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Szabó Sándor
bekérdezett
A nyugdíjpénztári
befizetésekről kérdezett a képviselő
a parlamentben.

Závada szívesen jön
Szegedre
Az első színházi próbán
a szerző is
mesélt a darabjáról.

Felújították a hajléktalanszállót

Több és korszerűbb hely

Megnövelték a hajléktalanok számára fenntartott férőhelyek számát Szegeden.
Krízisidőszakban már 170
utcán élőnek tudnak menedéket biztosítani.
Két szárnyat felújított az önkormányzat a Moszkvai körút és a
Kálvária sugárút sarkán lévő
épületben. Ez nem csak a minőség szempontjából jelent
nagy előrelépést az ellátórendszerben. Vadonatúj épületrészekről beszélünk, amelyeket

nagyon szépen helyreállítottak,
és ezeket felszerelték korszerű
berendezésekkel, mindenféle
tárgyi eszközökkel. Ezenkívül
nagyon fontos: a férőhelyek
száma is bővül. Az udvaron
szintén új, 21. századi követelményeknek megfelelő fertőtlenítőkonténert helyeznek el.
A Moszkvai körúti épületben működött korábban a
Máltai
Szeretetszolgálat
egészségbázisa, amely november 1-jétől a női részlegnek ad helyet. Az Indóház téri

8.

7.

átmeneti szálló megszűnik,
az épületet a város veszi viszsza. Viszont még e férőhelyek nélkül is emelkedik
a hajléktalanellátó helyek
száma, hiszen 170 utcán élőnek tudnak férőhelyet biztosítani, köztük 24 nőnek. Az új
rendelkezés értelmében a
nappali melegedők nyitvatartási idejét is meghosszabbították, ami a hétvégékre is
igaz: reggel 8-tól este 6-ig
tartanak nyitva.
Részletek a 4. oldalon

A Fekete-tenger
gyöngye
Odesszában
cárok emlékei és
a szovjet idő nyomai is fellelhetők.

10.

Érmes Eb-szereplés
Szegedi kick-boxosok is sikerrel küzdöttek
Pozsonyban.

Teljesen megújult
a város legnagyobb bölcsődéje

Botka László polgármester a bölcsődésekkel együtt avatta fel a 310 millió forintból
felújított Agyagos utcai bölcsődét.
A 8 milliárd forintos intézménykorszerűsítési program részeként nem egészen
8 hónap alatt újult meg az
Agyagos utcai bölcsőde. A
310 millió forintos felújítást
uniós és önkormányzati forrásból valósították meg.
A város legnagyobb bölcsődéje az Agyagos utcai, ahová
jelenleg 72 kisgyermek jár.

Már 170 fedélnélkülit fogadhatnak a Moszkvai körúti szállón.

Toronyházak zsugorodtak

Igaz az Égő Arany házának
városi legendája? Miért épült
ívesen az Oskola utca? Mekkora olajipari központot álmodtak a Felső Tisza-partra?
– kérdeztük Takács Mátétól,
Szeged korábbi főépítészétől, aki az idén Pro Urbe Díjat
vett át a város napján.
A hatvanas években
ugyanis feltört az olajipar
Szegeden és környékén.
Ennek köszönhetően égbe

törekvő épületeket rendeltek
a mérnököktől. A toronyépítési láznak végül mégiscsak
a pénz szabott határokat.
Ezzel együtt jó néhány magas
házat húztak fel, ha nem is
olyan méretekkel, mint eredendően megálmodták. Az
Égő Arany épülete például az
első elképzelés szerint tizenöt emeletesnek készült,
ám szerencsére csak kilenc
valósult meg belőle.

Az építész a városi legendák közé sorolja, hogy a klinkertéglás házat úgy kellett
volna felépíteni, hogy kitakarja
a dóm tornyait, és így a pártvezetőség ne lássa azokat.
Éppen ellenkezőleg: a tervező
Borvendég Béla az egyik tornyot is belekalkulálta a látványba. Városrésztörténeti
kalandozásunkat tovább folytatjuk a belvárosban.
Írásunk a 6. oldalon

A több mint 30 éves épület
nagyon megérett már a felújításra, a munkálatok idén
márciusban indultak. A 310
millió forintos beruházás
költségeiből 262 millió forintot pályázati támogatás fedezett, amit az önkormányzat
49 millió forint saját forrással
egészített ki.
Az elkészült épületet egy
családi nap keretében vették

át a gyerekek és szüleik a
héten. A vendégeket a Csiga
Duó szórakoztatta. Míg a gyerekek a zenét hallgatták, a
szülők körbejárhatták a megújult épületet. Mindenki nagyon elégedett volt a kivitelező munkájával, mert látták, hogyan is változott meg
a kezük alatt a harmincéves
épület.
Folytatás az 5. oldalon

Fél év börtönbüntetésre ítélték
a Fidesz által kinevezett volt cégvezetőt

Jelentős vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés miatt
fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Miklós Pétert, akit 2011-ben a
közgyűlés akkori, Fidesz
és Jobbik alkotta többsége nevezett ki az önkormányzati SZINT Kft.
élére.
A bíróság ítélete szerint
Miklós Péter KDNP-s politikus, aki tagja a Csongrád
Megyei Közgyűlésnek, szabálytalanul fizetett ki különböző javadalmazásokat.
Miklósnak – akinek az
autójára a KDNP-s Haág

Miklós Péter a Szeged Televíziónak nyilatkozott október
25-én a bíróság folyosóján. Forrás: Szeged TV
Zalán ingyen parkolóbérletet kért a várostól – 6 millió forint kártérítést is ki

kell fizetnie az elsőfokú ítélet szerint.
Bővebben az 5. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „A magyar nem szerencsejátékos fajta, nem hazardírozik a hazájával, nem szívesen
bocsátkozik kétes kimenetelű kalandokba.” Orbán Viktor (október 23-i ünnepi beszéd)

Szabó Sándor: Mikor teszik rá
a kezüket az önkéntes
nyugdíj-megtakarításokra is?

Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő a parlamentben kérdezett a
nyugdíj-megtakarítások befagyasztásáról – számolt be
a szeged.hu.
Október 15-én, a hajléktalanrendelet hatályba lépésével
egy napon adta be Bánki Erik
fideszes képviselő a lakástakarék-pénztárak állami támogatásának megszüntetésére
vonatkozó törvényjavaslatát.
Ezt a parlament rekordgyorsasággal, már másnap elfogadta, Áder János köztársasági elnök aláírta, október
17-én pedig hatályba is lépett.
Szabó Sándor szegedi
szocialista
országgyűlési
képviselő a parlamentben
napirend előtti felszólalásában azt kérdezte: a kormány
hasonlóan kíván-e eljárni az
önkéntes nyugdíjpénztárakkal szemben.
Szabó Sándor mélyen an-

Mélyen antidemokratikus
lépés volt a lakástakarékpénztárak megszüntetése
– mondta Szabó Sándor.
tidemokratikusnak nevezte
az eljárást, miszerint a családok évében 24 óra alatt
szüntették meg a két évtizede jól működő lakástakarendszerhez
rék-pénztári
tartozó állami támogatást.
Szerinte azért volt szükség a
gyors törvénymódosításra,
nehogy még többen kössenek új lakástakarék-szerződéseket, és vegyék igénybe

Tartalékos katonának kell
beállnia, ha állást akar

A kormány egyszerre tervez 9-10 ezer fős leépítést a minisztériumok dolgozói állományában, és komoly bővülést
a honvédség létszámában. Ezt az elképzelést úgy szeretnék megvalósítani, hogy rákényszerítik a kirúgott dolgozók egy részét, álljanak be tartalékosnak, és ezalól a nők
számára sem lesz kibúvó.
Egyszerre tervezi a kormány
9-10 ezer fő elbocsátását a
minisztériumokból, és nagyarányú létszámfejlesztést
a honvédségben – írta a
24.hu. A hírportál forrásai
arról számoltak be, hogy a kirúgottak közül az 50 éves kor
alattiak többségének kínálnak majd más munkalehetőséget, de csak akkor, ha
beállnak tartalékosnak a
honvédséghez, vagy katasztrófavédelmi szolgálatot vállalnak. A dolgozók válogatásához már le is kellett adniuk a bizonyítványaik és jogosítványuk másolatát a
kirúgásra váróknak, és lesz
orvosi vizsgálat is.
Akik nem tudnak elhelyezkedni a versenyszférában,
azok valószínűleg kénytelenek
lesznek beletörődni, hogy az
állami fenntartású területek

hiányszakmáiba
irányítják
őket. Ezek pedig elsősorban a
szociális szférát és az egészségügyet jelentik. Budapesten
és Pest megyében van a legnagyobb kereslet kórházi ápolóra, műtőssegédre és gyermekgondozókra.
A most elbocsátott minisztériumi dolgozók átképzését finanszírozza a költségvetés, de
csak akkor, ha az érintett aláírta a tartalékos katonai szerződését is a honvédséggel.
A honvédség szabályzata szerint a tartalékosokat
a kiképzésük után bármikor behívhatják, legfeljebb
évente 20 napra. Ezért
évente bruttó 130 ezer forintot kapnak, ez azonban nem
volt elég vonzó, nem tudták
érdemben növelni a tartalékosok létszámát. Na de majd
most.

az éves szinten akár 72 ezer
forintot jelentő támogatást.
– Nemcsak új szerződéseket nem lehet kötni, a
meglévőket sem lehet meghosszabbítani, és felmerül
bennünk a kérdés: vajon
mikor fogja azt mondani a
kormány, hogy a már meglévő szerződéseket sem támogatja? Nem áll ez önöktől
olyan távol, láttuk, hogy mi
történt a magánnyugdíjpénztári befizetésekkel. Közel
3000 milliárd tűnt el néhány
hónap alatt – fogalmazott.
A szocialista politikus szerint félő, hogy a kormány az
önkéntes nyugdíj-megtakarításokkal is hasonlóan jár el,
mint a lakástakarék-pénztáriakkal. Felvetésére Tállai András államtitkár azt válaszolta,
hogy a kormány semmilyen
változtatást nem szeretne az
önkéntes megtakarítási rendszerben, így az önkéntes magánnyugdíjpénztárban sem. Ez
egy riogatás.

