
Bővülnek az éjszakai járatok
Csütörtök és péntek hajnalban is közlekednek.
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Elhunyt 
Málcsika néni
Molnár Amália
gyermekorvos
több ezer szegedi
gyermeket gyógyí-
tott meg.

Élvonalban 
a szegedi 
röplabda! 
Hét évet kellett
várni az újabb
első osztályú
szereplésre.
Fotó: Kocsis Alíz

Virágzásnak indult Szeged,
ahol 1719-ben ötezren éltek

Polgárként éltek a III. Károly
által 1719-ben megadott jo-
gokkal és kiváltságokkal a
szegediek, s a város virág-
zásnak indult, fejlődött a ke-
reskedelem és a kisipar.
Szeged a vidék kereske-
delmi és gazdasági
központjává vált. Az
1700-as években
egyre többen tele-
pedtek le Szege-
den – mondta Bla-
zovich László (ké-
pünkön) egyetemi
tanár, középkor-
kutató, akivel in-

terjút készítettünk Szeged
napja alkal-
mából.
Interjúnk a
6–7. olda-

lon

Szeged új díszpolgára: Wollemann Mária
A városnapi ünnepi közgyűlésen
Botka László polgármester dísz-
polgári címmel tüntette ki Wolle-
mann Máriát, a Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Biokémiai Intéze-
tének egykori igazgatóját. Wolle-
mann Máriát még tanította
Szent-Györgyi Albert a szegedi
egyetemen. – Abban az időben ő
volt az egyetem rektora, ami meg
is látszott az intézmény szellemi-
ségén. A korábban jellemző po-
roszos tekintélyelvűség helyett a
szabadság és a humanizmus
szellemisége dominált a szegedi
egyetemen – nyilatkozta lapunk-
nak Wollemann Mária.
Interjúnk az 5. oldalon

Szeged tortába csomagolta szabadságának történetét. Az interaktív kiállítás első napján Botka László polgármester invitálta az érdeklődőket.

Négy tonna vasból és történelem-
ből még sehol sem készült torta a
világon. Ebben is Szeged az első:
megnyílt, és szeptember végéig fo-
gadja a látogatókat a Klauzál téren
az a 15 méter átmérőjű torta,
amelyben a legkorszerűbb interak-
tív kiállításon mutatják be a város
történetét.

– Nagyszerű ötlet. Én a harmadiko-
saimat hoztam el, mert a kiállítás jól
illeszkedik a tanmenetünkbe, hogy
megismerjük szűkebb hazánk, váro-
sunk történetét – mondta a megnyi-
tón Volford Éva tanító, aki egy osz-
tálynyi kisdiákkal jött el a Madách-
iskolából.

Évek óta országosan is ismert és
kedvelt eseménysorozat a Szeged
napja köré szerveződő tíznapos
fesztivál, amelyre ma már turisták
ezrei érkeznek a városba.

– Az idei ünnep különlegesebb,
mert jeles évfordulót köszöntünk.
Háromszáz éve, hogy Szeged sza-
bad királyi városi oltalomlevelet ka-
pott, s azóta a szegedi polgárok
maguk intézhetik ügyeiket – mondta
Botka László polgármester a kiállí-
tás megnyitóján.
Folytatás a 3. oldalon

Interaktív kiállításon ismerhető meg a város múltja

Szeged történelme a Klauzál téri tortában

Wollemann Mária ott volt 1968-ban, amikor lerakták 
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont alapkövét



2019. MÁJUS 18., SZOMBAT2 l AKTUÁLIS ERŐS MONDATOK. „A szegediek május 21-ét, Szeged napját a szabadsághoz, az önállósághoz, az önkormányzatisághoz
és a város régióközponti szerepéhez kötik.” Botka László a Szeged 300 konferencián.

Nagy esők ellen
segít az előrejelzés

Szegeden is egyre ritkábban
esik az eső, de akkor egyszerre
hatalmas mennyiség zúdul a vá-
rosra. Egy 750 ezer eurós támo-
gatással megvalósuló euró-
pai uniós programban ezután 
Szeged tizenegy pontján mérik
majd a lehulló csapadék meny-
nyiségét. A figyelő, előrejelző és
online tájékoztató, figyelmeztető
rendszer kialakítása révén fel-
mérik a vészhelyzeteket, majd a
magyar–szerb határ menti ré-
giók városaiban élőket segítik a
védekezésben. 

A Momentum javaslatára bővül 
az éjszakai közlekedés Szegeden

3 millióból újul meg a tápéi plébánia 

Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő vitte el a városi támogatásról szóló 
értesítést Máté János plébánosnak.

Az önkormányzat 40 millió
forintos egyházügyi kereté-
ből elsőként a Kálvária téri
templomkert felújítását tá-
mogatta a város 1,5 millió
forinttal. A napokban a
tápéi plébánia épületének
rendbetételéhez járult hoz-
zá a város 3 millió forinttal. 

– Úgy gondolom, a szép és
rendezett épület iránti igény
a legtöbb emberben ott él.
Szécsényi Rózsa képviselő
asszonnyal rendszeresen
beszélgetünk, és mivel Sze-
ged önkormányzata támo-
gatást ajánlott fel, arra
gondoltunk, hogy remek le-
hetőség lenne rendbe tenni
a tápéi Szent Mihály plébá-
nia utcai homlokzatát –
mondta az önkormányzati

támogatásról szóló értesítés
átvételekor Máté János plé-
bános, aki augusztus óta
teljesít szolgálatot Tápén.
Tavaly belülről újult meg az
épület, de a külső részére is
ráfér a renoválás. 

Az utcára néző homlokzat
repedezett, helyenként  va-
kolathiányos. A csapadékel-
vezető ereszcsatorna rend-
szere is sérült, és az eresz-
deszkákat is cserélni kell.
Ezeket a munkálatokat vé-
geztetik el a tervek szerint
még ezen a nyáron. Tápé ar-
culata is szebb lesz azáltal,
hogy a plébánia homlokzata
megújul.  A munkálatok költ-
sége hárommillió forint, ame-
lyet teljes egészében fedez
az elnyert városi támogatás.

– A plébániával remek az

együttműködés. Nagyobb ese-
mények, ünnepek kapcsán
készségesen segíti a közössé-
get az önkormányzat. Emel-
lett a város a templomkerítés
festését és az új harang elké-
szítését is támogatta – vette
át a szót Szécsényi Rózsa, a
körzet önkormányzati képvi-
selője. 

Máté János atya a terve-
ikről elmondta, szeretnének
a templom előtt az autók szá-
mára parkolókat kiépíteni.
Egy kifejezetten közösségi
tér kialakítása is szerepel a
terveik között, egy szerény
játszótérrel a plébánia udva-
rán. És ha eljön az ideje a
régi temető méltósága hely-
reállításának, akkor is számít
majd az önkormányzat segít-
ségére.

– A Momentum Mozgalom
szegedi szervezetéhez
több megkeresés is érke-
zett, hogy bővíteni kellene
az éjszakai közlekedést.
Interneten kérdeztük meg
a szegedieket, és egy hét
alatt közel 3000 visszajel-
zést kaptunk – közölte a
Momentum szegedi el-
nöke. Mihálik Edvin hozzá-
tette: az derült ki, hogy va-
lóban bővítésre van szük-
ség. Javaslatuk szerint a
jelenlegi éjszakai járatok-
nál szombat és vasárnap
hajnalban a járatszám nö-
velése indokolt, és szük-
ség lenne csütörtöki és

pénteki járatokra is. A ja-
vaslatot a polgármester
előterjesztése alapján a
közgyűlés városüzemelte-
tési bizottsága elfogadta,
így a szegedi Széchenyi
térről május 13-ától csü-
törtökön és pénteken 2
órakor 1-1 új körjárat indul
négy irányba, illetve szom-
baton és vasárnap hajnal-
ban a korábbi egy járat
helyett három indul Tar-
ján–Rókus, Újszeged–Sző-
reg, Kiskundorozsma és
Alsóváros–Kecskés felé. A
járatok kétirányúak, azaz
visszafelé is fel lehet rájuk
szállni.

Újszülötteket ünnepeltek Petőfitelepen

Az 1984 zárja a következő színházi évadot
Az ideihez hasonlóan a 2019–
20-as évadban is tizennégy be-
mutatóval várja majd a közön-
séget a Szegedi Nemzeti Szín-
ház. Barnák László főigazgató
sajtótájékoztatóján elmondta:
a TAO-támogatás megszünte-
tése nem veszélyezteti az in-
tézmény működését, mert 
a megnövekedett érdeklődés

miatt emelkedő jegyárbevétel
ellensúlyozza a kiesést. Fel-
hívta a figyelmet, hogy nem-
csak a jelenlegi bérletesek
újíthatják meg helyeiket ked-
vezménnyel június 14-éig,
hanem új bérleteket is lehet
váltani. 

Puccini két egyfelvonásos
operáját, a Gianni Schicchit és

A köpenyt Göttinger Pál rende-
zésében mutatják be. A Sze-
gedi Kortárs Balett két Juro-
nics-koreográfiával színesíti a
kínálatot. Szabó István Oscar-
díjas rendező állítja színpadra
Wagner Tannhäuser című ope-
ráját. Az évadot Orwell 1984
című művének magyarországi
ősbemutatója zárja. 

Ünnepi műsorral, virággal, kép-
kerettel és fotózással köszön-
tötték az újszülött gyerekeket
a Petőfitelepi Művelődési Ház-
ban. Izgő-mozgó, vidám és na-
gyon érdeklődő picikkel, va-
lamint boldog szüleikkel telt
meg az intézmény; a város-
részben évek óta hagyomány
a petőfitelepi, új-petőfitelepi,
baktói és fodorkerti újszülöttek
köszöntése. 

Idén 70 csöppséget és
szüleiket hívták meg az ünnepi
műsorra, amely mellé ajándék
is járt: virág, képkeret és profi
fotózás.

A néhány hónapos Enikőt
édesanyja, Mészáros-Krátki
Nikolett hozta el a köszöntőre.

A kislány még nem sokat értett
az ünnepségből, leginkább a
cumijával volt elfoglalva, de az
ajándék fotózásnak köszönhe-
tően szüleinek és neki is szép

emléke lesz róla. Tavaly dec-
ember 8-án született; ő a má-
sodik gyermek a családban,
amely még egy gyereket sze-
retne vállalni.

Szénási Róbert önkormányzati képviselő köszöntötte 
a családokat. A körzet lélekszáma egyre nő.

