások elszámolását –
az a Bosnyákovits Tünde volt a DAOP Közreműködő Szervezet operatív vezetője, aki
Bartha László volt szegedi fideszes polgármester felesége, és jelenleg a Csongrád Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője.

Az ország legjobb középiskolája egy négy évfolyamos
gimnázium, a veszprémi Lovassy László Gimnázium. A
második legjobb vidéki iskola

Rangos díjat nyert
a szegedi startup
Az online üzleti világ egyik
legrangosabb díja az eCommerce Awards for Excellence,
ahol nagy nemzetközi cégek
online kampányai vetélkednek egymással. Idén az Antavo kampányát találták a
legjobbnak az e-mail-marketing kategóriában – írta a
24.hu. A cég dinamikusan
fejlődik: 2017 óta bevételüket
megháromszorozták, munkatársaik száma pedig két és
félszeresére nőtt. A szegedi
startup legfontosabb jelenlegi partnerei között szerepel
a Represent, a SimpleBe
vagy a Stylebop.com.
A vállalkozás története
2011-re nyúlik vissza, amikor
a társalapítók, Kecsmár
Attila, Kecsmár Zsuzsa és
Csarnai Gábor úgy döntöttek,
kilépnek a nemzetközi piacra. Szoftvereik az indulás
óta több mint 30 ezer vállalkozásnak segítettek 5 kontinensen – dolgoztak együtt
Björn Borggal, valamint üzleti
partnerük a Pepsi is. Jelenleg
három városban van irodájuk: Szegeden, Londonban
és Budapesten. A magas elismerést az Antavo igazgatósági tagjai, Kecsmár Zsuzsa
és Rohini Contractor vették
át Londonban.

a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium hat évfolyamos képzése, a harmadik
legjobb a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
hat évfolyamos képzése. A középiskolákat rangsoroló öszszesített listán a legjobb száz
között szerepel a 66. helyen

az SZTE Gyakorló Gimnázium
és Általános Iskola. A legjobbiskola.hu az általános iskolákat is vizsgálta. Itt az SZTE
Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola országosan a 20.
helyet szerezte meg. Az egyetem Juhász Gyula gyakorlója
az 51., az Alsóvárosi iskola
pedig a 64. lett.

A városban tanuló 25 ezer diákból 1300 külföldi

Szegedet dicséri a francia napilap

A migrációellenes kemény szólamok ellenére a magyar kormány
megháromszorozta az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra érkező ösztöndíjas diákok számát – írta a Le Monde.
A francia balközép napilap szegedi tudósítása szerint 2013 óta
a harmadik világból érkező diákoknak a magyar kormány kétszer
annyi ösztöndíjas helyet hirdet meg, mint korábban, s az idei tanévben a tavalyi 2500-ról 5 ezerre duplázódott az ázsiai, dél-amerikai és az észak-afrikai arab országokból származó ösztöndíjasok száma.
A 2013 óta működő szegedi frankofón egyetemi központ évi
135 ezer eurós támogatást kap a magyar kormánytól, a francia
és a belga kormány pedig egy-egy munkahelyet finanszíroz az intézményben, amely mindenekelőtt afrikai országokból származó
diákoknak kínál mesterképzést az európai–afrikai külpolitikai
kapcsolatokról.
A lap szerint az afrikai diákok nem titkolják, hogy kihívás
abban az országban tanulni, amelynek vezetője negatív véleménnyel van a délről érkező migrációról, s többségük a „gazdag
tapasztalat” birtokában más uniós országban készül doktorit írni.
Többségük viszont kellemesen csalódott a szegediek külföldiek
iránti „viszonylagos jóindulatában”, ami a lap szerint a város történelméből fakadó nemzetközi nyitottságnak köszönhető.
A Szegeden tanuló 25 ezer diákból jelenleg 1300 külföldi:
többségében németek, irániak és kínaiak, akik elsősorban
angol vagy német nyelven tanulnak.

Szegedről szóló újságcikk a Le Monde-ban.
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50. születésnapjára megújul Tarján Baloldalért díjat kapott Boros Gyula

1,1 milliárd forintból teljesen
megújulnak az idén 50. születésnapját ünneplő tarjáni városrész közterületei és zöldfelületei. A munka a barakképület bontásával indult. A tervek szerint jövő júniusra végeznek a kivitelezők a felújítással.

Pittner Jánosné 16 éve lakik Tarjánban, és szerinte nagy szükség van a felújításra. – Nagyon
lepusztultak a terek, parkok.
Örülök, hogy elkezdődött a
munka a barakk bontásával.
Remélem, nagyon szép lesz
minden jövő nyárra – mondta.
– Csinálunk egy kis felfordulást Tarjánban – kezdte beszédét Botka László. A polgármester elmondta, 1968-ban
költözhettek az első lakók az itt
megépült lakásokba, így idén ötvenéves a tarjáni városrész.
Születésnapi ajándékként pedig
jövő év júniusára 1,1 milliárd forintból megújul Tarján összes
közterülete és zöldfelülete, így

Az MSZP Országos Elnöksége által 2011-ben alapított Baloldalért díjjal tüntették ki idősebb Boros Gyulát, az önkormányzat idősügyi referensét.

Bontják a Szamos utcai barakképületet. A munkát Botka László
polgármester is megnézte.
sokkal élhetőbb lesz a városrész. A lakossági véleményeket
figyelembe véve 91 új parkolóhelyet is kialakítanak – tette
hozzá a polgármester.
A munkát két szegedi cég
konzorciuma végzi. Mészáros
Tamás, a körzet egyik képviselője hangsúlyozta, az előkészítés
során képviselőtársaival fogadóórákon, lakossági fórumokon
kérték ki a környék lakóinak véleményét, hogyan is újuljon meg

a városrész. Az elhangzottakat,
javaslatokat igyekeztek beépíteni a tervezés során.
Szabó János, a kivitelezést
végző Alapközmű Kft. vezetője
elmondta, a munkát a Szamos
utcai barakk elbontásával elkezdték, ahol parkolót alakítanak ki. A cég több helyszínen
dolgozik majd egyszerre, hogy a
határidőt tartani tudják. Igyekeznek minél kevésbé zavarni a lakókat.

Még az idén elkészül az új főtér Dorozsmán

– Amikor ebbe belefogtam, fogalmam sem volt, mire vállalkozom – mondta Boros Gyula,
aki 2003-ban lett a szegedi önkormányzat idősügyi referense. Az ország legnagyobb
nyugdíjas ernyőszervezetét 15
éve hozta létre, ezt a kitartó
munkát jutalmazta a szocialista párt a díjjal. Tény, hogy
Szegeden kiemelten foglalkoznak a nyugdíjasok problémáival, ami az Eszperantó utcai
Senior Center nélkül elképzelhetetlen lenne. Körülbelül 70
nyugdíjasszervezet működik a
városban, és ezek mindegyikét
támogatja az önkormányzat
pályáztatás útján.
– A nyugdíjas évek tartalmas eltöltése az egyik legfontosabb küldetésünk. Ezért
szerveztük meg az Idősek Akadémiáját, ahová olyan országos és nemzetközi hírű
tudósokat, szakembereket hív-

tunk meg, akik felkeltik az érdeklődést a hallgatóságban a
különböző témák iránt –
mondta a szeged.hu-nak a kitüntetett. – Soha nem késő új
célokat kitűzni az életünk elé.
Ennek érdekében kínáltunk
számítógépes tanfolyamot,
amelyet 700 idős ember elvégzett. Így elolvashatnak cikkeket
az interneten, és kapcsolatot
tarthatnak a gyerekeikkel, unokáikkal, bárhol is éljenek a világban. Segítünk a nyugdíjasszervezeteknek, hogy lehetőséget biztosítsanak a tagságuknak utazásra és olyan
tevékenységekre, amikben
örömüket lelik. Sajnos a nyug-

díjasok égető problémáival is
foglalkoznunk kell. Egyik fő
szervezője vagyok az országos Nyugdíjas Parlamentnek,
amely komoly társadalmi kérdésekre keresi a választ. Fontos, hogy Magyarországon
mindenki számára méltányos
összeget folyósítson az állam
nyugdíjjuttatásként, hogy az
idős emberek méltóságát
ezzel is biztosítsák.
Boros Gyula ennek ellenére bizakodó, hiszen látja a
munkája kézzelfogható eredményét. Novemberben tölti be
a 70. életévét, és ha minden
jól megy, rövidesen dédnagypapa lesz.

