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Ön mit tenne 
15 négyzet-
méterrel? 
Pontosan 
ekkora egy 
parkolóhely 
Szegeden.

8.
Emlékeznek 
a Jutka  
divatárura? 
A nyolcvanas 
évek divatja  
a Móra Ferenc 
Múzeum  
fényképein.

10-

Újabb világbajnokság a Maty-éren 
Jövőre a nem olimpiai versenyszámok világ-
bajnokságát rendezik meg.

„Mi, szegediek megtettük az első lépést”
„Mi, szegediek megtettük az 
első lépést. Felhívunk benne-
teket, hogy csatlakozzatok!” 
– olvasható a Diáktestvéreink! 
című felhívásban, melyet 1956-
ban Szegeden fogalmaztak 
meg az egyetemi hallgatók. 
1956. október 16-án Szege-
den, az egyetem leghíresebb 
előadótermében, az Auditóri-
um Maximumban lobbant fel a 
forradalom lángja. Akkor alakí-
tották meg a diákok az első for-
radalmi szervezetet, a Magyar 
Egyetemisták és Főiskolások 
Szövetségét. Pusztai Éva har-
madéves vegyészhallgatóként 
ott szorongott a padsorokban 
az október 16-i és 20-i nagy-
gyűlésen is.
Cikkünk az 5. oldalon  

Pusztai Éva hatvanhárom évvel később az Auditórium Maximumban,  
amely mostantól nemzeti történelmi emlékhely. Fotó: Iványi Aurél 

Megszépül
a Glattfelder tér

Szeged múzsája (Lapis András szobra), a „kalapos hölgy” 

A „kalapos hölgy” felügyeli a munkát a Glattfelder téren. 
Lapis András szobrászművész alkotása, a Szeged múzsája 
nézi, hogyan újítják fel a burkolatot. Először a régi, össze-
töredezett, több évtizedes mészkőlapokat szedték fel. A 46 
millió forintos beruházást saját forrásból finanszírozza az ön-
kormányzat.
Bővebben az 5. oldalon 

Bővít  
a világcég 
Szegeden 
Egyre nő  
az NNG mun-
katársainak 
száma. 

Két alpolgármesterrel
és három tanácsnokkal
dolgozik Botka László

az új ciklusban

Botka László polgármester két alpolgármesterrel és há-
rom tanácsnokkal dolgozik majd az új önkormányzati cik-
lusban az európai, modern, zöld Szegedért, a régióközpont 
további fejlesztéséért. A közgyűlés lapzártánk után tartot-
ta alakuló ülését.

Botka László polgármester két alpolgármestert jelöl a 
közgyűlés alakuló ülésén: Nagy Sándor képviselő város-
fejlesztési alpolgármesterként, Szécsényi Rózsa képviselő 
pedig gazdasági alpolgármesterként dolgozhat az új cik-
lusban.

Három tanácsnok dolgozik majd: Mihálik Edvin a Zöld vá-
ros programért felelős, Joób Márton család-, szociálpolitikai 
és sportért felelős, Fodor Antal pedig vagyongazdálkodási 
tanácsnok lesz.

A polgármester javaslata alapján a közgyűlés legfonto-
sabb bizottságának, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bi-
zottságnak az elnöki posztját a Fidesz–KDNP által delegált 
képviselő töltheti be. A Fidesz–KDNP-nek egy másik fontos 
közgyűlési bizottságban, a Városüzemeltetési, Fejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságban alelnöki posztot ajánl a pol-
gármester.

A Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöki posztjának Szénási Róbert képviselő a vá-
rományosa. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot 
Binszki József, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsá-
got Ménesi Imre, a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és 
Ifjúsági Bizottságot pedig Kozma József képviselő vezetheti 
az új ciklusban.

Nincs még egy olyan város az országban, amely annyira vi-
gyázna a szabadságára és függetlenségére, mint Szeged – 
mondta Szabó Sándor országgyűlési képviselő az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 63., valamint a Magyar Köz-
társaság kikiáltásának 30. évfordulója alkalmából rendezett 
városi ünnepségen a Rákóczi téren, Nagy Imre szobránál. 

Hangsúlyozta, hogy 1956-ban a szegedi diákok az egész 
nemzetnek követeltek szabadságot és igazságosságot, való-
di tájékoztatást és szabad sajtót álhírek és hazugsággyárak 
helyett. Olyan választási rendszert, ahol nem a kormány felé 
lejt a pálya.
Bővebben a 3. oldalon

Az 1956-os forradalom 63., a köztársaság kikiáltásának 30. évfordulójára emlékeztek

Szabó Sándor: Szeged  
a szabadság városa

A város képviseletében Botka László polgármester, Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Martonosi Éva jegyző 
koszorúzta meg Nagy Imre szobrát. Fotó: Iványi Aurél
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megoldások és a bőséges 
természetes fény biztosítá-
sa jellemzi, annak érdeké-
ben, hogy valóban inspiráló 
és emberbarát munkahely 
várja a dolgozókat. A kreatív 
munkakörnyezet mellett az 
NNG szegedi munkatársai-
nak is budapesti színvonalú 
fizetést és izgalmas kihívá-
sokat kínál nemzetközi autó-
ipari projektjein keresztül.

– A szegedi fejlesztőköz-
pont nem egy fiókiroda, ahol 
bedolgoznak a kollégák fő-
városi programokba, hanem 
egy teljesen önálló egység, 
ahol teljes körű rendszer-
fejlesztés folyik. A szegedi 
fejlesztők már évek óta a 

cég történetének egyik leg-
nagyobb globális projektjén 
dolgoznak.

Kulcskérdés  
a szakember-utánpótlás

Az irodabővítés mellett a sze-
gedi fejlesztések kulcskérdé-
se a szakemberképzés. Az 
NNG szegedi fejlesztési köz-
pontjában dolgozó szakem-
berek közül tízből kilencen 
a Szegedi Tudományegyete-
men végeztek. Tavaly a sze-
gedi iroda ki is érdemelte 
az SZTE Alma Mater presz-
tízsdíjat, amelyet a Szegedi 
Tudományegyetem öregdi-
ák-szervezete minden évben 

annak a cégnek ítél, amelyik 
kiemelt foglalkoztatója az 
SZTE-n végzett hallgatóknak, 
szoros kapcsolatot ápol az 
intézménnyel, és segíti céljai 
megvalósítását.

Az NNG Kft. évek óta 
szponzorációval, kurzusok-

kal, tudományos projekt-
munkákkal, gyakornoki és 
mentorprogrammal is támo-
gatja a Szegedi Tudomány-
egyetem hallgatóit.

– 2015 óta hirdetjük 
meg az Újratervezés, autós 
navigáció a gyakorlatban 
elnevezésű speciálkollégiu-
mot az SZTE TTIK Természeti 
Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszékével közösen – 
mondta a kurzus egyik okta-
tója, Török Viktor. 

Informatikusok  
és geográfusok

Bár a navigációs szoftverek 
fejlesztése elsősorban infor-
matikusokat igényel, azért 
nagyon jelentős szerep hárul 
a geográfusokra is.

– Hiába fejlesztenénk ki 
a világ legjobb navigációs 
kódját, ha nem rakjuk mögé 
a térképet, akkor nem tud-
nánk eljutni egyik pontból 
a másikba. Ezért hirdettünk 

kurzusokat az elmúlt évek-
ben geográfus mestersza-
kos hallgatóknak. Az idén 
pedig már a földrajz alap-
szakosokat is vártuk. Évente 
10-15 hallgató jelentkezik 
az ősszel meghirdetett előa-
dásokra. Az év végéig össze-

sen hét alkalommal ismer-
kedhetnek a diákok az autós 
navigációval, az utolsó alka-
lommal pedig az NNG sze-
gedi fejlesztőközpontjába is 
ellátogathatnak – tette hoz-
zá Török Viktor. – A kurzusok 

legjobbjai nyáron eljöhetnek 
egyhónapos gyakorlatra a 
budapesti irodánkba, ahol 
életszerű, valós problémák 
megoldásában működhet-
nek közre.

Török Viktor azt is elmond-
ta, hogy bár Magyarországon 
az utóbbi években az egyete-
mekről szinte özönlenek a fris-
sen végzett informatikusok, s 
hozzájuk is sokan jelentkez-
nek, ők – bár szükségük van 
új munkatársakra – csak a 
legjobbakat veszik fel.

– A Szegeden végzett 
hallgatókkal jók a tapasz-
talataink. Korábban, amíg 
nem voltunk jelen a város-
ban, sok itt végzett hallgató 

dolgozott a budapesti iro-
dánkban, s a felvettek dön-
tő többsége bevált. Többek 
között ezért is döntöttünk 
úgy, hogy továbbfejlesztjük a 
szegedi központunkat.

Rafai Gábor

Tovább növekszik az NNG 
Szegeden. Az autós navigá-
ciós rendszereket fejlesztő 
világcég 2015 nyarán költö-
zött a városba. Klauzál téri 
irodájukban akkor harmin-
can kezdték a munkát, mára 
megduplázódott a létszám, 
és kinőtték belvárosi helyü-
ket. Most egy 200 főre terve-
zett nagyobb irodába költöz-
nek, miközben folyamatosan 
indítanak kurzusokat a sze-
gedi egyetemmel közösen.

Négy évvel ezelőtt, 2015. 
július 8-án nyitotta meg sze-
gedi fejlesztőközpontját a 
fedélzeti navigációs rendsze-
reket fejlesztő világcég, az 
NNG. Akkor harmincan kezd-
ték a munkát; azóta dina-
mikusan fejlődött a szegedi 
iroda, és most közel hetven 
jól képzett szakembert al-
kalmaznak. Ezt a létszámot 
azonban a közeljövőben 200 
főre szeretnék emelni.

A szoftverfejlesztő cég vá-
lasztása azért esett Szeged-
re, mert az egyetemen hosz-
szú ideje magas színvonalú 
informatikai képzés folyik, a 
városban már több sikeres in-
formatikai beruházás valósult 
meg, és kiválóan vizsgázott 
Szeged infrastruktúrája is. Az 
új szegedi fejlesztőközpontot 
úgy alakítják ki, hogy abban 
kényelmesen elférjen kétszáz 
munkatárs.

Kreatív környezet, 
fővárosi bér

A bővülésnél fontos szem-
pont a kreatív munkakör-
nyezet kialakítása. A cég 
irodáit nemcsak Budapes-
ten, de Szegeden is a leg-
modernebb infrastruktúra, 
az igényes belsőépítészeti 

2 ● Aktuális ERŐS MONDATOK. Az úgy van, hogy Borkai Zsolt 10.59-kor még fideszes, 11 órakor már 
független polgármester. Tóth Ilona újságíró, Kolozsvári Szalonna

Szeged lehet az autós navigációs rendszerek fejlesztésének egyik központja

Bővít a világcég, egyre nő a munkatársaik száma

Harmonikus az együttműködés  
a várossal

– Az önkormányzat kezdettől fogva támogatta, segítet-
te elképzeléseinket. Évek óta harmonikus az együtt-
működés, ami nagy segítséget jelent a munkánkban 
– mondta Török Viktor, az NNG térképi tartalmak ki-
adásáért felelős menedzsere, továbbá az SZTE-vel kö-
zösen induló kurzus egyik oktatója.

