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Csökkentenék 
az iskolaelha-
gyást
Bácsi János sze-
rint még mindig 
nem a gyereket 
tanítjuk, hanem 
a tankönyvet.

7.
Szeged 529 
éves pecsétje 
Dózsa-keresz-
tet és Sztálin- 
fejes Kossuth- 
címert is lát-
hatnak a Feke-
te házban.

10-

Nem akar még négy évet várni 
Fábián Fanni, a SZUE tizenhét éves úszója 
ott szeretne lenni a tokiói olimpián.

Nagy Sándor: 
Mondok egy pél-
dát 
Szeged városfej-
lesztési alpolgár-
mestere a zöld  
és jól sétálható  
városról.

2.

Hogy senki ne éjszakázzon 
az utcán: felkészültek  
a téli krízisidőszakra 

November elsejétől öt-
venkilenc hajléktalan 
töltheti az éjszakát 
a Szegedi Kistér-
ség Többcélú Tár-
sulása által fenn-
tartott Moszkvai 
körúti szociális in-
tézmény krízisellá-
tó részlegében. Az 
önkormányzat tíz-
millió forintból 
felújította a krí- 
zisrészleget, a 
konvektorokat 
radiátorokra cse-

rélték, a vizesblokk-
ban pedig új víz-

melegítő beren-
dezést szerel-

tek fel.
Cikkünk a 
4. oldalon

Tápén készül a Tisza legnagyobb úszó kikötője
Július óta dolgoznak a Ma-
hart Tiszayacht tápéi üze-
mében az uniós támoga-
tással épülő úszóműves ki-
kötőn, amelyet november 
második felében úsztathat-
nak le a Tiszán a partfürdő-
ig, ahol rögzítik. A központi 
móló acélszerkezete 45 ton-
nát nyom, a faszerkezettel 
és egyéb felépítményekkel 
együtt pedig az összsúlya 75 
tonna lesz. A központi egy-
séghez – amelyen lesz büfé, 
és egy színpadot is kialakíta-
nak – csatlakoznak majd a 
kishajók számára épített ki-
kötőmólók.
Bővebben az 5. oldalon Igazi turisztikai különlegesség lesz a 75 tonnás vízi építmény.

Olimpiai versenyekre is alkalmas görpark épül  
az újszegedi ligetben. Képünk illusztráció.

Hatvanmillió forintból olimpiai versenyekre is alkalmas 
görpark épül jövő nyárig az újszegedi ligetben.

Szeged az egyik a tíz nyertes pályázó közül, amely 30 mil-
lió forint központi támogatást kap a görpark fejlesztéséhez. 
Ugyanekkora összeget biztosít a város saját forrásból az épít-
kezéshez. Az Országos Görpark Program felhívásra a húsz-
ezernél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai je-
lentkezhettek. Huszonnégy önkormányzat huszonhat pályá-
ra adott be támogatási igényt, és a szakszövetség tájékozta-
tása szerint a szegediek pályázata volt az egyik legjobb.

A görpark az újszegedi ligetben lévő skate-park helyén 
épül fel, jövő júniusig. Mivel a gördeszka olimpiai sportág, 
olyan pályák épülnek, amelyek olimpiai felkészülésre és ver-
senyekre is alkalmasak.

Joób Márton család-, szociálpolitikai és sportért felelős 
tanácsnok elmondta, a város már szerződést kötött a terve-
zővel, s vannak koncepciótervek is. Bízik abban, hogy az év 
végén vagy a jövő év elején kiírhatják a közbeszerzést a ki-
vitelezésre.

Görpark épül
az újszegedi ligetben

A Csanádi utcában, a felújított trolibuszmegállóban üzemelték be szeptember végén  
az első új készpénzmentes jegy- és bérletautomatát. Fotó: Szabó Luca

Új készpénzmentes jegy- és bér-
letautomatákkal találkozhat-
nak Szeged elővárosi, kertváro-
si, illetve munkahelyi mobilitási 
programmal érintett területein, 
hogy még egyszerűbb és ké-
nyelmesebb legyen a jegyek és 
bérletek megvásárlása. Az au-
tomatáknál éjjel-nappal, a hét 
minden napján bankkártyával 
vehetnek jegyet és bérletet. A 
Szegedi Közlekedési Társaság 
tájékoztatása szerint a kisebb 
méretű, egyszerűbb felépítésű 
automatatípus könnyebb telepí-
tést, egyszerűbb gyártási, enge-
délyezési folyamatot jelent, en-
nélfogva a felmerülő igényekre 
várhatóan gyorsabban tud re-
agálni az SZKT, az automaták 
üzemeltetője.

Szeptember végén a Csaná-
di utcába telepítették az első au-
tomatát, amelyet azóta is sokan 
használnak. Több száz menetje-
gyet, időalapú jegyet és bérletet 
vásároltak már itt a szegediek. 
A következő automata Tápéra, 
a Budai Nagy Antal utca elején 
lévő buszmegálló mögé, a Költő 
utca 2. alatti épület oldalfalára 
kerül novemberben.

Egyszerűbb és kényelmesebb: Újszeged után már Tápén is fizethetnek bankkártyával

Készpénzmentes  
jegy- és bérletautomaták
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ERŐS MONDAT. Szijjártó olyan mosollyal fogadta Putyint a reptéren, mintha minimum Teréz anya ér-
kezett volna kicsiny országunkba, hogy megsegítse a szegényeket. Lázár Gergő újságíró, Kolozsvári 
Szalonna

Szeged városfejlesztési alpolgármestere a zöld és jól sétálható városról, a biciklizésről és az iskolákról 

Nagy Sándor: Mondok egy teljesen hétköznapi példát
Egy emberöltő óta dolgozik képviselőként Szegeden. 
Büszke arra, hogy már a kezdetekkor is voltak olyan kol-
légái, akik foglalkoztak a klímaváltozással, amely napja-
inkra megkerülhetetlen téma lett szerte a világon. De azt 
is mondja, ennek a szemléletnek éppúgy be kellett érnie, 
mint a zöld gondolkodásnak. Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester arról is beszél interjúnkban, hogy szerinte 
Szegednél sokkal jobb helyen voltak az iskolák, mint most 
az államnál.

– Még az Összefogás Sze-
gedért Egyesület képvi-
selőjelölti bemutatkozása-
kor mondta azt Botka Lász-
ló polgármester Kozma Jó-
zseffel kapcsolatban, hogy 
már az Árpád-kor óta képvi-
selő Makkosházon. Ha job-
ban belegondolunk, ez a tör-
ténelmi távlat önnek is jár...

– Így van, mindkettőn-
ket 1994-ben választottak 
meg először önkormányzati 
képviselőnek. Kozma József 
közben volt országgyűlési 
meg megyei közgyűlési kép-
viselő is, én viszont folyama-
tosan önkormányzati képvi-
selőként, illetve később al-
polgármesterként dolgoz-
tam.

– Sokat látott...
– Inkább hosszút látott. 

Hosszú ideig néztem a dol-
gokat az önkormányzatnál.

– Maradva a hosszú lá-

tásnál, de kicsit komolyab-
ban folytatva: egy emberöl-
tő óta dolgozik a városhá-
zán. 1994-ben „kicsit más” 
volt Szeged, mint most. Le-
hetett akkortájt sejteni, 
hogy idáig jut a város, ahol 
most tart?