Boros Gyula Kunhalmi Ágnes választmányi elnöktől
és Tóth Bertalan pártelnöktől vette át a kitüntetést.

Értesítés a szelektív hulladékgyűjtés Szeged, Harmónia lakópark
városrészben történő bevezetéséről

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évben folyamatosan bevezeti a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően. A hivatkozott jogszabály kötelező módon írja
elő a kommunális hulladékoktól elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék gyűjtését és a szolgáltató
részére történő átadását.
Szeged, Harmónia lakópark városrészben, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével
az ingatlanhasználók – a társaságunk által térítésmentesen biztosított hulladékgyűjtő edényekben a
rendelet 4. § (2) pontja szerint – a papír, műanyag és fém, csomagolási hulladékokat elkülönített
módon gyűjthetik.

A szegedi Harmónia lakóparkba 2018. november 9-én zárható, sorszámozott 1100 literes műanyag
– oldalukon tájékoztató matricával ellátott – szelektív hulladéktároló edények kerülnek kihelyezésre,
melyek ürítése 2018. november 15-től heti rendszerességgel történik.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnél alkalmazott edényekbe papír, műanyag és fém, csomagolási hulladékok kerülhetnek. A szelektív hulladékot (PET-palack, italos kartondoboz stb.) az
edényben történő elhelyezése előtt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA!

Öt év alatt kétmilliárd forintból fejlődött a városrész.
Folytatás az 1. oldalról
Tavasszal adta át Botka
László polgármester az új
egészségházat. Szűk egy év
alatt közel 300 millió forintból korszerű rendelő épült,
ma már a 600 négyzetméteres komplexumban két gyermekorvos és a védőnők,
valamint a négy felnőtt háziorvos és két fogorvos várja
kulturált körülmények között
a betegeket.
A rendelő szépen parkosított szomszédságában augusztus közepén vették
birtokba a mesterek a területet, hogy a tervek szerint november végén majd egy
teljesen megújult kispiacot
adjanak vissza az árusoknak

és a vásárlóknak. A piacon
hétvégente közel félszáz termelő árul rendszeresen, és
vevő is akad bőven. Az átépítés után egy teljesen megújult, a mai kornak megfelelő, a környezetéhez illeszkedő új fedett piacot kapnak
vissza a dorozsmaiak.
Önkormányzati beruházásban 90 millió forintból
megépül a fedett és burkolt
elárusító tér és a hozzá kapcsolódó burkolt parkoló.
Külön épületben kapnak helyet a mosdók. A piacteret
teljesen közművesítik, így
megoldódik az ott keletkező
csapadékvizek és szennyvizek összegyűjtése és elvezetése. Az épület környé-

kére térvilágítást szerelnek fel.
Az egész piac területét akadálymentesítik, a meglévő fák
megtartása mellett a le nem
burkolt részeket parkosítják.
Elkezdődött a csapadékvíz-elvezetési program is. A
Bánomkerti részen épül egy
14 ezer köbméteres víztározó. Ez sokat javít az itteniek
életminőségén. A földmunkákat a tervek szerint a tél beállta előtt befejezik, jövőre a
gépészettel folytatják, és elkészül többek között a Rigómező és a Bölcs utca csapadékvíz-csatornája.
A városrészben buszmegállókat is felújítottak, és sok
utca kapott új burkolatot.

Az üveg és hungarocell hulladék elhelyezésére a szelektív hulladékgyűjtő edényben nincs lehetőség.
Az üveg hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken vagy hulladékudvarokon lehet elhelyezni.
A hungarocell a hulladékgyűjtő udvaron adható le.

Amennyiben olyan szelektív csomagolási többlethulladéka keletkezik, amely méretei miatt nem fér
bele a szelektív gyűjtőedénybe, akkor kérjük, vegye igénybe nyitvatartási időben a lakóhelyéhez
legközelebb eső hulladékudvart, amelyekről további információt a honlapunkon talál (www.szegedihulladek.hu).

Aki a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak nem megfelelően (közterületen engedély nélkül
vagy nem a kijelölt lerakóhelyen) helyezi el a hulladékot, bírságra, szankciókra számíthat. Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen 2018. október 15-től kezdődően köztisztasági járőrszolgálat kezdi meg a tevékenységét. A feladat ellátásában a Szegedi Rendőrkapitányság, a Szegedi
Polgárőr Szervezetek Szövetsége, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal is közreműködik. A köztisztasági járőrszolgálat elindításának és a szervezetek együttműködésének fő célja a köztisztaság
javítása, az illegális hulladéklerakók kialakulásának a megakadályozása. Az együttműködő szervek
folyamatos ellenőrzéseket végeznek a város közigazgatási területén.

Ezúton is köszönjük, hogy a közszolgáltatás igénybevételével és a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is
hozzájárul a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzetük környezetminőségének javításához, tisztaságának megőrzéséhez.
Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van,
forduljon bizalommal társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélszolgálati Iroda (6720, Szeged, Stefánia 6.)
Tel.: +36 62/777-177, fax: +36 62/777-178
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Harmincezer köbméter földet
Szegeden járt az amerikai nagykövet
termelnek ki az uszodaépítkezésnél

Gazdaságról, oktatásról beszélt a polgármesterrel

A földmunkák kilencven
százalékát elvégezték az
Etelka sori új fedett uszoda
építésénél, így ezzel a munkafázissal a napokban végezhetnek is a kivitelezők.
A kedvező időjárásnak köszönhetően az építők egyelőre tartják az ütemtervet.

Botka László hivatalában fogadta az új amerikai nagykövetet. A másfél órás megbeszélést munkaebéd követte.
A gazdasági, oktatási és tudományos kapcsolatok bővítéséről egyeztetett Botka László és David Cornstein a szegedi városházán. Szeged polgármestere hivatalában
fogadta az új amerikai nagykövetet, akivel a másfél órás
megbeszélést követően munkaebéden vettek részt.
Botka László közös sikernek
tartja, hogy több amerikai
cég (a General Electric, az
EPAM, a LogMein) települt
Szegedre, amelyek több mint
500 munkahelyet hoztak
létre a városban. A polgármester felhívta rá a figyelmet, hogy Szegeden jól
képzett munkaerővel várják
a tengerentúlról érkező vállalatokat. Az idén megnyílt
American Corner tovább erősítheti a város és az Egyesült
Államok közötti viszonyt. Szeged polgármestere szerint bi-

zakodásra ad okot, hogy
évről évre egyre több amerikai diák érkezik a Szegedi Tudományegyetemre, és mind
több szegedi fiatal teszi próbára tudását az USA-ban.
Botka László a város
hosszú távú fejlesztési terveinek ismertetése mellett az
országos politikai fejleményekről is egyeztetett David
Cornsteinnel. Botka megállapította, hogy a magyar emberek az amerikai néphez
hasonlóan elkötelezettek a
demokrácia és szabadság

iránt. Az önkormányzatiság,
az oktatás és a sajtó szabadsága, valamint az igazságszolgáltatás függetlensége
olyan értékek, amelyeket
minden erőnkkel védelmezni
kell – hangsúlyozta Szeged
polgármestere a találkozón.
Felhívta a figyelmet, hogy
a Szegedi Tudományegyetem
elsők között emelte fel a
hangját a CEU védelmében.
A szegedi egyetem mind a tizenkét karának dékánja
közös nyilatkozatban állt ki a
Közép-európai Egyetem mellett. Botka László leszögezte:
az országban zajló folyamatokkal szemben Szeged továbbra is a szabadság és a
demokrácia bástyája és elkötelezett híve lesz.

