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Juan Carlos
Pastor: Letettünk egy alapot,
amelyre építhetünk.

Megalakult a rendszerváltás utáni nyolcadik szabadon választott szegedi közgyűlés

Botka László: Szeged ereje teljében van,
és bátran vághat neki a következő évtizedeknek

2019. október 25-én ünnepélyesen megalakult Szeged város közgyűlése
– A választásnak vége. Szabadságának 300. évfordulóját
ünneplő, büszke városunk megerősítette önállóságát és függetlenségét – mondta Botka László polgármester ünnepi beszédében a közgyűlés október 25-i alakulóülésén, amelyen
letették az esküt a képviselők és a polgármester, megválasztották az alpolgármestereket, a tanácsnokokat és az állandó
bizottságokat, megalakultak a frakciók, és döntöttek a tiszteletdíjakról is. A polgármester nem az MSZP, hanem az Ös�szefogás Szegedért Egyesület frakciójában ül.

Tízből négy díjat vitt el
Tarolt az IKV épületfotó-pályázatán a Budapesten élő
szegedi építész,
Tóth-Piusz István (képünkön),
aki tízből négy
díjat is elnyert.
– Tizenöt
éve

már nem Szegeden, hanem
a fővárosban lakom, de megmaradt a kötődésem a szülővárosomhoz. Az elmúlt
hónapokban nemcsak rokonlátogatóba jöttem haza,
hanem kifejezetten azzal a
céllal is, hogy fotózzam
a szegedi épületeket – nyilatkozta a
szeged.hu-nak. A
képeket november 8-ig nézhetik meg a Klauzál téren.
Részletek a 6. oldalon

Botka Lászlót ötödik alkalommal választották meg Szeged polgármesterének. A minden korábbinál magasabb
részvételi arány mellett 60 százaléknál is több szavazatot
kapott. Botkának kényelmes közgyűlési többsége van, hiszen a húsz egyéni körzetből tizennyolcban az őt támogató
Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltjei nyertek.
A polgármester ünnepi beszédében arról is szólt, hogy
bár mindannyian büszkék lehetünk az eddig elvégzett, közös munkára, az előttünk álló feladat legalább olyan em-

bert próbáló lesz, mint az eddigi volt, hiszen fel kell készíteni
Szegedet a jövő társadalmi és természeti kihívásaira. A cél,
hogy Szeged legyen az ország legzöldebb és legegészségesebb városa.
Megválasztották Szécsényi Rózsát Szeged új gazdasági alpolgármesterének. Szécsényi Rózsa hosszú idő után az
első nő, aki alpolgármesteri tisztséget tölthet be a városházán.
Összeállításunk a 4–5. oldalon

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk
November elseje mindenszentek ünnepe, november másodika a halottak napja a keresztény világban. Sokan gyújtanak a hétvégén gyertyákat, mécseseket elhunyt szeretteik emlékére. A Belvárosi, a Gyálaréti, a Kiskundorozsmai és a Tápéi temető meghosszabbított nyitvatartással, reggel 7 és este 8 óra között várja
az emlékezőket. A 3 és a 3F jelzésű villamosok vasárnap estig húsz perc
követési idővel közlekednek.
Bővebben a 3. oldalon

ERŐS MONDATOK. Az ellenzék győzelmei rég elvesztett lehetőséget jelentenek arra, hogy a Fidesztől
független nyilvánosságot teremtsenek. Olyat, ami eljut a kormánypropaganda buborékjában élőkhöz.
Tóta W. Árpád újságíró, hvg.hu
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Ha valaki jól érzi magát a munkahelyén, az jobb teljesítményt is nyújt

Az EPAM az egyik legvonzóbb munkahely

– Ha valaki éppen nem halad a munkájával, van lehetőség csocsózni vagy pingpongozni – mondta Török András, az EPAM junior szoftverfejlesztője
A harmadik legvonzóbb munkahely az EPAM egy hazai
munkavállalási felmérés szerint. A Magyarországon három városban, Budapest és Debrecen mellett Szegeden is
működő, számítógépes programokat fejlesztő cég amellett, hogy versenyképes fizetést kínál, azért is sokat tesz,
hogy dolgozóik jól érezzék magukat a munkahelyükön.
A PwC Magyarország gazdasági tanácsadó készített felmérést a legvonzóbb hazai
munkahelyekről, amihez az
Y és a Z generáció tagjait,
azaz a 16–28 éveseket kérdezték meg. Ezen szerepelt

igen jól az EPAM, technológia kategóriában a harmadikok lettek. Az itt dolgozó fiatalok szerint a cég megérdemelte ezt az eredményt. Az
itteni lehetőségek, a rugalmas munkaidő és a stabil fi-

zetés sokat számított munkahelyválasztásukban.
– Nem az a lényeg, hogy
8 órára beérjen az ember,
hanem hogy az adott munkát, feladatot elvégezze határidőre, és ha valaki éppen
nem halad a melóval, van lehetőség csocsózni, pingpongozni vagy kávézni a teraszon. Szóval úgy van kialakítva, hogy az itt dolgozóknak
minél
gördülékenyebben
menjen a munka – mondta

Szegediek a régió leggyorsabban fejlődő technológiai cégei között

Úton a világhír felé

A szegedi cég egyik terméke, a Crop Monitor

a munkakörülményekről Török András junior szoftverfejlesztő a Szeged Televíziónak. Munkatársa, Vincze Roland egyetértett:
– Nagyon tetszik a munkán kívüli EPAM-os élet.
Több lehetőség van a kikapcsolódásra, én például ma
squasholni fogok.
A Szegeden több mint
350 főt, országszerte pedig
1700 dolgozót foglalkoztató szoftverfejlesztő cég va-

gedi Gremon Systems a 46.
helyet szerezte meg. A vállalat innovatív informatikai
megoldásokat kínál a kertészeti ágazat számára, különös tekintettel az üvegházi
termelésre.
A céget a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának spin-off vállalataként
alapították 2013-ban. A társaság termékötleteit a kertészeti szektornak kínált költséghatékony megoldásokban
rejlő, hatalmas piaci potenciál hívta életre: olyan megoldásokat kínálnak, amelyek segítik a termelőket erőforrásaik
jobb kihasználásában, így jelentős költségmegtakarítást
eredményeznek.

Szegedi cég is felkerült a közép-európai Deloitte Technology Fast 50 listára. A program a régió 50 leggyorsabban
fejlődő technológiai vállalkozását mutatja be. A listára kerüléshez idén 432 százaléknál nagyobb árbevétel-növekedés kellett – olvasható a Deloitte közleményében, amelyet
a vg.hu szemlézett.
Az ötvenes listán 2537 százalékos növekedéssel a 6.
helyen végző, legjobb magyar szereplő a Dyntell lett,
amely
vállalatirányítási
(ERP) rendszerek fejlesztőjeként érte el ezt a kiemelkedő eredményt. A 43. helye-

zett Supercharge nem először került fel a Fast 50 listára. Ők olyan nagyvállalati
ügyfeleknek fejlesztenek elsősorban
mobiltelefonra
szánt megoldásokat, mint az
OTP, a Santander Bank vagy
a Deutsche Telekom. A sze-

Giller Tamás, a Gremon Systems Zrt. pénzügyi és operatív
vezetője és Tancsa Zoltán, a Deloitte Magyarország
adótanácsadási üzletágvezetője a díjátadón

lóban sokat tesz azért, hogy
szeressenek itt dolgozni a
munkavállalóik. Az a hitvallásuk, hogy ha valaki jól érzi
magát a munkahelyén, az
jobb teljesítményt is nyújt.
– Vannak rekreációs szobáink, van pingpong, csocsó
és irodai masszázs, de lehet
jógázni itt helyben, az irodában, sportközösségeket támogat a cég úgy, hogy a kollegák különböző sportokat
űzhetnek, több hobbinak hó-

dolhatnak – foglalta össze
Győri Judit, az EPAM képzésekért felelős vezetője.
A felmérésben 37 ezer
fiatalt kérdeztek meg, középiskolásokat, egyetemistákat, fiatal dolgozókat. Kiderült, Csongrád megyében
a legnagyobb azoknak az
aránya – csaknem 80 százalék –, akik szívesen maradnának jelenlegi lakóhelyükön, mert itt is megtalálják számításukat.

A harmadik legerősebb márka
Magyarországon a Pick
A szegedi Pick szalámigyár,
hivatalosan a Pick Szeged
Zrt. márkája, a Pick lett a
harmadik legerősebb védjegy Magyarországon. A
Picket csak a Google és a
Samsung előzi meg, derült
ki egy friss kutatásból.
A VMLY&R reklámügynökség
2019-es országos, reprezentatív kutatásában született
a lista, amelyet minden eddiginél nagyobb mértékben
ural a technológiai szektor:
az első Google és a második
Samsung mögött a negyedik helyen a Youtube, míg az
ötödiken a Microsoft, a hatodikon pedig a Facebook áll.
Közéjük furakodott be a Pick
a harmadik pozícióba.
A Pick 2020-ban új üzemet épít Szegeden. A beruházásnak köszönhetően 30
százalékkal növelik a nemes
penészes szárazáruk, köztük a kezdetek óta az eredeti recept szerint készülő téliszalámi értékesíthető
mennyiségét. Először a szalámiüzem építését kezdik el
a régi ötös út melletti százhektáros területen, ahová a

Függ István,
a Pick szalámimestere.
Fotó: Iványi Aurél
Maros utcai gyárat tervezik
átköltöztetni. A teljes fejlesztés több mint tíz évet vesz
igénybe, 2-3 éves, egymást
követő ciklusokban hajtják
majd végre a beruházást.
A felmérés 2400 fős, országos, reprezentatív mintán közel 700 márka megítélését vizsgálta. A kutatás
során egy márka erőssége
az egyediség, a relevancia, a
megbecsültség és az ismertség dimenziója mentén rajzolódott ki. Az adatfelvételt a
GfK végezte.
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Meghosszabbított nyitvatartás
a temetőkben
Az utazási igényekhez igazodva meghosszabbított üzemidővel közlekedik a 3 és 3F jelzésű villamos november 1. és
november 3. között.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. kezelésében
áll a Belvárosi, a Gyálaréti, a Kiskundorozsmai és a
Tápéi temető. A cég tájékoztatása szerint a felsorolt temetők meghosszabbított nyitvatartással – november 1-jén, 2-án és 3-án
reggel 7 és este 8 óra között – várják az emlékezőket mindenszentek és halottak napján. A társaság
kezelésében lévő temetők
a meghosszabbított nyitvatartás mellett megerősített
rendészeti szolgáltatással

fogadják az elhunytak hozzátartozóit, biztosítva ezzel
a kegyeletteljes megemlékezést. A rendőrök, a közterület-felügyelők és a polgárőrök is járőrözni fognak
a forgalmas napokon. A
Belvárosi temetőben péntektől vasárnapig mentőautó is készenlétben áll majd.
Változik a közlekedés
rendje. A Volánbusznál november 2-án, szombaton
a szabadnapokra, november 3-án, vasárnap pedig
a munkaszüneti napokra
vonatkozó menetrend sze-

Reggel 7 és este 8 óra között várják az emlékezőket
rint közlekednek az autóbuszok.
A 3 és 3F jelzésű villamosok november 1., péntek és november 3., vasárnap között, a halottak
napi megemlékezések során megnövekedő utazási
igényekhez igazodva, meg-

hosszabbított üzemidővel
közlekednek. A 3F Tarjánból a Fonógyári út irányában 7 óra és 19.20 óra között 20 perc követési idővel, a 3F a Fonógyári úttól
Tarján felé 7.40 óra és 20
óra között 20 perc követési
idővel közlekedik.

