
2019. október 19., szombat

Háromárbócos játszóhajó Újszegeden
Óriási sikert aratott a 
gyermekek körében az új-
szegedi víztorony mellett 
újonnan átadott játszótér, 
amelynek fő látványos-
sága egy háromárbó-
cos játszóhajó. Emellett 
streetballpálya, szabadtéri 
kondipark és rekreációt 
segítő pihenőrész létesült. 
A környék új LED-lámpás 
világítást is kapott, amihez 
öt kandelábert telepítet-
tek. Öt heverésződombot 
is kialakítanak a területen, 
lesz rózsa- és levendula-
kert is.
Bővebben az 5. oldalon

A gyerekek már az első pillanatban beleszerettek  
a játszóhajóba. Fotó: Szabó Luca

SZEGED 300: TÍZEZREN A SZÉCHENYI TÉREN. Szabadságának 300. évfordulóját ün-
nepelte idén Szeged. A hónapokig tartó programsorozat zárásaként előbb fényfestők 
varázsoltak különleges hangulatot a Klauzál térre, majd a tízezresre becsült közönsé-
get az LGT Zenevonat szuperprodukció és más zenekarok szórakoztatták a Széchenyi 
téren. Fotó: Iványi Aurél 

Húszból tizennyolc egyéni körzetben győzött az Összefogás Szegedért Egyesület

Botka László toronymagasan nyerte a választást
 

Botka László polgármester a megválasztott képviselőkkel a választás éjszakáján. Fotó: Iványi Aurél

Botka Lászlót ötödszörre választot-
ták meg Szeged polgármesterének. 
Botka most nyert a legnagyobb 
arányban az önkormányzati válasz-
tásokon: több mint 16 ezer szava-

zattal kapott többet, mint a Fidesz 
által támogatott Nemesi Pál. A húsz 
egyéni körzetből tizennyolcat nyert 
meg az Összefogás Szegedért Egye-
sület, így többséget szerzett a váro-

si közgyűlésben. A polgármester a 
választás után elmondta vasárnap 
esti beszédében, hogy az Összefo-
gás Szegedért Egyesület győzelmé-
vel Szeged városa nyert.

– Egy demokráciában, egy él-
hető világban az, hogy ki kire sza-
vazott, az a választások napján 
érdekes, másnaptól már nem. Én 
minden szegedit szeretnék szolgál-

ni – hangsúlyozta a polgármester. 
Hozzátette, minden önkormányza-
ti képviselővel leül tárgyalni, mert 
mindannyiuknak Szeged az első.
Összeállításunk a 2–3. oldalon



 2019. október 19., szombat

Szegeden a húsz egyéni kör-
zetből tizennyolcat nyert meg 
az október 13-i önkormányza-
ti választáson az Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Jobbik 
szövetség, kettőt pedig a Fi-
desz–KDNP. A Független Vá-
rosi Szövetség egy, a Fidesz–
KDNP pedig hét mandátumot 
szerzett listán a töredéksza-
vazatokból. Szeged város köz-
gyűlése Botka László polgár-
mesterrel együtt 29 tagú.

Az egyéni választókerületek 
eredményei
1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKÖRZET – Kiskundorozs-
ma
Mihálffy Béla (Fidesz–KDNP) 
1943 szavazat, 57,23 száza-
lék
Komjáti Zoltán Gábor (Össze-
fogás Szegedért Egyesület–
MSZP–Momentum–DK–LMP–
Jobbik) 1362 szavazat, 40,12 
százalék
Gránicz Attila (Mi Hazánk Moz-
galom) 90 szavazat, 2,65 szá-
zalék
2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Kiskundorozs-
ma, Béketelep, Kálvária, Ró-
kus
Dr. Fodor Antal (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1733 szavazat, 52,67 
százalék
Korponyai Ernő (Fidesz–KDNP) 
1048 szavazat, 31,85 száza-
lék
Lauer István (független) 413 
szavazat, 12,55 százalék
Juhász Péter (Tisza Koalíció) 
54 szavazat, 1,64 százalék
Fábián Tibor (FVSZ – Magyar 
Egyesület) 42 szavazat, 1,28 
százalék
3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Gyálarét, Kle-
belsbergtelep, Szentmihály, 
Kecskéstelep
Dr. Simon-Fiala Donát (Ösz-
szefogás Szegedért Egyesü-
let–MSZP–Momentum–DK–
LMP–Jobbik) 1929 szavazat, 
48,69 százalék
Dr. Csorba Ágnes (Fidesz–
KDNP) 1647 szavazat, 41,57 
százalék
Murzsicz Martin (FVSZ – Ma-

gyar Egyesület) 240 szavazat, 
6,06 százalék
Kovács Richárd Attila (Tisza 
Koalíció) 146 szavazat, 3,69 
százalék
4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Rókus, Újrókus
Ménesi Imre (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP– 
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1855 szavazat, 65,11 
százalék
Batári Dávid (Fidesz–KDNP) 
849 szavazat, 29,80 százalék
Dr. Beke Erzsébet (Tisza Koa-
líció) 73 szavazat, 2,56 száza-
lék
Váczi Tibor (FVSZ – Magyar 
Egyesület) 72 szavazat, 2,53 
százalék
5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Móraváros, Al-
sóváros
Koromné Fenyvesi Rózsa (Ösz-
szefogás Szegedért Egyesü-
let–MSZP–Momentum–DK–
LMP–Jobbik) 1714 szavazat, 
51,75 százalék
Haág Zalán (Fidesz–KDNP) 
1258 szavazat, 37,98 száza-
lék
Dr. Bellányi Balázs (független) 
204 szavazat, 6,16 százalék
Dr. Fodor Alexandra (FVSZ – 
Magyar Egyesület) 74 szava-
zat, 2,23 százalék
Dr. Janossy Ildikó Kinga (Tisza 
Koalíció) 62 szavazat, 1,87 
százalék
6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Alsóváros
Dr. Kovács Tamás (Összefo-
gás Szegedért Egyesület–
MSZP–Momentum–DK–
LMP–Jobbik) 1721 szavazat, 
50,45 százalék
Halkó Pál (Fidesz–KDNP) 1337 
szavazat, 39,20 százalék
Bakai Csaba (független) 205 
szavazat, 6,01 százalék
Szilágyi Árpád (FVSZ – Magyar 
Egyesület) 89 szavazat, 2,61 
százalék
Nagy Bence (Tisza Koalíció) 59 
szavazat, 1,73 százalék
7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Tápé, Újpetőfi-
telep, Baktó
Szécsényi Rózsa (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 2519 szavazat, 66,59 
százalék

Dr. Tímárné Horváth Magdolna 
(Fidesz–KDNP) 1076 szavazat, 
28,44 százalék
Lábodi Zsolt (Mi Hazánk Moz-
galom) 104 szavazat, 2,75 
százalék
Jaksa Sándor (FVSZ – Magyar 
Egyesület) 45 szavazat, 1,19 
százalék
Németh János (Tisza Koalí-
ció) 39 szavazat, 1,03 szá-
zalék
8. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓ-
KERÜLET – Makkosház, Vértó
Dr. Kozma József (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1969 szavazat, 67,97 
százalék
Molnár István (Fidesz–KDNP) 
767 szavazat, 26,48 százalék
Apró-Juhász János (FVSZ – Ma-
gyar Egyesület) 91 szavazat, 
3,14 százalék
Majláthné Lippai Éva (Tisza 
Koalíció) 70 szavazat, 2,42 
százalék
9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Északi város-
rész, Rókus, Franciahölgy és 
Harmónia lakópark
Molnár Zoltán (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1970 szavazat, 62,62 
százalék
Kárpáti Zoltán (Fidesz–KDNP) 
936 szavazat, 29,75 százalék
Nyolcas Anna (Mi Hazánk Moz-
galom) 131 szavazat, 4,16 szá-
zalék
Pölös Gábor (FVSZ – Magyar 
Egyesület) 109 szavazat, 3,46 
százalék
10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Belváros, 
Öregrókus
Dr. Binszki József (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1750 szavazat, 58,00 
százalék
Szegedinszki Krisztián (Fi-
desz–KDNP) 1155 szavazat, 
38,28 százalék

Koszta Péter (Tisza Koalíció) 
112 szavazat, 3,71 százalék
11. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Belváros
Hekáné Dr. Szondi Ildikó (Ösz-
szefogás Szegedért Egyesü-
let–MSZP–Momentum–DK–
LMP–Jobbik) 1451 szavazat, 
54,49 százalék
Berniczei-Roykó Ádám (Fi-
desz–KDNP) 1007 szavazat, 
37,81 százalék
Makovi Mária (FVSZ – Magyar 
Egyesület) 112 szavazat, 4,21 
százalék
Juhász György (Tisza Koalíció) 
93 szavazat, 3,49 százalék
12. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Petőfitelep, 
Újpetőfitelep, Baktó, Fodorkert
Szénási Róbert (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-

bik) 2128 szavazat, 61,18 
százalék
Sebőkné Dobos Zsuzsanna (Fi-
desz–KDNP) 1032 szavazat, 
29,67 százalék
Simon Sándor (független) 136 
szavazat, 3,91 százalék
Szabó Ferenc (FVSZ – Magyar 
Egyesület) 134 szavazat, 3,85 
százalék
Lázár Szabolcs Csaba (Tisza 

Koalíció) 48 szavazat, 1,38 
százalék
13. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Tarján, 
Fodorkert, Északi városrész
Mészáros Tamás (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1917 szavazat, 64,68 
százalék
Szente László (Fidesz–KDNP) 
817 szavazat, 27,56 százalék
Csehó Ildikó (Mi Hazánk Moz-
galom) 100 szavazat, 3,37 
százalék
Pölös Ferencné (FVSZ–Magyar 
Egyesület) 74 szavazat, 2,50 
százalék
Fabulya Csaba (Tisza Koalíció) 
56 szavazat, 1,89 százalék
14. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Belváros, 
Északi városrész
Tóth Károly (Összefogás Sze-
gedért Egyesület–MSZP–Mo-
mentum–DK–LMP–Jobbik) 
2027 szavazat, 63,13 száza-
lék
Bednár László (Fidesz–KDNP) 
957 szavazat, 29,80 százalék
Nemes László (Tisza Koalíció) 
125 szavazat, 3,89 százalék
Bartucz István (Mi Hazánk 
Mozgalom) 102 szavazat, 3,18 
százalék
15. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Tarján
Kothencz János (Fidesz–
KDNP) 1963 szavazat, 61,54 
százalék

