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5.
Biztonságos
közlekedés
Utat szélesítenek, járdát
építenek
Újszegeden

Marad a platánsor,
sőt több fa lesz
a Széchenyi téren!

A zöld- és vízfelület növelésével, a klímatudatos
tervezéssel, a víz helyben tartásával a matuzsálemi korú
platánfák is nagyon jól járnak.
Minden ellenkező híreszteléssel szemben marad
a matuzsálemi korú, százharminc éves platánsor
a Széchenyi tér tervezett
átépítésekor. Sőt! A térrekonstrukció eddig elkészült terveiből az is
kiderül: a jelenlegihez képest több mint hatvan új
fát telepítenek és közel
húsz százalékkal, 3245
négyzetméterrel növelik a
zöldfelületet a Széchenyi

10.

6.

téren. A zöld- és vízfelület
növelésével a platánfák is
nagyon jól járnak. A tervezők újabb magnóliafák ültetésével magnóliakertet
is szeretnének létrehozni.
Az önkormányzat elsődlegesnek tartja a fák számának és a zöldfelületeknek
a növelését, mert a városvezetés célja, hogy Szeged
legyen a legzöldebb magyar város.
Írásunk a 3. oldalon

75 éves
Lippai Pál,
Szeged
rendszerváltás
utáni első
polgármestere
Botka László hivatalában köszöntötte 75. születésnapján Lippai Pált (képünkön), Szeged rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármesterét, Szeged város díszpolgárát. Lippai Pál 1990-ben az akkori liberális
pártok, a Fidesz és az SZDSZ közös jelöltjeként nyert a
helyhatósági választáson. Ő volt az, aki lefektette Szeged demokratikus önkormányzati rendszerének alapjait. Lippai Pál igazi lokálpatrióta.
Cikkünk a 3. oldalon

Kislányom
Ez volt a 85
éve elhunyt
Móra Ferenc
utolsó szava.

Mindenki Szegedet dicséri
Elismerő nyilatkozatok a kajak-kenu világbajnokságról.

Botka László: Soha nem kaptam
ennyi ajánlást a szegediektől
Soha ilyen gyorsan és soha ilyen rengeteg ajánlószelvényt nem
gyűjtöttünk – mondta Botka László, az Összefogás Szegedért
Egyesület polgármesterjelöltje, miután leadta a maga és az Ös�szefogás húsz képviselőjelöltjének ajánlószelvényeit a választási irodában.
Botka László megköszönte a ezelőtti önkormányzati válaszszegediek támogatását, és tási kampányban kiemelkebejelentette: felkereste mind dően sok, tízezer ajánlószela húsz választókerületet, és vényt gyűjtött lokálpatrióta
a jelöltekkel
szövetségük.
együtt folyaEzt a csúmatosan segí- A korábbi évekhez csot most alatette az aján- képest a fiatalok posan megdönlószelvények most rekordmennyi- tik, céljuk, hogy
gyűjtését.
ségben támogatták több mint 11
–
Több az Összefogás Sze- ezer
ajánlást
ezer szegedi- gedért Egyesület je- adjanak le.
vel találkoz- löltjeit az aláírásukCsak
ös�tam a húsz kal.
szehasonlításválasztókerüképpen: a más
letben. A benagyságrendet
szélgetéseken kiderült, hogy a képviselő Budapesten a Fiszegediek a békés építőmun- desz
főpolgármester-jelöltka folytatását várják az önkor- jére, Tarlós Istvánra 12 ezer
mányzati választások után. ajánlás érkezett.
A korábbi évekhez képest a
Botka László elmondta,
fiatalok most rekordmennyi- hogy szeptember 9-ig, a törvéségben támogatták az Össze- nyes határidő végéig folytatják
fogás jelöltjeit az aláírásukkal az ajánlószelvények gyűjtését,
– mondta Botka László. Az és vele együtt azt az intenzív
Összefogás Szegedért Egye- párbeszédet a szegediekkel,
sület
polgármesterjelöltje amely eddig is jellemezte váhangsúlyozta, hogy az öt évvel lasztási kampányukat.

Mérlegen
a képviselők
A Mérlegen a képviselők című
sorozatunkban ezúttal Szőregen
jártunk. Berkesi Ottót, a városrész
leköszönő képviselőjét kérdeztük, aki egyúttal bemutatta Avramov Andrást is, az Összefogás
Szegedért Egyesület szőregi képviselőjelöltjét. A jelölt és elődje
régóta munkálkodik együtt, több
közös sikert könyvelhetnek el. Így
nagy eredménynek tartják, hogy
több olyan esemény vert gyökeret a városrészükben, amely kisebb-nagyobb helyi közösségeket
mozgat meg. A kolbásztöltő versenyen részt vevők és adományozók köre folyamatosan nő.
Részletek a 7. oldalon

Botka László az ajánlószelvényekkel.

Fodorkerti és újszegedi családi nap

Futóverseny is szerepelt a fodorkerti nyárbúcsúztató családi nap programjában, amelyre
nagyon sok gyermek nevezett be. Újszegeden

is tartottak családi napot, melyen minden játékot ingyen próbálhattak ki a gyerekek. Fotó:
Szabó Luca. Tudósításunk a 4. oldalon
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Lippai Pált köszöntötte Botka László
Hivatalában köszöntötte 75.
születésnapján Lippai Pált,
Szeged rendszerváltás utáni
első szabadon választott polgármesterét Botka László.
– Lippai Pál Szeged kiemelkedő politikai szereplője, akinek
az a történelmi szerep jutott,
hogy 1990-ben a rendszerváltás után felálló első önkormányzat polgármestere lehetett. Lényegében ő fektette le
a demokratikus önkormányzati rendszer alapjait Szegeden – mondta Botka László,
mielőtt átadta az ünnepeltnek
a város ajándékát.
Lippai Pál 1990-ben az
akkori liberális pártok, a
Fidesz és az SZDSZ közös
jelöltjeként nyerte meg az
önkormányzati választást,
és vezette a várost 1994-ig.

Vélemény
A szegediek szabadon
szeretik Szegedet

Elődjét, a 75 éves Lippai Pált köszöntötte a városházán Botka László polgármester.
Fotó: Iványi Aurél
Azóta ügyvédként tevékenykedik. 2008-ban Szeged
díszpolgárának választották.
– Nagyon sok ügy megoldódott az elmúlt 25 évben,
sokkal jobb lett például a

közbiztonság a városban,
szinte teljesen megújult Szeged közlekedése, rengeteg
új járművet szerzett be a
város, Szeged-szerte komoly
fejlesztések vannak, de aki-

nek szíve a városáért dobog,
az mindig többet szeretne.
Aki lokálpatrióta, az sohasem lehet elégedett egy város fejlődésével. Én is ilyen
vagyok – mondta Lippai Pál.

Marad a platánsor a Széchenyi téren,
sőt több fa lesz a város főterén
Növekvő zöld- és vízfelületek a Széchenyi téren
VIRÁGKIÜLTETÉS:

1587 négyzetméterről
vekszik
2400 négyzetméterre nö
51%-os növekedés.

VÍZFELÜLET:

200 négyzetméterrő
l
600 négyzetméterre nö
vekszik
200%-os növekedés.

GYEPFELÜLET: 16
557 négyzetm

éterről 18989 négy
zetméterre
növekszik 15%-os
növekedés.

felület
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Forrás: Fontos Mérnök Stúdió, SZT-grafika

Több fa és nagyobb zöldfelület lesz
Szeged megújuló főterén, a Széchenyi téren – ez egyértelműen kiderül
a Széchenyi tér rekonstrukciójának
eddig elkészült terveiből.
Több mint hatvan új fát telepítenek,
és közel húsz százalékkal, 3245
négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Széchenyi tér átépítésekor
az eddig elkészült tervek szerint. A
zöld- és vízfelület növelésével, a klímatudatos tervezéssel, a víz helyben
tartásával a matuzsálemi korú, 130
éves platánfák is nagyon jól járnak,
amelyekhez nem nyúlnak a rekonstrukció során.
A magnóliák a város egyik jelképének számítanak, amiket nagyon

szeretnek a szegediek és a Szegedre érkező vendégek, mert tavasszal
gyönyörű színélményt és illatorgiát
okoznak. A tervezők fontosnak tartják ennek a hangulatnak a továbbalakítását, és újabb magnóliafák ültetésével kívánnak magnóliakertet
létrehozni.
A Széchenyi tér felújítási tervei
szinkronban vannak az önkormányzat elképzeléseivel, amely minden
ilyen és ehhez hasonló rekonstrukciónál elsődlegesnek tartja a fák
számának és a zöldfelületeknek a
növelését a zöldváros, a mikroklíma,
az élhetőség, a jó közérzet megtartása és elősegítése érdekében, mert
az a célja, hogy Szeged legyen a legzöldebb magyar város.

