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A kétharmad szerint jó dolog az EU-tagság
Egyre növekszik idehaza az Európai Unió támogatottsága.

Újabb
kukák
a rakparton
Akad,
aki seprűt és lapátot adna a szemetelők kezébe.

3. és 9.

8.

5.
Öttem könyeret
möggye
Hogyan beszélnek a szegediek
a 21. század
elején?

Eltávozott szeretteinkre emlékezünk
„A holtom után ne keressetek, / Leszek
sehol – és mindenütt leszek.”

Botka László: Megvédjük a büszke, szabad
és európai Szegedet

Szeged volt az október 23-i forradalom fáklyájában a láng

Botka László polgármester az október 23-i ünnepi emlékezésen
arról beszélt, „ha nincsenek a bátor szegediek, ma mi sem ünnepelhetnénk itt közösen, a magyar szabadság legfényesebben ragyogó napján”.
Zászlófelvonással kezdődött a
városi ünnepség október 23-án a
Széchenyi téren a hagyományoknak megfelelően. A Himnusz
hangjaira felvonták a zászlót,
majd az emlékezők Botka László
polgármester vezetésével átvonultak a Rákóczi térre Nagy Imre
miniszterelnök szobrához. Ott
meghallgatták Rétfalvi Tamást,
ahogy elmondja Márai Sándor
Mennyből az angyal című művét.
Ezután a Juhász Gyula Általános
Iskola kórusai következtek.
A polgármester ünnepi beszédében kiemelte, az 1956-os
forradalom és szabadságharc
történetében városunk megkerülhetetlen szerepet töltött be.
A szegedi fiataloknak volt első-

ként bátorságuk ahhoz, hogy
felemeljék hangjukat a zsarnokság és az elnyomás ellen. Ők
voltak azok, akik elsőként öszszefogtak, hogy egységet mutatva álljanak ki az illiberális
diktatúrával szemben. A szegedi egyetemisták voltak azok,
akik az igazságtalanság rendszerével szemben szövetségre
léptek egymással, és közös harcot hirdettek egy szabad és tisztességes Magyarországért. Ők
voltak azok, akik elsőként megfogalmazták, miért van szükség
azonnali és mélyre ható változásra az országban. Szeged volt
az október 23-i forradalom fáklyájában a láng.
Folytatás a 3. oldalon

A Rákóczi téri Nagy Imre-szobornál Botka László mondott ünnepi beszédet.

135 éves a szegedi színház

Hírességek sora Fedák Sáritól Jávor Pálon át Király Leventéig

Jávor Pál az 1927–1928-as évadban játszott a szegedi színházban, amely idén ünnepli fennállásának 135. évfordulóját.
Képünkön Jávor Pál színész Lakner bácsi

gyermekszínházának szereplőivel. A fotón az
első sorban jobbról az első Ruttkai Éva. (Fotó:
Fortepan/Rothman család)
Összeállításunk a 7. oldalon

Szegedre menekült
az egyetem

Tévhit, hogy a kolozsvári egyetemet áthelyezték Szegedre a
trianoni döntés után. Az intézmény menekült, a magyar
származású egyetemi tanároknak ugyanis a román zászló
előtt, a Bibliára tett kézzel hűségesküt kellett volna tenniük,
hogy nagyszerű tudósokat nevelnek Nagy-Romániának. Ellenálltak, erre kiutasították
őket az országból.
Szeged fogadta be az intézményt Ferenc József Tudományegyetem néven, és a
legszebb épületeit ajánlotta fel
oktatási célokra. Emellett egymás után épültek a Tisza-parton az elegáns klinikai tömbök.
A belvárosban folytatjuk városrésztörténeti sorozatunkat.
Írásunk a 6. oldalon

Befedték a főcsatornát,
épül a védőnői ház

Több száz millió forintból fejlődik Tápé, Baktó és Újpetőfitelep. Új védőnői ház épül, és új
parkolókat alakítottak ki Tápén, ahol befedték az évtizedek óta problémás főcsator-

nát. Baktóban korszerűsítették
a buszvégállomást, Újpetőfitelepen pedig hat utcában 1535
méteren új csapadékvíz-elvezető csatorna épül.
Részletek az 5. oldalon

Befedték a Tápéi-főcsatornát. Kikérik az itt élők véleményét, hogyan hasznosítsák a területet.
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Vége a lakástakaréknak:
egy nap alatt beszántották

Kétharmad a kormány ellen

A többség jobban szerette a lakástakarékot, mint a gyerekvállaláshoz kötött CSOK-ot.
Megszüntette a kormány
a lakásvásárlásra és -felújításra költhető lakástakarékpénztári lehetőséget. Aki biztosan jól jár a
döntéssel: a fideszes Rogán
Antalhoz köthető lakáslottócég.
A lakás-takarékpénztáraknál
(LTP) nem jár ezután állami
támogatás az újonnan kötött
lakás-előtakarékossági szerződésre. Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának elnöke múlt hétfőn adta
be javaslatát, amit másnap a
Fidesz–KDNP fegyelmezetten meg is szavazott.
Ez azt jelenti, hogy véget
ér a tíz év alatt 720 ezer forint állami támogatást biztosító konstrukció élete – írta
meg a napi.hu. A rendszer
1997-es indulása óta több
mint egymillió házat, lakást,
társasházat újítottak fel ilyen
forrásból, jelenleg mintegy
1,5 millió szerződés fut, több

mint 800 milliárd forint betétállománnyal.
Egyvalaminek azonban a
malmára hajthatja a vizet az
LTP-k beszántása. A csak állami lakáslottóként elhíresült
nemzeti otthonteremtési közösségeket (NOK) szervező
cég nagy előnybe kerül – emlékeztetett a 24.hu. Aki ilyen
célra fizet be, annak is jár a
30 százalékos állami támogatás – és ezt a ma benyújtott törvényjavaslat érintetlenül hagyja. Az egyetlen
ilyen cég a Central NOK Szervező Zrt., amelyet Rogán
Antal tavalyi törvényjavaslata
hozott helyzetbe. Ez a cég
szervezhet olyan közösséget,
amelyben a tagok 10-15 évig
gyűjtik a pénzt, aztán valaki
közülük új lakáshoz jut, mint
egy pilótajátékban: sorsolás
vagy licitálás útján.
Nem sokan dőltek be a
kormány propagandájának,
miszerint luxusra költötték el
az emberek a lakástakaré-

kot, nem szolgált otthonteremtési célokat, és a szolgáltatók extra profitra tettek
szert. A parlamenti döntéssel
egy időben reprezentatív felmérést készített a Ténygyár.
Az adatokból a népszava.hu
megírta, a CSOK-ra is esélyes
18 és 49 év közötti korosztály nagy része sem ért egyet
a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetésével, sőt a lakáskasszát
jobb megoldásnak tartotta a
családi otthonteremtési kedvezménynél.
A megkérdezettek közel
fele válaszolta, hogy vagy
neki, vagy a családjában valakinek van lakás-takarékpénztári megtakarítása. A
teljes lakosságnak egyébként közel hatoda fizetett a
lakáskasszák valamelyikébe.
Nyilván ennek is köszönhető,
hogy a kormányzati érveléssel a megkérdezettek több
mint kétharmada nem ért
egyet.

A bírói testület rámutatott, hogy a törvényileg meghatározott átmeneti időszak
rövid volt, mindössze másfél
évig tartott, a szóban forgó
cégeket pedig nem kérték
fel részvételre az állami
Könyvtárellátó
Nonprofit
Kft. által kiírt új, zárt tenderek semelyikén, és annak
ellenére sem kaptak semmilyen kártérítést veszteségeik után, hogy gyakorlatilag
teljesen kiszorultak a piacról. Végezetül megállapították azt is, hogy sem a
szülőknek, sem a diákoknak
nem származott semmiféle
valódi hasznuk az új rendszerből.
Az elsőfokú ítélet szerint

a hatóságok ezzel megsértették az Emberi Jogok Európai
Egyezményének a magántulajdon védelméről szóló cikkét, az esetleges kártérítésről azonban csak később
fognak dönteni. A határozat
egyelőre nem jogerős, még
mindkét fél fellebbezhet.
Az Európa Tanács égisze
alatt működő bírósághoz az
emberi jogok európai egyezménye előírásainak megsértésére hivatkozva lehet fordulni,
amennyiben a panaszosok
már minden hazai jogorvoslati
lehetőséget igénybe vettek, és
nem jártak eredménnyel. Az
EJEB jogerős határozatai kötelezők a részes államok számára.

Elmarasztalás a tankönyvpiac államosítása miatt

A tankönyvpiac államosítása
miatt elmarasztalta Magyarországot a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága.
A Könyv-Tár Kft., a Suli-Könyv
Kft. és a Tankönyv-Ker Bt. a
magyarországi tankönyvkiadás
és -forgalmazás 2011-es, illetve 2012-es centralizálása
miatt fordultak a strasbourgi
Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB).
Az EJEB kimondta: az átalakítás tisztességtelen terheket rótt az érintett vállalatokra,
megfosztva őket korábbi vevőkörüktől, a változtatások pedig
gyakorlatilag monopolpiac kialakulásához vezettek az iskolai tankönyvellátásban.
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ERŐS MONDATOK. „Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat,
akik nem értenek egyet velünk.” Orbán Viktor (444.hu)

80 százalék szerint hasznos az EU-tagság

Növekszik idehaza az Európai Unió támogatottsága
Növekszik az EU támogatottsága az egész Unióban. Nálunk különösen.

A válaszadók 60 százaléka
gondolja úgy Magyarországon, hogy az EU-tagság jó
dolog, ez kicsivel marad el az
uniós átlagtól – derült ki a
legutóbbi
Eurobarométer
közvélemény-kutatásból,
amelyben az Európai Unióról
kérdezték az embereket Európa-szerte. Az adatok Magyarországon és uniós átlagban is kedvezők az EU-ra
nézve. A hazai adat a tavalyi

50 százalékos eredményhez
képest is jelentős növekedést jelent. A 2014-es európai parlamenti választásokhoz képest pedig százszázalékos a fejlődés: akkor
a magyar megkérdezettek
30 százaléka gondolkodott
csak pozitívan az EU-tagságról – írta közleményében az
Európai Parlament (EP).
Arra a kérdésre, hogy előnyére vált-e Magyarországnak
az EU-tagság, még nagyobb
arányban, a megkérdezettek
79 százaléka válaszolt igennel. Tavaly 72 százalékot ért

el ez a mutató. Ez az eredmény kimagasló az EU-s átlaghoz képest. Magyarországon a nyolcadik legjobb az EU
megítélése ebből a szempontból. A jövő évi európai
parlamenti választásokról is.
Átlagban a válaszadók 41
százaléka helyesen tudta,
hogy 2019 májusában tartják
a választást. Magyarország a
jó választ adók közül első helyen végzett, kiemelkedve a
tagországok közül: a nálunk
megkérdezettek 75 százaléka ismerte a választások
időpontját.