Központi forrásból idén négy-,
jövőre pedig tizenkét milliárd
forint áll rendelkezésre az új
Etelka sori fedett uszoda
megvalósítására, biztosított
tehát az építkezés anyagi
háttere. Csanádi Zoltán, a városi beruházásokat koordináló Szeged Pólus Nkft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az ütemezés-

nek megfelelően haladnak
a munkálatok. Elkezdték a
lefektetését,
dréncsövek
amelyek elvezetik a talajvizet, így az alapozó munkák is
rövidesen megindulhatnak.
Egy tanmedence, egy bemelegítő medence, egy nagymedence, valamint két úgynevezett lazító medence lesz
a létesítményben. A medencék kialakításakor mintegy
harmincezer köbméter földet termeltek ki, amit folyamatosan szállítanak el a teherautók. Amikor a legnagyobb lendülettel folyt a föld
kitermelése, egy nagy teherautó platója három és fél
perc alatt telt meg a rakománnyal.

Az Etelka soron felépülő
fedett uszoda nettó alapterülete több mint 13 ezer négyzetméter lesz, nem csupán a
versenyúszásra, hanem a
szabadidő eltöltésére is lehetőséget fog nyújtani. Közel
1200 főt befogadó lelátója
lesz a létesítménynek, és az
úszómedencék mellett konditermek is a vendégek rendelkezésére állnak majd. A
négyszintes létesítményhez
egy körülbelül 300 személyautó befogadására alkalmas
parkoló is épül. A beruházást
a tervek szerint jövő októberben fejezik be, így, ha minden jól megy, egy év múlva
vehetik birtokba az új létesítményt a szegediek.

A földmunkákkal a napokban végeznek az építők. Rövidesen kezdődhet az alapozás.
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Az uraság szobrot emelt kanásza emlékére

Kossuth Lajos és Ferenc József is járt a Kárász-házban
A Kárász utca és a Klauzál tér sarkán álló Kárász-házhoz
több anekdota is kötődik. Mihály Illés idegenvezető felidézte, miért emelt szobrot kanásza emlékére Kárász Miklós, és hogyan látta vendégül dédunokája, Benjámin magát
a császárt. A belvárosban folytatjuk városrésztörténeti sorozatunkat.
A Kárász család történetéből
két anekdotát emelhetünk
ki. Az egyik az alapító, Kárász
Miklós nevéhez fűződik, aki
fiatal ügyvédként az 1700-as
évek elején a Felvidékről érkezett a városba. Egy jól
irányzott házassággal alapozta meg a jövőjét: a szegedi főbíró lányát vette
feleségül. Nem sokkal később megyei alispánként tevékenykedett. Apósa pénzén
felvásárolta a horgosi pusztát egészen Palicsig, még
Bácsszőlős is az ő birtokába
került – idézte fel Mihály Illés
idegenvezető, a Tourinformiroda nyugalmazott igazgatója.

tika helyén Szentháromságszobrot emeltetett a kanásza
emlékére.

Bitang osztrák

A családhoz kötődő másik
anekdota szerint amikor
1857-ben Ferenc József és
Sisi Szegedre látogatott, a
város egyik legtehetősebb
emberénél, Kárász Benjáminnál szállásolták el. Ő Kárász Miklós dédunokája, aki
1844-ben a mai Kárászházat építtette. A házigazda
huszonkét éves fia, Géza lakosztályát rendezték be az
uralkodó pár számára; és
mert a baj nem jár egyedül, a

Ha a Kárász-ház falai beszélni tudnának! Közöttük éjszakázott Ferenc József és Sisi, de járt itt Kossuth Lajos is.
bámba ezt a bitang osztrákot?”. Az édesapja lefogatja,
betapasztják a száját, össze-

kötözik kezét-lábát, hogy elkerüljék a botrányt.
Pár óra múlva azonban
Ferenc József azt a szomorú
hírt kapja Bécsből, hogy Zsófia lánya megbetegedett, és
hajnalban elhagyják a házat.
Később sem lett a kutyából
szalonna: Kárász Géza kezén
elúszott a vagyon. 1905-ben
a szegényházban (a mai
Moszkvai körút 11–13. szám
alatt) halt meg.

Utoljára magyar földön

A Kárász-ház más vonatkozásban is fontos: onnan
mondta Kossuth Lajos a második szegedi beszédét. Az

Egy, a Dömötör-templomból kivitt szószékről intézte első, verbuváló beszédét Kossuth Lajos a
szegediekhez. Korabeli grafika: a Somogyi-könyvtár gyűjteménye

Agyonütötte a szolgát

Szegeden a mai Kárász-ház
helyén épített villát. Nagy hatalmú földesúrként gyakran
kilátogatott a birtokaira. Volt
egy nagyon kedves disznaja.
Móricz Pál szegedi újságíró
Kárász uraság kocája címmel írta meg. Egy alkalommal hiába kereste a kezes
jószágot, és amikor a kanász
nem tudott számot adni róla,
éktelen haragra gerjedt, felkapta a vasvillát, és agyonütötte az emberét.
Két-három nap múlva a
disznó csak előkerült a malacaival, elvonult megfialni. És
mert az uraság nem tudott
életet adni, a mai Kígyó Pa-

fiatalúr Péter László
írása szerint éppen
akkor éjszaka ért
haza külföldi útjáról.
Én inkább azt
gondolom, a Liliom
utca környéki örömtanyán időzhetett,
hiszen előfordult,
hogy hetekig nem
került elő onnan. Ezt
támasztja alá, hogy
erősen ittasan meglátva a császári
testőrséget a kapu
előtt, nem hitt a szemének. Amikor megtudta, ki is a magas
vendégük, elkezdett
ordítani, hogy „ki
engedte a szo-

Az anekdotázáshoz Móricz Pál újságíró és Péter László
helytörténész írását is felidézte Mihály Illés.

első, a „Szegednek népe,
nemzetem büszkesége…”
kezdetű 1848. október 5-én
hangzott el a mai Kis Virág
cukrászda helyén egy
emelvényről. A hírek akkori terjedési sebességére jellemző, hogy a
szónoklatban még úgy
fogalmaz, nem tudta,
hogy egy héttel korábban, szeptember 29-én
a magyar sereg megnyerte a pákozdi csatát.
Kossuth 1849. július
11-én érkezik ismét Szegedre. Hatalmas tömeg
várja, úgyhogy mindjárt
beszédet is intéz hozzájuk a Kárász-ház erkélyéről. „Mint azt előre
megjósolám, Debrecen
lesz a hely, ahol a magyar szabadság kivívattatik, úgy Szegedről
fogjuk Európának a
békét kihirdetni” –
emelt ki emlékezetes
részt Mihály Illés. Bár ez
A Klauzál téri Kossuth-szobor talapzatán az első szónoklat részlete
nem így történt végül,
olvasható. Róna József alkotása 1902-ben készült.
fontos, hogy Kossuth itt

beszélt utoljára magyar földön magyar hallgatóságnak.
Még egy történelmi találkozó is zajlott a ház falai között: 1849. július 14-én itt
írták alá Nicolae Bălcescu
román költő-hadvezérrel a
magyar–román megbékélési
tervezetet.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde

Az én
Szegedem

Megmutatná féltve őrzött régi családi fotóját
a Szegedi Tükörben?
Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová beköltözött, és elmesélné
a felvétel történetét?
Nosztalgiázzunk együtt!
Dombai Tünde újságírót
eléri a dombai.tunde@
szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720
Szeged, Széchenyi tér
10. címen.
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Bródy János: Félek, későn ébrednek rá,
hogy rossz irányba indultunk

A legendás zenész úgy érzi, hasonló korszakot élünk, mint amit már magunk mögött hagytunk

Telt ház előtt lépett fel nemrég a szegedi zsinagógában, decemberben pedig
egy különleges évfordulót
ünnepel dupla koncerttel
Bródy János, amit nemcsak
megemlékezésnek, hanem
figyelemfelhívásnak is szán.
– Úgy gondolom, hogy egy
zsinagógában fellépni mindig különleges élmény. Milyen érzések kavarognak
önben egy ilyen koncert
után?
– Nem először léptem fel
itt, és szeretném elismerésemet kifejezni mindazoknak,
akik hozzájárultak, hogy ilyen
szépen rendbe hozták ezt az
épületet. Minden helynek
megvan a maga szelleme, és
az mindig hat az emberre, viszont zenekarral fellépni egy
ilyen teremben, ahol nagyon
hosszú az utózengés, komoly
akusztikai problémát is jelent. Mindig tartok tőle, hogy
nem elég érthető, amit énekelek, hiszen a dalaim szövegei nem másodrendűek,
fontos, hogy a közönség
értse azokat. Ezen az előadáson csak egy új dal volt, a
többit, azt hiszem, már
többé-kevésbé ismerte a közönség, és nagyon felemelő
volt látni, ahogy rezonál a dalokra. Szép este volt.
– Szóba került a koncerten Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, és az
elfogadásának idei évfordulója. Úgy tűnt, különösen
fontos ez önnek.
– Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata a második
világháború után született,
amikor a háborús tragédiák
és borzalmak még élénken
éltek az emberekben. Akkor
úgy tűnt, hogy a nemzetek
közössége mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy a további háborúkat elkerülje. Megállapodtak egy olyan közös eszményben, amelyre minden népnek
és minden nemzetnek törekednie kell, és ezt az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 1948. december 10-én elfogadta. Ezt
az egyezményt elfogadják a
keresztények, muzulmánok,
zsidók, buddhisták, Konfuciusz és Lao-ce követői. Ez az
a közös eszmény, ami még

az egymással időnként küzdelmet vívó vallásokat is
képes áthidalni, hiszen mindegyiknek a legszebb részét
foglalja magába. A krisztusi
gondolatoktól kezdve a felvilágosodáson át a modern
polgári szabadságjogokig
minden benne van.
De egy kicsit tartok attól,
hogy egyre inkább feledésbe
merülnek azok a tragédiák,
amiket a nagyszüleink éltek
meg, és a fiatalabbak már
nem érzik, milyen veszélyes,
ha letérnek az egyezmény

Én már annyi idő
alatt, ami nekem
hátravan,
nem
várok különösebben
nagy
változást,
tudom, hogy ami
most van, az egy
ideig még el fog tartani. De egyszer
minden véget ér, és
szeretném emlékeztetni az embereket,
hogyan gondolkodunk most arról,
ami ötven évvel ezelőtt volt, mert
lehet, hogy ötven év
múlva erről, ami
most van, majd hasonlóan fognak vélekedni.

által kijelölt útról. Pedig egyszerű: ésszel, lelkiismerettel
és testvéri szellemmel kell elfogadnunk az emberiség
többi tagjait, mert ha megint
elkezdődik az a folyamat,
hogy a nacionalizmusok egymásnak feszülnek, az – attól

tartok – megint
tragikus következményekhez
fog vezetni.
– Miközben
ma Magyarországon a kormány nyíltan,
óriásplakátokon hirdetve
megy szembe
az ENSZ-szel,
ön decemberben koncertekkel emlékezik meg az
ENSZ-nyilatkozat elfogadásáról a Budapest Kongreszszusi Központban. Politikai,
közéleti véleménynyilvánításnak is szánja ezt?
– Annak szánom, ami: megemlékezésnek,
figyelemfelhívásnak. Abból az alkalomból,
hogy hetvenéves ez az egyezmény, és hetven éven keresztül a világ jelentős részén,
legalábbis Európában és a
környékünkön, biztosította a
békét. Én féltem ezt a békét,
nem szeretném, ha a gyerekeimnek olyan konfliktusokat
kellene újra megélniük, mint
amilyeneket a szüleimnek és
a nagyszüleimnek. Nyilvánvaló, hogy a tapasztalat hiánya, talán a naivitás vagy
az érzelmek elragadtatása
könnyen viszi a fiatalabb korosztályokat is tévútra. Én

Bródy János a szegedi zsinagógában adott koncertet.
már elmúltam hetvenéves,
és szeretném átadni azt a tapasztalatot, azt az érzést és
meggyőződést, hogy érdemes ennek az egyezménynek a szellemét továbbápolni.
Még ha időnként aktuálpolitikai környezetbe is kerül,
és az emberek különféleképpen gondolkoznak róla,
akkor is meg kell érteni, hogy
ez egy olyan nemzetközi
egyezmény, amely nem véletlenül jött létre. A fontosságára már 1971-ben is azért
hívtuk fel a figyelmet, amikor

Sokan hoztak lemezt és könyvet, amit a koncert után dedikált Bródy János.

az Illés zenekarral oratóriumot írtunk, mert bár Magyarország elfogadta, látszólag
elismerte az egyezményt, de
nem törekedett arra, hogy
ezt mindenki megismerje és
átérezze. És néha az az érzésem, hogy a jelenlegi kormánynak sem fontos az,
hogy minden ember tisztában legyen a polgári és emberi jogaival.
– Úgy érzi, hogy ennek
az egyezménynek az eszménye ma Magyarországon veszélyben van?
– Azt gondolom, hogy
sokan úgy gondolják, el lehet
térni ezektől az eszményektől, és félek, hogy későn ébrednek rá, amikor már
tragédiákat okoz, hogy rossz
irányba indultunk. Gyakran
az az érzésem, hogy most
megint hasonló korszakot
élünk, mint amit már magunk mögött hagytunk. De
egy egészen új generáció nő
föl ebben a korszakban,
amelynek nincsenek erről
emlékei, és így nem érzi át a
veszélyeket. Pedig az ő életükről van szó.
Én már annyi idő alatt,
ami nekem hátravan, nem
várok különösebben nagy
változást, tudom, hogy ami
most van, az egy ideig még el

fog tartani. De egyszer minden véget ér, és szeretném
emlékeztetni az embereket,
hogyan gondolkodunk most
arról, ami ötven évvel ezelőtt
volt, mert lehet, hogy ötven
év múlva erről, ami most van,
majd hasonlóan fognak vélekedni. Az értékítéleteket mindig az utókor hozza. A
történelem irányát nehéz
megjósolni, de körülbelül sejteni lehet ezt az állandó körforgást. Ezért aztán szerintem a tisztességes, őszinte beszéd és az aktuális hatalmi játékoktól való tartózkodás még azoknak is
hasznos lehet, akik ma a politikai hatalmat gyakorolják.
– Mik a legemlékezetesebb szegedi élményei?
– Szegeden mindig nagyszerű koncerteket adtunk.
Nagy balhék is voltak az Illés
zenekarral, a Fonográffal, de
felejthetetlenek az István, a
király szegedi előadásai is. A
legélénkebb élmény, amikor
az 1983-as városligeti bemutató után először 1984-ben a
szabadtérin került az István
a király színpadra, és azóta is
többször volt a Dóm tér az új
és izgalmas megközelítések
színhelye.
Kovács M. Norbert
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Tévések és tévéstábok Szegedről

Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Szegeden és környékén
nemcsak mostanság, de
több évtizeddel ezelőtt is készültek tévés tudósítások.
Ezek közül a felvételek közül
válogattunk a Móra Ferenc
Múzeum fényképgyűjteményének segítségével.