– Megkérdeztük a szegediek 
véleményét, ez alapján készítettünk

javaslatot a városvezetésnek 
– mondta Mihálik Edvin.
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VÉLEMÉNY

Szeged illata
Ugye, hogy illata van? Hogy Szegednek jó illata van! Minden
zegzugának, és ha becsukott szemmel csorgok le a vízen a
horgászladikkal, akkor is érzem, hogy ez a Maros, vagy már
a Tisza. Ha belavírozunk a betonhajó mellé a tápai téli kikö-
tőbe, akkor is érzem az iszap szagáról, hogy hol járunk. Hogy
csuka vagy balin rabolt mellettünk. Mert annak is szaga van.

Ahogy a töltésen futok vissza a kajakedzésre, és már so-
kadik alkalommal lógom el a távot – most sem futottam el
az első toronyig –, érzem a Sárga felől a füzek, a nyár, a le-
kaszált árvacsalán, a faluból érkező virágzó meggy illatát. És
végre a vízitelephez érek, de már be sem megyek. Ott van
szemben a büfé, kolbászzsíros kenyér mustárral. A málna-
szörpnek olyan az illata, mint az íze, a kis magok mindig be-
szorulnak a fogaim közé. Köpködöm ki a magokat, ahogy a
Kereszttöltésen már egy kis Babettával zötyögünk Tarján felé.
A csomagtartón ülök, hólyagosra égeti a lábam a kipufogó-
cső. Annak is szaga van.

Panelaszfalt gőzölög a Csillag téren, sült krumpli illata ele-
gyedik a pörköltével, mindenki mosolyog, színes ruhákban já-
runk, sosem halunk meg. Nincs még panelproli. Panelmin-
denki van. Orvos, tanár, melós, színész, diák, nyugdíjas és
nagyon sok kismama, akik hol rosszul vannak a szagoktól,
hol kívánósak az illatoktól.

A Korzó presszóban eszünk egy sarokházat, a Palánkban
egy fagyit, másnap a Somogyi tejivóban egy tejberizst. Cimet-
tel. A Mars-Marx-Mars téri piacon szaga van a kiscsibék pa-
pírdobozainak, a diny-
nyehegyek illatától meg-
állíthatatlanul csorog
a nyálam. És érzem a
turistaszalámi illatát
az élelmiszeripari főis-
koláról.

A szerelmi csaló-
dásnak is illata van a
Háló és Jósika utcá-
ban. A Lila akác étte-
rem első színes tévé-
jének mustáros hát-
szín illata volt, amikor
1978-ban Argentína megverte Hollandiát a futball-világbaj-
nokság döntőjében.

A Kálvária-Úttörő-Kálvária téren a nyárfák suhogva ránt-
ják fel a széttaposott éti csiga szagát. Ovis vagyok, ott gyűj-
tünk tücsköt, bogarat, és horzsoljuk fel térdünket a kavicsos
sétányon.

Szaga van a klinikák sápadt, alagsori neonfényének, a
szegedi taxis éjszakának, a gázolajos 10-es, 20-as busznak,
ahol mindig azért sóvárgok, hogy egyszer én nyomhassam
meg a sofőr helyett azt a kerek, világító ajtónyitó gombot.

A Royal Szálló és a Jégkunyhó bárszékeiből cigifüst em-
léke szusszan, az Új Hungária Szálló dolláros boltjának meny-
nyei Kinder csokoládé illata van. A villamos csikorgásának
meg gépzsírszaga, a 4-es tuja végállomásától rohanok a Kék
Csillagba, kiskamasz vagyok. Ott állítólag tényleg kurvák van-
nak, de én csak szép, fiatal nőket látok. Vörös bársonyból
szól a „Donkamízi”, Éva vermut és Triple Sec szaga terjeng.

A SZUE vizének kátrány-, a Laposnak poros homok szaga,
a Tisza Gyöngyének éjszaka Impulse dezodor, nappal a
strand felől tejfölös uborkasaláta illata van.

A nagyapám csellója mindig halászléillatúan sír, míg él.
Nincs idő, nincs panelproli. Panelmindenki van, akik úgy

tudják, hogy belőlük bárki lehet.
Ez a szabadság illata.

Czutor Zoltán

(A jegyzet írója zeneszerző, szövegíró, énekes, tanár. A
Belmondo együttes alapítója, énekese. Szegeden született,
1969. május 2-án. A város napján Szegedért emlékéremmel
tüntette ki az önkormányzat.)

Panelaszfalt gőzölög a Csil-
lag téren, sült krumpli illata
elegyedik a pörköltével,
mindenki mosolyog, színes
ruhákban járunk, sosem ha-
lunk meg. Nincs még panel-
proli. Panelmindenki van.
Orvos, tanár, melós, szí-
nész, diák, nyugdíjas és na-
gyon sok kismama, akik hol
rosszul vannak a szagoktól,
hol kívánósak az illatoktól.

Folytatás az 1. oldalról
Fogas Ottó múzeumigazgató
kiemelte, hogy két fontos ki-
állítás is kapcsolódik a Sze-
ged 300 ünnepségsoro-
zathoz: míg a Klauzál téren
az óriási, 15 méter átmérőjű,
torta formájú ideiglenes kiál-
lítóhelyen interaktív, digitális
eszközök segítik a múlt meg-
ismerését, addig a Fekete
házban a város történetét
tárgyi eszközökkel is bemu-
tatják. – Nagyon fontos,
hogy az itt lakók megismer-
jék a város történetét. Ehhez
jó segítség ez a kiállítás, me-
lyet a sok modern berende-
zés miatt a fiatalok bizo-
nyára nagyon fognak sze-
retni – mondta az első láto-
gatók egyike, a nyugdíjas
Kovalcsik Lászlóné.

És igaza lett: pillanatok
alatt megtelt gyerekzsivajjal
a torta.

– Hűha, az ott egy ten-
ger? – kérdezte az egyik kis-
diák, látva a hatalmas, hét
méter hosszú monitor alján
a Tiszát.

A szakemberektől azt is
megtudtuk, hogy kétezer

munkaóra alatt fejlesztették
ki a látványos, interaktív pro-
dukciókat. A látogatók pél-
dául „berendezhetik” Szege-
det a programban található
ikonikus épületekkel, a játék
végén pedig egy háromdi-
menziós monitoron meg is je-
lenik a nagy mű.

De léghajót is lehet szí-
nezni, amely azután beszke-
nelve Szeged felett repül az

óriáskivetítőn, ahol érintésre
egy felugró információs ab-
lak magyarul és angolul min-
dent elmond a monitoron lát-
ható épületekről.

A szabadtéri tárlat szep-
tember 20-áig látogatható, s
az itt megváltott belépőjegy
érvényes a Fekete házban
látható kiállításra, valamint a
Kass Galéria régi Palánkot
bemutató fotókiállítására is.

Interaktív kiállításon ismerhető  meg a város múltja

Szeged történelme a Klauzál téri tortában

Mindent a kéznek. A Klauzál téri torta belsejében elsőként 
a Madách harmadikosai rajzolhatták át a várost.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet

42. § (1) bekezdés értelmében

közzéteszi
a Szeged, Budapesti út – M43 – 01349/3 hrsz.-ú út keleti határa – ELI szélén tervezett 
elkerülő út – 01311/1 hrsz.-ú közút – 01393/17 hrsz.-ú út – Régi posta út – Zápor út 
tervezett folytatása – Zápor út által határolt terület  településrendezési eszközeinek 

módosítására vonatkozótervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendeletével megállapított 
a Partnerségi Egyeztetés Helyi Szabályai szerint azzal a céllal, hogy a módosítással érintett tervezési te-
rületen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, a tervezési területen székhellyel, telephely-

lyel, illetve fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, a tervezési területen székhellyel bejegyzett
civil és/vagy érdekképviseleti szervezet, a tervezési területen működő egyház, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Szeged MJV
Építési Szabályzatának készítése/módosítása esetén a véleményezési eljárásba bejelentkező egyéb

szervezetek véleményt nyilváníthatnak.
Az érintettek a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír
alapon történő benyújtással (Adatlapon) a Városi Főépítésznél vagy elektronikus úton a tervezetben

megjelölt e-mail címre megküldve javaslatokat, észrevételeket tehetnek.

A közzététel ideje:
2019. május 21-től 2019. június 6-ig

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján 
(www.szegedvaros.hu).

Lakossági fórum ideje: 2019. május 29. (szerda) 16:30

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem
(Szeged, Széchenyi tér 10.)

Játszótér 
és járda 
újul meg

Közterületek felújításá-
ról döntött a közgyűlés
városüzemeltetési bi-
zottsága. Petőfitelepen
fejlesztik a főtéri sport-
pályát és játszóteret,
ahová új eszközöket is
telepítenek. 

Baktóban 5 millió
forintból rendbe teszik
a Völgyérhát utcai sport-
pálya burkolatát, hu-
szonöt utcában pe-
dig részben vagy telje-
sen megújulnak a jár-
dák. 

A körzeti képvise-
lők a szükséges javítá-
sokhoz 12 millió forint
értékben biztosítanak
járdalapokat a kertvá-
rosi lakók számára.

Izgalmas történeti kiállí-
tás várja az érdeklődőket 
a Fekete házban is. Itt egy 
hagyományosabb, tárgyakra
épülő tárlatot hoztak létre,
amely 300 évnél mesz-
szebbre tekint vissza: a láto-
gatók a több ezer éves kelta
edényektől egészen napjain-
kig kísérhetik végig Szeged
történetét. A tárlat célja, hogy
bemutassa azokat a helye-
ket, történéseket és szerep-
lőket, amelyek meghatároz-
ták a város elmúlt évszázada-
inak alakulását. A kiállításon
találkozhatunk ikonikus je-
lentőségű tárgyakkal: a sza-
bad városi rangot megadó
privilégiumlevéllel, a Dózsa-
kereszttel, a doberdói fával
vagy éppen egy „Sztálin-fe-
jes” Kossuth-címerrel, de hí-
res-hírhedt történelmi ese-
ményeket ugyancsak meg-
idéznek a tárlaton (mint pél-
dául a boszorkánypereket).
Ezenkívül az érdeklődők meg-
ismerhetik többek között
Szent-Györgyi Albert szegedi
működését vagy a nagyárvíz
pusztításának pillanatait és
következményeit is.
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Pro Urbe díjak és emlékérmek Szeged napja alkalmából