Ön szerint előnyére vált az országának az EU-tagság vagy sem? (%)
68

Előnyére vált
Nem vált előnyére
Nem tudja
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Forrás: Eurobarometer

2018. OKTÓBER 27., SZOMBAT

Botka László: Megvédjük a büszke,
szabad és európai Szegedet

indított koncepciós perek helyett. És persze tisztességes
béreket követeltek, hogy minden magyar ember a saját hazájában tudjon boldogulni.

Nem hagyjuk,
nem tűrjük

– Ugye, mennyire aktuálisak
még ma is ezek a követelések? Szeged akkor is a szabadság városa volt, és mind a
mai napig is az. A szegediek
akkor is készek voltak, és ma
is készen állnak, hogy megharcoljanak a város, a nemzet
Az ünnepi műsor után Botka László polgármester az emlékezőkkel beszélgetett.
szabadságáért. 1956-ban mi,
szegediek voltunk az elsők,
Folytatás az 1. oldalról
aktuálisak, mint egykor voltak. Azt követelték, hogy szabadon akik kiálltak egy független,
– Mi, szegediek ihlettük meg Mert a szabadság és a boldo- elmondhassák a véleményü- szabad, európai Magyarorszáaz ‘56-os forradalom hőseit, gulás receptje mit sem válto- ket, ha valami nem tetszik gért. És 2018-ban, ha szükakik aztán az egész világ elis- zott a hosszú évtizedek alatt, nekik, és saját maguk választ- ség lesz rá, mi leszünk azok,
merését kiváltották. Szeged sőt...
akik utolsó lehelevolt a szikra, amely belobbantünkig védelmezni
1848-ban, 1956-ban és
Joggal lehetünk büszkék mindtotta a szabadságharc gyönyö- 1989-ben is ugyanazokért a
fogjuk városunkat
azokra, akik ‘56-ban elsőként állrűen ragyogó, tiszta lángját – célokért harcolt a nemzet: egy
és a szabad, eurótak ki a szabad,
európai
hangsúlyozta. – Október 16-án szabad, demokratikus és eupai MagyarorszáMagyarországért. Hatvankét évvel
a bölcsészkaron több mint rópai Magyarországért. Arra
got! És hiszem,
az októberi forradalom kitöezer elégedetlen diák követelt kérem Önöket, a forradalom
tudom, hogy ebből
rését követően azt gondolom, a
változást. És hogy követelése- szegedi hőseinek emlékét
a
küzdelemből
szegedi diákok követelései ma is
iknek nyomatékot adjanak, megidézve, közösen vegyük
győztesként
foéppen olyan aktuálisak, mint egyönálló, független diákszerve- sorra, milyen követeléseket fogunk kijönni, mert
kor voltak.
zetet hoztak létre az ország- galmaztak meg elődeink. Minnincs még egy
Botka László polgármester
ban elsőként. Úgy döntöttek, den ország és nemzet jövője
olyan
magyar
nem kérnek többé a központi azon múlik leginkább, hogy
város, amelynek
iránymutatásból, nem kérnek milyen oktatásban részesül- hassák meg vezetőiket. És ilyen összetartó közössége
a hamis propagandából és a nek a fiatalok. Érthető hát, ha azért harcoltak, hogy minden lenne, és amely ilyen erősen
hazudozásból. Inkább saját a diákok is az iskolák felsza- diáknak jusson elég pénze a ragaszkodna a nehezen kivíkezükbe veszik sorsuk irányí- badítását tűzték ki elsőként tanulmányainak az elvégzé- vott szabadságához és egyetását és közösségünk jövőjét. célul a mindent megszálló ha- sére. Ugye, mennyire aktuáli- dülálló eredményeihez.
Így alakították meg a Ma- talommal szemben.”
Mi Szegeden nem hagysak ma is ezek a követelések?
gyar Egyetemisták és FőiskoDe a szegedi diákok nemcsak juk, és nem tűrjük, hogy meglai Egyesületek Szövetségét a
Aktuálisak
magukra gondoltak, hanem sértsék és megalázzák hőszegedi diákok. Ez a szervea követelések
az egész nemzetet képvisel- seink emlékét. Nem hagyjuk,
zet, a MEFESZ volt az, amely
ték törekvéseikkel – tette és nem tűrjük, hogy elvigyék
október 20-án megfogal- Botka László felidézte: A sze- hozzá.
és eltüntessék legnagyobb hőmazta az ‘56-os forradalom gedi diákok azt követelték,
A ’48-as hősökhöz hason- seink emlékműveit. Pesten a
legfontosabb követeléseit. hogy a politika hagyja békén lóan követelték a sajtó sza- hatalom már száműzte József
Azokat a célokat, amelyek ké- az iskolákat. Ne a politikusok, badságát. Álhírek, hazugsá- Attila szobrát a Kossuth térről,
sőbb az egész ország egysé- hanem a szakma döntse el, gok és az állami médiában su- és most arra készül, hogy
ges követeléseivé váltak. hogy melyik iskolára vagy kép- gárzott propaganda helyett mártír
miniszterelnökünk,
Meggyőződésem, ha nincse- zésre van szükség, és me- igazságot és hiteles tájékozta- Nagy Imre emlékművét is felnek a bátor szegediek, ma
tást követeltek a közügyek- számolja. Mi Szegeden megmi sem ünnepelhetnénk itt
Pesten a hatalom már szám- ben. Felelős politikai védjük József Attilát, Nagy
közösen, a magyar szabadűzte József Attila szobrát a vezetőket követeltek. Olya- Imrét és az ’56-os hősök emság legfényesebben raKossuth térről, és most arra nokat, akik az egész orszá- lékét. Megvédjük őket és
gyogó napján.
készül, hogy mártír minisz- got és a nemzetet, nem örökségüket is. Megvédjük a
terelnökünk, Nagy Imre em- pedig kizárólag saját érde- büszke, szabad és európai
Büszkék vagyunk
keiket képviselik a hatalom Magyarországot!
lékművét is felszámolja.
Emlékezzünk együtt az
birtokában. Igazságos, deA polgármester hozzátette: lyikre nincs. Azt követelték, mokratikus választásokat kö- 1956-os forradalom és sza„Joggal lehetünk büszkék hogy a tehetségen és a szor- veteltek, ahol mindenkire badságharc (szegedi) hőseire,
mindazokra, akik ‘56-ban el- galmon, ne pedig a politikai egyenlően vonatkoznak a já- és védjük meg közös erővel a
sőként álltak ki a szabad, kapcsolatokon múljon az elő- tékszabályok. Olyan válasz- szabad, európai Magyarorszáeurópai Magyarországért. Hat- rejutás. Hogy az értelmetlen tást, ahol a pálya nem lejt a got és szeretett városunkat,
vankét évvel az októberi forra- magolás és felesleges túlhaj- kormánypárt irányába. Füg- Szegedet! Éljen a magyar szadalom kitörését követően azt szolás helyett valódi, az élet- getlen és tisztességes bíró- badság, éljen Szeged és éljen
gondolom, a szegedi diákok ben is használható tudást sági
eljárást
követel- a haza! – zárta gondolatait
követelései ma is éppen olyan adjanak az intézményekben. tek a politikai megrendelésre Botka László polgármester.
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Örökmécs

Októberben korábban alkonyodik. A temetőkben szemmel
láthatóan szaporodnak a gyertyák, a mécsesek. Az idős nénik
mellett már felbukkannak a középkorú párok és a magányos
fiatalok is – közeleg mindenszentek és halottak napja. „Tegyük rendbe édesanya sírját!” – a kézben műanyag vödör,
amelyből fehér krizantémcsokor bukik fejjel előre. Gravitál a
földre, melyből egykor szárba szökkent. Az emberek rendezgetik a csokrokat.
Bár a művirágok januárban is élénkpirosan és üdezölden
virítanak, azért mégiscsak az élő virágcsokor az igazi. Őszirózsa, krizantém, szegfű minden mennyiségben. Elhunyt szeretteinkre gondolunk, miközben a gyertyafény lassú
tánclépéseit járja körülöttünk a félhomályban. Néhány szürke
műkő galamb esőcseppeket csipeget a sírkövek tetejéről, egy
repedezett angyalszobor őrzi a halottak álmait.

Fenyőfa

Tétován lépkedek a sírok között. Szűkül az út. Lábam elé kopott kőkereszt hajol egy formátlan cserje rejtekéből. A kereszt
jobb szára kifelé kukucskál a sárga levelek mögül. Nem meszsze tőle tekintélyes fenyő, egyenes törzse felül örökzöld pamacsban végződik. A fenyőtől nagyon távol, az égen
utasszállító repülőgép fémteste csillan. Kondenzcsíkból húz
fehér átlót a fa csúcsa és egy magányos bárányfelhő közé.
Az alkonyat narancsvörösre festi az eget, s közben valamiféle
füstfüggöny fátyolozza előlem a pompás kilátást.
Nagymamáimra gondolok, majd édesapámra. Most is
bennem élnek. „Vegyél még, kisfiam!” – kínál apukám a csokis nápolyival. Tatám az ágyában fekve, némán mered a villódzó képernyőre. Panni mamámmal a Mars téri lángososnál
forró teát kortyolok. Égeti a kezem a műanyag pohár. Fokhagymás lángos citromos teával. Januári hószagú emlék…
Észrevétlenül belesüppedtem a temető csöndjébe. Vészesen
fogy a világból a fény. Az újjászületésre várunk.