Elfogyott
a türelem

Kemény hangú levelet írt a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt.-nek (közkeletű nevén a kukaholdingnak) a Pest és Nógrád megyében tevékenykedő
hulladékszállító cég, a Zöld Híd
B.I.G.G. igazgatója. A hvg.hu
írta meg, hogy az államosítás
és a rezsicsökkentés miatt
nyár végén lomtalanítani már
nem tudtak, a szelektív hulladékot pedig rendre késve vitték el.
Azóta még rosszabb lett a
helyzet: gazdasági szükséghelyzetet jelentettek be. Az
ügyvezető többször jelezte az
állami cégnek: kevés a pénz a
rendszerben, és ha nem lesz
változás, leáll a szemétszállítás. Semmilyen választ nem
kapott. Felszólította az állami
vállalatot, október 25-ig gondoskodjon a megfelelő finanszírozásról. Előrelépés nem
történt, a cég értesítette a katasztrófavédelmet és azt a 116
önkormányzatot, amellyel szerződésük van, hogy a jövőben
nem viszik el a szemetet. Ez
Pest és Nógrád megyében 125
ezer családot érint.
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Ismét hazudott a fideszes szegedma.hu

„Önként helyt adunk az önkormányzat helyreigazítási kérelmének. Elnézést kérünk a
tévedésért az érintettektől és olvasóinktól” – írta a fideszes
szegedma.hu.
Noha fellebbezhetnének
az elsőfokú ítélet ellen, inkább gyorsan leközlik a helyreigazítást, bevallva ezzel
megint, ki tudja már, hányadik alkalommal: hazudtak,

és megtévesztették olvasóikat.
Szeptember 18-án jelent
meg egy szöveg a szegedma.hu-n, amiben azt állították, felkészületlenül állt neki a
Tisza Lajos körút felújíttatásának az önkormányzat. A Szegedi
Törvényszék ítélete szerint helyreigazítást kell tenniük, mert valótlanul állította és híresztelte a
fideszes bulvárlap a föntieket.

Az alperes, azaz a szegedmát működtető Napfénymédia
és Marketing Kft. nem bocsátkozott a perbe, a perfelvételi tárgyaláson a szabályszerű idézés
ellenére sem jelent meg. Ezen
túl a helyreigazítás benne lesz a
Déli Szó című hetilapban is,
erről tájékoztatta egy kétmondatos levélben Kapitány Gergely
főszerkesztő a Szeged városát
képviselő ügyvédi irodát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A szegedi székhelyű IKV Zrt. fotópályázatot hirdet.

A pályázat célja
A pályázat célja az alkotók bemutatkozási lehetősége mellett, hogy az IKV Zrt. kezelésében lévő
épületeket újszerű látásmóddal, kreatívan mutassák be. Célja továbbá, hogy felhívja az utca emberének figyelmét arra, hogy ezek az épületek mindannyiunk kincsei, amelyek megóvása – közös
odafigyeléssel – lehetővé teszi, hogy azokat a jövő nemzedékei is megismerjék.
A pályázók köre
A pályázat nyílt, amelyen bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket.
A pályázat részletei
A pályázatra az építészet iránt érdeklődő fotósok azon pályaműveit várjuk, amelyek e témához illeszkednek.
A pályázat formája: egyfordulós, országos, titkos.
Kategóriák:
1. Az épület legszebb arca
2. A titok a részletekben rejlik
3. Az épület és természeti környezete
4. Drónkamerával készített fotók
A pályázaton egy pályázó kategóriánként legfeljebb 3 darab képpel nevezhet.
Nevezési díj nincs.
Formai és technikai követelmények
A pályázatra a képeket nyomtatott és digitális formában is be kell küldeni.
– Nyomtatott formában A/4-es méretben.
– Digitális fényképezőgép és mobilkészülék esetén is a hosszabbik oldala minimum 2500 pixel
legyen (ez hozzávetőlegesen az A/4 méret fektetett szélessége).
– JPG-formátumban kell elküldeni.
– A nem megfelelő technikai minőségű alkotásokat nem bocsátjuk a zsűri elé.
– A fotó fáljnevét ékezet nélkül kell megadni az alábbi minta alapján:
Vezeteknev_Keresztnev_Kep_cime.
– A fotó nem került publikálásra semmilyen nyilvános fórumon, nem szerepelt más pályázaton,
a médiában.
– Mellékelni kell az épület történetének rövid leírását.
A pályázat ütemezése
Meghirdetés, a regisztráció kezdete: 2018. október 17. (péntek)
Fotóséták (előzetes egyeztetést követően): 2018. október 1.–november 16. között
A pályaművek beadásának határideje: 2018. november 19. (hétfő)
Eredményhirdetés, díjátadó, a kiállításmegnyitó tervezett időpontja: 2018. december 7. (péntek)
A pályázatot bemutató kiállítás: A kiállítás a díjátadóval veszi kezdetét, és egy hónapig lesz megtekinthető. A kiállítás helyszíneit a kiíró a kiállítás megnyitójára szóló meghívóban teszi közzé.
A fotósétán való részvétel feltétele az előzetes regisztráció. A jelentkezés elfogadását, illetve a
pontos tudnivalókat a kiírók a regisztrált és jelentkezett pályázók számára e-mail útján küldik el.
A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG tagjai Dusha Béla fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja, a
SZAB Fotóművészeti Munkabizottság alapító elnöke, valamint Kármán Balázs és Varsányi András
fotóművész.
Összdíjazása: 200 000 Ft értékű ajándékutalvány.
A pályázat benyújtása
A pályázaton kitöltött nevezési lappal – regisztrációval – lehet részt venni. Egy pályázó csak egy
nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket, és ezzel
elismeri, hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek. Továbbá
a készítő feltüntetése mellett megadja a képek szabad felhasználásának jogát.
A kitöltött nevezési lap és pályázat benyújtásának helye és módja
Személyesen vagy postai úton az IKV Zrt., 6722 Szeged, Dáni u. 14–16. címre, a borítékon az
„IKV Zrt. Fotópályázat 2018” jelige feltüntetésével.
A kitöltött nevezési lapot és a digitális képeket a fotopalyazat@ikv.hu e-mail-címre várjuk az óriásfájl linkjét tartalmazó levélben.
További információ és a fotósétákra időpont az alábbi elérhetőségeken kérhető:
– a (62) 563-153-as vagy a (30) 998-3305-ös telefonszámon,
– valamint a fotopalyazat@ikv.hu e-mail-címen.
A pályázatra az alábbi, Szegeden található épületekről készült fényképek nyújthatók be:
1.
Berzsenyi u. 3.
9. Kárász u. 8.
17. Kölcsey u. 5.
2.
Deák Ferenc u. 22.
10. Kazinczy u. 2.
18. Olajbányász tér 1.
3.
Deák Ferenc u. 23.
11. Kelemen u. 2.
19. Széchenyi tér 15.
4.
Deák Ferenc u. 24–26.
12. Kelemen u. 4.
20. Székely sor 21.
5.
Deák Ferenc u. 28–30.
13. Kereszttöltés u. 29.
21. Szent István tér 3–4.
6.
Gutenberg u. 3.
14. Klauzál tér 5.
22. Temesvári krt. 36.
7.
Kárász u. 16.
15. Klauzál tér 7.
23. Tisza Lajos krt. 20.
8.
Kárász u. 5.
16. Kölcsey u. 10.
24. Vitéz u. 5.

Szeged, 2018. október 19.
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Egy a tábor az Európai Ügyészségért

Még a Fidesz-szavazók nagy
többsége is támogatja,
hogy hazánk csatlakozzon
az Európai Ügyészséghez.
Az emberek 79 százaléka támogatja, hogy az ország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Még a Fidesz-szavazók 62 százaléka is egyetért azzal, hogy
szükséges ez a
lépés – derült ki
a Publicus Intézet Vasárnapi
Hírek számára
készített felméréséből.
Hadházy
Ákos volt LMP-s,
ma független
parlamenti képviselő a lapnak
az október 23-i fővárosi ellenzéki tüntetésen elmondta:
„Mint minden forradalom, az
október 23-i is a korrupt és
teljes kontrollját vesztett hatalom elleni fellépésről szól.
Az Európai Ügyészséghez
csatlakozás kikényszerítése,
az aláírásgyűjtés is annak a
felismerése, hogy ezt a féktelen korrupciót a teljes kont-

roll nélküli hatalomgyakorlás
okozza. Örülök, hogy a pártok és a civilek is látják, milyen súlyos a helyzet, és
lehetőség van az együttműködésre akkor is, ha sok mindenben nem értünk egyet.”
Azt is hozzátette a politikus, hogy van a csatlakozás
érdekében egymillió aláírá-

sért folytatott kampányuknak
egy szimbolikus mondanivalója is, éspedig az, hogy
„minél többen kifejezzük,
nem mi vagyunk a korruptak,
hanem a magyar kormány.
Egyébként az a fideszes is
nyugodtan aláírhatná, aki
meg van győződve arról, hogy
a rendszerszintű lopásokról
szóló hírek nem igazak. Ha

így van, nincs mitől félnie a
kormánynak az uniós ügyészség miatt. Mert jelenleg, ezt
állítom, a magyar ügyészség
lehet a magyar állam egyik
legkorruptabb szervezete”.
Harangozó Tamás szocialista képviselő a Vasárnapi
Híreknek azt nyilatkozta,
hogy az Európai Ügyészség
nemcsak
egy uniós
intézmény
vagy közös
európai
é r d e k ,
hanem a
velejéig korrupt Orbánrendszer
legnagyobb
ellensége.
Nem véletlenül nem hajlandók csatlakozni hozzá. Szerinte a
kormány számára a korrupció nem kivétel, hanem főszabály. Úgy intézik az
ügyeket, közte a magyar és
uniós közpénzek elosztását
is, hogy azok kizárólag a
rendszer
fennmaradását
szolgálják, és nem a magyarok érdekeit.

Gyorsan gazdára talált az 1500 rózsatő

Nagyon sokan álltak sorba a rózsatőért az Olajbányász téren.
Már harmadik alkalommal
osztottak szőregi rózsatöveket Tarjánban: rekordgyorsasággal kapkodták el az
1500 virágot, amelyek tavasszal a városrész díszei
lesznek.
Nagyon sokan érkezett az
Olajbányász téren felállított
sátorhoz a minap, ahol a Szőregről érkezett rózsatöveket
osztották. Mészáros Tamás,
a körzet önkormányzati képviselője mindenkit megnyugtatott, senki sem megy haza

üres kézzel, hiszen 1500
tövet hoztak.
– A rózsatőosztás már hároméves múltra tekint vissza
– mondta lapunknak Mészáros Tamás. – Az itt élők már
várják a lehetőséget, most is
több százan jöttek el, hogy vigyenek a felajánlott szőregi
rózsákból – tette hozzá.
Nagy Atilla a feleségével
együtt jött. Elmondta, több alkalommal vittek virágokat,
amiket a házuk elé ültettek
ki. Innen felesége vette át a
szót, aki elmondta, egész

évben a rózsák gondját viseli. – Imádom a virágokat,
és nagyon szép lesz tőle a
ház előtti rész. Mindenki dicséri, aki arra jár – tette
hozzá büszkén.
Botka László polgármester elmondta, egyre népszerűbbek ezek az akciók,
sokan jönnek a virágokért.
– Nagy öröm számomra,
hogy több ház előtt alakultak
már ki kisebb-nagyobb virágoskertek, amelyek a városrész üde színfoltjai – hangsúlyozta a polgármester.
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Ahol diktatúra van,
ott korrupció is van

– Nyolcvan százalék a lefedettség a diktatúra és a korrupció között – mondta
Martin József Péter.
Mit tehet az EU a tagállami
jogállamiság eróziója ellen?
– tették fel a kérdést azon a
beszélgetésen a résztvevőknek, amelyet szegedi politológushallgatók szerveztek.
Martin József Péter, a Transparency International Magyarország igazgatója a
hazai jogállamiság állapotáról beszélt.
– A jogállamiság és a korrupció szoros kapcsolatban áll
egymással – állította Martin
József Péter, a Transparency
International Magyarország
igazgatója azon a beszélgetésen, amit szegedi politológushallgatók szerveztek. A
szakértő hozzátette: nemzetközi vizsgálataik azt bizonyítják, nyolcvanszázalékos a
lefedettség a két jelenség között. Vagyis ahol diktatúra
van, ott nagy valószínűséggel
korrupció is van. Ráadásul
mindkét irányban működik a
jelenség, hiszen ahol egyre
jellemzőbb a közpénzek elköltésének átláthatatlansága, ott jellemzően erősödik
a központi hatalom, ahol
pedig az autokratikus rendszer kezdi megvetni a lábait,
ott egyre jellemzőbb a politikai elit korrumpálódása.

nyek gyengüléséről. Nagy
Gabriella, a korrupciókutató
szervezet projektfelelőse szerint egy hibrid rezsim működik ma Magyarországon,
amelyben fellelhetők még a
demokratikus rendszerek intézményei, de a döntéshozók
szintjén már nincsenek
egyeztetések, a szakmai kérdésekről pedig már rég nem
szakemberek, szakpolitikusok döntenek.