1978-ból indulunk, amikor a
technikai hátteret nem a modern kütyük jelentették: egy
antennaszerű eszközzel végeztek méréseket a tévés
szakemberek Szeged határában. Nagy segítségüket egy
Trabant jelentette. Folytak
forgatások Szeged mellett is,
az algyői olajmezőről is rendszeresen készültek rádiós és
televíziós tudósítások.
A Móra Ferenc Múzeum
fotói között találunk igazán
meglepőket is: a Széchenyi

1.

3.

Televíziós mérés Szeged mellett, 1978. Fotó: Somogyi
Károlyné

2.

Egy makett kamera a Széchenyi téren 1978-ban. Fotó: Somogyi Károlyné
téren készült fotón például
egy makett kamerát mozgatnak éppen. A kulisszatitkokba
is bepillanthatunk a fényképek segítségével: a stúdión
belül is nagy munka folyt a
nyolcvanas években, itt pél-

dául egy hozzáértő kolléga
Grósz Károly szemöldökét
teszi helyre a felvétel előtt.
Egy másik fotón pedig az
MTV egykori Szegedi Körzeti
Stúdiójának közvetítő kocsiját láthatjuk – itt valószínűleg

5.

éppen az avatásán, bemutatásán járhatunk.
Hegedűs Anita

4.
Készül az interjú az algyői olajmezőkön 1983-ban (fent). Fotó: Enyedi
Zoltán
Grósz Károly 1988-ban a tévé szegedi stúdiójában (balra). Fotó:
Enyedi Zoltán

A Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójának közvetítő kocsija az 1980-as évek közepén. Fotó: Enyedi Zoltán

MARS TÉRI PIAC
Vitaminokkal feltankolva
NAGY CSARNOK | ANNA CSARNOK | IRÉN CSARNOK
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A klub, ahol alapérték a bajtársiasság

A legtöbb taggal és a legrégebben működő nyugdíjasszervezet

Erdélyben kirándultak a klub tagjai.
egyenruha, a vezényszavak, a
A közösségért sokat tevő
2016-ban a 66 év után
katonás rend határozza meg tagjaikat lehetőségeik szerint bezárt néhai tiszti klubból áta klub hétköznapjait.
elismerik, illetve valamilyen tették a székhelyüket a Klau– Rengeteget kirándulunk kitüntetésre javasolják. A rá- zál térről nyíló Wagner– mondja Nagy Zoltán, a klub szoruló tagokat az amúgy is udvarba. Az új klubhelyiség
titkára. – A szeptember külö- kedvezményes programjai- új körülményeket, feltételenösen sűrű volt, hiszen ott volFegyveres Erők és Testületek tunk a halfőző fesztiválon,
Nyugállományú
Tagjainak buszos kirándulást szervezKlubja néven 1971 januárjá- tünk Erdélybe, és volt egy bajban alakult a jelenlegi szerve- társi találkozó Újszentivánon,
ahol az egykori
lokátoros laktanyában szolgált
kollégák láthatták viszont egymást.
A klub egyébként rendszereA klubtagok körében nagyon népszerű a zenés-táncos
sen
szervez
rendezvény.
üdüléseket, kirándulásokat itthon és külföl- kon további engedményekkel ket, lehetőségeket biztosít,
Csepi László 15 éve vezeti a Szegedi
dön egyaránt. segítik. A szervezetnek az el- ahol a társbérlő Szegedért
Bajtársi Klubot. 65 évével még mindig – Ezeken a ren- nökségen kívül több albizott- Alapítvánnyal nagyon jó a
ő az egyik legfiatalabb bajtárs.
d e z v é n y e k e n sága is van, ezek közül a kapcsolatuk. A klub a katoévente
több szociális és egészségügyi bi- nás háttér ellenére rengeteg
zet elődje. Akkor huszonheten mint ezer ember
hölgyet is felvett a
voltak, ma már több mint két- vesz részt, ami jelzi
tagjai közé. A legtöbA klub a katonás háttér ellenére rengeteg
száz taggal működnek, így a a tagok aktivitását.
ben tisztek feleségei
hölgyet is felvett a tagjai közé. Teljes az
hetven szegedi nyugdíjasszer- A klub az országot
vagy egykori honvédegyenjogúság a bajtársi szervezet tagjai
vezet között ők rendelkeznek és világot járva
ségi alkalmazottak.
között, mert itt mindig az elvégzett
a legnépesebb tagsággal.
öregbíti Szeged jó
Az azonban biztos,
munka minősége és mennyisége alapján
– Az alapítók azt a célt hírnevét. A munhogy teljes az egyenítélik meg az embert.
tűzték ki maguk elé, hogy a kánk elismeréséjogúság a bajtársi
nyugállományba vonult fegy- nek igazolása, hogy
szervezet tagjai köveresek és családtagjaik ré- a megalakulásunk 35. évfor- zottság tagjai és segítői rend- zött, mert itt mindig az elvégszére lehetőséget biztosít- dulóján Botka László polgár- szeresen
látogatják
a zett munka minősége és
sanak szervezett közösségi mester zászlót adományozott kiemelten rossz helyzetben mennyisége alapján ítélik
életre, szórakozásra és mű- a klubnak – idézi fel a tizenkét lévőket, és akár a minden- meg az embert.
velődésre – mondja Csepi évvel ezelőtti történéseket napi feladataik ellátásában
László, aki 15 éve vezeti a Csepi László.
is segítik őket.
Szincsok György
Szegedi Bajtársi Klubot – 65
évével még mindig ő az egyik
legfiatalabb bajtárs.
Mivel Szegeden már nincs
számottevő katonai alakulat,
mára a klub célkitűzései is
megváltoztak. Egyre nagyobb
hangsúlyt kap a hagyományőrzés, így például a Szegedi
Bajtársi Klub tagjait láthatjuk
különböző megemlékezéseken, koszorúzásokon egyenruhában, zászlókkal díszsorfalat
Szentesen is jártak a műszaki katonák napján.
állni. Azonban nem mindig az
A Szegedi Bajtársi Klub a
legek nyugdíjasszervezete:
ők a legrégebben működő
szegedi nyugdíjasklub, és a
bajtársak büszkélkedhetnek
a legtöbb taggal is.

POSTABONTÁS

„Az égre írj,
ha minden összetört!”

Az író gondolkodik, töpreng,
talán kétségbeesés is kergeti.
A romlott világon bánkódik. Kihalóban a szeretet, a család
már majd mint csak fogalom,
közhely létezik. (Borús ma az
idő, mely kedvét szegi?)
Hallja úton-útfélen a politikát, az elégedetlen, vitatkozó
széthúzást. Semmi se jó már?
Lopnak, csalnak, rabolnak, közpénzek tűnnek el… A fiatalok,
szakemberek elmennek a hazából, az idősek elmagányosodnak, a falvak kihalnak, a bankok
kiköltöztetnek, a hajléktalanok
piszkítanak… A sajtószabadság
megszűnőben, érdek a fagyinyalás, némának maradás.
Őt is megbántották, véleményét nem vették jó néven,
jobbító szándékát kettészegték. Érték a pénz, a szép nagy
ház, a csodaautó.