Keresik a legkiválóbb szegedieket
Már pályázhatók a Szegedért Alapítvány díjai. Az
ajánlásokat január 10-ig
várják.
A szeged.hu portálnak nyilatkozó Bódi György, az alapítvány ügyvezetője elmondta,
arra kérik a szegedieket –
jogi és magánszemélyeket,
közösségeket –, hogy tegyenek javaslatot az alapítványi díjak adományozására.
Négy díjat osztanak ki évente: az 500 ezer forint pénzjutalommal járó fődíjat, valamint a Szegedért Alapítvány
Tudományos
Kuratórium
Szőkefalvi-Nagy Béla-díját,

a Művészeti Kuratórium
Gregor József-díját és a Társadalmi-Állampolgári Kuratórium Debreczeni Pál-díját.
Ez utóbbiak 250-250 ezer
forint pénzjutalommal járnak együtt.
Az alapítvány ügyvezetője
felhívta a figyelmet arra, hogy
a fődíjra olyan személyiségeket jelölhetnek, akiknek életútja, eredményei Szeged városának fejlődését szolgálják, akik a városért múlhatatlant alkottak. Némileg más
előírások vonatkoznak a tudományos, a művészeti, valamint a társadalmi-állampolgári díjra jelöltekre.

– Esetükben adományozásra szolgálhat indokul minden egyedi alkotás
és eredmény a tudomány,
a közélet, a publicisztika, a
művészetek valamennyi ága
területéről, valamint díjazható olyan emberi teljesítmény, amely a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható
bele – részletezte a feltételeket Bódi György.
Az ajánlásokat az alapítvány honlapjáról letölthető ajánlólapon, papíralapon vagy elektronikus formában (az ajánlólapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva,
szkennelve) lehet benyújta-

ni 2020. január 10-ig az alapítvány titkárságához (6720
Szeged, Klauzál tér 7. fszt.
13., Wagner Udvar vagy szegedert.alap@invitel.hu).
A szeged.hu-nak Bódi
György elmondta, az elmúlt
három évtized alatt minden
évben sok javaslatot kaptak,
kiket díjazzanak. Reméli, ez
most sem nem lesz másként.
A Szegedért Alapítvány díjait
a kuratórium döntése után a
kialakult szokásoknak megfelelően március első felében
– előreláthatóan 2020. március 7-én – nagyszabású gálán adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.

Az SZKT is csatlakozott az új kihíváshoz

A Tetris challenge a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren is fut. A kihívás lényege, hogy a résztvevők szépen rendezetten kiteszik a földre mindazt, ami a mindennapjaikhoz
szükséges, ami a munkájukhoz nélkülözhetetlen, majd ők maguk is befekszenek a kupacba. Az egészről pedig egy fotót ké-

szítenek, és megosztják valamelyik közösségi oldalon. Ezt tette a Szegedi Közlekedési Kft. is, amelynek a Facebook-oldalán
előbb egy T-871-es troli jelent meg a sofőrrel, az utasokkal és
a talált tárgyakkal (képünkön), majd jött a baleseti helyszínelő
autó és a felsővezeték-szerelő kocsi is – mindenestül.

Vélemény
Szembenézni a halállal
A legrosszabb szülői döntések egyike volt, hogy testvéremmel abba az általános iskolába jártunk, ahol édesanyánk tanított. A hibát nem kétszer követték el a felmenők, egyszerűen csak ikrek vagyunk. Elég volt egy döntés, és ennek akkor ketten ittuk a levét. Bár ha jobban
belegondolok: hárman. Az iskolai „társbérlet” anyánknak
éppen olyan kellemetlen lehetett, mint nekünk. Mégis, ő
egy katona hallgatag fegyelmezettségével tűrte, hogy fiai
valahogy soha nem voltak „példás magaviseletűek”. Legalábbis a félévi és az év végi bizonyítványok tanúsága szerint.
Mindezt csak azért hozom szóba, mert mi hárman valamilyen szimbiózisban éltünk az iskolában, noha arra
anyánk és az igazgató is vigyázott, hogy se biológiából,
se földrajzból ne tanítson. Egyszer az elmaradt osztálypénz vagy valamilyen más apróság miatt felrohantam a
második emeleten lévő tanárihoz, anyánkat keresve. Legnagyobb megdöbbenésemre apánk várakozott a kívülről
is mogorva helyiség előtt. Nem tudtam mire vélni. Nyolcadikos voltam, és addig egyetlen alkalommal sem járt
az iskolában. Szomorúnak és gondterheltnek láttam, halkan köszönt, és anyánk hollétét tudakolta. Ha a tanáriban
nincs, akkor a biológiateremben lehet – magyaráztam, és
javasoltam, keressük ott.
Ott sem volt. Megnéztük a szomszédos földrajztermet, de az is üresen tátongott. Tanácstalanul tártam szét
a kezem. Szégyelltem magam, mert akaratlanul is bennfentest játszottam, és kiderült: helyismeretemnek semmi
haszna. Kifogytam az ötletekből. Indítványoztam, menjünk vissza a tanárihoz.
Fogalmam sincs, hogyan lehetett néptelen a második emeleti a folyosó, amely összekötötte keresési helyszíneinket az iskolában. Zsúfoltnak kellett volna lennie,
közel ezren tanultak itt. Apám lassan lépdelt mellettem.
Furcsállottam ezt, mert jelét sem mutatta, hogy sietne.
Nagyjából ilyesmiken tűnődhettem, amikor hirtelen megállt, felém fordult és annyit mondott: nagypapi meghalt.
Másodpercekig lélegzetet sem tudtam venni. Farkasszemet néztünk egymással. Ma már tudom, hogy életemben először akkor néztem komolyan szembe a halállal. Tizennégy éves voltam. Nagyapa kórházban volt
az azt megelőző hetekben, ám fogalmam sem volt arról, mekkora lehet a baj. Jólneveltséggel lepleztem, hogy
unatkozom a kórházi látogatások alatt. Kicsit kegyeletsértő módon még arra is emlékszem, alig vártam, hogy
vége legyen az egyik vasárnapi vizitnek, mert zsebemben már ott lapult a mozijegy, amelyet a Gengszterek
sofőrje című filmre váltottam meg a testvéremmel és az
utcabeli barátaimmal.
Meg sem fordult a fejemben, hogy ott settenkedik közelünkben a halál, amikor éppen Nagypapi (mi csak így
neveztük, és nem tudom másként, csak nagybetűvel írni)
kórházi ágyának hideg vaskeretét fogtam, és néztem, hogyan diktálja a betegbe nagymamám a sárgabarackbefőttet. Nem volt veszélyérzetem. Valahogy természetesnek
tetszett, hogy az idős emberek időről időre kórházba kerülnek. Mintha ez lett volna az élet rendje. Talán az is volt.
És nem sokkal később tudtam meg, hogy pontosan ilyen
mintát követ a halál rendje is.
A kórházban halt meg. Sem ott, sem közvetlenül a temetés előtt nem láttam halotti arcát. Mindent úgy rendeztek, hogy a búcsú közben, kint a temetőben megszámlálhatatlanul sokszor elolvassam a nevét (amely egyben
apám neve is) a koporsóján, és beleégjem az agyamba,
hogy „Élt 78 évet”.
Eltemettük. Néha álmodtam vele. Ám az sem ébren,
sem álmomban meg sem fordult a fejemben, hogy huszonhat évesen apám sírjánál fogok állni, és azt olvasom
el tucatszor a koporsóról, mielőtt a mélybe engedik, hogy
„Élt 59 évet”. Éppen huszonhat éve ennek.
Bod Péter
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Bemutatkozik Szeged új gazdasági alpolgármestere

Szécsényi Rózsa: Meglepetés volt a hatalmas bizalom
Szécsényi Rózsa férje már a kampányban megmondta,
biztos benne, hogy felesége valami fontos megbízást kap
a városházán. Ám egészen addig nem hitt neki, amíg le
nem ült egyeztetni Botka László polgármesterrel. Szécsényi Rózsa Szeged új gazdasági alpolgármestere, hosszú
idő után az első nő, aki alpolgármesteri tisztséget tölthet
be a városházán.
– Botka László polgármester most is elmondta újraválasztása estéjén,
hogy már másnap megkezdi a munkát, és egyesével egyeztet minden képviselővel, aki bejutott a közgyűlésbe. Öt éve már volt
egy ilyen egyeztetése, de a
mostani egy kicsit más, kicsit több volt, mint a 2014es. Ott, akkor tudta meg,
hogy felkéri alpolgármesterének, vagy a háttérben
már korábban elkezdődött
„valami”?
– Ott, a dolgozószobájában, hétfőn. Összeírtam a
terveimet, elképzeléseimet