– Vannak sokszor is-
métlődő, nehezen megold-
ható, sőt megoldhatatlan 
kérdések is, amelyek elég 
frusztrálóak is tudnak lenni. 
Hogy egy teljesen hétközna-
pi példát mondjak: nem tu-
dunk adott esetben esőbe-
állót tenni egy buszmegál-
lóba, mert gázvezeték van 
alatta, nem lehet „csak úgy” 
nekiesni és odatenni egy 
ilyen beállót. De szerencsé-
re ezekből van a kevesebb. 
Közhelyszerűen hangzik, de 
drámai tempóban változik 
a világ, és benne Szeged is. 
Mostanra nagyjából minden-

kinek leesett, hogy tényleg 
itt a klímaváltozás. Huszon-
öt éve nem volt ennyire evi-
dens. Voltak már akkor is 
olyan elemei a városfejlesz-
tési elképzeléseknek, ame-
lyek errefelé mentek, de ma-
napság mindent e köré kell 
szervezni, ennek mentén 
kell gondolkodni. Huszon-
öt éve már megvolt például 
a bicikliút a Stefánián, ám 
akkor még nem figyelt senki 
ennyire a kerékpáros közle-
kedésre. De az említett vál-
tozásban benne vannak az 
emberi szokások változásai 
is, például, maradva a bicik-
linél, egyre többen ülnek fel 
kerékpárra. Szeged biciklis 
város lett, sok más autós vá-
rossal szemben – ehhez eny-
nyi időre van, volt szükség. 
Ezalatt megváltozott az utca-
kép is, és bár nálunk sokkal 
több, mint máshol, de még 

m i n d i g 
nem elég 
a kerék-
p á r o s 
p a r k o -
lók szá-
ma. Erre 
társadal-
mi igény 
van. Nem 
e g y s z e -

rűen arról van szó, hogy a 
fenntartható várostervezés 
szempontjából fontos, hogy 
minél többen járjanak bicik-
livel, a szegediek akarnak 
egyre többet biciklizni. Hogy 
ne csak a kerékpározásról 
beszéljek, amikor épült a 
Tesco a Rókusi körúton, még 
nem volt szempont, hogy mi-
nél több zöldfelület legyen a 
parkolóban. Ma viszont a Jó-
zsef Attila sugárúton, a volt 
temető helyén épülő Spar-
nak még a teteje is zöld lesz. 
De mondok egy harmadik 
példát is: a Tiszán 2006-ban 
volt a legmagasabb vízszint. 
Erre is reagálni kellett Sze-
gednek a védmű megépíté-
se, felújítása kapcsán. En-
nek is hatása van arra, mit 
lehet kezdeni a folyóparttal.

– Akkor akármennyire is 
unalmasnak tűnhet kívülről 
egy átlagembernek a mun-

kájuk, valójában megunha-
tatlan.

– És arról még nem is be-
széltem, hogy a kormány ol-
daláról mennyi változás tör-
tént: folyamatosan szűkül 
a mozgásterünk, nemcsak 
nekünk, hanem valameny-
nyi önkormányzatnak. Épp 
ezért igyekszünk megnyerni 
az összes lehetséges nem-
zetközi pályázatot.

– Milyen ehhez hasonló 
változások voltak még fon-
tosak az elmúlt huszonöt 
évben?

– Elvesztettük az isko-
láinkat, ami nagyon fájdal-
mas nekem, de biztos va-

gyok benne, hogy nagyon 
sok kollégámnak, képvi-
selőtársamnak is. Az önkor-
mányzatnak ma nincs befo-
lyása az oktatási rendszer-
re. Meggyőződésem, hogy 
amíg mi voltunk a felelő-
sek az intézményekért, ad-
dig ezek az iskolák sokkal 
jobban működtek. Mi most 
is több iskolát újítunk fel, 
mint a KLIK. De nem csak 
az ablakcsere a fontos, meg 
hogy ki legyen festve idő-
ről időre egy intézmény. Az 
önkormányzat azt is bizto-
sította az iskoláknak, hogy 
saját körülményeiknek, ha-
gyományaiknak megfelelő 
oktatási rendszert vigyenek. 
Szabadabban taníthattak a 
tanárok, egy jobb rendszer-
ben, ezért jobb volt az okta-
tás. Ez nemcsak föntről néz-
ve látszik így, hanem három-
gyermekes apukaként is ta-
pasztalom, tapasztaltam. 
És ezt a változást egyébként 
a gyerekek is pontosan ér-
zik, tudják. Nem az én gye-
rekeimre gondolok, a szege-
di gyerekekről beszélek.

– Közeledve a mostani 
ciklushoz, egy rutinos kép-
viselő és egy rutinos polgár-
mester meg tudja lepni bár-
mivel a másikat a választá-
sok utáni egyeztetéseken? 

– Az a fontos, hogy le-

gyen közös tudásunk. Hogy 
tudjuk, mi minden és ho-
gyan zajlik. Ezért is kell leül-
ni. Nyilván gyorsabban meg-
értjük egymást, hiszen ilyen 
hosszú munkakapcsolatban 
megtanuljuk, hogyan dolgo-
zik, gondolkozik a másik.

– Részben említettük 
már a zöld város programot. 
A véderdő ültetése szép fel-
adat, és ha elkezdődik, ak-
kor nagyon látványos is 
lesz. De beszéljünk a váro-
son belüli feladatokról is. A 
távfűtési rendszer korsze-
rűsítése is ebbe tartozik 
bele, ám ez is messze van 
az átlagembertől. Melyek 
lesznek, lehet-
nek azok a vál-
tozások, ame-
lyeket tényleg 
napi szinten ta-
pasztalhat bár-
ki Szegeden?

– A legfonto-
sabb a folyama-
tos odafigyelés. 
Szeged nagyon jól sétálható 
város: a körgáton belülről a 
központba negyedóra, húsz 
perc alatt el lehet jutni. Ezek 
a sétálható területek még 
fontosabbak lesznek, mint 
eddig. Itt megint egy kicsit 
történelmi távlatokból is kell 
beszélnem: a Kárász utca az 
utóbbi három-négy évben ért 

be. Most már nem az a fon-
tos, hogy szép a díszburko-
lat, hanem hogy egyre-más-
ra nyílnak a kávézók. Ennyi 
idő kellett az üzletek cseré-
lődéséhez. A sétáló belváros 
jó működése hoz prosperi-
tást. Aki sétál, az megáll, leül 
meginni egy kávét, bemegy 
a boltba. Aki autóban ül, az 
nem fog beugrani vásárolni. 
Ezt a multicégek is nézik, ke-
resik. A belvárosi pezsgés-
nek ez is az alapja.

– Ezeket a dolgokat 
mennyire volt nehéz megta-
nulni huszonöt év alatt?

– 1994-ben is voltak 
már Szegeden olyan mér-
nökök, műszaki szakembe-
rek, akik követték ezeket a 
folyamatokat. Nincs nagy 
durranás. Amit mi csiná-
lunk, abban nincs nagy for-
radalmi tett. Ha megnézzük 
az európai városokat, akkor 
azt látjuk, hogy ott is ezek a 
deklarált célok. Az látszik, 
hogy a fenntartható módú 
közlekedési eszközök támo-
gatása valódi sikertörténet, 
amire minden szegedi büsz-
ke lehet.

– 1994-ben SZDSZ-es 
képviselőként választották 
meg. Most a Momentum 
tagjaként nyerte meg a kör-
zetét, és lett újra alpolgár-
mester. Miért változott eny-
nyit és ilyen gyorsan a libe-
rális oldal hazánkban?

– A rövid válasz az, hogy 
az előző pártjaim megszűn-
tek, de én nem szűntem 
meg. Ha picit hosszabban 
felelek, akkor azt kell mond-
jam, alapvetően liberális po-
litikai beállítottságom van, 
de most már sok tekintetben 
változott a véleményem, a vi-
láglátásom. Az alap azonban 
mindig a liberalizmus. És 
mindig igyekeztem azt a po-

litikai szervezetet támogat-
ni, amelyik megfelel ennek a 
politikai nézetnek.  Elvi dön-
tés volt annak idején, hogy 
az Együttet támogattam, és 
az is elvi döntés volt, hogy a 
feljövőben lévő Momentum-
hoz csatlakoztam.

Garai Szakács László

Nagy Sándor: Nem sokat, inkább hosszút látott képviselő vagyok. Fotó: Iványi Aurél

A sétáló belváros jó működése 
hoz prosperitást. Aki sétál, az 
megáll, leül meginni egy ká-
vét, bemegy a boltba. Aki au-
tóban ül, az nem fog beugra-
ni vásárolni. Ezt a multicégek 
is nézik, keresik. A belvárosi 
pezsgésnek ez is az alapja.

S z a b a d a b b a n 
taníthattak a ta-
nárok, egy jobb 
r e n d s z e r b e n , 
ezért jobb volt 
az oktatás. Ez 
nemcsak fönt-
ről nézve látszik 
így, hanem há-
romgyermekes 
apukaként is ta-
pasztalom, ta-
pasztaltam. És 
ezt a változást 
egyébként a gye-
rekek is ponto-
san érzik, tudják.