Hőseink

Október hősi halottaink hónapja. Hatodikán az aradi tizenhárom
előtt hajtunk fejet, akik vitézek és bátrak voltak. Életüket adták a
hazáért. Huszonharmadikán az ötvenhatos forradalom mártírjaira emlékezünk. Munkaszüneti nap, ünnepélyes zászlófelvonás,
Kossuth tér, Corvin köz, Műegyetem. Nem lehet véletlen – hiszen
ebben az életben semmi sem véletlen –, hogy a „sír” szavunk
egyszerre jelenti halott testek rejtekét és a gyászkönnyeket.
Különös rokoni kapcsolat ez. Balról egyforma kőkeresztek
szürke sorokban nőnek ki a földből. Mögöttük méretes márványtáblán ábécérendben családnevek. Elesett katonák nevei. Böngészgetem az évszámokat. Huszonéves, erejük teljében lévő
fiatalemberek, felserdült fiúk és középkorú családapák voltak.
Évszámok, nevek és emlékek. – „Ne mássz fel a sírra, kisfiam...”
„Tudod, nagyapa elesett a Don-kanyarnál…”

Öröklét

Háborús hősök és békeidőben kemény munkától meggörnyedt
idősek. Pár hónapos, ártatlan csecsemő és tizenhét éves fiatalember. Nagy költők álmokkal és elfeledett kisemberek apróságai.
Tisztaság és tisztesség. Egészen más világok, s lám mégiscsak
egy helyen nyugszanak. Egy gránitsíron gyönyörű idézet, egy másikon „Mamikánkat soha nem feledjük.” Hófehér krizantémcsokor alatt porladnak ismét anyafölddé a kihűlt testek. „Íme, por és
hamu vagyunk.”
Csöndes öröklétillatot érzek, viasz, méz és hervadt virágillatok
súlyos elegyét. A kerítésen túl tompa autóforgalom morajlik – hazafelé sietnek az élők. Egészen hamvassá vált az út, és az árnyak
teste is elpihent a levéltakarós parkon. Elmosódnak bennem a
képek, és halványodnak az árnyak. Ideje indulni.
Békesség.
Tóth A. Péter
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200 millió forinttal
járó díjat kapott
Kondorosi Éva
Kondorosi Éva (képünkön)
szegedi biológus, akadémikus
kapta idén a kémiai ökológia
területén a Balzan-díjat. A 750
ezer svájci frankkal (több mint
200 millió forint) járó elismerést a pillangósvirágúak és a
velük szimbiózisban élő nitrogénkötő baktériumok közötti
kapcsolat molekuláris bioló-

giájának feltárásáért ítélték
oda az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpont kutatóprofeszszorának.
A Balzan-díjat 1978 óta
minden évben négy kiemelkedő alkotó, illetve tudós
kapja, ketten a humán tudományok és a művészetek,
ketten a természettudományok, a matematika és az orvostudomány területéről. A
Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Kondorosi Éva általa alapított és szervezett
kutatócsoport a hazai növényi molekuláris biológiai kutatás egyik vezető műhelye. A
Balzan-díjjal járó összeg legalább felét a fiatal kutatók
projektjeinek támogatására
kell fordítani.
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Sportoló vagy szakács lenne
a hetedikesek többsége
Sportoló vagy szakács lenne a hetedikesek többsége. Tízezer hetedik osztályos diák részvételével készítette el 2018-as pályaorientációs kutatását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
– Számomra azt jelenti egy jó
szakma, hogy jól érzem magam
a szakmámban, szeretem azt
csinálni. Igaz, a jó kereset sem
utolsó szempont, de leginkább
az a legfontosabb, hogy jól érezzem magam – nyilatkozta Széll
Erika a Szeged TV-nek.
A reprezentatív kutatásból
kiderül: a hetedikes tanulók
95 százaléka aktívan foglalkozik a továbbtanulás kérdésével, a legtöbben az internetről
és a szülőkkel való beszélgetésből tájékozódnak. Jövőbeli
munkájukkal kapcsolatban a
legtöbben a biztos munkahelyet és a
magas
kereseti
lehetőséget
tartják

Széll Erika: Az a legfontosabb,
hogy jól érezzem magam
a szakmámban.
Forrás: Szeged TV
a legfontosabbnak, de elengedhetetlen számukra, hogy jó
viszonyt ápoljanak a kollégáikkal, és érdekes legyen a munkakörük.
– Legyen szabadnap, ne
keressünk annyira keveset,

tiszteljenek valamennyire –
sorolta Kovács Zsanett, mit
tart a legfontosabbnak.
A diákok körében a professzionális sport és az állatgondozás a legnépszerűbb
foglalkozás, de a számítógépen végzett munkát és a
szakácsmesterséget is 30
százalékuk jelölte meg válaszlehetőségként. A Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képzési vezetője, Horváth Gábor szerint érdemes a
hiányszakmák felé is irányítani
a fiatalokat, de ma már szinte
minden területen van szabad
pozíció a munkaerőhiány
miatt.
A felmérés azt is megmutatta,hogy a szegény környezetben felnövő gyerekek
továbbtanulási, pályaválasztási ambíciói sokkal alacsonyabb szintűek, mint a
jobb módú családból
származóké.

Keresett szakmák

Még mindig az informatikusokat és a mérnököket
keresik leginkább a munkaadók – ez derült ki a
szegedi egyetem őszi
állásbörzéjén, amelyen
több mint ötven kiállító
várta a hallgatókat.

Továbbra is szövetségben dolgoznak

Botka László polgármester és Rovó László rektor a városházán.
Először találkozott és egyeztetett hivatalosan
nemrégiben a városházán Botka László polgármester a Szegedi Tudományegyetem új
rektorával, Rovó Lászlóval a város és az egyetem közös feladatairól és fejlesztési céljairól.
Megállapodtak abban, hogy az előző évekhez

hasonlóan szoros együttműködésben, szövetségben dolgoznak tovább. A mostani megbeszélésen két kérdéskört tárgyalt meg a
polgármester a rektorral, az ELI mellett épülő
Science Parkot és az egészségügyi fejlesztéseket.

Több százezer magyar
hagyta el a hazáját

Nyolc Duna menti ország intézménye vizsgálja a fiatalok vándorlásának okait

Sok fiatal veszi a batyuját, és külföldön keresi a boldogulást. Fotó: Index
A legtöbben 2010 és 2015 között mentek el Magyarországról. Ekkor 74 ezerről 370 ezer főre nőtt azok száma,
akik elhagyták az országot.
A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése címmel 2019. június
30-ig tart az a projekt, amelynek célja, hogy feltárja a
Duna-régióban élő fiatalok
(15–34 éves korosztály) ki-,
be- és visszavándorlásának
okait, családalapítási és
munkavállalási trendjeit. Az
Európai Unió által finanszírozott projektben – amelynek
vezető partnere a Központi
Statisztikai Hivatal – nyolc
Duna menti európai ország
16 intézménye vesz részt. A
nemzetközi program magyar
résztvevője Szeged.
– A közel két éve folyó
program immár konkrét kutatási eredményeket tud felmutatni, amiket a helyi
döntéshozók is fel tudnak
használni a mindennapi
munkájuk során – mondta
Nagy Sándor alpolgármester
a kutatásról tartott fórumon.
A projekt elsősorban a ki-,
be- és visszavándorlási folyamatokban közvetlenül
érintett települések élén álló
önkormányzati vezetők számára nyújt támogatást és
hasznos információkat. Ez
azt jelenti, hogy a YOUMIG
eredményeivel a régió települései jobban tudják majd
mérni a fiatalok ki-, be- és
visszavándorlásának hatásait, és meghozni a szükséges intézkedéseket a helyi
szinten fontos területeken.
Ezek a munkaerőpiaci ke-

reslet és kínálat, a házasságkötéshez, gyerekvállaláshoz kötődő ismeretek, az
oktatásügy kérdései, valamint az egészségügyi és szociális védelem.
A projektben nyolc szakmai partner vesz részt: a
szerb és bolgár statisztikai
hivataltól a Bécsi Egyetemen
át a szlovén gazdaságkutató
intézetig. A szakmai partnereken felül a projekthez a
német Népességkutató Szö-

Az Európai Unió
által finanszírozott
projektben – amelynek vezető partnere
a Központi Statisztikai Hivatal – nyolc
Duna menti európai
ország 16 intézménye vesz részt.

vetségi Intézet és az osztrák
statisztikai hivatal, valamint
a fejlesztések fő „terepéül”
szolgáló önkormányzati szintről hét ország hét partnerönkormányzata társult.
– A magyar állampolgárok elvándorlására és visszavándorlására vonatkozó adatok több forrásból is származhatnak, de az elvándorlás mértékének nyomon követésére alapvetően a hazai
regiszterek és a külföldi tükörstatisztikák szolgálnak –
emelte ki a projektből Krokovay Nóra, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, a
projekt kommunikációs munkatársa.

A magyar állampolgárok
elvándorlásának
mérése
leginkább az egészségbiztosítás nyilvántartásaira, a más
országokban készült bevándorlási statisztikákra és
egyéb, például az Európai
Unió tagállamainak munkaerő-felméréseire támaszkodik. A kivándorlás mértékének erősödése 2008-ban
kezdődött, jelentősebb megerősödése 2010-től mutatható ki. A kivándorlás erősödésével párhuzamosan a
visszavándorlók száma is
emelkedik. Az Eurostat adatai alapján az adott év január
1-jén európai országokban
tartózkodó magyar állampolgárok száma a 2000 és
2015 közötti időszakban folyamatos bővülést mutat, 74
ezerről 370 ezer főre nőtt.
Fontos ugyanakkor, hogy a
hozzánk érkezők is pontos információkat, szakszerű ügyintézést kapjanak. Az önkormányzatnál például olyan információs
pontot hoztak létre, ahol egyetlen ablaknál el tudják intézni a
hivatali teendőket a külföldi állampolgárok. Amennyiben másik hivatalt érint az ügy, a polgármesteri hivatal munkatársai el tudják igazítani a
segítségkérőket. Harminc önkormányzati dolgozó vett részt
szakirányú képzésen a programban, így ők felkészültebben tudják kezelni a speciális
ügyeket, mint korábban. Fontos az ügyintézés esetében a
nyelvismeret is, ezért az önkormányzatnál arra is hangsúlyt
fektetnek, hogy minél több
munkatársuk beszéljen valamilyen idegen nyelvet.
Sz. Gy.
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Befedték a főcsatornát, épül a védőnői ház

Van, aki seprűt és lapátot adna a szemetelők kezébe Fejlesztések Tápén, Baktóban és Újpetőfitelepen

Újabb kukák a rakparton

Rengeteg munkát jelent a városi és az állami cégnek a rakpart tisztán tartása. Van olyan szegedi, aki seprűt és lapátot adna azok kezébe, akik a rakparton szórakozva
elhajigálják a szemetet.
– Nagyon sok munkát adnak
nekünk a szemetelők, az emberek egy részét nem érdekli
a környezete, hogy mit hagy
maga után. Nem tudunk mindenki mellé embert állítani,
hogy ne szemeteljen –
mondta Makrai László. A

szönhetően kevesebb szemetet dobálnak majd el az
emberek. A kihelyezett kukákat hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap
ürítik. A rakpart további részén még tizennyolc szemeteskuka található.

Csak remélni lehet, hogy kevesebb szemetet dobálnak el
az emberek.
Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója szerint odafigyeléssel
tisztán lehetne tartani a rakpartot, ahová újabb nyolc
kukát tettek ki a napokban
az Árvízi emlékmű és a Belvárosi híd közötti szakaszra.
A környezetgazdálkodás
folyamatosan küzd a lehetetlen állapottal. A helyzetet az
sem könnyíti meg, hogy a
rakpart lépcsőjét a városi
cég tartja rendben, azonban
a víz melletti terület már az
Ativizig tulajdona, és neki is
kell takarítania. A lépcsőket
mindennap, a vízparti részt
az állami cég emberei heti
három alkalommal takarítják. Ez a szakasz ugyanis –
elsősorban a lépcsőkön szórakozó fiatalok miatt – sokszor piszkos, éppen ezért a
környezetgazdálkodás bízik
abban, hogy a kukáknak kö-

Olvasóink mondták

Vélemények a szeged.hu
közösségi oldaláról.
Schäffer
Miklósné:
– Nagyon jó ötlet a több
kuka kihelyezése, csak
az a baj, hogy nem sokáig lesznek használhatók.
Schuster Ildikó: – Reméljük, használni is fogják a kukákat, nem
pedig lerugdosni, felgyújtani…
Szabó András: – Szerintem meg össze kellene
szedetni az éppen otttartózkodókkal,
akár
több alkalommal is – ha
kell, seprűt és lapátot
adva a kezükbe. A szemét, az üres és a törött
üveg nem fog beleugrani
a szemetesbe.