Mindenkit
szeretnék megnyugtatni: folytatjuk
azt a felelős gazdálkodást, amely
az elmúlt tizenhét évben megszokott volt a városban.
Tápéról és Baktóról, hogy
melyek azok a dolgok, amelyeket akár már másnap
el lehet kezdeni, ám azon
a megbeszélésen kiderült,
többre, másra is gondol. Akkor, ott kért meg, hogy vállaljam el a gazdasági alpolgármesteri pozíciót. Benne voltam az előző ciklus pénzügyi
bizottságában, de nem gondoltam, hogy ebben gondolkodik. Meglepetésként ért a
feladat, és meglepetés volt a
hatalmas bizalom. A beszél-

getésen egyik pillanatról a
másikra kijelentette, „törvényi kötelezettségemnél fogva megkérlek arra, legyél
Szeged gazdasági alpolgármestere”. Visszakérdeztem:
„Viccelsz?!” És azt mondta, „nem, teljesen komolyan gondolom”. Azt mondta,
úgy ismert meg, hogy határozott vagyok, jártas vagyok
a pénzügyekben. Mielőtt
képviselő lettem, az áramszolgáltatónál körülbelül tizenöt évig olyan pozícióban
dolgoztam, amelyben 330
ember munkájáért voltam
felelős. Nagyon eredményes
volt, és folyamatosan kontrollált minket az energiahivatal, minden évben elnyertük
az Energiafogyasztók díját.
Két és fél milliárdos költségés majdnem ugyanekkora
beruházási keretért feleltem
minden évben. Botka László úgy gondolta, értek a számok nyelvén, beleláthattam
a hivatal munkájának egy
szegletébe, el tudok indulni.
– De nem kellett ott rögtön igent mondania.
– Nem is tudtam volna
mit válaszolni, nagyon meglepődtem. Kértem egy napot, hogy valamennyire átgondoljam a feladataimat.
Azt már ott elmondtam neki,
hogy egy hónappal a választások előtt azt mondta nekem a férjem, ő úgy érzi,
hogy nagyon komoly feladatot bíznak majd rám a városházán. Ellenkeztem, határozottan, ezért is lepett meg a
felkérés. Ott esett le, hogy

Szécsényi Rózsa: Stabil a város pénzügyi helyzete.
Fotó: Iványi Aurél
még jobban oda kell figyelnem a férjemre, arra, amit
mond.
– Akkor az első telefonhívást, gondolom, a férje
kapta. Mit mondott neki?
– Azt, hogy „máskor gondold meg, mit mondasz”, és
hogy „azonnal vegyél lottót”!
Majd azon kezdtem el gondolkodni, milyen ismereteim
vannak, hogyan tudom ezt a
nagy feladathalmazt megközelíteni. Ugyanis hat éve már,
hogy eljöttem az áramszolgáltatótól, azóta nyugdíjas
vagyok, így voltam képviselő. Most ezt a nyugdíjellátást
felfüggesztem, és bekapcsolódom a hivatal munkájába.

Visszatérve a felkéréshez:
kettősek az érzéseim, mert
nagyon jólesik a bizalom, viszont ott van az izgalom a
feladat nagysága miatt. Nagyon komoly, nagyon izgalmas huszonnégy óra telt el,
amíg döntöttem. Beszéltem
Szabó Sándor országgyűlési
képviselővel, Kalmár Gábor
kabinetvezetővel. Próbáltam
megtudni tőlük is, minek a
hatására kezdett el rám gondolni a polgármester.
– Mit mondtak?
– Határozottság, tisztesség. Határozottan képviselem a véleményemet,
alaposan utánanézek annak, amiről beszélek, felké-

A közgyűlés állandó bizottságai
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Elnök: Binszki József, alelnök: Kovács Tamás, tagok:
Hekáné Szondi Ildikó, Tóth
Károly, Tápai Péter, Németh
László, külsős tagok: Kónya
Zsolt, Kriveczky György, Cserényi Szilvia.
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
Elnök: Tápai Péter, alelnök: Mészáros Tamás, tagok:
Halkó Pál, Avramov András,
Urbán Tamás, Molnár Zoltán,

külsős tagok: Varga Antal,
Kis-Faragó Balázs, Engi Péter.
Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság
Elnök: Kozma József, alelnök: Tóth Károly, tagok: Koromné Fenyvesi Rózsa, Avramov
András, Haág Zalán, Korponyai
Ernő, külsős tagok: Kenyeres Lajos, Deákné Ződi Ágnes, Dombi
Sándor Gábor.
Foglalkoztatási, Szociális
és Sportbizottság
Elnök: Ménesi Imre, alelnök:

Simon-Fiala Donát, tagok: Koromné Fenyvesi Rózsa, Hekáné
Szondi Ildikó, Chovanecz Kata,
Szabó Bálint, külsős tagok: Molnár Edina, Berta Róbert, Kardos
Irén.
Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Szénási Róbert, alelnök: Bartók Csaba, tagok: Molnár Zoltán, Urbán Tamás, Mihálffy Béla, Mészáros Tamás,
külsős tagok: Komjáti Zoltán, Hegedűs Barnabás, Bodor Sándor.

szült vagyok. Mindketten azt
mondták, régóta gondolkodott már a polgármester úr
azon, hogy valamilyen plusz
feladatot kapjak, s a sok szavazat, amit kaptam vasárnap, megerősítette ebben.
– Milyen öt év elé nézhet?
– Nehéz, feladatokkal
teli. Ennek tudatában már
a napokban megkezdtem a
munkát, közösen Szentgyörgyi Pállal, a korábbi gazdasági alpolgármesterrel. Mindenkit szeretnék megnyugtatni: folytatjuk azt a felelős gazdálkodást, amely az
elmúlt tizenhét évben megszokott volt a városban. Mivel a pénzügyi bizottság
tagja voltam, elmondhatom, stabil a város pénzügyi
helyzete. Nincsenek fizetési problémái, jó az adózási
morál, hiszen évről évre növekszik az adóbevétel. Ez a
gazdasági helyzet lehetővé
teszi, hogy Szeged legyen
az a város, ahol a lakosoknak nem kell adót fizetniük. Ennek az a további feltétele, hogy gazdaságilag
jól működjünk, ezen dolgozunk, ez lehet az egyik legfontosabb feladatom. Igénybe kívánjuk venni az EU-támogatásokat, és azokhoz
biztosítani kívánjuk a saját
forrást. Továbbra is fontosnak tartjuk az önkormányzati cégek megfelelő színvonalú működését, hogy a
lakosság számára minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. A jövőbeni feladatom
kettős hozzáállást igényel,
ami látszólag ellentmondás,
de a valóságban nem az:
egyrészt nyugodt, kiegyensúlyozott gazdálkodást kell
biztosítani a működéshez
és a fejlesztések megvalósításához, másrészt új, inno-

Alpolgármesterek:
Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester, Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester.
Tanácsnokok: Mihálik Edvin
„Zöld város kialakítása” programért felelős
tanácsnok, Joób Márton család-, szociálpolitikai és sportért felelős tanácsnok, Fodor
Antal vagyongazdálkodási tanácsnok.

vatív módszereket is kell alkalmazni a gazdaság további élénkítéséhez. Az áramszolgáltató egyébként ilyen
hely volt: olyan környezetben dolgoztam vezetőként,
ahol ez mindennapi elvárás
volt. A következő időszakban számítok a kiváló szakmai csapatra és Szentgyörgyi Pál többéves szakmai
tapasztalatára, hiszen feladatunk a tervezett költségvetésben és a pénzügyi tervekben szereplő számokat

Az áramszolgáltatónál körülbelül tizenöt évig
olyan
pozícióban dolgoztam,
amelyben
330
ember munkájáért voltam felelős.
„tiszteletben” tartva előkészíteni az év végét és megtervezni a jövő évet. De azt
is tudom, hogy jó esetben is
még csak a jéghegy csúcsát
látom. Nagyon sok mindent
kell még megtanulnom.
– A bejelentés óta hány
gratulációt kapott?
– Nagyon sokat, nagyon
örülnek a lakosok. Ugyanakkor tartottak attól, hogy esetleg hátrányt szenved emiatt
a képviselői munkám, de
egyből megnyugtattam mindenkit, hiszen lesz benne segítőm. Továbbra is nagyon
nagy szükségem van a tápéiak, baktóiak, újpetőfitelepiek szeretetére. Olyan mértékű támogatást kaptam,
hogy nem szeretném elveszíteni, mindennap azért is dolgozom majd, hogy ez megmaradjon.
Garai Szakács László

A közgyűlés frakciói
Összefogás Szegedért
Egyesület: Botka László
frakcióvezető, Joób Márton, Avramov András, Kovács Tamás, Simon-Fiala
Donát.
MSZP: Kozma József
frakcióvezető,
Ménesi
Imre, Tóth Károly, Szécsényi Rózsa, Mészáros Tamás, Hekáné Szondi Ildikó, Szénási Róbert.
Momentum: Mihálik
Edvin frakcióvezető, Nagy
Sándor, Urbán Tamás.

A DK a következő közgyűlésen jelenti be frakciója összetételét. Tagja lehet Binszki József,
Molnár Zoltán, Koromné
Fenyvesi Rózsa, Fodor
Antal.
KDNP: Haág Zalán
frakcióvezető, Kothencz
János, Mihálffy Béla.
Fidesz: Tápai Péter
frakcióvezető,
Bartók
Csaba, Chovanecz Kata,
Korponyai Ernő, Halkó
Pál.
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Botka László: Szeged ereje teljében van,
és bátran vághat neki a következő évtizedeknek
– Bár mindannyian büszkék lehetünk az eddig elvégzett,
közös munkára, az előttünk álló feladat legalább olyan
embert próbáló lesz, mint az eddigi volt. Hiszen fel kell készítenünk Szegedet a jövő társadalmi és természeti kihívásaira – mondta ünnepi beszédében Botka László polgármester a közgyűlés október 25-i alakulóülésén.
– A választás eredménye
azt mutatja, hogy városunk
jó úton halad, jó úton jár. A
szegediek a békés fejlődésre szavaztak. Az egymás
kölcsönös tiszteletén, a tudáson és a teljesítményen
alapuló munka folytatására. Arra az együttműködésre,
amelynek köszönhetően városunk kiemelkedő eredményeket ér el immár hosszú
évek óta. A szegediek megerősítették, hogy Szeged jó
úton jár, amit folytatni kell –
kezdte ünnepi beszédét Botka László polgármester.