Kondorosi Éva
Pro Urbe díjas

Kondorosi Éva Budapesten
született, az ELTE-n végzett
biológusként. Nem sokkal
később akadémiai ösztöndí-
jasként került Szegedre,
mely kétfajta értelemben is
döntő fordulatot hozott az
életében. A Szegedi Biológiai
Központban olyan pezsgő és
inspiráló tudományos kö-
zegbe került, amely nagyon

különbözött a budapesti
egyetem légkörétől. Itt kezd-
te meg közös életét férjével,
Kondorosi Ádámmal, aki már
akkor a Genetikai Intézet
nagy reménysége volt. Kon-
dorosi Éva kezdetben a bak-
tériumok genetikájával és
biokémiával foglalkozott, majd
a növényi molekuláris fejlő-
désbiológiával, a növény-bak-
térium szimbiózisával és a
genomikával. Világjáró tu-
dós lett, Kölnben együtt dol-
gozott a férjével, majd fran-
ciaországi évek következtek.
Közel 15 év kutatómunkája
kötötte Párizshoz. 2007-től
vezette a francia–magyar bi-
otechnológai kutatásokkal
foglalkozó BAYGEN Intézetet,
amely utóbb beolvadt az
SZBK-ba. – Szeged számom-
ra a nyugalom és boldogság
szigete. Itt váltam igazi kuta-

tóvá – fogalmazott Kondorosi
Éva. Férjével rendszeresen
jártak színházba, sokat sétál-
tak a városban, a Tisza-par-
ton a kevés szabad ide-
jükben. Saját bevallása sze-
rint pestiből szegedivé lett az
elmúlt évtizedekben, ezért is
érte kellemesen, ugyanakkor
váratlanul a Pro Urbe díj. A
szegedieket melegszívűnek,
barátságosnak és befogadó-
nak látja. Nagyon közel ke-
rült a szívéhez Szeged,

amelynek légköre semmilyen
más általa ismert városéval
nem hasonítható össze. Kon-
dorosi Éva tudományos elis-
merések sorát kapta meg, az
Akadémiai Díjat (1985), a
Széchenyi-díjat (2012) és az
egyik legrangosabbnak szá-
mító nemzetközit, a Balzan-
díjat (2018). 

Gál Béla 
Pro Urbe díjas

Meglepetésként érte a Rad-
nóti-gimnázium biológia-ké-
mia szakos tanárát, igazgató-
ját a kitüntetés. Gál Béla
1980-ban kezdett a Radnóti-
ban tanítani. Amikor Szécsi
Szilveszter igazgató megkér-
dezte tőle, mi a legfontosabb
célja pályakezdőként, azt
mondta: az iskola legjobb bi-
ológiatanára szeretne lenni.

Nem indult könnyen a pá-
lyája. Két évig volt óraadó a
Radnótiban, miközben ké-
miát tanított a Kossuth Zsu-
zsanna-szakiskolában, és ne-
velőtanárként is dolgozott az
Ady-kollégiumban. 1982-ban
kapta meg a kinevezését a
Radnótiban. A nyolcvanas
évek közepén készítették el
a biofizika speciális képzésű
osztály tantervét. Gál Béla ki-
dolgozója és alapítója volt az
országban egyedülálló bioló-
gia és biofizika tagozatnak,
de tehetséggondozó tan-
könyvsorozatot is írt. Büszke
arra, hogy irányítása alatt
meg tudták őrizni a radnótis
szellemiséget. Igazgatóként
sem hagyott fel a tanítással.
1995-ben lett először az is-
kola igazgatója. 2000-ig ve-
zette a Radnótit, majd ötéves
szünet után, 2005-ben ismét
igazgatóvá választották. Ki-
nevezése 2021-ig tart, de
idén elérte a nyugdíjkorha-
tárt. Dolgozik a pár éve in-
dult Szegedi Tudós Akadé-
mia tehetséggondozó prog-
ramjában is. Munkáját 2017-
ben Rátz Tanár Úr-díjjal is-
merték el. Noha nem a város
szülötte, úgy érzi, Szegeden
igazi otthonra lelt. A szolnoki
születésű Gál Béla szereti a
szegediek nyitottságát, a tu-
dományok és művészetek
iránti elkötelezettségét. Sze-
geden sikerült megvalósíta-
nia nagy álmát: nemcsak 
a Radnóti elismert biológia-
tanára lett, de az intéz-
mény igazgatójaként vonul-
hat nyugdíjba.

Varró András

Varró András 1954-ben szü-
letett Szegeden. A Radnóti-
gimnáziumban érettségizett,
orvosi diplomáját 1978-ban
szerezte a szegedi egyete-
men. USA-beli és angliai ta-
nulmányútjainak befejezése
után, 1991 óta az SZTE ÁOK
Farmakológiai és Farmakote-
rápiai Intézetben dolgozik,
amelynek 2001 óta tanszék-
vezető egyetemi tanára. 2001
és 2014 között az SZTE tudo-
mányos és innovációs rek-
torhelyettese volt. Hegyi Pé-
terrel ötletgazdája és szerve-
zője volt 2012-ben a Szent-
Györgyi Albert tiszteletére
rendezett konferenciának,
amelyen kilenc Nobel-díjas
tudós is részt vett. 2013-ban
Hegyi Péterrel közösen meg-
alapították a Szegedi Orvos-
biológiai Kutatások Jövőjéért

Alapítványt. Munkásságát
számos hazai és nemzetközi
kitüntetéssel ismerték el.
Idén megkapta a Szegedért
Alapítvány Szőkefalvi-Nagy
Béla-díját és a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztjét is.

Száz Krisztina

Ének-zene és karvezetés sza-
kon végzett a szegedi főisko-
lán, és 1996 óta a Szegedi
Egyetemi Énekkar karnagya
Száz Krisztina, a Filharmónia
Magyarország szegedi iroda-
vezetője. Korábban az önkor-
mányzat zenei referenseként
számtalan zenei rendezvény
programját koordinálta. Nevé-
hez fűződik a Muzsikáló Udvar
újraindítása. Fontos feladatá-
nak tekinti a helyi művészek,
magyar zeneszerzők emléké-
nek ápolását. Aktív tagja a
Vaszy Viktor és a Partiscum
Kórusnak is.

Gellért Ákos

Miskolcon született, gépész-
mérnökként végzett, közben
versenyszerűen vívott és ed-
zősködött Gellért Ákos, aki
1975-ben éppen a sport
miatt költözött Szegedre,
ahol jogi diplomát is szerzett.
Egy tollfeldolgozó cég igazga-
tója lett, majd Németország
egyik legnagyobb ágynemű-
gyártó vállalkozásához csá-
bították vezetőnek. 1989 és
2001 között Németország-
ban élt. A kiköltözésével egy
időben jött létre a Naturtex
Kft., ami 2006-ra teljes egé-

szében a Gellért család tu-
lajdonába került. A cég fő
profilja paplanok és párnák
gyártása, forgalmazása. Gel-
lért Ákos a sportéletben is je-
lentős szerepet vállal: a Gel-
lért Szabadidőközpont kie-
melkedő magyar és nemzet-
közi teniszversenyek színhe-
lye. A Naturtex számos sport-
egyesületet és -rendezvényt
támogat, a felnőtt férfikosár-
labda-csapat névadó szpon-
zora. Gellért Ákos 2014-ben
megkapta a Szeged Sportjá-
ért kitüntetést. 

Carol LaBounty

A toledói magyarok közössé-
gének, a Toledo–Szeged Bi-
zottságnak meghatározó sze-
mélyisége Carol LaBounty,
aki az amerikai Ohio állam-
beli város magyarok lakta ré-
szében született. A kilenc-
venes évek eleje óta aktívan
és eredményesen munkálko-
dik Szeged testvérvárosi kap-
csolatainak elmélyítésében,
kiszélesítésében, motorja an-
nak a jótékonysági akciónak,
amellyel minden év karácso-
nyán szegedi gyermekek szá-
zainak okoznak örömet az
Amerikából érkező ajándék-
csomagokkal.

Bánffi István

Bánffi István Kisteleken szü-
letett, gépjárműtechnikai ta-
gozaton végzett a középisko-
lában. A 70-es években a tu-
rizmusban és a vendéglátás-
ban dolgozott a Balatonon

és az NDK-ban. 1981-ben
tért haza Szegedre az édes-
apjához, akinek halála után,
1985- ben vette át az 1907-
ben alapított családi szikvíz-
üzemet. A rendszerváltás
után a palackozott szódavíz
jelentette azt az újítást,
amely a cég talpon maradá-
sát biztosította, majd a
2000-es években a szűrt víz
palackozása mutatott kiutat.
Ma már Bánffi István fia is a
céget erősíti, amely 2012-
ben megkapta a Magyar 
Agrárgazdasági Minőség Dí-
jat. A Szent István téri vízto-
ronyban a család magán-
gyűjteményéből látható szó-
datörténeti kiállítás.

Czutor Zoltán

Az idén 50 éves Czutor Zoltán
1987-ben érettségizett, a Rad-
nóti-gimnáziumban. 1989-ben
a Nyers együttessel kezdődött
a zenei pályafutása. 1994-ben
biológia- kémia szakos diplo-
mát szerzett a szegedi tanár-
képzőn. A kilencvenes évek-
ben egy évig Los Angelesben
zenélt. 2005-ben megalapí-
totta a Belmondo zenekart. A
dalok mellett filmek, színdara-
bok, reklámok zeneszezője.
2008 és 2012 között a Ma-
gyar Könnyűzeneszerzők és
Szövegírók Egyesületének az
elnöke volt. 1996-ban Arany
Zsiráf, 2011-ben Artisjus-díjat
kapott. Czutor Zoltán Szeged
új himnuszának, a Szeretem,
ha szabad című dalnak a szer-
zője, szövegírója és egyik elő-
adója.

A képviselő-testület döntése értelmében Pro Urbe díjat ve-
hetett át a pénteki díszközgyűlésen Kondorosi Éva akadé-
mikus és Gál Béla, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
igazgatója. Szegedért emlékérmet kapott Czutor Zoltán ze-
nész, Gellért Ákos, a Naturtex Kft. alapítója, tulajdonosa,
Varró András, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
tanszékvezetője, Bánffi István, a Bánffi-szikvízüzem ügyve-
zetője és Száz Krisztina, a Filharmónia Magyarország sze-
gedi irodavezetője. Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért
emlékéremmel jutalmazták Carol LaBounty-t, a Toledo–
Szeged Bizottság alelnökét.

Gál Béla igazi otthonra lelt Szegeden. 

Kondorosi Éva számára Szeged a nyugalom és boldogság
szigete.
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Szeged új díszpolgárát azonnal megfogta a város szabad szellemisége

Wollemann Máriát még tanította Szent-Györgyi Albert
Júliusban tölti be a 96. élet-
évét, és még mindig dolgo-
zik. Wollemann Máriát még
tanította Szent-Györgyi Al-
bert, Straub F. Brunó pedig
a közvetlen főnöke volt. Ott
volt a Szegedi Biológiai 
Központ alapkőletételénél.
2019-ben Wollemann Mária
orvosprofesszort, az SZBK
Biokémiai Intézetének egy-
kori igazgatóját választot-
ták meg Szeged díszpol-
gárának. Kollégánk egy ko-
rábban vele készült interjú-
ját frissítette fel.