Több száz millió forint értékben valósultak, valósulnak
meg fejlesztések Tápén, Baktóban és Újpetőfitelepen,
amelyekről az ott élők és a
körzet képviselője, Szécsényi
Rózsa beszélt lapunknak.

– A 2014-es önkormányzati választások után állítottunk
össze egy több évre szóló tervet, ami alapján dolgozunk –
kezdte Szécsényi Rózsa. A körzet önkormányzati képviselője
hangsúlyozta, úgy határozták
meg a tennivalókat, hogy
mindhárom városrészben legyenek fejlesztések.
Tápén fontos beruházás a
védőnői szakszolgálat házának
kialakítása, amelyre 35 millió forintot biztosít a város. Nagy volt
rá az igény, hiszen Tápén 3-400
háromévesnél fiatalabb gyermek él. – Nemcsak én, hanem
a környéken lakó kisgyermekes
családok is nagyon várják, hogy
készen legyen a védőnői ház
– mondta Mária, aki két kisgyermeket nevel.
A védőnők új helyét az önkormányzati kirendeltség udvarán lévő régi tűzoltószertárból alakítják át. A két védőnő
jelenleg a háziorvosi rendelő
épületében dolgozik szűkösen.
Az új helyet – amit várhatóan
decemberben vehetnek birtokba a védőnők – hőszigetelik, kicserélik a tetőcserepeket,
nyílászárókat.
Szécsényi Rózsa a tápéi fej-

Szegedet dicséri
az USA nagykövete

„Köszönjük, Szeged!” – ezt írja
a budapesti amerikai nagykövetség a közösségi oldalán
David Cornstein nagykövet
szegedi látogatásával kapcsolatban, amelyről fotós összeállítást is közöltek. Azt írták,
rendkívül érdekes és informatív látogatást tett a városban
David Cornstein.
Amint arról a Szegedi
Tükör beszámolt, az amerikai
nagykövet Botka Lászlóval találkozott a városházán, ahol
együtt ebédelt a polgármesterrel, és tájékozódott a város politikai, kulturális és üzleti
életéről. Utána David Cornstein az American Cornerben
szegedi középiskolás diákokkal beszélgetett, majd megnézte a felújított zsinagógát.
„Csodálatos nap volt!” – zárja
beszámolóját a nagykövetség.

Cserélik a tetőt az új védőnői házban, amit Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő
elmondása szerint várhatóan decemberben adnak át.
lesztések között beszélt a parkolók megújításáról és új parkolóhelyek kialakításáról. Elmondta, felújították a posta
előtti parkolókat, a kisboltok
előtt pedig 18 új parkolóhely
létesült. – Több évtizedes gond
oldódott meg, hiszen ez Tápé
egyik központja, sokan jönnek
ide autóval, és most végre normális körülmények között tudnak megállni – mondta Kis
Géza, aki rendszeresen vásárol a kisboltokban.
A városrész legnagyobb beruházása a Tápéi-főcsatorna
befedése. A munka júliusban
indult. Az önkormányzat és a
csatornamű-társulat együtt
300 millió forintot biztosított a
megvalósításra. – Ez a beruhá-

zás nagyon régi vágyuk volt
már az itt élőknek – mondta a
képviselő, hiszen nyaranta
büdös volt a környék, és a szúnyoginvázió is elviselhetetlen
volt. A csatorna az Ativizig tulajdona, de nem igazán gondozta, takarította a területet.
A lakók már aláírást is gyűjtöttek, hogy megszűnjön ez az
áldatlan állapot – mondta Szécsényi Rózsa.
A beruházás januárra készül el. A képviselő elmondta,
kikérik majd az itt élők véleményét, hogyan hasznosítsák a
területet. A másik fontos beruházás a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése. Az elmúlt
években több alkalommal is
gondot okozott a lezúduló csa-

padék elvezetése – mondta a
képviselő. Ezért fontos, hogy
Tápén 8 helyszínen 3784
méter, Újpetőfitelepen pedig
hat utcában 1535 méter új
csatorna épül.
– Baktóban a buszvégállomás újult meg nemrég, új a
megálló, és felújították az utat
– folytatta a fejlesztések sorát
a képviselő. Kerékpártámaszokat is telepítettek, ami azért
fontos, mert a kiskertekben
lakók így kényelmesebben érhetik el a várost. Felújították a
baktói Völgyérhát utcai sportpályát is, ahová új hálók kerültek, és felújították az oldalfalakat, jövőre pedig szeretnék
leaszfaltozni a pályát.
V. I.
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Négy karral menekült Szegedre a kolozsvári egyetem

A város a legszebb épületeit ajánlotta fel oktatási célokra
Tévhit, hogy a kolozsvári
egyetemet áthelyezték Szegedre a trianoni döntés
után. Az intézmény menekült, és a Tisza-parton a legszebb épületekben talált
otthonra. A belvárosban
folytatjuk városrésztörténeti sorozatunkat.
Az egyetem Dugonics téri épülete eredetileg fő-reálgimnáziumnak készült. 1880 táján
rövid ideig az ítélőtábla székhelyéül szolgált, amelynek elnöke református volt. Ezért,
kitekintve az emeleti ablakból,
zavarta a szemben álló katolikus Dugonics András szobra.
Nem kellett több, elérte a városvezetésnél, hogy ötven méterrel hátrébb helyezzék.
Innen származik a mondás,
hogy „möglépött, mint Dugonics” – elevenített fel újabb
várostörténeti anekdotát Mihály Illés idegenvezető, a Tourinform-iroda nyugalmazott
igazgatója.

Hűségeskü helyett

– Az egyetem 1921 októberében kezdte meg az első
szemeszterét Szegeden. Tévhit, hogy Kolozsvárról helyezték ide, hiszen senki nem
helyezte, hanem menekült az
intézmény. A trianoni döntés
után a magyar származású
egyetemi tanároknak ugyanis
román zászló előtt, a Bibliára
tett kézzel hűségesküt kellett
volna tenniük, hogy nagyszerű tudósokat nevelnek
Nagy-Romániának. Ellenálltak, erre kiutasították őket az
országból – tért át az egyetem történetére az idegenvezető.
– Szeged fogadta be az
intézményt Ferenc József Tu-

dományegyetem néven. Az
alapító oklevélbe bele is foglalták, hogy ha véget ér a trianoni gonoszság, akkor
visszatérnek Kolozsvárra a
karok, de lesz Szegednek
önálló egyeteme. Így is tör-

TeTudományegyetemet.
gyük azt is hozzá, hogy
mindezt azután, hogy 1937ben megkapta a Nobel-díjat.
Ebbe az épületbe járt az
1924–25-ös tanévben József Attila is.

Madártávlatból. Épülnek a klinikák a Tisza-parton 1926 körül.
Archív fotók a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből

Klinikaépítkezés 1927-ben.
tént. Szent-Györgyi Albert
szobra azért is fontos, mert
1940-től első rektoraként
négy évig vezette az újonnan
megalapított Horthy Miklós

Felajánlottak
és építettek

A város a legszebb épületeit
ajánlotta fel az egyetem célKészül a bőrklinika tetőszerkezete 1928 májusában.
karral, kettéválik az orvoskar
általános és fogorvosi fakultásra. Míg hét egyetemi és öt
főiskolai karrá teljesedett ki.

Nem teljes a Dóm tér

Akinek jó a szeme, ismerős arcvonásokat fedezhet fel a Dóm téri zenélő óra figuráin.
A diákok között költőket, legfelül Klebelsberg Kunót.

Az egyetem rektori épülete eredetileg fő-reálgimnáziumnak épült, de működött benne
ítélőtábla is. Előtte a Nobel-díjas rektor, Szent-Györgyi Albert szobra.

jaira. Így adták át a MÁV
leszámítolási hivatalának
(a mai Egyetem utcai) épületét, amely korábban az egész
Osztrák–Magyar Monarchia
vasúti szállítmányozását intézte. Miután az országot
megcsonkították, ekkora irodaházra nem volt szükség.
Emellett épültek a belvárosban kifejezetten a klinika
számára épületek. Kolozsvárról négy kar jött a városba: a bölcsész-, az orvos-,
a gyógyszerész és a természettudományi kar. Abból fejlődött tovább az egyetem a
jogi, a gazdaságtudományi

Érdemes az egyetem történetéhez kapcsolódóan jobban
szemügyre venni a Dóm téri
zenélő órát, mert Kulai József
szobrász ismert tudósokat,
művészeket mintázott meg. Tizenkét 150-160 centi magas
diákfigura vonul fel a kollégiumuk ornátusában: közöttük
felfedezhetjük Mikes Kelemen, Petőfi Sándor, Csokonai
Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc,
Tinódi Lantos Sebestyén arcát.
Őket a négy kar dékánja követi, egyikük Herman Ottót
idézi. Végül a rektor alakján
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jellegzetes vonásai is-

merhetők fel. A Csury Ferenc
tervezte óraszerkezetet és az
egyetemi életből vett dalokat
először az 1936-os szabadtéri
játékokon hallhatta a nagyközönség.
Akkorra már a püspöki székesegyházzá lett fogadalmi
templom és a püspöki palota,
valamint az egyetem biológiai
és orvosi intézetei egy megkomponált teret közrezárva
alkottak szerves egységet,
Rerrich Béla nagy ívű tervei
alapján. A homlokzatokat valószínűleg a stockholmi városháza mintájára alakították ki
különlegesen égetett klinkertéglából. A tervező elképzelése
ugyan nem valósulhatott meg
teljes egészében: a Somogyi
utca felőli része nyitva maradt.
(Folytatjuk.)

Az én Szegedem

Dombai Tünde

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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Fedák Sáritól Jávor Pálon át Király Leventéig

Számos híresség játszott 135 év alatt a szegedi színház világot jelentő deszkáin
Szegeden még alig több
mint kétszáz fürdőszobát
jegyzett fel a korabeli statisztika, amikor megépült a
város első kőszínháza, amelyet a nagy árvíz utáni újjáépítésnek köszönhetünk.
135 éve Ferenc József jelenlétében gördült föl először a
függöny.
A szegediek mindig színházszerető emberek voltak: a
város már az 1700-as évek
elején színházalapítási jogot
kért a királytól, amit 1719ben meg is kapott, de az első
állandó társulat megtelepedéséig és a kőszínház megépítéséig még várni kellett.