Szorgalmas
és kitartó munka
Majd így folytatta:
– Mindannyian büszkék
lehetünk arra, amit közösen
sikerült megvalósítanunk. A
szegediek szorgalmas és kitartó munkájának köszönhetően Szeged az elmúlt tizenhét évben leszakadó, eladósodott és hitét vesztett városból egyértelműen a régió
gazdasági, kulturális és tudományos központjává vált,
ahol jó élni, és olyan várossá,
amelyre büszkék polgárai.
– Városunk gazdasága
évek óta kirobbanó formában van, aminek köszönhetően folyamatosan növekednek bevételeink. Az elmúlt
évben több mint 10 százalékkal növekedett Szeged
gazdasága. Újabb és újabb
világvállalatok választanak
minket, mert folyamatos az
utánpótlása a magasan képzett, kiváló munkaerőnek. Az
egész országban nálunk az
egyik legalacsonyabb a munkanélküliség.
– Szeged a sokszínű kultúra, a különleges fesztiválok városa. A turizmusban
pedig rekordokat döntögetünk. Szeged az ország legnépszerűbb úti céljai közé
tartozik már évek óta. És
arra is büszkék lehetünk,
hogy miénk az ország legmagasabban rangsorolt egyeteme. A szegedi lézerközpont
felépítésével pedig hosszú
évtizedekre biztosítottuk helyünket a tudományos élet

élvonalában. Eredményeink
politikai oldalaktól függetlenül, mindenhonnan elismerést váltanak ki. A sok kiváló
eredmény arra sarkall minket, hogy még többet érjünk
el – hangsúlyozta a polgármester.

A választásnak vége
– A választásnak vége. Szabadságának 300. évfordulóját ünneplő, büszke városunk
megerősítette önállóságát és
függetlenségét. A választók
értékelték azt, hogy felül tudtunk emelkedni a pártérdekeken. Értékelték azt, hogy a
város jövőjéről terveink vannak. Értékelték azt, hogy mi
Szegedről beszéltünk. Úgy
gondolom,
szabadságunk
300. és a város újjáépítésének 140. évfordulóját méltó
módon meg tudtuk ünnepelni. Az egész városban átfogó fejlesztéseket hajtottunk
végre. Megújultak parkjaink
és lakótelepeink. Felújítottuk
bölcsődéinket, óvodáinkat
és iskoláinkat. Korszerűsítettük rendelőintézeteinket. Új,
környezetbarát, elektromos
járműveket állítottuk a város
szolgálatába, bővítettük kerékpárútjaink körét.
De nem csak épületeinket, utcáinkat és tereinket
fejlesztettük. Továbberősítettük híresen szolidáris közösségünket is. Saját erőből
600 millió forintos szociális hálót hoztunk létre. Támogatjuk az újszülötteket, a
gyermeket nevelő családokat, az iskolásokat és az időseket is. Önkormányzati tulajdonú ingatlanjainkból otthonos lakásokat alakítunk ki
a rászorulóknak. Új támogatási formákat vezettünk be
az iskolás gyermekek és a
nyugdíjasok segítésére. Sehol az országban nincs olyan
színes és gazdag civil élet,
mint Szegeden.
– Szeged ereje teljében
van, és bátran vághat neki a
következő évtizedeknek. És
azt gondolom, a szegediek
bölcsességének köszönhetően olyan közgyűlésünk van,
amely tisztában van a ránk

Botka László: A szegediek megerősítették, hogy Szeged jó úton jár. Fotó: Iványi Aurél
ruházott felelősség nagyságával. Olyan képviselőink
vannak, akik készek megfelelni a választók által támasztott elvárásoknak.

Régiek és újak
– A régi, nagy tapasztalatú és
bevált képviselőkhöz sok új,
kiváló, fiatal és tehetséges
képviselő is csatlakozott. Azt
gondolom, a fiatalos lendület és energia helyes arányban van a nyugodt, megfontolt és értékes tapasztalattal. Ezért jogosan bízhatok
immár ötödik közgyűlésem
bölcsességében és felelősségteljes munkájában. A választás előtt azt ígértem, mindenkivel együtt fogunk működni, akinek a szegedi emberek boldogulása az első,
a legfontosabb. Azt mondtam, mindenkire számítunk,
aki a várost és közösségünket akarja szolgálni. Hiszem,
hogy akiket a választók most
felhatalmaztak, mind ilyenek.
Rászolgáltak a bizalomra, és
jól fognak tudni élni vele. Hiszem, hogy nem csak a kampány idején Szeged az első
mindannyiunknak. És együtt
építjük tovább városunkat.

Szeged felkészül
– Bár mindannyian büszkék lehetünk az eddig el-

végzett, közös munkára, az
előttünk álló feladat legalább olyan embert próbáló lesz, mint az eddigi volt.
Hiszen fel kell készítenünk
Szegedet a jövő társadalmi
és természeti kihívásaira.
– Gondoskodnunk kell
róla, hogy a szegedi fiatalokat itt tartsuk. Hogy városunkban pártállástól és világnézettől függetlenül mindenkinek boldog és biztonságos otthona lehessen.
– Szeged egyetemi város. Gondoskodnunk kell
róla, hogy a tehetségeket itt tudjuk tartani. Gondoskodnunk kell róla,
hogy minden szegedi család megtalálja számítását városunkban. Tovább
kell fejleszteni oktatási és
egészségügyi rendszerünket. Meg kell őriznünk és
tovább kell gyarapítanunk
színes kulturális életünket.
És gondoskodnunk kell az
idősek és a rászorulók biztonságáról is.
– Fel kell készítenünk
városunkat a globális klímaváltozás káros hatásaira. Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint
hogy Szeged legyen az ország legzöldebb és legegészségesebb
városa.
Megújuló
gondolkodásmódra és energiára van
szükségünk. Környezetba-

rát közlekedésre, a közösségi és a kerékpáros közlekedés fejlesztésére, a
károsanyag-kibocsátás radikális csökkentésére, a
zöldterületek nagyarányú
bővítésére, fák ültetésére, parkjaink, ligeteink és
kertjeink területének növelésére. Fenntarthatóvá
fogjuk tenni városunkat,
újrahasznosítjuk hulladékunkat, szigeteljük épületeinket, bevezetjük a geotermikus fűtési rendszert,
továbbnöveljük az elektromos közlekedés arányát
a városi közlekedésben.
Gondoskodunk róla, hogy
Szeged a jövő generációja számára is otthonos, élhető, zöld és egészséges
város legyen. És a szegedi nagy árvíz 140. évfordulóján, az ünnepi közgyűlésen megerősítettem, hogy
új szövetséget kötünk szeretett folyónkkal, a Tiszával. Szeged főutcájává alakítjuk a Tiszát. Új közösségi, kulturális és turisztikai
központot hozunk létre a
folyó mentén – mondta a
polgármester.

Legyen mindenkinek
Szeged az első!
– Feladatunk bőven lesz,
és a feladatok elosztása
az én kizárólagos törvé-

nyi felelősségem – mondta Botka László, aki bemutatta csapatát. Elmondta,
Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármesterként a rá
bízott terület alapos és lelkiismeretes gazdája lesz.
Nagy Sándor az elmúlt ciklusokban is nagy alázattal
és jelentős szakmai tudással végezte munkáját városfejlesztési alpolgármesterként. Mihálik Edvin tanácsnokként felel a Zöld
város kialakítása programért, mert a város számára nagyon fontos a környezetvédelem és a fenntarthatóság ügye. Joób Márton
család-, szociálpolitikai és
sportért felelős tanácsnokként felelős azért, hogy
Szeged a jövőben is a legszolidárisabb magyar város legyen. Fodor Antal vagyongazdálkodási tanácsnokként abban segít, hogy
Szeged továbbra is saját
lábán álljon, és dinamikusan fejlődjön.
– Legyen mindenkinek
Szeged az első! Szolgáljuk
és építsük együtt tovább
Szegedet! Számítok Önökre, és Szeged számít mindannyiunkra! Ehhez a megtisztelő és felelősségteljes szolgálathoz kívánok jó
munkát a most megalakult
közgyűlésnek! – mondta
végezetül a polgármester.
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Budapesten élő szegedi építész tarolt az IKV épületfotó-pályázatán

Tóth-Piusz István tízből négy díjat is elnyert
Tízből négy díjat is elnyert
Tóth-Piusz István az IKV idei
épületfotó-pályázatán.
A
fotózás reneszánsza kategóriában mind a három díjat ő vitte el. Könnyű neki,
mondhatnánk, hiszen építész, van szeme hozzá, hogyan kell fotózni a szegedi
palotákat.
Harmadik alkalommal hirdetett fotópályázatot az IKV Zrt.
Most is Szeged legszebb épületeiről vártak képeket, lehetőleg úgy, ahogyan eddig még
senki sem látta. Hatvannyolc
fotó érkezett. Múlt pénteken
adták át a legjobbaknak járó
díjakat, és szabadtéri kiállítás
is nyílt a beküldött fotókból a
Klauzál téren.
– Fontosnak tartjuk,
hogy felhívjuk a szegediek
figyelmét a városunkban
található építészeti értékekre, a belvárosi paloták

A fotózás reneszánsza kategóriában első helyezést ért el Tóth-Piusz István Panelrészlet című alkotása
szépségeire és arra, hogy
ezek megóvása közös érdekünk – mondta az IKV

Az épület és természeti környezete kategóriában
Domonkos Sándor harmadik lett
a Befordítom című alkotásával

elnök-vezérigazgatója, Kardos Kálmán a megnyitón.
A pályázók a fotók elkészítése során 24 épület közül választhattak. Az IKV fotóséták során tette lehetővé
az épületekbe való bejutást,
ezek mindegyike az önkormányzati társaság kezelésében van, ilyen például az Ungár–Mayer-palota a Kárász
utcán vagy a Gróf-palota a
Tisza Lajos körúton.
– Az épületeket közel tíz
éve fotózom intenzíven, korábban jószerével csak családi emlékképeket készítettem – mondta a többszörös
díjnyertes Tóth-Piusz István,
aki egyszerre építész és jogász is. Rendszeresen indul
fotópályázatokon.
– Tizenöt éve már nem
Szegeden, hanem a fővárosban lakom, de megmaradt a

Az épület és természeti környezete kategóriában első lett
Feil Balázs Gyülekező című fotográfiája

kötődésem a szülővárosomhoz. Az elmúlt hónapokban
nemcsak rokonlátogatóba jöttem haza, hanem kifejezetten
azzal a céllal is, hogy fotózzam a szegedi épületeket.
Tóth-Piusz István elmondta azt is, közel négyszáz felvételt készített, azok
Szeged Megyei Jogú Város
Polgármestere pályázatot hirdet
Szeged Megyei Jogú Város
Gazdálkodási Aljegyzője
poszt betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.,
az aljegyzői munkakör leghamarabb 2020. január 1. napjától
tölthető be.
Részletek a www.szegedvaros.hu
internetes oldalon.

közül választotta ki azt a néhányat, amelyeket benevezett a pályázatra.