Kormányzati és kormányzathoz közel álló emberek gyakran fogalmaznak úgy: sokkal jobb – értsd: kifizetődőbb
–, ha egy településnek fideszes a polgármestere. Ez legtöbbször annak kapcsán hangzik el, hogy az uniós és az
állami fejlesztési pénzekhez való hozzájutás területén egy
kormánypárti és egy ellenzéki városvezetés más-más esélyekkel szállhat küzdelembe. Egy magára valamit is adó
demokráciában ilyet még gondolni sem illik, nemhogy
kimondani. Mindez ugyanis nem kevesebbet jelent, mint
azt: léteznek első- és másodragú városok és községek.
Ahogyan bizonyára léteznek fontos és kevésbé fontos emberek is.
Szeged példája azonban élő cáfolata ennek a sugalmazott és kimondott tételnek. Más szavakkal: nem
kell félni. Akkor sem, ha ijesztgetnek. Hogy mire alapozom mindezt? Az elmúlt években több mint 300 milliárd forint uniós pályázati pénz érkezett a városba, ami
egyszerre több dolgot jelent. Statisztikailag nem kevesebbet, mint azt, hogy Szeged hívta le a legeredményesebben eddig az uniós forrásokat Magyarországon. Ez
akkor sem volna csekélység, ha kormánypárti vezetése
volna a városnak, de éppenséggel – és jó régen – nem
az van. Vagyis nem igazolódik be az a politikai tétel,
hogy rosszul jár az önkormányzat, ha veszi magának
a bátorságot a helyben lakók közössége, és ellenzéki
polgármestert, valamint ellenzéki többségű közgyűlést
választ magának. A város fejlődése pedig szemmel látható, statisztika nélkül is.
Más volna a helyzet, ha kizárólag állami és kormányzati forrásokból lehetne a helyi fejlesztésekre pályázni és
pénzt nyerni. Ám az Európai Unió léte, hazánk tagsága
és az onnan érkező pályázati pénzek miatt viszonylagos
függetlenséget képesek kiharcolni maguknak a helyhatóságok. Ez még akkor is így van, ha az önkormányzatok
az elmúlt évtizedben sokat veszítettek az önállóságukból.
A városokat irányító testületeknek nem volt beleszólásuk
abba, hogy kívánnak-e iskolafenntartók lenni, szeretnék-e
megtartani a kórházaikat, mennyit fordítanának szociális
kiadásokra. A kormányzat tetszése szerint packázhatott
az önkormányzatokkal az adótételek és normatívák megállapításakor.
Az önkormányzatok ebben a helyzetben ahhoz a táncoshoz hasonlítottak, akinek összekötötték a lábát. De
mint minden hasonlat, ez is rossz. Szeged példája is ezt
bizonyítja. A helyi közösség a brüsszeli forrásokkal kiegészülve képes ellensúlyozni a kormányzati szándékot,
amely szeretné megfosztani a településeket az önállóságuktól. Egyáltalán, milyen cél ez? Miért jó ez? Miért nem
akarják a helyi közösségekre bízni egy-egy település fejlődésének megtervezését? Az önkormányzat szónál kevés
beszédesebb fogalmunk létezik. Önállóságot, szabadságot, függetlenséget feltételez. Máskülönben csak hivatal,
prefektúra.
A kormányzati gáncsoskodást kizárólag abban az esetben védheti ki egy önkormányzat, ha megfelelő helyi adóbevétellel rendelkezik – ennek pedig az a feltétele, hogy
jövedelmező gazdasága legyen a településnek. Szeged
szerencsére ilyen hely. A kormánypárt és a hozzá közel
álló helyi gazdasági elit idejétmúlt gazdasági elképzelésekkel a termelésre alapozott ipart szeretne látni a városban. Ez a világ elmúlt, és talán Szeged adottságai nem is
alkalmasak erre. A legfejlettebb országokban a szolgáltató- és tudásipar már régen lekörözte a termelésre épülőt. Ezzel jó volna szembenézni. Nem kell és nem is szabad – most sem – a „vas és acél” országává és városává
válni.
És azzal is szembe kell nézni, hogy a szegediek tényleg
szabadon szeretik Szegedet. Háromszáz éve biztosan.
Bod Péter
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Elbúcsúztatták a nyarat Fodorkertben és Újszegeden

A Kozmosz Egyesület kis táncosai Fodorkertben.
Futóverseny, ugrálóvár, arcfestés, zumbaparti, óriás
sakk, családi ötpróba – ez is
szerepelt a fodorkerti nyárbúcsúztató családi nap programjában.
– Eddig minden évben

eljöttem a négy unokámmal.
A legnagyobb már 16 éves,
de most is szívesen jött. Itt
lakunk a közelben, nagyon
jó hangulatú rendezvény –
mondta Kocsis Imre. 2016ban rendezték meg először

Szénási Róbert önkormányzati képviselő
2016 óta szervezi a fodorkerti családi napot.

Ötmillióból újult meg
a baktói sportpálya
Több mint ötmillió forintból
teljesen felújították a Völgyérhát utcai sportpályát, amely
hamarosan villanyvilágítást
kap, így sötétedés után is lehet rajta játszani.
Teljesen megújult a baktói
buszvégállomásnál, a Völgyérhát utcában található sportpálya. A kivitelező augusztus
végén pár nap alatt végzett a
munkával – mondta Szécsényi Rózsa. A körzet önkormányzati képviselője hozzátette: először kitakarították a
területet, majd új aszfaltréteget kapott a pálya.
Az aszfaltozás után felfes-

a nyárbúcsúztatót a Murányi
és Tölgyes utca találkozásánál, a tízemeletes panelek
és a családi házak között
megbúvó játszótéren.
– Ez a csendes, eldugott
helyen lévő játszótér a szomszédos fitneszparkkal és a
közeli kiserdővel kiválóan
alkalmas a családi nap megrendezésére – mondta Szénási Róbert, a rendezvény
ötletgazdája, a körzet önkormányzati képviselője.
– Nagyon örülök annak,
hogy az elmúlt években a
szegediekkel közösen minden városrészben hagyománnyá tudtuk tenni, hogy
évente több családi napot

is tartunk. Azt tapasztalom,
hogy Fodorkertben is egyre
többen – családok, ismerősök, barátok – jönnek el
a közösségi programra. A
szegediek igénylik, hogy
minél több ilyen közösségi
rendezvényük legyen. Az a
célunk, hogy a jövőben ezek
számát még tovább növeljük
– mondta a rendezvényre
kilátogató Botka László polgármester.
Vidámpark egész nap!
Ez volt a szlogenje a Gellért
Szabadidőközpontban megrendezett
nyárbúcsúztató
családi napnak, amelyen
minden játékot ingyen használhattak a gyerekek. Volt

Joób Márton önkormányzati képviselő
a gyermekeivel érkezett az újszegedi családi napra.
itt többek között dodzsem,
gyermekvasút, ugrálóvár és
trambulin is. Sztanojev Bra-

nomir és testvére, Bojana
szinte minden játékot kipróbált.
Joób Márton
önkormányzati
képviselő, a rendezvény házigazdája a gyermekeivel érkezett, és
arról beszélgetett
a családi napra
szintén kilátogató Botka László
polgármesterrel,
hogy a közösségépítést tartja az
egyik
legfontosabb feladatának
Kocsis Imre az unokáival a fodorkerti családi napon.
a választókörzetéFotók: Szabó Luca
ben.

Speciális pályák épülnek az óvodásoknak
Tápén, Kiskundorozsmán és Rókuson

tik a vonalakat, és felszerelik a
palánkokat. Az ezer négyzetméteres aszfaltozás és az egyéb
munkálatok teljes költsége
meghaladja az ötmillió forintot.
Szécsényi Rózsa hangsúlyozta: a pálya nagyon rossz
állapotban volt, s megérett a
felújításra. A játékteret körülvevő drótháló már korábban
elkészült.
Az önkormányzati képviselő
szerint a pályát eddig is aktívan
használták a környékbeliek,
ezért is volt fontos a felújítása.
Azt is elmondta, hogy hamarosan újra működni fog a villanyvilágítás, és így sötétedés után
is lehet majd játszani.
Sok gyermek sportolhat majd az új pályákon. Forrás: ovi-foci.hu
Speciális focipályák épülnek a tápéi Kőrös soron, valamint a dorozsmai Jerney utcai és a rókusi Petresi
utcai óvodában.

Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő
fontosnak tartotta a Völgyérhát utcai pálya felújítását.