– Nem sokkal az első világ-
háború befejezése után szü-
letett, fiatal tudósként élte
át a második világégést,
aztán forradalom, negyven
év szocializmus, majd a
rendszerváltás következett.
Elég gazdag életút, de nem
biztos, hogy minden mo-
mentumára szívesen emlék-
szik vissza.

– Természetesen voltak
olyan periódusok az életem-
ben, amelyek kevésbé voltak
örömteliek, de a kutató-
munka nagyszerű hivatás, és
tulajdonképpen a második
világháborús eseményeket is
abban a budapesti intézet-
ben éltem át, ahol egy foga-
dószobát nyitottak nekünk.
Ott laktunk, alig hagytuk el a
lipótmezei épületet. A nyelv-
tudásomnak már akkor is
nagy hasznát vettem, mert
anyanyelvi szinten beszéltem
németül. A német katonák
átengedtek egy útzáron, így
1944 karácsonyán még ételt
és italt is tudtam vinni a kol-
légáimnak. Aztán amikor a
szovjetek elfoglalták a vá-
rost, a szlovák nyelvtudásom-
nak köszönhetően szintén
létfontosságú ellátmányhoz
jutottunk a megszálló kato-
náktól.

– Honnan tud ennyi nyel-
vet? 

– Középiskolába az Ár-
pádházi Szent Margit Mo-
dernnyelvi Középfokú Nyelv-
iskolába jártam, ahol négy
évig minden tárgyat németül
tanultunk, kivéve a magyar
nyelv és irodalmat, a földraj-
zot és a történelmet. Tanul-
tunk franciát és angolt is, így
a későbbi tudományos pályá-
mon jó hasznát vettem ezek-
nek a tanulmányoknak. 

– Hogy került Szegedre?
– Budapesten születtem,

ám édesanyám, aki gyógy-

szerészként végzett, és én
is, aki orvostanhallgató vol-
tam, a szegedi egyetemen
tanultunk. A középiskolát vé-
geztem Pesten. Bár a szü-
leim azt akarták, hogy gyors-
és gépírást tanuljak, én min-
denáron orvos szerettem
volna lenni. Elsőre nem vet-
tek fel a budapesti orvosi
egyetemre, ezért megkértem
az iskolai barátnőmet – aki-
nek az édesapja Szege-den

volt sebészprofesszor –,
hogy segítsen. Így kerültem
Szegedre, ahol Szent-Györgyi
Albert tanította az általános
és szerves kémiát az évfolya-
momnak. Akkor ő volt az
egyetem rektora, ami meg is
látszott az intézmény szelle-
miségén. A korábban jel-
lemző poroszos tekintélyel-
vűség helyett a szabadság
és a humanizmus szellemi-
sége dominált akkor a sze-
gedi egyetemen. Ezt az elvet
a tanítás során is vallotta,
közvetlen volt, és azt várta,
hogy gondolkodjunk, ne bif-
lázzuk be az anyagot auto-
matikusan. Ennek a kor-
szaknak a háborús esemé-
nyek vetettek véget, mert

Szent-Györgyinek illegalitás-
ba kellett vonulnia.

– A háború az oka an-
nak, hogy nem Szegeden fe-
jezte be az egyetemet?

– 1944 őszén nem tud-
tam visszautazni Szegedre,
mert már elfoglalták a várost
a szovjet csapatok, így Pes-
ten iratkoztam be az orvosi
kar negyedik évfolyamára.
Végül 1947-ben summa cum
laude végeztem a Pázmány

Péter Tudományegyetem or-
vosi karán. Két évvel később
az Akadémia egy új bioké-
miai intézetet alapított, ami
ígéretes lehetőség volt szá-
momra, hiszen a gyakorló or-
vosi pálya nem vonzott, én
mindenképpen kutatással
akartam foglalkozni. 1954-
ben helyezkedtem el az Or-
szágos Idegsebészeti Tudo-
mányos Intézetben, ahol be
tudtam fejezni a kandidátusi
disszertációmat, amelynek
Az acetilkolin keletkezése és
szerepe a központi idegrend-
szerben volt a címe. Ez aztán
franciául is megjelent. Ké-
sőbb az agytumorok bioké-
miai vizsgálatával kezdtem
foglalkozni. Kutatásaim so-

rán többször is dolgozhattam
külföldi intézetekben. Berlin-
ben, Párizsban és New York-
ban is a szakterületemmel
foglalkozhattam, és mind-
ezek betetőzéseként 1968-
ban megszületett az akadé-
miai doktori disszertációm,
amely 1974-ben Biochemist-
ry of BrainTumors címmel an-
golul is megjelent. Könyve-
met később japánra is lefor-
dították, és máig sokat idézett
szakirodalom a témában.

– Ekkor már ismét Sze-
geden élt, hiszen meghívták
az MTA Biológiai Központ
Biokémiai Intézete lipidosz-
tályának vezetésére.

– Egykori tanárom, Straub
F. Brunó főigazgató sugalla-
tára kellett beadnom a lipid
témát, de én a receptorokkal
szerettem volna foglalkozni.
Végül a témavezetők meg-
szavazták, hogy a receptor
téma legyen a fő kutatási te-
rület. Ott voltam az SZBK
1968-as alapkőletételénél –
akkor itt volt Szent-Györgyi Al-
bert is –, de csak 1971-ben
költöztem le Szegedre. 

– Később is tartotta a
kapcsolatot Szent-Györgyi
Alberttel? 

– Tudományos kérdések-
ben egyeztettünk, levélben.
Megvolt az a jó szokása,
hogy nem a tekintélyére ala-
pozva akart eldönteni tudo-
mányos vitákat. A skizofré-
niát kiváltó okok kutatásá-
ban például más nézeteket
vallottam, mint ő. Meg is
írtam neki egy levélben, hogy
szerintem téved, ha az elekt-

ronokban keresi a megol-
dást. Nagyon udvarias levél-
ben köszönte meg az észre-
vételeimet, ami nem minden
nagy tiszteletben álló kuta-
tóra jellemző magatartás. 

– Mennyire jellemző a
szakmájukban a főnökök ke-
gyeiért való versengés? 

– Mint minden szakmá-
ban, itt is vannak olyanok,
akik jó diplomáciával szeret-
nék elérni az előrejutást, ám
rám nem ez a jellemző. Maga
Straub F. Brunó mondta
rólam az igazgatótanács ülé-
sén: „Wollemann Mária, aki
arról nevezetes, hogy rossz
tulajdonságaimat és kritiká-
ját mindig a szemembe
mondja.” Szerintem így sok-
kal egyszerűbb tisztázni a

vitás kérdéseket, és soha
nem bántam meg, ha őszinte
voltam másokkal. 

– Ön egy rövid időre át is
vette az SZBK vezetését

Straub F. Brunó professzor-
tól. Milyennek ismerte őt?

– Hihetetlen munkabí-
rása volt, mindenhol ott volt,
és mindenkinek kikérte a vé-
leményét. Öt óra után végig-
járta az intézetet, s ha vala-
hol még talált valakit, meg-
kérdezte, min dolgozik. A
közös teázásokon bármit le-
hetett tőle kérdezni, nagyon
hiányzott, amikor elhagyta az
intézetet.

– Harmincnégy éve nyug-
díjas, de egy percre sem
hagyta ott a tudományt.
Publikál még?

– A nyugdíjba vonuláso-
mat követően hatvanöt tudo-
mányos cikket jelentettem
meg. Sajnos már nincs asz-
szisztensem, így a laborok-
ban nem kísérletezhetem,
ezért jobbára csak a szakiro-
dalmat olvasom. Hetente
három nap jövök be, és ilyen-
kor általában két órát töltök
az SZBK-ban.

– Elismerik a munkáját,
hiszen kitüntetések sora
jelzi az életútját.

– Igen, még 1994-ben
kaptam meg a Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztike-
resztjét, kilenc évvel később
pedig a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjét.
2003-ban Straub-díjjal ismer-
ték el a pályámat. De Szeged
megbecsülését is élvezem,
hiszen tavaly megkaptam a
város nemzetközi kapcsola-
taiért emlékérmet.

– Idén pedig Szeged dísz-
polgárának választották.
Milyen érzés elnyerni Sze-
ged legmagasabb kitünteté-
sét?

– Természetesen hatal-
mas elismerés, főleg úgy,
hogy nem vagyok tősgyöke-
res szegedi. Amikor a város-
ba kerültem, azonnal megfo-
gott Szeged szabad szellemi-
sége, és azóta is hálás va-
gyok a sorsnak, hogy itt él-
hettem le az életem java ré-
szét. A lányom jelezte, hogy
eljön az ünnepi díszközgyű-
lésre. Az unokám az Egyesült
Államokban, Portlandben él,
ezért azt mondta, küldjem el
neki e-mailben a díjátadás vi-
deóját. Egy hónapja született
meg az első gyermeke, úgy-
hogy 95 évesen lettem déd-
nagymama. Remélem, a kicsi
is látja majd a szegedi ünnep-
ség legfontosabb pillanatait.

Szincsok György

Wollemann Máriának pár hete született meg a dédunokája Amerikában. Reméli, hogy a kicsi is látja majd 
a szegedi ünnepség legfontosabb pillanatait. 

Akkor Szent-Györgyi Albert volt az egyetem
rektora, ami meg is látszott az intézmény szel-
lemiségén. A korábban jellemző poroszos te-
kintélyelvűség helyett a szabadság és a
humanizmus szellemisége dominált akkor a
szegedi egyetemen. Ezt az elvet a tanítás
során is vallotta, közvetlen volt, és azt várta,
hogy gondolkodjunk, ne biflázzuk be az anya-
got automatikusan.

Straub F. Brunó azt
mondta rólam az
igazgatótanács ülé-
sén: „Wollemann
Mária, aki arról ne-
vezetes, hogy rossz
tulajdonságaimat
és kritikáját min-
dig a szemembe
mondja.” Szerintem
így sokkal egysze-
rűbb tisztázni a
vitás kérdéseket, és
soha nem bántam
meg, ha őszinte vol-
tam másokkal.
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Szabad polgárként éltek a szegediek a III. Károlytól 300 éve kapott jogokkal, kiváltságokkal és mentességekkel

Virágzásnak indult az ötezer lakosú Szeged 

– Milyen volt az élet a török
alatt Szegeden?