A szabadtéri kiállítást november 8-ig láthatják a Klauzál téren.

Kategóriák és győztesek
Az épület és természeti környezete: I. helyezett: Feil
Balázs – Gyülekező, II. helyezett: Domonkos Sándor –
Kifordítom, III. helyezett: Domonkos Sándor – Befordítom. A titok a részletekben rejlik: I. helyezett: Szőnyi
István – Titkokat rejtő lépcsőház I., II. helyezett: Dóbisz
Áron – Görbe ajtó, III. helyezett: Tóth-Piusz István – Korlátolt. A fotózás reneszánsza: I. helyezett: Tóth-Piusz
István – Panelrészlet, II. helyezett: Tóth-Piusz István –
Ritmus, III. helyezett: Tóth-Piusz István – Feketén-fehéren. Egy épület, egy nézőpont, milliónyi pillanat: I. helyezett: Domonkos Sándor – Fénysebesen
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Száz Krisztina: Szeged befogadó város,
de ennek van egy feltétele: a teljesítmény
Száz Krisztina évtizedek óta a szegedi zenei élet motorja. Azt mondja, azok a legjobb dolgok az életben, amelyek
egyszerre szolgálják a saját céljainkat és Szeged érdekeit.
– Főiskolásként került Szegedre, de ma már tősgyökeres szegedinek számít. Mi
ragadta meg a városban?
– A szegediség lényege,
hogy soha senki nem érzékeltette velem, hogy nem itt
születtem, nem itt jártam ki
az alsóbb iskoláimat. Szeged befogadó város, de ennek van egy feltétele: a teljesítmény. Ez jó visszaigazolás
számomra, hiszen ha elfogadnak az emberek, az annak szól, hogy jól végzem a
munkám.
– Magyar–ének szakon
kezdte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát, végül
öt évig járt oda. Hogyan sikerült meghosszabbítania
a főiskolai éveket?
– Szerencsés voltam,
mert az első év elvégzése
után vezették be a karvezetés szakot, ami nagyon vonzott. Elhagytam a magyar
szakot, és újra elkezdtem a
főiskolát, immár ének–karvezetés szakon.
– Azóta is ez az egyik
szakterülete, hiszen több
kórust vezet, illetve aktív
tagja néhány együttesnek.
– Igen, főiskolás korom
óta tagja vagyok a Vaszy Viktor Kórusnak, néhány éve a
Partiscum Kórusban is éne-

kelek, a szegedi egyetemi
énekkart pedig huszonhárom éve vezetem Kohlmann
Péterrel.
– Közben zenei referensként is dolgozott az önkormányzatnál.
– Rögtön a főiskola elvégzése után kerültem az
önkormányzathoz, és nagyon szép huszonkét évet
töltöttem a városházán. Elsősorban annak örültem,
hogy teljesen szabad kezet
kaptam a programok összeállításában. Amikor elmondtam, hogy Muzsikáló Udvar
néven zenei sorozatot álmodtam a városháza belső
udvarára, felvilágosítottak,
hogy azt már korábban kitalálta Vaszy Viktor, és 1970től sikeresen meg is valósította, csak 1992 és 1994
között a rekonstrukció miatt
szünetelt a rendezvény. Ez
nagyon jó visszaigazolás volt
számomra, hiszen ugyanúgy
járt az agyunk a szegedi zenei élet klasszikusával.
– Elsősorban művészek
között mozgott, este pedig
fellépései, próbái voltak.
Hogyan lehetett ezt összeegyeztetni a hivatali munkával?
– Volt némi nehézség
az időbeosztásomban. A hi-

Száz Krisztina: A szegediség lényege, hogy soha senki nem érzékeltette velem, hogy nem itt születtem. Fotó: Szabó Luca
vatalban reggel elkezdődik
a munka, és amikor vége a
munkaidőnek, a legtöbben
hazamennek. Ezzel nem is
volt gond, csak az én időbeosztásom a hozzám tartozó
terület miatt más volt. A hivatalban megvolt az a rugalmasság, hogy ezt az ellentmondást fel tudtam oldani.
A zene amúgy is a hobbim,
nehezen tudnék meglenni
nélküle.
– Meglátása szerint a
szegediek mennyire lennének meg igényes zenei események nélkül?
– Szeged muzsikáló város műértő közönséggel, jó

előadóhelyekkel, rengeteg
színvonalas előadóval és
együttessel. Remélem, hogy
a munkámnak is köszönhetően egyre szélesebbre sikerült nyitni a zenei világ kapuit a városban.
– Kiváló kapcsolatokat
alakított ki komolyzenei
körökben, amelyek nélkül
nem lehet sikeres senki ebben a szakmában. Ennek a
kapcsolatrendszernek tulajdonítja, hogy négy éve
felkérték a Filharmónia
szegedi irodájának vezetésére?
– A Filharmónia Magyarország hatalmas lehetőség

volt a számomra, és úgy
éreztem, ők is lehetőséget
láttak bennem. Az addig kialakított kapcsolatrendszeremet jól tudtam kamatoztatni, ugyanakkor sokkal
mélyebb volt a merítés lehetősége, amikor előadókat
kértem fel. Számomra is kinyílt a világ, aminek köszönhetően Szegedre is több nívós előadást tudtam szervezni, mint korábban. Azt
hiszem, az eddig itt töltött
négy évem igazolja, hogy jó
döntés született.
– Azért nem szakadt
meg a kapcsolata az önkormányzattal, hiszen tovább-

ra is ön szervezi a Muzsikáló Udvar koncertjeit.
– Igen, a város vezetése úgy látta, az lesz a legjobb megoldás, ha a jelenlegi munkahelyemen keresztül
továbbra is én állítom össze
a repertoárt és szerződöm le
a művészekkel. Továbbra is
tartom a kapcsolatot egykori kollégáimmal, különösen
Kerek Attilával, akiben mindig csodáltam azt a hihetetlen elszántságot, ahogy a
művészetek, különösen a
zene érdekeit szolgálta a városházán.
Szincsok György

Sikerdarabok
Szegeden
Udvaros Dorottyát, Péterfy Borit, Hevér Gábort és Szabó Kimmel Tamást is láthatják az év utolsó hónapjaiban
Szegeden. A MASZK Egyesület szervezésében újraindul
a Kisszínházban a Hétfü sorozat, és az IH-ba is várják a
nézőket.
A Párizsban élő, magyar
származású írónő, Yasmina Reza Az öldöklés istene
című színdarabjában leleplező őszinteséggel beszél a
kispolgári álszentségről és
arról, hogy az emberekben
mennyi sérelem, előítélet és
düh kavarog. A november
4-én este 7 órától a Kisszínházban látható darab története szerint két kisfiú játszik
a téren, majd egyikük kiüti a másik fogát. Szüleik ennek apropóján ülnek le egymással beszélgetni, majd
kiderül: semmivel sem job-

bak, mint gyermekeik. A Kultúrbrigád-Átrium produkcióját Bereczki Csilla rendezte,
a súlyos kérdéseket feszegető, de sok humorral elővezetett házaspárbajban Péterfy
Bori, Pál András, Hevér Gábor és Herczeg Adrienn lesz
látható.
Zenés szembenézésként
aposztrofálják az alkotók
a Széttépve című koncertszínházi darabot, amelyben
Szabó Kimmel Tamás bemutatja a nézőknek, hogy a
függőség mindenki életében
megtalálható, hol észreve-

Földes Eszter és Udvaros Dorottya
Az utolsó tűzijátékban
hetetlenül, hol látványosan.
Az Orlai Produkció november 11-én este 7 órától az
IH-ban látható sokszínű, felkavaró és elgondolkodtató
produkcióját Novák Eszter
állította színpadra, a felkészülés során készített interjúkat Závada Péter öntötte

Herczeg Adrienn és Péterfy Bori Az öldöklés istenében. Fotó: Lakatos Péter

színpadi formába. A MASZK
Egyesület jóvoltából ugyanezen a napon délután 3 órától a 25 év alatti, diákigazolvánnyal rendelkező nézők
ingyenesen tekinthetik meg
a produkciót.
Udvaros Dorottya és Földes Eszter jutalomjátéka

a Bethlen Téri Színház és a
Manna Produkció Az utolsó
tűzijáték című, Jens Christian Grondahl és Alex Broun
művei alapján készült előadása. A produkció rendezője Csábi Anna, mentor rendezője Jordán Tamás. A december 16-án este 7 órától

a Kisszínházban színpadra kerülő előadás főbb kérdései között felmerül, vajon
meddig tart a szülői hivatás,
meddig anyja valaki felnőtt
lányának, megtörténhet-e,
hogy egy anya ne szeresse
gyermekét, gyűlölheti, lenézheti-e egy gyermek a szüleit.