Nem egyszerűen arról van 
szó, hogy a fenntartható 
várostervezés szempont-
jából fontos, hogy minél 
többen járjanak bicikli-
vel, a szegediek akarnak 
egyre többet biciklizni.
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Vége a menetnek
Ez a rezsim populista. Tehát valamelyest mi magunk va-
gyunk. A rezsim néha felfigyel ránk, meghátrál, ha tüntetünk 
az internetadó ellen, megtorpan, ha leváltják Budapest fő-
polgármesterét, és elgondolkodik, ha veszít a nagyvárosok-
ban. Megijed, s a fenyegetésével ellentétben megígéri: még-
is ad pénzt fejlesztésekre. A rezsim még képes hátralépni, 
igaz, csak egyet vagy kettőt. 

Nagy igazság: a rezsim ettől még rezsim marad. De a 
hétköznapjainkban magunk dönthetünk úgy, hogy más-
ként tesszük a dolgunkat, más normák szerint élünk, mint 
azt a rezsim sugallja, magasabbra tesszük a lécet, amin az-
tán nem alulról bújunk át stikában, hanem tisztességesen 
megugorjuk mindennap. Ilyen módon végtére is hatással va-
gyunk a rezsimre, sőt – erősebbet mondok –megszüntethet-
jük, akármilyen sokan élnek jól belőle. Most még. 

A 2010 utáni hónapokban senki nem gondolta – jelen 
sorok írója sem –, hogy kilenc évvel később olyan érzésekkel 
megyünk neki az önkormányzati választásoknak, hogy talán 
ez az utolsó, amikor még jelezhetjük a hatalomnak: sok lesz 
ez már, elég volt. Haraszti Miklós egy interjúban azt mondta: 
„megszületett az ellenzéki választó”. 

A rezsim láthatóan megijedt. A centrális erőtérben ható 
erők mindent elkövettek annak érdekében, hogy tőle jobb-
ra és balra toljanak mindenkit. A szélre toltak így véletlenül 
sem egyesülhettek, vagy csak nehezen. Ez volt a mesterterv. 
Évek kellettek, mire a politika és a választók megértették: 
ebben a világban nincs más út, mint ellensúlyt alkotni. Ne-
vezzük egyesülésnek, össze-
fogásnak, teljesen mindegy. 
A centrális erőtér és a belő-
le épült Nemzeti Együttmű-
ködés Rendszere ezt ered-
ményezi. A polgár vagy a 
rezsimre szavaz, vagy a le-
bontókra, esetleg duzzog-
va otthon marad, és nézi to-
vább a rezsim működését. 
(Zárójel: a lebontók vajon 
építeni is tudnak?) 

Nagy divatja van annak, hogy klasszisokkal jobb politiku-
sokat várunk el saját magunknál, pedig – a rezsim mi ma-
gunk vagyunk elv mentén – a politikus olyan, mint a publi-
kum, onnan jön, és oda is tart. Nem lesz sokkal jobb, törőd-
jünk bele.

– Maga nem egy James Bond.
– Maga meg nem egy Thomas Jefferson. Szóval egyez-

zünk ki döntetlenben.
Ez a párbeszéd Charlie Wilson amerikai képviselő és 

Gust Avrakotos görög származású FBI-ügynök között hang-
zik el a Charlie Wilson háborúja című filmben. Szóval maguk 
nem Széchenyik, de mi sem vagyunk Táncsicsok vagy már-
ciusi ifjak, pesti srácok meg végképp nem. Ebben a helyzet-
ben ugyanis nem feltétlenül a legjobbjaink a legbátrabbak. 
Idő kell, mire a hitelesség mentén lemorzsolódnak a megél-
hetésiek, ha egyáltalán valaha lemorzsolódnak. Ha nem tet-
szik, tessék felállni, és elindulni a rezsim ellen. 2022 tava-
sza nincs olyan messze, csak szólok.

2019. október 13-án léket kapott a rezsim, de ettől még 
úszik a tengeren: mulatósra üzekedés, lyukas zokni, olcsó 
bor, por. No nem mintha ez meglepő lenne. A ló néz, a csi-
kó lát. A rezsim kapott egy ütést, de a menetnek vége, leül a 
sarokba, kivasalják az arcát, jegelik a tarkóját, és az edzője 
arcába üvölti a taktikát. Két hírmondat, egy nap különbség-
gel: Újabb ellenzéki átrendeződés, a Momentum tört előre, 
valamint Kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a NAV 
a Momentum székházában. Nehéz nem összefüggőként ol-
vasni a két információt. A rezsim tehát teszi tovább a dolgát, 
mert nem tud mást tenni, csak rezsimként működni. És így 
lesz, amíg nem mondják neki elegen, hogy sok lesz ez már, 
elég volt.

Cservenák Zoltán

Vélemény

Bácsi János: Még mindig nem a gyereket tanítjuk, hanem a tankönyvet

Csökkentenék az iskolaelhagyást
tani egy-egy órát. A gyakorlat 
lényege, hogy a képzésben 
részt vevő tanárok ülnek be 
az iskolapadba, és végzik el 
a csoport- és egyéni feladato-
kat, hogy képessé váljanak az 
ilyen típusú órák megszerve-
zésére. Bácsi János szerint ez 
az utóbbi harminc év legsike-
resebb pedagógiai programja 
lehet.

Az alsóvárosi iskola ta-
nárainak közel 90 százaléka 
vesz részt a programban. Ed-
dig az SZTE tágabb vonzás-
körzetében (Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád) ezernél 
több tanár teljesítette a kép-
zést. Ez a szám rövid időn 
belül háromezerre emelked-
het, mert jelenleg is folynak 
képzések több szegedi és ré-
gióbeli iskolában.

– Kétfajta módon mé-

rik a pedagógiai munkát  
– mondta a szakember. 
– Az eredményesség és a 
hangulat alapján. Előbbi azt 
jelenti, hogy az átadott tu-
dásanyag mekkora részét 
sajátították el a diákok; 
utóbbi pedig azt, hogy meny-
nyire szívesen tanulnak. Ha 
e kettőben egyszerre tud az 
iskola előrelépni, akkor ke-
vesebb lesz az iskolaelha-
gyó gyerek.

Bácsi János szerint a ma-
gyar iskola a deklaratív tu-
dásra épít – vagyis tananya-
got tanít, és nem foglalkozik 
azzal, hogy ezt a tudást ho-
gyan képes a diák alkalmaz-
ni. Jobb volna a procedurális 
tudásra építkezni, amelynek 
lényege, hogy a megszer-
zett tudásanyag (gyakorlati) 
használatára tanít meg.

A gyerekek azért motiválatlanok, mert olyan feladatokat 
akarunk velük megoldatni, amikre nem képesek. Az a baj, 
hogy mi még mindig tantervet és tankönyvet tanítunk, hol-
ott a gyereket kellene – mondta Bácsi János, az SZTE Ju-
hász Gyula Gyakorló Általános Iskola igazgatója az iskola-
elhagyás csökkentését célzó pedagógus-továbbképzésen, 
a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskolában.

Az EU finanszírozta pedagógi-
ai program arra tesz kísérle-
tet, hogy csökkentse a korai 
iskolaelhagyók számát. Ha-
zánkban hozzávetőleg a diá-
kok 10-12 százaléka a tankö-
telezettség vége előtt (ez ná-
lunk 16 év!) elhagyja az isko-
lát. Mindennek hátterében a 
szakember szerint alapvetően 
társadalmi okok állnak. A gye-
rekek olyan családi mintát lát-
nak és követnek, amely nem 
teszi érdekeltté őket a tanu-
lásban. Hiába a törvényi sza-
bályozás az iskolai hiányzások 

ügyében, annak visszatartó 
ereje alig kimutatható.

Bácsi János elmondta, 
hogy a gyerekeket akarják ér-
dekeltté tenni a tanulásban, 
s ezt élet- és élményszerű-
séggel, kevés elmélettel, sok 
gyakorlattal, csoport- és egyé-
ni feladatok alkalmazásával 
igyekeznek elérni. A tanárok-
nak olyan tanítási órákat szi-
mulálnak, amelyek a gyakor-
latban mutatják be, hogyan 
lehet a korábbiaknál sokkal 
élvezetesebb, a gyerekekre 
szabott feladatokkal megtar-

Szabó Sándor írásban  
és szóban is kérdezte  

a Belügyminisztériumot  
a közterületen hagyott,  

lejárt műszaki 
érvényességű autók 

elszállításáról. 

a városképet mindenképpen 
rombolják, és foglalják a par-
kolóhelyeket is.