Fehér Attila (Összefogás Sze-
gedért Egyesület–MSZP–Mo-
mentum–DK–LMP–Jobbik) 
1186 szavazat, 37,18 százalék
Kenderesi-Szabó Mihály (Tisza 
Koalíció) 41 szavazat, 1,29 
százalék
16. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Belváros, 
Felsőváros
Nagy Sándor (Összefogás 

Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 2076 szavazat, 65,34 
százalék
Chovanecz Kata (Fidesz–
KDNP) 1021 szavazat, 32,14 
százalék
Dénes Roland (Tisza Koalíció) 
80 szavazat, 2,52 százalék
17. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Felsővá-
ros
Urbán Tamás (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1771 szavazat, 55,99 
százalék
Fekete György (Fidesz–KDNP) 
830 szavazat, 26,24 százalék
Dr. Szabó Bálint (FVSZ – Ma-
gyar Egyesület) 431 szavazat, 
13,63 százalék
Pancza Péter (Mi Hazánk Moz-
galom) 86 szavazat, 2,72 szá-
zalék
Beck Gábor (Tisza Koalíció) 45 
szavazat, 1,42 százalék
18. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Odessza, 
Újszeged
Mihálik Edvin (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 1876 szavazat, 56,76 
százalék
Német Ferenc (Fidesz–KDNP) 
1302 szavazat, 39,38 száza-
lék
Novák Szabolcs (Tisza Koalí-
ció) 128 szavazat, 3,87 száza-
lék
19. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZ-
TÓKERÜLET – Újszeged
Joób Márton (Összefogás Sze-
gedért Egyesület) 2188 sza-
vazat, 56,15 százalék
Berta Róbert (Fidesz–KDNP) 
1529 szavazat, 39,24 száza-
lék
Dr. Bartha László (Tisza Koalí-
ció) 91 szavazat, 2,34 százalék
Begovits László (FVSZ – Ma-
gyar Egyesület) 89 szavazat, 
2,28 százalék
20. SZÁMÚ EGYÉNI VÁ-
LASZTÓKERÜLET – Szőreg, 
Marostő
Avramov András (Összefogás 
Szegedért Egyesület–MSZP–
Momentum–DK–LMP–Job-
bik) 2137 szavazat, 52,47 
százalék
Rózsavölgyi József (Fidesz–
KDNP) 1650 szavazat, 40,51 
százalék
Kovács Bertalan (független) 
119 szavazat, 2,92 százalék
Ocskó Zsuzsanna (FVSZ – Ma-
gyar Egyesület) 86 szavazat, 
2,11 százalék
Berta József (Tisza Koalíció) 81 
szavazat, 1,99 százalék
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      Összefogás Szegedért Egyesület
      Fidesz–KDNP
      Független Városi Szövetség

A SZEGEDI VÁROSI KÖZGYŰLÉS  
ÖSSZETÉTELE (2019–2024) 

Infografika: Szegedi Tükör

Tizennyolc egyéni körzetben nyert
az Összefogás Szegedért Egyesület

Akik listáról jutottak be  
a közgyűlésbe

Bartók Csaba, Chovanecz Kata, Haág Zalán, Halkó Pál, 
Korponyai Ernő, Németh László és Tápai Péter (mind Fi-
desz–KDNP), valamint Szabó Bálint (Független Városi 
Szövetség).

Szegeden a választásra jogosultak 51,47 százaléka 
szavazott a vasárnapi önkormányzati választáson, 
ami az eddigi legmagasabb részvételi arány volt 

az önkormányzati választásokon. Fotó: Iványi Aurél
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Botka Lászlót ötödszörre választották meg
Szeged polgármesterének

A mostani önkormányzati választáson volt a legmagasabb 
a részvételi arány Szegeden (51,47 százalék), és Botka 
László most kapta a legtöbb szavazatot (60,56 százalék), 
amivel ötödszörre választották meg Szeged polgármes-
terének. Botka most nyert a legnagyobb arányban, több 
mint 16 ezer szavazattal kapott többet, mint a Fidesz által 
támogatott Nemesi Pál.

Botka László polgármester a feleségével érkezett vasárnap éjszaka az Összefogás Szegedért Egyesület eredményvárójára. Fotó: Iványi Aurél

Budapesten, Miskolcon, Pécsen, Hódmezővásárhelyen sem hatott a Fidesz megfélemlítése

Ahol nyert, ott mindent vitt az ellenzék
A vasárnapi önkormány-
zati választás átrendező-
dést hozott az ellenzék és 
a Fidesz között, Budapest 
mellett a 23 megyei jogú 
városból 10-et tudott meg-
nyerni az ellenzék, jelen-
tősen javítva pozícióit, írta 
elemzésében a 168 óra és 
a hvg.hu.

A vasárnapi önkormányzati 
választás abban is változást 
hozott, hogy azokban a fővá-
rosi kerületekben és megyei 
jogú városokban, ahol az el-
lenzék elvitte a polgármeste-
ri címet, testületi többséget 

is nyert hozzá. A fővárosi 
közgyűlésben is többséget 
szerzett az ellenzék, Kará-
csony Gergely főpolgármes-
terrel együtt az ellenzéknek 
33-ból 18 mandátuma van, 
a Fidesznek 13, illetve beke-
rült még két független is.
A 23 megyei jogú város kö-
zül 10-ben nyert az ellen-
zék, 13-ban a kormánypárt. 
(2014-ben ez a szám úgy né-
zett ki, hogy huszonegyet vitt 
a Fidesz.)

Salgótarjánt megtartotta 
az ellenzék, a polgármester 
mellett még 9 képviselői he-
lyet szerzett, a Fidesz ötöt. 

Érden ellenzéki győzelem 
született, a polgármester 
mellett 10 ellenzéki képvi-
selő van még a testületben, 
6 fideszes, 1 civil. Hód-
mezővásárhelyen újrázott 
Márki-Zay Péter, mellette 
9 képviselő ellenzéki, 5 fi-
deszes. Dunaújvárosban 

jobbikos győzelem született 
(Pintér Tamás), mellette 10 
ellenzéki és 4 kormánypár-
ti képviselő került a testü-
letbe. Pécsen magabiztos 
győzelmet aratott az ellen-
zéki polgármester, 17 kép-
viselővel dolgozhat együtt. 
A testületben 7 fideszes, 

1 LMP-s képviselő ül majd 
még. Miskolcot is elvitte az 
ellenzék. A polgármester 
15 ellenzéki képviselővel 
dolgozhat együtt, bejutott 
még 10 fideszes politikus, 1 
a Mi Hazánk Mozgalomból 
és 1 civil. Szombathelyen 
szoros versenyben nyert az 
ellenzéki polgármesterje-
lölt, kényelmes többséggel 
dolgozhat a 10 ellenzéki, 
8 fideszes és 2 civil képvi-
selő élén. Egerben a jobbi-
kos Mirkóczki Ádám nyert. 
A polgármester mellett  
9 ellenzéki, 6 fideszes,  
1 Mi Hazánk Mozgalom-po-

litikus, 1 civil munkálkodik 
ezután.

A fenti felsorolásból is 
jól látszik, hogy az ellenzé-
ki szavazókra nem hatott 
a Fidesz megfélemlítése, 
megtanulták, hogy egy pol-
gármester csak akkor lehet 
eredményes, ha a közgyűlési 
többség is mögötte áll, ezért 
nem osztották meg voksai-
kat, egy irányba szavaztak.

Szolnokon, Szekszárdon 
és Nagykanizsán is több-
séget szerzett az ellenzék 
a városi közgyűlésben a Fi-
desszel szemben, hiába kor-
mánypárti a polgármester.

Az ellenzéki szavazók megtanulták, 
egy polgármester csak akkor lehet 
eredményes, ha a közgyűlési többség 
is mögötte áll, ezért nem osztották 
meg voksaikat, egy irányba szavaztak.

– Győztünk! De ami ennél 
fontosabb, s ez meggyő-
ződésem, hogy a mi győ-
zelmünkkel Szeged városa 
nyert! – így kezdte beszédét 
Botka László polgármester 
a választások éjszakáján az 
IH-ban. Így folytatta: – Ötöd-

jére választottak meg Szeged 
polgármesterének. Nagyon 
köszönöm a szegediek bizal-
mát! A mostani önkormány-
zati választáson volt a leg-
magasabb a részvételi arány, 
és most kaptam a legtöbb 
szavazatot. Most győztünk a 

legnagyobb arányban: a húsz 
körzetből tizennyolcat nyer-
tünk meg. Többet, mint bár-
mikor, mert egységesebbek 
és erősebbek vagyunk, mint 
bármikor voltunk. Meggyőző-
désem, hogy egy demokráci-
ában, egy élhető világban az, 
hogy ki kire szavazott, csak 
a választások napján érde-
kes, másnaptól már nem. Én 
minden szegedit szeretnék 
szolgálni, és azt szeretném, 
hogy minden szegedinek ott-
hona legyen ez a város, ezért 
fogunk mind együtt dolgoz-

ni. Egy megharcolt, őszinte, 
tiszta üzenetet is szeretnénk 
küldeni sok helyre az ország-
ba: örülünk, hogy mától már 
nem vagyunk egyedül! Na-
gyon sok város csatlakozott 
a szegedi modellhez. Arra 

szövetkeztünk, hogy Szege-
det boldogabbá, jobbá és 
szebbé tegyük. Minden ön-
kormányzati képviselővel le-
ülök tárgyalni, mert mind a 
huszonnyolc megválasztott 
képviselő azt mondta, hogy 

Szegedet akarja szolgálni, 
mind a huszonnyolc kép-
viselőnek Szeged az első. 
Mindannyiunknak Szeged 
az első – zárta vasárnap éj-
szaka beszédét Botka László 
polgármester.