8 Nosztalgia
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Menzák, éttermek, halászcsárdák
Szegeden napjainkban is
igazán sokszínű a vendéglátóipari kínálat: a menzák
mellett éttermek, halászcsárdák várják a vendégeket. A Móra Ferenc Múzeum
fotógyűjteményében
több évtizedre, sőt évszázadra tudunk visszatekinteni a vendéglátás világában.
A Hungária Szálló halászcsárdája:
a levelezőlapon 1938-as postai bélyegző szerepel

Képeslapon hirdették a Kőrössy Halászcsárdát
a huszadik század első felében

A Fehértói Halászcsárda üzletvezetője 1982-ben.
Fotó: Enyedi Zoltán

Még képeslapon is hirdették a vendéglők szolgáltatásait a 20. század első felében – így tett a Kőrössy
Halászcsárda és a Hungária Szálló csárdája is. Vajon
manapság küldenénk ilyen
képeslapokat szeretteinknek?
A Kiskőrössy Halászcsárda bejáratának hatvanas évekbeli állapotát is
megismerhetjük, a nyolcvanas években pedig szabadtéren, bográcsban főtt itt a
halászlé, sőt még IBUSZ-sajtótájékoztatót is tartottak
ezen a helyen. A nyolcvanas
évek Fehér-tói csárdájába is
bepillanthatunk, amely szintén üzemel mind a mai napig.
A menzák az 1970-es,
1980-as években is fontos
részei voltak Szeged vendéglátásának: a képek láttán szinte érezzük a menzák utánozhatatlan „illatát”.
A klasszikus, háromszög
alakú tálcák, a kék csíkos
szélű tányérok és a kancsók
mind-mind igazi nosztalgiát
keltenek, csakúgy, mint a
védelmi fejfedőben dolgozó
menzás nénik és fiatal fiú.
(Szöveg és fotó: Móra Ferenc Múzeum)

A Kiskőrössy Halászcsárda bejárata a Tisza-parton 1964-ben

Menzaéletérzés 1979-ből.
Somogyi Károlyné felvétele

Étkező kollégisták 1985-ből.
Fotó: Enyedi Zoltán

Az IBUSZ sajtótájékoztatója 1982-ben a Kiskőrössy Halászcsárdában. Fotó: Enyedi Zoltán

Bográcsban fő a halászlé az Öreg Kőrössy
Halászcsárdában 1989 júliusában.
Fotó: Enyedi Zoltán

Menzaéletérzés 1979-ből. Somogyi Károlyné felvétele
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Postabontás
Nincs más lehetőségünk

Szeged, Dugonics tér, 2019. szeptember 27. A klímasztrájkokon megismert forgatókönyv
szerint a földre feküdtek és pár percre „meghaltak” a tiltakozók, ezzel imitálva
az emberiség kipusztulásának nem is olyan távoli lehetőségét. Fotó: Bod Péter
Ma még úgy éljük az életünket, mintha kettőnél is több
Föld javai állnának a rendelkezésünkre. Csak elveszünk
a bennünket éltető földből,
vízből, levegőből, és alig
adunk vissza valamit. Pazarló életünkkel megbontottuk
a természetnek, ennek a nagyon bonyolult, élő szervezetnek a harmonikus egyensúlyát. A klímaváltozás tehát
a Föld betegsége. Akkor pedig gyógyítani kell, mint az
embert. Ha elhanyagoljuk,
belehal.
Régóta jelzik a tudósok, hogy tenni kell az élhető Föld megmaradásáért, de
a politikusok és a nagyiparosok nem hallgatnak a figyelmeztető szóra. Az űrből
jól látható az éltető és védelmező légkör törékenysége. A gyárak, az erőművek,
valamint az autók milliárdjai pedig vígan ontják a légkört és az ózonpajzsot rontó
káros anyagokat. Így erősödik a bennünket érő gyilkos
UV-sugárzás. A hőháztartás
egyensúlya megbomlik, és
a légkör fokozatosan melegszik. Kialakul az üvegházhatásnak nevezett jelenség.
A megújuló energiák felhasználása jelenti az egyik
alapvető megoldást. Akkor miért vétóztuk meg az
EU szén-dioxid-tervét? Talán
azért, hogy ezzel a „baráti”
segítséggel a lengyel szénbányák továbbra is barnaszénnel táplálhassák az erőműveket? Az amerikai elnök indokolatlan tudósi vélekedésnek

tartotta az egész klímakérdést. Hozzá hasonlóan az üzleti világ befolyásos emberei
is távoli gondnak képzelik és
mondják a klímaválság kezdetét. Kína sem mozdul, India sem, pedig sokat ártanak
a Föld életének. Brazíliában
több helyen égett az esőerdő,
de égnek az erdők Afrikában
és Oroszországban is. A vegyszerhasználat miatt eltűnnek
a méhek, csökken a beporzás. A Föld népessége pedig
növekszik. Óriási probléma,
hogy a tengerek szennyezettsége elérte a katasztrofális
szintet. Huszonvalahány európai nagyváros tisztítatlanul
engedi szennyvizét a Földközi-tengerbe.
Az óceánokban élő állatok
szervezete már műanyag-molekulákkal telített. Mi pedig
elfogyasztjuk a műanyag-molekulákkal telített halakat.
Ausztráliában egy bálna pusztulását a gyomrában talált
negyven kiló műanyag okozta. Pusztulnak a teknősök
és a medúzák is a műanyagoktól. A kipusztuló állatfajok száma évről évre nagyobb
lesz. Dánia bejelentette, hogy
Grönlandon „meghalt az első
gleccser”. Az északi-sarki jégtakaró lényegében elfogy, az
Antarktiszon is nagy méretű
jégleválásokat figyelnek meg.
Mindezek miatt emelkedik a
tengervíz szintje. A kör ezzel
bezárul, kialakul az egymást
gerjesztő, a földi életet pusztító, öngerjesztő folyamat. A
szén-dioxid növekvő mennyisége miatt a légkör hőmér-

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

séklete emelkedik. Az óceánok vízszintje a jégolvadás
miatt szintén folyamatosan
emelkedik, és elöntik a part
menti területeket, országokat.
Sok százmillió ember lakhelye vész el és élete lehetetlenül el. Az óceánok vizének hőmérséklete emelkedik, ami
nagy valószínűséggel megváltozatja a tengeri áramlások
irányát.
Ha
megváltozik
a
Golf-áramlat iránya, Nyugat-Európa lehűl és (Berlin vonaláig?) zorddá válik, miközben a Föld átlaghőmérséklete néhány fokkal emelkedik.
Sajnos, nem veszik még komolyan a helyzetet az ENSZ
tagállamainak vezetői sem.
Arról beszélnek itthon is, hogy
még van mintegy ötven évünk
– addig! Meddig? Amikor már
hiába lesz minden? Most még
méricskélnek itthon is, kiszámolják, hogy sokba kerülnek
az intézkedések. Államfőnk is
erről, a még hátralévő ötven
évről beszélt. A közelgő határpont, amelytől a romló helyzet
már nem fordítható vissza,
mint az elhanyagolt súlyos
betegnél, gyorsan elérkezhet.
Remélem és kívánom, hogy a
tudósok egy világméretű politikai és gazdasági összefogással gyógyítani tudják a természet sebeit. Nincs más lehetőségünk.
A klímakatasztrófa elképzelhetetlen káoszt hoz. Ez
lesz a történelem legnagyobb
és legvadabb migrációja. Sokan kívánjuk, hogy a politikusok és a pénzemberek riadjanak már fel a profit és a választási ciklusok vakságából.
Több mint hétmilliárd ember
élete van a kezükben, unokáink, dédunokáink, a következő generációk léte.
Zenei József

Többen vannak, akik félnek
Mára nyilvánvaló lett, hogy
a rendszerváltozások reményei nem vezettek valódi demokráciához. Hazánkra ez
különösen igaz. Ugyan rejtett formában létezik az a valódi hatalom, amelyik a törvényes és az illegális hatalmi rendszert egyaránt uralja.
Az emberek sorsa a felettük
álló mindenkori uraktól függ,
akiket csak a legfelső hatalom ural. Helyi szinten pedig
egyre inkább egyes személyeknek tulajdonítják helyeztük, sorsuk negatív vagy pozitív alakulását. Példaként
szolgál Orbán azon gyakori
megnyilvánulása is, amely
szerint, ha például nem úgy
választasz vagy nem úgy
szólalsz meg, ahogy nekik
is tetszik, akkor bizony nem
számíthatsz semmi jóra. Ez
durva és törvénytelen diszkrimináció.
Nem ideológiai, hanem
húsba vágó kérdések kötik egymáshoz a hatalomra kerülő pártok tagjait. Az
érdekcsoportok fő célja pedig nem más, mint az állami vagyonok és támogatások (EU-pénzek) megszerzése, amihez törvényes látszatra is szükség van. Ehhez
olyan vezérek kellenek, akik
megteremtik a szerzés lehetőségét és biztonságát. Ha
másképp nem, hát visszaélnek többségi hatalmukkal,
hiszen maguk is részesei a

korrupciónak. Az így kialakult rendszerben végül mindenki a vezér kegyeitől függ.
Még mindig sokan gondolják
úgy hazánkban, hogy akkor
lehet sikereket elérni, ha a
politika teljesen azonos elemekből álló (homogén) közeget teremt (centralizáció,
csak a vezér szava szent).
Magyarországon emlékezettörténeti válság van. Jó
példa erre például a mai diákok igen hiányos történelmi tudása. Elszomorító az
is, hogy kormányunk egy el-

képzelt múltat (a Horthy-korszak világát) teljességgel homogén (értsd: ma is kívánatos) világrendként értelmez.
Nem csoda hát és nem is
minden célzat nélküli, hogy
Magyarországon felállították a Magyarságkutató Intézetet, amelynek vajmi kevés
köze van, lesz a társadalomtudományokhoz.
Mit is jelent magyarnak

Egy

lenni? György Péter esztéta, médiakutató szerint: élni,
jönni-menni az utcákon, levegőt venni. Jó, ha emlékezetünkbe véssük: az emberek önazonosságát, éljenek
bárhol a világon, nem az
egyszerűség, egyöntetűség
jellemzi elsősorban, hanem
a sokféleség, az esetlegesség… – mondja György Péter.
Kövér László házelnök a
reformátusok szárszói konferenciáján – egyebek mellett – azt állította, hogy „a
liberális demokrácia ott lépett tévútra, amikor totálissá tette az egyéni szabadságokat”. Bibó István szerint
(valamikor a Fidesz-bagázs
is ezt a nótát fújta, ma már
régen mást…) „a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”. Márpedig
hazánkban többen vannak
azok, akik félnek a mostani
politikai miliőben.
Azt olvastam a Népszavában, hogy „az egyes ember szabadságjogai odáig
terjednek, ahol a másik ember jogai kezdődnek. Ahol
viszont a közérdekre hivatkozva az egyéni szabadságjogokat korlátozzák vagy elnyomják, előbb-utóbb megszűnik a szabadság, és jön
az önkényuralom vagy a nyílt
diktatúra.”
Kutnyik Pál