A jelenlegi jogszabály 
szerint ezeket az autókat 
sem a rendőrség, sem a köz-
terület-felügyelet nem távo-
líthatja el. Ezen szeretne vál-
toztatni a szegedi képviselő.

Szabó Sándor három 
hete írásban kérdezte a té-
máról Pintér Sándor belügy-
minisztert, de elutasító vá-
laszt kapott. Pontosabban 
arra a kérdésre, hogy miért 
nincs eljárási joga a lerob-
bant autók ellen a rendőr-
ségnek és a közterület-fel-
ügyeletnek, azt a választ 
kapta, hogy a járművek eltá-
volítása „nem tartozik a rend- 
őrség feladatkörébe”.

Az országgyűlési képvise-
lő arról is kérdezte a Belügy-

minisztériumot, tervezik-e 
a KRESZ módosítását asze-
rint, hogy ne csak a rend-
számtábla hiánya, hanem az 
érvényes műszaki hiánya is 
(ha van rendszámtábla, ak-
kor is) elég legyen az ottha-
gyott autók elszállítására. A 
válasz egyértelmű volt: nem 
tervezik a KRESZ módosítá-
sát.

Szabó Sándor szóban is 
feltette kérdéseit az Országy-
gyűlésben. Pogácsás Tibor, 
a Belügyminisztérium állam-
titkára azt mondta: a KRESZ 
a forgalomban lévő jármű-
vek műszaki állapotáról és 
a közlekedésben részt vevő 
járművekről rendelkezik, a 
forgalmat akadályozó vára-
kozást és parkolást szabá-
lyozza. 

A KRESZ ugyanakkor 

nem rendelkezik a szabályo-
san kialakított parkolókban 
és a parkolás elől el nem 
tiltott területeken várako-
zó járművekről. „Ez így van 
rendjén” – mondta válaszá-
ban az államtitkár.

Pogácsás szerint vannak 
olyan járművek is, amelye-
ket ősszel kivonnak a for-
galomból, de tavasszal újra 
forgalomba helyeznek, és az 
önkormányzatnak kell eldön-
tenie, engedélyezi az ilyen 
járművek tárolását a közte-
rületeken, vagy sem. Az ál-
lamtitkár arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a KRESZ soha 
nem szabályozta a forgalom-
ban nem lévő, de rendszám-
mal rendelkező, szabályo-
san várakozó járművek par-
kolását, és ezekkel a rendőr-
ség sem foglalkozott eddig.

Hónapokig állt a Bertalan híd szegedi hídfője alatt gazdátlanul, 
elhanyagoltan a piros Opel Corsa és a szürke Ford Ranger, 

akadályozva a közlekedést és a parkolást, csúfítva a környezetet. 

Szabó Sándor a városkép megőrzése, a környezetszennyezés elkerülése érdekében kérdezett a parlamentben

Lerobbant, közterületen hagyott autók
Szabó Sándor szegedi or-
szággyűlési képviselő azt 
szeretné elérni, hogy a for-
galomból kivont, tehát a le-
járt műszaki érvényességű, 
de rendszámmal rendelke-
ző járműveket eltávolíthas-
sák a közterületekről.

Szegeden és más nagyváro-
sokban, így Budapesten is 
problémát okoz, hogy egy-
re több parkolóhelyet foglal-
nak el a lejárt műszaki érvé-
nyességű, de rendszámtáb-
lával még rendelkező autók. 
Szabó Sándor nemrégiben 
arra hívta fel a figyelmet az 
Országgyűlésben, hogy ezek 
az autók akár környezet-
szennyezők is lehetnek, de 

A rezsim kapott 
egy ütést, de a 
menetnek vége, 
leül a sarokba, 
kivasalják az ar-
cát, jegelik a tar-
kóját, és az edző-
je arcába üvölti a 
taktikát.
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Gregor Józsefre emlékeztek a Panteonban
Tizenhárom éve, hogy nincs 
köztünk Szeged buffóbasz-
szistája. Az operabarátok 
nem feledik Gregor Józse-
fet, aki 2003-ban kapta 
meg a Szeged díszpolgára 
címet. Gyüdi Sándor, a Sze-
gedi Nemzeti Színház zene-
igazgatója, Vajda Júlia, a 
színház örökös tagja, Gre- 
gor József egyik kedvenc 
partnere, Száz Krisztina, a 
Filharmónia Magyarország 
szegedi irodavezetője, Ta-
kács Mária, Gregor József 
özvegye, valamint a Sze-
gedi Operabarátok Egye-
sülete együtt emlékezett a 
Dóm téri Panteonban Gre- 
gor József szobránál. Mi-
után megkoszorúzták a 
Bánvölgyi László által ké-
szített bronz mellszobrot, 
együtt elénekelték az Elin-
dultam szép hazámból kez-
detű népdalt, Gregor József 
egyik legkedvesebb dalát.

Megkoszorúzták a 2006-ban elhunyt operaénekes szobrát. 
Fotó: Iványi Aurél Gyerekek, laptop, robot. Fotó: Iványi Aurél

Új laptop a tápéi fiókkönyvtárnak
Rendhagyó órát tartott a robotikáról a tápéi 
fiókkönyvtárban a Petőfi Sándor Általános 
Iskola Bálint Sándor Tagiskolája hatodikos  
diákjainak Piri Ildikó, a Somogyi-könyvtár 
igazgatóhelyettese, utána pedig a gyerekek 
építőkockákból, szenzorokból és tápegysé-
gekből könyvcipelő robotokat építettek. 

A fiókkönyvtár egy laptoppal is gazda-
godott, amely Szécsényi Rózsa és Kormos 

Tibor támogatásával került az intézmény-
be. Andóczi Balogh Éva, a Somogyi-könyv-
tár munkatársa elmondta, hogy az önkor-
mányzati képviselők eddig is rengeteg se-
gítséget nyújtottak a fiókkönyvtáraknak, 
hiszen például Tápén Szécsényi Rózsa tá-
mogatásával sikerült légkondicionáló be-
rendezést szerelni a tetőtérben lévő könyv-
tárhelyiségbe.

A Moszkvai körúton lévő in-
tézményben női és férfi át-
meneti szállás, valamint női 
és férfi krízisellátó egység 
áll a hajléktalanok rendelke-
zésére. Az átmeneti szállást 
minimális térítési díj megfi-
zetése ellenében maximum 
két évig vehetik igénybe a rá-
szorulók. Annak a tíz nőnek 
és huszonnégy férfinak, aki 
itt él, rendszeres jövedelme 
van, többen a szállóról jár-
nak dolgozni.

A 96 éves Petneházi At-
tiláné azonban napközben 
az ágyában olvas. Lakása 
nincs, családtagjai sem tud-
nak gondoskodni róla, ezért 
itt talált menedékre. Azt 
mondta, nagyon jó a közös-
ség, jól kijön a két szobatár-
sával. Van orvosi ellátás, a 
gondozók odafigyelnek rá. 

A Moszkvai körúti intéz-
mény november elsejétől 
fogadja azokat a nőket és 
férfiakat, akik a krízisszál-
láson vészelhetik át a téli 
napokat. Novkov Veszelin-
ka, az önkormányzat hu-
mán közszolgáltatási irodá-
jának vezetője elmondta, a 
város felújította ezt a szer-
vezeti egységet, a konvek-
torokat radiátorokra cserél-

ték, a vizesblokkban pedig 
új vízmelegítő berendezést 
szereltek fel. A felújítás 
10 millió forintba került. 
Este 6 órától várják a haj-
léktalanokat a női és férfi 
részlegen, ahol reggel 8 
óráig tartózkodhatnak. Ki-
lenc nőnek és ötven férfi-
nak tudnak helyet biztosí-
tani, hogy ne az utcán kell-
jen tölteniük a hideg éjsza-
kákat. Azokat, akik nagyon 
rossz fizikai állapotban, il-
letve elhanyagolt ruházat-
ban érkeznek, fertőtlenítő 
konténerbe irányítják, ahol 
a szakemberek elvégzik a 
szükséges eljárásokat. Utá-
na foglalhatják el a helyü-
ket a szálláson.

Ezenkívül az intézmény 
olyan ellátásokat, szolgálta-
tásokat is nyújt, amelyek se-
gítik a rászorulókat. A szál-
láson például külön szekré-
nyekbe zárhatják el az ér-
tékeiket, így reggel távozás 
előtt mindenki visszakapja 
a személyes tárgyait. A szak-
emberek azt mondják, ele-
gendőek lesznek télen a je-
lenlegi szálláshelyek, ugyan-
is nagyon ritka, hogy teljes 
kihasználtsággal működik a 
krízisrészleg.