Beszélgetés helyett – az
teher, fölösleges – nyomkodják az okostelefonokat, amelyeknek rabja még a kismamák jó része is. A gyerek
ott sürög-forog, és követeli az
anyát, akit egy kicsi készülék
rabol el tőle. „…engem vigyen
föl a padlásra” – jut eszébe az
idézet József Attilától. Talán
nem is értik e csodálatos gyermeki könyörgést, a verset?
Már-már szürkévé változik
a táj, beesteledik, a csillagok
felragyognak az égen, és arra
gondol lemondóan: ha nem
tudod önmagad megtagadni,
és elhallgatni a véleményed,
valamit mondani akarsz, akkor
Radnóti Miklós sora kiutat, vigaszt nyújt, segít: „…az égre írj,
ha minden összetört!”.
Grandpierre Cecília

Át- meg átképzés

A szemünk láttára alakuló Fidesz-mátrixban mindenkit bármikor
bármivé át lehet majd formálni, mindössze a megfelelő programot kell az agyakba betáplálni. Létszámhiány mutatkozik az oktatás, az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy vagy bármi
területén? Sebaj, mert kevéske idő elteltével máris özönleni fognak kellő létszámban a megfelelő képzettségre frissen átprogramozott emberek oda, ahol éppen szükség lesz rájuk.
Ilyet eddig csak sci-fi filmekben, illetve könyvekben láthattunk-olvashattunk, de lám, még a legmerészebb álmok is megvalósulhatnak ebben a csodálatos NER-rendszerben. Sokkal
rugalmasabb, célravezetőbb is lenne ez a módszer annál, mintsem az újszülöttek agyát babrálva eleve bekódolnák, hogy kiből
mi legyen felnőttkorára, ahogyan ezt Aldous Huxley Szép új világ
című regényében olvashattuk – Az ember tragédiája falanszterjelenetében leírtakról nem is beszélve.
Méhes János

Orbán első számú nemzeti ügye

Első számú nemzeti ügynek nevezte az utánpótlást Orbán Viktor Felcsúton, a Puskás Akadémia Sport- és Konferencia-központ átadóünnepségén, ahol a
brüsszelezésen túl pupákozott
is egy jóízűt. A létesítmény 12,5
milliárd forintból épült, az akadémia 30 százalékos önerő
mellett tao-támogatásból fedezte a fejlesztést, ami Orbán
szerint nem, a Kúria döntése
szerint viszont közpénz. A taorendszer 2011-es létrehozása
óta a cégek társasági adójából
az állam több száz milliárd forintot engedett át stadionépítésekre.
Mindeközben látom a falusi
csodastadionokat nyolcvanegy

nézővel a meccseken, látom a
vécéket az SZTK-ban, és olvasom, hogy egy kisvárosi focisuli
fejlesztésére szánt összeg – kevesebb mint 250 millió forint –
kellett volna csak ahhoz, hogy
ne álljon ma az összeomlás szélén a Honvédkórház sürgősségi
centruma, ahol lyukas ruhákról,
elavult műszerekről, orvoshiányról számoltak be a dolgozók.
Nem az egészségügy az
első számú nemzeti ügy. Nem
az oktatás az első számú nemzeti ügy. Szégyen. Most a legkiszolgáltatottabbakat, a fedél
nélkül élőket büntetik. Milyen
társadalom az, ahol a legszegényebbekbe rúgnak bele?
Molnár Pál

10 l SPORT
SPORTMIX
HATALMAS ÉLMÉNY ÉS TAPASZTALAT. Összesen tizenkét versenyző képviselte a
Haász SZUE-t és Szegedet
a budapesti úszóvilágkupán. A
kétszeres Európa-bajnok Fábián Fanni úszta a legtöbb kiemelkedő időt, de mindenképpen meg kell említeni Vas
Lucát is, aki 800 méter gyorson a nyolcadik lett. Farkas
Tamás 1500 méter gyorson
elért tizenegyedik pozíciója is
remek teljesítmény. A fiatalok
most úsztak először hazai közönség előtt a Duna Arénában.
ÚJRA HAZAI PÁLYÁN. Ismét
hazai pályán a Naturtex-SZTESzedeák férfi kosárlabdaegyüttese. Egy hete az Atomerőmű ellen láthattuk az újszegedi sportcsarnok parkettjén
Andjelko Mandics gárdáját, egy
hét múlva a DEAC csapata látogat Szegedre. A találkozó október 27-én, szombaton 18
órakor kezdődik.
300 GÓL. A MOL-PICK Szeged
Celje ellen aratott 33–24-es
győzelme nemcsak azért volt
szívmelengető a csapatnak és
a szurkolóknak, mert ez volt
zsinórban a negyedik siker a
BL-ben, hanem azért is, mert
Balogh Zsolt (képünkön) végérvényesen beírta magát a
klub történelemkönyvébe. A
válogatott jobbátlövő 300. gólját szerezte szegedi színekben
a Bajnokok Ligájában, koráb-

ban erre soha senki nem volt
képes. Bajusz Sándor volt az
első százados, Milorad Krivokapić lépte át elsőként a kétszázas határt, és Balogh
Zsolt elsőként érte el a 300
találatot.
MIKLER ÚJRA SZEGEDEN?
Érdekes cikket hozott le a
handball-planet.com internetes szakportál. Az oldal tudni
véli, hogy a magyar válogatott
első számú hálóőre, Mikler Roland a következő szezonban
visszatér Szegedre. A veszprémi kapus szerződése a szezon végén lejár – a hetek óta
parádés formában játszó
Marin Šego kontraktusa is
2019-ben jár le. Mirko Alilović
szerződése 2021-ig szól a szegedi klubbal.

Jön az örökrangadó

movics Nikolát
is menesztették. Átmenetileg Gulyás István lett a megbízott vezetőedző, majd robbant a bomba:
David Davis ült
le a bakonyiak
kispadjára! Ez
azért is érdekes, mert a
spanyol szakember korábA 2005-ös világbajnoki cím. Juan Carlos Pastor és David Davis itt még együtt ban hat évig
harcolt a sikerért.
volt játékosa a
BM Valladolid
Ismét összecsap a MOL-PICK lás, ezúttal a Veszprém ott- csapatának. A vezetőedzőt
Szeged és a Telekom Veszp- honában feszül egymásnak a egy bizonyos Juan Carlos
rém kézilabdacsapata. Juan két gigász. A találkozót egyér- Pastornak hívták. Sőt, 2005Carlos Pastor régi ismerőssel telműen a címvédő várja ben együtt ünnepelhettek vifog meccselni.
jobb formában, a Veszprém lágbajnoki aranyérmet a
már két vereséget is elszen- spanyol válogatottal TunéOktóber 21-én, vasárnap jön vedett a Bajnokok Ligájában, ziában.
a magyar kézilabda El Clási- és nem is olyan rég vezetőedHogy ki ismeri jobban a
cója, a MOL-PICK Szeged és zőt is cserélt.
másikat, jó kérdés – de kidea Telekom Veszprém összeLjubomir Vranjest és se- rül majd október 21-én vasárcsapása. A tavalyi szegedi gítőjét, a segédedző Björn nap, a 17:45-kor kezdődő
bajnoki címnek köszönhe- Sätherströmöt, valamint a Telekom Veszprém–MOL-PICK
tően idén változott a sorso- klub sportigazgatóját, Ekle- Szeged bajnoki rangadón.