A polgármester-választás eredménye

Botka László (Összefogás Szegedért Egyesület)  40 477 szavazat,  60,56 százalék
Nemesi Pál (független, a Fidesz támogatásával)  24 338 szavazat,  36,41 százalék
Szabó Bálint (független)  1 174 szavazat,  1,76 százalék
Lauer István (független)  853 szavazat,  1,27 százalék
 Forrás: valasztas.hu
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Mára csak a munka szeretete maradt

Az ünnepelt családja körében: ifjabb Fődi László, Fődi Lászlóné,  
Fődi Dezsőné Csókási Júlia, Fődi Rita és Fődi László. Fotó: Szabó Luca 

Csókási Júlia 1924. október 2-án született a 
szatymazi tanyavilágban a család második 
gyermekeként. Hárman voltak testvérek, ma 
már csak ketten élnek Sándor öccsével, aki 
18 évvel fiatalabb nála. Szülei földművesek 
voltak. Csókási Júliát már iskoláskorában be-
vonták a munkába.

Húszévesen férjhez ment Fődi Dezső-
höz, aki ásotthalmi vadőr volt. Házasságuk-
ból egy gyermekük, László született 1945-
ben. Küzdelmes munkájuk eredményeként 
1964-ben saját házat építettek. A termelő-
szövetkezetben és a háztáji földjükön dol-
goztak. László fiuk a hadseregnek kötelezte 
el magát. Csókási Júlia 1972-ben a házgyár-
ba ment el dolgozni betanított munkásként. 
Elmondása szerint sok panelház felépítésén 
munkálkodott. 1979-ben innen ment nyug-

díjba. Férje 68 évesen, 1989-ben hunyt el. A 
termelőszövetkezet felbomlása után a föld-
jükön gazdálkodtak tovább.

Két unokája született, Rita és László. Bol-
dogságára öt gyönyörű gyermek dédmamá-
ja. Öt éve lakik Szegeden, a fia családjánál, 
egy teljesen külön lakrészben. Elmondása 
szerint a menye nagyon finomakat főz. A fia 
és a menye minden kívánságát teljesítik. Na-
gyon jól érzi magát, de sajnálja a verejtékes 
munkával szerzett családi házat. Igaz, mára 
csak a munka szeretete maradt, a munkabí-
rás megkopott.

Az önkormányzat nevében Szénási Ró-
bert önkormányzati képviselő és Farkas Ka-
talin, a humán közszolgáltatási iroda mun-
katársa köszöntötte a 95 éves Fődi Dezsőné 
Csókási Júliát.

A Szegedi Vízmű Zrt. csapata (balról jobbra):  
Tóth Zoltán, Korom Ferenc, Butty Zsolt és Papp Tibor. A kép szélén a díjátadók.

Szegedi csapat nyerte meg
az országos víziközmű-szerelő versenyt

Első helyen végzett a Szege-
di Vízmű Zrt. víz- és csatorna-
hálózati üzemének csapata a 
Magyar Víziközmű Szövetség 
(MaVíz) és az Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. által Érden 
és Herceghalmon megren-
dezett XVIII. Országos Vízi-
közmű-szerelő versenyen. A 
kétnapos rendezvényen 18 
víziközmű-szolgáltató csa-
patai mérkőztek meg egy-
mással – gyakorlatban és 
elméletben. Az évente meg-
rendezett verseny célja az 
ivóvízellátás területén dolgo-
zó szakemberek elméleti és 

gyakorlati felkészültségének 
összemérése, hivatássze-
retetének, szakmai elköte-
lezettségének erősítése, a 
csapvízfogyasztás és a vízi-
közmű-ágazat társadalmi 
elismertségének növelése, 
továbbá a szakmai kapcso-
latok ápolása.

A szabályok szerint a gya-
korlati részben számított az 
idő és a pontos munkavég-
zés, míg az elméleti felada-
toknál a résztvevők tesztla-
pot töltöttek ki.

Az idei versenyt a Sze-
gedi Vízmű Zrt. csapata 

nyerte, amelynek tagja volt 
Tóth Zoltán, Korom Ferenc, 

Butty Zsolt és Papp Tibor. A 
második helyen a Kaposvári 
Víz- és Csatornamű Kft., a 
harmadik helyen pedig a Ti-
szamenti Regionális Vízmű-
vek Zrt. csapata végzett.

Tizennyolc víziköz-
mű-szolgáltató csa-
patai mérkőztek meg 
egymással – gyakor-
latban és elméletben.

Emléktáblát avattak
Bárdi Sándor tiszteletére

Emléktáblát állított Bárdi Sándor művésztanár, énekművész, 
a Szegedi Kisopera megalapítója tiszteletére az önkormány-
zat támogatásával a Szegedi Operabarátok Köre, az SZTE Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-ze-
ne Tanszék, a Szegedi Nemzeti Színház, valamint a Vántus 
István Közhasznú Egyesület. Bárdi Sándor tíz éve hunyt el. 
Az emléktábláját egykori lakhelyének falán, a Szenthárom-
ság utca 8. alatt avatta fel Kiss Ernő és Kozma József. Fotó: 
Szabó Luca

Szegeden tartották a siketek világnapja országos rendezvényét

Jelefánt – mesék jelnyelven

Sikert arattak a jelnyelven előadott darabok. A közönség a tapsolás siket verziójával jelezte, tetszett neki az előadás.

A Szeretem, ha szabad című dalt és a János vitézt is jel-
nyelven adták elő nemrégiben a Szent-Györgyi Albert 
Agórában a siketek világnapján.

elnökségi tagja és Hangya 
Dóra munkaerőpiaci szol-
gáltatásvezető a Decathlon 
és az Auchan Retail Magyar-
ország képviselőivel, mun-
katársaival beszélgetett. El-
mondta: – A programot azzal 
a céllal hívjuk életre, hogy 
kiemelt munkaadói part-
nereink megoszthassák a 
jelenlévőkkel a siket szemé-
lyek foglalkoztatása terén ta-
pasztalt pozitív élményeiket, 
siket kollégáik sikerei pedig 
motiválják, bátorítsák a je-
len lévő sorstársakat.

A világnapra rendkívül 
változatos programmal ké-
szültek a szervezők. Többek 
között volt segítőkutya-be-
mutató, bűvészelőadás, Kre-
atív Fizika Látványszínház, 
Turóczy Erika a János vitézt, 
a Voila színjátszó csoport a 
Tiszta lappal című darabot, 
a Jel Alapítvány tagjai pedig 
a Jelefánt című mesét adták 
elő jelnyelven. A Szeretem, 
ha szabad című dalt jelnyel-
ven adták elő tolmácsok és 
önkéntesek, de volt városné-
zés és kisvonatozás is.

A Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége (SI-
NOSZ) olyan közhasznú tár-
sadalmi, érdekvédelmi szer-
vezet, amely már 112 éve 
dolgozik a Magyarországon 
élő siketek és nagyothallók 
társadalmi integrációjának 
előmozdításáért. A siketek 
világnapja országos rendez-
vényét nemrégiben tartot-
ták a Szent-Györgyi Albert 

Agórában. Az ország min-
den részéből érkeztek sike-
tek, nagyothallók és halló 
érdeklődők. A rendezvényen 
köszöntötték Börcsök Szil-
vesztert, az 1950-ben lét-
rejött szegedi siketek cso-
portjának ma élő egyetlen 
alapító tagját.

Az Együtt vagyunk sikere-
sek című fórumon Tapolczai 
Gergely, a SINOSZ országos 
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Pályázati felhívás
Az SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és 
Fejlesztő Zrt. – SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi 
és Vagyongazdálkodási Bizottsága 623/2019 (X. 
02.) PVB számú határozata alapján – pályázatot 
hirdet a Szeged I. kerület 5651/9 helyrajzi 
számú, 6726 Szeged, Ivanovics György utca 
3. szám alatti, összközműves, 1046 m2-es föld-
részletű, kivett beépítetlen terület megjelölé-
sű ingatlan pályázat útján, licitálással történő 
értékesítésére.

Az ingatlan pályázati alapára 
bruttó 32.800.000 Ft.

Az ingatlan helyszíni megtekintése 
2019. október 28-án 10 órakor lehetséges.

A pályázaton való részvétel feltétele,  
hogy a pályázó az ingatlant megtekintse  

és a jelenléti ívet aláírja.

A részletes pályázati dokumentáció a társaság 
székhelyén (Szeged, Széchenyi tér 5. I. emelet 3.) 
munkanapkon a 9–14 óra közötti időszakban 

ingyenesen átvehető.

Szeged Európa
kulturális 
és kreatív

városai között

Szeged is bekerült harminc 
európai ország legtöbb kre-
atív és kulturális lehetősé-
get rejtő 190 városa közé, 
közölte az Európai Bizottság. 
Szegedet mint jelentős tör-
ténelmi örökséget és kultu-
rális értéket hordozó egye-
temi várost említik, kiemelve 
fesztiváljait, különösen az 
idén 85 éves szabadtérit. 
A listán szereplő vidéki ma-
gyar városok közül Szeged 
kapta a legtöbb pontot az 
értékelésben, kiemelten jó-
nak minősítették a szegedi 
városvezetés minőségét. A 
listán szereplő települése-
ken nagyobb a jólét, pozitív 
és jelentős összefüggés áll 
fenn a városok kulturális és 
kreatív mutatói, valamint a 
jövedelemszint között.

                                         A 130 millió forintos beruházást saját költségvetéséből  
              finanszírozta a város 

                    Játszóhajó az újszegedi 
                       víztorony mellett 

Óriási sikert aratott a gye-
rekek körében az újszegedi 
víztorony mellett újonnan 
átadott játszótér, amely-
nek fő látványossága egy 
háromárbócos játszóhajó. 
130 millió forintból újult 
meg a tér.

Tóth Ildikó az unokájával, a 
10 éves Ádámmal látogatott 
ki a térre. Elmondta, már 
nagyon várták, hogy elké-
szüljön a játszótér. Szerinte 
nagy szükség volt rá, hiszen 
a környéken eddig csak egy 
kisebb volt. Miközben be-
szélgettünk, Ádám bejárta 

a hajó zugait. A gyerekek 
lecsúsztak, felmásztak, hin-
táztak, lógtak a háromárbó-
coson.