Játék a kertben

Markánsabban a 19. század
elején bontakozott ki Szeged

Bódészínház. A mai Hági Étterem helyén állt.
fáradozott. 1856-ban végre
megnyílhatott az első önálló
színház, a nőegylet engedte
át telkét a mai Hági Étterem
helyén. Az épületet a Szeged–
Pest vasútépítkezésből kimaradt anyagokból emelték. Az
óriási barakkra emlékeztető
otromba faépületet bódészínháznak hívták a
szegediek.

Ferenc
József
az avatáson

Gregor József.
színházi élete, amikor rendszeresen megfordultak a városban a hivatásos német
együttesekkel közel egy időben a Nemzeti Jádzó Társaságok, a magyar színjátszás
jeles képviselői. A század
első évtizedeiben a kor
neves színészei, például
Déryné játékában is gyönyörködhettek a szegediek. Színházépület hiányában változó
helyszíneken léptek fel a vándortársulatok. Játszottak a
felsővárosi templomban, a
városháza emeleti nagytermében, de a Hét Pacsirta
Vendégfogadó kertjében is.

1878-ban megalakult a Színügyi Egylet, és
újra napirendre
került a kőszínház, de az
1879-es nagy
árvíz elsodorta
a színház ügyét
is. A város újjáépítésekor Szegedre áramló
hazai és nemzetközi segítség
azonban lehetővé tette egy

impozáns kőszínház felépítését. Helyének a Bástya, Vörösmarty, Deák Ferenc és
Wesselényi utca által határolt telket – a lebontott vár
helyén – jelölték ki. Jiraszek
Nándor és Krausz Lipót cégére bízták az 1800 férőhelyes színház megépítését.
Korabeli tudósítások szerint az épület kívül kékes
hamuszínt, belül vöröses
aranyszínt kapott. 1883 júniusában leszállították a pesti
Schlick-féle vasgyárból a vasfüggönyt, júliusban elkészültek a Szmollény Nándor és
Böhm Antal asztalos által készített nézőtéri székek, augusztusban leszállította a
Geschomer cég a bronzcsillárt, szeptemberben már
gázvilágítási próbát tartottak,
a homlokzaton pedig elhelyezték a múzsák szobrait.
A színháznak először használt díszleteket vásároltak az
éppen leégett bécsi Ringszínháztól.
Az épület a kor legfejlettebb technikai színvonalának

Az 1840-es években a város
vezetése állandó játszóhely
és társulat megteremtésén

rettek színpadán pedig Páger
Antal és Patkós Irma, a színház bizonytalan helyzetére
nem látszott más megoldás,
mint hogy a
város „házi
ke z e l é s b e ”
vegye.
1926 és
1931 között
intendáns intézte a gazd a s á g i
ügyeket.
Olyan fiatal
tehetségeket
szerződtettek
Szegedre,
mint Jávor
Pál,
Rajz
János, Dajka
Király Levente.
Margit
és
Kiss Manyi,
mán miniszterelnök és Tisza valamint neves fővárosi műLajos biztos társaságában a vészeket – többek között
királyi páholyból nézte végig.

felelt meg. A színház avatását 1883. október 14-én Ferenc József osztrák császár
és magyar király Tisza Kál-

Tűz a színpadon

Az 1885. április 22-i színpadi
tűz rendkívüli pusztítást végzett, csaknem az egész nézőteret elporlasztotta. A tűz
után a színpad tetőzetét fa
helyett vas fedélszékre helyezték. A tetőt megemelték,
így az egész épület megjelenése kiérleltebb, gazdagabb
lett. A Jiraszek és Krausz cég
másfél év alatt ismét színházat varázsolt a kiégett falakból. 1886. október 2-án újra
megnyitotta kapuit a színház.

Rajz Jánostól
Dajka Margitig

Színház vasúti
talpfákból

A Szegedi Nemzeti Színház 1947-ben. Háttérben a Kass
Szálló. Fotó: Fortepan/Kozma János

Jávor Pál. Fotó:
Fortepan/Kotnyek Antal

Az első világháború és Trianon után megcsappant a
színházba járó kedv. A legjobb műsorkínálat sem csalogatta be a nézőket. Hiába
jelent meg Molnár Ferenc a
házi szerzők között, az ope-

Fedák Sári.
téri játékok, ahol olyan neves
művészek léptek fel, mint Lehotay Árpád, Tőkés Anna vagy
Gina Cigna, és bekapcsolták
Szegedet az európai szellemi
vérkeringésbe. Ennek a felívelő folyamatnak vetett véget
a második világháború kitörése.

Még lőttek, de már
játszottak

Amikor az országban még dúltak a harcok, ám Szegeden a
front átvonulása után, 1944.
október 11-ét követően nyomban megkezdte működését a
színház. Bár az épületet számos belövés érte, október
18-án egy esztrádműsorral
nyitotta meg kapuit a színház.
1977-ben már nem lehetett tovább halogatni a nagyszínház felújítását. Az 1886-os

Díszpáholy

Ferenc Józseftől Göncz Árpádig sokan megfordultak a
135 év alatt a színház díszpáholyában. Itt foglalt helyet
miniszter korában Dávid Ibolya és Torgyán József, Orbán
Viktor viszont soha nem ült itt, a színpadon mondott beszédet a választási kampányban. Korábban Rákosi Mátyás és Kádár János sem jött el egyetlen előadásra sem.
Göncz Árpád viszont köztársasági elnökként többször is
megfordult a díszpáholyban.
Bajor Gizit és Csortos Gyulát
– hívták meg vendégjátékra.
1933–1939 között Sziklai
Jenő direktor kiegyensúlyozott műsorpolitikával elérte a
színház stabilizálását, a nézőszám növekedését.
Sziklai Kálmán Imre és
Lehár Ferenc műveinek magyarországi ősbemutatóival
országos figyelmet keltett.
Klebelsberg Kunó kultúrpolitikájának köszönhetően pedig
a Dóm téren megkezdődtek a
harmincas években a szabad-

újranyitástól számított száz
évre egy felújított színházat
adták át a nagyközönségnek
1986. október 4-én.
A szegedi színházban
számos híres színész játszott
a 135 év alatt: Fedák Sári,
Bilicsi Tivadar, Király Levente, a Nemzet Színésze, az
operaénekesek közül Simándy József, Komlóssy Erzsébet és a Kossuth-díjas
Gregor József.
Rafai Gábor
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Hogyan beszélnek a szegediek a 21. század elején?

Van, aki az egyetemi évei alatt, más a katonaságnál szokott le az ö-zésről

Lágyan eetünöka szellemvilágba

Generációk. A 60 év felettiek azt mesélték, hogy elemi iskolás korukban az osztályban mindenki ö-zve beszélt.
Képünk illusztráció
Öttem könyeret möggye, ha
nem kő, tödd e, majd mögöszöd rögge! Nyelvészek kutatták, hogyan vélekednek
a szegediek saját és környezetük nyelvi viselkedéséről.
Hogyan beszélnek a szegediek a 21. század elején? Hogyan vélekednek a szegediek
saját és környezetük nyelvi
viselkedéséről? Van-e különbség az eltérő generációk
– különösen a legidősebb és
a legfiatalabb nemzedék
– nyelvhasználata között?
Ezekre a kérdésekre keresték a választ a nyelvészek a
Szeged nyelve a 21. század
elején című könyvben –
amelyről a népszerű tudományos portál, a nyest.hu számolt be.

Mindennapos
nyelvhasználat

Kontra Miklós, Németh Miklós és Sinkovics Balázs programja az első olyan magyar
nyelvészeti kutatás, amely
egy vidéki nagyváros lakóinak nyelvhasználatát igyekszik felmérni – írja a portál.
Ez azt jelenti, hogy a kutatók
nem a Szeged és a Szeged
környéki települések lakóira
jellemző nyelvjárást vizsgálták, hanem Szeged teljes lakosságának mindennapos
nyelvhasználatát.
A kutatók a szociolingvisztikai interjú módszereire
támaszkodtak. Ez egy strukturált kérdéssor alapján
megvalósított, a természetes
társalgást utánzó, irányí-

Gyüsszmá?

A Szegedi emlékkereső Facebook-oldalán írta nemrégiben a közösség alapítója, Farkas Árpád, hogy ő is „gyüttmönt”, hétéves volt, amikor a szüleivel Szegedre
költözött Békéscsabáról. „Ami a legfurább volt, a beszéd. Sokszor megkérdeztem anyukámat: mit mond az
illető? Az, hogy ö-vel beszéltek, még érthető volt, de vannak ezen a tájékon speciális kifejezések, amit csak az
itteniek értenek” – írta Farkas Árpád, aki példákat is hozott: „nédamá” = nézz már oda; „gyüsszmá?” = gyere
már gyorsabban; „e mög mitű ludáj?” = ez mitől ovális?
A bejegyzésére több mint félszáz hozzászólás érkezett
a Szegedi emlékkereső oldalon, amelynek már közel
hatezer tagja van. Az egyik kommentelő minden szegedit arra biztat, bátran és büszkén használja a szögedi
nyelvet. Azt írta, aki gyüttmönt, az nem biztos, hogy érzi,
hová kell tenni azt az „ö” betűt, de egy szegedinek a vérében van.

tott, tematikus beszélgetés,
amelyben meghatározott témákról kérdezik az adatközlőket: itt például az iskola, a
család, az udvarlás, a házasság, a munka, a félelem, az
álmok, a tegezés és a magázás is a modulok közé került
– írta a nyelvvel és tudománnyal foglalkozó portál.

Gyüttek a jászok

A kötet először fölvázolja Szeged településtörténetét és a
regionális népességmozgásokat, amelyek megváltoztatták a város- és népességszerkezetet. Kiskundorozsma például csupán 1973 óta
Szeged városrésze. Lakosságát a török hódoltság, illetve
a törökök kiűzése utáni
elnéptelenedést követően
1719-ben népesítették be
újra irányított betelepítéssel
a mai Heves és Nógrád megyéből (vagyis a palóc nyelvjárási régióból), főként jász
családokkal. Így egy palócosjászos (nem ö-ző) nyelvjárássziget jött létre a különböző mértékben ö-ző dél-alföldi régióban.
Az 1960-as évektől megkezdődik a nagy méretű lakótelepek építése Szegeden, s
ezzel együtt az urbanizáció
folyamata, vagyis – vélhetőleg – részint Szeged környékéről, Csongrád megyéből,
részint távolabbról, például
(a szintén nem ö-ző) Békés
megyéből több tízezres nagy-

ságrendű tömeg érkezik a városba. Ehhez persze az is
hozzájárul, hogy több környező települést Szegedhez
csatolnak, ezzel új városrészeket hozva létre. Majd bemutatják a szerzők a szegedi
és Szeged környéki nyelvjárás szakirodalmát.