Felkészült a téli krízisidőszakra
a Moszkvai körúti 
hajléktalanszálló 

November elsejétől ötvenkilenc hajléktalan töltheti az éj-
szakát a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenn-
tartott Moszkvai körúti szociális intézmény krízisellátó 
részlegében. Az önkormányzat 10 millió forintos felújítást 
végzett az intézményben.

Drabant István és felesége  
az Ács utca 1. előkertjébe ülteti el a rózsákat.

Sokan várták a múlt héten 
a Kodály téren, hogy megér-
kezzen a rózsatöveket szállí-
tó teherautó. Molnár Zoltán 
újonnan megválasztott kép-
viselő gyorsan hozzálátott 
segítőivel az osztásnak.

Drabant István és fele-
sége az Ács utca 1.-ből ér-
kezett, s elmondták, hogy 
az épület előkertjébe ültetik 
majd a rózsákat. Már a ta-
vaszi virágosztás alkalmával 
is vittek növényeket. Mivel a 
ház minden lakója imádja a 
virágokat, közösen gondoz-
zák azokat. – Vannak már 
ott tulipánok, azok mellé ke-
rülnek a rózsák – mondta a 

férfi. Gáspár Istvánné szin-
tén a házuk előtt lévő kis-
kertbe ülteti majd a növé-
nyeket. Összesen húsz tö-
vet vitt el. Török János a Sík 
Sándor utcából érkezett. – 
Minden virágosztáson ott va-
gyok, mert ezeknek az akci-
óknak köszönhetően szépül 
a lakókörnyezetünk – mond-
ta a férfi, aki szintén az elő-
kertet díszíti majd a virágok-
kal.

A rózsák Szőregről érkez-
tek. Az ötlet Avramov And-
rás fejéből pattant ki, aki 
ott volt a helyszínen. – Négy 
éve kezdődött ez a program, 
amelynek célja a városré-

Több ezer szőregi rózsatövet osztottak ki öt városrészben az új képviselők

Rózsák kerülnek a tulipánok mellé

Az Északi városrészben 2300 rózsatövet osztott ki Molnár Zoltán képviselő. Fotók: Szabó Luca

szek közötti együttműködés 
erősítése, illetve a szőregi ró-
zsa népszerűsítése. Nagyon 
örülök, hogy több ezer ró-
zsa díszíti majd Szegedet – 
hangsúlyozta a frissen meg-
választott szőregi képviselő.

Több ezer szőregi rózsatövet osztottak ki öt városrészben 
az újonnan megválasztott képviselők. Tavasszal már az 
Északi városrészben is virágozni fognak a rózsák.

– 2300 rózsatő talált 
most gazdára. Nagyon ko-
molyan veszik a szegediek 
a Virágos Szeged programot 
– magyarázta Molnár Zoltán, 
az Északi városrész képvi-
selője.



2019. november 9., szombat

A Petőfi-telepi Művelődési Ház  
FOTÓPÁLYÁZATOT 

hirdet  
„Mossuk össze a múltat a jelennel” 

címmel.  
A pályázóknak egy fényképen kell ábrázolni Szeged egy épületének, utca- 

vagy városrészének mai és régebbi arculatát. 
 A cél az, hogy az elkészült alkotások érzékeltessék, 

hogyan kapcsolódik össze a múlt és a jelen egy város életében, 
a fotóművészet eszközeivel. 

A képek készülhetnek montázs- vagy bármilyen más 
képszerkesztő technikával is.  

A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet. 
A pályázatra minden pályázó 

maximum három fényképpel nevezhet. 
 

A pályázat egyfordulós 
Összdíjazás: 300.000 Ft értékű ajándékutalvány. 

 
A pályaművek beadásának határideje: 2019. november 25.  

 
Regisztráció: 

2019. október 1-től november 15-ig. 
Eredményhirdetés: 

2019. december 03-án. 
 

A pályázatot bemutató kiállítás  
2019. december 3-tól 2020. január 22-ig  

a Petőfi-telepi Művelődési Házban, 
2020. január 22-től vándorkiállítás formájában 

a hat lakóterületi művelődési házban. 
A pályázat részleteiről, formai és technikai követelményeiről tájékozódjon 
a http://szegedimuvhazak.hu/petofitelepi-m-h/programajanlo/151-mossuk-

osssze-a-multat-a-jelennel-palyazat weboldalon található pályázati 
felhívásunkból. 
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Elektromos 
töltőállomás

a Teslával 
együttműködésben

A közlekedés zöldítésének je-
gyében Szegeden is új elekt-
romos töltőállomás épül év 
végéig a Teslával együttműkö-
désben, az egyik hipermarket 
parkolójában.

Szegeden ingyenes töl-
tőállomás található a Zász-
ló utca 10. (a TIK mellett) és 
a Kossuth Lajos sugárút 47. 
szám alatt (az NKM-székház-
nál), továbbá az SZKT Csáky 
utcai trolitelepén.

Az e-mobi.hu térképe 
alapján a Torontál téren, a 
Népkert soron, a Felső Tisza 
parton (a vízi sporttelepen), a 
Petőfi Sándor sugárút 83/A, a 
Moszkvai körút 25., a József 
Attila sugárút 122. alatt, vala-
mint a Víztorony téren is talál-
ható elektromos töltő.

A Petőfi-telepi Művelődési Ház 

FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdet 

„Mossuk össze a múltat a jelennel”
címmel. 

A pályázóknak egy fényképen kell ábrázolni Szeged egy épü-
letének, utca- vagy városrészének mai és régebbi arculatát.   

A cél az, hogy az elkészült alkotások a fotóművészet eszköze-
ivel érzékeltessék, hogyan kapcsolódik össze a múlt és a jelen 

egy város életében.
A képek készülhetnek montázs- vagy bármilyen más

képszerkesztő technikával is. 
A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet. A pályázatra minden 

pályázó maximum három fényképpel nevezhet. 
A pályázat egyfordulós.

Összdíjazás: 300.000 Ft értékű ajándékutalvány.
A pályaművek beadásának határideje: 2019. november 25. 

Regisztráció:
2019. október 1-től november 15-ig.

Eredményhirdetés:
2019. december 3-án.

A pályázatot bemutató kiállítás 
2019. december 3-tól 2020. január 22-ig 

a Petőfi-telepi Művelődési Házban,
2020. január 22-től vándorkiállítás formájában

a hat lakóterületi művelődési házban lesz megtekinthető.
A pályázat részleteiről, formai és technikai követelményeiről 

tájékozódjon
a http://szegedimuvhazak.hu/petofitelepi-m-h/programajan-

lo/151-mossuk-osssze-a-multat-a-jelennel-palyazat weboldalon 
található pályázati felhívásunkból.

Lakossági igények alapján indult meg a beruházás.

Közel kilencven új parkolót 
alakítanak ki Makkoshá-
zon. A beruházás lakossági 
igények alapján indult meg, 
és 76 millió forintba kerül. 

A beruházás két képviselő 
– Mészáros Tamás és Koz-
ma József – körzetét érin-
ti. A Lomnici utca mellett a 
Dandár és a Kemes utcá-
ban is épülnek új parkolók. 
Mészáros Tamás elmondta, 
hogy annak idején, amikor 
a lakótelepet tervezték, nem 

számítottak annyi autóra, 
amennyi most van. Az utóbbi 
időben már nem igazán tud-
ták szabályosan megoldani 
a parkolást az ott élők, ezért 
keresték meg a képviselő-
ket. Végül lakossági fórumo-
kon dőlt el, hogy hol építse-
nek új parkolókat.

A munkálatokat hama-
rosan befejezi a kivitelező, 
mely utána parkosítást is 
végez. A parkolók egy része 
elkészült, s már birtokba is 
vették az ott lakók.

Szegedi vegyészt is jelöltek
a Prima Primissima díjra

Fülöp Ferenc vegyészt, egyetemi tanárt, az MTA Szegedi Aka-
démiai Bizottságának elnökét is jelölték idén a Prima Primis-
sima díjra a magyar tudomány kategóriában. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagját tanulmányai és karrierje is 
Szegedhez köti. A Gyógyszerésztudományi Kar korábbi dékán-
ja több mint hatszáz írásával a legtöbbet publikáló magyar ve-
gyészek közé tartozik, szabadalmainak száma meghaladja a 
harmincat. Fülöp Ferenc szerint azonban nem a számok, ha-
nem egy kutató egyénisége, szellemisége a legfontosabb. A tíz 
kategória három-három jelöltje közül a díjazottakat titkos sza-
vazással választja ki az alapítvány kuratóriuma. A magyar saj-
tó kategóriában egyébként a szegedi kötődésű Exterde Tibor 
szerkesztő-műsorvezető is kapott jelölést.