A Magyar Labdarúgó Szövetség grundpálya-építési programjában lehet kisméretű focipályákat építeni a szövetség anyagi támogatásával. A 37 x 18 méteres műfüves pályák építési költségének 70 százalékát az MLSZ biztosítja, a többit a
város állja. Az önkormányzat feladata a terep előkészítése,
ami mintegy 15 millió forintba kerül. Szeged már korábban
csatlakozott a programhoz, ám a kijelölt négy intézménynél

a terepszemle során kiderült, hogy túl kicsi a rendelkezésre
álló terület, illetve fákat kellene kivágni. Ezért az önkormányzat újra felmérte a lehetőségeket, és három olyan helyszínt
talált – a dorozsmai Jerney utcai óvoda, a rókusi Petresi utcai
óvoda, valamint a tápéi Kőrös soron lévő terület –, ahol adottak a feltételek a pályák megépítéséhez. A közgyűlés sportbizottsága jóváhagyta a beruházásokról szóló együttműködési megállapodást. Mint Szentgyörgyi Pál alpolgármester
elmondta, a munkálatok már szeptemberben megindulhatnak. A pályák az önkormányzati intézmények kezelésében
lesznek, így a karbantartás is városi feladat lesz.
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Elkezdődött Gyálaréten a játszótér
és a városrészi központ felújítása

1879-BEN SZEGED ÚJJÁ-, A SZEGEDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG PEDIG MEGSZÜLETETT. Utóbbi
épp a nagyárvíz miatt. – Szükségünk van olyan hősökre, akik a bajban akár az életüket is
készek kockára tenni közösségünk biztonsága érdekében. Önök nap mint nap az életüket
kockáztatják értünk, és ezért nem győzünk hálásak lenni – így köszöntötte a Napos úti tűzoltólaktanyában Botka László polgármester a szegedi hivatásos tűzoltókat, akik augusztus
végén ünnepelték fennállásuk 140. évfordulóját. A polgármester az állomány tagjai közül kitüntette Domonkos Gábort, Faragó Antalt, Hajduk Jánost, Kocsis Istvánt, Matuszka Sándort
és Nagy Róbertet Szeged város aranyplakettjével.

Utat szélesítenek, gyalogátkelőt, járdát
építenek Újszegeden
Több beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá válik a közlekedés Újszegeden.
Megkezdődtek a munkák a
Fő fasor Radnóti és Thököly
utca közötti szakaszán, ahol
20 millió forintból kiszélesítik az utat.
– A Fő fasornak ez a része
rendkívül balesetveszélyes
volt, mert a forgalmas útszakasz itt beszűkül, ráadásul
sok autó is parkol az üzletek
előtt. Ezért tartottam fontosnak, hogy biztonságosabbá
tegyük ezt a részt – mondta
Újszeged önkormányzati képviselője. Joób Márton hozzátette: ezzel nem ér véget ezen a szakaszon az
útkorszerűsítés. A következő ciklusban egy körfor-

Szélesítik az utat a Fő fasor Radnóti és Thököly utca
közötti szakaszán.
galmat szeretnének kialakítani a Fő fasor és a Thököly utca kereszteződésében,
amellyel teljessé a válik a fejlesztés, és valóban biztonságossá a közlekedés.
A közeljövőben három új
gyalogátkelőhelyet alakítanak ki:
*a Fő fasor és a Cinke
utca,
*a Hargitai és a Pinty utca,

*a Derkovits fasor és Töltés utca kereszteződésében.
Ezeknek köszönhetően a
jövőben biztonságosabban
lehet majd közlekedni ezeken a viszonylag forgalmas
útszakaszokon is. Közben
elkészült a Kertész utca új
burkolata, épül a járda a
Tiszavirág utcában, s hamarosan kész az Egressy
utca új burkolata is.

Szabadtéri rekord: 80 ezren látták

Az idei évad a megszokottnál korábban indult.
A Hullámzó világ a szegedi nagyárvíz 140 évvel ezelőtti
eseményeit idézte fel. Fotó: Iványi Aurél
Rendkívül kimagasló szezonként értékelte a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetése a 2019-es évadot, amely művészi értelemben és a nézőszámot tekintve is meghaladta a
korábbi évek eredményeit.
Az elmúlt évek rekordnézőszámát produkálta a Szegedi
Szabadtéri Játékok: nyolcvanezren látták az idei évad
produkcióit. A Dóm téren és
Újszegeden összesen 28 estén valamennyi színházi mű-

fajban – opera, operett, tánc,
musical, dráma és szimfonikus zenekari koncert – mutattak be előadásokat. A hagyományokhoz híven a közönség
egy ajándékhangversenyt is
meghallgathatott.

Jövőre a két játszóhelyen
összesen kilenc produkciót
láthat a közönség. Barokk
operát, legendás musicaleket, Shakespeare-vígjátékot
és mesebalettet is tartalmaz a jövő évad műsora. Az
ajándékkoncertet követően
– három és fél évtizeddel
a legendás magyarországi bemutató és 17 évvel a
legutóbbi Dóm téri előadás
után – a megunhatatlan
Jézus Krisztus szupersztár
tér vissza a dóm ikertornyai
előtt felállított óriásszínpadra. Folytatódik a Shakespeare-sorozat, jövőre az
angol drámaíró egyik legnépszerűbb komédiáját, a Sok
hűhó semmiért című darabot tűzi műsorára a fesztivál.
Egy év kihagyás után ismét
színpadra kerül a népszerű
filmvígjáték, az Apáca show
színpadi változata is.

Botka László polgármester átadta a munkaterületet a kivitelező Norbo-Ép Kft.
vezetőjének, Terhes Norbertnek (balról), jobbra Simon-Fiala Donát, az Összefogás
Szegedért Egyesület gyálaréti képviselőjelöltje. Fotó: Iványi Aurél
Önkormányzati forrásból születik újjá Gyálaréten a játszótér, valamint újítják fel és
helyezik vissza régi helyére a
városrész jelképének számító haranglábat. Már elkezdődött a 160 millió forintos
fejlesztés Gyálaréten.
Botka László polgármester
a munkaterület átadásán elmondta, az itt lakók igényeinek megfelelően 21. századi, európai játszótér épül. A
jelenlegi mászóvárak helyett
új, nagy mászóvárat építenek,
valamint a meglévő, jó minőségű játszóeszközök mellé
további öt korszerű játszóeszközt telepítenek. Az ütéscsillapító burkolat gyöngykavics és

öntött, színes gumiburkolat
lesz. Új fákat, cserjéket ültetnek, megújulnak a zöldfelületek, a térburkolatok és az
utcabútorok.
A polgármester hangsúlyozta, a tér visszanyeri régi,
tradicionális pompáját azzal,
hogy az 1932-ben felállított
harangláb a régi helyére kerül. Az átalakítással kapcsolatban két lakossági fórumot
is tartottak, és az ott elhangzottakat figyelembe véve
készültek el a tervek. Sétány
épül a téren, felújítják a kopjafát is, amely a helyén marad.
– A városrész történelmének megfelelően újítjuk fel a
teret, de úgy, hogy a közösségi rendezvényeknek is he-

lyet tudjon majd biztosítani –
mondta a polgármester.
Simon-Fiala Donát, az Ös�szefogás Szegedért Egyesület
gyálaréti képviselőjelöltje hozzátette: a felújított tér sokkal
zöldebb és élhetőbb lesz. Ös�szesen huszonhét új lombos
fát telepítenek a park meglévő faállományának megtartása mellett, valamint 3900
cserjét is ültetnek.
Botka László kiemelte: az
önkormányzat városfejlesztési
programjának fontos eleme,
hogy valamennyi városrészben
az ott élőknek fontos beruházások valósuljanak meg. Gyálaréten a tervek szerint jövő
év elejére végez a munkával a
kivitelező szegedi Norbo-Ép Kft.
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Szegedet nevezte „a legnagyobb magyar városnak” az író, aki haló porában is szegedi maradt

Kislányom… – ez volt Móra Ferenc utolsó szava
– Kislányom… – ez volt Móra Ferenc utolsó szava. Panka
lánya pedig zokogva borult az apjára, aki 1934. február
8-án halt meg. Az író, aki annyira szerette a tavaszt, és
annyira várta az első tavaszi napsugarat, már dermedten,
mozdulatlanul feküdt dúlt ágyán, és sápadt arcára csak a
villanyfény vetett szomorú-sárga világosságot.
– A 20. századi Szeged szellemi arculatát talán három
ember tudta leginkább alakítani: Klebelsberg Kuno,

Móra Ferenc.
Fotó: Móra Ferenc Múzeum
Szent-Györgyi Albert és Móra
Ferenc. Klebelsberg – a politikai nézeteltérések ellenére is – nagyra tartotta Móra
kultúraszervező tevékenységét, ezért is adott Szeged
környéki régészeti ásatásaira költségvetési támogatást
– mondta Medgyesi Konstantin egyetemi adjunktus,
a Móra Ferenc Múzeum tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettese a
Szeged 300 konferencián,
amelyen Móra és Szeged
kapcsolatát elemezte.