Kézi vezérlés

Hibrid rezsim

Tóth Judit, az SZTE Állam- és
Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszékének vezetője hasonló állásponton
volt. Véleménye szerint az
Orbán-kormány csak a díszleteket tartotta meg a jogállamiságból, hiszen van még
elvileg független igazságszolgáltatás, ám az ügyészség
lényegében
kézi
vezérléssel működik, a bíróságok működésében pedig
érezhető a folyamatos nyomásgyakorlás a politika részéről. Az Alkotmánybíróság
tevékenysége ugyanakkor
kiüresedett, érdemi döntéseket már nem hozhat, így
magának az alkotmányosság kérdésének is egyre kevesebb szerep juthat a
közéletben.

A jogállamiság erodálása így
vezet gazdasági anomáliákhoz, amit Magyarországon
testközelből láthatunk. A
Transparency International
Magyarország ezért is tartja
fontosnak, hogy erősödjön a
társadalmi párbeszéd magáról a korrupciós jelenségről,
valamint a jogállami intézmé-

J. Nagy László történész szerint alapos vizsgálatot érdemelne az a kérdés, hogy
vajon Magyarország érett
volt-e 2004-ben az EU-s tagságra. Véleménye szerint
hibás volt az az elképzelés,
hogy majd fokozatosan átve-

Gumiszabályok

szik a kelet-európai országok
a nyugati demokráciák gyakorlatát. A döntéshozókat mifelénk csakis a politikai és
gazdasági hatalom megragadása és megtartása érdekli,
és a pártok céljaik elérése érdekében minden gond nélkül
átalakíthatják a játékszabályokat.
Így fordulhatott elő az Magyarországon, hogy olyan választási törvény alapján jut
már másodszor kétharmados többséghez a Fidesz,
amely még egy ötven százalék alatti támogatottság esetében is garantálja a kormányzópárt elsöprő többségét a parlamentben.
Szó volt a fórumon aktualitásokról is, hiszen épp a társadalmi és jogi kontroll
hiányának köszönhetően tudott egy jól működő lakástámogatási rendszert lényegében két nap alatt beszántani a kormány, vagy a meglévő jogszabályok semmibevételével szerezhet meg
olyan hatalmas hányadot a
magyar sajtóból Mészáros
Lőrinc kormányközeli oligarcha, hogy végképp felborult a
hazai médiaegyensúly.
A fórum végi hozzászólások elsősorban az értelmiség
felelősségét firtatták, illetve
a társadalmi párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. Ez
utóbbi kormányzati ellehetetlenítésére jó példa volt a
mostani fórum is, hiszen egy
jobboldali irányultságú politológus és a kormányhoz közel
álló 888.hu újságírója is először igent mondott a beszélgetésen való részvételre, de
röviddel a rendezvény előtt
lemondták a szereplést.
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Több hajléktalan fér el mostantól
a Moszkvai körúti szállón

Megnövelték a hajléktalanok számára fenntartott férőhelyek számát Szegeden.
November elsejétől a krízisidőszakban már 170 utcán
élőnek tudnak menedéket
biztosítani. A Moszkvai körúti hajléktalanszállót most
bővítették és felújították.
Az október 15-én hatályba
lépett szabálysértési törvény
rendelkezése szerint tilos az
utcán életvitelszerűen élni.
Azokat a hajléktalanokat,
akik így tesznek, háromszor
szólítja fel a rendőrség, negyedik alkalommal eljárást
indítanak ellene. Szegeden
egyelőre erre még nem került sor, de a rendelkezés következtében vélhetően megszaporodik a menedékhelyre érkezők száma. A sze-

Újjászületett a Moszkvai körúti saroképület két szárnya.
gedi városvezetés ezért
megnöveli a férőhelyek számát. A Moszkvai körúton korábban csak krízisidőszakban működtetett 50 férőhe-

lyes férfi éjjeli menedékhelyet bővítik ki.
– Két szárnyat felújítottak számunkra, ami nem
csak minőségében jelent
nagy változást az ellátórendszer szempontjából.
Vadonatúj szárnyakról beszélünk, amelyek nagyon
szépen helyre lettek állítva,
és ezeket felszerelték korszerű
berendezésekkel,
mindenféle tárgyi eszközökkel. Ezenkívül nagyon fontos: a férőhelyek száma is
bővül – mondta a Szeged
TV-nek Zsótér Ágnes, a kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény főigazgatója. Az
udvaron szintén új, 21. századi
követelményeknek

megfelelő fertőtlenítőkonténert helyeznek el.
A Moszkvai körúti épületben működött korábban
a Máltai Szeretetszolgálat
egészségbázisa, amely november 1-jétől a női részlegnek ad helyet. Az Indóház téri átmeneti szálló,
amely ideiglenes engedélylyel működött, megszűnik. A
leromlott épületet ugyanis
nem lehet felújítani hajléktalanszállónak a mostani
előírásoknak megfelelően.
Az ingatlant a város veszi
vissza. Még e férőhelyek
nélkül is nő a hajléktalanellátó helyek száma: 170
utcán élőnek tudnak helyet
adni, köztük 24 nőnek.
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70 millióból újították fel
a Nemzetiségek Házát

Átadták a felújított Nemzetiségek Házát. Az Osztróvszky utcai épületet három hónap alatt korszerűsítették uniós és önkormányzati forrásból.
Közel 70 millió forintot fordítottak az 1940-ben épült ház
rendbetételére.
Solymos
László alpolgármester avatóbeszédében emlékeztetett
arra, hogy az itt működő hét
kisebbségi önkormányzat
egyfajta kulturális központot
hozott létre, és az elmúlt időszak legnagyobb eredménye,
hogy a közös munka révén a
nemzetiségek bekerültek
Szeged kulturális vérkeringésébe.
A Szegedi Nemzetiségi
Önkormányzatok Társulása
1996-ban alakult. Alapítói a
szegedi német, szlovák, görög és román kisebbségi ön-

kormányzatok voltak. A Nemzetiségek Háza a társult önkormányzatok, illetve a nemzetiségi-kisebbségi egyesületek székhelyeként működik
1998 óta. Húsz év alatt a
Nemzetiségek Háza többfunkciós, speciális, nemzetiségi, közművelődési intézménnyé vált.
Az épületben többek között kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték a falakat, a
zárófödémet, korszerűsítették az elektromos és fűtésrendszert. A tetőn napelemes rendszer biztosítja a
megújuló energiát, amivel
sokat spórolhatnak majd az
itt működő szervezetek. Korszerűsítették a vizesblokkokat, és kialakítottak a mozgáskorlátozottak számára is
egy mosdót. Az épületet
három hónap alatt újította fel
a Miksi Bau Kft.

Solymos László alpolgármester (jobbról) hangsúlyozta,
a nemzetiségek bekerültek Szeged kulturális
vérkeringésébe.
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Fél év börtönbüntetésre ítélték
a Fidesz által kinevezett volt cégvezetőt

Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt fél
év, egy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Miklós Pétert, akit 2011-ben a közgyűlés akkori, Fidesz
és Jobbik alkotta többsége nevezett ki az önkormányzati
Szegedi Intézménytakarító Kft. élére. A bíróság ítélete szerint Miklós szabálytalanul fizetett ki különböző javadalmazásokat.
Az október 30-i ítélethirdetésen nem jelent meg sem
Miklós Péter, sem pedig a
másodrendű vádlott, a cég
volt gazdasági vezetője, Kozári Edit. A Szegedi Járásbíróság Miklós Pétert – aki
jelenleg tagja a Csongrád Megyei Közgyűlésnek,
KDNP-s politikus, és 2015
óta a vásárhelyi Emlékpontot
vezeti – jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntette miatt fél év börtönbüntetésre ítélte, amit egy év
próbaidőre felfüggesztett. A
másodrendű vádlottat első
fokon egymillió forint pénz-

büntetés megfizetésére ítélte
a bíróság.
A kft. jogutódjaként működő IKV Zrt. polgári kárigénnyel is élt, amit jogosnak ítélt a bíróság, így a
volt cégvezetőnek és gazdasági vezetőnek 6 millió 215
ezer forintot is meg kell térítenie, valamint 300 ezer forint eljárási illetéket kell
megfizetniük.
A hatmilliós kár három
szabálytalanul kifizetett tételből tevődik össze; lényege,
hogy munkaviszonyuk megszüntetése és a végkielégítés
kifizetése után jogszabályel-

A Várépítő Pályázaton nyert
cserepet a tető felújításához
a Béketelepi óvoda építőipari
cégek támogatásával. A fel-

rakását a szegediek mellett
az ország minden részéből
érkező szakemberek ingyen
vállalták az Épületszigetelők,

lenesen foglalkoztattak viszsza munkavállalókat. A bíróság szerint Miklós Péter
rendkívül „nagyvonalú” volt a
különböző javadalmazások
kifizetésekor, és hiába hivatkozott arra, hogy a jogszabályi következményekre nem figyelmeztette a cég ügyvédje,
a felelősség őt terheli a károkozásért. A pénzügyi nyereség nem lehet indoka egy önkormányzati cégnél a jogszabályokat figyelmen kívül
hagyó kifizetéseknek.
A bíróság döntése nem
jogerős, ugyanis a vádat képviselő ügyész súlyosbításért,
a vádlottak ügyvédei pedig
felmentésért fellebbeztek.
A hittanári és történelem
végzettségű Miklós Péter
2014-ig vezette az intézménytakarító céget, akkor leváltotta őt a baloldali többségű közgyűlés.

Új tető a Béketelepi óvodára

Egy nap alatt elkészült a munka ajándék cseréppel,
ingyenmunkával.