kép, két mondat

Olvasónk számtalanszor látta már korábban a fenti plakátot egy szegedi bolt parkolójában.
Csak azt nem tudja, miért éppen most szúrt neki szemet… Fotó: Méhes János
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Sportmix
PÁRIZSBAN JÁRT A SZEGEDI TEHETSÉG. Rescsik
Csaba, az NKM Szeged VE válogatott parakenusa Párizsban edzőtáborozott. A francia
szövetség és a nemzetközi kajak-kenu szövetség (ICF) hívta
meg a legtehetségesebb fiatalokat, hogy a 2024-es nyári
olimpia helyszínen eddzenek
és versenyezzenek, ebbe a
szűk körbe került be a szegedi
sportoló.
ÉREMESŐ A MURÉNÁNÁL.
Jól sikerült a Dunaújvárosban
megrendezett felnőtt- és korosztályos verseny a Muréna
Szegedi Úszó- és Búvárklub
sportolói számára. Saját kategóriájában aranyérmet szerzett egyéniben Varga Réka
(junior, 50 m búvár), Varga
Jázmin (junior, 100 m felszíni, 200 m felszíni, 400 m felszíni), Borka Panna (ifjúsági,
200 m felszíni), Kanyó Dénes
(felnőtt, 200 m felszíni, 400
m felszíni) és István Béla (junior, 400 m felszíni). Ezüstérmes lett Varga Jázmin (50 m
búvár), Gruber Kornél (felnőtt,
50 m búvár), Borka Panna
(50 m felszíni), Costin Stelian
(szenior, 100 m gyors), Kanyó
Dénes (100 m felszíni), Varga Réka (200 m felszíni, 400
m felszíni), bronzérmes pedig István Béla (50 m búvár),
Costin Stelian (50 m gyors),
Márton Balázs (ifjúsági, 100
m búvár, 200 m felszíni), Varga Réka (100 m felszíni), Goll
Kata (felnőtt, 200 m felszíni)
és Gruber Kornél (200 m felszíni, 400 m felszíni). A váltóknál a Muréna a 4 × 100 méteres felszíni úszásban első lett
a férfiaknál Gruber, Márton,
István, Kanyó összeállításban,
míg a nőknél második helyet
szerzett a Varga Jázmin, Borka, Goll, Varga Réka csapattal. A legeredményesebb versenyző díját a junior lányoknál
Varga Jázmin, a felnőtt férfiaknál Kanyó Dénes nyerte a szegedi egyesületből.
HÉT ATSK-DOBOGÓ. Jól szerepeltek az ATSK Szeged asztaliteniszezői a budapesti területi ranglistaversenyen: három arany-, két ezüst- és két
bronzéremmel zárták a kétnapos küzdelmet. Az U11es lányoknál Erdélyi Blanka
nyert, Szögi Szonja harmadik lett egyéniben. Az U13-as
korosztályban a lányok között
Hangai Flóra ezüst-, a fiúknál
Kókai Ákos aranyérmet szerzett. A serdülő lányok versengésében Szosznyák Emma
második, Hangai harmadik
lett, a párosok között kettejük
duója nyerte az aranyat.

Hét ponttal áll a BL-ben a Szeged, amely vasárnap a Celjét fogadja

Pastor: Letettünk egy alapot, amelyre építhetünk
Hazai Bajnokok Ligájamérkőzést játszik vasárnap
a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, 17 órától
a Celjét látják vendégül.
Juan Carlos Pastor, a szegediek spanyol vezetőedzője elégedett az eddigi teljesítménnyel, szerinte védekezésben nagyot léptek
előre.
Öt meccsen szerzett hét ponttal áll a Bajnokok Ligája A
csoportjában a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata.
A spanyol vezetőedző, Juan
Carlos Pastor értékelte ezt az
időszakot a klub honlapján.
– Nehéz kimondani, de
lehetett volna nulla pontunk
is öt meccs után, mert iszonyatosan nehéz volt a rajt:
Barcelona, Párizs, Flensburg, Aalborg és Zágráb volt
a sorrend. Jó lett volna, ha
eggyel több pontunk van,
de mindenképpen jól állunk.
Most jön még öt nagyon fontos találkozónk zsinórban,
ezeken is jól kell játszanunk,
és gyarapítanunk pontjaink
számát – fogalmazott Pastor. A világbajnok mester el-

– Most letettünk egy alapot, amelyre építhetünk, hiszen még rengeteg opciónk
van, olyan rendszerünk,
amelyet használni tudunk.
Sok mindent gyakorolunk
az edzésen, amit még nem
alkalmaztunk a meccsen,
ezeket kell még tovább fejleszteni – tette hozzá a spanyol tréner.

Mikler volt
a legjobb

Juan Carlos Pastor csapatára újabb hazai BL-meccs vár vasárnap. Fotó: MOL-Pick Szeged
mondta, mennyire tetszik
neki a csapat által mutatott
játék.
– Ilyenkor nemcsak az
eredményeket kell nézni,
hanem azt is, hogy ezt milyen teljesítménnyel érjük
el. Elégedett vagyok ezzel, rengeteg gondunk volt
a sérülések miatt, így nem
tudtunk mindenkit használni. Mindig azon dolgozunk,
hogy minél többen játsz-

hassanak. Az a célunk,
hogy mindenki kapjon lehetőséget, mert hosszú lesz a
szezon.
A szakember szerint az
eddigi legnagyobb pozitívum az volt, hogy mindkét
védekezési variációt, a nyitottat és a hatos falat is
tudta használni a csapat,
ebben nagyot léptek előre.
Hozzátette, fontos, hogy a
játékosok mellett a szurko-

Jászapáti és Kónya a debreceni Eb-re és a vb-re is készül

Fontos év lesz 2020
A Szegedi Korcsolyázó Egyesület két kiválósága, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia
is a válogatottal készül a
szezon legnagyobb megmérettetéseire, a vb-re és a debreceni Európa-bajnokságra.
A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók számára a világbajnokság és a debreceni Európa-bajnokság lesz az
idény két főversenye. A válogatott keretében ezúttal is
ott van a két szegedi klasszis,
Jászapáti Petra és Kónya
Zsófia.
– A vb az év legrangosabb
versenye, a kontinensviadalt
pedig itthon rendezik, így az
idényben elsősorban ezekre
készülünk – jelentette ki az
MTI-nek Bánhidi Ákos csapatmenedzser, aki a felkészülésben két fontos változást említett. Egyrészt nagyobb szerepet kapott a kerékpározás,
másrészt még inkább személyre szabták az edzéseket.
Emellett
megemlítette,
hogy az első négy világkupa-forduló után és a hazai Eb
előtt tervben van egy olyan

edzőtábor, amikor Dél-Európába utazik a csapat felfrissülni, ilyenre a korábbi években nem volt példa. A sportvezető azt várja a szezontól,
hogy a magyar csapat a férfiaknál megőrizze helyét a legjobbak között, míg a nők felzárkózzanak oda.
A női együttessel kapcsolatban Bánhidi kiemelte, hogy
már öt egyenrangú versenyző alkotja, köszönhetően Jászapáti és Bácskai Sára Luca
mellett Kónya Zsófia egy év
szünetet követő visszatérésének, a honosított Lockett De-

annának, valamint az Achilles-ín-sérüléséből
felépült
Sziliczei-Német Rebekának.
Megjegyezte, a váltónak még
össze kell szoknia, mert például Lockett sosem szerepelt
stafétában.
A válogatott versenyzői
számára november első hétvégéjén rendezik a szezon
első vk-viadalát Montrealban, majd egy héttel később
az egyesült államokbeli Salt
Lake Cityben folytatódik a sorozat. A debreceni Eb-re január végén, a szöuli vb-re márciusban kerül sor.

Kónya Zsófia előtt fontos feladatok állnak.
Fotó: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

lók is élvezik a mutatott teljesítményt.
A csapat tagjai a válogatottnál töltöttek el egy kis
időt, ám a héten már ismét
klubfeladataikra koncentráltak. A MOL-Pick számára két
hazai mérkőzéssel folytatódik a BL: vasárnap 17 órától
a szlovén Celjét, egy héttel
később pedig a norvég Elverumot fogadják az újszegedi
sportcsarnokban.

A BL legutóbbi játéknapján hozta a kötelezőt Zágrábban a Szeged, és 26–21-re nyert
horvát riválisa otthonában. A meccs legjobbja
Mikler Roland volt, mivel a kapus ötből négy
hetest is kivédett –
nem is csoda, hogy az
európai szövetség őt
választotta meg a legjobb kapusnak, majd
az egész forduló legjobbjának is megszavazta.

Két győzelemmel kezdtek
Elrajtolt az I. osztályú tollaslabda-csapatbajnokság: a
tavalyi ezüstérmes szegedi
Goodwill Pharma Tisza Tollas
SE két győzelemmel kezdte a szezont. Az alapszakasz
második körét márciusban
rendezik.
Komoly tervekkel vágott neki
az I. osztályú csapatbajnokságnak a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE: a tavalyi ezüstérmes szegediek szeretnének
előrelépni, ezért ebben a szezonban a bajnoki cím a cél.
– Az első fordulót Pécsett
rendezték. Két meccset játszottunk, sikerült mind a kettőt megnyernünk. Ez azért is
öröm, mert mutatja az erőnket, hiszen Pápai Balázs és
Pápai Bálint hiányzott, azaz
tartalékosan maradtunk hibátlanok. A Fehérvár BSE ellen 6–3-ra, az újonc Hajdúszoboszló ellen 9–0-ra győztünk
– mesélte Piliszky András, a
szegediek válogatott és magyar bajnok sportolója.
A Tisza SE a Febby Angguni, Bozsogi Anna, Dian Ayu
Mayasari, Silvi Wulandri, Bálint Máté, Gebhard Tamás,
Gellért Benedek, Kereszti Zol-

tán, Piliszky András, Didi Purwanto összeállításban szerepelt. A négy indonéz légiós
közül Mayasari és Purwanto
neve már ismerős, a házaspár
évek óta Szegeden él, edzőként készíti fel a klub játékosait. Rajtuk keresztül érkezett
a csapatba két honfitársuk, a
tehetséges és fiatal Wulandri, valamint a korábbi profi játékos, a világranglistán a 31.
helyen is szerepelt Angguni.
– A következő kört március 7-én és 8-án rendezik,
szintén Pécsett, akkor két nap
alatt három meccsünk lesz
a címvédő házigazda Multi
Alarm SE, a tavalyi bronzérmes Debrecen, valamint az
NKE SE ellen. Az utóbbi két
együttesnél esélyesebbek vagyunk, a pécsiek ellen viszont
nagy csatára van kilátás –
mondta Piliszky.
Az érmek sorsa a március
21-i rájátszás során dől el végleg, de az alapszakasznak is
van jelentősége, mivel a csapatok magukkal viszik megszerzett mérkőzésarányukat.
A záróeseménynek az a csapat adhat majd otthont, amelyik az élen zárja az alapszakaszt.
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SZÜLETTEM MAGYARORSZÁGON
Időpont: november 4., hétfő
18 óra
Helyszín: Reök-palota
Dalszövegversek, zene nélkül. A dalok szövegei a zenével együtt hatnak ránk, lopják
be magukat a fülünkbe, lelkünkbe. Emiatt, ha eszünkbe jut néhány soruk, azonnal
ott a dallam is a hozzá kapcsolódó emlékekkel, érzésekkel, érzelmekkel együtt. Bizonyos dalszövegek szinte elés leválaszthatatlanok a dallamról. Pedig ha sikerül csak
szövegként olvasni, mondani őket, kiderül, hogy remek
versek, mélységekkel, tartalmakkal. Bereményi Géza,
Bródy János, Kiss Tibi dalszövegversei is ilyenek. Előadók:
Szilágyi Annamária színművész, Kosztolányi József egyetemi docens, Ragány Zoltán

ügyvéd. Az est vendége: Bereményi Géza
CARMINA HUNGARICANA
Időpont: november 5., kedd
17 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Diószegi Szabó Pál Carmina
Hungaricana című verseskötetének bemutatója. Diószegi a klasszikus formavilág és
a mai ihletettség egységét
képviseli.
Beszélgetőtárs:
Bene Zoltán író. Közreműködik: Rácz Attila
ISTENEK ÉS MÍTOSZOK
INDIÁBÓL – TÁNCBEMUTATÓ
Időpont: november 6., szerda 18.30 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Dél-indiai klasszikus táncbemutató az Anjali Táncformáció előadásában. Ádász
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jazzművészet nagy generációjának emblematikus
alakja szórakoztatja a jazzrajongókat muzsikustársaival, Bacsó Kristóffal (szaxofon), Rozsnyói Péterrel
(zongora) és Szandai Mátyással (nagybőgő). A nap
végén Lajkó Félix ad koncertet.