Hat kontinens – 12 iroda

Az NNG a világ hat kontinensén összesen tizenkét iro-
dát és négy képviseletet tart fenn, ahol közel kilenc-
száz munkatárs dolgozik. Az NNG navigációit már több 
mint hatvanmillió eszközre telepítették világszerte, be-
leértve harmincnyolc autómárka járműveit is.

Török Viktor: Az önkormányzat kezdettől fogva támogatta, segítette elképzeléseinket. Fotó: Szabó Luca

Az NNG 2015 nyarán nyitotta meg Szegeden a Klauzál téri irodáját. Mostanra kinőtték.
Párizsban járunk… Forrás: nng.com
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Nincs még egy olyan város 
az országban, amely annyi-
ra vigyázna a szabadságára 
és függetlenségére, mint 
Szeged – mondta Szabó 
Sándor országgyűlési kép-
viselő a Rákóczi téren ren-
dezett városi ünnepségen.

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 63., vala-
mint a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 30. évfordu-
lóján a Rákóczi téri Nagy 
Imre-szobornál tartott városi 
ünnepségen Szabó Sándor, 
Szeged országgyűlési képvi-
selője mondott ünnepi be-
szédet. 

– Az 1956-os forradalom 
két fontos értékre vezethető 
vissza: a szabadságra és a 
szolidaritásra. A szegediek 
számára a mai napig ezek a 
legfontosabb értékek. Ezek 
azok, amelyek a jelenünket 
és a jövőnket leginkább be-
folyásolják. Mert talán nincs 
még egy olyan város az or-
szágban, amelynek ilyen 
összetartó közössége lenne, 
és nincs még egy olyan vá-
ros, amely annyira vigyázna 
a szabadságára és függet-
lenségére, mint Szeged – 
kezdte ünnepi beszédét Sza-
bó Sándor.

– Emlékezzünk azokra a 
hősökre, akik fellázadtak az 
elnyomással szemben, és 
egy szabad, igazságos és szo-
lidáris Magyarországot köve-
teltek. Emlékezzünk azokra 
a hősökre, akik megelégelték 
a hazudozást és a zsarnoksá-
got, akik nemet mondtak az 
aljas propagandára, a kon-
cepciós perekre és a dikta-
túrára – folytatta. Elmondta, 
hogy 1956-ban Szegeden 
léptek szövetségre egymás-
sal az első forradalmárok. A 
szegedi egyetemisták voltak 
azok, akik először ki mertek 
állni az elnyomó hatalommal 
szemben.

– A szegedi diákok meg-
elégelték, hogy a fejük felett 
hozzák meg az őket érintő 
döntéseket; hogy a jogaikat 
semmibe veszik; hogy politi-
kai alapon dől el, ki hogyan 
tud érvényesülni az életben. 
Nemcsak maguknak, de az 
egész nemzetnek követeltek 
szabadságot és igazságos-
ságot, valódi tájékoztatást 
és szabad sajtót álhírek és 
hazugsággyárak helyett. 
Olyan választási rendszert, 
ahol nem a kormány felé lejt 

a pálya, ahol minden ember 
szavazata ugyanannyit ér. 
Törvény előtti egyenlőségért, 
független igazságszolgálta-
tásért harcoltak. Az ellenzéki 
politikusok ellehetetleníté-
sére és tönkretételére indí-
tott koncepciós perek azon-
nali leállítását és a valódi 
bűnösök felelősségre voná-
sát követelték – mondta a 
szónok.

Szabó Sándor hangsú-
lyozta: a szegedi egyetemis-
ták voltak azok, akik első-
ként meg merték fogalmazni 
a rendszer kritikáját, és akik-
nek a követeléseit később 
a budapesti forradalmárok 
átvették és kiegészítették. 

– Alig másfél hete vá-
lasztásokat tartottak. Nagy 
büszkeséggel tölt el, hogy 
a szegediek túlnyomó több-
sége kiállt otthonunk békés 
fejlődése mellett. Hogy az itt 
élők a szabadságra és füg-
getlenségre szavaztak. Az 
emberek értékelték, hogy a 
város vezetése folyamato-
san a szegediek bevonásá-
val hozza meg a fontos dön-
téseket. A közösség jelene 
és jövője pedig a szabadság-
ra, a tudásra, a teljesítmény-
re és a szolidaritásra épül – 
jelentette ki a képviselő, aki 
szerint a szegedi példa raga-
dóssá vált, hiszen jó néhány 
év elteltével Budapesten és 
több megyeszékhelyen is a 
megújulásra, az önállóság-
ra, a függetlenségre, a sza-
badságra és a szolidaritásra 
szavaztak az emberek.

– Az ország számos pont-
ján megelégelték a hatalom 

mindent központosítani 
akaró politikáját. Megelégel-
ték a központból irányított 
média manipulációját és 
hazugságait. Az emberek 
megelégelték, hogy az or-
szág vezetői olyan értékek-
ről papolnak, amelyeket a 
valóságban sosem tartottak 
magukénak. Megelégelték 
a mindent átható korrupciót 
– hangsúlyozta a képviselő, 

aki rámutatott: ahogyan Sze-
geden, úgy szerte az ország-
ban komoly sikereket értek 
el az egymással szövetség-
re lépő szervezetek, pártok. 
Szerinte az ellenzék vezető 
politikusai végre át tudtak 
lépni a saját árnyékukon, s 
megértették, hogy együttmű-
ködéssel van remény a vál-
tozásra.

– Kulcsszerepe van a 
sikerben az új nyilvánosság-
nak, a közösségi médiának 
is. Az emberek egyre inkább 
elutasítják az előregyártott 
és megrágott, hamis híreket. 
Új helyeken tájékozódnak, 
új felületeken szerzik az in-
formációkat. A magyar em-
berek szomjasak az igaz be-
szédre. Örömteli, hogy újabb 

és újabb valódi híreket nyúj-
tó felületek jelennek meg az 
online térben, ahol leleplezik 
a hatalom túlkapásait és 
gazságait. Ahol nyíltan lehet 
beszélni az embereket érin-
tő igazi problémákról. Ez is 
kellett az áttöréshez. Büszke 
vagyok rá, hogy Szeged évek 
óta őrzi értékeit, ami garan-
tálja városunk békés fejlő-
dését. Minket korábban sem 
lehetett és most sem lehet 
megvezetni, bennünket nem 
lehet becsapni. Mi a jövőben 
is ki fogunk állni a forrada-
lom és a rendszerváltás ér-
tékei mellett, és a jövőben is 
mindent megteszünk azért, 
hogy tovább erősítsük az 
egymás iránti szolidaritást. 
Szeged a szabadság városa. 
Idén 300 éve nyertük vissza 
függetlenségünket és önál-
lóságunkat. Megtanított rá a 
történelem, hogy mindennél 
fontosabb, hogy a szabadsá-
got meg tudjuk őrizni. A mai 
napon tehát büszkén ünne-
pelhetjük a szegedi fiatalo-
kat és forradalmárokat, akik 
az egész országnak példát 
mutattak, és büszkén ünne-
pelhetjük városunk józan-
ságát, a szegedieket, akik 
megerősítették szolidáris, 
szabad és európai értékek-
re épülő közösségünket és 
városunkat – zárta beszédét 
Szabó Sándor.

A megemlékezés végén 
a város vezetői, a szegedi 
intézmények, pártok és ci-
vilszervezetek képviselői 
koszorúkkal és főhajtással 
rótták le kegyeletüket Nagy 
Imre szobránál.

Aktuális ● 3

Győzött a józan ész
Lehet a választási eredményeket magyarázni, bár azt mond-
ják, a sikert nem kell. Szóval ki lehet forgatni a szegediek 
döntését úgy is, hogy a kormánypárt nyert, csak nem ér-
demes. Erről Hofi Géza örökbecsű szavai jutnak eszembe: 
„Anyukám, én nem buktam meg, csak az ötöshöz hiányzott 
még négy jegy.”

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy Szeged végre 
nem maradt egyedül. A mostani választáson a főváros 
és tíz megyei jogú város lakói érezték úgy, hogy eddig és 
ne tovább, legyen vége a fideszes parasztvakításnak, az 
aljas, zsigereinkre ható félelemkeltésnek, fenyegetésnek, 
zsarolásnak, migránsozásnak. És fel merték venni a 
kesztyűt: ellenálltak a szavazófülkében a lélekromboló 
nyomásnak. Igaznak érzem, amit a barátnőm annyiszor 
hangoztatott, mikor újra és újra elindult a tanártünteté- 
sekre, mondván, 
addig van félniva- 
lójuk az iskolában, 
amíg csak ketten 
merészkednek ki 
a demonstrációra. 
Ám ha egyszer a 
tantestület több- 
sége odateszi ma- 
gát, nincs az a 
titoktartási nyilatkozat vagy tankerületi figyelmeztetés, ami 
megfélemlíthetne ennyi embert. Egy egész tanári kart csak 
nem tesznek lapátra, vagy ha mégis, az nagyot szól. 

Lehet persze, hogy a győri polgármester szaftos 
botránya verte ki a biztosítékot az utolsó napokban, és 
az is mozgósított. Hiszen abban faék egyszerűséggel 
érthetővé vált, hogy igen, bizony, létezik korrupció. És 
mielőtt rálegyintenénk, hogy „ja, csak a szokásos”, itt 
az is kiderült, amit néhány politikus és az újságírók 
eddig lélegeztetőgépre, stadionra számoltak át. Az, 
hogy itt van, tessék, kedves választópolgár, a pénzed- 
ből luxusjachtozás, kokainozás és orgia lett. Az elked- 
vetlenedett választópolgár meg elment tiltakozni. 

És ugyanazzal a szavazatával díjazta azt is, hogy a 
pártok, civilek felérték végre ésszel, amit a szavazóik régóta 
hajtogatnak: össze kell fogni. És nem azt boncolgatták, ki 
kivel nem hajlandó egy zászló alá beállni, kinek mennyire 
kell befogni az orrát. Nem magyarázkodtak, hanem 
megcsinálták. És bebizonyították maguknak, nekünk és 
a kormánypártoknak, hogy mindennek van határa, az 
Orbán-rendszer is megbicsaklik. Még a nemzetieskedő 
együttműködés rendszere is verhető.

Természetesen Szegeden Szeged is kellett a siker- 
sorozathoz. Ahogy az egyik fiatal politológus megfogalmazta: 
konkrétan az, hogy a szegediek lássák maguk körül a 
fejlődést, és érezzék, hogy – minden híresztelés ellenére 
– jó itt élni. Akkor ráküldheti a kormány a hatóságát az 
önkormányzati képviselőre, kikezdheti az a kerékpárút- 
építést, vádaskodhat az uszodapénzzel kapcsolatban. De a 
tények magukért beszélnek. És végül győz a józan ész. 