Olimpiai tapasztalatgyűjtés

A magyar kajak-kenu válogatottból nyolcan egy stábbal kiutaztak a 2020-as ötkarikás játékok helyszínére, Japánba. Az
utazók között ott volt az NKM Szeged VE négyszeres világbajnoka, Kárász Anna és az algyői kiválóság, Kopasz Bálint is.
Két hetet töltött a kis létszámú magyar kajak-kenu
válogatott Japánban. Mivel a
szövetség keveset tud a kinti
körülményekről, a cél az volt,
hogy minél több információt
szerezzenek a felkelő nap országáról.
– Szerettük volna tesztelni, hogy a 80-90 százalékos páratartalom és a 35-40
fok hogyan befolyásolja az
akklimatizálódást. Meg kell
találnunk azt a legkisebb időintervallumot, amennyit majd
kint fogunk tölteni az olim-

pián, ugyanis az ottani klímában történő edzések folyamatosan amortizálják a
versenyzőket – árulta el Hüttner Csaba szövetségi kapitány a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség oldalának.
Mivel az olimpiai pályán
nem engedélyezett az edzés,
ezért egy másik helyszínt kellett választani a tesztelésre.
Kárász Anna és Kopasz Bálint mellett Medveczky Erika,
Bodonyi Dóra, Tótka Sándor,
Molnár Péter, Balla Virág és
Takács Kincső utazott Ja-

pánba, de velük volt három
edző, valamint egy személy,
aki a mérésekért felel, egy
orvos és egy masszőr is. A
csapat tíz napot volt a Fuchu
Lake-en, az utolsó két napot
pedig Tokióban töltötte. Itt a
szállást, az étkezést és az
olimpiai pályát nézték meg.
– Kissé szokatlan –
kezdte Kárász Anna, aki
most először járt Japánban.
– A japánok nagyon kedvesek és szervezettek. Mindig
rendelkezésre állnak. A vízfelület szuper, az időjárás viszont elég változékony, és
kicsit nyomasztó a környezet
– mondta az NKM Szeged VE
négyszeres világbajnok kajakosa.

A Fuchu Lake. Itt tesztelt a magyar küldöttség.
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Csúcson az NKM Szeged VE

Óriási eredményt ért el az
NKM Szeged Vízisport
Egyesület: a kajak-kenu
versenysportot tekintve az
idei évben a legeredményesebb klub lett Magyarországon!
Az NKM Szeged Vízisport
Egyesület lett 2018-ban a
legeredményesebb klub Magyarországon, ami a kajakkenu versenysportot illeti. A
sportágnak megannyi világklasszist adó klub a Győr és
a KSI előtt nyerte meg az öszszesített pontversenyt.
Ebbe a pontszámításba
a gyermek korosztálytól a
felnőttig minden korosztály
beletartozik. Ifjúsági és
gyermek korcsoportban a
Szeged gyűjtötte a legtöbb
pontot, minden korosztályt
figyelembe véve pedig férfi

és női kenuban is az NKM
volt a legjobb. Ez az eredmény a magyar országos
bajnokságokon elért helyezések alapján jött össze, a
nemzetközi szereplés nem
számít bele – pedig ott is kiemelkedő évet zártak a szegediek.
– Nem a győzelem a legfontosabb, hanem az elmúlt
öt év folyamatos fejlődése.
Öt évvel ezelőtt kezdtem el
szakmai vezetőként tevékenykedni az egyesületnél,
és arra vagyok a legbüszkébb, hogy minden évben
egyre több pontot gyűjtöttünk, ez pedig az idén győzelemmel párosult. Büszke
vagyok, hogy nagybetűs
CSAPAT-ként működünk –
mondta Sík Márton, az
NKM Szeged VE szakmai
igazgatója.

Megvédte a címét

A Szegedi Korcsolyázó
Egyesület fiatal kiválósága, Jászapáti Petra megvédte országos bajnoki
címét. Három arany- és egy
ezüstéremmel zárta az
OB-t Szabó Krisztián tanítványa.
Az 500 és 1500 méteres futamokban nem talált legyőzőre a Szegedi Korcsolyázó
Egyesület fiatal tehetsége,

Jászapáti Petra. A rövidpályás gyorskorcsolya országos
bajnokságon, 100 méteren
Bácskai Sára Luca megelőzte a szegedi versenyzőt,
de a szuperfináléban ismét
Jászapáti lett az első.
Az összesített pontversenyt 147 egységgel Petra
nyerte, második lett Bácskai
Sára Luca (97 pont), harmadik pedig Sziliczei-Német Rebeka (44 pont).

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése
2018. október 1-jei hatállyal
a Szeged II. ker. 01246/2 hrsz.-ú magánutat
Székhalom köznek nevezte el.

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
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az élet lüktetése
Időpont: október 24., szerda,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Kalungu ütőegyüttes (képünkön) egyedülálló módon ötvözi
az ősi tradicionális afrikai dobolást a könnyűzenével, így egyszerre van jelen a törzsi
hangulat és a modern hangzás.
A zene atmoszférája, az erőteljes látványvilág és a közönség
bevonása miatt koncertjeik izgalmas közösségi élményt nyúj-

tanak. Mert a dobok dübörgése
az élet lüktetése.
reÖk nyílt nap
Időpont: október 25., csütörtök, 10–18 óra
Helyszín: Reök-palota
A Válogatás a Mihályfi-gyűjteményből tárlatot látogathatják
meg ingyenesen a nyílt napon.
A kiállításon Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Barcsay Jenő, Czóbel Béla,
valamint Gulácsy Lajos alkotásaival is találkozhatnak.

a művészi beszéd
Időpont: október 25., csütörtök, 18 óra
Helyszín: Reök-palota
Havas Judit: Csodaváró
hangszer – A művészi beszéd oktatása a mindennapi
élet színterein címmel rendeznek könyvbemutatót. Havasi Juditot Latinovits Zoltán, Wacha Imre, Montágh
Imre, Török Tamás, Cserés
Miklós, Surányi Ibolya és
Jancsó Adrienne, valamint
Ardó Mária operaénekes-

énektanár tanította beszédés előadó-művészetre. Beszélgetőtársa: Erdélyi Eszter
magyartanár.
Fakenews-Fék!
Időpont: október 25., csütörtök, 13–17 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
A Fakenews-fék! című konferencián a civil biztonságtudatosságról és az IT-biztonságról
beszélnek közérthetően. Felkért előadó Bencsik Balázs, a
Nemzeti Kibervédelmi Intézet
igazgatója és Rajnai Zoltán,
Magyarország kiberkoordinátora.
A konferencia ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet: https://njszt.hu/
fakenews-fek-regisztracio
Csókolj meg, júdás!
Időpont: október 25., csütörtök, 17 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Bátyi Zoltán új novelláskötetét

mutatják be. A szerzővel Bene
Zoltán és Szekeres Sándor
Gábor beszélget.
gyarmati Fanni naplója
Időpont: október 27., szombat,
18 óra
Helyszín: Petőfitelepi Művelődési Ház
Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzációja
Radnóti Miklósné Gyarmati
Fanni 1935 és 1946 között írt
megrázó és páratlan értékű
naplójából készült előadás, Hámori Gabriella színművész tolmácsolásában.

operaháza, viszonylag kevés világpremiernek adott otthont,
és ezek között még kevesebb
akad, amely később az alaprepertoár részévé tudott válni.
Ezek egyike Puccini vadnyugati
környezetben játszódó dalműve, A Nyugat lánya.
A címszerepet Eva-Maria
Westbroek alakítja, Dick
Johnsonként Jonas Kaufmann áll színpadra. Élő operaközvetítés olasz nyelven,
angol és magyar felirattal.

puCCini: a nyugat lánya
Időpont: október 27.,
szombat, 19 óra
Helyszín: Belvárosi
mozi
Noha a Metropolitan
1883-as megnyitásától kezdve a világ
egyik első számú