Joób Márton szerint na-
gyon boldogok a környékbe-
liek, hogy végre megszépült 
a víztorony melletti terület 
és igazi közösségi tér jött 
létre, amely a kisgyerekektől 
a nyugdíjasokig minden kor-
osztálynak lehetőséget nyújt 
a kikapcsolódásra. Joób 
szerint Szeged legkülönle-
gesebb játszótere készült 
el. A víztorony előtti téren, a 
játszóhajó mellett streetball-
pálya, szabadtéri kondipark 

és rekreációt segítő pihenő-
rész létesült. A környék új, 
LED-lámpás világítást is ka-
pott, amihez öt kandelábert 
telepítettek.

A tér különlegessége lesz 
továbbá, hogy öt úgyneve- 
zett heverésződombot is ki-
alakítanak a területen. Lesz 
rózsa- és levendulakert, to- 
vábbá automata öntöző- 
rendszerrel is ellátják a te-
rületet, valamint ivókutat és 
tizenkilenc új utcabútort is 
telepítenek a térre.

A gyerekek már az első 
pillanatban beleszerettek a 
játszóhajóba. Rajhona Mar-

ci is örömmel vette birtokba 
a hajót. Elmondta, neki a 
csúszdák és a mászókák tet-
szenek a legjobban.

– Annyira tetszik, hogy a 
suli után mindennap ki fo-
gok jönni – mondta, és már 
viharzott is tovább.

Anna, Emma, Réka és 
Noémi egymást túlkiabálva 
sorolta, miért tetszik nekik a 
hely. Szerintük sokkal szebb 
és jobb, mint a többi játszó-
tér.

A beruházás 130 millió 
forintba került, és teljes egé-
szében saját költségvetésé-
ből finanszírozta a város.

Anna, Emma, Réka és Noémi a háromárbócos játszóhajón. Fotó: Szabó Luca

Újabb világcég Szegeden
Szegedet választotta a gyógyszeriparban működő világcég, 
az Envision Pharma Group. Magyar leányvállalata a Zárda ut-
cában nyit irodát, ahol többek között a gyógyszeripart támo-
gató szoftvereket fejlesztenek majd szegedi szakemberek.

Az Envision Pharma Groupot 2001-ben alapították Angli-
ában. A világcég szolgáltatásokat és technológiai megoldá-
sokat nyújt több mint 80 vállalatnak, köztük a húsz legjobb 
gyógyszeripari társaságból húsznak. Számos leányvállalata 
van a világon az amerikai Glastonburytől Szabadkáig, és 
most már Szegeden is.

– Fontos szempont volt a szabadkai irodánk közelsége 
is, de legalább ekkora súllyal esett latba, hogy a szegedi 
egyetemen kiváló az informatikusképzés, jó a város infra-
struktúrája, az önkormányzat pedig nagyon nyitottan és tá-
mogatólag fogadott bennünket – mondta Jankovics Péter, a 
szerbiai leányvállalat technológiai vezetője.

Elhunyt Wollemann Mária,
Szeged város díszpolgára

Elhunyt Wollemann Mária orvos, az SZBK Biokémiai 
Intézetének egykori igazgatója, Szeged város díszpol-
gára. Wollemann Mária 1923. július 6-án született 
Budapesten. Az orvosi tanulmányait 1941-ben a sze-
gedi egyetemen kezdte. Szent-Györgyi Albert tanítvá-
nya volt, aki emlékei szerint a legdemokratikusabbnak 
számított az akkori egyetemi professzorok között, elő- 
adásai szakmailag nagyon magas színvonalúak, ugyan-
akkor egyszerűek és közérthetőek voltak. Wollemann 
Máriát Budapesten avatták orvosdoktorrá. Először 
Szegeden, majd a fővárosban dolgozott az egyetemek 
gyógyszertani, anatómiai, orvosvegytani intézeteiben 
és a Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intéze-
tében. 1954-től 1970-ig az Országos Idegsebészeti In-
tézetben. 1971-től az MTA Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pont Biokémiai Intézetében dolgozott – 1978-tól 83-ig 
igazgatóként. Berlinben, New Yorkban és Párizsban is 
hosszú időt töltött kutatóként.

Munkáját több kitüntetéssel ismerték el. 1977-ben 
Akadémiai Díjat, 1994-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztjét, 2003-ban a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Középkeresztjét kapta. Szeged 
város önkormányzata 2017-ben Szeged nemzetközi 
kapcsolataiért emlékéremmel, 2019 májusában pedig 
Szeged díszpolgára címmel ismerte el a munkáját.

Szeged városa saját halottjának tekinti Wollemann 
Máriát, akitől október 25-én 13 órakor a Belvárosi te-
metőben vesznek végső búcsút
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Hatalmas az érdeklődés a Jézus Krisztus szupersztár iránt
Alig két hónappal a 2020-as műsor bejelentése után az 
ötödik Jézus Krisztus szupersztár-előadást is meg kellett 
hirdetni a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorkínálatában, 
olyan ütemben fogynak a jegyek a rockoperára. A jövő évi 
előadásnak apropót ad a dóm felszentelésének kerek év-
fordulója is.

Több mint harminc évvel 
a hazai premier után is-
mét visszatér bemutatása 
színhelyére a világsikerű 
musical, a Jézus Krisztus 
szupersztár. A Szegedi Sza-
badtéri Játékok közönsége 
2020. július 3-án, 4-én, 
10-én és 11-én láthatja a 
darabot. Sőt, a hatalmas 
érdeklődésre tekintettel 
az igazgatóság most egy 
új dátumra, július 5-re, va-
sárnapra is beiktatott egy 
előadást, amelyre már kap-
hatók a belépőjegyek.

A szegedi Dóm téren 

mutatták be Magyarorszá-
gon először Andrew Lloyd 
Webber varázslatos művét, 
amelyhez Tim Rice írta a 
szöveget. A szerzők válla-
lása musicaltörténeti pilla-
nat, hiszen bebizonyították, 
hogy bibliai cselekményt is 
el lehet mesélni a rock- és 
a beatzene segítségével. 
A merész elképzelés vé-
gül világméretű rajongá-
sig vitte a darabot, amely 
a Broadway történetének 
legnagyobb sikerét hozta. 
Később többek közt Lon-
donban, Svédországban, 

Pluszelőadást iktatott be a szabadtéri a legendás musicalből. Fotó: Dusha Béla

Ausztráliában, Párizsban, 
Spanyolországban, Brazíli-
ában és Ázsiában is bemu-

tatták a rockoperát. A musi-
calből Oscar-díjra jelölt film 
is született. A rockopera 

jelentős mérföldkő a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok 
életében is, amely ekkor in-

dult el azon az úton, hogy a 
hazai musicaljátszás meg-
határozó színhelye legyen. 
A volt szocialista országok 
közül elsőként a Dóm téren 
mutatták be a Jézus Krisz-
tus szupersztárt.

A darab műsorra tűzé-
sének szép aktualitást ad, 
hogy jövőre ünnepli a vá-
ros a fogadalmi templom 
felszentelésének 90. év-
fordulóját. A székesegyház 
megépítése és az 1930. év-
ben rendezett ünnepi mise 
nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a következő évben 
megszülessen hazánk azó-
ta legnagyobb és Közép-Eu-
rópa egyik legjelentősebb 
szabadtéri népszínháza. 
Szeged jelképe, a dóm azó-
ta is a fesztiváltól elválaszt-
hatatlan szimbólum.

Endrei Judit húsz év után kezdett újra tévézni – felvette a kesztyűt

Itthonosan érzem magam Szegeden
Könyveket ír és előadáso-
kat tart az aktív idősödés-
ről, aminek az az üzenete: 
nem érdekes, hány éves 
vagy, tedd, amiben örömöd 
leled. Akkor éppen ő ne 
vette volna fel a kesztyűt, 
amikor lehetőséget kínált 
az élet? Endrei Judit a sze-
gedi Idősek Akadémiáján 
mesélt visszatéréséről a té-
véképernyőre.

– Itthonosan érzem magam 
Szegeden. Azt hiszem, so-
sem lett volna belőlem te-
levíziós, ha nem éppen itt 
járok ’76-ban tanárképző 
főiskolára. Pedig Szegedre 
is csalódások után kerültem, 
hiszen kétszer nem vettek 
fel Budapestre orosz–fran-
cia szakra – árulta el kötő-
déséről városunkhoz Endrei 
Judit az Idősek Akadémiája 
korábbi előadásán.

Csúnya is, csúnyán is 
beszél

– Dióhéjban: ’76-ban jöttem 
haza a Szovjetunióból rész-
képzésről, és egy nagyon 
kedves tanáromnál vizsgáz-
tam neveléselméletből. Mi-
után beírta a jó jegyet, rám 
nézett, és megkérdezte: 
„mondja, Judit, mit csinál 
maga esténként?” Gondol-
tam magamban, végül is he-
lyes a tanár úr, én is helyes 
kislány voltam, de folytatta: 
„merthogy Szegeden lesz az 
ország első körzeti tévéstú-
diója, fiatal lányokat keres-

nek”. Négyünket vittek fel 
Budapestre, és ott Fischer 
tanár úr engem választott 
ki azzal, hogy 
„csúnya is, 
c s ú n y á n 
is beszél, 
de ezzel 
a kis-
l á n n y a l 
m e g p ró -
b á l k o -

zom”. Így csiszoltak engem 
sok munkával képernyő-
képessé. Érdekes, hogy 
a pályámon soha nem én 
akartam előrébb lépni. Jó 
magyar helyzet állt elő Sze-
geden: dolgoztak itt szegedi 
munkatársak, és érkezett 
Budapestről is egy szakmai 
stáb. Néhány hónap alatt 

két szekértáborra szakadt a 
társaság. A férjemmel mi jól 
akartuk csinálni a munkán-

kat, és emiatt mindenki 
ránk haragudott. Azt 

mondtuk, ha ennyi-
re ellehetetleníte-
nek bennünket, 
mindkettőnknek 
ott a zsebében a 

pedagógusdiplo-
ma, elme-

g y ü n k 
t a n í -

t a n i . 
B u -
d a -

pesti főnököm azonban addig- 
ra megszeretett bemondó-
ként, s úgy gondolta, túl so-
kat fektettek már belém. Így 
kerültünk fel Budapestre.

Kéken villódzó csoda

Milyen volt egy, majd másfél, 
később két tévécsatornán a 

családok életének részévé 
válni? Endrei Judit visszaug-
rott az időben.