Bádogosok és Tetőfedők Magyarországi Szövetsége jóvoltából. Egy nap alatt elkészült
az új tető.
A pályázatot az NGSZ nyújtotta be; igazgatója, Ruzsity
Krisztina a szeged.hu-nak elmesélte, két intézménnyel is
pályáztak, a Honfoglalás
utcai, illetve a Béketelepi óvodával. Ez utóbbi pályázat
nyert, több mint 600 ezer forint értékű tetőcserepet, amelyet a gyártó ingyenesen
szállított Szegedre.
Az NGSZ saját költségéből finanszírozta a régi palatető elbontását, valamint a
cseréplécek és a szigetelőfólia felhelyezését.

AKTUÁLIS l 5

Teljesen megújult
a város legnagyobb bölcsődéje

Sokan mentek el a felújított Agyagos utcai bölcsőde családi napjára.
Folytatás az 1. oldalról
– Nagyon modern és jól felszerelt lett a bölcsőde, minden igényt kielégít. Örülök,
hogy ide jár majd a kislányunk – mondta Veres
Gábor, akinek Hanna lánya
türelmetlenül várta, hogy bemehessen a játszószobába
egy picit játszani. A kicsi egy
hónapja jár ide, és hétfőtől
már igazi bölcsis lesz.
– Mától már nemcsak az itt
zajló szakmai munka miatt
népszerű az intézmény, hanem
21. századi feltételeket is tudunk már a családoknak biztosítani – mondta Botka László
polgármester az ünnepélyes
átadó ünnepségen, ahol azt is
elmesélte, a bölcsőde kapcsán
személyesen is érintett, mivel
jó néhány évvel ezelőtt, még
fiatal édesapaként ő is ide
hozta a lányát, és már akkor
nagyon jó intézmény volt.
Tavaly a Dobó és a Cső
utcai bölcsődét újította fel a

program részeként az önkormányzat. A polgármester bejelentette, a felújítás folytatódik, a következő megújuló intézmény a szentmihályi bölcsőde lesz, jövőre pedig a
Gyík utcai kerül sorra.

A márciusban elkezdődött
beruházás során az 1980-as
években elkészült épületen
kisebb szerkezeti változtatásokat hajtottak végre, valamint kicserélték a burkolatokat és nyílászárókat, szigetelték a homlokzatokat és a
tetőt. Az elektromos hálózatot
korszerűsítették, új napelemes rendszert kapott az épü-

let. Felújították a vizesblokkokat, megújult az épület csarendpadékvíz-elvezetési
szere, valamint akadálymentes illemhelyet és mosdót alakítottak ki.
A főbejáratot rámpa építésével akadálymentessé tették, az intézmény előtt pedig
egy betonozott, akadálymentes parkoló és egy új fedett
kerékpártároló is épült.
A bölcsőde vezetője, Rácz
Andrásné büszkén vezette
körbe az érdeklődőket a megújult intézményben. Sorra mutatta meg az új helyiségeket,
az étkezőket, a tornaszobát.
Elmondta, már nagyon várták,
hogy elkészüljön a munka,
ami minőségi változást hoz az
intézmény életében.
Az elmúlt 30 évben nem
volt nagyobb felújítás az épületen, mára korszerűtlenné
vált, sok helyen beázott, így
már nagy szükség volt erre a
beruházásra.

ható, hogy nem lehet úgy
rendet tartani, ha a takarítógépek és személyzet nem fér

oda az utakhoz és az utcákhoz. Érzékelhetően nagyon
nagy az igény a városban a
tisztaságra, legyen akkor ez
a közös feladatunk és közös
felelősségünk.

Nagyon modern és
jól felszerelt lett a
bölcsőde, minden
igényt kielégít. Örülök, hogy ide jár
majd a kislányunk.
Veres Gábor szülő

Tesztelték az új takarítási rendet

Közös várostakarítási munkát szervezett kísérleti jelleggel
október utolsó hétvégéjére a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Közlekedési Társaság.
A két nap során a kijelölt utcákban az útburkolat mellett a
parkolóhelyeket és az útpadkát is megtisztították.
Modern takarítógépeket vásárol a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., hogy hatékonyabban tudja tisztán tartani a
város utcáit. Július elején
Botka László polgármester jelentette be a város történetének eddigi legnagyobb ilyen
típusú beruházását: összesen

160 milliót költenek a 4 ultramodern eszközre. Ám ahhoz,
hogy a járművek hatékonyan
dolgozhassanak, a lakosságnak is együtt kell működnie.
A városvezető a gépbemutatón arra kérte a szegedieket, hogy működjenek
együtt. Hiszen könnyen belát-

A belvárosban takarítottak október végén.
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Toronyházak zsugorodtak és maradtak a tervezőasztalon

A pártvezetés vétózta meg az Oskola utca lépcsőzetes házsorát

Akár ilyen is lehetett volna a technika háza. A valóságban alig látni a Klauzál térről.
Igaz az Égő Arany házának városi legendája? Miért épült
ívesen az Oskola utca? Mekkora olajipari központot álmodtak a Felső Tisza-partra? – kérdeztük Takács Mátétól, Szeged korábbi főépítészétől. A belvárosban folytatjuk
városrésztörténeti sorozatunkat.
– A nagy árvíz után a Palánk
maradt meg szinte sértetlenül. Ha most megnézzük,
legfeljebb három-négy épület maradt fenn a régiek
közül. Eltűnt az úgynevezett
„török ház” is, amely arról
kapta a nevét, hogy azt feltételezték, a török korból őrződött meg, nem a tulajdonost
hívták Töröknek. A helyén
látni az Oskola utca íves házsorát. Borvendég Béla mesélte, hogy lépcsőzetesen
épült volna eredetileg, de a
pártbizottság megvétózta,
mondván, ha túl sok a beugró, azokban utcai harcok
esetén el lehet bújni, kellemetlen lehet – mesélte Szeged korábbi főépítésze
(1969–1986), a Pro Urbe
díjas Takács Máté.

Feltört az olajipar

A városi legendák közé sorolja, hogy az Égő Arany
házát úgy kellett volna felépíteni, hogy kitakarja a dóm
tornyait, és így a pártvezetőség ne lássa. Sőt, éppenséggel a tervező Borvendég az
egyik tornyot is belekalkulálta a látványba. Amúgy az
első elképzelés szerint tizenöt emeletesnek készült a
klinkertéglás emeletes ház.
Szerencsére csak kilenc valósult meg belőle. Akkoriban
tört fel az olajipar, és sok
pénzzel meg nagy igényekkel
rendelt épületeket. A szakemberek pedig úgy voltak
vele, hogy a városnak azokkal a pontjaival, ahol addig
rossz épületek vagy foghíjtel-

kek árválkodtak, kezdenek
valamit.

Török vagy török?

– Hogy miért pont a Roosevelt tér és az Oskola utca sarkát szemelték ki a toronyháznak, azt nem tudni.
Kiírtak ugyanis korábban,
még a hatvanas évek végén
egy tervpályázatot erre a sarokra. Én is pályáztam a Szegedi Tervező Vállalattól.
Meghagytam a mellette álló
Vedres-házat és a török
házat is, úgy építettem volna
körbe négy-öt szinten lakásokkal. A szomszédos idősek
háza állt már akkor, amely a
halászcsárdáig nyúlik. Mások
már akkor is magasabb sarokházat álmodtak mellé. A
pályázatból végül nem lett
semmi.
Érdekes, hogy a Vedresház műemlék volt, a török
ház csak városképi jelentőségű. Folyt is egy kemény

– Nem ússzuk meg a felhőkarcolókat. Ezek felé halad
ugyanis a világ – mondta Takács Máté.
vita arról, mennyire értékes,
hiszen kiderült, hogy nem
török kori. Már főépítész voltam, amikor értesített az országos hatóság, hogy indoklás nélkül törölték a műemléklistáról a Vedresházat, így már nem állt a

bontás útjában – idézte fel
az építész.

Nem ússzuk meg

Másutt is állhatna ma toronyház a belvárosban, ha az eredeti tervek valósulnak meg.
A Kígyó utcai MTESZ-székház, vagyis a technika háza
például jóval inkább kimagasodna a mostani helyéről. A
mai Novotelhez például grandiózus olajipari központot álmodtak meg kulturális és
egyéb létesítményekkel. A
legmagasabb csúcsa huszonkét emeletes lett volna,
a többi pontja tizennyolc, illetve tízemeletes.

Most persze azt mondjuk
rá, szerencsére nem épültek
meg ezek az épületek. Ám
Takács Máté véleménye szerint a magas házakat nem
ússzuk meg. A világ Szegedhez hasonló méretű városaiban is gombamód szaporodnak a felhőkarcolók. Az
építészek két vezérelv mentén gondolkoznak: az egyik,
hogy beillesztik az újat a régiek közé. A másik, hogy
kontraszthatást céloznak
meg egy kiugró megoldással.
Nyilván ezekből adódik össze
a harmadik, amikor az új
épület valamelyest illeszkedik, ugyanakkor kontrasztos.
Erre példának a Somogyikönyvtár 1986-os Dóm téri
épületét hozta: anyagában illeszkedik, gyönyörűen tükröződik benne a fogadalmi
templom, de modern is.
Az országos tervpályázaton
nyertes Pomsár János elképzelése alapján lett ilyen. A
Bertalan híd újszegedi lábánál álló tizennyolc emeletes
toronyházról az építész azt
mondta, a lehető legjobb
helyre került. A híd mint óriási mérnöki létesítmény
végén felkiáltójelként emelkedik ki. Tájékozódási pont,
amely ráadásul senkit nem
zavar.
(Folytatjuk.)

Az én Szegedem

Micsoda különbség! Az Égő Arany házának eredeti terve és az „összement” toronyház.

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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Závada Pál: Örömmel tértem vissza gimnazista
korom kedves városába

Annak örül, ha az előadás valami újat tud megmutatni a szövegéből

Már javában próbálják a
Szegedi Nemzeti Színház
művészei Závada Pál Az
utolsó üzlet című darabját. Az ősbemutatót november 23-án tartják. Az
első olvasópróba után beszélgettünk a szerzővel.
– Régi kapcsolat fűzi Szegedhez, hiszen ide járt
gimnáziumba, és azóta is
rendszeresen visszatér a
városba. Ezúttal Az utolsó
üzlet című darabját állítják színpadra a Szegedi
Nemzeti
Színházban,
amelynek olvasópróbái elkezdődtek. Mondhatjuk,
hogy ez a színdarab egy
regényből nőtt ki?
– Ez így van, mégpedig
Spiró György biztatására,
aki nemrég még művészeti
tanácsokkal segítette a
társulat munkáját, és aki
hallott engem fölolvasni
ebből a készülő regényből.
Az ő ajánlására szerződtek
velem erre a közös színházi munkára, én pedig
örömmel tértem vissza
megint gimnazista korom
kedves városába.
– Radnótis diákként
sokat járt színházba, de
eleinte inkább a zenés
műfajt kedvelte, mert el-

Író a színészek között. A szerző röviden el is mesélte a darabját az első olvasópróbán.
zseniális Vaszy Viktor karmesternek köszönhető – ez
volt az ő nevéhez fűződő szegedi opera aranykorának
utolsó szakasza. Olyan Mozart-, Verdi-, Wagner- és
Puccini-előadásokat vezényelt, amelyekben Karikó Teréz, Berdál Valéria, Gyimesi
Kálmán vagy Gregor József
énekeltek, engem pedig az
opera-előadásokon keresztül
tettek színházrajongóvá.

nak, ahonnan szívesen kirándulok mondjuk fölolvasásra
vagy vidéki közönségtalálkozóra. Azt pedig, úgy gondolom, kivételes szerencséjének tekinti minden szerző,
ha darabjának színházi próbája miatt mozdulhat ki az
íróasztala mellől.
– Röviden elmesélte a
próbán a színészeknek,
miről szól a darab, és
némi bepillantást nyerhe-

– Most, amikor először leszek majd annak tanúja, hogy Lukáts Andor irányításával hogyan teremtik újjá ezt a történetet a szegedi színészek, még további tanulságokat és
élményeket remélek – mondta Závada Pál.
mondása szerint a prózai
előadásokon olyan rossz
helyen ült, hogy nem hallotta a szöveget.
– Igen, emiatt inkább a
legendás opera-előadások
felejthetetlen élményei hagytak bennem igazi nyomot. Az
1969–73 közötti évekről van
szó, vagyis mindez még a

– A regényírás magányos tevékenység, a színház
igazi csapatmunka. Az első
olvasópróbán látszott, hogy
élvezi a közös munkát.
Azért, gondolom, néha viszszavágyik a regényírás
csöndes magányába is.
– Ez a csöndes magány
mondható inkább általános-

tett a stáb a szöveg megszületésének
körülményeibe is. A színészek és
a rendező igénylik, hogy a
szerző minél többet áruljon el számukra a darabról, vagy inkább szeretik,
ha senki nem próbálja befolyásolni őket, amikor értelmezik a szöveget?