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba Purebl György pszichiáter-pszichoterapeuta A bennünk ketyegő órák: alvás, bioritmus és egészség című november 6-i 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: október 24. 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: Sóhajok hídja a városháza és a hivatal között. A nyertes: Fehér Katalin Mária. Gratulálunk!
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Szeged régeN

HoroSzKóp

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Úgy érezheti, hogy
tele van erővel és
energiával, most mindenre képes, nincs Ön előtt
mélység és magasság.
Azért ne veszítse el a realitásérzékét sem!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Valaki megpróbálhatja eltéríteni eredeti céljától, és bár
eddig eltökéltnek hitte magát, lassan kezd elbizonytalanodni. Alaposan gondolkodjon el!
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Bár nem szeret aludni, mivel elvesztegetett időnek érzi, lassan
a kimerültség mégis rá fogja
erre kényszeríteni. Máskor
ne várja meg az utolsó pillanatot!
ráK (vI. 22–vII. 22.)
Kétségek gyötörhetik,
hogy jól döntött-e
egy ügyben, amelynek
eredménye kihathat az
egész életére. Ne rágódjon
ezen, hisz még az se biztos,
hogy gond lesz!
oroSzLáN (vII. 23–
vIII. 22.) Újabb bevételi forrásokat kereshet, mert nincs megelégedve a jelenlegi pénzügyi helyzetével. Vigyázzon,
ne ugorjon bele meggondolatlanul kétes ügyekbe!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Azon töprenghet, hogy szívesen belefogna valami új, érdekes hobbiba, ami kicsit
kimozdítaná a mindennapok szürkeségéből. Kiváló
ötlet, vágjon bele bátran!
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Legyen most nyitott és érzékeny minden új információra,
ami a tudomására jut, ki
tudja, miből profitálhat hamarosan! Talán még egy új
barátra is szert tehet.
SKorpIó (X. 23–XI.
21.) Ideje lenne kihúzni azokat az apró
tüskéket a lelkéből,
amelyek már hosszú idő óta
fájdalmat okoznak. Tudja
Ön, hogy mit kell tennie, már
csak bátorság kell hozzá!
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) A vásárlásnak is
vannak határai, nem
kell mindent egyszerre
megvenni! Gondolkodjon el
azon, hogy mitől ilyen nyugtalan, amit bevásárlással
igyekszik csillapítani.
BaK (XII. 22–I. 20.)
A múltját már rengetegszer kielemezte az
utóbbi időben, itt az
ideje a jövőjével is foglalkoznia. Sok mindent el kellene
rendeznie anyagi és szellemi értelemben is.
vízöNTő (I. 21–II.
19.) Nem sok fantáziát láthat egy programban, de a barátja
annyira erősködik, hogy végül
megadja magát. Meglátja,
ennél jobb döntést még soha
életében nem hozott!
Halak (II. 20–III. 20.)
Izgalmakban nem
lesz hiány az elkövetkező időszakban, már
csak az a kérdés, hogy
mennyire engedi, hogy a
dolgok magukkal sodorják.
Legyen sikerre éhes!
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abban az évben készült a kép a fogadalmi
templom bejárata előtt álló Turay Idáról,
amikor bemutatták a Férjet keresek című
magyar filmet, amelyben ő és Ungváry
László játszotta a főszerepet. 1940-et
írunk. A zárdában nevelkedett Turay Ida még
érettségi előtt jelentkezett az Országos Színművészeti Akadémiára, ahová fel is vették,
de csak egy évet töltött itt el – a felsősök
vizsgaelőadásán statisztálva fedezte fel a
nagy hatalmú színházi szakember, Bárdos
Artúr.
Első sikerét 17 évesen, 1924-ben aratta
a Darázsfészek című darabban, ezt követően megfordult szinte valamennyi fővárosi
színházban. 1945-ben eltiltották a szerepléstől, de hamarosan újra játszhatott. Az
1956-os forradalom idején férjével, a neves
színműíró Békeffi Istvánnal elhagyták az országot, nem politikai okokból, hanem mert
kilátástalannak érezték helyzetüket. Férje
külföldön is jól boldogult, feleségét azonban
nem hagyta a színpadon érvényesülni, holott alkalom lett volna rá.
Tizennyolc év távollét után tértek végleg
haza, a színésznő 1977-től közel másfél évtizeden át a Thália Színház társulatának volt
a tagja. 1997-ben hunyt el. (Fotó: Fortepan)

Időjárás-előrejelzés Szegedre:

OKTÓBER 23. – ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ
október 23., kedd, 19 óra
Az 1956-os forradalomra
való megemlékezés szegedi
eseményeinek összefoglalása.
MESEPERCEK – ANIMÁCIÓS FILMEK
Minden hétköznap, 19.50
Boxi, Lola-mesék, Székely legendárium – mesék gyerekeknek a Szegedi Hírek előtt.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS
MAGAZIN
október 23., kedd, 19.15
Kutatók éjszakája az ELIben és az SZBK-ban, L’Oréaldíjas szegedi kémikus, finn
professzor a finn oktatási
csodáról.
A SZOMSZÉD VÁR – TURISZTIKAI MAGAZIN
október 24., szerda, 19.40
Elefántok Szegeden, kecskesimogató Kőszegen, újrajáró
malom Sopronban, horgászok a Tiszán – Fedezzük fel
együtt Magyarországot!

október 20.
szombat

október 21.
vasárnap

október 22.
hétfő

október 23.
kedd

október 24.
szerda

október 25.
csütörtök

október 26.
péntek

20/7
vendel

15/7
orsolya

16/6
előd

14/5
Nemzeti ünnep
gyöngyi

13/5
Salamon

13/4
Blanka,
Bianka

13/5
dömötör

aNyaKöNyvI HíreK
SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT: 2018. 10. 05-én Vajda
Mihály István és Mórocz Enikő Tímea,
Török István Balázs és Sipos Alexandra,
Hites Benjamin és Lukács Vanda, Piri
Gábor és Tóth Anita; 2018. 10. 06-án
Malmos Sándor és Fábián Zsuzsanna,
Zsikai Tamás és Najzer Helga, Tajti
Zsolt és Márton Anita, Sörös László és
Lörincz Tünde Borbála, Szatmári József
Mihály és Nyilas Erika Tímea, Enyedi
Balázs és Mondovits Cintia Lilla, Beleznai Róbert és Uhrin Kata, Kovács Máté
és Muhari Laura, Kovács Miklós és Domokos Márta, Tóth Olivér és Lestyán
Karolina, Kovács Norbert és László
Judit Boglárka, Rekötye Gergely és Venyercsán Nikolett, Talmácsi Ádám és
Lénárt Dóra Zsuzsa.

Fogadóóra
SZEGEDEN
SZÜLETETT:
Pásztor Péternek és Petrovics Adriennek 2018. 10. 01jén Villő, Bánhidi Tamásnak
és Ferger Bernadettnek
2018. 10. 02-án Zalán,
Román Zoltánnak és Horváth Bettinának 2018. 10.
03-án Amina, Németh Sándornak és Fekete Beatrix
Anikónak 2018. 10. 03-án
Nimród, Kis Dánielnek és
Olasz Ágnesnek 2018. 10.
03-án Benedek, Czuczi Istvánnak és Molnár Anitának
2018. 10. 03-án István Balázs utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
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OKTÓBER
24.,
SZERDA
Nógrádi Tibor: 17.00
(Móricz Zsigmond
Művelődési Ház –
Kapisztrán u. 50.)
Hekáné dr. Szondi
Ildikó: 14.00–15.00
(Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
OKTÓBER
27.,
SZOMBAT
Kothencz
János:
9.00–11.00 (L.É.T.
Egyesület – Csongor
tér 1.)

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