A választás másnapján persze új időszámítás kezdődött, 
azóta felállt az új közgyűlés is. Mi meg eltöprenghetünk azon 
is, meddig tart majd ki az a nagy összeborulás, mikor kezdenek 
a képviselők inkább a pártjukhoz húzni, és nem a városhoz. 
Ünneprontó lennék? Nem hiszem. Sokkal inkább realista. 
Erről viszont megint egy korábbi megállapítás jut eszembe, 
mégpedig az ötödjére megválasztott polgármestertől: 
„együttműködésre ítéltek bennünket a választók”. Így igaz, 
és az Összefogás tagjai meg fogják próbálni, mert másképp 
nem megy. Kérdés lehet az is, nyitnak-e majd egymás felé 
az ellenzéki vezetésű városok, jelenthet-e ez valamiféle 
új szervezőerőt. Meglátjuk. Nem kell ahhoz újabb pártot 
alapítani, hogy létrejöjjön a szélesebb összefogás. És az is 
kérdés, értik-e, mi a feladatuk a következő országgyűlési 
választáson. Mert az szerintem egyértelmű. Hiszen addig 
már csak két és fél év van hátra.

 Dombai Tünde

Vélemény

Szegeden Szeged is kellett a 
sikersorozathoz. Konkrétan 
az, hogy a szegediek lássák 
maguk körül a fejlődést, és 
érezzék, hogy – minden hí-
resztelés ellenére – jó itt élni.

Az 1956-os forradalom 63., a köztársaság kikiáltásának 30. évfordulójára emlékeztek

Szabó Sándor: Szeged  
a szabadság városa

Szabó Sándor: Az emberek megelégelték, hogy az ország vezetői olyan értékekről  
papolnak, amelyeket a valóságban sosem tartottak magukénak. Fotó: Iványi Aurél

Kulcsszerepe van 
a sikerben az új 
nyilvánosságnak, 
a közösségi médi-
ának is. Az embe-
rek egyre inkább 
elutasítják az elő-
regyártott és meg-
rágott, hamis híre-
ket. 
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A Tápén betemetett főcsatorna helyére 8 ezer cserjét és 359 fát ültetnek.  
Fotó: Szabó Luca

Különös feladatot kaptak a 
Széchenyi téren korzózók. 
Az aszfaltra krétával felraj-
zolt 15 négyzetméterre azt 
álmodtak, amit ott legin-
kább látni szeretnének.

Ki is színezhették, mit ten-
nének ekkora közterületre, 
ha ők dönthetnének a sor-
sáról. A keretet a járókelők 
gyorsan megtöltötték ötle- 
tekkel. Többen fát ültetné-
nek, mások bicikli- és rol-
lertárolót vagy éppen okos-
padot telepítenének. Akadt 
olyan is, aki színpadnak, 
más sakkasztalnak hasz-
nálná ki a helyet. Láttunk a 
rajzok között a zöldben el-
helyezett kutyaitatót is.

A Sasmob (Smart Allian-
ce for Sustainable Mobility, 
magyarul: Okos összefogás 

Ön mit tenne 15 négyzetméterrel?

Többek között bicikli- és rollertárolót, fát, sakkasztalt és kutyaitatót is rajzoltak a Széchenyi téren kijelölt 15 négyzetméterre.

a fenntartható közlekedé-
sért) projekt szakembe-
rei végül elmagyarázták, 
hogy pontosan ekkora egy 
parkolóhely Szegeden. Ha 

csak a fizetőparkolókat 
vesszük alapul, azok je-
lenleg 33 ezer 690 négy-
zetméter, vagyis közel 3,4 
hektárnyi közterületet fog-

lalnak el. Ha a városlakók 
környezetbarátabb módon 
közlekednének, ennek a 
területnek a jó része felsza-
badulhatna. 

Az érdeklődőkkel a szak-
emberek elbeszélgettek a 
közlekedésről és annak 
szervezéséről is. A biciklise-
ket kerékpumpálással, lánc-

olajozással, üléshuzattal és 
kerékpárostérképpel lepték 
meg, a gyalogosok fényvisz-
szaverő csíkot és kitűzőt 
kaptak. 

Burkolatjavítás a Kossuth Lajos sugárúton 
november végéig

Közel másfél hónapig tartó 
burkolatfelújítási munkálatok 
kezdődnek a Kossuth Lajos 
sugárút Vásárhelyi Pál utca 
és Párizsi körút közötti szaka-
szán, a villamossínek mellett. 
A munkálatok ideje alatt vál-
tozás lesz a buszközlekedés-
ben. A napokban kezdődnek 
el a burkolatfelújítási mun-
kálatok, amelyek várhatóan 
december 1-jéig tartanak 
majd. Ebben az időszakban 
a Kossuth Lajos sugárút és a 
Párizsi körút között ideiglenes  
megállókban tudnak fel- és le-

szállni az utasok a buszokra.
A munkálatok az autó-  

és villamosközlekedést nem 
érintik, nem akadályozzák. 

A Nagyállomás felé tartó 
vonalon: A Vásárhelyi Pál út 
megálló helyett a Károlyi-kol-
légium után, a Puskás utcával 
szemben lesz az ideiglenes 
megállóhely. A Damjanich 
utca megálló helyett a korábbi 
Damjanich utca megállóhely-
nél alakítottak ki ideiglenes 
megállóhelyet, a Tavasz utca 
megálló helyett pedig az SZKT 
elnevezésű helyközi autó-

busz-megállót használhatják 
az utasok.

A Szeged Plaza és az  
Európa Liget felé tartó vona- 
lon: A Rókusi templom 
megálló helyett a korábbi Ró-
kusi templom autóbusz-meg-
állót kell használni. A Tavasz 
utca megállóhely helyett az 
SZKT elnevezésű helyközi 
autóbusz-megállóban, a Dam-
janich utca megálló helyett 
pedig a Damjanich utcai ke-
reszteződés után lévő Dam-
janich utca buszmegállóban 
lehet fel- és leszállni.

700 fát ültetnek, virágosítanak

700 új fát ültet az idén a 
szegedi környezetgazdálko-
dás. A meglévő fajok mel-
lett újak is megjelennek, 
amelyek jobban bírják a 
megváltozott klímát. Sze-
geden jelenleg közel 80 
ezer fa él, ami összességé-
ben egy közepes méretű er-
dőnek felel meg.

A következő évek fatelepíté-
seinél már nem lehet figyel-
men kívül hagyni a klímavál-
tozást. A meglévő és kedvelt 
fajták helyébe újakat kell 
választani – olyanokat, ame-
lyek jól bírják a kánikulát, a 
hirtelen támadó viharokat és 
az új kártevőket. A környe-
zetgazdálkodási társaságnál 
is újra kellett írni a telepítés-

re javasolt növények listáját. 
Erről a Szeged Televízióban 
beszélt Makrai László igaz-
gató.

– Meg kell válnunk a 
kislevelű hárs fajtacsoport-
tól, amely Szegeden nagyon 
kedvelt, a vadgesztenyétől 
és a juharfajtáktól, mert nem 
bírják a belvárosi agyonbur-
kolt felületeket. Nagyon so-
kat kell öntöznünk: évente 
átlagosan 1000 fát ültetünk 
el, s ezt az 1000 fát általá-
ban hatszor kell öntözni a 
nyári időszakban – mondta 
a szakember.

A csemetéknél szinte 
csak a földlabdás, többször 
iskolázott egyedek meg-
maradásában lehet bízni, 
ezek költsége pedig akár 

ötször-nyolcszor több, mint a 
szabadgyökeres változaté. A 
faültetés pontos terv alapján 
zajlik. Tápén a betemetett 
főcsatorna helyére például  
8000 cserjét és 359 fát ül-
tetnek.

Közben elkezdődött az 
őszi virágosítás is a köz-
tereken. A legnagyobb vi-
rágfelület a belvárosban 
található; a Széchenyi tér 
másfél ezer négyzetméter-
nyi virágágyásaiba 32 ezer 
800 árvácska, nefelejcs és 
sárga viola, valamint több 
mint 28 ezer tulipánhagy-
ma kerül. A többi város-
részben is cserélik a növé-
nyeket; a város több mint 7 
millió forintot fordít az őszi 
virágosításra.
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1956-os emlékhely lett az AudMax

Megkapták a diákok  
a rektor autóját 

A szegedi egyetem bölcsé-
szettudományi karának 
leghíresebb előadóterme 
az Auditórium Maximum, 
amely 1956-ban fontos 
helyszíne volt a forradalmat 
előkészítő eseményeknek.

A 260 főt befogadó Audi-
tórium Maximum sokszög 
alakú előadóterme zsúfo-
lásig megtelt 1956 október 
16-án. A Magyar Egyete-
misták és Főiskolások Szö-
vetsége (MEFESZ) néven 

megalakult diákszervezet 
ekkor hirdetett meg egy 
nagygyűlést a nagy előadó-
terembe, és tette meg azt a 
javaslatot, hogy négy nap-
pal később egy másik ösz-
szejövetelen fogalmazzák 
meg a szegedi és az orszá-
gos diákság követeléseit.

A most 84 éves Pusztai 
Éva, aki harmadéves ve-
gyészhallgatóként ott szo- 
rongott a padsorokban 
1956. október 16-án és 20-

án is, lapunknak elmesélte, 
hogy az ablakok párkányain 
is ültek emberek, és még 
Hódmezővásárhelyről is so-
kan átjöttek a gyűlésre.

– Október 20-án elfogad-
tuk azt a 12 pontot, amelyek 
közül sokat hallhattunk vi-
szont az október 23-án kitört 
forradalom követeléseként 
– mondta Pusztai Éva.

A szegedi egyetem ve-
zetése támogatta a diákok 
törekvéseit. Felajánlották 
például Baróti Dezső rektor 

gépkocsiját, hogy a szege-
di küldöttek azzal juthas-
sanak el a többi egyetemi 
városba.

– Én csak egy voltam ab-
ból a sok diákból, aki egyál-
talán ott mert lenni, végigél-
te és lelkesedett – mesélte 
az október 20-i nagygyűlés-
ről, amelyen már a szegedi 
egyetemnek azok a profesz-
szorai is megjelentek, akik 
támogatták tanítványaik kö- 
veteléseit. – Felemelő pilla-

nat volt látni, hogy a tanárok 
és a  diákok összefogtak 
azért, hogy jobb országban 
élhessen mindenki, és bát-
ran szembeszálltak azokkal, 
akik elszívták előlük a sza-
badság levegőjét.

Pusztai Éva mesélt a 
szovjet bevonulás, a kom-
munista rezsim visszaállítá-
sa utáni megtorlásról is. Őt 
háromszor tartóztatták le, 
s végül másfél év börtönre 
ítélték. Egy szovjet tiszt hall-
gatta ki, tolmács segítségé-

vel. Fegyvereket és illegális 
röplapokat kerestek a laká-
sán, és az édesapját is el-
hurcolták. Azt mondja, nem 
a börtön volt a legrosszabb, 
hanem az a 30 év, amelyet 
megbélyegzettként kellett le-
élnie. A konferencia után ün-
nepélyesen leleplezték azt a 
táblát, amely megemlékezik 
a MEFESZ megalakulásáról, 
és történelmi emlékhellyé 
nyilvánítja az Auditórium Ma-
ximumot.

Nagygyűlés 1956. október 20-án az Auditórium Maximumban. Fotó: ntf.hu

A Glattfelder téren régi 
probléma a tönkrement 
mészkőburkolat. Az önkor-
mányzat megkezdte a te-
rület rendbetételét. A re-
konstrukció során először 
a régi, összetöredezett, 
több évtizedes mészkőla-
pokat szedik fel.