– Emlékeznek, milyen 
csoda került be az ötvenes 
évek végén, a hatvanas 
évek elején a televízióval az 
életünkbe? Gyerekkorom-
ban mi is mentünk sámlival 
a szomszédba nézni a kéken 
villódzó dobozt. Bár édes-
anyámék első generációs 
értelmiséginek számítottak, 
mégsem ők vásároltak első-
ként tévét a faluban, hanem 
a szomszéd Piroska néni. Így 
a tévé és a világ, amelyet be-
hozott a faluba, valódi csoda 
volt nekem. Azokat, akiket 
a képernyőn láttam, Kudlik 
Julit, Tamási Esztert vagy 
Takács Marikát és a többie-
ket, úgy képzeltem el, mint 
az ókori görögök az Olym- 
poszon lakozó isteneik éle-
tét – idézte fel elődjeit. Ma-
gáról hozzátette, hogy igazi 
falusi kislány volt, visszahú-
zódó, pirulós, gyámoltalan, 
félénk, tehát minden, csak 
nem színpadra, pláne nem 
képernyőre termett. Hosz-
szú utat járt be, amíg annyit 
csiszolódott, hogy végül jól 
érezte magát a helyén.

Jutalomjáték

Hogy történhetett, hogy, 
noha többször hangoztatta, 
nem tér vissza a képernyő-
re, tavaly újra feltűnt a Story  
Tv-n?

–1998-ban önszántam-
ból, büszkén, emelt fővel 

jöttem el a Magyar Televízió-
ból. Úgy gondoltam, lezárult 
egy korszak, amely szép és 
kerek volt. Akkor, 46 évesen 
úgy éreztem, benne vagyok 
a korban. Tettem még egy ki-
rándulást a Satelit Tv-be, de 
azt jutalomjátéknak fogtam 
fel. Az azóta eltelt húsz év 
ragyogóan telt, a könyveim-
mel foglalkoztam, örültem a 
közönséggel való személyes 
találkozásoknak, új dolgo-
kat tanultam, álmomban 
sem gondoltam, hogy újból 

rendszeresen feltűnök a 
képernyőn. Kerestek néha 
tévécsatornák, de mindig 
ellenálltam – emlékezett 
vissza Endrei Judit. – Míg-
nem tavaly nyáron a Story Tv 
elnök-vezérigazgatója hívott 
fel, és mert nem akartam 
telefonon elutasítani, leül-
tünk beszélgetni. Elmesélte 
a tervüket, amely szerint két 

műsor között egy arc mond 
valami kedveset, érdekeset, 
szórakoztatót, amiből tanul-
ni lehet. Ezzel felkeltette az 
érdeklődésemet. Azt kér-
tem, hogy ne a régi, szoká-
sos, íróasztal mögött ülős, 
merev bemondóság legyen. 
Beleegyezett. Én meg azon 
töprengtem, 65 évesen ki-
tegyem-e magam annak, 
hogy miközben él az embe-
rekben egy kép rólam, én 
megjelenek pluszkilókkal, 
pluszráncokkal. Aztán az ju-

tott eszembe, hogy az aktív 
idősödésről beszélek, ami-
nek az az üzenete, nem ér-
dekes hány éves vagy, tedd, 
amiben örömödet leled, és 
vedd fel a kesztyűt, ha lehe-
tőséget kínál az élet. Hát fel-
vettem a kesztyűt – jegyezte 
meg tanulságul.

Dombai Tünde

Ezt a fekete-fehér fényképet a kezdetekről Endrei Judit  
az Anno az én tévém című könyvébe is beválogatta.

– Nagy csalódások után kerültem Szegedre. És ahogy 
az lenni szokott, ebben is volt valami jó, hiszen különben 

sosem lett volna belőlem televíziós – mondta Endrei Judit. 
Fotó: Szabó Luca
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Szabadságának 300. évfordulóját ünnepelte Szeged

Fényköltészet a Klauzál téren, zenevonat a Széchenyi téren

Nemzetközileg is elismert fényfestők varázsoltak külön-
leges hangulatot szombaton este a zsúfolásig megtelt 
Klauzál térre. Ezzel kezdődött a szabad királyi városi cím 
visszanyerésének 300. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségsorozat utolsó estéje.

A színes, zenés össze-
állítás felidézte Szeged 
legutóbbi három évszá-
zadának legfontosabb 
eseményeit. Volt benne 
építkezés, rombolás, há-
borúk, árvizek, nemzeti 
sorcsapások, de a képi 
történetmondás üzene-
te mégis az volt, hogy 
Szeged mindig felül- 
emelkedik a megpróbál-
tatásokon, és lakói újra 
és újra kivívják maguk-
nak a szabadságot. A 
fényfestők alkotásában 
feltűntek a város legfon-
tosabb szimbólumai, így 
a paprika, a téliszalámi, 

a dóm, a hidak, a Tisza. Botka László polgármester felszelte 
azt a kicsi gesztenye elnevezésű tortacsodát, amelyet az A 
Cappella cukrászda készített, és amellyel elnyerte a Magyar-
ország cukormentes tor-
tája címet. Az ünneplést 
a Széchenyi téren foly-
tatta a tízezres számúra 
becsült közönség. Előbb 
helyi együttesek léptek 
színpadra, így a Bel-
mondo, a Gypo Circus, a 
Fool Moon és a Sun City 
Brass, majd Karácsony 
János hívta a szegedi-
eket az LGT Zenevonat 
szuperkoncertjére. Két 
órán át dalolt, táncolt a 
tér a legendás együttes 
legnagyobb slágereire.

A háromdimenziós, Klauzál téri fényfestés Szeged történelmének fordulópontjait villantotta fel. Fotó: Iványi Aurél

A Gypo Circus mutatványa.  
Fotó: Szabó Luca

Karácsony János vállalta  
magára a kalauz szerepét  

az LGT Zenevonatán.  
Fotó: Kovács M. Norbert

Az LGT Zenevonat és szegedi utasai. Fotó: Szabó Luca

Tízezresre becsülték a tömeget, amely megtöltötte  
a nagyszínpad előtti teret. Fotó: Szabó Luca

Szegedi együttesek a Széchenyi téri színpadon:  
a Belmondo és a Fool Moon. Fotó: Iványi Aurél 

Az 1719 szeletes, díjnyertes, kicsi gesztenye  
elnevezésű torta szétosztásában Botka László  
polgármester is segédkezett. Fotó: Iványi Aurél

A látványosságot a zsúfolásig megtelt Klauzál tér  
közönsége nagy tapssal köszönte meg.  

Fotó: Iványi Aurél
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Szőke Tisza táncverseny az 1980-as években

A Szőke Tisza nemzetközi táncverseny neve talán sokak-
nak cseng ismerősen. A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjte-
ményének segítségével most az 1980-as években rende-
zett versenyek pillanataiból válogatunk.

1982, 1983, 1988 és 1989 – ezekből az évekből láthatnak 
fotóválogatást olvasóink. A téma mindhárom év kapcsán 
ugyanaz: a Szőke Tisza nemzetközi táncverseny, amelyet mind 
a mai napig megrendeznek az újszegedi sportcsarnokban.

A fotók főszereplői természetesen a kecses mozgású 
versenyzők, akiket szólóban és párban is megcsodálhatnak. 
Emellett találkozhatnak a zsűrivel, láthatják a közönséget, 
a sportcsarnok régi állapotát, valamint a nyolcvanas évek 
reklámtábláit is. (Fotó és szöveg: Móra Ferenc Múzeum)

Szőke Tisza táncverseny 1988-ban. Enyedi Zoltán felvételei

Szőke Tisza táncverseny 1982-ben

Szőke Tisza táncverseny 1989-ben Szőke Tisza táncverseny 1983-ban Szőke Tisza táncverseny 1983-ban

Szőke Tisza táncverseny 1983-ban
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az 
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesz-
tett formában adja közre.

A szerző újra a zongoránál

Nemrégiben került sor Szász 
Mihály (művésznevén Michel 
Saxon) szerzői estjére, a Kor-
zó Zeneház teremfestése 
miatt a Szent-Györgyi Albert 
Agórában. A Korzó Zeneház 
első osztályú hangverseny-
zongorái helyett az agórában 
egy pianínó állt csak a mű-
vész rendelkezésére. Erről 
csak annyit, hogy ha jó egy 
dal, a legrozzantabb pianínó-
tól is lehet zenei élményeket 
kapni, viszont ha a dal sem-
mitmondó, a világ legjobb 
hangversenyzongorája sem 
ment meg egy „slágert” az 
azonnali elfelejtés jótékony 
homályától. Itt szerencsére 
nem ez történt, hanem az 
előbbi, azaz a közönségtől 
sorban érkeztek az felkéré-
sek egy-egy dal megismétlé-
sére.

Szász Mihály fiatalkori 
darabjaiból egy 16 évesen 
írt menüettet mutatott be 
először, amelyet még a vi-

lághírű Tátrai-vonósnégyes 
is eljátszott egy alkalommal. 
Vaszy Viktor erről a darabról 
jegyezte meg: „Nagyon szé-
pen hangszerelsz, egyetlen-
egy baj van csak, 200 évvel 
le vagy maradva”. Ezután 
sorra jöttek a könnyűzenei 
számok: Akkor még nyár volt, 
Színészklubi esték, Csak az 
első 80 év nehéz, Maya az 
álom. Ezek a dalok azonnal 
slágerek lehetnének, elég 
volna egyetlen szerencsés 
fordulat. Mi kellene hozzá 
még? Erről szólt a „Minden a 
pénzről szól” című dal.

Ezután, eredeti ötlet, 
a szerző a nézők soraiból 
fölkérte László János csel-
lóművészt, üssön le a zongo-
rán három hangot, és ebből 
improvizálta az első ráadás-
számot. Másodiknak Mónus 
Zsuzsa bárénekesnő jelent-
kezett. Mindkét esetben kel-
lemes, jó zenét kaptunk.