– A törökök nagyon sok
mindent lepusztítottak Sze-
geden. A 150 éves török hó-
doltság nyomai máig látha-
tók az Alföldön és Szegeden.
Nem véletlenül van nagy kü-
lönbség a Nyugat-Dunántúl
és az Alföld között. Ha csak a
városszerkezetet nézzük, két
nyugati város alaprajzú tele-
pülés van, Sopron és Kőszeg.
Szegednek is hasonló volt a
struktúrája: a vár és a subur-
bium – vagyis a város alatti
városrész, amelyből kettő is
volt, Alszeged és Fölszeged –
mellett a Vorstadtok, azaz
elővárosok, a későbbi Alsó-
város és Középváros alkot-
ták. Az utóbbi eltűnt a török
időkben. Ez volt az árkon és
sáncon kívüli terület, amely
ma a Zrínyi és a Kelemen
utcán kívüli rész. Ez mind el-
tűnt, kivéve  a később Pa-
lánknak elnevezett területet,
melyet elfoglaltak a törökök,
és ahonnan 1552 után kiza-
varták a magyarokat, akik ez-
után Alsóvároson és Fölsze-
ged megmaradt részén lak-
tak. Alsóvároson jelentős volt
a népmozgás. Míg Sopron-
ban és Kőszegen a 17. szá-
zadban barokk paloták épül-
tek, addig Szegeden az em-
berek jó része még félig
földbe vájt kunyhókban élt,
mert mindig jöttek a seregek,
amelyek romboltak és foszto-
gattak. Így pusztult le egész
Alszeged is, mert a törökök
nem javítottak meg semmit,
nagyon sok téglaház ment
tönkre. Ebben az időben
kapta a belvárosi rész a Pa-
lánk nevet, mert a törökök
palánkkal vették körül.

– 1686-ban véget ért a
másfél évszázados török
uralom, de Szeged csak 33
év múlva, 1719-ben nyerte
vissza szabad királyi városi
rangját, amellyel különböző

jogok és kiváltságok jártak.
Mi történt ebben a három
évtizedben?

– A török kiűzése után
sem köszöntött Szegedre
béke és nyugalom, mert a
Tisza másik oldalán még az
Oszmán Birodalom volt. A
Bánság ugyanis 1718-ig tö-
rök kézen maradt. Addig ál-
landó fenyegetettségben él-
tek a szegediek. Ezért is bő-
vítették ki Szegeden a várat,
amelynek külső sánca és
árka a mai Tisza Lajos kör-
úton futott, amit Eugén-árok-
nak (Eugén magyarul Jenő –
a szerk.) neveztek el a szege-
diek, Savoyai Jenő törökverő
hadvezérről. A várban és a
Palánkban is a katonaság la-
kott. Majd jött 1703-ban a
Rákóczi-szabadságharc,
mely a kurucos magyar törté-
netírás szerint dicsőséges

korszak volt Magyarorszá-
gon. Ez a függetlenségi har-
cot illetően így is van, de
Szegedet nem tudták vissza-
foglalni Rákóczi katonái. Ná-
lunk 1704-ben jelentek meg
a kuruc hadak, amelyek a
Palánkot ugyan elfoglalták,
de a várat – amit Johann
Fridrich Globitz parancsnok
védett a Habsburg Birodalom
katonáival – nem tudták be-
venni. A szabadságharc befe-
jezése, vagyis 1711 után
állították helyre a rendet Sze-
geden is. Közben megalakult
a maros–tiszai határőrvidék,

amelyben rác katonák szol-
gáltak, akik saját zsebre is
dolgoztak, s időnként foszto-
gattak. 1713-ban például fel-
dúlták Békéscsabát, amely
egy időre elnéptelenedett. Ez
a zsoldkiegészítés egyébként
szokásban volt a törökök
alatt is. Ám a mezőváro-

sokba, Vásárhelyre és Ma-
kóra nem nagyon mertek
bemenni, mert szembeszáll-
tak velük, így a falvakat dúl-
ták fel és rabolták ki, ame-
lyek emiatt idővel elnéptele-
nedtek. Ezek a fosztogatások
nagyobb pusztítást okoztak,
mint amikor a törökök az
1520-as években benyomul-
tak Magyarországra. Később,
a török kiűzése után elindult
a terület igazgatási, hatalmi
és gazdasági viszonyainak ki-
alakítása. Ezt mutatja, hogy
Csongrád megye 1723-ban,
Csanád megye pedig 1730-

ban jött létre, mint igazgatási
egység – ezt megelőzően
egyik sem volt nemes. Sze-
ged, mely a török korban és
a háborúk idején is lakott te-
lepülés volt, korábban, 1719-
ben szerezte vissza a szabad
királyi városi, ezzel együtt ne-
mesi rangot.

– Mennyien laktak 1719-
ben Szegeden?

– Körülbelül 4-5 ezren. A
török idők előtt egyébként 8-
10 ezer lakossal rendelke-

zett, s így a népességet te-
kintve a harmadik legna-
gyobb város volt Buda és
Pest után. A török alatt foko-
zatosan csökkent a lakos-
ságszám, ugyanis az embe-
rek elmenekültek a városból
a különböző hadimozgások
idején, és sokan nem jöttek
vissza. Szegedről nem vittek
a törökök rabságba magyaro-
kat, mert a város a szultán
fennhatósága alatt állt. A
fosztogatások és a nagymér-
tékű adózások elől északra
menekültek az emberek az
Alföldről, oda, ahol nem járt
a török. Emiatt szinte kiürült
az Alföld, s ezért kellett itt új-
raszervezni mindent. Jelen-
tős betelepítések zajlottak
azokon a területeken, ame-
lyek elnéptelenedtek. Szege-
den és a mezővárosokban
azonban megmaradt a né-
pesség, sőt Szegedről a 18.
században sokan délre köl-
töztek. A bácskai, bánsági

magyarság nagy része sze-
gedi kirajzású. A török kiű-
zése után rác és bunyevác
katonák laktak a várban és a
Palánkban. Ezek a területek
katonai igazgatás alatt áll-
tak, de a város lakóinak élet-
ébe is beleszólt a várpa-
rancsnok, ami komoly prob-
lémát jelentett. A szegediek
küzdelme már 1690-ben el-
kezdődött az önállóságért –
kérték ugyanis, hogy a kato-
nákat tiltsák el a polgárok le-
tartóztatásától. 1697-ben Sze-
ged városháza építésére kért
engedélyt. A törökök kiűzése,
a város visszafoglalása ren-
geteg pénzbe került: a kato-
nák állítása és ellátása, a
fegyverek beszerzése mind
hatalmas költség volt. Arra
kötelezték a volt birtokoso-
kat, hogy fegyverváltság cí-
mén fizessenek az egykori
birtokaikért. De nekik nem
volt pénzük, így átalakult a
birtokstruktúra, s nagy ura-
dalmak – a Pallaviciniaké és
a Károlyiaké – jöttek létre.
Szeged viszont kifizette, s így
visszaszerezte két nagy birto-
kát, Tápét és Vártót. Utóbbi
tulajdonképpen a Holt-Tisza,
a mai Tápai rét volt. Így lett
Tápé és Vártó Szeged hűbér-
birtoka. 1703-ban készült
egy privilégiumlevél-változat,
amelyet I. József király 1710-
ben fogadott el, Pest várme-

Virágzásnak indult Szeged, miután 300 éve megkapta a ki-
rálytól a kiváltságokat. A III. Károly által 1719. május 21-
én kiadott oklevéllel Szeged visszanyerte a középkorban
már megszerzett, de a török hódoltság idején elvesztett ki-
váltságait, amelyekkel a király kiemelte a körülötte lévő
feudális világból – így attól eltérő jogrendszerben élhettek
Szeged szabad polgárai, akik maguk választhatták meg bí-
rájukat, plébánosukat. A könyv formátumú privilégiumle-
vélben felsorolják a város mindazon jogait, kiváltságait és
mentességeit, amelyek együttesen a polgári szabadságot
képezték, hogy azokkal „szabadon éljenek, élhessenek” a
szegediek. Interjúnk Blazovich László egyetemi tanárral,
középkorkutatóval, Szeged város díszpolgárával.

Ez történt Szegeden 
az 1700-as években

1721-ben nyílik meg a piarista gimnázium
1722-ben mutatnak be először színdarabot Szegeden
1728-ban zajlik a szegedi boszorkányper
1740-ben a pestisjárványnak 925 halottja van
1796-ban Újszeged mezővárosi rangot kap
1799-ben lerakják az új városháza alapkövét 

Olvasztótégely
Milyen nemzetiségek éltek 1719-ben Szegeden?

– A városban döntő számban magyarok éltek. Van egy 1690-es évekből származó alsó-
városi születési anyakönyv, amiben olyan családnevek vannak, mint Kopasz, Ördög, Szé-
csi stb. Az utódokat tekintve ezek a családok máig Szegeden élnek. Szeged lakóinak
nagy része – mint említettük – magyar volt, de éltek a városban rácok, vagyis szerbek
– akiknek máig áll a templomuk a Dóm téren –, valamint bunyevácok, németek és zsi-
dók is. Utóbbiak a zsinagóga körül éltek, de a gazdagabbak a Palánkban vettek házat –
mondta Blazovich László.

Blazovich László: A szegediek küzdelme már 1690-ben elkezdődött az önállóságért, kérték ugyanis, 
hogy a katonákat tiltsák el a polgári lakosok letartóztatásától.
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gye gyűlésén pedig ki is hir-
dették.

– Miért Pest vármegye
gyűlésén?

– Azért ott, mert 1710-
ben még nem volt sem
Csongrád, sem Csanád vár-
megye. A másik ok pedig az
volt, hogy akkor fogadtak el
valakit nemesnek, ha neme-
sítő oklevelét az illetékes ne-
mesi vármegye gyűlésén hir-
dették ki.

– 1719. május 21-én III.
Károly kibocsátotta a privi-
légiumlevelet, amely egy hu-
szonhat pergamenlapot tar-
talmazó, vörös bársonyba
kötött könyv.