– A munka nagyobb része 
a mészkőburkolat rekonst-
rukciója, de ennek kapcsán 
kicserélik azt a vízcsövet is, 
amely a szökőkúthoz vezet. 
Így a későbbiekben, ha bár-
milyen probléma lesz, nem 

kell felbontani az új burko-
latot, mely erősebb, vasta-
gabb lesz, mint az eddigi; 
mert bár ez alapvetően gya-
logos felület, de a karban-
tartási munkákra időnként 
nagyobb járművekkel is be 
kell menni a szökőkút kör-
nyezetébe – közölte Nagy 
Sándor, a körzet újraválasz-
tott képviselője.

A kivitelezés során nem 
csupán a burkolat újul meg. 
A szeptember 9-i óriási vihar 
több fát is tönkretett a téren, 
ezeket is pótolják. A mun-
kát a város saját forrásból 

finanszírozza. A közgyűlés 
az éves költségvetésben 
elkülönített egy városrészi 
fejlesztési alapot; ebből 
megvalósítható ez a beru-
házás, mely a teljes közbe-
szerzés lebonyolítása után 
bruttó 46 millió forintba fog 
kerülni. A Glattfelder tér 
rendbetétele a most zajló 
munkákkal nem ér véget: 
a tervek szerint jövőre, a 
belvárosi kerékpárút-fej-
lesztés részeként, külön-
választott gyalogosjárdát 
és kerékpárutat alakítanak 
majd itt ki.

Megszépül a Glattfelder tér

Fotók: Szabó Luca

Gyütt-mönt találkozó Tápén
Hagyományteremtő szán-
dékkal rendezték meg Tá-
pén a hétvégén az I. Gyütt-
mönt Találkozót.

Tápét régen szegény sorsú 
emberek lakták, akik a két-
kezi munkájukkal tartották 
fenn magukat, és használ-
ták a természet adta lehe-
tőséget: halásztak a Tiszá-
ban, gyékényt gyűjtöttek az 
ártéren. Jó földjeik voltak, 
ezért védték földjeiket, ér-
tékeiket a beköltözni aka-
róktól. Megkülönböztették 
azokat, akik már itt éltek, 

s ismerték a családfájukat, 
azoktól, akik úgymond ide-
genek voltak, és nem tud-

ták, honnan, miért jöttek, 
mit akarnak.

Mindaddig, amíg több 

generációjuk nem szüle-
tett Tápén, és nem bizo-
nyították, hogy beilleszke-

dő tagjai a közösségnek, 
gyütt-möntnek nevezték 
őket – így különböztették 
meg az ismert családoktól, 
az őslakosoktól. Több évti-
zednek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy valaki kiérdemel-
je, hogy elhagyják a neve 
mellől a gyütt-mönt jelzőt.

– Ez a megkülönböztetés 
a mai napig benne van a szó-
beszédben, de ma már nem 
negatív jelzőként, hanem 
inkább viccesen beszélnek 
róla az emberek – mondta 
a hétvégén megrendezett I. 
Gyütt-mönt Találkozó kap-

csán Szécsényi Rózsa, Tápé 
újraválasztott önkormányza- 
ti képviselője. – Az ilyen és 
ehhez hasonló rendezvé-
nyekkel szeretnénk beszél-
ni erről, és elfeledtetni a 
megkülönböztetést, hiszen 
bárhol születtünk, tápaiak 
vagyunk, és mindenki más-
képpen tápai. Ezért került 
fel hagyományteremtő szán-
dékkal a közösségfejlesztési 
projektek közé a találkozó, 
melyet minden évben más-
más tartalommal szeretnénk 
megrendezni – fogalmazott 
Szécsényi Rózsa.

Tököt faragtak, táncoltak és zenéltek Tápén.
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Németh Kornél politológus: A szegediek szeretik a városukat és a polgármesterüket

Botka László mind a 108 szavazókörben nyert
A rendszerváltás óta nyol-
cadik alkalommal tartottak 
önkormányzati választá-
sokat október 13-án. Idén 
minden eddiginél többen 
szavaztak a szegedi polgár-
mester- és képviselőjelöl-
tekre. Botka László az ösz-
szes szavazókörben nyert, 
több helyen 70 százalékkal. 
Az eredményeket Németh 
Kornél politológussal ele-
meztük. 

Botka László 60 százalék 
feletti eredménnyel nyerte el 
ötödször is a polgármesteri 
címet, s a közgyűlési több-
séget is megszerezte az őt 
támogató Összefogás Szege-
dért Egyesület: a 20 egyéni 
körzetből 18-ban lett övék a 
mandátum. Németh Kornél 
politológus a Szeged Televízi-
óban elmondta: a részvételt 
előzetesen a korábbihoz ha-
sonlóan 45 és 47 százalék 
közé várta, és abban biztos 
volt, hogy Botka László ma-
rad a polgármester. Szege-
den végül a választásra jogo-
sultak 51,47 százaléka járult 
az urnákhoz. (Országosan 
48,58%-os volt a részvételi 
arány.)

Nem gondolta

– Nem gondoltam, hogy ek-
kora arányban nyer Botka 
László. A siker hátterében 
a kampányon túl szerintem 
az áll, hogy a szegediek ér-
zékelték, mi van körülöttük, 
hogyan működik a város. 
És ami a legfontosabb volt 
a döntésüknél, hogy úgy 
gondolták, jó az, ami van. 
Ezt sokkal inkább látja ér-
vényesülni az eredményben. 
Szeged ugyanis olyan város, 
ahol a helybeliek számá-
ra Botka László személye 
többet jelent, mint egy párt 

vagy akármilyen szervezet, 
mely mögé áll. És nem kell 
sem neki, sem pártlogóknak 
megjelenni ahhoz különfé-
le rendezvényeken, hogy az 
emberek azt érzékeljék, hogy 
itt jó a hangulat – mondta a 
szakértő.

Lejáratás,  
elrugaszkodott ígéretek

– Számít az is, hogy a szege-
diek emlékeztek az elmúlt öt 
évre. Ugyanakkor annak is 
volt szerepe, hogy valameny-
nyire mögé láttak a lejárató 
kampánynak. Ha megnézzük 
a Fidesz üzeneteinek tartal-
mát, a harmadik híd olyan 
ígéret volt a két hídon és 
környékén kitett plakátokon, 
amiről a szegediek tudják a 
legjobban, hogy megköny-
nyítené az életüket. Viszont 

annyiszor megígérték már 
nekik, hogy azt érezhették, 
most is lózung marad. Rá-
adásul az is nyilvánvaló, hogy 
a harmadik hídhoz több- 
re van szükség, mint a polgár-
mesterre. Hasonló a nyugdí- 
jasokat megszólító „Házhoz 
visszük a gyógyszereket!” 
szlogen, melyről gyorsan 
belátható, hogy nehezen és 
drágán megvalósítható. Mi-
vel a Fidesz ígéretei között 
sok ilyen költséges volt, az 
átlag szegedi is látta, hogy 
nehéz lenne megvalósítani. 
Emellé jött még a lejárató 
kampány, amellyel olyan em-
bert támadtak, akit szerin-
tem szeretnek Szegeden – 
tette hozzá Németh Kornél.

Csatát nyertek, 
nem háborút

Adódik a kérdés, mi lesz a 
szegedi Fidesz sorsa. A po-
litológus nem biztos ben-
ne, hogy fejek fognak hul-
lani. Hiszen látva, hogyan 
kampányolt a kormánypárt 
országosan, úgy véli, nézet-
eltérések lehetnek a pár-
ton belül a bűnbakkeresés 
során, de szerinte a helyi 
Fideszben elcsendesedik 
majd a vita. – Biztosra ve-
szem, hogy Nemesi Pál, ha 
neki tényleg Szeged az első, 
mint ahogy azt a kampány-
szlogenjében hangsúlyozta, 
segíteni fogja Botka Lászlót. 
Hiszen nem csak a polgár-
mesteri székből lehet tenni 

a városért – mondta a poli-
tológus. 

– Az ellenzéknek és a kor-
mánypártnak is jól kell kezel-
nie a helyzetet, amely most 
kialakult. Az ellenzék szem-
pontjából nevezhető ez egy 
nyertes csatának, ami után 
szusszanhatnak. És ha már a 
kormánypártok harcias szó-
használatánál maradunk, ez 
távolról sem jelenti a hábo-
rú megnyerését. Innentől az 
a feladat, hogy tartani kell a 
frontot, magyarán jól kell ve-
zetni a megszerzett városo-
kat. Ezt pedig akkor tehetik 
hatékonyan, ha az összefo-
gások jól működnek, nem 
fordulnak át marakodásba. 
Emellett az is feladat, hogy a 

kisebb településekre is men-
jenek ki. Mert ha továbbra is 
csak a városokra összpon-
tosítanak, akkor nem lesz 
előrelépés; ez csak abban az 
esetben várható, ha az ösz-
szefogás lefelé is elterjed. 

A fővárosban és a nagyobb 
városokban elkezdődött, de 
tovább kell menni. Köz-
ben a Fidesznek az lenne 
a legjobb, ha ténylegesen 
együttműködne ezekkel a 
településekkel, nem csak 
a választás utáni lózung 
maradna, és megpróbálná 
közösen fejleszteni ezeket. 
Ha az összefogás megőrzi 
egységét, akár országosan 
is megvalósulhat – ma-
gyarázta a politológus, aki 
szerint nem támadja majd 
jobban a miniszterelnök az 
ellenzéki városokat. Egyfe-
lől azért nem, mert nyerte-
sebb helyzetnek érzi a kö-
rülményeket, mint amilyen 
az valójában. Másfelől eny-
nyi város esetében vissza-
ütne, ha megnyirbálnák a 
jogköreiket. És azt se felejt-
sük el, hogy mindez nagyon 
szembemenne azzal, amit 
az Európai Unió vár Magyar-
országtól.

Dombai Tünde – Vass Imre 

Még a fideszesek közül is 
sokan szavaztak Botkára

Szegeden 108 szavazókörben adhatták le voksukat a 
választók az önkormányzati választáson. A szavazókö-
rök 43 százalékában (47-ben) több mint 60 százalékot 
szerzett Botka László; nyolc szavazókörben – a 16-os, a 
104-es, a 113-as, a 114-es, a 208-as, a 308-as, a 313-
as és a 408-as szavazókörben – pedig 70 százaléknál 
is többet. Csak öt helyen – az 5-ös, a 103-as, a 119-es, 
a 203-as és a 311-es szavazókörben – volt kicsit szo-
rosabb a küzdelem. Egyetlen olyan szavazókör akadt 
– a szentmihályi 103-as –, ahol csak három szavazat-
tal kapott többet Botka László (245), mint Nemesi Pál 
(242). És még abban a két körzetben is több szavazatot 
kapott Botka, mint Nemesi, ahol a Fidesz–KDNP önkor-
mányzati képviselőjelöltje győzött. 

Szoros versenyben nyert 
240 vokssal  

az Összefogás jelöltje

Az egyéni képviselőjelöltek versenye egy helyen, a 
3-as körzetben (Délikert városrész) volt szorosabb. Itt 
az Összefogás Szegedért jelöltje, Simon-Fiala Donát  
1367 szavazatot szerzett, míg a fideszes jelölt, Csorba 
Ágnes 1127-et – előbbi tehát 240 vokssal nyert. Ebben 
a körzetben egyébként Botka Lászlóra 1519-en sza- 
vaztak.