Izgatták
a boszorkányok
Móra Ferenc 1879-ben Kiskunfélegyházán született, ott
folytatta tanulmányait, majd
Budapesten volt egyetemista, és egy évig tanított Felsőlövőn. 1902. május 1-jén lett
szegedi polgár. Valószínűleg
ő sem gondolta, hogy élete
hátralevő 32 éve Szegedhez
köti majd. Azt feltételezhetjük, hogy Móra 1902 körül
Szegedre mint élete egy átmeneti állomására gondolt
csupán. Írásaiból rekonstruálható, miként találkozott
először a várossal, mik is
voltak első benyomásai, hogyan alakult a „kémia” Szeged és Móra között.
Elsősorban tanári vagy
tisztviselői állást szeretett
volna, de arra esélye sem
volt. A Szegedi Napló akkori főszerkesztője azonban
felajánlott neki egy újságírói
állást. Ő pedig elfogadta.

„Jobb dolgom nem volt, eljöttem Szegedre.”
Az is beazonosítható az
írásaiból, hogy Móra fejében
mi volt 1902 körül Szeged
legfontosabb,
legizgalmasabb szellemi arculati eleme.
A városban letelepedő Mórát
a boszorkánykérdés izgatta
leginkább, s amint tehette,
kiment a Boszorkány-szigetre. A téma évekig foglalkoztatta, kutatásokat is folytatott
– úgymond Szeged jó hírneve
védelmében, s kikutatta,
nem igaz, hogy Szeged bűnös
város, mert Magyarországon
nem Szegeden volt az utolsó boszorkányégetés 1728ban, hanem Nagykárolyban
1745-ben, sőt Svájcban még
1783-ban is előfordult élőember-égetés.

Öngyilkosságot
fontolgatott
1904-től a városi múzeum
és könyvtár munkatársa
lett, ahol írótársa és barátja, Tömörkény István volt az
igazgató. A múzeumi lét, a
múzeumi-könyvtári pozíció
kötötte Mórát végérvényesen Szegedhez. Péter László
irodalomtörténész is úgy vélte, lehet, hogy Móra csak ugródeszkának gondolta Szegedet 1902-ben. Minden bizonnyal Tömörkény barátsága és a múzeum miatt maradt a városban.
Három olyan helyzet
akadt a mórai életúton, amikor komolyabban felmerülhetett, hogy Szeged és Móra
útjai elválnak. Móra 1917-től
volt a szegedi múzeum igazgatója. 1918-ban az őszirózsás forradalom egyik szegedi arca volt, 1919-ben pedig
a Mementó című elnagyolt,
kellően át nem gondolt cikkével mintegy kiállt a Tanácsköztársaság mellett, ezért
később üldözött vaddá vált.
Kapott olyan barátinak tűnő
tanácsot, hogy hagyja el Szegedet, meneküljön – akár az
országot is hagyja el. Móra erről másképpen gondolkodott:
„Én nemcsak az országot, de
Szegedet és azt a kultúrpalotát sem hagyom el, amelyet
mint igazgatója írói álmaim
beleölésével, húsz év fanati-

Móra utolsó óráiról a korabeli sajtóban is írtak. Délmagyarország, 1934. február 9.
kus munkájával a vidék első
kultúrintézetévé tettem.”
Hitet tett amellett, hogy
marad a városban, de vannak adatok arról, hogy azon
töprengett, öngyilkos lesz.
Végül túlélte a fehérterror
szörnyű időszakát, és még
múzeumigazgatói posztja is
megmaradt.

Megmondóember
Szegedről
Móra Ferencnek az 1920-as
évek elején újra ki kellett találnia magát. Szeged biztos pont
volt és maradt, de országosan
is – mai kifejezéssel élve – pozicionálta magát. Az országos
terjesztésű budapesti lap, a
Világ tárcaírója lett. Szegedről
küldte az írásait Budapestre,
de szinte hetente járt fel a
fővárosba. Olyan sok időt töltött Budapesten a harmincas
évek elején, hogy a Hotel Britanniában külön szobát tartottak fenn neki.
1922-ben jelent meg A
festő halála című regénye –
innentől Móra országosan

ismert, ünnepelt regényíró
volt. Nem kellett elköltöznie
Szegedről, hogy országosan
tisztelt kulturális megmondóember legyen. A saját országos ismertségét nemes
egyszerűséggel csak „országos hírhedtségnek” nevezte. 1926-ban felkérték a
Magyar Hírlap főszerkesztőjének. Nem mondott egyből
nemet, de utána mégis vis�szautasította a kérést:„Ami
keveset tudok adni Nektek,
azt jobban adhatom innen,
Szegedről” – írta.

A magyar hősök
városa
Amikor Velencében járt, a
tengert és a nagyárvíz utáni
Szegedet hasonlította össze.
Velencét látta, de Szeged jutott eszébe. Bécset a következőképpen írta le: „Kilenc
óra után olyan csöndesek az
utcák, akár Szegeden. Az autók meg még csöndesebbek,
mint otthon.” Sevillában az
egyik legnagyobb élménye
az volt, amikor egy Szeged

környéki asszonysággal találkozott, aki spanyol földön, többévi kinti élet után
is a szegedi ö-ző nyelvjárást
használta.
Amikor Szegeden tartózkodott, akkor azért szigorúbb
volt a várossal. Móra alapvetően Szeged-kritikus volt. Egy
1933-as írásában Táncsics
Mihályról így fogalmazott:
„Csak az Isten őrizte meg attól, hogy szegedi író nem lett
belőle. Hiszen nem mondom,
becsukni akkor is becsukhatták volna, de azért mégse csinált volna karriert.” E gondolat szomorkás üzenete, hogy
aki szegedi író, az bizony nem
csinálhat karriert.
A Lázár György polgármesterről írott nekrológjában mégis Szegedet nevezi
„a legnagyobb magyar városnak”. Az első világháború szörnyűségei közepette
pedig Szegedről mint „a legderekabb magyar hősök városáról” írt.
1932-ben a Szegedi
Egyetemtől kapott díszdoktori cím átadóünnepségén

azt mondta, félegyházinak
tekinti magát. Szeged kapcsán mint befogadottról szólt
magáról, azt mondta, olyan ő
Szegeden, mint az egyetem:
mindketten máshol léteztek
korábban, de egy ideje már
befogadotti státuszban vannak, lehetnek Szegeden.
Végrendeletében arról
írt, hogy Szeged városának
tisztességes, csöndes és
„nem sokba kerülő cselédje”
volt. „Díszsírhely Szegeden
nekem nem kell; szeretnék
az édesapám mellett aludni
Félegyházán, az én drága
városomban, amely nekem
adta a szívét, mikor én mindenem egy idegen városnak
adtam, amely szintén szeretett engem személyileg…”.
Móra Ferenc 1934. február 8-án halt meg. Két
nappal később Szegeden temették el. Szülei kiskunfélegyházi sírjáról hoztak el néhány hantot a sírgödrébe…
Móra végül haló porában
is szegedi maradt.
Rafai Gábor
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Mérlegen a képviselők és képviselőjelöltek – Önök mondanak véleményt

Milyen munkát végeztek? Mit terveznek?
Sorozatunkban megkérdezzük a körzeti önkormányzati képviselőket, milyen
munkát végeztek az elmúlt
időszakban. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan látják képviselőjüket és városrészüket az ott élők. Minek
örülnek? Mit hiányolnak?
A Mérlegen a képviselők
című sorozatunkban ezúttal
Szőregen jártunk. Berkesi
Ottót, a városrész leköszönő
képviselőjét kérdeztük, aki
egyúttal bemutatta Avramov
Andrást is, az Összefogás
Szegedért Egyesület szőregi
képviselőjelöltjét.

A helyiek elvárásaihoz
igazítva
Berkesi Ottó fontosnak érezte az elmúlt öt évben, hogy
olyan problémákat oldjon
meg, amelyek korábban keletkeztek, illetve a helyiek
új elvárásait is teljesítse.
Szőreg egyik központjánál,
a Magyar és a Szerb utca
találkozásánál, ahol több
bolt, a gyógyszertár, sőt az
orvosi rendelő is található,
a parkoló rendbetételével,
majd aszfaltozásával, illetve
az útpadka kiszélesítésével
megszűnt a sárban és a kerékpárúton való parkolás.
Nagy Péter, a gazdabolt tulajdonosa úgy véli, hogy ez
volt az utóbbi időszak egyik
legfontosabb beruházása.
Hozzátette, hogy persze a
bölcsőde felújítása és a Tigris utca környéki csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése is fontos az itt élőknek.