Kruzslicz Zoltán

Utazás színekkel

A veronai egyetem könyvtá-
rában, a Biblioteca Frinziben 
nyílt meg Mihály Orsolya Éva 
szegedi olasznyelv- és rajzta-
nár, Make Up Artist kiállítá-
sa szeptember 30-án. Több 
mint húsz éve fest aktívan, 
alkotásaival többször jelent 
már meg művészeti kiállítá-
sokon. Az Ungheria–Italia. 
Un viaggio coi colori (Magyar-
ország–Olaszország. Utazás 
színekkel) című tárlatára 24 
akvarellképet és 4 grafikát 
válogatott össze. Orsolya 
hat éve áll kapcsolatban a 

veronai egyetemmel, több-
ször tanult már ösztöndíjjal 
az intézményben. A kiállítás 
létrejöttében támogatta Ma-
gyarország veronai tisztelet-
beli konzulátusa, a veronai 
egyetem és a Frinzi könyvtár. 
Alkotásait elsősorban olasz 
városok, városrészek, neve-
zetességek ihlették, így Vero-
na, Velence, Róma és Firen-
ze. A kiállítás október végéig 
látogatható midennap, az 
érdekesség kedvéért 8.15 
és 23.45 óra között.

Benda Bea

Egy nemzet, egy ország, egy nép számára  
a legnagyobb veszély az, ha félrevezetik

A Fidesz vezette kormány-
nak szikrányi becsülete 
sincs már a választók előtt, 
viszont annál több félreve-
zetett és becsapott ember 
él hazánkban. Emiatt si-
került eddig, tíz éven ke-
resztül hatalmon lenniük. 
Az őszinte, tiszta szó nem 
csak becsületbeli ügy, an-
nál sokkal több, maga az 
ember! Hol van ettől a Fi-
desz egyik-másik vezetője? 
Az ájtatosság (Keresztény 
Magyarországot!) és a ha-
zugság a regnáló hatalom-
nál csaknem egyet jelent, 
mert igaz szó alig hagyja 
el a hatalmasságok száját. 
Keresztény Magyarországot 
kell teremtenünk, harsogja 
gyakran Orbán, aki közben 
„vezérré” avanzsált. Mit is 
jelent az, hogy valaki ke-
resztény, és mit az, hogy 
nem? Nem volna már ideje 
a kapcsolódó fogalmakat 
csokorba kötni, még inkább 
definiálni? A meghatározás 
már régen esedékes volna, 
de ez esetben is úgy tűnik: 
könnyebb a zavarosban ha-
lászni. 

Kozmetikázott  
valóság

De tulajdonképpen most 
nem erről szeretnék értekez-
ni, sokkal inkább az ilyen-
olyan juttatásokról és jöve-
delmekről, amelyek állítólag 
évek óta megállás nélkül 
vágtatnak felfelé – kormá-
nyunk jóvoltából. Pénzügy-
miniszterünk éppen a na-
pokban nyilatkozta a megyei 
nyomdaterméknek, hogy „a 
kormány elkötelezett a ma-
gyar családok jövedelmének 

emelésében, anyagi bizton-
ságuk megteremtésében”. 
Ez egy dolog. Merthogy volt 

már ilyen kijelentése kormá-
nyunknak, nem is egy, de a 
nagy általánosságban elvész 
a lényeg. Meg az igazság is. 
Csak arra ügyelnek, hogy ne 
lehessen áttekinteni a lénye-
get, még a szakembereknek 
se. Nyilatkozott Varga külön-
féle adósságcsökkentések-
ről, a versenyszféra és a köz-
szféra béremeléseiről meg 
persze a frenetikus gazda-
sági növekedésről, fenemód 
nagy általánosságban, hogy 
az olvasó a lényeget ne értse 
meg. En bloc jelzi, hogy 2010 
óta 86 százalékkal nőttek a 
nettó keresetek. Ha pedig az 
inflációt is figyelembe vesz-
szük, ez a szám alig több 40 
százaléknál. Ezt figyelembe 
véve, akárhogy is számolom, 
kilenc év átlagában évente 
több mint 5 százalék volt az 
infláció. Kérdezem nyugdíjas 
társaimat: emlékszik-e vala-
ki arra, hogy az utóbbi 8-9 
évben bármikor is öt száza-
lékkal emelték volna a nyug-
díjunkat? Na már most, ha 
ehhez még hozzávesszük, 
hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) – bizonyára 

felsőbb utasításra – „koz-
metikázott” a valós adato-
kon, el tudjuk-e képzelni, 
hány száz milliárddal vert 
át bennünket ez a mi jósá-
gos kormányunk? Ami nem 
meglepő, sejteni lehetett, 
és nem is az egyetlen eset.

Az átlag felét, 
ha elérjük

A KSH jelentése szerint az 
alkalmazottak nemzetgaz-
dasági szintű bruttó átlag-
keresete meghaladja nap-
jainkban a havi 360-370 
ezer forintot, a nettó kere-
set pedig 240-250 ezer. Ez-
zel szemben a mi nyugdíjunk 
átlagban a felét, ha eléri a 
nettó keresetnek. Vajon mi-
ért? Fentebb utaltam már rá. 
Hát, ilyen a statisztika, illetve 
ilyen is.

Arról már beszélni sem 
nagyon érdemes, hogy az a 
néhány „elemző”, akik sze-
rint továbbra is fennmarad 
a bérnövekedés „dinamiká-
ja”, a melós még nagyobb 
jövedelemre számíthat a 
jövőben is. Például a Szá-
zadvég Gazdaságkutató 
Zrt. azt állítja, „a keresetek 
két számjegyű növekedése 
jövőre is fennmarad”. Ez 
utóbbi esetben egy dologról 
ne feledkezzünk meg: kor-
mányunk ezt a társaságot 
már évek óta milliárdokkal 
ajnározza. Vajon elvárha-
tó-e tőlük az objektív infor-

mációnyújtás? Ezt a tisztelt 
olvasóra bízom.

Alig valaki érzi 
a szárnyalást

Csoda-e, hogy ebből a nagy 
gazdasági „szárnyalásból” 
és a fentebb bemutatott 
fene nagy keresetekből leg-
alább az ország fele, kéthar-
mada, alig érez, tapasztal 
valamit? Én úgy látom, ez a 
mutatvány csak szemfény-
vesztés a lakosságnak. „Egy 
nemzet, egy ország, egy nép 
számára a legnagyobb ve-
szély az, ha félrevezetik” – 
mondta Németh Miklós, az 
ezt megelőző rendszer egyik 
fontos embere. (Néha az „el-
lenségtől” lehet a legtöbbet 
tanulni.) Igaza van, mert az 
egyoldalú, hazug tájékozta-
tás (amit az Orbán-rezsim 
művel), elveszi a nép józan 

ítélőképességét, megzava-
rodik, nem lát tisztán. És hol 
van ez a tisztességtől!

Kutnyik Pál

A nagy általá-
nosságban el-
vész a lényeg, 
de az igazság is. 
Csak arra ügyel-
nek, hogy ne le-
hessen áttekin-
teni a lényeget, 
még a szakem-
bereknek se.

Kérdezem nyug-
díjas társaimat: 
emlékszik-e va-
laki arra, hogy 
az utóbbi 8-9 év-
ben bármikor is 
öt százalékkal 
emelték volna a 
nyugdíjunkat?
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Sportmix
További fejlesztések is várhatók a létesítményben

400 millió forintból újult meg a szegedi műjégpálya
Három és fél év alatt bruttó 
400 millió forint értékben 
történtek fejlesztések a 
Szeged Városi Műjégpályán, 
jelentették be a szegedi ön-
kormányzat és a Tisza Volán 
SC jégkorongszakosztályá-
nak képviselői közös sajtó-
tájékoztatójukon.

A munkálatok során kicse-
rélték a hűtőrendszert, a 
palánkokat, felépült az új 
öltözőblokk és a Goodwill 
Ring, új jégkészítő gép került 
a létesítménybe, és teljesen 
modernizálták a világítási 
rendszert is.

– Három és fél év alatt 
körülbelül négyszáz millió 
forintnyi beruházást tudtunk 
megvalósítani a hokisokkal 
együtt – kezdte Joób Márton, 
a szegedi foglalkoztatási, 
szociális és sportbizottság 
elnöke. – Büszkék vagyunk 
ezekre a fejlesztésekre, 
amelyekhez Szeged városa 
biztosította az önerőt, a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség 
pedig a tao-támogatást. En-
nek eredménye, hogy egyre 
többen használják a jégpá-
lyát, egyre többen tanulnak 
meg Szegeden korcsolyázni, 

a jégkorongcsapat létszáma 
több mint háromszorosára 
nőtt, és kiváló eredménye-
ket értek el a gyorskorcso-
lyázók, Jászapáti Petráék is. 

Hálás vagyok Pápai Miklós-
nak, aki a kezébe vette az 
ügyet, kiváló együttműködés 
van a Tisza Volán SC, a ho-
kiszakosztály és Szeged vá-
rosa között. A fejlesztéseket 
szeretnénk folytatni, hogy 
minél több gyermekkel tud-
juk megszerettetni a sportot 
– tette hozzá.

– A Tisza Volán SC 2011 

óta vesz részt tevékenyen, a 
tao-pályázatokon keresztül 
a jégpálya felújításában a 
várossal és a szakosztállyal 
közösen. Első lépésként a 

palánkot cseréltük ki, majd 
2015 óta több nagyobb lé-
pés is történt. A jégpálya vég-
re kezd úgy kinézni, mint egy 
jégstadion! Ez a fejlődés nem 
állhat meg, van még felada-
tunk – mondta Kővári Árpád, 
a Tisza Volán SC elnöke.

– A jégkorongcsapat fej-
lesztéséhez és felvirágozta-
tásához alapvető szükséglet 

volt egy olyan létesítmény, 
ahová a gyermekek és a szü-
lők is jókedvvel jönnek. Ezért 
volt fontos, hogy ilyen gyors 
ütemben, néha erőn felül fej-

lesszük a műjégpályát. Nagy 
öröm, hogy amikor három és 
fél éve elkezdtem a munkát, 
az önkormányzattól hatha-
tós támogatást kaptunk, a 
Tisza Volán SC részéről is 
maximális a bizalom, és az 
is jó, hogy a Szegedi Sport és 
Fürdők Kft.-vel előremutató 
a kapcsolatunk. Az eredmé-
nyek kézzel foghatóak: több 

mint százhetven gyerek jár az 
egyesület edzéseire. Fontos, 
hogy ezeknek a beruházá-
soknak sikerült megnyernünk 
néhány nagyvállalatot, ilyen 
a Bonafarm Csoport, a Maus 
Kft., a BP és az Erix Kft., ame-
lyeknél átérezték és átlátták, 
hogy ezek a beruházások 
Szegedet szolgálják. Arra biz-
tatjuk a többi szegedi céget is, 
hogy segítsék a munkánkat 
– fogalmazott Pápai Miklós, 
a Tisza Volán SC jégkorong-
szakosztályának igazgatója, 
a Goodwill Pharma Szegedi 
Vízmű jégkorongcsapatának 
vezetője.