– Botka László sikerének hátterében szerintem az áll, 
hogy a szegediek érzékelték, mi van körülöttük, hogyan 

működik a város – értékelt Németh Kornél politológus.

Minden eddiginél nagyobb volt Szegeden a szavazási hajlandóság az önkormányzati választáson. Fotó: Szabó Luca
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A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója szerint fontos, hogy megdicsérjék, aki jól teljesít

Barnák László: Szegednek személyisége van
A Szegedi Nemzeti Színház 
főigazgatója azt mondja, 
Szeged olyan, mint Buda-
pest: él, pezseg, az itt la-
kóknak lehetőségük van 
feltöltődni, kikapcsolódni. 
És ez nem mondható el 
túl sok megyeszékhelyről. 
Amikor Barnák László elő-
ször megpillantotta a szín-
ház épületét, megdöbbent 
azon, milyen monumentá-
lis. A szeged.hu új soroza-
tában Szegedről beszélnek 
szegediek: tősgyökeresek, 
gyüttmöntek egyaránt.

– Az irodájában egy boksz-
kesztyű lóg a falon. Mit ke-
res ott?

– Tavaly kaptam a negy-
venedik születésnapomra a 
társulattól, egy bokszzsák-
kal együtt. Félig tréfásan, 
félig arra utalva, hogy nehéz, 
„meccses” időszak áll előt-
tem. A bokszzsák fönn van a 
konditeremben.

– Akkor az közösségi fe-
szültséglevezető lett?

– Igen, bár lehet, hogy 
célszerűbb lenne kirakni a 
folyosóra, mert ott bárki bár-
mikor püfölheti...

– Volt már a kezén a 
kesztyű?

– Fölpróbáltam. Illetve 
a Kafka Hotel készítésekor, 
amelyet most újra bemuta-
tunk a bábszínházban Kiss 
Ágival és Boncz Ádámmal, 
fölmerült egy olyan ötlet is, 
hogy fogok egy írógépet, és 
bokszkesztyűben gépelve 
válaszolok a levelekre. Végül 
ez nem került bele a darab-
ba. Az előadás arról is szól, 
hogy mit jelent nekem az, 
hogy igazgató lettem.

– Ez most az első igazi 
barnáki évad. Túl vagyunk 
már az első előadásokon. 
Mitől másabb ez az évad, 
mint a tavalyi?

– A pályázatom, amelyet 
Horgas Ádámmal közösen 
írtunk, a mai napig fönn van 
a neten, így összehasonlít-
ható azzal, amilyen irányba 
tartunk: nyitott kommunikáci-
óval forduljunk a nézők felé, 
szakmailag is erős legyen a 
műsor, olyanok legyenek az 
előadások, amelyekre kíván-
csi a néző, s a társulat épül-
jön, fejlődjön azokkal, akiket 
idehívunk dolgozni. Nagyon 
fontos, hogy megújult az on-
line kommunikáció. Az online 
jegyvásárlás teljesen felülírja 
a jegyvásárlási szokásokat. 
Tudomásul kell venni, hogy 
bár a bérletezés több évtize-

des trend, de nem úgy mű-
ködik, mint korábban. Ma na-
gyon sokszor ad hoc jelleggel 
vesznek a nézőink jegyet: van 
egy szabad estéjük, és úgy 
döntenek, eljönnek hozzánk. 
Megveszik a neten a jegyet, 
bemutatják az okostelefon-
jukon, és itt vannak velünk. 
Muszáj a XXI. századdal lé-
pést tartani. Azt éreztem, 
hogy ezzel nagyon lassan ha-
lad a színház. Az, hogy ennyi 
telt házas előadásunk volt 
tavaly, ennek is köszönhető, 
ugyanakkor megjegyzem, ez 
egészen friss infó, hogy idén 
többen vettek bérletet, mint 
az előző évadban. Nekem az 
a legfontosabb, hogy ne te-
hénkedjek rá erre az egészre, 
de érvényesüljön a színházi 
mentalitásom.

– Ennek megvan a valós 
veszélye? Mármint a ráte-
hénkedésnek.

– Lehetett már példákat 
látni arra, hogy bizonyos 
igazgatók a színházaik re-
pertoárjának többségét ren-
dezték, írták, játsszák. Én 
egy előadásban játszom, 
Mohácsi István Johannájá-
ban, a kollégáimmal együtt, 
illetve az ifjúsági darabun-
kat, az Időfutárt rendezem. 
Ez utóbbi a pedagógiai prog-
ramunk miatt is fontos.

– Szólna valaki, hogy 
„halló, nem erről volt szó”?

– Igen, szólnának a kol-
légák. Ne zárkóztam be ide, 
nemcsak a harmadik emele-
ten közlekedem az irodám 
és a lift között. Igyekszem 
mindenhol ott lenni, a dísz-
letállító próbákon éppúgy, 
mint egy születésnapon. Kí-
váncsi vagyok a többiek vé-
leményére, meghallgatom a 
panaszukat. A társulatban 
töltöm a napjaim. Nem gon-
dolom, hogy én vagyok itt  
a legmeghatározóbb művé-
szeti ember, koromnál fogva 

sem. Nagyon szeretek ta-
nulni. Ezért is örülök annak, 
hogy olyan rendezőket is ide 
tudunk hozni, mint Lukács 
Andor, Bezerédi Zoltán és Al-
földi Róbert. Semmiképpen 
nem akarom rányomni a tár-
sulatra a saját ízlésem.

– Lépjünk ki most egy 
kicsit a színházból! Leg-
utóbb láttam biciklizni a 
vasútállomásnál. Ez a fő 
közlekedési eszköze?

– Többet kell mozognom 
hivatalos ügyekben kocsival, 
de igyekszem biciklivel járni, 
vagy robogóval. Nem nőtt a 
fenekemhez a szolgálati autó. 
Amikor tudom, hogy olyan 
rendezvényre jövök, ahol lesz 
egy koccintás, akkor villamo-
sozom vagy sétálok. Szeged 
azért is egy fantasztikus, élhe-
tő város, mert nagyon jól lehet 
benne közlekedni. Nincse-
nek nagy távolságok. Ezért is 
szerettem meg nagyon. Jó itt 
létezni a hétköznapokban, 
mindig éri valami impulzus 
az embert: megnézhetek egy 
jó filmet, ehetek egy jó étte-
remben, vannak jó koncertek, 
a közösségi terekben mindig 
jól érzem magam, szeretek 
ott leülni, beszélgetni. A Sár-
ga külső részén le lehet ülni 
meditálni is akár, elbújni egy 
kicsit.

– De ez 2019-ben külön-
legesnek számít?

– Igen, s bár ez ma már 
tényleg elvárható egy Sze-
gedhez hasonló méretű 
várostól, mégis azt tapasz-
taltam más megyeszékhe-
lyeken, amikor a barátaim- 
hoz, ismerőseimhez men-
tem, hogy koránt sincs akko-

ra pezsgés, mint itt. Szeged-
nek személyisége van. Kell, 
hogy egy város nyisson a la-
kói felé, hogy lehetőségeket 
kínáljon a feltöltődésre, a ki-
kapcsolódásra. Én Budapes-
ten nőttem fel, ott minden 
megvan. De megvan minden 
Szegeden is.

– Pesti vagy budai gye-
rek volt?

– Dél-budai, lakótelepi...
– Kelenföld?
– Igen, ott volt minden egy 

helyen. A fővárosban végez- 
tem az iskoláimat, az egyete-
meket. Onnan kerültem Szol-
nokra, majd Szegedre. Ami-
óta itt dolgozom, most már 
több mint tíz éve, nagyon sok 
lehetőséget kaptam. A szín-
házban és azon kívül is. Sze-
geden tudtam kiteljesíteni a 
kreatív énemet. Mint színházi 
alkotó itt kaptam teret, lehe-
tőséget. Ez a fajta bizalom 
nagyon sokat segített, és na-
gyon kinyitott engem.

– Mi volt az első város-
hoz köthető élménye?

– Magánéleti, de félig 
szakmai is. Az akkori ba-
rátnőmmel jöttem Szeged-
re tizenhárom éve. Azelőtt 
nem nagyon jártam itt, nem 
ismertem a színházat sem. 
Ő mutatta meg nekem a 
Szegedi Nemzeti Színházat. 
Emlékszem, ahogy sétáltunk 
a lakása felől, és megpil-
lantottam ezt a hatalmas, 
monumentális épületet, azt 
éreztem, olyan, mint egy 
erőd. Jó volt látni, hogy van 
még ilyen épület, ilyen szín-
ház. Később akkor tértem 
vissza, amikor Telihay Péter 
hívott a társulatba. És most 

itt élek már jó tíz éve, ebben 
a szakaszában vagyok az 
életemnek. Volt a lakótelepi 
időszak Kelenföldön, amit 
követett egy kertes házas 
időszak Pestszentlőrincen, 
aztán költöztem Szegedre. 
Később jöhet majd domb- 
vagy hegyoldal, végül valami 
tengerpart.

– Akkor azt tervezi, hogy 
Makkosházra vagy Vértóra 
költözik, a vértói domb mel-
lé?

– (Nevet)
– Ez a szakasz meddig 

látható előre?
– Az ötéves szerződés 

egyértelmű. Van ennek egy 
hivatalos része: a közgyű-
lés, a fenntartó dönthet úgy, 
hogy másnak szeretne majd 
utat engedni, de az én ol-
dalam is lényeges: meddig 
tudom jól csinálni, mennyire 
veszem észre azt, hogy már 
nem tudom jól csinálni, és 
az is fontos, meddig bírom 
szuflával. Itt háromszáz em-
ber dolgozik, számos elhasz-
nált épületben. Egy orvos-
ság van mindenre, a pénz. 
Művészeti kérdéseken lehet 
vitatkozni, de épületfelújítá-
sokon nem.

– Tényleg, a tetővel mi a 
helyzet?

– Folyamatosan bontják 
a felhajlott lemezt. Az önkor-
mányzat intéz mindent, ne-
künk csak arra kell figyelni, 
hogy a tetőn zajló munka ne 
zavarja a próbákat. De hogy 
visszatérjek még egy kicsit 
az előző kérdéshez: az is 
nagyon fontos, hogy én ne 
menjek rá erre az egészre. 
Ha rosszul érzem magam 

ebben a helyzetben, akkor 
az kihatással van mindenre. 
Ez nagyon erős önfejlesztő 
folyamat.

– Meg lehet ezt tanulni?
– Folyamatosan tanulom.
– Ezt értem, de lesz 

olyan pillanat, amikor ki 
lehet mondani: „megtanul-
tam”?

– Nem. Mindig van vala-
mi, amire nem lehet számí-
tani. Mindig jön egy új im-
pulzus, amelyet kezelni kell. 
Ezért is fordulok oda mindig 
a munkatársaimhoz, megbe-
szélem velük a teendőket, 
segítséget kérek. Tudom, 
közhely, de tényleg csapat-
ban működik minden, attól 
függetlenül, hogy én vagyok 
az egyszemélyi felelős. Fon-
tos, hogy megdicsérjük azt, 
aki jól teljesít, és meg tudjuk 
beszélni azt is, mit kell más-
képp csinálni. Vágynak a kol-
légáim az elismerésre, hogy 
figyeljük a munkájukat.