Amikor még mindenki
ö-zött

Amikó észak felűl gyüna
vihar táncra pőrditija tetőna
cserepeket és valahogy úgy
tórnyozza főőhogya bezuduló eső elárasztyaja menyezeti vájogota villanyvezeték möga zégőn léfelé juta
szobába úgy nem messzeja
zágytú ahun fekszöm! Hallottam valahunnan hogy
ezök amúgy nemanyira komázzák égymást mánminta
záram möga viz! Nincs para meejéggy műanyag lavrot
odatóltama történés alá! Vanúgy hogy ömlikbe deez van
ritkában ésaz égő mégcsak nemis pislant! Ezis Bogárka
Béla világhirű villanyszerelő munkáját dicséri, igaz kókányde hunmontható ee ekkora baráccság áramés vizközött?! Asztán mikója villám hosszan átvilágiccsa
mégjobbana szobátés főlbátorodika zégő, naekkó szökken magassan nagyivbe idemellém Nyikita Szergejevics
Hruscsovnéja bátór pitbull befúrva magáta dunyhába
mögzavarvaja hajnali idilt! Demivel nem mozdúl visszatérhetök eme természeti csodához amit Sade gyönyörű zenéje fűszeröz! Égy pocok eevétija zugrástésa lavórba kötki
úszik minta zállat kőrbekőrbe! Kicsit lécsúszvaja zágyrú
beledugoma lábama vizbe ésa kéccségbe esött állat mögtanájjaja létrát, eetünik! Kinna nagy szélvihar és dőrgés
csöndesödik végtelen nagy nyugalom aradee mindönfelé
eső alábhagy. Jóigy pihenni eenyújtózvaja zágyon békébeja világgaa természettee. Léhunyoma szömemés lágyan eetünöka szellemvilágba asztánmán assincs mög.
Friss Szikkadt Jani
(Aggyuk kijeszt könyvbe! címmel idén jelenik meg a
szerző kötete, amelyben a fenti írás is olvasható.)

olyan esetről, hogy kinevették a nyelvjárási beszélőt,
vagy „parasztosnak”, „idegeA kutatás szerint a legerősebsítőnek”, „zavarónak”, ha
ben ö-ző beszélők vagy a kolánytól hallották, „nem nőiesrábban önálló falvat képező,
nek” nevezték az
mára szegedi váö-ző beszédet.
rosrésznek száTöbb adatközlő
mító, ám még ma
beszélt
arról,
is falusias jellegű
hogy az iskoláterületekről szárban szokott le az
maznak, illetve
ö-zésről, az egyik
ma is ott élnek
diák nővére az
(Tápé,
Szőreg,
egyetemi
évei
Szentmihály), vagy
alatt váltott diavalamely Szeged
lektust, annak elkörnyéki faluból
lenére, hogy a
költöztek
Szecsalád, így a nála
gedre (Pusztamérfiatalabb testvére
ges, Ruzsa). A
is ö-zik.
legerősebben e-ző
A 60 év fölötbeszélők
vagy
ti korcsoport adatkiskundorozsmaközlői ezzel szemiak (tehát a már
ben azt mesélemlített nem ö-ző
ték, hogy elemi
nyelvjárássziget
iskolás korukban
képviselői), vagy
az
osztályban
olyan szegediek,
mindenki ö-zve
akiknek szülei
más nyelvjáráste- Kötetbe foglalták. A kutatók a mindennapos nyelv- beszélt, az egyik
használatot igyekeztek felmérni.
adatközlőt még
rületen születtek,
csúfolták is „zaesetleg életéveik
lai tájszólása” miatt.
egy részét más településen élők gyengébben ö-znek.
Szabó C. Szilárd
Több diák is beszámolt
töltötték. Akad köztük olyan is,
aki a katonaévek alatt „szokott
le” az ö-zésről. A legerősebben
ö-ző adatközlők a város falusias jellegű peremövezeteinek
lakói, a város belső részein
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Nehéz sorsot megélt kilencvenéveseket
köszöntöttek az Acél utcai intézményben

Az ünnepeltek: Savanya Józsefné (balról) és Gyuris Imréné. Szénási Róbert önkormányzati
képviselő és Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a 90
éves Irénke és Julika nénit.

Savanya Józsefné Varga Irén
1928. október 7-én született
Szegeden. Ásotthalmon, egy
tanyán éltek három testvérével
együtt. Nem voltak gazdagok,
de szeretetben nőttek fel.
Édesanyját nagyon korán elvesztette, így édesapja újranősült, és az új feleségnek is volt
két gyermeke, akikkel együtt
éltek tovább. A család mezőgazdasággal foglalkozott.
Irénke néni férjhez ment,
három gyermeke született,
de sajnos a férje elhagyta
őket. Ekkor már a tsz-ben
dolgozott. Újra férjhez ment,
ebből a házasságából született két lánya. Nehéz sorsú
asszony volt, mert a második
férje is elhagyta őket, de
Irénke néni szívós asszony
lévén helytállt a sűrű hétköznapokban, szépen felnevelte

a gyermekeit. Tsz-ben dolgozott először, majd a Szegedi
Paprikafeldolgozóban helyezkedett el a csomagolóosztályon, és innen ment
nyugdíjba.
Szegeden egy kis lakásban éltek, majd a gyerekek
kirepültek, és Irénke néni
2004 júliusában beköltözött
az SZKTT-ESZI Acél Utcai Idősek Otthonába. Akkor még
sokat segített az otthon életébe, részt vett a foglalkozásokon, rendezvényeken. Jelenleg már csak a rendezvényeken van jelen gyengülő fizikai és egészségi állapota
miatt. Az ünnepelt három
unokával és egy dédunokával büszkélkedhet. A családja szeretettel veszi körül,
rendszeresen látogatják.
Gyuris Imréné Juhász Ju-

lianna 1928. október 22-én
született Kiskundorozsmán.
Négyen voltak testvérek, jelenleg már csak egy húga él.
Szerény körülmények között
éltek, de szeretetteljes volt a
családi légkör. A nyolc osztály
elvégzése után mezőgazdasági munkát végzett, segített
szüleinek a háztáji munkában. Később el tudott helyezkedni a tsz-ben. Szülei halála
után férjhez ment. Sajnos
férjét korán elvesztette, így
egyedül nevelte két fiát és
egy lányát. Ekkor már konyhai dolgozó volt.
2014 májusában Julika
néni beköltözött az SZKTTESZI Acél Utcai Idősek Otthonába, ahol nagy szeretettel
fogadták. Azóta is jól érzi itt
magát, az otthon rendezvényein részt vesz. A két fia jelenleg külföldön dolgozik, a
lánya Magyarországon. Családja nagy szeretettel veszi
körül. Jelenleg hat unokával
és négy dédunokával büszkélkedhet.

Az UNICEF Magyarország októberben is megszervezi az
UNICEF Gyerekhang nevű
programját, amelyhez Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott.
A kezdeményezés kapcsán
az önkormányzat kíváncsi a városban élő gyermekek véleményére az őket körülvevő
világról. Szeretnék tudni, hogy
a gyermekek mit szeretnek, és
mit nem szeretnek Szegedben,
és várják az ötleteiket, elképzeléseiket Szegedről. Ki lehet tölteni egy kérdőívet, amely

anonim, és csupán néhány
percet vesz igénybe! A kérdőív
itt érhető el: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOlfvteVfZPhlMV_4kWgOcu76hXlAcfNBxWz_zMgrYViP
ng/viewform

Október 31-ig személyesen is le lehet adni a javaslatokat az IH Rendezvényközpont recepcióján, valamint a
D2 helyiségeiben (a Dózsa
György u. 2. szám alatt) elhelyezett gyűjtőládákban is.

90. születésnapja alkalmából a szegedi Savanya Józsefné
Varga Irént és Gyuris Imréné Juhász Juliannát köszöntötte
a napokban a város nevében Szénási Róbert önkormányzati képviselő az Egyesített Szociális Otthon Acél utcai
részlegében.

Kérdőív a városról: Szeged, ahogy szereted

POSTABONTÁS

A fájdalom mindig a túlélőket sújtja
„A holtam után ne keressetek, / Leszek sehol és mindenütt leszek” – írja egyik
versében Reményik Sándor
költő. Érdemes megfogadni
intelmét, mert hiszen annak, hogy hogyan és mikor
gondolunk elveszett szeretteinkre, idő és tér nem
szabhat határt, míg él az
ember. Persze hajlamosak
vagyunk azt hinni, az élet
soha nem ér véget, az élet
örök, időnk pedig van, ráérünk halogatni dolgainkat.
Mígnem egyszer belőlünk is
„emlék” lesz.
Az élet nem könnyű és

A szülés, a betegség, az
öregség és a halál együttes
ereje fogva tart minden élőlényt. Ez utóbbi pedig tökéletes munkát végez. Nemcsak azt viszi magával, akit
temetünk, hanem annak
hozzátartozóit is, akik még
itt maradtunk az árnyékvilágban. Csak a mi lelkünket nem gyászolja senki,
mert annak halálát nem ismerik fel. A sérült és fájó
lelkünkkel nekünk, az itt
maradóknak kell továbbélnünk.
Nota bene: a fájdalom
mindig a túlélőket sújtja,

egyike a másik nélkül nem
létezne.
Azért annyit megjegyeznék: vágyaink és sorsunk,
az örök élet és az elmúlás
az emberi gondolatban valahol azért találkozik…
A végtelennek tűnő „kavarodásban” idetartozik az eltávozókról szóló megemlékezés is. Világosabban kifejtve gondolataimat: emberi törvény kibírni mindent, és menni kell tovább,
mert az élet nem állhat
meg. Ezt még az emberi
agy talán meg is érti, de a
szív soha…

nagyon rövid, leírni is
nehéz, hogy egyszer (állapotunk és időnk függvényében) mindnyájan eltávozunk ebből az árnyékvilágból. Még akkor is, ha
„Álmodunk egy öregkort,
csodálatos szépet, / de a
sors mindent összetépett. /
Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat. / Könnyű
ide bejutni, de nincs kijárat…” – írja a költő versében.
Aligha
van
család,
amely ne emlékezne ilyenkor (mindenszentek és halottak napján: november
1–2.) az eltávozott szeretteire. A jelzett napokon a
szentekért, a halottakért és
persze az élőkért is megszólalnak a harangok. Zúgásukat szívünk s lelkünk
kellemes muzsikává rendezi, miáltal a zene szárnyán
képzeletben
a
csillagok közé, egészen
közel szeretteink lelkéhez
repül lelkünk.