Új parkolók a Lomnici utcában

tervezett 48 kishajós befo-
gadóképességét akár 72 fé-
rőhelyesre emeljék.

Az úszómű acélszerkeze-
te 45 tonnát nyom, a faszer-
kezettel és egyéb felépítmé-
nyekkel együtt pedig az össz- 
súlya 75 tonna.

Július óta több mint húsz 
ember dolgozik a tápéi tele-
pen, hogy határidőre elké-
szüljön a hatalmas vízi épít-
mény, amely igazi turisztikai 
látványosság lesz. A közpon-
ti, 300 négyzetméteres ré-
szen lesz büfé, és egy szín-
padot is kialakítanak rajta.

November második felében tehetik vízre, és Tápéról a 
partfürdőig úsztatják a Tiszán a hatalmas úszóműves ki-
kötőt. Igazi turisztikai különlegesség lesz a 75 tonnás vízi 
építmény, amelyet az újszegedi oldalon rögzítenek. A pon-
tonszerkezeten büfé, pihenőrész és színpad is helyet kap.

Jelenleg szerelnek, hegesz-
tenek, festenek, a korrózió-
védelmen dolgoznak a szak-
emberek Tápén, a Mahart 
Tiszayacht üzemében. Há-
romszázmillió forint uniós tá-
mogatással épül az úszómű-
ves kikötő. A hatalmas vízi 
monstrum főbb elemeit a 
tápéi üzemben gyártjuk  
– mondta Molnár János pro-

jektmenedzser. A központi 
móló alapját egy 27 × 11 mé-
teres ponton alkotja, amely-
hez acélszerkezetű bejáróhíd 
kapcsolódik majd. A közpon-
ti egységhez csatlakoznak a 
kishajók számára épített ki-
kötőmólók. Összesen nyolc 
ilyen lesz, de az építmény 
idővel bővíthető annak ér-
dekben, hogy az eredetileg 

Képünkön a kikötő központi eleme. A 27 × 11 méteres pontonra kerül a felépítmény. Fotó: Szabó Luca

Igazi turisztikai különlegesség lesz a 75 tonnás vízi építmény a partfürdőnél

Tápén készül  
a Tisza legnagyobb úszó kikötője

– Amikor ez teljesen ösz-
szeáll, akkor sólyapályán ke-
rül vízre az úszómű (a sólya 
hajók partra húzásához, le-
eresztéséhez használt, eny-
he lejtésű, parton létesült 
csúsztatópálya – a szerk.). A 
pontonnal még nincs vége a 
projektnek, hisz ide 14 mé-
teres bejáróhíd csatlakozik, 
és 18 méteres támrudak, 
amelyek eltartják a parttól 
az úszóművet – mondta Mol-
nár János.

Ha minden a tervek sze-
rint alakul, áprilisban nyithat 
Szeged új kikötője.
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A szőregi, aki kétszer bokszolt
a legendás Muhammad Alival

Joe Bugnerről írt nemrégi-
ben az Index. Bugner leg-
nagyobb eredménye, hogy 
1976-ban Európa-bajnoki 
címmérkőzésen háromszor 
padlóztatta és végül legyőz-
te a brit Richard Dunnt. Má-
sik nagy sikere, hogy két 
mérkőzést vívott a legen-
dás Muhammad Alival. 

Joe Bugner Kreul József né-
ven született 1950. március 
13-án, Szőregen. Édesanyja 
egyedül nevelte, de 1956-
ban Jugoszláviába ment a 
fiával. Hónapokig éltek egy 
osztrák menekülttáborban, 
majd engedélyt kaptak, hogy 

Az Én a vízilovakkal vagyok 
című Bud Spencer-filmben 

a rosszfiút, 
Ormondot alakította.

Angliában telepedjenek le, 
mint ötvenhatos menekül-
tek.  

Bugner 1958-ban kez-
dett bokszolni, 1970-ben 
pedig már legyőzte Johnny 
Prescottot, az igencsak jó 
nevű bokszolót. 1973-ban 
Rudi Lubbers legyőzése 
után kapta meg a lehetősé-
get arra, hogy Las Vegasban 
bokszolhasson Muhammad 
Alival, aki pontozással győ-
zött. Bugner állta az ütése-
ket, nem borult meg a ring-
ben.

1974-ben Bugner meg-
vívott Frazierrel is, igaz, a 
másik legendától is kika-
pott pontozással. 1974-ben  
Európa-bajnok lett, 1975-
ben pedig jött a második 

meccs Alival, a legenda 50. 
meccsén. Bugner újra vere-
séget szenvedett.

„Be kell vallanom, sok-
kal keményebb fickó, mint 
gondoltam. Olyan jó, hogy 
ha visszavonulok, biztosan ő 
lesz a világbajnok. A többiek, 
Frazier, Norton és Foreman 
nem ilyen szívósak, és nem 
tudnak így ütni. Néhányszor 
bizony csípett, ahogy odavá-
gott” – nyilatkozta Ali Bug-
nerről a mérkőzés után.

A 37 éves korában visz-
szavonult Bugner filmezett 
is, Bud Spencer mellett ala-
kított rosszfiút például az Én 
a vízilovakkal vagyok című 
filmben. A szöregi származá-
sú Bugner jelenleg Ausztrá- 
liában él.

Joe Bugner és Muhammad Ali. Fotó: Getty Image

Helyreállították a dorozsmai szélmalom vitorláját. A nem 
mindennapi, bonyolult munkát a levegőből és a földről is 
megörökítették.  

Nemrégiben született újjá a dorozsmai szélmalom, amely-
nek letört az egyik vitorlája. A rekonstrukciós munkálatok so-
rán az új vitorlával együtt új szelestengely (nagybálvány) és 
fordítókocsi is felkerült. A helyreállítási munkálatokat koor-
dináló Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 
tájékoztatása szerint hosszú út vezetett idáig, mivel szinte 
alig van szakember egy ilyen műalkotás tervezésére és kivi-
telezésére.

Az örökségvédelmi hatóság által jóváhagyott tervdo-

kumentációt a Tamás Malom Kft. készítette: Tamás Péter 
faipari technikus, gépészmérnök, Balázs György országos 
hírű molinológus és Kocsis Barnabás okleveles építészmér-
nök. A kivitelezést Kovács Gergely Gábor orfűi malomépítő 
nyerte el, 6,8 millió forintos árajánlatával.

A vitorla helyreállítása szakmai körökben is kuriózum-
nak számít, mivel az új, 608 centiméter hosszú, 1,7 köb-
méter térfogatú, mintegy 2,8 tonna tömegű szelestengely 
méretéből adódóan speciális felkészülést, szakértelmet és 
tárgyi feltételeket igényelt mind a beszerzés és a szállítás, 
mind a műhelymunka és a beépítés. A szelestengelynek al-
kalmas fát Szlovéniában, a Júliai-Alpokban választották ki, 
innen szállították kamionnal Orfűre. Itt a speciális szárítás 

után egyedi eszközökkel, az ország legnagyobb esztergaké-
seivel munkálták meg a faanyagot. A dorozsmai malomnál 
a keresztágakkal felszerelt szelestengelyt daruval emelték 
be a mindössze néhány centiméterrel szélesebb fanyíláson 
keresztül.

A szélmalom vitorlájának helyreállítási munkálatait meg-
örökítő videó a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági 
Szolgálata megbízásából készült. A felvétel Németh Norbert 
(N2Photo.hu) alkotása; a videó utolsó két snittje a kész ma-
lomról Zombori István lokálpatrióta munkája. A videó itt te-
kinthető meg:

https://drive.google.com/open?id=1dNivLQrj8nRek-
8NIo9c6r3oSEWCpjuwS

Dorozsmai szélmalom: 
a Júliai-Alpokban 

választották ki 
a szelestengelynek 

alkalmas fát
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világú, latin ritmusokkal fű-
szerezett műve már szám-
talan generációt meghódí-
tott. Jövő nyáron Alföldi Ró-
bert rendezésében láthatja 
a közönség a sikerdarabot, 
a Zikkurat Színpadi Ügynök-
ség produkciójaként. 