– Mikor dicsérték meg 
utoljára?

– A városban nagyon 
sokszor kapok pozitív vissza-
jelzéseket...

– Akkor vannak olyan 
élményei, hogy megállítják 
az utcán, hogy „igazgató 
úr, nagyon jó volt a Színházi 
bestiák”?

– Igen, vagy hogy elmond- 
ják, vettek bérletet, mert 
tetszik a műsor. De ha kri-
tika van, azt is elmondják, 
hála istennek. Ha el merik 
mondani a negatívat, az fel-
használható, tudunk belőle 
építkezni. És szerencsére 
tényleg így van.

Garai Szakács László

Barnák László: Szegeden tudtam kiteljesíteni a kreatív énemet. Mint színházi alkotó itt kaptam teret, lehetőséget.

...nyitott kommu-
nikációval for-
duljunk a nézők 
felé, szakmailag 
is erős legyen 
a műsor, olya-
nok legyenek az 
előadások, ame-
lyekre kíváncsi a 
néző, s a társulat 
épüljön, fejlődjön 
azokkal, akiket 
idehívunk dolgoz-
ni.
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Emlékeznek a Jutka Divatárura, 1984-ből?
A divat nemcsak napjainkban, hanem sok-sok évvel ez-
előtt is fontos szerepet játszott a szegediek életében. 
Gondoljunk csak a ruhagyárra vagy éppen a különböző di-
vatbemutatókra, ruhaüzletekre! A Móra Ferenc Múzeum 
fotógyűjteményében is találunk „divatos” fényképeket.

Ruhát a ruhagyárból: a legendás szegedi ruhagyárban sok-
sok zakó és öltöny készült, hiszen nemcsak a hölgyek, de az 
urak is szerettek szépen öltözni. Ezt bizonyítja az 1978-as 
felvétel is, amely egy divatbemutatón készült.

Szintén divatbemutatót örökítettek meg 1982 augusztu-
sában: ekkor a Szegedi Ipari Vásáron tartottak divatos ren-
dezvényt – olvasóink közül talán többen is emlékeznek erre 
a nevezetes eseményre.

A divatos szetteket pedig akár Ökrös Gyuláné butikjában 
is megvásárolhatták a lelkes divatrajongók 1984-ben. (Fotó 
és szöveg: Móra Ferenc Múzeum)

Jutka Divatáru, 1984. Enyedi Zoltán felvétele

Ruhagyár, 1976. Enyedi Zoltán felvétele

Szegedi Ipari Vásár, 1982. Enyedi Zoltán felvétele

Szegedi Ipari Vásár, 1982. Enyedi Zoltán felvétele

Szegedi Ipari Vásár, 1982.  
Enyedi Zoltán felvétele Ruhagyár, 1976. Enyedi Zoltán felvétele

Divatbemutató a Tisza Szállóban, 1978.  
Somogyi Károlyné felvétele

Divatbemutató a Tisza Szállóban, 1978.  
Somogyi Károlyné felvétele
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Postabontás

           Egy kéP, 
            két mondat

Tisztelt Olvasóink!

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

Oszlopos testközép teszt
Hajdanában-danában, Szeged városában számtalan helyen 
voltak utcai mérlegek, amelyeken boldog-boldogtalan, dol-
gos-dologtalan ellenőrizhette testsúlya gyarapodását, illetve 
csökkenését – ha jól emlékszem, mindössze 20, azaz húsz 
fillérért. De voltak ügyeskedők, akik miután megméretkez-
tek, csak fél lábbal szálltak le a mérlegről, miközben egy tár-
suk felállt rá, így akár végtelen számú mérést lehetett végre-
hajtani egy áráért. Igaz, ezek a mérőeszközök nem mindig 
álltak hivatásuk magaslatán, gyakran elromlottak, hibás 
méréseredményt mutattak, bár ez sokszor a nem megfele-
lő használat számlájára volt írható. Bárhogy is volt, egyszer 
csak eltűntek, mint szürke szamár a ködben.

Manapság, az okostelefonok és fürdőszobamérlegek vi-
lágában, nem sokan sírják vissza ezeket az idejétmúlt szer-
kezeteket rajtam kívül, de nekem igenis hiányoznak, és re-
mélem, másoknak is. E jó szándékú, nosztalgiára hajlamos 
embertársaimnak szeretném az alábbiakban bemutatni azt 
az általam használt, hétköznapi eszközt, amivel gyakorta el-
lenőrzöm a testtérfogatomat.

Tudvalevő, hogy a testsúlygyarapodás a derék, hastáj 
és fenék háromszögben a legszembetűnőbb. Persze van-
nak, akik arcra, fejre híznak, de mi maradjunk testközépen. 
Rendszeresen járok bevásárolni egy bizonyos boltba, mely-
nek oldalfala mellett található két fényes fémoszlop. A fal 
és az oszlop alkotta résen, szemtől szemben nem férek át, 
de félig elfordulva hasbehúzás nélkül tudok átsuhanni. Ezt 
a produkciót sosem mulasztom el, ha arra járok. Addig jó 
nekem, míg nem szorulok bele!

Lehet egy-két ötlettel több? Kitűnő mérőeszköz a nadrág-
szíj. Egy lyukkal beljebb vagy kijjebb, nagyon nem mindegy. 
Ha a megszokottnál nagyobbat reccsen a szék, amikor ráü-
lünk, az is sokatmondó, vagy ha valaki rendszeresen hula-
hoppkarikázik, és egyszer csak azt veszi észre, hogy a karika 
már nem forog rajta, mert rászorult a testére, akkor bizony 
baj van. Tessenek a testsúlyukra még jobban vigyázni!

Méhes János

Mert a szegény embernek mindig segítünk! Ezt tanította 
a fiának Kondorosiné Cserhalmi Rozália, akinek gyermeke 
pénzt ad 1958-ban a Dóm téren egy szegénynek. Fotó: Kon-
dorosiné Cserhalmi Rozália

A kormány azt gondolja, akkor jár el helyesen,
ha rejtegetni, takargatni akarja a valóságot

Nemrégiben a Népszava ter-
jedelmes anyaggal szolgált 
a Kormányzati trükkök szá-
zai (Új egyenlőség) címszó 
alatt. Témája a statisztika 
és a körülötte zajló stiklik: 
elsősorban a gazdasági ada-
tok önkényes módosításai, a 
valóság és a társadalmi rea-
litás elkendőzése, a számok 
kozmetikázása.

Csaknem valamennyiünk 
életében – akarva-akarat-
lanul – fontos „tárgyként” 
szerepel a közgazdaságtan. 
Ennek lényeges része a sta-
tisztika. Hogyan is lehetne 
másként, amikor a munka-
nélküliség és az infláció, a 
szegénység és gazdagság, 
a puszta anyagi növekedés 
és az életkörülményeket ja-
vító haladás stb. kérdéseivel 
foglalkozik? Magáról a sta-
tisztikáról sok jót, de talán 
még több rosszat mondanak 
az emberek. 
Egy azonban 
b i z o n y o s : 
olyan mate-
matikai-köz-
g a z d a s á g i 
tudomány-
ról van szó, 
amely a 
valóság és 
v á l t o z á s 
kiderítésé-
re, össze-
hasonlítási 
viszonyszá-
mok kiszámítására és még 
ezer másra predesztinál so-
kunkat. Akárcsak a regnáló 
hatalmat. Churchill maga 
is komolyan (?) foglalkozott 
vele, s arra a végkövetkez-
tetésre jutott: „a kapitaliz-
mus egyenlőtlenül osztja 
el a gazdagságot, a szoci-
alizmus egyenlően osztja 
el a nyomort.” Itt nyomban 
utalhatnék arra, hogy Orbá-

nék ugyanezt teszik napja-
inkban. Churchill olyasmit 
is említett még a statisztiká-
ról, hogy csak abban bízik, 
amit maga állított össze… 
Különben is a statisztikával 
mindent lehet bizonyítani, 
és annak az ellenkezőjét is 
– mondta egykor Stuart Sut-
herland pszichológus. Igen 
ám, csakhogy a rossz kö-
vetkeztetések súlyosabbak, 
amikor azt az irracionális 
gondolkodási módot követ-
jük, amely szerint (ezt teszi 
az Orbán-rezsim) „a legjobb 
adat, ha nincs adat”.

Mindjárt adódik a kérdés: 
a felelős pozícióban lévő sze-
mélyek (momentán a kor-
mány tagjai) hogyan képe-
sek a saját hiedelmeik vagy 
a rosszul levont statisztikai 
következtetéseik hibájába 
esni? Az sem egyértelműen 
világos, hogy a „bűnbeesés” 

véletlen-e, vagy szándékos.
Mire való volt az, ami-

kor a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) 2015-ben el-
állt a létminimum nyilvános 
számbavételétől? Netán a 
vezetőink szemérmessége 
szülte a gondolatot, és abból 
indultak ki: ne bolygassunk 
olyan tényeket, amelyek nin-
csenek a haza és vezetőink 
dicsőségére? Hogy is nézne 

ki, ha más derülne ki, mint a 
valóság? Ezért hirdetik, hir-
dethetik a kormánymédiá-
ban, hogy „hazánkban egyre 
elégedettebbek az életükkel 
az emberek”. Az okok között 
kiemelik, hogy mindez azért 
van, mert „az elmúlt évek-
ben nőtt az emberek úgy-
nevezett szubjektív jóléte, 
ami azt jelenti, hogy egyre 
inkább elégedet-
tek életkörülmé-
nyeikkel”.

Mi az, hogy 
„szubjektív jó-
lét”? A jó és a 
rossz, vagy az 
egyéb más érzé-
sek lehetnek-e 
függetlenek a 
szubjektumtól? 
Ne törje magát a 
„feltaláló”, mert 
a válasz az, hogy 
NEM! Mert ha 
nem tudunk valamiről, vagy 
éppen nem akarunk tudo-
mást venni róla, akkor az ne-
kem, a szubjektumnak nem 
oszt és nem szoroz! Most ak-
kor a hazugságnak vagy az 
igazságnak higgyünk? A fent 
említett „szubjektív jólét” 
tényleg létezik? Igen, létezik, 
konkrét személyhez, vagyis 
szubjektumhoz kapcsolható-
an! De úgy általánosságban, 
személytől elvonatkoztatva 
– nem.

Hogy némelyik ember, 
család egyre inkább jól él, 
szerintem evidens. Ám ez 
csak a lakosság néhány szá-
zalékára igaz, s ettől még 
sok és egyre több a szegény 

– és ez nyom leginkább a lat-
ban. Így aztán már kevésbé 
hihető, hogy úgy általános-
ságban jó élet van Magyar-
országon.

A statisztikával szem-
ben az is követelmény, hogy 
amennyiben problémát, bajt 
észlel, azonnal el kell követni 
a korrekciós beavatkozást, 
legalábbis addig a mértékig, 

ameddig a gazdaság súlya 
és ereje azt megengedi. 
Nem pedig úgy, ahogy gyak-
ran a magyar kormány te- 
szi: hallgat, sokszor akár 
évekig.