– A jégpálya a Szegedi 
Sport és Fürdők Kft. kiemelt 
létesítménye. Azokat a beru-
házásokat, kényelmi eleme-
ket, amelyek szebbé teszik a 
környezetet, örömmel elvé-
gezzük. Ilyen volt a bejárati 
ajtók korszerűsítése, a festé-
si feladatok ellátása, és még 
tervben van egy komolyabb 
fény- és hangtechnika felhe-
lyezése, amely a jégdiszkó 
és a közönségkorcsolyázás 
során lesz hasznos – mond-
ta Lakó Gábor, a Szegedi 
Sport és Fürdők Kft. igazga-
tóhelyettese.

Joób Márton, Kővári Árpád, Pápai Miklós és Lakó Gábor beszélt a beruházásokról.  
Fotó: Hemmertné Németh Annamária/Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

OLASZ MEGŐRIZTE NEGYE-

DIK HELYÉT. Rasovszky 
Kristóf hivatalosan is meg-
nyerte a nyílt vízi úszók vi-
lágkupa-sorozatát és az 50 
ezer dolláros fődíjat. A vi-
lág- és Európa-bajnok úszó 
elsősége matematikailag 
már augusztusban biztossá 
vált, ám a szabályok szerint 
rajthoz kellett állnia a kí-
nai Csunanban. Rasovszky 
végül ötödikként csapott 
célba a viadalon. A nőknél 
a szegedi Olasz Anna hato-
dikként zárt, megőrizve ne-
gyedik helyét az összesítés-
ben, ami 20 ezer dollárt ér.
KETTŐS SZÉTLÖVÉS UTÁN 

LETT MÁSODIK BANDA. A 
nőknél Örkény Lili címvédé-
sével, a férfiaknál Balogh 
Mátyás sikerével zárult a pá-
lyaíjászok országos bajnok-
sága Tápiószentmártonban. 
Balogh kettős szétlövéssel 
előzte meg a Szegedi Sportí-
jász Egyesület versenyzőjét, 
a tavalyi győztes Banda Ár-
pádot, noha rendkívül ritka, 
hogy az első szétlövés után 
a tábla centrumától azonos 
távolságra találjanak be a 
nyílvesszők. Harmadikként 
Gajdos Márk Csaba zárta a 
versenyt.
REMEKELT MAJOR ENDRE. 

Szvitacs Alexa első para- 
asztalitenisz Európa-bajnok-
ságán rögtön aranyérmet 
szerzett, míg a szegedi 
Major Endre és Pálos Pé-
ter ezüstérmesként zárt 
egyéniben Helsingborgban. 
Major az elődöntőben meg-
nyerte az első két játszmát 
Dmitrij Lavrov ellen, az 
orosz nagy csatában egyen-
líteni tudott, ám a mindent 
eldöntő ötödik felvonásban 
ismét a szegedi versenyző 
bizonyult jobbnak. A döntő-
ben az első kiemelt brit Ro-
bert Davies ellen az elején 
nem ment neki a játék, és 
bár később belelendült, be 
kellett érnie az ezüstérem-
mel.
SZEGEDI KAJAKÉRMEK. Egy 
arany- és két ezüstérmet 
szereztek az NKM Szeged 
VE ifjú kajakosai a Buda-
pesten rendezett Népsze-
rűsítő Maraton Versenyen. 
A 14 éveseknél Dobrono-
ky Zalán győzött, míg Pap 
Máté (U15-U16) és Bakos 
Ágnes (U13) második he-
lyen végzett korosztályában 
az öt kilométeres távon. A 
dobogóról alig lemaradva 
Gál Ádám, Horváth Fock 
Erik és Szabó Levente ne-
gyedik helyet szerzett kor-
társai között.

A szegedi súlylökő 18,86 méterig jutott

Márton Anita  
ötödik lett a vb-n

A súlylökő Márton Anita 
18,86 méteres teljesítmény-
nyel az ötödik helyen végzett 
a dohai atlétikai vb-n. A sport-
ág első magyar világbajnoka 
tavalyi sérülése után a márci-
usi fedett pályás Európa-baj-
nokságon tért vissza, ahol 
bronzérmet szerzett. Ezután 
nem úgy alakult a szezonja, 
ahogy tervezte, adós maradt 
a jó eredményekkel. Szep-
temberben viszont újra 18 
méter fölé jutott, majd az Eu-
rópa – Egyesült Államok via-
dalon idei legjobbjával, 18,95 
méterrel harmadik lett.

A szegedi atléta a döntő-
ben 18,75 méterrel kezdett, 
az utolsó sorozatot pedig 
a hetedik helyen várhatta. 

Ezzel a lökésével a 2017-
es vb-n ezüstérmes Márton 
javított, így 18,86 méterrel 
az ötödik helyen végzett. A 
kínai Li-csiao Gong 19,55 
méteres eredménnyel védte 
meg címét.

– Szerettem volna job-
bat, de szoros volt ez a dön-
tő. Jól kezdtem, bíztam ben-
ne, hogy ebből kijön egy 19 
méter fölötti eredmény, de 
nem – nyilatkozott Márton.

– Ötödik vagyok a világ-
bajnokságon, nem lehetek 
elégedetlen, de volt benne 
lehetőség, hiányzott egy ki-
ugró eredmény – mondta a 
30 éves dobó. Hozzátette, 
tovább kell építkezni, mert 
jövőre olimpia lesz.

Újra az élvonalban. Fotó: Kocsi Alíz/SZRSE

Jászapáti  
és Kónya is utazhat

Tizenegy fős csapatot jelölt 
ki a magyar szakvezetés a rö-
vid pályás gyorskorcsolyázók 
első négy világkupaversenyé-
re. A férfiakat az olimpiai baj-
nok Liu Shaolin Sándor, Liu 
Shaoang és Burján Csaba 
mellett Varnyú Alex, Krueger 
Cole és Sziklási András, míg 
a nőket a szegedi Jászapáti 
Petra, Lockett Deanna, Bács-
kai Sára Luca, a szintén a 
Szegedi Korcsolyázó Egyesü-
lethez tartozó Kónya Zsófia 
és Sziliczei-Német Rebeka 
képviselheti. Bánhidi Ákos 
csapatmenedzser szerint a 
világ- és az Európa-bajnok-
ságot illetően senki sincs 
reménytelen helyzetben, az 
sem, aki kihagyja ezeket a 
versenyeket. November első 
két hétvégéjén a kanadai 
Montrealban és az egyesült 
államokbeli Salt Lake City-
ben lesz vk-forduló, majd no-
vember utolsó és december 
első hétvégéjén a japán Na-
goja és a kínai Sanghaj lesz 
a házigazda. Ezúttal nem ke-
rülhetett a csapatba az ame-
rikai születésű John-Henry 
Krueger, mert meg kellett 
műteni.

A Vidux-Szegedi RSE hazai 
pályán is bemutatkozott a férfi 
röplabda NB I.-ben: a lila isko-
lában 250 lelkes néző szur-
kolt a csapatnak, amely nyolc 
év után először vívott Szege-
den élvonalbeli bajnokit. Az 
ellenfél ismét a címvédő Ka-
zincbarcika volt, amely a sze-
zonban másodszor is 3–0-ra 
nyert az SZRSE ellen, de a két 
találkozó között komoly volt a 
különbség, látványosan fejlő-
dött a szegedi együttes.

– Minden játékosra büsz-
ke vagyok! Fantasztikus volt 
a hozzáállásuk, ezt a szép 

számú közönség vastapssal 
jutalmazta. Csodát nem le-
hetett tenni ilyen riválissal 
szemben. A srácok kiadták 
magukból, ami bennük volt. 
Ellenfelünk sokkal jobb csa-
pat, a javukra döntött, hogy 
nem követtek el olyan buta 
hibákat, mint mi. Ha így fej-
lődünk tovább, tavasszal 
nem lehet gond a bennma-
radással – mondta a klub 
honlapjának Nusser Elemér 
vezetőedző. A szegediek leg-
közelebb november 8-án, 
pénteken lépnek pályára itt-
hon a Pécs ellen.

Remekül helytállt a Vidux-Szegedi RSE

Vastaps a rajton
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dégzenészekkel színesíti a 
koncertjei programját. Pop-, 
rock-, blues-, funkyfeldolgo-
zások és saját nóták szólal-
nak meg a műsorban. Ven-
dégük ezúttal a The Best of 
Mode Music Band/Depeche 
Mode tribute. 

HAJÓS ANDRÁS ÖNÁLLÓ 

ESTJE 

Időpont: október 24., csü-
törtök 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Hajós András néhány szó-
ban önmagáról: „33 éves 
koromig normális ember vol-
tam, egyetemet végeztem, 
munkahelyeim voltak, csa-
ládod alapítottam, és arról 

álmodoztam, hogy zenész le-
szek. Aztán egyszer csak be-
jött az Emil.Rulez! zenekar, 
és minden megváltozott. Ott-
hagytam a biztos állásomat, 
és koncertezni kezdtünk, 
majd elindult a TV2-n a Ma-
gánszám. Most már lassan 
több időt töltöttem el szabad- 
úszóként, mint a „normális 

munka” világában. A régi 
álmaim lettek a hétköznap-
jaim, a sok csodából, amire 
vártam, egy maradt: szabad 
vagyok!

A NÉPMESÉK TERMÉSZETE, 

AVAGY A TERMÉSZET A NÉP-

MESÉKBEN

Időpont: október 31-ig nyit-
vatartási időben
Helyszín: a Somogyi-könyv-
tár gyermekkönyvtára
Interaktív kiállítás a népme-
se napja alkalmából.