A West Side Storyt a Ró-
meó és Júlia történetéből 
inspirálódva szerezte Berns- 
tein. Ez a történet azonban 
New Yorkban, az 1950-es 
években játszódik. Két rivá-
lis, különböző etnikai hátte-
rű banda, a Jets és a Sharks 
harcát követhetjük végig, 
miközben Tony és a Puerto 
Ricó-i Maria szerelembe es-
nek egymással.

A produkció ősbemuta-
tóját 1957-ben tartották a 

Broadwayn, és rögtön hat 
Tony-díj-jelölést is besepert, 
a filmadaptáció pedig tíz 
Oscart kapott. Azóta folya-
matosan inspirálja a szín-

házi és filmes alkotókat – 
2020-ban Steven Spielberg 
készít belőle új verziót a mo-
zivászonra.

A West Side Story kulti-
kus alapművé nőtte ki ma-
gát. Bernstein lánya, Jamie 

Bernstein szívhez szóló in-
doklása szerint nem is lehet 
ez másképp, hiszen a fan-
tasztikus zenei világ mellett 
a történet a szeretet gyűlö-
let feletti győzelméről szól, 
miközben olyan, a mai na-
pig fontos kérdésekről be-
szél, mint az idegen kultú-
rákkal szembeni félelem és 
a rasszizmus mérgező je-
lensége.  

Ritkán láthatják tehát a 
szabadtéri nézői a lenyűgö-
ző darabot, érdemes már 
most készülni a jövő nyári 
bemutatóra. Alföldi Róbert 
rendezése 2020. augusz-
tus 14-én, 15-én, 16-án, 
20-án, 21-én és 22-én lát-
ható majd a Dóm téri szín-
padon.
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Klebelsberg ezüst oklevele, Dózsa keresztje,
Szeged 529 éves pecsétje a Fekete házban

Kő és vas ágyúgolyók a 16–17. századból.

A kiállítás december 31-éig látogatható a Fekete házban.

Bogi Lujza szegedi ötvös-
mester készítette.

Ugyancsak a kiállításon 
látható ritkaság Szeged 
város 1490-ből szárma-
zó pecsétnyomója, amely-
nek feje ezüstből, nyele ke-
ményfából készült.

Híres-hírhedt történelmi 
eseményeket is megidéz-
nek a tárlaton, például a 

boszorkánypereket, de az 
érdeklődők megismerhetik 
Szent-Györgyi Albert sze-
gedi működését vagy a na-
gyárvíz pusztításának pilla-
natait és következménye-
it is.

A város történetét be-
mutató kiállítás 2019. de-
cember 31-éig várja a láto-
gatókat.

A Fekete házban izgalmas történeti kiállítás várja az ér-
deklődőket év végéig, amelyen elsősorban Szeged törté-
netének tárgyi emlékeit mutatják be: a több ezer éves kel-
ta edényektől egészen napjainkig kísérhetik végig Szeged 
történetét.

A tárlat célja, hogy megmu-
tassa azokat a helyeket, 
történéseket és szereplő-
ket, amelyek és akik meg-
határozták a város elmúlt 
évszázadainak alakulását.

A kiállításon találkoz-
hatnak ikonikus jelentő-
ségű tárgyakkal: a Dó-
zsa-kereszttel, a doberdói 
fával vagy éppen egy Sztá-
lin-fejes Kossuth-címerrel. 
Természetesen a jeles év-
fordulón a Szeged szabad 
királyi városi jogát biztosí-
tó kiváltságlevél is megte-
kinthető. A III. Károly által 
aláírt okirat 1719. május 
21-én született; a kiváltsá-

got ugyan már 1712-ben 
elfogadta az országgyű-
lés, de a kamarilla évekig 
bürokratikus akadályokat 
gördített a latin nyelvű do-
kumentum elfogadása elé. 
A kiváltságlevél tartalmát 
most lefordítva, magyar 
nyelven is olvashatják a 
tárlat látogatói.

Először mutatják be a 
nagyközönségnek azt az 
ezüstlapból domborított  
díszpolgári oklevelet, ame-
lyet a város közgyűlése 
adományozott 1930-ban 
Klebelsberg Kunó egykori 
kultuszminiszternek. A be-
cses tárgyat Szöri Józsefné 

A darab mai napig olyan fontos kérdésekről beszél, mint az idegen kultúrákkal szembeni félelem

Alföldi Róbert rendezi a West Side Storyt a szabadtérin
Szívhez szóló Rómeó és Júlia történet, bandaháború, latin 
temperamentum, Leonard Bernstein zenéje. Jövő nyáron 
mutatják be a Szegedi Szabadtéri Játékokon Alföldi Ró-
bert rendezésében a West Side Storyt.

Szívhez szóló Rómeó és Jú-
lia történet, bandaháború, 
latin temperamentum, Leo-
nard Bernstein zenéje. Jövő 
nyáron mutatják be a Szege-
di Szabadtéri Játékokon Al-
földi Róbert rendezésében 
a West Side Storyt.    

A legendás musical pre-
mierje zárja 2020 augusztu-
sában a Szegedi Szabadtéri 
Játékokat: a West Side Sto-
ry ismét szerepel a Dóm téri 
színpad műsorán. 1965-
ben itt láthatta először a da-

rabot a magyar közönség. 
A szegedi fesztivál évtize-
dek óta világhírű musicalek 
hazai bemutatójának szín-
helye. Magyarország Bro-
adwayének is nevezhetjük 
a szabadtérit, ahol korunk 
legnépszerűbb műfaja, a 
ma népoperája kiemelt sze-
repet kap: számos musical-
siker innen indult el itthoni 
hódító útjára.

Leonard Bernstein nagy-
szabású, Hollywood arany-
korát idéző, gyönyörű zenei 

2020. augusztus 
14-én, 15-én, 16-
án, 20-án, 21-én 
és 22-én West 
Side Story a sza-
badtérin.

Alföldi Róbert rendezés közben. Archív fotó

1965-ben egy angol társulat
játszotta Bernstein musiceljét

a Dóm téri színpadon
Bernstein musicelje kasszasiker volt 1965-ben Szege-
den, hónapokkal a bemutató előtt minden jegy elkelt 
valamennyi előadásra. Egy angol társulat adta elő a da-
rabot, melyet John Gregory rendezett. A díszletet Helen 
Dines tervezte. Mariát Lucille Graham, Tonyt Brian Bea-
ton, Anitát Astra Blair, Bernardót pedig Geoffrey Chard 
játszotta. Az előadásban felléptek a Harlequin Ballet 
táncosai is. Azt írták akkor az újságok, hogy a Harlequ-
in nem volt nagy létszámú, ezért a szegedi vendégsze-
replésre kiegészítették a társulatot. Negyven táncos és 
énekes népesítette be a Dóm téri színpadot. William 
Reid vezényletével hangzott fel Bernstein muzsikája a 
szabadtéri zenekarának előadásában. A korabeli tudó-
sítások szerint az együttes példásan helytállt, amiben 
nem kis része volt a partitúrát betanító Szalatsy István 
karmesternek.

1965-ben Lucille Graham 
alakította Máriát 

a Dóm téren. 
Forrás: Youtube
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Mit látunk, hol járunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Csemegebolt, kirakatverseny és az órás Tóth 
Szeged utcaképét, hangula-
tát napjainkban is nagyban 
meghatározzák a kirakatok, 
a különböző boltok és üzle-
tek. Nem volt ez másképp a 
múltban sem: a 19. század-
tól kezdődően találunk „bol-
tos” fotókat a Móra Ferenc 
Múzeum gyűjteményében.

Egy-egy büszke bolttulajdonos 
már az 1800-as években is 
szívesen fotóztatta magát az 
üzlete előtt, ezzel is jelezve a 
bolt különlegességét. Ez tör-
tént 1891-ben is a Kárász ut-
cán, ahol egy drogéria lelkes 
csapatát kapták lencsevégre.

Pontosan nem tudjuk, mi 

lehetett a tömeg oka, talán 
egy új termék vagy egy ki-
hagyhatatlan akció. Minden-
esetre jelentős potenciális 
vevőkört örökítettek meg az 
1920-as években Tóth órás 
boltja előtt, amely a Kárász 
és a Kölcsey utca sarkán 
működött.