A mai informatikai világ-
ban szinte naponta lehetne 
(kellene) vizsgálni a gazdasá-
gunk helyzetét. Az állam, bár 
képes lenne rá, mégsem akar 
haladni a változásokkal. Ezért 
(is) irracionális, amikor egy 
kormány azt gondolja, hogy 
akkor jár el helyesen, ha csak 
rejtegetni, takargatni akarja a 
valóságot. Mert ez nemcsak 
visszaélés a hatalommal. An-
nál súlyosabb.

Kutnyik Pál

Mire való volt az, amikor a 
Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) 2015-ben elállt 
a létminimum nyilvános 
számbavételétől? Netán 
a vezetőink szemérmessé-
ge szülte a gondolatot, és 
abból indultak ki: ne boly-
gassunk olyan tényeket, 
amelyek nincsenek a haza 
és vezetőink dicsőségére?

Hogy némelyik ember, 
család egyre inkább jól 
él, szerintem evidens. 
Ám ez csak a lakos- 
ság néhány százalékára 
igaz, s ettől még sok és 
egyre több a szegény – 
és ez nyom leginkább a 
latban. Így aztán már ke-
vésbé hihető, hogy úgy 
általánosságban jó élet 
van Magyarországon.
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BÁNHIDIÉK A VÁLOGA-
TOTTNÁL JÁRTAK. A magyar 
férfikézilabda-válogatott Bu-
daörsön edzőtáborozott az új 
szövetségi kapitány, Gulyás 
István vezetésével. A 21 fős 
keretben három MOL-PICK 
Szeged-játékos kapott he-
lyet: a beálló Bánhidi Bence 
és Rosta Miklós, valamint a 
balátlövő Bodó Richárd. A 
kapus Mikler Roland ezúttal 
családi okokra hivatkozva 
nem volt ott az összetartáson. 
A magyar csapat a következő 
tétmérkőzését a januári, nor-
vég–svéd–osztrák közös ren-
dezésű Európa-bajnokságon 
játssza.
MESSZIRE SZÁLLT A DISZ-
KOSZ. Márton Anita az idei 
legjobb magyar eredményt 
érte el diszkoszvetésben a 
szegedi Tisza-kupán. A Ma-
gyar Atlétikai Szövetség tájé-
koztatása szerint a súlylökés-
ben olimpiai bronzérmes és 
világbajnok versenyző 58,69 
méteres eredménnyel zárt. 
Márton dobása több mint egy 
méterrel jobb az eddigi rang-
listavezető teljesítménynél, 
amelyet ugyanő ért el ápri-
lis 13-án Szentesen – akkor 
57,34 méterig jutott.
HÁROM DOBOGÓS HELY 
AZ EVEZŐSÖK ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁGÁRÓL. Három 
számban szereztek érmet 
az NKM Szeged VE verseny-
zői a Velencén rendezett 
120. felnőtt evezős orszá-
gos bajnokságon és egye-
temi ob-n. A Király Miklós, 
Kunstár Márk, Király Csaba, 
Rakonczai Péter, valamint 
Karácsonyi Réka kormányos 
alkotta csapat egy ezüst- és 
egy bronzérmet gyűjtött, míg 
az egyetemisták mezőnyé-
ben Szili Dorina szkiffben 
végzett a harmadik helyen. 
A Szolnokon rendezett XXI. 
Tisza Cup 2019 nemzetközi 
versenyen tizenkilenc érmet 
szereztek a szegediek: tanu-
ló egypárban Boldogh Lilla, 
Kunstár Simon, Pálka Bálint 
és Hajdú Márton is győzött, 
emellett kilenc ezüst- és hat 
bronzérmet nyertek a klub 
tehetségei.
ÚJRA GYŐZÖTT KIS MÁTÉ. A 
Felix Promotion International 
salgótarjáni gáláján a szegedi 
profi bokszoló, Kis Máté ma-
gabiztosan győzött nemzet-
közi szinten jegyzett, komoly 
riválisa ellen. A WBO nagykö-
zépsúlyú világranglistáján 15. 
helyen álló Kis a rutinos cseh 
ökölvívóval, Karel Hořejšekkel 
szemben végig irányított, és 
egyhangú pontozással nyerte 
a meccset.

Molnár  
és Laczó is  
vb-dobogós

Két szegedi vehetett részt a 
kínai felnőtt, U23-as és ifjú-
sági maratoni kajak-kenu 
világbajnokságon, és mind-
ketten éremmel tértek haza. 
Molnár Csenge (a képen) 
ifjúsági világbajnoki ezüs-
térmes lett: az NKM Szeged 
VE kenusa nagyszerűen ver-
senyzett a női egyes dön-
tőjében, és bár Kása Péter 
tanítványának volt esélye a 
győzelemre is, a hajrában 
nem tudta utolérni francia 
vetélytársát. Laczó Dániel, 
aki szintén az NKM Szeged 
VE kenusa, bronzérmes lett 
a C1 férfi U23 fináléjában: 
Seller László tanítványa so-
káig az élbolyban haladt, de 
az utolsó előtti körben kibo-
rult egy szűk kanyarban, így 
vetélytársai komoly előnyre 
tettek szert. Laczó ezt az 
akadályt is leküzdötte, így a 
tavalyi világbajnokot meg-
előzve végül a harmadik he-
lyen ért be a célba.

2020-ban a nem olimpiai számokban küzdhetnek Szegeden a kajakosok és kenusok

Újabb világbajnokság lesz a Maty-éren
Kajak-Kenu Szövetség (ICF), 
a csapatok, a nézők, a sajtó 
és a VIP professzionális ki-
szolgálására is.

Azt is elmondta, egy év-
vel az olimpia előtt mennyire 
elégedett az idén elért ma-
gyar eredményekkel.

– Elégedett vagyok, 
mert Magyarország őrzi ve-
zető pozícióit. (…) A mostani 
felnőttválogatottnak óriási 
értéke, hogy végre újra van-
nak nagy egyéniségeink, 
akik egyes hajóban képesek 
a legmagasabb szintű ered-
mények elérésére, ráadásul 
négyből három szakágban 
erősek a csapathajóink is. 
(…) A Magyar Olimpiai Bi-
zottsággal közösen meg-
fogalmazott elvárásunk, 
hogy a kajak-kenu váloga-
tott négy-öt érmet, és közte 
két aranyérmet szerezzen 
Tokióban. Azt hiszem, ez 
mindenképpen benne van 
ebben a csapatban.

Kiderült az interjúból, 
hogy jövőre is rendeznek itt 
világbajnokságot.

– Júliusban ismét Sze-
gedre kell figyelni, mert a 
Maty-éren megszervezzük 
a nem olimpiai verseny-
számok világbajnokságát, 
amely mint ICF-es esemény, 
nálunk debütál – tette  
hozzá.

Jövő júliusban Szegeden 
rendezik a nem olimpiai 
versenyszámok világbaj-
nokságát – jelentette be 
Schmidt Gábor, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség elnö-
ke. A sportvezető évértéke-
lőjében újfent megdicsérte 
az augusztusi Maty-éri vb-t.

Minden szempontból sike-
res rendezvénynek tartja az 
augusztusi szegedi világbaj-
nokságot Schmidt Gábor, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség elnöke, aki a szövetség 

honlapjának adott interjú-
ban beszélt az eseményről. A 
szervezőbizottság vezetője-
ként annak örül a legjobban, 
hogy a Maty-éren tízezrek 
tapasztalták meg, mennyi-
re különleges és egyedül-
álló élményt tud nyújtani a  
sportág.

– Szerettük volna, ha a 
világbajnokság nemcsak a 
sportág szűk belső közös-
ségét szólítja meg, hanem 
igenis társadalmi esemény-
nyé válik. Sokaknak meg 
akartuk mutatni, hogy a ka-

jak-kenu mennyire különle-
ges és egyedülálló élményt 
tud nyújtani, és ez idén Sze-
geden sikerült! – mondta. 

– Az esemény azért volt 
ennyire összetett, azért tu-
dott kiteljesedni, mert talán 
először a pálya történeté-
ben, Szegeden egy igazán 
átgondolt és nagyszabású 
létesítményfejlesztés tör-
tént, a Maty-ér most lett 
alkalmas az ennyire nagy-
szabású rendezvények le-
bonyolítására, így lehető-
ségünk volt a Nemzetközi 

Csiki Csaba megkapta a lehetőséget. 
Fotó: MOL-PICK Szeged

futásom. Többen javasolták, 
hogy próbáljam ki magam 
Szegeden, szerencsére meg-
feleltem a felvételin, így a 
PICK játékosa lettem. Jelenleg 
az ifjúsági első osztályban és 
az NB II.-ben szerepelek rend-
szeresen. Eredeti posztom 
balátlövő, Orosházán viszont 
balszélsőként játszottam, ami 
nagy élmény volt számomra. 
Dolgozott bennem a drukk 
rendesen. Pár percet kaptam, 
de ennek is örültem, hatal-
mas motiváció ez számomra. 
Nem volt ismeretlen a csapat, 
hiszen már többször edzettem 
együtt a fiúkkal, illetve a nyári 
edzőtábort is végigcsináltam 
– tette hozzá a játékos.

A MOL-PICK Szeged szá-
mára két hazai mérkőzéssel 
folytatódik a Bajnokok Ligá-
ja: november 3-án, vasárnap 
a szlovén Celjét, egy héttel 
később pedig a norvég Elve-
rumot fogadják az újszegedi 
sportcsarnokban. 

A 18 éves Csiki Csaba győztes bajnokin debütált

Újoncot avatott a MOL-PICK Szeged
Csiki Csaba személyében 
újoncot avatott a MOL-PICK 
Szeged kézilabdacsapata: 
a 18 éves balátlövő az Oros- 
háza vendégeként 42 : 30-
ra megnyert bajnokin de-
bütált Juan Carlos Pastor 
együttesében. 

– Hétfőn délelőtt hívtak te-
lefonon, hogy kedden én is 
utazom a csapattal Oroshá-
zára. Éppen suliban voltam, 

ötödéves vagyok Makón. Ami-
kor közölték velem a hírt, on-
nantól kezdve nem is tudtam 
az órákra figyelni, végig a nagy 
lehetőség járt a fejemben, 
amit köszönök Juan Carlos 
Pastor edzőnek – fogalmazott 
Csiki Csaba a klub honlapján. 
Elmesélte azt is, hogyan lett 
belőle kézilabdázó.

– Makón születtem, itt is-
merkedtem meg a sportággal 
is. 2012-ben indult a pálya-

Elkezdte az OB II.-t a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

Ingyenes minden 
hazai meccs

A Goodwill Pharma Szege-
di Vízmű jégkorongcsapata 
a 2018-as újjáalakulás óta 
második OB II.-es szezonját 
kezdte októberben.  Prakab 
Gábor vezetőedző együttesé-
nek hazai mérkőzései ingye-
nesen látogathatók az egész 
évad során.

Elkezdte a bajnoki küzdelme-
ket a Goodwill Pharma Szege-
di Vízmű jégkorongcsapata: 
a címvédő Kanadai Magyar 
Hokiklub otthonában 12 : 3-ra 
maradt alul az együttes. 

A legutóbbi szezonban a 
Szeged ötödik lett úgy, hogy 
az alsóházi rájátszást száz-
százalékos mérleggel zárta, 
és itt volt a legmagasabb az 
átlagos nézőszám. A nyáron 
megerősödött a bajnokság: 
a mezőny második feléhez 
tartozó Óbuda és Jászberény 
visszalépett, így öt csapat 
nevezett. A tavalyi hat he-
lyett már kilenc egykori élvo-

nalbeli játékos léphet jégre 
csapatonként, ez is emeli a 
színvonalat.