– Nekem nincsenek általánosítható tapasztalataim – kevesebb esetről is
számolhatok be, mint a rendezők vagy a színészek,
akik gyakrabban kerülhetnek ilyesféle dilemma elé.
Szerintem a rendezőnek
kell eldöntenie, hogyan képzeli, akar-e számítani a
szerző további segítségére.
Ha meghívnak az első olvasópróbára, de az csak afféle udvariassági látogatás,
további találkozót pedig
nem beszélünk meg – az is
világos és akceptálható
üzenet. Mások viszont a
szorosabb együttműködésben hisznek. Sőt, dolgoztam már társulattal úgy is,
hogy szinte folyton ott kellett ülnöm, és közösen gyúrtuk a szöveget, amíg csak
lehetett. Ilyenkor igyekszem
arra törekedni, hogy aktív
jelenlétem az előadás javára váljon, ne pedig a leírt
szövegemet védjem.
– Az utolsó üzlet a magyar történelem egyik legválságosabb
időszakában, a német megszállást
követő hetekben játszódik,
amikor már nem lehet halogatni a döntéseket sem a
politikusoknak, sem a katonáknak, sem az olyan
polgároknak, akiket akaratuk ellenére a történelem
állásfoglalásra kényszerít.
Weiss Manfréd, az ország
leggazdagabb
iparmág-

nása már nem él ekkor, de
a családja tagjai azt latolgatják, hogyan menthetnék meg az életüket. A
legtöbben már kereszténynek tartják magukat,
mégis osztozniuk kell a zsi-

foglalt erkölcsi dilemmákat,
nézetütközéseket – mint
ahogy a történet kialakításának részleteit is – együtt
kezdtük megvitatni, a tanulságok pedig igencsak hasznomra váltak írás közben.

Az utolsó farsang

A darab 1944-ben játszódik. Főszereplői az ország legnagyobb vállalatbirodalmának tulajdonosai, de zsidó származásuk miatt üldözöttek. Megmenekülésük fejében a
gyáraikat és a birtokaikat adják majd át az SS-nek. Az
utolsó farsangra összegyűlnek a családi kastélyban. Aggodalmaik kettősek: egyrészt hogyan sikerülhet megmenteniük az életüket, másrészt pedig a rendkívüli helyzetben
mihez kezdjenek egymás közti viszonyaikkal. Különösen
ami Kohner Artúr nagytőkést, a feleségét, Weiss Helént, a
jelentős örökség tulajdonosát, illetve a vagyontalan rokont,
a fiatal özvegy Valériusz Lolát illeti, aki Kohner titokban tartott szeretője. Kohner Artúr: Kárász Zénó, Kohnerné Weiss
Helén: Szávai Viktorné, Valériusz Lola: Menczel Andrea.
dók sorsában. Megannyi
morális dilemma kiindulópontja ez a helyzet, melyeket apránként kibonthat a
szerző a darabban.
– Először is el kell mondjam: az, hogy belevágtam a
Weiss Manfréd-örökösök ismert történetének földolgozásába, Rózsa János filmrendezőnek köszönhető, aki
már másfél éve lankadatlan
munkakedvvel
ösztökél
mindkettőnket, engem is,
saját magát is egy erről
szóló, beteljesülendő filmterv kidolgozására. Ez azt jelenti, hogy a kérdésbe

Most, amikor először leszek
majd annak tanúja, hogy Lukáts Andor irányításával hogyan teremtik újjá ezt a
történetet a szegedi színészek, még további tanulságokat
és
élményeket
remélek. A szerző ugyanis
nem arra az örömre vágyik
igazán, hogy a már addig
megírtakat lássa viszont a
színpadon, hanem arra,
hogy az előadás – az olvasmányélmény nyomán – eredeti módon legyen képes
valami újat fölmutatni.
Szincsok György
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Tíz dolog, amit a Fekete-tenger gyöngyéről tudni érdemes

Szeged testvérvárosa és első lakótelepének névadója: Odessza

peslapot, kulcstartót, sőt
még házilag készített KGBigazolványt is vásárolhatunk.
7. Mire érdemes odafigyelni?
Mindig nézzünk az orrunk
elé és olykor fölfelé. Az előre
nézés azért fontos, mert a
járdák olyan állapotban vannak, mintha a második világháború óta nem nyúltak
volna a lebombázott utcákhoz. Ráadásul a járdák sok
helyütt roncstemetők is, azaz

Azon túl, hogy Szeged testvérvárosa, és a Tisza-parti
város legrégebbi lakótelepének névadója, keveset tudunk a Fekete-tenger partján fekvő városról. Megnéztük. A Patyomkin lépcsőt
sem hagytuk ki.
Odessza Ukrajna egyik legnépesebb, kulturális értelemben az egyik legfontosabb
városa, ugyanakkor a hatalmas ország egyik legforgalmasabb gazdasági csomópontja is. Aki még a szovjet
időkben járt a városban, nagyon nagy változásokat tapasztalhat.
1. Nehéz eljutni oda?
Nem, pedig Odessza egy
szélességi körön fekszik Szegeddel, csakhogy a Románián (és esetleg Moldován)
át vezető utat kevesen vállalják. Pedig a Jás (Jászvásár),
Kisinyov (Kisjenő) útvonal vonattal, busszal és személyau-

A kikötő látképe a Patyomkin lépcsőről.
közeledését, amivel az oroszok érdekeit szolgálja. Ez
azonban a hétköznapokban
nem jelent előítéletet a magyarokkal szemben. A városban amúgy rengeteg etnikum
él egymás mellett békességben, így a boltokban, pálya-

A számtalan bolhapiacon szinte minden kapható.
tóval is sok érdekességet
kínál.
2. Biztonságos Ukrajna?
Odessza messze fekszik
a két szakadár régiótól, Luhanszktól és Donyecktől, ám
viszonylag közel az oroszok
által elfoglalt Krím félszigethez. Ez azonban egyáltalán
nem látszik a város életén, a
hétköznapok épp olyan csendesen folynak, mintha a
szomszédjával teljes békességben élő országban lennénk.
3. Szeretik a magyarokat?
A hivatalos magyar politika kifejezetten ellenséges
Ukrajnával szemben, ami főként annak tudható be, hogy
az Orbán-kormány minden
rendelkezésére álló eszközzel igyekszik blokkolni Ukrajna uniós és NATO-s

szimbóluma, ahol olyan hatalmas új épületek sorakoznak, mint a grandiózus
Gagarin Plaza. Léteznek persze fizetős strandok is, luxuskiszolgálással.
9. Lehet nosztalgiázni
Odesszában?
Igen, már csak az a kérdés, hogy a cári vagy a szovjet időket szeretnénk felidézni. A cárok iránti nosztalgiát
kelthet a Puskin-emlékhelyek
és a Nagy Katalin-szobor kör-

udvarokon, piacokon az
ukrán és az orosz mellett hallani örmény, azeri, grúz szót,
és egyéb posztszovjet köztársaságok polgárait.
4. Mit érdemes megnézni?
Az igazi látványosságok
viszonylag közel vannak egymáshoz a történelmi belvárosban. A Puskin utcán
minden második épület múzeum, vagy egy híres emberhez fűződik, amire emléktábla utal. Itt lakott száműzetése idején maga Puskin is.
Ez az utca kivisz a városháza
előtti térre, ahol Puskin
szobra emlékeztet, hogy
Odesszában írta meg az író
az Anyegin másfél fejezetét.
A közeli sétány közepén található a tengerre vezető Patyomkin lépcsősor, amelyet
Szergej Mihajlovics Eisenstein

klasszikus filmje, a Patyomkin
páncélos tett világhírűvé. Holott állítólag a filmbeli mészárlás nem is a lépcsősoron
történt. Nem messze látható a
várost elfoglaló Nagy Katalin
cárnő szobra és a világhírű
operaház épülete is. Utóbbi
hasonlít a szegedi színház
épületére.
5. Miről híres még
Odessza?
A Fekete-tenger partján
fekvő város természetesen
népszerű üdülőváros, amit a
Fekete-tenger gyöngyének neveznek. A XIII. században Kotjubievónak, a török hódoltság
idején Hadzsibejnek hívott település spanyol, francia és
angol építészek keze nyomán
nyerte el mai szerkezetét.
Ezen a sok pusztítás sem változtatott sokat, bár a második
világháború súlyos nyomokat
hagyott maga után.
A virágkor kezdetét II. Katalin uralkodásának idejére
teszik, aki tengerészeti és kereskedelmi bázist építtetett a
spanyol De Ribas admirálissal. Új lendületet a XIX. században kapott a város,
amikor hat évtizeden át szabad kikötőként működött.
Vonzotta a török, bolgár,
görög és zsidó kereskedőket,
de szép számmal jöttek ukránok és oroszok is.
Városkutatók az elmúlt
években be akarták bizonyítani, hogy az Odessza elnevezés a közeli Bug folyó menti
egykori görög település,
Odesszosz nyomán ragadt a
városra. Most mindenesetre
a görög állam támogatásával
helyreállítják a tengerparti
sétánynál található ógörög
emlékeket.