ANNO 1919 

Időpont: november 6-ig nyit-
vatartási időben.
Helyszín: Somogyi-könyvtár, 
földszinti kiállítótér
A kiállítás a 100 évvel ez-
előtti történéseket eleve-
níti fel: korabeli újságok, 
könyvek, plakátok, fotók és 
kéziratok vetítik elénk az év 
eseményeit és szereplőit, ki-
egészítve könyvtárunk gyűj-
teményének néhány újabb, 
a korszakot idéző kötetével.
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ALKALMI JÁRAT. VENDÉG: 

THE BEST OF MODE MUSIC 

BAND 

Időpont: október 22., kedd 
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
2014. december 9-én szüle-
tett meg az „Alkalmi Járat” 
első felállása. Egy külön-
leges koncertre, amelyet 
a szegedi zenei élet nagy 
mágusa, „Dr. Rock”-ja, alias  
Pleskonics András szerve-
zett. A zenekar, nevéhez 
hűen, folyamatosan ven-

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba a Körúti Színház október 31-én este 7 órakor kezdődő Mezítláb a parkban című előadására? Küldje be a Szegedi Tükör-
nek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a 
városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 23. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Nemzetközi hírűek a tápai gyékénytermékek. A nyertes: Török Gábor Jánosné. Gratulálunk!

MAGYAROCK DALSZÍN-
HÁZ: SZÉP NYÁRI NAP
Időpont: október 20., vasár-
nap 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Kétszázhúsz felett, Santa Ma- 
ria, Don Quijote, Pago Pago, 
Ha szombat este táncol, Tini- 
dal, Holnap hajnalig, Vádor- 
ének. Ugye mindenkinek is- 
merősek ezek a slágerek? 
A hetvenes-nyolcvanas-kilenc- 
venes évek sikerzenekara, a 
Neoton dalairól van szó, ame-
lyek nagyszerű alapul szolgál-
nak a Szép nyári nap című 
Neoton-musicalhez. 

SE VELE, SE NÉLKÜLE. 
TÁRSFÜGGŐSÉG ÉS KAP-
CSOLATKERÜLÉS
Időpont: október 21., hétfő 
18.30 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont

Kiss-Nemes Veronika csa-
ládterapeuta előadásában 
többek között a következő 
kérdésekre keresi a vála-
szokat: mi vezet odáig, hogy 
valakinek gondjai legyenek 
az emberi kapcsolatokkal? 
Mi az a társfüggőség, és 
mi a kapcsolatkerülés? Ho-
gyan befolyásolják kapcso- 
latainkat gyerekkori kötő-
déseink, érzéseink, gondo-
lataink, illetve azok torzí-
tásai? Mi történik, ha egy 
kapcsolatkerülő és egy társ-
függő ember között jön létre 
párkapcsolat? Mitől szen-
vednek a felek? Mi vezet 
szakításhoz? 

MIÉRT PONT ALASZKA? BA-

DÁR SÁNDOR ÖNÁLLÓ ESTJE 
Időpont: október 21., hétfő 
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont

BADÁR SÁNDOR 
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁ-
GOT szeptember 27-én: Kohlrusz 
Oszkár Zsolt és Papp Viktória, Pignicz-
ki Szilárd és Buzás Edit Beáta, Nagy 
Csaba és Veres Ágnes, Sánta János 
és Nagy Ilona, Kocsis Dániel László és 
Dobó Júlia; szeptember 28-án: Dankó 
András Péter és Varga Emese, Magyar 
Róbert és Nagy Friderika Rozália, Pap-
di Krisztián László és Márton Tímea, 
Rajtik Róbert és Gazsó Lilla, Polák 
Norman Zoltán és Nagy Tünde, Pap-
di Szabolcs és 
Széll Kitti, Bálint 
Zsolt és Moso-
nyi Tímea, Dom-
bovári Gábor és 
Kósa Mónika, 
Hörömpő Mik-
lós és Kardos 

Zoé Zsuzsanna, Tóth Róbert és Bende 
Andrea, Deák Gábor és Pesei Fruzsina 
Beatrix.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bezsenyi 
Gábornak és Videréna Viktóriának 
2019. 10. 04-én Emma, Szarvadszki 
Krisztián Lászlónak és Gyüre Enikő 
Mónikának 2019. 10. 02-én Lídia, 
Ónodi Zsoltnak és Szűcs Nikolett Kata-
linnak 2019. 10. 03-án Hanna, Pallagi 
Róbertnek és Bene Katalin Zsuzsának 
2019. 10. 04-én Zoé, Tóth Jánosnak 

és Gyönyörű Er-
zsébet Máriának 
2019. 10. 04-én 
Medox Márió nevű 
gyermeke szüle-
tett.

Gratulálunk!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.)  
Bár ez az időszak nem 
a szerelemnek kedvez 

elsősorban, egy kis odafi- 
gyeléssel és tervezéssel zson- 
gást vihet párkapcsolatába. 
Munkájában nem feltétlenül 
kell erőlködnie, viszi a lendület.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Egyensúlyban lehet a ma- 
gánéletben és a munká-

ban egyaránt. Ezt mások is 
 észrevehetik, ezért ha szingli, 
tartsa nyitva a szemét. Fel- 
szaladhat Önre néhány kiló, 
de hát így kerek a világ!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Akár régi, akár új a kap- 
csolata, több időt kell fordí- 
tania párjára, csak így hasz- 

nálhatja ki a csillagok kedve- 
ző állását. Munkájában való- 
sággal szárnyal, korábbi anya- 
gi nehézségei elhárulhatnak.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)  
Most akár az eljegyzés, 
sőt, az esküvő ideje is 
elérkezhet az Ön számá- 

ra, de legalábbis párra találhat 
végre. Egészsége megőrzése 
érdekében egyen egy kicsivel 
kevesebb édességet.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Munkájában 
teljes lehet a sikere, főleg, 
ha elfogadja ismerősei 

segítségét. Annál is inkább, 
mert ha túl sok stressz éri, 
könnyen megtámadhatja vala-
milyen komoly betegség.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
 Párkapcsolatában a 
válság akár a szakításig 
is elvezethet. Karrierje 

viszont most már határozottan 
felfelé ívelhet. Hogy ez bizto-
san így legyen, sok terhet ve-
het magára. Ne vigye túlzásba!

MÉRLEG (IX. 23–X. 22.) 
Párkapcsolata fokoza- 
tosan mélyülhet, ha szing- 
li, rálelhet lelki társára. 

Családjában egy hagyatéki 
vagy ingatlanügy konfliktusokat 
okozhat. Ne hagyja, hogy ez 
eltávolítsa rokonaitól.

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)  
Egy néhány napos uta- 
zás jót tehet Önnek 
és párkapcsolatának, 

főleg mert munkájában túl- 
terhelt lehet. Igyekezzen 
nem megfázni, mert egy eset- 
leges betegség most 
hosszan elhúzódhat.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Magánéletében, ha 
állhatatos, kapcsolatai 
m e g e rő s ö d h e t n e k . 

Munkájában legyen türelmes, 
ne kommandírozzon másokat 
csak azért, mert azt hiszi, 
kizárólag az Ön ötlete 
célravezető.

BAK (XII. 22–I. 20.)  
Párkapcsolatában elbi- 
zonytalanodhat, de higy- 
gye el, partnere nagyon 

is vonzónak találja Önt. Roko- 
naival fagyosan viselkedhet. 
Talán a csípős, őszi szél hű- 
tötte le korábban meleg szívét?

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)   
A magánéletben és a 
munkában is számoljon 
el tízig, mielőtt megszó- 

lal, nehogy bárkit is megbánt- 
son. Csak ez fékezheti rakéta- 
sebességű szakmai előreha- 
ladását.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Úgy érezheti, jelenlegi 
munkájában nem tud- 
ja kibontakoztatni te- 

hetségét. A váltás gondolata 
is megfordulhat a fejében, 
ám amíg jól jövedelmez, 
felesleges erőltetnie a dolgot.

KALANDOZZUNK GONDOLATBAN A STEFÁNIÁN! Ilyen 
volt 1973-ban a park és a játszótér. Azóta a gyerekek 
felnőttek, a park is változott. Jelenleg a belvárosnak ez 
az elkerített része nagy újjászületés előtt áll. A Zöld vá-
ros kialakítása programban több mint másfél milliárd 
forint értékben megújul a Stefánia, a Móra-park és a 

Roosevelt tér. Megfiatalodnak és kiegészülnek a ját-
szóterek, a zöldterületek tovább zöldülnek. A Móra-mú-
zeum előtti elavult szökőkút helyén új, az eddiginél 
kétszer nagyobb vízjáték létesül. Az új szökőkút kiala-
kításának tervéről a szegediek szavazhattak. Forrás: 
Fortepan/Varga János

Időjárás-előrejelzés Szegedre: lassan visszatér az ősz 

DIAGNÓZIS 

Október 21., hétfő, 19.55
Mi lesz a levett vérünkkel? Mit 
ér a személyes példa a beteg-
ség elleni küzdelemben? Fó-
kuszban a prosztatarák.

FORGÓSZÍNPAD 

Október 22., kedd, 19.55-től
Szombathely, Székesfehér-
vár,  Szolnok, Zalaegerszeg – 
négy színház, négy bemutató.
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KÖZT – DOKUMENTUMFILM

Október 23., szerda, 19.15
André Libik a német közszol-
gálati televíziónak, a ZDF-nek 
1986-ban készített filmet az 
1956-os magyar események-
ről. Kettős kortörténet ez kö-
zös múltunkról.

SZABAD SZÁJ – VÉLEMÉNY-

MŰSOR

Október 25., péntek, 19.25
Hárman három témáról, le-
het, hogy háromféleképpen.
De a hír szent, a vélemény 
szabad!

Október 19.
szombat

Október 20.
vasárnap

Október 21.
hétfő

Október 22.
kedd

Október 23.
szerda

Október 24.
csütörtök

Október 25.
péntek

23/13
Nándor

23/12
Vendel

22/11
 Orsolya

20/10
Előd

19/9
Gyöngyi

Nemzeti ünnep

18/9
Salamon

17/7
Bianka, 
Blanka
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