– E könyvnek van egy ha-
sonmás kiadása a megyei le-
véltárban. Az oklevél szerke-

zete a következő: az intitula-
tio, amelyben annak a neve
szerepel, aki rendelkezik, aki
kiadta a privilégiumlevelet,
vagyis III. Károly; az inscriptio
azt tartalmazza, akinek adja,
tehát Szeged városának; a
salutatio azokat üdvözli, akik-
nek az oklevelet kiadja; az
arenga pedig a jelmondat,
amely általánosan meghatá-
rozza, miért adták ki az okle-
velet. Ez a szegedi privilégi-
umlevélből kimaradt. Az álta-
lános részt követi a narráció,
amelyben az szerepel, miért
kapja a jogokat a város. A
narrációs rész, mely tizenhá-
rom oklevelet tartalmaz, ösz-
szefoglalja, milyen kiváltsá-
gokat kapott Szeged. Ez az
1247-es oklevéltől kezdődik,
és az 1600-as évekig folyta-
tódik, amikor újraírják a ki-
váltságokat. A dispositióban,
vagyis a rendelkező részben
szerepel, hogy konkrétan mi-
lyen kiváltságokat ad az ural-
kodó Szegednek.

– És milyen kiváltsá-
gokat kapott Szeged?
Vegyük sorra a legfonto-
sabbakat!

– A privilégiumlevél
lényege, hogy III. Károly
király kiveszi a jobbágyi
sorból a várost és lakóit,
amelyhez számos jogot
biztosít. Az oklevélben le-
ginkább a közösséget érin-
tő szabadságok fogalma-
zódtak meg. Például a sze-
gediek kétévenként önálló-
an választhattak bírót, a
császári kamarai küldött je-
lenlétében. Ezzel saját bírá-
juk ítélkezett felettük, és má-
sodfokon sem a földesúrhoz
tartoztak, hanem a függet-
len tárnokszékhez, amelynek
egy főnemes volt a vezetője,

és a városok küldöttei adták
az ülnököket. Plébánost is
szabadon választhattak a vá-
ros lakói, ami azért volt na-
gyon fontos, mert az életük
meghatározó része volt az
egyház, a születéstől a halá-
lig. A szegediek megválasz-
tották a saját papjukat, aki a
közösség szája íze szerint be-
szélt a szószékről. A piactar-
tás és vám szabadságát

illetően a szegedi
kereskedők mentesültek a
vámfizetés alól, ha áruval
megrakottan járták az orszá-
got.Az öröklést illetően, ha
valaki utód nélkül halt meg,
akkor a városra szállt a va-
gyona, amelyet Szeged akár
jótékony célra – például ispo-
tály létesítésére – is felhasz-
nálhatott. Ez azért is fontos
volt, mert az oklevélben nem
szerepeltek a polgárok sze-
mélyes jogai, de ebből lát-
ható volt, hogy ha valakinek
vannak utódai, azok öröklik a
vagyont. Más a tulajdonjog,
mint a jobbágy esetében,
ahol a főtulajdonos az úr, a
jobbágy pedig használója, al-
tulajdonosa a birtoknak, de
mégsem az övé. Esetünkben
viszont arról van szó, hogy az
én házam az én váram, ami-
ről a szegediek maguk ren-
delkezhettek. Szeged földes-
úri jogokkal rendelkezett a
birtokai, Tápé és Vártó felett,
s később Kistelek is a város
hűbérbirtoka lett. Az oklevél
kisebb királyi regálékkal is

r e n d e l ke -
zett. Korábban minden jog a
királyé volt. Ezeket a regálé-
kat, mint a hús- és bormérés
jogát vagy a halászati, rév- és

malomjogot Szeged városa
kapta meg. A király a tized fi-
zetése alól is felszabadította
a várost, amit addig az egy-
háznak fizettek a szegediek.
Óriási szabadságot hozott a
városnak az is, hogy a rendi
országgyűlés határozott ab-
ban, mennyi állami adót kell
fizetnie Szegednek. 1719
után ugyanis nem kellett ki-
lencedet fizetniük semmilyen
földesúr számára a szegedi
polgároknak. Az oklevélben
az is szerepel, hogy a király
nem zálogosíthatja el a vá-
rost – vagyis nem vetheti zá-

logba, amiért egy gazdag bir-
tokos kifizet mondjuk 20
ezer aranyat, s addig az övé
lesz, amíg a király nem bírja
visszaváltani. Ha ugyanis a

király nem tudta kifizetni a
gazdag birtokost, akkor a te-
lepülés földesúri város lett,
amely sokkal kisebb jogokkal
bírt, mint a szabad királyi
város. A király visszaadta a
Palánkot a városnak, amely
fölött a bíró és a tanács ren-
delkezett. A várparancsnok
nem szólhatott bele a város
ügyeibe.

– Hogyan hatott a város
fejlődésére, hogy Szeged
visszanyerte szabad királyi
városi rangját?

– A király által megadott
jogokkal polgárként éltek a

szegediek, s a város virág-
zásnak indult, fejlődött a kis-
ipar és a kereskedelem.
Szeged a kapott kiváltságok
nyomán a környék kereske-
delmi, gazdasági központ-
jává vált. Egyébként már a
középkorban is a kereske-
delem révén lett nagyon
gazdag város. Rengeteg
ötvös dolgozott itt, ami a
gazdagságát és elit városi
rangját mutatja. Szeged a
privilégiumlevél elnyeré-
se után elöl járt az állat-
kereskedelemben is, hi-
szen óriási legelői voltak,

ahol marhát, lovat és birkát
tartottak. A város hatalmas
piacokkal rendelkezett, ame-
lyek a vár körül, a mai Szé-
chenyi és Roosevelt téren
helyezkedtek el. Az 1700-as
években egyre többen tele-
pedtek le Szegeden. Ők vol-
tak a hospesek, akik, ha
megfelelő mennyiségű pénzt
gyűjtöttek össze, polgárjogot
szerezhettek. Egy polgárnak
– aki többek között szavaz-
hatott, és lehetett birtoka –
háztűzhelyes embernek kel-
lett lennie, vagyis az volt az
alap, hogy legyen háza, amely
után adózik. A város működé-

sében jelentős szerepet ját-
szottak a cselédek, napszá-
mosok és segédek is, akik
nem rendelkeztek polgárjog-
gal. Voltak azonban közöttük
olyanok is, akik házasság
útján szereztek polgárjogot.
Szeged lakóinak száma folya-
matosan növekedett, és az
1719-es 4-5 ezerből a nagyár-
víz idejére, 1879-re 70 ezer
lett. A növekedést mutatta a
kirajzás is, hiszen sokan men-
tek tovább azok közül, akik
nem tudtak polgárjogot sze-
rezni Szegeden.

Szabó C. Szilárd

Ez történt az 1800-as években 
Szegeden

1800-ban felavatták az új városházát
1803-ban megkezdődik a rókusi kórház építése
1809-ben tífuszjárvány pusztít
1813-ban hatalmas tűzvész, 1822-ben himlőjárvány,
1831-ben kolera tombol
1833-ban a Duna gőzhajón megérkezik Szegedre gróf
Széchenyi István
1854-ben megnyílik a vasúti forgalom Szeged és Pest
között
1879-ben a nagyárvíz elpusztítja Szegedet
1883-ra újjáépül a város

Szeged szabad
királyi város
nagy titkos
függőpe-

cséttel meg-
erősített

címeres ki-
váltságlevele.

Szeged címere. 

Szeged szabad királyi város polgárainak névjegyzéke 1759-ben.
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Elhunyt Molnár Amália
gyermekorvos, vagy aho-
gyan Szegeden ismerték,
Málcsika, aki több ezer
szegedi gyermeket gyó-
gyított meg.

Molnár Amália Szegeden
született, 1924. szeptem-
ber 9-én. Szülei abban a
szellemben nevelték, hogy
mindegy, ki hová születik,
csak az számít, hogy mivé válik. Beteges
gyermek volt, többször is az orvosoknak
köszönhette életét, ezért határozta el,
hogy ő is ezt a pályát választja. Vizsgáit ki-
váló eredménnyel tette le. Dolgozott a II.
kórházban, a gyermekklinikán, szakrende-
lőben, háziorvosként, bölcsőde- és iskola-
orvosként, a Dr. Waltner Károly Otthonban
sérült gyermekekkel, önkéntesként a Mál-
tai Szeretetszolgálatnál. Gyermek- és em-
berszeretete legendás volt. Ő volt a város
gyermekeinek Málcsi doktor nénije. Taní-
tott a védőnőképzőben és a Kossuth 
Zsuzsanna-szakiskolában is. Hetvenéve-
sen vonult nyugdíjba, de 85 éves koráig se-
gítette a mentőügyelet munkáját. Közel tíz
évig volt a Szent Gellért Nyugdíjas Klub ve-
zetője.

– Szüleimmel az én nevem is ott volt a
deportálandók listáján, nem tudom, kinek
köszönhetem, hogy mégsem vittek el. 

Azt szoktam mondani,
mert öreglány marad-
tam, még az ÁVO-nak
sem kellettem. Amikor
értünk jöttek, keresni
kezdtem az orvosi dip-
lomámat, ezt az ávó-
sok hallották, és való-
színűleg ezért hagytak
életben. Ismeretlenül is
mindennap imádko-
zom azért, aki megkí-

mélt a szenvedéstől – mondta Molnár
Amália egy visszaemlékezésében.

– Az édesanyák a megmondhatói,
amint a csecsemőket ráfektettem a vizsgá-
lóasztalra és föléjük hajoltam, kettőnk kö-
zött elindult egy láthatatlan beszélgetés.
Olyan volt az, mint az első szerelem, meg-
érezte a szeretetemet. Nagyobb gyereke-
ket kacsarajzzal vettem le a lábukról, hogy
jól viselkedjenek a vizsgálat alatt – mesélt
ragaszkodásáról a gyerekekhez.

1996-ban megkapta a Szegedért Ala-
pítvány társadalmi kuratóriumának díját,
2001-ben pedig neki ítélte oda a város a
Pro Urbe díjat.

Molnár Amáliának az volt a hitvallása,
hogy „azok az emberek tartják életben az
egészségügyet, akik a szívükből fakadó hi-
vatástudattal fáradoznak, hogy a rájuk bí-
zott betegek meggyógyuljanak.”

Nyugodjék békében!
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Kihajtották a frontra,
megjárta a hadifogolytábort
Horváth Sándort 1944-ben Szálasi hadparancsára vonul-
tatták be. Családjából hárman is megjárták a hadifogoly-
tábort. Mindhárman hazajutottak.  

A családja mellett Tóth Károly önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, 
a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a 95 éves Horváth Sándort. 