Mariann és Berki Éva tizenöt
éve, szinte gyerekként kezdtek el indiai tánccal foglalkozni. Elhivatott magyar és
indiai mesterektől tanultak
itthon és Indiában. Tudásukat folyamatosan fejlesztik a
tánc és az indiai filozófia terén is, és létrehozták az Anjali tánccsoportot, hogy meg-

próbálják továbbadni ezt az
ősi művészetet.
SZEGEDI JAZZ NAPOK
Időpont: november 8., péntek 19.30 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Krzysztof Ścierański és
Bernard Maseli (fenti képünkön) koncertje a Szegedi Jazz Napokon. Krzysztof
Ścierański Lengyelország
első számú basszusgitárosa. Játéka a Jazz Forum
magazin szerint „Európa
válasza Jaco Pastoriusra”.
Bernard Maseli Európa legkeresettebb vibrafonosa. A
lengyel duó után Nils Petter Molvær norvég trombitaművész ad koncertet.
Utána az idén 75 éves Kőszegi Imre (jobbra), a hazai

SZEGEDI JAZZ NAPOK
Időpont: november 9., szombat 19.30 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Zemljani kvartett nyitja a
napot, amely karakteres, új
utakat és zenei minőséget
kereső, improvizatív, újvidéki együttes. Őket követi a
Dresch Mihály String Quar-

tet. A fesztivált az amerikai
trombitás, Charles Tolliver
(lent) All Stars együttese zárja. Személyében az amerikai
fekete zene mesterei közül

az egyik legritkábban hallható látogat Szegedre. Itt
lesz vele a szaxofonkolos�szus Jesse Davis, minden
idők egyik legjobb bőgőse,
Buster Williams, valamint
a doboslegenda, Lenny
White. Charles Tolliver több
mint 50 éves pályafutása során olyan hírességekkel játszott együtt, mint
Sonny Rollins, Herbie Hancock vagy Art Blakey.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 6. 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: Radnóti Miklós Szegeden végezte el az egyetemet. A nyertes: Hegedűs Csaba. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) Ez
továbbra sem a szerelem
időszaka a Kosnak, ezért
ami nem megy, ne erőltesse.
Koncentráljon inkább családi
életére, rokoni kapcsolataiban
kis odafigyeléssel nagy sikereket érhet el.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Párkapcsolata lassan, de
biztosan tovább mélyülhet.
Munkájában jól alakulhat a
kapcsolata feletteseivel és
kollégáival is. Mégis, mindkét
területen sokat kell tennie a
harmónia megőrzéséért.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ha új szerelem van az
életében, ő lehet az igazi.
Ha szingli, még mindig jó
esélye van hamar párra találni.
Családjában szinte idilli lehet
a helyzet, és karrierje is tervei
szerint alakulhat.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
A szerelmi életét álomszerűvé tévő konstellációk továbbra is fennállnak. Merítsen erőt ebből, mert a családi
béke fenntartásához rengeteg
energiára lehet szüksége.
Ugyanakkor egészsége javulhat.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) A novemberi
dér a szívét is könnyen
belepheti, így szerelmi
élete nemigen virágzik. Karrierje annál inkább kibontakozhat, főleg, ha csapattagként dolgozik. Igyekezzen nem
megfázni!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Párkapcsolati konfliktusai enyhülhetnek, még
ha szakítás eredményeként is. Kollégáival és főnökével súrlódásai adódhatnak.
Ebből nem jöhet ki jól, sőt, az
egészségének sem tesz jót.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Párkapcsolata eljuthat
arra a pontra, amikor
felmerül a házasság gondolata. Munkájába most
rengeteg energiát fektethet, az
eredménnyel mégsem elégedett. Vegye a dolgot lazábban!
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
A szingli Skorpió szerelmi
életét egy kaland pezsdítheti fel. Élvezze, ameddig tart! Továbbra is vigyázzon
az egészségére, a hirtelen jött
hidegben könnyebben megfázhat.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Szerelmi életében
csendesen telhetnek
a hétköznapok, miközben kapcsolata észrevétlenül
válhat egyre szorosabbá. A
családi békéért azonban valószínűleg meg kell dolgoznia.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Párkapcsolatát most
Ön fűtheti fel szenvedéllyel, egyébként könynyen kihűlhet. Ha szingli,
utazásra szánhatja el magát,
hogy nézelődhessen és új
benyomásokat szerezhessen.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Munkájában mostanra
elérhette céljait és
megteremthette anyagi biztonságát. Szerelmi életében lehetősége adódhat egy
kalandra. Vajon érdemes kockáztatnia érte párkapcsolatát?
HALAK (II. 20–III. 20.)
Figyelnie
kell
rá,
hogy kapcsolatában
mindig
megőrizze
a romantikát. Erre egy
rövid utazás is alkalmas
lehet. Ha eddig vigyázott az
egészségére, most a gyorsan
jött lehűlés sem árthat Önnek.

Szeged

régen
ARÉNA – SPORTMAGAZIN
November 4., hétfő 19.25
A hétvége legfontosabb sporteseményei, eredményei, sportolói.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS MAGAZIN
November 6., szerda 19.25
A fuzárium veszélyei, Kosztolányi kései szerelmei, a
Nobel-díjas Gérard Mourou
Szegeden.
SZABAD SZÁJ
November 8., péntek 19.25
Hárman három témáról, lehet, hogy háromféleképpen.
De a hír szent, a vélemény
szabad!

KÉPÜNK BAL SZÉLÉN A SZEGED ÉTTEREM – DREZDÁBAN, 1963-BAN. A vendéglő megnyitásakor a Szegedhaus
– mai nevén a Restaurant Szeged – Drezda egyetlen külföldi étterme volt. A Szegedet 1962-től 1989-ig a HungarHotels üzemeltette, majd az ezredfordulón rövid időre bezár-

ta a német befektető. Az új, magyar üzemeltetővel visszaköltözött az étterembe a magyar ízvilág és a magyar szó.
Az ételválaszték negyven százalékban a hagyományos magyar, hatvan százalékban pedig a legújabb magyar fogásokat tartalmazza. Fotó: Fortepan/Chuckyeager tumblr

SZÉP MAGYAR ÉNEK – DOKUMENTUMFILM
November 10., vasárnap
20.25
Petényi Katalin és Kabay Barna filmje a magyar népdal közösségformáló erejéről Béres
József azonos című könyvei
nyomán.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: hűvös, esős idő
November 2.
szombat

November 3.
vasárnap

November 4.
hétfő

November 5.
kedd

November 6.
szerda

November 7.
csütörtök

November 8.
péntek

13/5
Achilles

15/7
Győző

17/8
Károly

18/10
Imre

18/10
Lénárd

17/9
Rezső

16/9
Zsombor

Anyakönyvi
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT OKTÓBER
19-ÉN: Müller János Zsolt
és Veres Rita, Papp Krisztián és Kónya Andrea Helga, Terhes Mihály és Pataki Mariann, Csatai Gergő
és Szemenyei Dóra Katalin,
Takács Marcell Sándor és
Grósz Szabina Ajándék, Kőszegi Máté és Sógor Dóra,
Nagyváti Ákos és Ale Brenda Noélia, Vass Roland és
Tóth Brigitta, Börcsök Szilveszter és Geiger Anna, Pál
Balázs és Bálint Barbara,
Nagy István Krisztián és Andódi Teodóra, Devecseri Gábor és Kónya Tímea.
GRATULÁLUNK!

hírek

Ezen

a napon történt

1906. november 3-tól az SOS
a nemzetközi vészjelzés morzejele
Évszázadokon keresztül, ha egy hajó kifutott a kikötőből, elszigetelődött a szárazföldtől. Ha bármilyen problémája akadt az út során, az általában csak úgy derült ki, hogy nem futott be időben a célállomásra.
Samuel F. B. Morse-nak köszönhetően – aki távírójával lehetővé tette a
vezeték nélküli kommunikációt és kialakította a morzejelek rendszerét
– az úton lévő hajóknak több lehetőségük nyílt a kommunikációra (és a
segítségkérésre, vészjelzésre, mások figyelmeztetésére) nem csupán a
szárazfölddel, hanem más vízi járművekkel is.
1906-ban a berlini Nemzetközi Rádiótávíró Konferencián született
meg a döntés: az „SOS” lett a vészjelzés nemzetközi morzejele. Elterjedt az a nézet, hogy az SOS a „Save Our Ship” („mentsétek meg a hajónkat”), „Save Our Souls” („mentsétek meg lelkeinket”) vagy a „Send
Our Savior” („küldjétek a megmentőnket”) rövidítése lenne.
Az SOS azonban rádiótechnikai okokból lett pont ez a három betű:
könnyű leírni, dekódolni, és a három rövid, majd három hosszú, aztán ismét három rövid jelzést pedig nehéz más szöveggel összekeverni,
könnyen azonosítható, így gyorsan tudnak rá reagálni.
Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.
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