6. Mennyit
ér a pénzünk
Ukrajnában?
Szinte fillérekért tömegközl e ke d h e t ü n k :
egy villamosjegy
ára három hrivnya (körülbelül
A hatalmas operaház, amely hasonlít a szegedi színházra.
35 forint). A 1015 utast befogadó városi kisbuszokat is a gazdájuk egyszerűen lesze- nyéke, vagy az az óriási obeérdemes kipróbálni, mert reli a rendszámot, és a sor- liszk, amelyet II. Sándor tiszidőutazásban lesz részünk. sára hagyja a rozsdásodó teletére emeltek, és abban a
A borzalmas műszaki állapot- járgányát. Felfelé pedig azért hatalmas parkban áll, amely
ban lévő járatokon még kala- kell figyelni, mert az épületek a Csernomorec Odessza stauznál kell ugyanis megváltani homlokzatai hihetetlenül le- dionjának is otthont ad. Ez
pusztultak; bármelyik pilla- utóbbiban tartottak meccsea jegyeket.
Ezer forintnak megfelelő natban a fejünkre pottyanhat ket a 2012-es lengyel–ukrán
hrivnyából bőséges ebédet akár egy fél erkély, akár egy rendezésű foci-Eb-n is.
A szovjet korszakra utal a
rendelhetünk mindenütt. Rá- pufók angyalka szobra.
8. Hol érdemes szóra- főpályaudvar homlokzata,
adásul óriási a választék, hiamelynek a felirata: Odeszszen a grúz konyhától a kozni?
Odessza igazi fürdőváros. sza, a hős város. A tengerlengyel specialitásokon át a
besszarábiai különlegessé- Sok városi strandon ingyen parti település kapta meg
gekig mindent kipróbálha- élvezhetjük a napsütést, a elsőként ezt a megtisztelő eltunk. A szállás is olcsó, tiszta, kellemes hőmérsék- nevezést a második világháráadásul a lepusztult hom- letű tengert. Kiemelkedik kö- borúban, és erre a mai napig
büszkék a helyiek. Szinte
semmit nem változott a szovjet idők óta az a park sem,
ahol a nagy honvédő háborúban elesett matrózoknak állít
emléket egy hatalmas vörös
márvány obeliszk.
10. Odessza ukrán vagy
orosz?
Egyik sem, illetve mindkettő. A helyiek inkább azt
mondják: ők odesszaiak. A
város története sok etnikumhoz kötődik, így a két domiÁrkádia városrész felé, Csajkával.
náns nép mellett a valaha a
lakosság egyharmadát adó
lokzatok mögött igényesen zülük az Árkádia város- zsidók, a szép számban idefelújított lakások rejlenek. részhez tartozó tengersza- települő örmények, grúzok,
Szuvenírt potom áron a kira- kasz, amelyre boltokkal, szál- moldávok, bolgárok, görögök
kodóvásárok egyikén szerez- lodákkal, éttermekkel, kávé- is a sajátjuknak érzik ezt a
hetünk be: részletes tér- zókkal szegélyezett sétány különleges hangulatú várost.
Szincsok György
képet, matrjoska babát, ké- vezet. Ez a modern Odessza
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Különleges show-t ígérnek

Felcsendülnek a legnagyobb slágerek
Páratlan zenei csemegét és
látványt kínál a 11 tagú, kubai
Habana Social Club zenekar a
világhírű Tropicana Club szólótáncosaival november 14-én
este az IH Rendezvényközpontban.

A kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a Habana Social Club zenekar
2018-as világkörüli turnéjára kiegészült a Tropicana Club szólótáncosaival, így egy különleges
műsorral várja mindazokat, akik
egy igazi karibi élményre vágynak.
A Habana Social Club a
sajtó szerint méltó utódja a
Buena Vista Social Clubnak, legalább annyi fülbemászó slágerrel, mint elődje. A Buena Vista
Social Club 2014-ben az Adios
Tour keretében búcsúztatta el a
közönségét, ami után még inkább megnőtt a Habana Social
Club népszerűsége. A több mint
fél évszázados múlttal rendelkező Habana Social Club alapító
tagjai közül már eltávoztak néhányan az élők sorából, így a jelenleg 11 fős zenekar az
évtizedek során többször megújult, fiatal virtuóz zenészek is
csatlakoztak az idősebb zenekari tagokhoz.
Clemente Hechevarria és
Rubén Gonzalez alapítók szerint
„a kubai nép életéhez, sorsához, emlékeihez egy-egy dal kötődik, amelyek a világ minden
emberéhez szólnak, kivétel nélkül mindenki magáénak érez-

heti a mi bánatunkat és boldogságunkat. Ez a zenei örökség
óriási alázatot és felelősséget
kíván tőlünk, előadóktól”.
A különleges show nézőiként megtapasztalhatják a
kubai életérzést, a Habana Social Club dalai mellett számos
latin-amerikai világsláger akusz-

tikus átdolgozást is hallhatják
majd. A zenei utazáson felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek, a Flor palida, Chan-Chan,
Bailando, Vivir Mi Vida, Che
commandante, Guantanamera,
Caballo viejo vagy a Se que te
amo, amelyet Ricky Martin is feldolgozott.

POSTABONTÁS

Korai még ünnepelni

Van mit ünnepelni? Úgy tűnik,
hogy a Fidesznek igen, mert
végre, sok év után sikerült Szegeden tisztességes önkormányzati vezetőket sok-sok hercehurca és az igazságszolgáltatás
„bekebelezése” árán a Gyulai
Járásbíróságnak első fokon elítélni. Okként „hűtlen kezelést”
jelöltek meg, az ítélet nem jogerős. A bírósági és ügyészségi
álláspont szerint 40 millió forintos kárt okoztak Szeged városának azzal, hogy olyat tettek,
amit évek óta az ország minden
nagyobb város vezetése megtesz: nevezetesen ingyen parkolóbérleteket juttattak egyes
prominens személyeknek.
Ennyi a hír lényege, illetve
Botka László polgármester és
Mózes Ervin címzetes főjegyző
közleményben koncepciós eljárást emlegettek (jogosan!),
mert a Fidesz már a bíróságokra is rátette a kezét. Ez egy
általánosan bevett szokás Fideszéknél, illetve az illiberális demokratikus országokban, mint
amilyen – Orbán szerint – Magyarország is.
Jut eszembe, éppen a napokban jelezte egy német politikus, hogy a demokrácia
minden esetben liberális, és
ami illeberális, az nem demokrácia.
Milyen igaz, teszem hozzá,
mert a demokráciának éppen
az a lényege – egyebek kö-

zött –, hogy a vita tárgyában a
többség (a nép) szava dönt,
ami kötelező a kisebbségre
is. De hát ezt már az óvodások is tudják.
Folytatva Botka és Mózes
közleményét az ítélettel kapcsolatosan, azt is megjegyezték, az
ítélet célja az, hogy bemocskolják Szegedet, meg persze a
szegedi városvezetést. Bízom
benne, hogy ez nem fog sikerülni, bármilyen sanda szándék
vezérli is a Fideszt. Persze a hatalmi oldal, a kormánypártiak,
mint ahogy írja a kormánypropaganda, a felsorolt „bűnözőknek” a Fidesz szerint azonnal
távozniuk kell a közéletből,
élükön a város polgármesterével – jegyzi meg a KDNP képviselője, persze szemérmesen
elhallgatva (mint ahogy illik a
keresztény embernek) a „főbűnös” nevét…
De van ennek a történetnek
egy emblematikus szereplője
még: Szabó Bálint jogász, aki
nagy hangerővel, feltűnő
módon és botrányos viselkedésével indította el a lavinát. Nyilvánvalóan a Fidesz bátorítása
és támogatása mellett. De az is
lehet, hogy csak „be…”, javítok!,
be akart duzzadó lelkesedésével Orbánnál vágódni.
De ki ez a jogász? Bevallom,
hírét sem hallottam ez idáig. A
Fidesz tagja? Netán a párt lelkes barátja és támogatója?

Még azt is kinézem belőle (személyesen persze nem ismerem, de hangos megnyilvánulásai és a média hírei árulkodtak róla!), hogy egy fizetett
zsoldos. Mert hiszen ki az a –
már elnézést – hülye, aki ingyen
felajánlja a drága idejét? Mert
mint tudjuk: az idő pénz, sőt
több mint pénz.
Szabó Bálint rossz ajtón kopogtatott. Mert ha nagy fogást
akart volna, akkor éppen „gazdáját” kellett volna vegzálnia.
No, persze a 40 millió is nagy
pénz a földi halandóknak (és ha
van realitása a hűtlen kezelésnek, bűnhődjön a bűnös!), de a
több száz vagy ezer milliárd
azért egy „kicsivel” nagyobb
összeget tesz ki. Ezért ezt a stációt Orbán Viktornál kellett
volna kezdenie. Megláthatja –
ha lesz hozzá bátorsága –, hogy
nagy fogása lenne, lehetne. És
még a dicsőséget is learathatja
a végén – ha túléli az egészet.
Egy komoly és becsületes (?) jogászhoz nem illik az ilyen alantas munkát bevállalni, amikor a
nagy halak élik világukat: hol
jachttal, hol luxusrepülővel vagy
az üres futballstadionokban…
ábrándozva a régi szép időkről.
Nota bene, Szabó Bálint úr! Az
a posványos út, amit mostanában jár, egy csöppet sem veszélytelen, különben is, ma már
nem divat fizetett zsoldosnak
lenni.
Ünnepelni pedig nagyon
korai volna még!
Kutnyik Pál

Császár és Király is járt a Gagarin-iskolába

Andrea felismerte magát a fotónkon
– Felismertem magam abban
az augusztusi lapszámban,
ahol a Kolozsvári téri iskoláról
jelentek meg régi fotók. Az
egyiken kislányként én állok
sok társam mellett az évzárón, virágcsokorral a kezemben – kereste meg szerkesztőségünket a szegedi Császár
Andrea. Az asszony a 46 éves
osztálytalálkozón is megmutatta a képet, de régi diáktársaival végül abban maradtak,
hogy az nem az osztályukról
készült, csak Andrea látszik
közülük.
A Jurij Alekszejevics Gagarin Általános Iskola 8. B
osztálya 1972-ben ballagott,
azóta idén találkoztak harmadszor. Az ötfős csapat nevetve meg is jegyezte,
2022-re jobban össze kell

szedniük magukat, hogy az
ötvenedik jubileumra többen
lehessenek. 32-en végeztek,
de előfordult, hogy 36-an jártak Szerényi Tiborné osztályába. Andrea ikertestvére,
Ferenc is velük tanult, sőt a
két Császár mellett még egy
Király nevű gyerek is járt az
osztályukba.
Találkozójukon felidézték,
hogy legtöbben a környező
móravárosi utcákban nőttek
fel, az ő idejükben volt új az
iskola, és a 16 osztályos intézményben délelőtt az alsósok, délután a felső tagozatosok tanultak. A jól felszerelt épületben kezdettől
fogva volt napközi, étkező és
hatalmas udvar. Felnéztek a
tanáraikra, és bár néha körmöst és a fejükre kanyarított

„savanyú cukrot” is kaptak, a
szigorú számonkéréssel alaposan beléjük sulykolták a
tudást. Otthon a büntetésekről nemigen számoltak be,
mert könnyen megkapták
volna a szülőktől a folytatást.
A tanítók, tanárok különben sokat segítettek nekik,
ha megkérték őket. Olyan kiemelkedők is akadtak köztük, mint a rajzot tanító
Zombori László festőművész.
Köpenyt kellett hordaniuk,
ünnepeken
egyenruhát,
mégis azt mondták, nagyon
szerették az iskolát. Hozzátették, nem kínálkozott
annak idején annyi más kikapcsolódási lehetőség, mint
a mostani gyerekeknek. Ők
az osztálytársaikkal szabadidejükben mezítláb az utcán

rúgták a port, örültek minden
közös kisdobos- és úttörőprogramnak, tömegsportnak, őszi munkának, ami
paprika-,
szőlőszedésből
vagy kukoricatörésből állt.
Vitték őket bábszínházba.
Emlékezetes maradt nekik,
hogy cirkuszosok többször állítottak sátrat a Kolozsvári tér
füvén, és egyszer olasz társulat érkezett, a Kormányos utcában álltak a lakókocsijaik,
és azok között teregették ki a
ruháikat. A gyerekek meg vödörszámra gyűjtötték a csigát az olasz mutatványosoknak, amiért belépőjegyeket kaptak cserébe.
A 8. B továbbtanult, többek között élelmiszer-eladó,
szakács, óvónő és járványügyi
ellenőr is került ki közülük.