Horváth Sándor 1924. május
10-én született Gyulaházán.
Szüleinek, akik szabók voltak,
rajta kívül még négy fiúgyer-
meke született. Az ország
rossz gazdasági viszonyai
miatt nem tudott tanulni, ezért
már 13 évesen munkába állt
egy birtokon. Ezután a nagy-
nénje nyíregyházi sütőüzemé-
ben, a Somogyi-pékségben
dolgozott, és segédlevelet szer-
zett. 1943–44-ben a Horthy-li-
geti repülőgépgyár pesterzsé-
beti üzemében dolgozott. Itt
élte meg a németek bevonulá-
sát. 1944. november 1-jén
Szálasi hadparancsára bevo-
nultatták katonának. Buda-
pestről gyalog hajtották őket
Esztergomba, majd innen Ko-
máromba meneteltek, ahol az
aknavetőkhöz osztották be.
1945. január 6-án került ki a
frontra. 1945. március 20-án
egy angol légitámadás után
megindultak az orosz csapa-
tok, és március 21-én Eszter-

gom alatt orosz fogságba esett.
Társaival együtt gyalog terel-
ték az esztergomi sátortábor-
ból a váci fegyházba, majd a
jászberényi lágerbe. Innen a
foksányi elosztótáborba került,
ahonnan 1945. április 12-én,
ötezer társával együtt, marha-
vagonban indították el Szibé-
riába.

Huszonöt nap után tífusz-
gyanú miatt hétszázan Ka-
zanyból a legközelebbi, Zele-
nodolszk-Troickoje poléban lé-
vő, 119/1-es hadifogolytá-
borba kerültek. Horváth Sán-
dort szerencséjére az iparosok
közé osztották be, és később
a pékségbe került. 1947. jú-
nius 29-én ért haza. Két má-
sik testvére is megjárta a ha-
difogolytábort, ők Németor-
szágból kerültek Finn Karéliá-
ba, illetve Moszkva környé-
kére. Mindhárman hazajutot-
tak.

Sanyi bácsi a fogság után
visszament dolgozni a Somo-

gyi-pékségbe, amelyet 1952.
december 10-én államosítot-
tak. Így került a Nyíregyházi
Sütőipari Vállalathoz. Befe-
jezte a tanulmányait, és 1968-
ban közgazdasági techniku-
mi érettségit szerzett. Eleinte
üzemvezető volt, majd a helyi
kenyérgyár vezetője lett. Mun-
kája elismeréseként több vál-
lalati és miniszteri kitüntetés
mellett 1978-ban megkapta a

Munka Érdemrend arany foko-
zatát. Innen vonult nyugdíjba
1984. augusztus 6-án.

1950. április 6-án vette fe-
leségül Matyasovszki Máriát,
akivel 67 évig éltek együtt kivé-
teles harmóniában. Két lányuk
született, Marianna, aki egyé-
ves korában a diftériajárvány
áldozata lett, és Ágnes, aki je-
lenleg Szegeden él. Ő és a férje
is történészek, mindketten a

szegedi egyetem tanárai. Egy
unokája van, Sándor.

Nyugdíjazása után felesé-
gével boldogan művelték a
sóstói kertjüket. Felesége ha-
lála után, két éve költözött a
lányáékhoz Szegedre. Jó szel-
lemi és fizikai állapotban van,
figyelemmel kíséri a napi poli-
tikai eseményeket. Már jól 
kiismeri magát Szegeden,
messzire is képes elmenni a jó

minőségű kenyérért. Idős kora
ellenére is igyekszik aktív ma-
radni, kialakította a napi ru-
tint, besegít a háztartásba. Na-
ponta igyekszik nagy sétát
tenni, templomba jár, bevásá-
rol, piacra megy.

A város nevében Tóth Ká-
roly önkormányzati képviselő
és Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munka-
társa köszöntötte Sanyi bácsit.

Elment Málcsika néni
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SZVSE-SikErEk. Debrecen-
ben rendezték meg Magyaror-
szág Ifjúsági és Serdülő
Ügyességi és Gátfutó Csapat-
bajnokságát, amelyen a
SZVSE dobóatlétái szép ered-
ményeket ért el. Összesen öt
érmet szereztek – egy bronz-,
egy ezüst- és három aranyér-
met. A lányoknál az ifjúsági
korosztályban a diszkoszvetők
és a súlylökők is megnyerték a
viadalt; a fiúk között az ifi súly-
lökők harmadikok, a serdülő
diszkoszvetők másodikok, az
ifi diszkoszvetők pedig elsők
lettek. Soha még ilyen jól nem
szerepeltek a SZVSE verseny-
zői ezen a bajnokságon!
HaZaigaZolt a SZEgEdi
labdarúgó. A szegedi szü-
letésű, több mint százszoros
magyar válogatott játékos,
Vágó Fanny a Ferencvárosban
folytatja karrierjét. A 27 éves
csatár Ausztriában légiósko-
dott, a St. Pölten csapatában.
Felnőtt karrierjét a fővárosi FC
Feminában kezdte, de megfor-
dult Győrben és az MTK-ban
is, és Ausztrián kívül Izlandon
és Németországban is játszott.
Hazánkban kétszer választot-
ták meg az év női labdarúgó-
jának.

ViZSgálat Pick–Vardar-
ügybEn. Az Európai Kézi-
labda-szövetség (EHF) vizs-
gálatot indított a MOL-Pick Sze-
ged–Vardar Szkopje Bajnokok
Ligája negyeddöntő visszavá-
góján történt utolsó perces in-
cidens miatt, amelynek során
kevesebb mint harminc má-
sodperccel a találkozó vége
előtt egymásnak ment a két
kispad. A szövetség kikéri a
szükséges felvételeket, és ez-
után fog dönteni az esetleges
büntetésekről.
Jön a baJnoki döntő. Ér-
vényesült a papírforma, idén is
a MOL-Pick Szeged és a Tele-
kom Veszprém csatázik a ma-
gyar bajnoki címért. Egy héten
belül minden eldől. Május 23-
án, csütörtökön, 18 óra 30
perckor idegenben kezd a cím-
védő, majd május 26-án, va-
sárnap, 18 órakor lesz a
visszavágó. Az egyik csapat
tehát Szegeden fogja ünne-
pelni a bajnoki címet.
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A tűzoltók versenyeztek

Futótűz futás
Ellepték a tűzoltók a Dóm teret. Szerencsére nem történt
semmilyen katasztrófa, csak idén is megrendezték a Futó-
tűz Lépcsőfutást. Több száz lánglovag állt rajthoz, a befolyt
nevezési díjat pedig a gyermekklinika kapta.

Szeged szívében futottak a lánglovagok.

Tűzoltóautókkal és különböző
látványosságokkal volt tele a
Dóm tér a Futótűz Lépcsőfu-
tás napján. Az ország minden
tájáról érkeztek a lánglova-
gok, hogy lefussák a 3500
méteres távot, teljes menet-
felszerelésben (mely több
mint harminc kilogrammot
nyom – úgyhogy a végére
több mint hatvan fok volt az
öltözék alatt). Hazánkban
egyedülálló ez a rendezvény,

s külföldről is eljöttek futni
egyet Szeged belvárosába. Az
Oskola utca után a Múzeum
lejtőjén futottak, majd végig a
Stefánián, visszafelé pedig a
rakparton, útba ejtve a lép-
csőket. A tűzoltók mellett civi-
lek is lefuthatták ezt a három
és fél kilométeres távot, de ők
már szabadon választott ru-
házatban. A nevezésből be-
folyt összeget a gyermek-
klinika kapta. 

Élet-halál párharc – az NB I. a tét!
Most dől el, hogy meg lehet-
e menteni, vagy totális ku-
darc lesz-e az idei szezon. A
Naturtex-SZTE-Szedeák fér-
fikosárlabda-csapata meg-
kezdi a play-outot a Serco-
TF Budapest ellen.

Május 18-án, szombaton jön
az a párharc, amelyre hetek
óta készül a Naturtex-SZTE-
Szedeák. A szezon rendkívül
gyengére sikeredett, s idén a

hazai pálya sem jelentett ak-
kora előnyt, mint az előző
években. A kiesés szélére
sodródott a csapat, de még
meg lehet menteni az évet. A
Serco-TF Budapest ellen nem
is kérdés, hogy a benn mara-
dás kiharcolása az egyetlen
elfogadható eredmény. A pár-
harc két győzelemig tart: az
első mérkőzést most szom-
baton 18 órakor rendezik,
hazai pályán. Mivel a Sze-

deák végzett előrébb a tabel-
lán, így ők a pályaválasztók.
A második össszecsapást
május 22-én rendezik, a Lu-
dovika Arénában, s amennyi-
ben szükséges harmadik
mérkőzés, az újra Szegeden
lesz, május 25-én, szomba-
ton, szintén az újszegedi
sportcsarnokban. Megszé-
píteni már nem, de megmen-
teni még meg lehet a sze-
zont!    

NB I.-ben az SZRSE!

Élvonalban a szegedi röplabda!
Fallabdaelitben 

Két szegedi járt az EB-n

A magyar válogatott az utolsó, svájci meccs után. Bal szélen
Hoffmann Péter, jobbról a harmadik Sebők Benedek.

Egy évvel ezelőtt a magyar
fallabda legnagyobb sikerét
könyvelhette el, amikor a vá-
logatott a divízió II-es EB-n
kvalifikálta magát a az első
osztályba. Most megtapasz-
talhatták, milyen a sportág
legjobbjai ellen pályára lépni.

Története során először szere-
pelhetett a magyar férfi fal-
labda-válogatott az Európa-
bajnoki elitben, a divízió I.-ben.
A csapatban ott volt a Vidux
Tisza Squash SE két játékosa,
Sebők Benedek és Hoffmann
Péter is. A birminghami konti-
nensviadalra már a megérke-
zés is kalandos volt, ugyanis a
késve induló repülőjárat miatt
majdnem lekésték a csatlako-
zást a mieink. Ezután a baj

csak tovább nőtt: a csomagok,
amelyekben a játékosok teljes
felszerelése volt, egy nappal
később érkezett meg, így köl-
csönszettel kellett megvívni az
első ütközetet a franciák ellen.
Ugyan nem ezen múlott, de
sima, 4 : 0-ás vereség lett a
vége. A következő mérkőzésen
a németek ellen már sikerült
egy meccset megnyerni, de 
3 : 1-es német győzelem lett a
vége. Skócia és Wales is 4 : 0-
ra verte meg a mieinket, Svájc
ellen 3 : 1 lett oda, itt Hoff-
mann Péter szerezte a szépí-
tést jelentő győzelmet. A világ
elitje ellen játszottak a magya-
rok – már a feljutás is csoda
volt, az angliai szereplés pedig
örök élmény marad a két sze-
gedi játékosnak. 

Előző számunkban írtunk a
Szegedi Röplabda Sportegye-
sület női csapatának idényé-
ről. Most a fiúkon a sor, akik
elérték céljukat, és jövőre a
legjobbak között folytatják! 