Szőreg kapujában, a Hősök terén karácsonyra rendezett parkot alakítanak ki több fával és cserjével,
valamint új rózsakerttel és -lugassal.

dultak az adventi gyertyagyújtások,
ahol a helyi
gyerekek lépnek fel, és
minden évben
eljön a Mikulás
is. A 2017-es
évben a beteg
gyerekeknek
gyűjtöttek csoAvramov András azt vallja: egy közösség koládét, ameolyan, amilyenné a tagjai formálják.
lyet a Karitáció
Ezért önkénteskedik, és segíti számos
Alapítvány bofejlesztés, kezdeményezés létrejöttét.
hócdoktorainak adtak át.
gyobb helyi közösségeket Az elmúlt évben a Szőregi
mozdít meg. A kolbásztöltő Advent Angyala, aki egy helyi
versenyen részt vevők és vállalkozó volt, négy szőregi
adományozók köre folyama- kisdiák kívánságát teljesíMegmozgatják
tosan nő, és az idei évben tette. Mindkét ötlet Avraa közösségeket
– Avramov András segítsé- mov Andrástól származott.
Berkesi képviselő nagy ered- gével – már 80 családnak A majálison már több mint
ménynek tartja, hogy több jutott élelmiszercsomag a 250 főre főztek, rendszeolyan esemény vált rend- bevételéből. Az iskolával resek a futóversenyek és a
szeressé, amely kisebb-na- való együttműködéssel in- szemétszedési akciók is.
A városrészt legtöbben
a Szőregi Rózsaünnepről ismerik, az idei volt a huszonegyedik. Öt éve a lebonyolítás
visszakerült a város cégéhez, és az első három évben
a Rózsák terén zajlottak a fő
események. A rendezvény
anyagi háttere is stabilizálódott. Bővült a látványosságok köre: a sportrendezvények mellett a Vasúttörténeti
Alapítvány helyi kiállítását, a
Nagy Péter, a gazdabolt tulajdonosa
felújított őrházat is megnéza Magyar és Szerb utca találkozásánál lévő parkolók
hették a látogatók, és hajaszfaltozását tartja az elmúlt évek egyik legnagyobb
tányozhattak. A Sipos Erdei
beruházásának.
Iskolában például a vadpör-

költet együtt kóstolhatták
meg Bodrogi Gyulával. Tartottak pecsétgyűjtő versenyt
is, értékes nyereményekkel.
Az utolsó két évben, belátva, hogy a Rózsák tere
kicsi az érdeklődők befogadásához, a rózsaünnep fő
színtere átkerült a Pálya térre. Ekkor vette át Avramov
András az esemény főszervezői feladatát.

Avramov folytatná
Avramov András már a kezdetektől más ügyekben is
együttműködött Berkesi Ottóval, így például a szőregi
rózsatövet együtt javasolták
a megyei és a városi értéktárba. Nem véletlen tehát,
hogy a visszavonuló képviselő és a város vezetői is benne látják azt a személyt, aki
eredményesen folytathatja
a képviselői munkát, ha az
októberi választáson erre

felhatalmazást kap. Együttműködésük eredménye a
napokban elindult beruhá-

az eddiginél is jóval zöldebb
lesz Szőreg kapuja, fákat és
cserjéket ültetnek, és az új
rózsakertbe 632 rózsatövet
telepítenek.
A képviselőjelölt azt írja
magáról, hogy „három gyermek édesapjaként élek feleségemmel Szőregen. Mindig
is fontos volt számomra a
családom otthonát jelentő
település aktív fejlesztése.
Hiszem, hogy közösségünk
valóban olyanná válik, amilyenné mi magunk formáljuk. Hiszen a közösség mi
vagyunk. Mindent elkövetek
azért, hogy közös értékeinket, hagyományainkat megóvjuk, fejlesszük, és átadjuk a jövő nemzedékeinek.
Ezért dolgozom a szőregi
rózsatő megismertetéséért,
szervezem a Szőregi Rózsaünnepet.
Önkénteskedem
számos
civilszervezetben,
részt veszek például a szőregi adventi gyertyagyújtások
megvalósításában, segítem
a Szőregi Regélő szerkesztőbizottságát. Ezért működöm
együtt közösségekkel, kezde-

BERKESI OTTÓ (ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT)

KÖRZETE: Szőreg, Marostői városrész
EREDMÉNYEI A CIKLUSBAN:

• Aszfaltozták a Kamaratöltést, a Melinda
utcát, a Napfény közt, a Gyár utcát.
• 13 ezer négyzetméter útra és más területre került
mart aszfalt.
• Az apátsági domb megújult, és a Szent Katalinszobor is megmenekült az enyészettől.
• Mindkét városrészben rendben vannak a közterületi
és a buszmegállókban lévő padok, a kerékpártámaszokat is kicserélték.
• Rendszeressé váltak új események, ilyen a Kolbásztöltő Mesterek Versenye és a Szőregi Advent.
• Biztonságosabb lett a Gulácsi park közlekedési
rendje.
• A kispiac jogi helyzete is rendeződött.

zás, a Hősök tere kertészeti
felújítása is. Avramov András érdeme, hogy a projekt
gyorsan valóra válhat. Ennek során rendezettebb és

Berkesi Ottó leköszönő képviselő (balról) a kezdetektől
együttműködött Avramov Andrással. Most képviselőnek is
ajánlja maga helyett. Fotók: Iványi Aurél

ményezésekkel, fejlesztésekkel, Önökkel.”
Avramov András elődje
nyomán azt tervezi, hogy a
két óvoda előtti biztonságos
megállás lehetőségét megoldja, s e két intézmény felújítását is célul tűzte ki. Úgy
látja, a faluház is igazi közösségi térré alakítható, és
ezzel az eddiginél is több látogatót fogadhat. A Marostői
városrészben megvalósul a
várt csapadékvíz-elvezetési
beruházás. Ha bizalmat kapnak, Joób Mártonnal együtt
kívánják folytatni a Gulácsi
park közösségi térré fejlesztését, a városrész közlekedésének biztonságosabbá
tételét.
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Legendás szegedi szállók, újhullámos hotelek
A turizmus nem csak napjainkban
fontos eleme a város életének és húzóágazata Szeged gazdaságának. Soksok évvel ezelőtt is legendás, ikonikus
szállodák, hotelek várták a vendégeket
Szegeden. A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből most ezek között a
fotók között nézünk szét.
Szegeden igazán ikonikus szállók találhatóak – az épületek azonban nem
minden esetben működnek napjainkban hotelként. Remek példa erre a
Stefánián található csodálatos épület,
amely egykoron Kass Vigadóként és
Hungária Szállóként is működött –
mindkét időszakából találhatunk róla

képeket a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményében. Érdemes az épületen
kívül a környező utcákat és az ott haladó járműveket is figyelni: emlékeznek
azokra az időkre, amikor még villamos
járt errefelé?
Szintén villamos halad el a Tisza
Szálló mellett is, ez a vonal azonban
napjainkban is üzemel, csak a lovas
kocsik tűntek el. Az épületet belülről
is megpillanthatjuk, egy 1935-ben készült báli fotó segítségével.
Szintén ikonikus belvárosi épület
a Royal Hotel, amelyet újabb képeslapokon láthatunk – kívülről és belülről
egyaránt. Manapság már szinte elképzelhetetlen, hogy nyaralás közben a

szálláshelyünket bemutató képeslapot
küldjünk haza a rokonainknak, barátainknak…
A klasszikus, gyönyörű belvárosi
épületek mellett nem szabad elfelejtkeznünk az „újabb” építésű szállókról
sem. Az új Hungária Szálló, a mai Novotel 1977-ben épült fel – milyen érdekes
egy omnibuszt látni előtte! A város életének fontos tájékozódási és találkozási
pontja is lett az épület – a szerelmesek
is szívesen randevúztak itt a nyolcvanas
években. Az „újhullámos” hotelek közül
pedig a Forrás Szálló sem maradhat ki,
melynek recepciója így fogadta a vendégeket 1987-ben.
Szöveg és fotó: Móra Ferenc Múzeum

Szerelmesek az új Hungária Szállónál – ma Novotel
–, az 1980-as években.

Báli fotó 1935-ből, a Tisza Szállóból.

Ma is közlekedik a villamos a Tisza Szálló mellett, mint hajdanán,
csak a lovas kocsik tűntek el.

Emlékeznek azokra az időkre, amikor a Hungária Szállónál még villamos járt?

Omnibusz az új Hungária Szálló – ma Novotel – előtt,
az 1970-es évek végén.
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Bob Dylan a Reökben
Bár nem vagyok Bob Dylan-rajongó, de mint a „gitáros nemzedék” tagja, természetesen tudtam, hallottam
erről az egykori gitáros, szájharmonikás fiatalemberről,
aki nagy hatással volt soksok fiatal hazai zenészre
a hatvanas években, hogy
mást ne mondjak, például
a szegedi Bob Dinnyésre
(Dinnyés József), a későbbi
daltulajdonosra. Ezért kapva
kaptam az alkalmon, hogy
megtekintsem a Bob Dylan

képeiből rendezett kiállítást
a Reök-palotában.
Ez év augusztus 24-ének
napsugaras délutánján (ez
nemcsak költői kép, és nagyon meleg volt ám a kiállítótermekben is!) Sávai Krisztina vezetett bennünket végig
a festményekkel teli termek
sokaságán. Minthogy nem
vagyok szakavatott ebben
a témában sem, csupán a
személyes véleményemet
tudom tolmácsolni a tárlatvezetéséről.