Nem tudni már, melyik évben, de mindenképpen a felső
tagozatos 8. B-ről készült a fotó.

Császár Ferenc, Pópity Erzsébet, Forgács Éva, Császár
Andrea és Huszta Ágnes a szigorú, de segítőkész tanítókról és tanárokról mesélt.
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Hosszabbított a kapitány. A MOL-PICK Szeged
bejelentette, hogy a svéd világklasszis, Jonas Källman
2020-ig hosszabbított a klub-

bal. A 37 éves csapatkapitány szerződése 2019-ben
járt volna le, ezt toldották
meg még egy esztendővel.
A háromszoros BL-győztes,
olimpiai ezüstérmes szélső
2014-ben igazolt a Tisza
partjára, és két évig még biztosan marad.
Győzelemmel mutatkozott be. A magyar férfi kézilabda-válogatott megbízott
szövetségi kapitánya, Csoknyai László győzelemmel kezdett a kispadon. A mieink
Szlovákia ellen léptek pályára az Európa-bajnoki selejtező 1. fordulójában, és
nyertek 30–22-re. A győzelemből alaposan kivette a részét a MOL-PICK Szeged
három „B”-je: Bodó Richárd
3, Balogh Zsolt 4, míg Bánhidi Bence 6 találatig jutott
északi szomszédunk ellen.
szeGedi ranGadó. Az NB
III Közép csoportjának 14.
fordulójában jön a szegedi
rangadó: a Szeged-Grosics
Akadémia fogadja a SZEOL
SC gárdáját. A két csapat
legutóbb a másodosztályban csapott össze a
2016/2017-es idényben.
Akkor Gyulán 1–0-ra nyertek
a hazaiak, a szegedi mérkőzésen 3–1-es vereséget
szenvedett a SZEOL a
SZVSE-pályán. A helyszín ezúttal is Gyula lesz.
Érem nÉlkül. Major
Endre a legjobb nyolc között
búcsúzott a celjei para-asztalitenisz világbajnokságon.
Az ATSK Szeged versenyzője
sikerrel vette a csoportkört,
majd a későbbi aranyérmes
dél-koreai Kim Hyeon Uk-tól
kapott ki. A riói paralimpián
negyedik helyet megszerző
Major a szlovéniai vb előtt a
világranglista harmadik helyén volt.
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Érmes Eb-szereplés

Együtt vagyunk erősek

Támogatói csúcstalálkozón
látta vendégül az NKM Szeged VE bajnokait és edzőit a
klub névadó szponzora. Volt
mire büszkének lenni 2018ban.

Nem kellett sokat utaznia a
magyar kick-box-válogatottnak az Európa-bajnokságra.
Szlovákiában, Pozsonyban
léptek tatamira hazánk legjobb sportolói, akik közül a
szegediek is szereztek érmeket.

Összesen harmincöt ország
mintegy ötszáz versenyzője érkezett Szlovákia fővárosába.
A magyar válogatott is szép
számmal képviseltette magát,
a keretben a szegedi Combat
„D” SC-ből is voltak versenyzők. 60 kilogrammban Nagy
Ritának ezúttal nem jött össze
az érem, a nyolc között ért
véget számára a kontinensviadal. Zsarkó Dániel Péter (74
kg) egy sajnálatos térdsérülés
miatt az elődöntőben nem tudott kiállni, így a harmadik helyen végzett. Mivel tizenhatos
tábláról indult, így már két
győzelme volt, egy török és
ukrán féllel szemben. Vida
Ádám a +94 kilogrammosak
mezőnyében izraeli riválissal
szemben harcolta ki az elődöntőbe jutást. Onnan azon-

Zsarkó Dániel Péter, a Combat „D” SC versenyzője
a bronzig menetelt.
ban már nem sikerült a fináléba kerülni, így maradt a
bronzérem.
A masters korosztályban
Vass Csabát csak a döntőben tudták legyőzni, így
ezüstéremmel térhetett haza, szintén a +94 kilogram-

Szeged Grand Prix

A target sprint eredményhirdetésén a dobogó legtetején
Jákó Miriam és Bacsa Gergő állhatott.
Szétlőtték a szegedi lila iskolát. De csak a céltáblákat
találta telibe a Szeged
Grand Prix népes mezőnye.
Immár harmadik éve rendeztek nemzetközi sportlövő versenyt Szegeden.
Összesen mintegy kétszáz
nevezés érkezett az idei Szeged Grand Prix sportlövő versenyre. Az ország minden
tájáról, valamint Szerbiából
és Romániából is érkeztek a
két olimpiai és három nem
olimpiai versenyszámot felvonultató viadalra. A légpuska
és a légpisztoly mellett a
számszeríjászok országos
bajnoksága is itt volt, futócél-

lövészet is szerepelt a kínálatban, valamint egy egészen
fiatal sportág, a target sprint.
1200 méter futás közben két
sorozat célba lövés, röviden
így lehetne összefoglalni a
sportágat, persze távolról
sem ilyen könnyű.
A kétnapos tornát ezúttal is
a Cél-Tudat SE szervezte, és a
dobogóra is delegált versenyzőket. Jákó Miriam a tízméteres légpisztoly számban egy
ezüstérmet csípett el, target
sprintben a dobogó legtetejére
állhatott fel a hölgyek mezőnyében, míg a férfiaknál a szintén cél-tudatos Bacsa Gergő
futott a leggyorsabban, és célzott a legpontosabban.

mosak mezőnyében. Az öszszesített éremtáblázaton Magyarország a kilencedik
helyen végzett. Harmincegy
ország csapata szerzett
érmet az Eb-n, az első hely
toronymagasan az orosz válogatotté.

Amint arról lapunk is beszámolt, 2018-ban az NKM
Szeged VE lett 2018-ban Magyarország legeredményesebb
egyesülete, ami a hazai pontversenyt illeti. Ehhez pedig rengeteg nemzetközi siker is
párosult, elég csak Kárász
Anna és Birkás Balázs világbajnoki címeit megemlíteni, vagy
az evezősöknél a magyar junior nyolcast, amely egység
szegediekkel a soraiban történelmi eredményt produkált,
amikor a korosztályos világbajnokságon a hatodik helyen ért
célba.
Sík Márton, a klub szakmai vezetője a csapatmunkát emelte ki, hiszen
mindenki teljesítményére
szükség volt ahhoz, hogy a
szegedi legyen a legsikeresebb klub Magyarországon.
Idén is volt mire büszkének
lenni. Ezt dr. Szentkereszty

Ákos, az egyesület elnöke is
elmondta, továbbá hozzátette, a szegedi bajnokok példaképek, akik rengeteget
dolgoznak. De még többet
kell dolgozni, hiszen jövőre
Szegeden lesz a vb, ahol –
bár a kajak-kenuban ez lehetetlen – reméli, hogy a szegedieknek lejt majd a pálya.
– Az lesz a legfontosabb,
hogy jövőre minden szakágban minél több szegedi ott legyen a kvalifikációs világbajnokságon. Házigazdaként
tudjuk megmutatni az egyesület erejét szegedi közönség
előtt. Mellette kicsit csendesebb háttérmunkával építjük
a jövőt, azért, hogy minél magasabb szinten mehessen a
szakmai munka – mondta
Petrovics Kálmán, az NKM
Szeged VE igazgatója.
A munka jövőre is az NKM
támogatásával folyhat. Bally
Attila, az NKM Áramszolgáltató
és NKM Földgázszolgáltató vezérigazgatója biztosította a versenyzőket és a szakmai
vezetést, hogy továbbra is minden segítséget megadnak a
klubnak.

Elhozták az Üstökös Kupát

A PC TRADE Szeged KKSE női kézilabdagárdája négy csapattal – U13, U12 I., U12 II., U11 – utazott Dunaújvárosba,
az Üstökös Kupára. A termés egy aranyérem, a kupa és a
legjobb U12-es kapusnak járó különdíj!
Kezdjük a legkisebbekkel: az
U11-es csapat a csoportmérkőzésen az előkelő második
helyen végzett, így a torna
másnapján ők a 4–6. helyezésért léptek pályára. Buchholcz-Huba Dóra tanítványai
nagyon jó mérkőzéseket
játszva végül hatodikok lettek a tizenkét csapatos mezőnyben, ezt a korosztályt a
Szeged SE nyerte.

Az U12-es korosztály I.
csapata – a gyermekbajnoksághoz hasonlóan – a tornán
egyszerűen nem talált ellenfelet. Magabiztosan, nagy fölénnyel nyerték a lányok
valamennyi mérkőzésüket,
egyben a kupát is, sőt, Majoros Gréta a legjobb kapusnak
járó díjat is hazavihette.
Ugyanezen korosztály II-es
csapatának sorsa nem ala-

Az U12-es korosztály I-es bajnokcsapata.

kult ilyen fényesen. Miklós
Dániel egy mérkőzésen
vesztette el két meghatározó játékosát: Magony
Janka kéztörést, míg Báló
Gréta bokasérülést szenvedett. A csapat szereplése a
tornán így veszélybe került,
ám az Üstökös Kupa szervezői segítségünkre siettek:
engedélyezték, hogy U12 I.
csapatból Rácz Lilla pótolhassa a sérült játékosokat.
Csere nélkül, de sikerült lejátszani az összes mérkőzést, és a hatodik helyet
elcsípni.
A legidősebb,
U13-as alakulat a
legerősebb
és
egyben
végső
győztes Győrrel
kezdett, a vereség pedig azt jelentette,
hogy
egyetlen vesztes
meccsel ugyan,
de a tornán így
már csak a negyedik
helyért
utazhat a csapat.
A lányok összes
hátralévő mecscsüket igazi csapatként meg is
tudták nyerni.
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köNyV- éS filmBemutató
Időpont: november 5., hétfő,
17 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
I. emelet
A könyv: Wisinger István: Egy
elme az örökkévalóságnak –
Neumann János regényes
élete. A film: Neumann János
és Egy magyar marslakó.
a BeNNüNk ketyegő
órák: alVáS, BioritmuS
éS egéSzSég
Időpont: november 6., kedd,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Dr. Purebl György pszichiáter,
pszichoterapeuta előadása a
Pedagógiai esték sorozatban.
lélektől lélekig
Időpont: november 7., szerda
18 óra

Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház
Zenés irodalmi est Tóth Árpád
halálának 90. évfordulója tiszteletére. Fellép többek között
Czene Zoltán, Lányi Nicolette,
Altorjay Tamás, Vajda Júlia és
Klebniczki György.
magyarorSzágtól aNgliáig, a Székely paraSztdaloktól a Jazzig
Időpont: november 7., szerda,
19 óra
Helyszín: az SZTE rektori épületének díszterme
Koncert Seiber Mátyás életművéből.
BreStyáNSzki BoroS rozália: SzaBadSágharc
Időpont: november 7., szerda,
19 óra
Helyszín: Reök-palota
A színházi előadás szereplői:

Arany János és mindenki más:
Kálló Béla szabadkai színművész, Petőfi Sándor: Tóth Péter
Lóránt versmondó, versvándor.
Voodoo papa & Szokolay doNgó BalázS-koNcert
Időpont: november 8., csütörtök, 20 óra

Helyszín: Millenniumi Kávéház, Dugonics tér

A Voodoo Papa Duo két multiinstrumentalista jóbarát
nagyzenekari hangzást idéző, elsöprő energiájú formációja – Szert Zsigmond egyszerre szólaltatja meg a
szájharmonikát egy minimál
dobfelszereléssel, Fejér Simon Pál pedig akusztikus és
elektromos gitárokon játszik
és énekel.
Szegedi Jazz Napok
Időpont: november 9., péntek,
19.30
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Deák Big Band-koncert
Zenekarvezető és karmester:
Kiszin Miklós, közreműködik:
Frankie Látó (hegedű). Az
együttes 2009 októberében
alakult a szegedi Deák Ferenc
Gimnázium lelkes diákjaiból,
néhány tapasztalt helyi muzsikus támogatásával.
Szakcsi Jr Trió+
A trió tagjai: ifj. Szakcsi Lakatos Béla (zongora), Lakatos

Pecek Krisztián (bőgő) és Balázs Elemér (dob). Közreműködik: ifj. Oláh Kálmán
(szaxofon).
Arild Andersen – Daniele Di
Bonaventura Arctic Duet
Arild Andersen (nagybőgő) a
legújabb zenei projektjével
érkezik, amelyet a „tangóharmonika”, a bandoneón
új európai sztárjával, az
olasz Daniele Di Bonaventurával hoztak létre.
Időpont: november 10., szombat, 19.30
Santa Diver-koncert
A zenekar tagjai: Kézdy Luca
(hegedű, elektronika), Szesztay Dávid (basszusgitár) és

Szegő Dávid (dob). Kézdy Luca
hegedűművész-zeneszerző
kétségkívül az egyik legfigyelemreméltóbb jelenség a hazai
(nem csak jazz) mezőnyben.
Kreatív, intelligens, sokoldalú
és vonzó egyéniség, de legfőképpen: ragyogóan tehetséges.
Hang Em High-koncert
A nemzetközi freakcsapat tagjai: Lucien Dubuis (basszusklarinét), Bond (basszusgitár,
elektronika) és Alfred Vogel
(dob, ütősök). 2013-ban alakultak, de már Európán kívül is
népszerűek a mai modern
zenei színtéren. Extravagáns
future-rock/jazz-punk zenéjük
beskatulyázhatatlan.
Get The Blessing-koncert
A jó nevű brit Get The Blessing
az utóbbi évek legmagasabban jegyzett dzsesszegyüttese
Britanniában.
A csapat tagjai: Pete Judge
(trombita), Jake McMurchie
(szaxofon), Jim Barr (basszusgitár) és Clive Deamer (dob).

Szeretne 2 darab kétszemélyes belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba a Habana Social Club zenekar november 14-i koncertjére? 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: november 7. 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: Nagy Péter Európa-bajnoki bronzérmes súlyemelő. A nyertes: Hatibovics Vanessza. Gratulálunk!
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HoRoSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Ügyeljen rá, hogy ne
bonyolódjon léptennyomon konfliktusba az
ismerőseivel. Nem kell,
hogy mindig mindenben
Öné legyen az utolsó szó.
Jobb a békesség!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Most, hogy volt mersze szembenézni a
valósággal, úgy érezheti, hogy sokkal jobban
meg fog tudni birkózni egy
kellemetlen helyzettel. Ez
így is van, bízzon magában!
IKReK (v. 21–vI. 21.)
Csak Önön múlik, hol
húzza meg a határt
egyes dolgokkal kapcsolatban. Ebben senki nem
fog segíteni, de ha jó a döntés, annak hosszú távú pozitív következménye lehet.
RáK (vI. 22–vII. 22.)
Ha valami egyértelműen nem megy,
nem kell erőltetni. Bármilyen fájdalmas is, le kell
zárni és túl kell lépni rajta.
Túl rövid az élet ahhoz, hogy
mindig hátrafelé tekintsen!
oRoSzLáN (vII. 23–
vIII. 22.) Törekedjen
harmóniára és kiegyensúlyozottságra életének azokon a területein is,
amelyeket eddig esetleg elhanyagolt! Az nem megoldás,
ha homokba dugja a fejét.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Tele lehet energiával és lelkesedéssel,
ám szomorúan veszi tudomásul, hogy a környezete
nem követi ebben a mentalitásban. Nincs más hátra,
egyedül kell belevágnia!
MéRLeg (IX. 23–X.
22.) A szíve mélyén
Ön is tisztában lehet
vele, hogy a türelmetlenség az egyik legnagyobb hibája. Pedig a türelem most
tényleg rózsát teremhet –
egyetlenegy tüske nélkül.
SKoRPIó (X. 23–XI.
21.) Javulás várható
az anyagi ügyeiben,
csak figyeljen oda, hogy
mire ad ki pénzt! Ha ügyesen oszt-szoroz, kigömbölyödhet a pénztárcája, sőt
egyéb öröm is érheti.
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Több dologgal
kapcsolatban is megváltozhatott a hozzáállása, és be kell ismernie,
hasznos volt egy-két ügyön
elgondolkodnia. A jövőben is
cselekedjen megfontoltan!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Túl sokan használhatják Önt lelki szemetesládának, és bár megtisztelőnek érzi mások bizalmát,
lassan teherként is nehezedik Önre. Keresse meg a leginkább járható utat!
vízöNTő (I. 21–II.
19.) Lassan kezdenek elcsitulni Ön körül
a hullámok, és végre
nyugodtabban telhetnek a
mindennapjai. Meg is érdemelte már a pihenést, használja ki minden pillanatát!
Halak (II. 20–III. 20.)
Olyan meghívást kaphat, amit nem illik
visszautasítani. Bár eleinte ellenére lehet a részvétel, a végén még kedvet is
kaphat hozzá. Igyekezzen
örömét lelni a társaságban.

2018. NOVEMBER 3., SZOMBAT

városrésztörténeti sorozatunkban többek között a Palánk
épületeinek eltűnéséről és az utca íves jellegének kialakulásáról emlékezünk meg a 6. oldalon. Az ódon, düledező
házakról, üzletekről azonban nem szóltunk. Ezek egy részét

November 3.
szombat

22/13
győző

egy 1947-es fotón mutatjuk meg. Akinek éles a szeme, böngészheti a szűcs és a cipész üzlete mellett Darázs István cégtábláit. Itt egy épületbádogos, víz-, gáz-, sőt gőzfűtésszerelő
kínálja szolgáltatásait. (Fotó: Fortepan/Kozma János)

DIAGNÓZIS
November 5., hétfő, 19.55
Szenzációs fül- és agyműtét.
Az előbbi visszaadja egy kisfiú hallását, a másik élhetőbbé teszi egy Parkinsonkóros ember mindennapjait.
FÓKUSZBAN
November 6., kedd, 17.30
A Szeged TV új műsora. Fókuszban a deszki polgármester, a nyugdíjas pénzügyőrök
és a megszűnő kultúrtao.
SZEMKÖZT
November 7., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
SZIN RETRO – RIPORTFILM
November 10., szombat,
21.05
A Szegedi Ifjúsági Napokról
több film is született. Sorozatunkban ezek közül válogatunk. Most az 1996-ban
készült kétrészes film második epizódját nézhetik meg.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős idő
November 4.
vasárnap

November 5.
hétfő

November 6.
kedd

November 7.
szerda

November 8.
csütörtök

November 9.
péntek

19/11
Károly

18/10
Imre

18/10
Lénárd

17/9
Rezső

16/8
zsombor

15/7
Tivadar

aNyaKöNyvI HíReK
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK HáZASSáGOT:
2018. 10. 19-én Szőke István és Csányi Rita, Kurai
Ferenc és Gali Gréta, Gogyán Róbert és Szekeres
Angéla; 2018. 10. 20-án
Landler Csaba és Oltványi
Dominika, Patik Máté és
Mészáros Annabella, Fancsali Kristóf és Nyeste Or-

solya, Aradi Péter és Berényi Nóra, Laudisz Attila és
Szabó Bettina Éva, Ádok
Róbert és Pál Anita, Baksán Tamás Miklós és Kristó
Zsuzsanna Ilona, Magyar
Zsolt Valér és Lippai
Noémi, Gosztola Lóránt és
Szabó Éva, Dusha Béla
Ernő és Mezei Anna Mária.
Gratulálunk!

FogaDóóRa
NOVEMBER 5., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00
(Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség –
Negyvennyolcas utca 12.),
15.00–15.30 (Bölcs utcai Családsegítő Ház), 16.00–16.30
(Jerney János Általános Iskola
– Jerney u. 21.)
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
NOVEMBER 6., KEDD
Lauer István: 16.00–16.30
(Szegedi SZC Gábor Dénes
Szakgimnázium – Mars tér
14.), 16.30–17.00 (Szegedi
SZC Déri Miksa Szakgimnázium – Kálvária tér 7.), 17.15–

18.00 (Kreatív Formák Alapítvány – Napos út 16., a nagycsaládosok épületében)
Nógrádi Tibor: 17.00 (Klebelsbergtelep, Összefogás Háza –
Zentai u. 31.)
Szénási Róbert: 16.30 (Petőfitelepi Művelődési Ház – Fő
tér)
NOVEMBER 7., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00
(Polgármesteri Hivatal Tápéi
Kirendeltség – Honfoglalás
u. 73.)
Dr. Binszki József: 17.00
(Francia utcai fiókkönyvtár
– Kossuth Lajos sugárút
69–71.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó:

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

14.00–15.00 (Képviselői iroda
– Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/9638137)
Szénási Róbert: 16.30 (Weöres Sándor Általános Iskola –
Űrhajós u. 4.)
Nagy Sándor: 16.00–17.00
(Kemes utcai óvoda – Kemes
u. 6.)
NOVEMBER 8., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik Dénes:
16.30–17.30 (Polgármesteri
Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas
utca 12.)
NOVEMBER 10., 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