A Szegedi Röplabda Sport-
egyesület férficsapatának

nem titkolt célja volt, hogy a
szezon végén feljusson az el-
sőosztályba. Ennek megfele-
lően játszott a gárda az
egész évad során. Az alap-
szakaszban csak a Dunaúj-
város U21-es csapata előzte
meg, azonban ők a rájátszás-
ból már kiszálltak. Ott az ab-

szolút favoritnak számító
SZRSE már az elején bebizto-
sította elsőségét a tabellán.
Az NB II. közép csoport győz-
tesének osztályozót kellett
volna játszania a nyugati és
a keleti csoport nyertesével,
azonban a ZTE RK és a
MEAFC-Miskolc nem vállalta
az első osztályt, így nem ren-
deztek rájátszást. 

Van történelme a szegedi
röplabdának az NB I.-ben, a
2006/2007-es idényben si-
került feljutni, sőt egy negye-
dik helyet összehozni. Ám a
2011/2012-es szezonban
már nem tudta folytatni a
csapat, tehát hét évet kellett
várni az újabb első osztályú
szereplésre. 

A cél az, hogy az SZRSE
ne csak átszállójegyet vált-
son a legjobbak közé, és
minél több saját nevelésű já-
tékossal érjen el sikereket a
következő idényben.Jövőre a szegediek az első osztályban bizonyíthatnak
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Szeretne 2 belépőt nyerni az Anna fürdőbe? 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: május 22. 
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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szegednek tizenhét testvérvárosa van. A nyertes: Gyulai Pál. Gratulálunk!

Baráth tiBor: a vezetés
tuDománya és művészete
Időpont: május 20., hétfő, 18
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A nagy sikerű Pedagógiai esték
következő vendége a hazai veze-
tésfejlesztés egyik kiemekedő

felké-
szült-

ségű szakembere, dr. Baráth
Tibor, a Szegedi Tudományegye-
tem Közoktatási Vezetőképző és
Továbbképző Intézetének igaz-
gatója. Előadásában arról be-
szél, születni kell-e a vezetésre,
vagy tanulható, mi teszi sike-
ressé a 21. századi vezetőket,
mit üzen Dzsingisz kán és Steve
Jobs a ma vezetőinek, és hogy
mi a vezetés felelőssége a tanu-
lás, a tanulók sikerében.

sugallatok órája: ho-
gyan mentsD meg a saját

világoDat?
Időpont: május 21.,
kedd, 18 óra

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Ábrahám Krisztián előadásában
a kezelhetetlen emberek kezelé-
séről beszél, arról, hogyan jutha-
tunk túl életünk egy-egy nehéz
eseményén, valamint hogyan
fejleszthető és használható
saját intuíciónk, mely a segítsé-
günkre lehet ilyenkor.

Dél-inDiai klasszikus tánc
előaDás
Időpont: május 21., kedd, 19
óra 30 perc
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont 
A Subhashini Goda és a Kala
Sangam Tánccsoport bharata-
natyam dél-indiai klasszikus
táncelőadása. A bharatanatyam
Dél-India klasszikus tánca,
amely leszármazottja a több

évezredes múltra visszatekintő
templomi táncosnők, a dévadá-

szik művészeté-
nek. A 20. század-
ban a bharatana-
tyam színpadi mű-
fajjá vált. A tán-
cos a zene, a
tánc, a színészet
és a költészet
egységét hivatott
megidézni, hogy

ezzel spirituális magasságokba
emelje nézőjét és önmagát.

sárkányhajó-viaDal 
Időpont: május 25., szombat,
10 óra.
Helyszín: Tisza
Idén ötödik alkalommal kerül
sor a Szeged napi rendezvény-
sorozatban a tiszai sárkányhajó-
viadalra. Harminc szegedi sport-
egyesület száll versenybe.
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szegeden KötötteK HázAsságot: Mi-
hály Csaba és Farkas Ildikó, Füzes Attila és
Solymosi Ildikó, Nemes Sándor és Bodai Edit,
Gorcsa Oszkár és Nemes Alexandra Roberta,
Simondán Márton és Fábián Kitti, Gerebecz
József és Reichardt Judit, Berec Zalán és
Csizmadia Anna, Molnár Attila és
Simon Barbara, Palásti Péter és Ko-
vács Eszter, László Attila és Tóth Ka-
talin, Varga Dániel és Raj Kitti, Jójárt
Róbert és Garami Renáta.

szegeden születteK: Csatlós Dá-
nielnek és Benyhe Zsuzsának 2019.
04. 20-án Anna, Balda Ákosnak és
Gombkötő Nellinek 2019. 04. 26-án
Lili, Kardos Zoltánnak és Geczó Kor-

néliának 2019. 05. 03-án Máté, Jenei Attilá-
nak és Szűcs Hajnalkának 2019. 05. 05-én
Lili, Vidiczki Istvánnak és Dóczi Andreának
2019. 05. 06-án Eszter nevű gyermeke szü-
letett.
Gratulálunk!

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Rengeteg energiája
lesz a héten! Igyekez-

zék ezt kihasználni, 
és oldja meg azokat a
problémákat, amelyeket
az utóbbi időben nem si-
került.

BIKa (Iv. 21–v. 20.) 
Érzelmi élete igen-
csak összekuszálód-

ni látszik. De semmi-
képp ne erővel próbálja ki-
bogozni a szálakat, hanem
inkább türelemmel és meg-
értéssel.

IKreK (v. 21–vI. 21.)
Eleinte úgy tűnik, nem
alakulnak jól a munka-

helyi dolgai. Ám ez csak
átmenetileg lesz így, mivel
több kollégája is segít önnek
a problémái megoldásában.

ráK (vI. 22–vII. 22.)
Kiválóak lesznek a
társas kapcsolatai,

és ez igencsak fel-
dobja a hangulatát. De
arra azért ügyeljen, hogy
megfelelő korlátok között
tartsa...

oroSzlán (vII. 23–
vIII. 22.) Hajlamossá
válik a belső nyugta-

lanságra, s a kiszámít-
hatatlan hangulatváltozá-
sok nehézségeket okozhat-
nak. Néhány stresszoldó jó-
gagyakorlat azonban gyógyír
lehet ezekre!

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Kitűnő teljesít-
ményt fog nyújtani a

munkahelyén! Ez na-
gyon sok munkatársát is
inspirálhatja, így aztán igen
jó hangulatban fognak telni
a napjai.

Mérleg (IX. 23–X.
22.) Komoly kihívá-
sok előtt áll a magán-

életében, és ez rész-
ben saját magának köszön-
hető. Önfegyelemmel azon-
ban könnyedén legyűrheti
negatív tulajdonságait!

SKorpIó (X. 23–XI.
21.) Bár gyakran úgy
érzi, hogy akik kritizál-

ják, rosszat akarnak ön-
nek, ez korántsem igaz!
Legtöbbször épp a jó szán-
dék, az aggódás sarkallja
őket erre.

nyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Az időjárás vál-
tozásai különösen

megviselik önt. Ezért
ha módja van rá, igyekez-
zék minél többet lazítani,
pihenni a szabad idejé-
ben!

BaK (XII. 22–I. 20.)
Ezen a héten reme-
kül alakulnak a pénz-

ügyei. Ez, amellett hogy
ön is megfontoltan cselek-
szik e téren, főleg egy-két
közeli ismerősének köszön-
hető. 

vízönTő (I. 21–II.
19.) Ha gondok gyöt-
rik, először teremt-

sen rendet maga körül!
A külső rend pozitív irány-
ban befolyásolhatja ér-
zelmi életét és gondolko-
dását is.

Halak (II. 20–III. 20.)
Mostanában számos
kudarc érte, de en-

nek remélhetőleg vége.
Használja ki a kedvező al-
kalmat, és most vágjon bele
nagyobb szábású tervei
megvalósításába!
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HoroSzKóp

Május 18.
szombat

Május 19.
vasárnap

Május 20.
hétfő

Május 21.
kedd

Május 22.
szerda

Május 23.
csütörtök

Május 24.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változóan felhős, esős idő  

24/12
erik,

alexandra

25/13
Ivó,

Milán

25/13
Bernát,
Felícia

26/14
Konstantin

26/14
Júlia,
rita

26/14
dezső

26/13
eszter,
eliza

szegedre érKezett 1943-BAn A száztAgú BudA-
pesti Kórus. Kodály Zoltán 60. születésnapja alkalmából
közösen adtak koncertet a fővárosi együttes és elsőrangú
szólóénekesek, valamint a Szegedi Filharmonikus Egyesü-
let. Kodály Jézus és a kufárok című kórusművét és a Buda-
vári te Deumot adták elő, valamint Beethoven IX. szim-

foniáját. A sajtó dicsérte az előadást, de az ott történt bal-
esetről sem feledkezett meg. A rövidlátó karnagy ugyanis
épp azon a kis helyen lépett le a dobogóról, ahol csak sző-
nyeggel takarták le a zenekari árkot, így hirtelen eltűnt a
mélyben. Ám két zenész kiemelte Pétery Józsefet, és foly-
tatódott a koncert. Fotó: Fortepan/Lissák Tivadar

anyaKönyvI HíreK

Szeged régen

május 20., HétfŐ
Szentistványi István: 17.00
– 19.00 (tel.: 30/856-
5398, IH  Rendezvényköz-
pont, Felső Tisza-part 2.)
május 22., szerdA
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 15.00 (Reök-palota
kávézója)
Tóth Károly: 17.00 – 18.00 (Északvárosi Fiókkönyvtár, Gás-
pár Z. u. 6.)
dr. Berkesi ottó: 15.00 – 18.00 (Polgármesteri Hivatal  Sző-
regi  Kirendeltség, Szerb u. 21.)
Kormos Tibor: 17.00 – 18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár, Székely
sor 11.)
május 25., szomBAt
Kothencz János: 12.00 – 14.00 (L.É.T. Egyesület, Csongor
tér 1.)

ArénA – sportmAgAzin
Május 20., hétfő,  19.25
Szeged legfontosabb sport-
eseményeiről, fél órában.

Körút A Borfesztivál-
ról – Kulturális, Közé-
leti mAgAzin
Május 21., kedd, 19.25 
Minden, ami bor, minden,
ami fesztivál minden, ami
Szeged. JÁTÉK!

A szomszéd vár – tu-
risztiKAi mAgAzin
Május 22., szerda, 19.40 
300 éves várostörténet Sze-
gedről, élő hagyományok Ta-
táról, Sóstó Zoo Nyíregyhá-
záról. Fedezzük fel együtt
Magyarországot!

szABAd száj – véle-
ményműsor
Május 24., péntek, 19.25
Hárman, három témáról, le-
het, hogy háromféleképpen.
De a hír szent, a vélemény
szabad!

Fogadóóra
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