Fotónk korábban, még a megnyitón készült.

Postabontás

Nagyon tetszett az a
mód, ahogy a tárlatvezetés
előtt ismertette velünk a
koncepcióját. Egy utazásra,
egészen pontosan a legendás 66-os úton történő utazásra fűzte fel Bob Dylan
képeinek ismertetését. Így
nem ácsorogtunk túl sokáig
egy-egy kép előtt, a tárlatvezető jó ritmusban haladt az
alkotó műveinek ismertetésével. Külön dicsérendő az
az enyhe presszió, amellyel
minket, látogatókat is bevont a történetbe. Nem volt
tudálékos, nem halmozott el
az információk áradatával,
az egész egy jó hangulatú,
sok nevetéssel tarkított, kellemes és hasznos szombat
délután volt mindnyájunknak, amit a végén hálás
tapssal köszöntünk meg
neki.
Ja, és a kiállítás még
szeptember 22-éig megtekinthető.
Méhes János, egy hálás látogató a sok közül

A nyugdíjas nem eltartott és nem teher!
Az idősek társadalmi minősége, pozíciójának és életvitelének alakulása határozza
meg, hogy egy kormány idősbarát-e, vagy sem. Sajnos a
mai kormány csak egyoldalú pénzügyi szempontként
kezeli a nyugdíjasokat. Az
ország gazdálkodása szempontjából csak költségként
jelenik meg a nyugdíjas. Például a 2019-es törvényben
a LXXI. fejezet kimondja: a
több mint kétmillió öregségi nyugdíjas ellátásához
2,773 milliárd forint kiadási
előirányzat szükséges. Nézzük az érem másik oldalát!
Először: a költségvetés
bevételi oldalának közel felét a fogyasztáshoz kötődő
adók teszik ki. Ezt a nyugdíjasok is fizetik.
Másodszor: a fogyasztást reklámozó kisfilmeket
(gyógyszer stb.) a nyugdíjasok is figyelik a tévében, és
ez is pénzt hoz az államnak.
Harmadszor: a más adókhoz kötődő fogyasztásból is
kiveszik a részüket.
Negyedszer: a nyugdíjasoknak nem a bruttó, hanem a nettó bérérték alapján állapították meg a nyugdíjukat.
Ötödször: hamis az a látszat is, hogy a nyugdíjas nem
fizet egészségügyi adót. A
valóság az, hogy a nyugdíjas
ezt már teljesítette.

Hatodszor: a nyugdíjasok többsége segíti családja
háztartási munkáját.
Hetedszer: a nyugdíjasok közül sokan a közösségi
munkában is részt vesznek.
Nyolcadszor: a nyugdíjasok egy része, újabban
mintegy 25 ezer fő munkával vesz részt a Nyugdíjas
Szövetkezetben, és egy kis

adót itt is fizetnek. Sajnos
szégyen, hogy a 70-80 éveseknek még dolgozniuk kell,
hogy megéljenek.
Kilencedszer: a nyugdíjas halála után gyermekei
öröklik a vagyonát, ha nincs
örökös, az az államra száll.
Egy brit professzor azt
írja, „A jövedelem, mely ma
megteremtődik a társadalomban, sokkal inkább elődeink tevékenységének az
eredménye.”
Krisztus előtt kétszáz évvel a kínai császár megbízta

Konfuciuszt, hogy járja be
az országot, s ellenőrizze,
hogyan vélekednek az emberek a családról. Különösen azt kellett megfigyelnie,
hogy tisztelik- és becsülik-e
az időseket, és miként gondoskodnak róluk.
Tehát el kell vetni azt a
rossz szemléletet, ami ma
jellemzi a kormányt, hogy a

nyugdíjas csupán kiadási tétel. Jó lenne, ha a kormány
másként gondolkodna, mert
a 0,9 százalékos, 2 százalékos, 2,5–3,5 százalékos
emelés szégyen, mivel az
élelmiszerek és egyéb áruk,
amiket a nyugdíjas vásárol,
nem ennyivel emelkednek.
Jó lenne, ha a kormány tisztelné és megbecsülné az
idős embereket! Ugyanis
csak az ilyen kormány nevezhető idősbarátnak.
Sikula Szabolcs

Államosított korrupció

Korrupció. Forrás: csepeliek.blog.hu
Az ember csak kapkodja a
fejét a becstelenségekről
szóló hírek hallatán. Az pedig egy kicsit sem vigasztaló, hogy mintha világjelenségről lenne szó. Sajnos
tengernyi a hazai példa is,
de miután többnyire közismertek vagy legalábbis
sejthetők a magyar korrupciós ügyek, ezért most
nem sorolnék fel példákat. Csak egy közeli esetet
említenék, amelyről már a
média is hírt adott. Érdekes módon – mint később
kiderült – az érintett pártok
és hatóságok vajmi keveset
vagy éppen semmit sem
tudnak. Pedig hát az elmúlt
hetekben az amerikai sajtó
is beszámolt az ügyről, sőt
a magyar leányvállalatot 25
millió dollárra büntették.
A Microsoft-ügyről van
szó. Az, hogy illetékesek
nem vagy alig akarnak tudni róla, nem meglepő. Pedig
ahogy egyre több hír látott
napvilágot, kitűnt, hogy több
magyart is érint, köztük politikai vezetőket is. Miniszterelnökünk is a láthatáron
van, de részt vállalt ebből a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, sőt Mészáros Lőrinc és a
kormányfő veje testvérének
a neve is felmerült. Hiába
no, a jó barátoknak, rokonoknak és másoknak is jól
jött a milliárdos plusz.
Gondolkodtam is azon,
vajon ha nem a jobboldalt,

hanem az ellenzéket érintette volna az ügy, hol is
tartanának illetékeseink a
nyomozásban.
Bizonyára
láncra fűzve, bilincsbe verve szégyenítették volna meg
az esetleg vétlen embereket
is, mint ahogy erre számtalan példa volt már a Fidesz
regnálása alatt. Úgy gondolom, ebben a diszkriminatív „játékban” is jól megérti
egymást Orbán és Polt Péter legfőbb ügyész. Persze a
többiekkel együtt.
Az ügy történetéről an�nyit: a Microsoft magyar
leányvállalata jelentős árengedménnyel adott el kormányközeli cégeknek szoft-

A közelmúltban derült ki, hogy az Orbán-rezsim jól átverte – nem először – a
magyar polgárokat.

vereket, amelyeket aztán
azok (jelentős túlárazással)
értékesítettek a magyar
közigazgatásnak – vagyis
kormányzati szereplőket fizettek le. Ám hiába hozták
az amerikaiak ezt az ország
tudomására, a hazai illetékesek gyakorlatilag a fülük
botját sem mozdították.
Holott az üzletre – úgy tudni – Orbán is beleegyezését
adta.
A történet ellenére a ma-

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve,
szerkesztett formában adja közre.

gyar apparátus nem mozdult
rá a korrupciógyanús tettre:
a NAV (maga is vásárolt az
említett szoftverekből, és
kívülállókat is beszervezett,
akiknek a nevét nem árulták
el) nem válaszolt az újságírók kérdésére, a Kormányzati Tájékoztatási Központ
nem tud semmiről, a rendőrség mindent szabályosnak
talált. Polt Péter pedig nyugodtan alussza álmát…
Úgy tűnik, hogy a jó ízlés,
az erkölcsi norma és becsületesség manapság kiveszőben van, ma már az adott
szó nem jelent semmit. Közben meg megy az öndicséret,
hiszen, mint mondják: Magyarország ma biztos pályán
van, rendezettek a pénzügyei, csökken az adóssága,
emelkednek a bérek, és így
tovább. Apropó, emelkedő
bérek? A közelmúltban derült ki, hogy az Orbán-rezsim
megint jól átverte – nem először – a magyar polgárokat:
a reálbér ugyanis csak idén
érte el a 2008-as szintet. Ez
annyit jelent, hogy tíz éven
át (nyilván meghamisított
statisztikai számok alapján)
becsapták a dolgozó magyarokat. Elcsalták a valóságos évenkénti inflációt is,
miáltal anyagilag lényegesen megrövidítették a nyugdíjasokat.
Ez a Fidesz által elképzelt
kereszténydemokrata állam,
amely családokat tesz az utcára, üldözi és bünteti a hajléktalanokat. Megjegyzem,
üldözi azokat is, akik eltérő
véleményen vannak a regnáló hatalommal szemben.
Kutnyik Pál
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Brian Asbury is megérkezett Szegedre