Az alapszakaszban három 
meccs vár még a szegediek-
re hazai jégen; a klub ezekre 
ingyenessé tette a belépést 
minden szurkoló számára. 
November 10-én a Hevület, 
december 1-jén a Kanadai 
Magyar Hokiklub, február 
2-án pedig az Egerszegi Titá-
nok csapata vendégeskedik 
majd városunkban. 

Az öt együttesből az első 
négy jut a rájátszásba. A ke-
retben csak minimális válto-
zás történt. Ketten távoztak, 
Láng Zoltán és Wehli Márk az 
Egerszegi Titánoknál folytatja, 
és hárman érkeztek: Kis Attila 
a Dunaújvárosi Acélbikáktól, 
Baki Dávid Szombathelyről, 
Losonczi Ádám pedig Szabad-
káról. Velük együtt tizenkilenc 
játékos alkotja a csapatot, 
tele szegedi és saját nevelésű 
hokisokkal.
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City Singers Jazz Quartet ne-
vet vette föl. Repertoárján a 
cappella művek, zenei kísé-
rettel megszólaltatott sláge-
rek, valamint jazz-, pop- és 
gospeldalok szerepelnek. 

EZÜST NYÁR 
Időpont: október 30., szer-
da, 20 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Az LGT tribute zenekara ad 
koncertet. Az együttes tagjai: 
Gál Gábor (gitár, ének), Hol- lai Heiser Ádám (basszus-

gitár, ének), Szabó Richie 
(dob). 

MEZÍTLÁB A PARKBAN
Időpont: október 31., csü-
törtök, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A világhírű film színházi 
előadása, a Körúti Színház 
produkciója. Főszerepben 
Koncz Gábor, Pikali Gerda és 
Oroszi Tamás. Corie és Paul 
friss házasok, és egy hatodik 
emeleti, lift, fűtés és beren-

dezés nélküli New York-i la-
kásba költöznek. Súlyosbítja 
a helyzetet Corie mamájának 
megjelenése, aki rémülten 
észleli a sivár körülményeket. 
Távozása után viszont némi-
leg enyhül a helyzet, amikor 
az ifjú pár megismerkedik 
Mr. Velascóval, a fölöttük 
lakó úriemberrel, aki rögtön 
számos jó tanáccsal látja el 
újdonsült szomszédait. Corie 
fejében megszületik a nagy 
ötlet: össze fogja boronálni 
magányos mamáját a vagány 
Velascóval.
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 30. 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: Szegeden jelent meg József Attila első két kötete. A nyertes: Szántó Emese. Gratulálunk!

SZERETETHÁLÓZATOK 
Időpont: október 28., hétfő, 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Pedagógiai esték sorozat-
ban Csermely Péter lesz a 
vendég. A Széchenyi-díjas bi-
okémikus olyan kérdésekre 
ad majd választ az előadásá-
ban, hogy miért lettek olyan 
népszerűek a hálózatok, 
mire alkalmas a hálózatku-
tatás, hogyan befolyásolják 
az érzelmek a döntéseinket, 

mikor segítik az érzelmek a 
kreativitást, hogyan lehet 
kihasználni az agyunk há-
lózatos gondolkodását, ho-
gyan terjednek a pozitív és 
hogyan a negatív érzelmek a 
szociális hálózatokban, s ho-
gyan alakítják át az érzelmek 
a szociális hálózatainkat.

SUN CITY SINGERS JAZZ 
QUARTET KONCERTJE 
Időpont: október 29., kedd, 
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Az együttes tagjai: Károly-
falvi Krisztina (szoprán), 
Tóth Judit (alt), Szondi Pé-
ter (tenor, beatbox), Wodala 
Barnabás (basszbariton). A 
formáció – 2011-ben – Sze-
ged komoly- és könnyűzenei 
életének ismert – és elis-
mert – énekeseiből alakult, 
s abban az esztendőben a 

Szegedi Nemzeti Színház 
Dömötör-gáláján debütált. A 
kezdetek közel húsz eszten-
dőre nyúlnak vissza, amikor 
még Kvártevők néven a Sze-
gedi Nemzeti Színház egyko-
ri művészei énekeltek együtt. 
Több tagcsere és számos 
fellépés után, részben új fel-
állásban, de a régi elképze-
léseket is megtartva a Sun 
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT OK-
TÓBER 11-ÉN: Tóth Csaba és Vincze Anett, 
Baksa László és Csikós Kata, Vizi Imre és 
Lipták Márta, Molnár Róbert és Varga Gyön-
gyi Anita; OKTÓBER 12-ÉN: Kovács Flórián 
és Varga Anikó Eszter, Gyöngyi Róbert és 

Seres Rozália, Szabó Rudolf Ferenc és Sán-
dor Zsófia, Kalász Zoltán és Ábrahám Edina, 
Őrhalmi László és Szalai Melinda, Molnár 
Tamás István és Gárdián Boglárka Ilona, 
Horváth Péter és Szabó Renáta, Széll Zoltán 
és Iván Ildikó, Gasztány Richárd és Mikusik 
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.)  A 
következő napok igen 
alkalmasak lesznek arra, 

hogy az önt régóta aggasz- 
tó problémákat megoldja. Ám 
ehhez fontos meghallgatnia 
(és elfogadnia) családtagjai 
és barátai tanácsait is.

BIKA (IV. 21–V. 20.) Itt az 
ideje, hogy rendet csi- 
náljon maga körül, külön- 

ben lehet, hogy a lelki életé- 
ben is káosz fog uralkodni. 
Tegye mindezt hideg fejjel és 
forró szívvel – és az ered- 
mény nem marad el.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ha mostanában valami- 
lyen vállalkozás beindítá- 

sán törte volna a fejét, azt 
javasoljuk, még várjon ezzel. 
A héten inkább koncentráljon 
az érzelmi életére, ott sokkal 
több örömben lehet része!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)  
Amennyiben magánéle- 
te régóta gödörben van, 

a héten mindenképp 
próbálkozzon meg kirángatni 
onnan. Ehhez azonban sok- 
kal több időt és figyelmet kell 
fordítania partnerére! 

OROSZLÁN (VII. 23–VIII. 
22.)  A magánélet terüle- 
tén örömteli hét vár ön- 

re, melyet partnerével 
harmóniában tölt majd el. Ha 
mégis előfordulnának prob- 
lémák (bár ennek nagyon 
kicsi az esélye), azok igen 

hamar elmúlnak.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
 Komoly munkahelyi 
sikerek előtt áll, és ez 

pozitívan befolyásolja 
a személyes kapcsolatait is. 
Lesznek irigyei is, de ne velük 
foglalkozzon, hanem azokkal, 
akik együtt örülnek önnel! 

MÉRLEG (IX. 23–X. 22.) 
A következő napokban 
hajlamossá válhat a 
belső nyugtalanságra. 

Azonban egy kiadós séta 
vagy futás a természetben 
véget vethet ennek a lelkiál- 
lapotnak!

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)  
Ezen a héten rendkí- 
vül fontos, hogy meg- 

próbáljon uralkodni az 
indulatain, egyébként ko- 
moly törés következhet be a 
kapcsolataiban. 

NYILAS (XI. 22–
XII. 21.) Sajnos a 
magánélet területén 

nem sok jót tartogat 
önnek a következő hét. Úgy- 
hogy legjobban teszi, ha 
többet foglalkozik a köteles- 
ségeivel és a munkájával, 
mint az érzelmi életével.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
 Ezen a héten sok 
energiával fog rendel-

kezni, úgyhogy itt az 
ideje, hogy belevágjon rég- 
óta dédelgetett tervei megva- 
lósításába. Ha pedig akadá- 
lyokba ütközne, söpörje félre 

azokat!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)   
Érzelmi élete nagyon 
összekuszálódott az 

utóbbi időben. Ne  erő- 
szakkal próbálja meg szétbo- 
gozni a szálakat, hanem 
empátiával, ami bizony nem 

mindig megy könnyen.
HALAK (II. 20–III. 20.)  
A következő néhány 
nap során kiváló lehe- 

tőségei kínálkozhat- 
nak az üzleti élet területén. 
Tehát ne sokat töprengjen, 
hanem vágjon bele bátran, 
és a siker szinte garantált!

FELSŐVÁROSON JÁRUNK. A HATVAN ÉVVEL EZ-
ELŐTT, 1959-BEN KÉSZÜLT FELVÉTELEN EGY KIS-
LÁNY GURUL FAROLLEREN AZ ANYUKÁJA MELLETT 
A MAROS UTCÁBAN. Napjainkban reneszánszukat élik 
a rollerek. Az elektromos autók és a nagy kapacitású ak-
kumulátorok elterjedésével rohamos ütemben terjednek 

a különböző elektromos meghajtású rollerek, amelyek 
ökológiai lábnyoma jóval kisebb, mint az autóké, de a ke-
rékpárnál persze környezetszennyezőbb megoldást jelen-
tenek. Képünk vélhetően valamikor tél környékén készült, 
mert a kislány és anyukája árnyéka nagyon hosszú. Fotó: 
Fortepan/Kotnyek Antal.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csendes őszi idő

FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI 
MAGAZIN
Október 29., kedd,  19.25
Alakuló közgyűlés után az új 
vezetők bemutatkozása, 5 
éves az Amigos segítő szer-
vezet.

A SZOMSZÉD VÁR – TU-
RISZTIKAI MAGAZIN
Október 30., szerda, 19.25
Mézeskalács Öttömösről, 
reptér Szolnokról, vízi élet Al-
győről – fedezzük fel együtt 
Magyarországot.

KÖRÚT – KÖZÉLETI, KUL-
TURÁLIS MAGAZIN
Október 31., csütörtök, 
19.25
Kafka a bábszínházban, társ-
függőség az IH-ban, dimen- 
ziók a REÖK-ben. JÁTÉK!

PEDAGÓGIAI ESTÉK – ISME-
RETTERJESZTŐ ELŐADÁS
November 2., szombat, 20.00
Csányi Vilmos az evolúció irá-
nyairól. A nagysikerű előadás-
sorozat televíziós változata.

Október 26.
szombat

Október 27.
vasárnap

Október 28.
hétfő

Október 29.
kedd

Október 30.
szerda

Október 31.
csütörtök

November 1.
péntek

22/9
Dömötör

21/8
Szabina

18/6
 Simon, 

Szimonetta

15/5
Nárcisz

14/2
Alfonz

 

11/2
Farkas

10/2
Marianna

AnyAkönyvi Hírek

Orsolya, Faltin István Sámuel és Zsolnai Klára, Márton Ádám 
és Kerekes Beáta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Markella Tamásnak és Márki Ad-
rienn Kittinek 2019. 10. 06-án Emma, Lázár Péternek és 
Varga Vivien Anettnak 2019. 10. 10-én Kristóf, Bogdán Iuli-
annak és Mihály Beatrixnek 2019. 10. 12-én Izabella Beat-
rix, Csáki Dánielnek és Darócz Tünde Szilviának 2019. 10. 
12-én Botond Alex nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!