hiába vannak melletted vigasztaló rokonaid és barátaid.
Shakespeare, az öreg
és bölcs költő, aki mindent
látott és tapasztalt, az
alábbi kérdést tette fel:
nincs mód arra, hogy összehangoljuk végtelenségre
törő vágyainkat és véges
sorsunkat? Sajnos a választ nem tudtam még, de
jó lett volna okosodni belőle. Viszont van a kérdésben két szó: véges és
végtelen. Bármelyik is megszűnne valami ok folytán, a
másik szó is elveszítené értelmét. Ugyanis a dialektika
törvényeinek figyelembevétele mellett létező szópárok
(világos-sötét, hideg-meleg
vagy véges és végtelen)

A fájdalmat leírni nem
lehet. Bár sokszor megpróbáljuk, legtöbbször sikertelenül. Sajnálatosan mindig
azoknak fogalmazzuk meg
a legnehezebben gondolatainkat, akiket a legmélyebben és legtisztábban szeretünk.
A halált, az elmúlást
„tiszta” aggyal senki se
várja. Jön az magától is teljes bizonytalanság mellett.
Elkerülni nem lehet, ha itt
az ideje, menni kell!
Memento mori! Én
mégis inkább az tanácsolnám az iménti latin szólás
(emlékezz a halálra) helyett, hogy inkább emlékezzünk az életre, mert az élet
nem a halálról szól.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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IDEIGLENES KAPITÁNY. A
Magyar Kézilabda Szövetség
döntése értelmében Csoknyai
István (képünkön) lesz a ma-

gyar férfi kézilabda-válogatott
szövetségi kapitánya, legalábbis a soron következő két
Eb-selejtezőre. A Balatonfüred
vezetőedzője Szlovákia és
Olaszország ellen vezeti a
nemzeti együttest. A kapitány
természetesen a MOL-PICK
Szeged három játékosának,
Bodó Richárdnak, Bánhidi
Bencének és Balogh Zsoltnak
is küldött meghívót.
CSÚNYA POFON. Nem úgy sikerült a visszatérés, ahogy azt
eltervezték: a Goodwill Pharma
Szegedi Vízmű férfi jégkorongcsapata az OB II nyitányán
a MAC Budapestet látta vendégül, és kapott ki 12–0-ra. Két
év után először volt Szegeden
felnőtt jégkorongmérkőzés. Sorozatban három idegenbeli
bajnoki után majd csak december 9-én lehet újra hazai
pályán szurkolni a csapatnak,
a Lehel HC ellen.
14 ÉREM A HÓD KUPÁN.
Hódmezővásárhelyen járt a
Haász SZUE delfin-cápa csapata, a III. Nemzetközi Rövidpályás Hód Kupán szerepeltek
a szegedi úszók. Bartos Gréta
két ezüsttel és három bronzzal
fejezte be a versenyt. Fazekas
Zsófia termése egy ezüst,
három bronz, Cedolini Carlotta
egy-egy ezüst- és bronzérmet
szerzett. Sikovanyecz Fanni
nyakába egy ezüst- és egy
bronzérem került, míg Kószó
Vivien és Kresák Lora egy-egy
alkalommal állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
AZ ÉV UTOLSÓ ESEMÉNYE.
November 4-én jön a Szegedi
Sport és Fürdők Kft. idei utolsó
szabadidősport-rendezvénye.
Az Öreg Kőrössy Teljesítménytúra a Tisza-parti halászcsárdától indul, és 6, 12 vagy 28
kilométert lehet teljesíteni,
akár futva, akár gyalogolva.
A túrázók a tápéi töltésen mehetnek végig a remélhetőleg
kellemes őszi reggelen. Nevezni még a helyszínen is lehetséges reggel 7:30 és 9:00
között, és folyamatosan lehet
indulni a távokra.

Világbajnoki kaland

A szegedi Jáhni Zsófia Kínában járt az U23-as 3×3-as
kosárlabda-világbajnokságon. A mindössze 18 éves
sportolóval a soraiban felálló magyar válogatott a
nyolcadik helyen végzett.

Nem volt egyszerű sorsolása
a magyar 3×3-as női kosárlabda-válogatottnak, mivel a
csoportmérkőzések egyből a
házigazda Kína ellen kezdődtek. A szegedi Jáhni
Zsófia két találatával indult a magyarok vb-kalandja. A végig szoros
találkozó csak az utolsó
másodpercekben dőlt
el, a mi javunkra: 16–
15-ös, bravúros győzekezdtek
a
lemmel
mieink Kína ellen. Ez akkora lendületet adott,
hogy a következő két
csoportmérkőzést is
behúzták a lányok:
előbb Ugandát verték
14–8-ra, majd Romániát 13–10-re.
Németország sajnos
már túl nagy falatnak bizonyult, 14–11-re nyertek a
németek. Következhetett a

negyeddöntő egy másik
ázsiai nemzet ellen, de a japánok is jobbak voltak a ma-

gyaroknál, így a nyolcadik helyen végzett a csapat a világbajnokságon. Zsófi mindöszsze tizennyolc évesen szerepelt az U23-asok mezőnyében, és még mindig van öt
éve ebben a korosztályban,
rengeteg tud még fejlődni a
játékban. Zsófi az öt mecscsen, amin pályára lépett,
összesen 21 pontot jegyzett.
A szegedi születésű kosaras
idén Pécsre tette
át székhelyét,
ahol az NB I/A
csoportban
játszhat hétről hétre.

Jön a Fradi Szegedre

A BENU magyar kupa mezőnye négy csoportra oszlott, négy
különböző város csapata lesz a házigazda. A „D” jelű négyesbe
került a Szeged, valamint a Ferencváros, míg a hölgyek Budapestre utaznak.
A BENU magyar kupa férfi mezőnyébe tizenhét csapat nevezett a 2018–2019-es idényben. A házigazdák között szerepel Szeged, így három
mérkőzés erejére visszatér az
OB I. A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat a „D” csoportba került, három ellenfele pedig a
regnáló magyar bajnok Ferencváros, a Miskolc és a Tatabánya lesz. A zöld-fehérek az
egykori szegedivel, Sedlmayer
Tamással a soraiban érkeznek
Szegedre. A Miskolc szintén
nemzetközi kupainduló, míg a
Tatabánya az utolsó még biztosan bennmaradást érő, tizennegyedikként végzett.
Ezzel párhuzamosan a hölgyek sorsolása is elkészült.
A SZEGED SZTE a fővárosba
utazik, a házigazda a Honvéd

együttese lesz, akik ellen kötelező a győzelem. A Varga
Tamás irányította gárda háromfős csoportba került, a
másik ellenfél a megyei rivális
Szentes lesz – minden bizonynyal e két csapat fog továbbjutni, ugyanis mind a férfiaknál, mind a hölgyeknél a
csoport első két helyezettje
folytathatja a kupaküzdelmeket. A magyarkupa-meccsek
ezen a hétvégén, szombaton
és vasárnap vannak. Október
27-én, 11:30-kor a Miskolc,
míg 17:00-kor a Tatabánya
ellen ugranak medencébe Palotás Gergelyék. Másnap, október 28-án 11-kor játszanak a
szegediek a bajnok Ferencvárossal, a helyszín természetesen az újszegedi Városi
Sportuszoda.

Még csak tizennyolc éves, de már az U23-asok között is
letette névjegyét Jáhni Zsófia.

Érmes felkészülés

Megkezdte a 2018–2019-es versenyévadot a szegedi
Phoenix Fitness Sportegyesület. A csapat hazai versenyeken hangolt, a következő megmérettetés az Európa Kupa
lesz Olaszországban.
A csapat I. osztályú egyéni versenyzői szeptember végén,
Békéscsabán vettek részt a
Grand Prix-versenysorozat első
állomásán, amely egyben Európa Kupa kvalifikációs verseny is volt. Nem volt könnyű
dolguk a szegedi leányzóknak,
hiszen sokuknak ez volt élete
első versenye a profik között.
A versenyről vegyes érzésekkel
távoztunk, sajnos több apró
rontás is csúszott a gyakorlatokba, nem mindenkinek sikerült kihoznia magából a benne
rejlő lehetőséget.
De volt, aki remekelt: például az a Rideg Kata, aki élete
első egyéni versenyén a II. korcsoportban rögtön a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
De idevehetjük Szabó Vivient
is, aki a IV. korcsoportban országos bajnok lett. Narozsnik
Laura a harmadik korcsoportban ötödik lett, míg Tőkés
Laura a negyedik korcsoportban negyedikként fejezte be a
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viadalt. A legidősebbek között
Bereczki Karina ezüstéremmel
térhetett haza, míg Kecskés Lili
ötödik lett. Az egyéni versenyen
a Phoenix Fitness Sportegyesületet még Domonkos Luca,
Gera Dorottya, Göröncséri
Virág, Kecskés Réka, Keresztúri Kata, Kéri Romina, Krivokapic Katarina, Magyar Janka,
Vidiczki Jázmina, Sisák Barbara
és Szőnyi Noémi képviselte.
Az I. osztályú egyéni verseny után következett a II. osztályú csapatok viadala, ahol a
„Robotok” (Bánóczki Jázmin,
Cserháti Abigél, Gyimesi Regina, Pap Evelin, Süveges Lívia
és Tóth Tamara) a második helyen, míg az „Americano” csapat (Bessenyei Lili, Popik Petra,
Tasnádi Bogi, és Tóth Zita) az
ötödik helyen végzett. A „Stronger” nevezetű szegedi formáció (Csizmadia Rebeka,
Harmath Zsófia, Kis Boglárka,
Pozsár Szonja, Szalai Léna és
Tóth Laura) harmadik lett.

A legutóbbi, Törökbálinton
megrendezett Fit-Kid Dance
és Danceshow versenyen minden szegedi felállhatott a dobogóra. A második korcsoportban versenyző „MiniRockstar”
csapat (Baranyai Rubina,
Bures Bianka, Gémes Gerda,
Hüvös Tímea, Kis Neszta,
Nagy Boglárka) a dobogó harmadik fokára állhatott fel, a III.
korcsoportban a „Fired Up”
formáció (Barabás Gréta, Bíró
Viktória, Farkas Kyara, Gergely
Luca, Kövér Emili, Vidiczki Dorina) pedig ezüstérmes lett.
A IV. korcsoportban a „Break
Free” csapat (Arany Szimonetta, Benárik Nóra, Birtok
Emma, Lengyel Lili, Simon
Lilla, Vajda Józsa) szintén
ezüstérmes lett.
A lányokra a következő hónapokban még sok feladat vár,
hiszen sokuk résztvevője a novemberi, Olaszországban megrendezésre kerülő Európa
Kupának és nemzetközi rendezvénynek.
A versenyzőket Almási
Dóra, B. Tóth Lili, Czavalinga
Dóra, valamint Hetényi Kinga
készítette fel.

Csányi László először vezeti csatába a csapatát első osztályú
ellenfelekkel szemben.

Újabb győzelem Veszprémben!