Teljes a Szedeák
kerete

NEVES ELLENFÉL. Megtartot-

ták a férfi magyar kupa sorsolását a Magyar Röplabda
Szövetség székházában. A
Szegedi Röplabda Egyesület
az ötszörös bajnok és háromszoros kupagyőztes Vegyész
RC Kazincbarcikát kapta ellenfélül a nyolcaddöntőben.
A hazai mérkőzés várható
időpontja október 16. vagy
17., míg a visszavágót november 4-én vagy 5-én rendezik. Kihirdették a férfi NB
I. alapszakaszának várható
lebonyolítását is: a szegediek
hazai pályán, szintén a Kazincbarcika ellen kezdenek, a
tervezett időpont október 13.
MÁSODIK LETT A SZEGEDI
TE. Budapesten a Ferencváros népligeti pályája adott
otthont az első alkalommal
kiírt Rákos József-emléktornának, amelyen a házigazda
FTC, a Szegedi TE és a BKV
Előre tekecsapata szerepelt.
A győzelmet az FTC szerezte
meg 3607 fával, második
lett Szél Tibor, Karsai László,
Brancsek János, Rácz Róbert, Kiss Norbert, Loncsárevity Adrián összeállításban a
szegedi klub 3582-vel, míg a
harmadik helyen a BKV Előre
zárt, 3246 fával.
KUPÁT NYERT BANDA. A Szegedi Sportíjász Egyesület
felnőtt reflexes versenyzője,
Banda Árpád (képünkön)
nyerte a III. közép-európai kupát. A szegedi sportoló alap-

Asbury is megérkezett Szegedre. Fotó: Kouvot Kouvola
A férfi kosárlabda NB. I. A
csoportjában szereplő Naturtex-SZTE-Szedeák keretéhez csatlakozott az amerikai
center, Brian Asbury is, így
két hete már a teljes csapat
gyakorol az újszegedi sportcsarnokban.
– Hosszú volt, de szerencsére minden rendben ment
– mondta utazásáról klubja honlapjának az új légiós.
– Kevés információval ren-

– Azért döntöttem a Szedeák mellett, mert kihívást
láttam a lehetőségben. Szeretnék segíteni a klubnak a
célok elérésében. Tetszettek
az edző által felvázolt célok, s
bízom benne, hogy ezek megvalósításában
hatékonyan
tudok segíteni a játékommal.
Egyelőre ismerkedem a srácokkal és a környezettel –
mesélte Asbury, aki egyedül
érkezett Szegedre, mivel kislánya éppen elutazása előtt

kezdte meg az iskolai tanulmányait odahaza.
Szerencsére mindenki rendben van, így a csapat közösen
dolgozhat – sérülés miatt senki sem marad ki a munkából.
– Láttuk az utolsó két évben, hogy mi minden fordulhat elő, ha beütnek a sérülések. A srácok jól dolgoznak,
úgy érzem, jó úton haladunk,
de fontos, hogy egészségesek
is legyenek a rajtra – fogalmazott Andjelko Mandics.

Szeptember 14-én 17.30-kor
elkezdi a Bajnokok Ligája
2019–2020-as idényét a
MOL-PICK Szeged férfikézilabda-csapata, amely a spanyol bajnok, tavalyi BL-bronzérmes Barcelonát fogadja
az újszegedi sportcsarnokban. Az A csoportba sorolt
magyar klub 14 mérkőzése közül tízet még ebben a
naptári évben letud, s ebből
ötször hazai közönség előtt
lép pályára. A Barca után
szeptember 28-án a német
SG Flensburg-Handewitt, november 3-án a szlovén RK
Celje, november 10-én a norvég Elverum, majd november 30-án a horvát RK PPD
Zagreb érkezik vendégségbe
Szegedre. – Folytatnunk kell
a filozófiánkat, amelynek lényege mindig a következő
mérkőzés megnyerése. Lépésről lépésre haladva kell
elérnünk egy nagyon magas
szintre. Nem lesz könnyű, de
szeretnénk trófeákat nyerni
Magyarországon, valamint
szeretnénk eljutni a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe. Nem lesz sétagalopp
– nyilatkozta a klub honlapjának Juan Carlos Pastor vezetőedző.

Remek szegedi bronzérem
a szervátültetettek világjátékán
A szegedi asztaliteniszező,
Bácsi Bernát vegyes párosban bronzérmet szerzett a
XXII. szervátültetettek világjátékán, Newcastle-ban.
A magyar csapat összesen
18 aranyat nyert.

pontszáma 657 volt a 72 lövéses rangsorolóban, amivel
a mezőny élén végzett.
PIKIRE EMLÉKEZTEK. Győzelemmel emlékezett meg
egykori gyúrójáról, Pióker
Sándorról a PC Trade Szeged
KKSE női kézilabdacsapata:
a másodosztályú együttes
felkészülési mérkőzésen 34
: 31-re verte az élvonalbeli
Szent István Sportegyesületet az újszegedi sportcsarnokban. A meccs napján volt
két éve, hogy a Piki becenevű
gyúró örökre eltávozott közülünk. Szintén felkészülési
meccsen a szegediek 33 :
29-re kikaptak Szeghalmon
a bajnokságban is velük egy
csoportban szereplő Hajdúnánástól. A klub szeptember
15-én kezdi meg az NB. II.
küzdelmeit, a VS Dunakeszi
vendégeként.

delkeztem Magyarországról,
mielőtt megérkeztem, de
Andjelko Mandics vezetőedző
csak jókat mondott az országról és Szegedről is – tette hozzá Asbury.
A 32 esztendős kosaras
tizedik évét kezdheti meg
Európában, legutóbb a finn
bajnoki ezüstérmes Kouvot
Kouvolánál szerepelt, ahol a
finn bajnokság legponterősebb centere volt az előző
idényben.

Elkezdi a BL-t
a MOL-PICK

Az 59 ország részvételével
megrendezett XXII. szervátültetettek világjátékán az 54
fős magyar csapat összesítésben az előkelő nyolcadik helyen végzett. Európai
országként egyedül a házigazda Egyesült Királyság
tudott hazánk elé kerülni, az
éremtábla első helyét megszerezve. Magyarország a
kezdetek óta az élvonalban
szerepel az összesített pontversenyben.
A Magyar Szervátültetettek Szövetsége büszke lehet
versenyzőire, akik tizenegy
sportágban (tenisz, tollaslabda, triatlon, úszás, asztalitenisz, atlétika, kerékpár,
bowling, darts, petanque,
röplabda) 18 aranyat, 26
ezüstöt és 33 bronzot szereztek. A versenyen több

mint 2300 szervátültetett
vett részt.
Ott volt a 41 éves, szegedi Bácsi Bernát is, aki hét
éve csontvelőtranszplantált.
Gyermekkora óta sportol, a
kedvence mindig az asztalitenisz volt, amelyet versenyzőként és edzőként is űz, bár
a betegsége miatt néhány
évet kénytelen volt kihagyni, majd a transzplantáltak

mezőnyében folytatta a versenyzést.
Élete első világeseményén vett részt asztaliteniszben, ahol egyéniben és
a férfi párosok versenyében
is az 5–8. helyen végzett,
majd vegyes párosban Szabó Gabriellával a dobogóra
állhattak,
bronzérmesek
lettek. Bácsi edzője Simon
Viktor.

Hatalmas volt az érdeklődés. Fotó: Szabó Luca

Elismerték Szegedet a kajak-kenu vb miatt

Magasra tették a mércét
A szövetségek első emberei
és főtitkárai kivétel nélkül
elismerően szóltak a szegedi kajak-kenu világbajnokság rendezéséről. A nemzetközi szervezet elnöke azt
mondta, a magyarok olyan
magasra tették a mércét,
hogy nem tudja, az túlszárnyalható-e egyáltalán.

Bácsi Bernát először vett részt a szervátültetettek
világjátékán. Fotó: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöke szerint a magyar versenyzők nyugodt felkészüléssel
vághatnak neki a jövő nyári
tokiói olimpiának, miután
12 kvótát már az augusztus
végi szegedi világbajnok-

ságon megszereztek. Jövő tavasszal lesz további
két lehetőség, ott még három-négy kvótát biztosan be
tud gyűjteni a magyar csapat. José Perurena López,
a nemzetközi szövetség elnöke a legmagasabb szintű
elismerését fejezte ki a rendezésért, melyről a nemzeti
szövetségek első emberei is
elismerően szóltak.
– Rengeteg pozitív vis�szajelzés érkezett a csapatvezetőktől, edzőktől, versenyzőktől és a szurkolóktól.
Nagyon örülünk, hogy ilyen
nagy volt az érdeklődés –
nyilatkozta Schmidt Gábor.
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mesi Mária és Vajda Júlia operaénekes. Műsorvezető: Bodnár
György.
BESTIÁK A KÖNYVTÁRBAN
Helyszín:
Somogyi-könyvtár,
Dóm tér
Időpont: szeptember 10-től október 31-ig.
April De Angelis: Színházi bestiák című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték. A Szegedi
Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról,
a színpadra állított művekről
szóló kérdésekkel játékra hívja
az érdeklődőket. A kérdések a
http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A
Somogyi-könyvtár és a Szegedi
Nemzeti Színház közös játékában a helyes megfejtők között 2
db páros jegyet sorsolnak ki az
előadásokra.
LEMEZBÖRZE
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra (Kálvária sgt. 23.)