Egy naptári éven belül kétszer is nyerni tudott a MOLPICK Szeged az ősi rivális, a
Telekom Veszprém otthonában. Juan Carlos Pastor
együttese 32–27-re győzött
az örökrangadón.

Márciusban tizenöt év után sikerült nyerniük először a szegedieknek tétmérkőzésen,
majd májusban jött a bajnoki
döntő, ahol tizenegy év után sikerült elhódítani a bajnoki
címet. Kellemes emlékekkel
utazhatott a MOL-PICK Szeged
a Veszprém otthonába. És
remek formában, hiszen Juan
Carlos Pastor együttese eddig
valamennyi mérkőzését megnyerte az idei szezonban.
Az első félidő eleje a hazaiaké volt, a játékrész közepén
azonban magához tért a szegedi alakulat, és innen egymás
nyomában haladtak a csapatok. A félidei 14–13-as állás iz-

galmas folytatást ígért. Ez a
szünet után beigazolódott,
majd a negyvenedik percben
Terzic kétperces kiállítása fordulópontnak bizonyult. Négy
góllal meglógott vendéglátójától a Szeged, és ezt a meccs
végéig sikerült tartania.
Nehéz lenne egy embert
kiemelni, hiszen Bodó és Maqueda átlövései a második
félidőben nagyon kellettek a
győzelemhez, de ugyanez elmondható Marin Sego védéseiről is. A hetek óta világklasszis formában védő horvát hálóőr a veszprémi támadókon is kifogott.
A 32–27-es szegedi győzelem már a tizenharmadik volt
az idény során, továbbra is
százszázalékos idén a címvédő. A Telekom Veszprém sorozatban két bajnoki mérkőzését is elvesztette, amire emberemlékezet óta nem volt
példa.
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bAktériumok és Antibiotikumok
Időpont: október 29., hétfő, 18
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Pál Csaba biológus, az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpont Bolyai János alkotói díjas
tudományos főmunkatársának

előadása a Pedagógiai estéken. Pál Csaba szakterülete az
evolúcióbiológia és rendszerbiológia. Kutatócsoportjának
egyik fontos célja, hogy már ismert antibiotikumok kombinációjának használatával tegyék
hatékonyabbá a kórokozók elleni küzdelmet.
hétköznApi veszteségeink nyomábAn – A gyász
pszichológiájA
Időpont: október 30., kedd, 17
óra
Helyszín: TIT-székház (Kárász
u. 11.)
Életünket nyereségek és veszteségek, találkozások és elválások hullámzásában éljük.
Perceinkhez, óráinkhoz, napjainkhoz, éveinkhez elérkezünk,
majd továbblendülünk, és
csak emlékeinket, élményeinket visszük magunkkal. Sok-

szor ennek csak akkor kerülünk tudatába, amikor valamilyen nagyobb veszteség, egy
szerettünk távozása következik be.
A veszteségek elkerülhetetlenek, de hogy tönkretesznek-e bennünket, vagy egy új
élet felé nyitják fel a szemünket, tőlünk is függ. Erről szól
Csomortáni Domokos Zoltán
klinikai szakpszichológus, párés családterapeuta előadása.
A nŐknek nehezebb Az
életük?
Időpont: október 30., kedd, 19
óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
A nőknek nehezebb az életük?
Minden férfi szexista? Adjak
pénzt a kéregetőknek? Az élet
minden izgalmas kérdésére
válaszol a Szex és más tabuk
című előadásában Benk
Dénes, Csenki Attila és Felméri
Péter humorista. Az előadás
csak 18 éven felüliek számára
látogatható!
A bűnös
Időpont: október 31., szerda,
18.30
Helyszín: Belvárosi mozi
A feliratos dán thrillerben a készenléti diszpécser, felfüggesztett rendőr, Asger Holm egy nő
segélyhívását fogadja, akiről
hamarosan kiderül, hogy elrabolták. Amikor a hívás
hirtelen megszakad,
elkezdődik a hajsza az
emberrabló után. A
hívás az egyetlen
nyom, amin elindulhat
a hatóság, a diszpé-

cser pedig személyes küldetésének tekinti, hogy az ügy végére járjon.
A férfi a veszélyben lévő nő
kiszabadításáért versenyt fut

az idővel, de hamarosan rájön,
hogy egy sokkal súlyosabb
bűncselekmény áll az ügy hátterében.
Őszi dArules
Időpont: november 3., szombat, 14 óra
Helyszín: Fehér-tó
A Tisza-völgyi Bemutatóház
megtekintése után a Fehér-tó
ideális pontján várják be a darvak esti behúzását. A szervezők reményei szerint madarak
tízezrei húznak majd el az érdeklődők feje fölött. További információ: Ábrahám Krisztián,
tel.: 30/638-0297, e-mail: abrahamk@knp.hu.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mailcím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 31. A nyerteseket emailben 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 az tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Technikai probléma miatt előző lapszámunkban az előző heti rejtvény jelent meg. A hibáért elnézésüket kérjük. A rejtvény helyes megfejtése: Sóhajok hídja a városháza és a hivatal között. A
nyertes: Szilágyiné Kovács Ágota. Gratulálunk!
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HOrOSzKóp

KOS (III. 21–Iv. 20.)
Sokkal nyitottabbá
vált az élet által felkínált
lehetőségekre,
mióta rájött, hogy nem kell
mindenben a tökéletesre törekedni. Érdemes pozitívabban gondolkodnia!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Nagyon vágyhatott
valamire, ám amikor
megvalósult, csalódást
érzett, mivel egészen mást
várt. Máskor jobban nézzen
utána a dolgoknak, mielőtt
belevág!
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Önre mosolyoghat
Fortuna az elkövetkező napokban: egymás után sikerülhet teljesítenie a feladatokat, és
még anyagilag is jól járhat.
Legyen büszke magára!
ráK (vI. 22–vII. 22.)
Elbizonytalanodhat
abban, hogy okos
ötlet volt-e bolhából
elefántot csinálnia. Máskor
gondolkodjon el higgadtan,
mielőtt indulatosan nekiesik valakinek!
OrOSzlán (vII. 23–
vIII. 22.) Mostanában
azt veheti észre, hogy
nehezen veszi rá magát
új dolgok kipróbálására,
pedig egykor kifejezetten
bátor volt. Töprengjen el,
vajon mi változhatott meg!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Kockázatvállalás
nélkül nincs siker –
jobb, ha ezt más kárán
tanulja magát, mint ha saját
maga esne bele ebbe a csapdába. Ha fél egyedül belevágni, kérjen segítséget!
Mérleg (IX. 23–X.
22.) Túlságosan peszszimista mostanában
egy közeli ismerősével
kapcsolatban, úgy érezheti,
már semmit nem jelent neki.
Ön is tudja, hogy ez butaság,
ne lógassa az orrát!
SKOrpIó (X. 23–XI.
21.) Igazán nincs
szüksége bonyodalmakra. Ha nem akarja
megnehezíteni az életét, ne
foglalkozzon olyan dolgokkal,
amik nem érintik közelről.
Csak önmagával törődjön!
nyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Egy teljesen jelentéktelen dolgon sikerülhet
összekapnia
valakivel, ám sajnos mindketten túl büszkék ahhoz,
hogy bocsánatot kérjenek.
Tegye meg Ön az első lépést!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Vajon érdemes egy
futó kaland kedvéért
felrúgnia egy működő
kapcsolatot? Gondolkodjon
el rajta! Olykor érdemes új
úton elindulni, de nem biztos, hogy most.
vízönTő (I. 21–II.
19.) Túl sokat vállalhat magára, lassan
már az egészsége és az
emberi kapcsolatai látják
ennek kárát. A saját érdekében vegyen kicsit vissza a
tempóból, higgye el, megéri!
Halak (II. 20–III. 20.)
Mindig emlékeztesse
magát, hogy nincs az
a tárgy, amely pótolni
tudná egy ember bizalmát
és szeretetét. Itt lenne az
ideje végre komolyan elgondolkodnia az életén.

2018. OKTÓBER 27., SZOMBAT

MESEPERCEK
Minden hétköznap, 19.50
Boxi, Lola-mesék, Székely legendárium – mesék gyerekeknek a Szegedi Hírek előtt.
FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI-KÖZÉLETI MAGAZIN
Október 30., kedd, 17.30
A Szeged TV új műsora minden olyan témáról, ami mindenkit érint, érdekel.
SZEMKÖZT
Október 31., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.

Tiszta hetvenes évek – az utcaseprőkkel, a Művelt nép
Könyvterjesztő vállalattal és a 204. számú könyvesbolttal.
Képünk 1973-ban készült a Somogyi utcán, a Kárász utca
torkolatában. Akkor már egy éve vidéken a bolti és az üzemi
könyvterjesztést a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat látta

el. A hetvenes években készült el a szegedi születésű Janikovszky Éva Málnaszörp és szalmaszál című regényéből az
Égigérő fű című film, amelyben Poldi bácsi, a parkőr (Rajz
János) folyton azt emlegeti, mennyire fog hiányozni neki a
szép zöld gyep… (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)

SZIN RETRO – RIPORTFILM
november 3., szombat,
21.05
A Szegedi Ifjúsági Napokról
több film is készült. Sorozatunkban ezek közül válogatunk. Most az 1996-ban
készült kétrészes film első
epizódját nézhetik meg.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

Október 27.
szombat

Október 28.
vasárnap

Október 29.
hétfő

Október 30.
kedd

Október 31.
szerda

november 1.
csütörtök

november 2.
péntek

20/10
Szabina

21/14
Simon,
Szimonetta

21/15
nárcisz

18/11
alfonz

18/10
Farkas

18/10
Mindenszentek
Marianna

17/9
achilles

SZEGEDEN
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 10. 12-én Kiss
László és dr. Faragó Zsuzsanna; 2018. 10. 13-án
Kovács András Gábor és
Fülöp Szilvia, Bali Julian és
Farkas Orsolya Margit,
Látos László és Kiss
Ágnes, Szabó Zsolt és
Török Rozália.
SZEGEDEN SZüLETETT:
Ilyés Sándor Ádámnak és
Hrutka Anita Kittinek
2018. 09. 24-én Anna
Luca, Pénzes Jánosnak és
Csetneky Juditnak 2018.
09. 29-én Benjámin, Tóth

anyaKönyvI HíreK

FOgaDóóra
Tamásnak és Mészáros Ildikónak 2018.
09. 29-én Zsigmond,
Mityók Máténak és
Tóth
Melindának
2018. 09. 30-án Boglárka,
Vörösváczki
János Zoltánnak és
Krausz Petrának 2018.
10. 10-én Zétény, Borbola Istvánnak és
Kotró Ágnesnek 2018.
10. 11-én Izabella,
Szenti Imrének és Tóth
Piroskának 2018. 09.
29-én Ádám utónevű
gyermeke született.
Gratulálunk!
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