Időpont: szeptember 7., szombat, 10–14 óra.
Legendás lemezek – szegedi
lemezbörze. Dél-Magyarország
legnagyobb válogatása, ahol
több ezer bakelitlemezből lehet
szemezgetni. A belépés díjtalan.
BABAKUCKÓ Helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó (Kálvária sgt. 23.)
Időpont: szeptember 11., szerda, 10–11 óra.

Tipegők tánca, a Táncolj Babám szervezésében – táncos,
mozgásos ritmusfejlesztés 1–3
éves korig.
MESÉRŐL MESÉRE
Helyszín:
Somogyi-könyvtár,
Dóm téri gyermekkönyvtár
Időpont: szeptember 12., csütörtök, 16 óra 30 perc.
A Bertalan és Barnabás című
mese bemutatása papírszínház
segítségével.

Temesi Mária

Vajda Júlia

EMLÉKEZÉSEK AZ OPERA ÉS
A BALETT VILÁGÁBÓL
Helyszín: Kisszínház
Időpont: szeptember 7., szombat, 15 óra.
A Közéleti Kávéház és a Szegedi Nemzeti Színház műsora.
Közreműködik: Temesi Mária,
Vajda Júlia, Laczák Boglárka,
Ferenczy Orsolya, Máthé Beáta,
Kovács Éva, Turpinszky Gippert
Béla és Bocskai István operaénekes, valamint Hajdu Zsuzsa,
Makkos Ambrus, Koczka Tamás
és Aron Johansson. Fellépnek a
VargaBalett Táncműhely táncosai, Sárközi Gyula József balettnövendék és a Suhancok. Vendégek: Sárközi Gyula, a sze-

gedi balett egykori szólistája,
Bokor Roland, a szegedi balett
egykori igazgatója, Varga József
táncművész, koreográfus, Te-

IV. SZEGEDI REPÜLŐNAP ÉS
LÉGIPARÁDÉ
Helyszín: Szegedi repülőtér
Időpont: szeptember 13–15.,
péntek–vasárnap.
A programokról bővebb információ a rendezvény hivatalos
Facebook-oldalán és a http://
szkt.hu/iv -szegedi-repulonap-es-legiparade-2019 címen
érhető el.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint 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: szeptember 11. 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: Alsóváros jellegzetessége a napsugárdíszes ház. A nyertes: Varga Margit. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Pénzügyi szempontból
igen szerencsésen fog
alakulni a hete. Ám maradjon továbbra is szerény, mert
esetleges önteltségével azokat
is maga ellen fordíthatja, akik
eddig kedvelték.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Számos olyan jó dolog történik önnel
ezekben a napokban,
amelyre már régóta vágyott.
Ez különösen a személyes
kapcsolataiban hozhat nagyon kedvező változásokat.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ezen a héten rendkívül
sok energiája lesz, így
bátran belefoghat azokba a munkákba, melyek megkezdését régóta tervezi. Ám
ezek sikerességéhez mások
bevonására is szüksége lehet.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
A következő napokban
eredményesen befejezheti egy vagy akár több
korábban elkezdett munkáját. Örömét ossza meg ismerőseivel, hogy ebből ők is erőt
meríthessenek maguknak!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ne halogassa
tovább
párkapcsolati
problémái megoldását,
mert ellenkező esetben minden
véglegesen rosszra fordulhat.
Ehhez persze rengeteg áldozatot kell hoznia, és legyen
türelmes.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Komoly munkahelyi sikerek előtt áll, s ezek
munkatársait is arra
inspirálhatják, hogy még jobban teljesítsenek. Lesznek
azonban irigyei is, de velük ne
foglalkozzon.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) A hét első felében
több (főleg személyes
jellegű) konfliktusa is
lehet. Jó hír azonban, hogy
ezek gyorsan megoldódnak
majd, ráadásul nagyon pozitív
végkifejlettel.
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.) A héten hajlamos
lehet arra, hogy túlterhelje magát. Próbáljon meg mértéket tartani,
nehogy a rengeteg munka az
egészsége (és a személyes
kapcsolatai) rovására menjen.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Kedvező eseményekkel fog indulni a
hete, ami sok energiát ad önnek. Ez jól is jön,
mert a hét második felében lesz néhány kisebb
megpróbáltatás,
amellyel
meg kell birkóznia.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Előfordulhat, hogy úgy
érzi majd, megoldhatatlan problémák
tornyosulnak ön előtt. Próbáljon meg belső értékeire koncentrálni, és akkor
mindegyik gyorsan megoldódhat! Hisz máskor is így
történt.!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.)
A magánélete
igen kedvezően fog
alakulni ezen a héten.
Ez pozitív hatással lehet az
élet más területeire is, de
csak akkor, ha kellő szerénységgel fogadja, és nem
száll el önmagától.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Mind a munkahelyi,
mind a személyes kapcsolataiban számos
szerencsés fordulat várható.
Ráadásul ezek némelyike
hosszú távon is döntő
hatással lehet az életére.
Ezek az események az
önbizalmát is erősíthetik.

Szeged régen
ARÉNA – SPORTMAGAZIN

Szeptember 9., hétfő,
19.25
A hétvége legfontosabb
sporteseményei, eredményei, sportolói.
FÓKUSZBAN

Szeptember 10., kedd,
19.25
Gazdasági és közéleti eseményekről közérthetően,
mellébeszélés nélkül.
KÖRÚT – KÖZÉLETI, KULTURÁLIS MAGAZIN

EGY HATVAN ESZTENDŐVEL EZELŐTT KÉSZÜLT
FOTÓ SEGÍTSÉGÉVEL A BARTÓK TÉREN KALANDOZUNK. Két évvel azelőtt kapta nevét a világhírű zeneszerzőről és népzenekutatóról a korábbi Valéria tér. Azt
írta az újság, hogy Szeghy Endre főiskolai tanszékvezető tanár mondott ünnepi beszédet. Megköszönte a
város döntését, amellyel emléket állított Bartók Bélának, és azt is méltatta, hogy az addig „meglehetősen
rideg teret a város egyik legszebb parkírozott, virágos

játszóterévé alakította át. Bartók megbecsülte a gyermekeket, gyermekkórusműveket írt, s mi is megbecsüljük egyik legnagyobb zeneköltőnket, akinek emlékére
szóljon most a dal.” A térre ekkor a környező utcákból
általános iskolás énekkarok özönlöttek. Az 1600 fős
óriáskórus Veress László vezényletével elénekelte Bartók művét, a Huszárnótát. A téren sétálók és az ablakból kikönyöklő lakók visszatapsolták produkciójukat.
(Forrás: Fortepan/Jurányi Attila)

Szeptember 12., csütörtök, 19.25
Gálaesttel nyit a színház,
Rákász Gergely újra Szegeden, a Kortárs Balett új
évada dióhéjban. JÁTÉK!
SZABAD SZÁJ

Szeptember 13., péntek,
19.25-től
Hárman, három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: hűvös éjszakák
Szeptember 7.
szombat

Szeptember 8.
vasárnap

Szeptember 9.
hétfő

Szeptember 10.
kedd

Szeptember 11.
szerda

Szeptember 12.
csütörtök

Szeptember 13.
péntek

23/12
Regina

23/13
Mária,
Adrienn

22/13
Ádám

25/12
Nikolett,
Hunor

25/12
Teodóra

23/12
Mária

23/12
Kornél

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT augusztus 23-án Varga
Milán Tamás és Erdei Nóra, Csáki
Gábor és Takács Edina, Csúz Gábor és Vári Henriett, Bertalan Péter
és Bankó Csilla Vivien; augusztus
24-én: Benák Attila és Kohári Mária, Szebehelyi Róbert és Kadlicsek
Anita, Monostori Zsolt és Szántai
Melinda, Kubics Zoltán és Szűcs
Edit Enikő, Finta András Péter és
Monostori Szilvia, Németh Kristóf
és Sarkadi Lilla Anita, Juhász Csaba Mihály és Hetényi Vivien, Molnár Péter és Agócsi Lilla Alexandra, Szekeres Ádám és Komáromi
Kitti, Herédi Tivadar és Kun Szilvia,
Pásztor Tamás József és Lovászi
Lilla, Tóth Imre és Bolla Eszter.
Gratulálunk!

Fogadóóra
SZEPTEMBER 9., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00
– 19.00 (IH Rendezvényközpont)
SZEPTEMBER 11., SZERDA
HEKÁNÉ DR. SZONDI ILDIKÓ:

14.00 – 15.00 (30/963-8137,
Reök–palota – Kézműves cukrászda és kávézó)
SZEPTEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla – Kosik Dénes:
16.30 – 17.30 (Polgármesteri
Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség, Negyvennyolcas u.
12.)
SZEPTEMBER 14., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00 –
14.00 óra (L.É.T. Egyesület,
Csongor tér 1.)
Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

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