Gondolták volna, hogy 
a II. világháború után kira-
katversenyt is szerveztek 
Szegeden? Bizony, ennek a 
megmérettetésnek a nyerte-
sét láthatjuk: fotók, fényké-
pezőképek, képkeretek al-
kották a győztes kirakat ösz-
szetevőit.

Szintén kívülről szem-

lélhetünk meg egy boltot 
1953-ból, mely az egyko-
ri Sztálin körúton volt, majd 
egy Széchenyi téri virágüz-
let átadásának pillanataiba 
leshetünk be: 1958-ban egy 
téeszelnök nyitotta meg a 
boltot – egy cserép virággal 
a kezében.

Mindezek mellett látha-
tunk még könyvesboltban ol-
vasó gyermekeket és Marx 
téri mezőgazdasági üzletet 
a hetvenes, valamint cseme-
gebolt előtt biciklis mutatvá-
nyokkal próbálkozó srácokat 
a nyolcvanas évekből. 
(Szöveg és fotó: Móra Fe-
renc Múzeum.)

Csemegebolt, 1982-ből. Fotó: Enyedi Zoltán Virágüzletet adnak át a Széchenyi téren, 1958-ban.

A Marx téri mezőgazdasági bolt belső tere, 1978-ban. 
Somogyi Károlyné felvétele

 Háztartási bolt az egykori 
Sztálin körúton, 1953-ban.

Olvasó diákok a Tömörkény Könyvesboltban, az 1970-es évek végén. 
Somogyi Károlyné felvétele

A drogéria csapata a Kárász utcai bolt előtt, 1891 novemberében.

Tömeg a Kárász és a Kölcsey utca sarkán, Tóth órás boltja előtt, az 1920-as évek végén. 
Fotó: Auer Lajos

Kirakatverseny a II. világháború után újjáéledő városban. 
A fényképen a Legjobb kirakat díj nyertese.
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Postabontás

történetek  
a közösségi médiából 

Tisztelt Olvasóink!

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

Multimennyország
Bizonyára nem ismeretlen az asztrofizika iránt érdeklődő ol-
vasók előtt az úgynevezett multiverzum-elmélet, vagyis hogy 
a mi univerzumunk, világunk mellett léteznek más univer-
zumok, világok is. A kvantummechanika egyik értelmezése 
szerint ugyanis az univerzum minden esetben kettészakad, 
amikor valamilyen döntés születik. Például véletlenül kiön-
töm a kávémat, de egy másik univerzumban a csészében 
marad; és van olyan univerzum is, amelyben nem az illibera-
lizmus uralkodik Magyarországon, és így tovább. A kvantum-
mechanikára épülő sokvilág-elmélet szerint minden megtör-
ténik, ami megtörténhet a multiverzum párhuzamos világ-
egyetemeinek egyikében.

E logika mentén jutottam arra a gondolatra, hogy ezek 
szerint nemcsak egy, de akár több mennyország is létez-
het, hiszen, mint tudjuk, a különböző vallások mindegyiké-
nek megvan a saját mennyországa, ahová az arra érdeme-
sek kerülnek majd a haláluk után. Na de a sok közül melyik 
vallás az igazi? Ez itt a kérdés! Íme egy nekem nagyon tetsző 
történet ezzel kapcsolatban.

Volt hajdanán egy keleti uralkodó, aki magához kérette 
az országában élő keresztény, iszlám és zsidó vallási vezető-
ket, hogy bizonyítsák be előtte, melyikük vallása az igazi. El-
mondta érveit a keresztény pap, az iszlám imám, de a rabbi, 
jellemző módon, egy történettel állt elő: Élt egyszer egy gaz-
dag atya, és annak három fia. Volt ennek az atyának egy cso-
dálatosan szép és értékes gyémántgyűrűje, melyet örökül kí-
vánt hagyni valamelyik fiának. Csakhogy egyformán szerette 
mind a hármat, ezért csináltatott erről a gyűrűről két tökéle-
tes másolatot. Mindegyik fiú megkapta a maga örökségét, a 
gyűrűjét, abban a hiszemben, hogy az övé az igazi, de egye-
dül az atya tudta, hogy melyik az. Hát nem szép?!

Eme kis kitérő után vissza a multimennyekbe! Az 
észak-amerikai indiánok az örök vadászmezőkre, a zsidók 
Ábrahám kebelére, a régi görögök az elíziumi mezőkre, Allah 
követői a dzsennetbe, a buddhisták a nirvánába jutnak – a 
Fidesz-keresztények pedig Orbán Viktor nagy, narancssárga 
seregébe. A jámbor, jólelkű ateistáknak vajon hol lesz a he-
lyük? Nyilván a pokolban. Na jó, de melyikben? Gondolom, 
abból is van jó néhány, nem csak a földi.

Befejezésül nem árt még egyszer tisztázni, hogy szá-
momra a multimennyország kifejezés nem a felekezeti ho-
vatartozástól független multimilliomosok mennyországát je-
lenti, mert az itt, a látható világban van.

Méhes János

Furfangos fiús anyuka
Az egyetemista fiú meghívja ebédre az anyját az albérletbe, ahol 
lakik. Az ebédnél ott van a fiú lakótársa is, egy gyönyörű lány. Az 
anya folyton a lányt figyeli, és gyanítja, valami viszonya lehet a 
fiával.

Amikor vége az ebédnek, már biztos benne, hogy több van 
köztük, mint egyszerű lakótársi kapcsolat.

A fiú szinte olvas anyja gondolataiban:
– Hidd el anya, tudom, mire gondolsz, de nincs köztünk 

semmi, csak lakótársak vagyunk! 
Körülbelül egy hétre rá a lány gyanakvóan megy a fiúhoz:
– Egy hete, amióta itt járt az anyád, nem találom a szép, 

ezüst merőkanalat.
– Nem tudom elhinni, hogy ő lett volna, de azért írok neki 

egy levelet, csak hogy biztos legyek benne.
Így a fiú leül az asztalhoz, és megírja a levelet:
„Kedves Anya! Nem mondom, hogy te vitted volna el az 

ezüst merőkanalat a lakásunkból, és azt se mondom, hogy 
nem te voltál. De tény, azóta hiányzik, hogy itt jártál ebédelni.”

Néhány napra rá megérkezik az anyja válasza:
„Kedves Fiam! Nem mondom, hogy te lefeküdtél azzal a 

lánnyal, de azt sem mondom, hogy nem. De tény, hogy ha ő a 
saját ágyában aludna, akkor mostanra már régen megtalálta 
volna azt a merőkanalat. Anyád”

hogy tovább kell erősíteni és  
építeni ezt a (letűnt világ) vo-
nalat.

Komoly emberek gondol-
ták úgy, hogy a kudarc néha 
jobb, mint a siker. Mert a 
mindenáron való siker a leg- 
gyalázatosabb dolgok egyi-
ke. Orbánt sajnos csak és ki-
zárólag a hatalom és az az-
zal járó előnyök érdeklik, az 
emberek nem! És az egy pil-
lanatig sem zavarja, hogy az 
emberek milliói nyomorog-
nak, nem fáj neki, mert nem 
érdeklik az emberek – állítja 
Rudas János pszichológus, 
szociológus a Népszavában.

„Szeged már nem ugyan-
az…” – mondja Kubatov. Nem 
bizony – mondom én, aki már 
több mint hatvan éve élek itt, 
ebben a szép és izgalmas vá-
rosban. De nem adjuk fel – 
mondja ismét ő. És úgy tesz, 
az az ember érzése, hogy ad-
dig nem adják fel, amíg – ha 
hagyjuk – ki nem söpörnek 
másként való gondolkodá-
sunkért. Nagy dicsőség, mint 
ahogy országosan is, beavat-
kozni egy város csaknem 200 
ezer lakosának életébe. De 
sebaj, hiszen „ma már sze-
rintem büszkén lehet és kell 
vállalni, hirdetni a konzerva-
tív, polgári értékrendet és el-
veket”. Nem is tudtam, hogy 
a Fidesz–KDNP pártszövet-
ség „konzervatív, polgári ér-
tékrendet és elveket” vall és 
gyakorol.

Egy elhibázott múlt (Hor-
thy!) a példaképük. Ezek 
után arról már ne is ejtsünk 
szót, hogy nem lehet Ma-
gyarországon polgári érték-
rendről és elvekről beszélni.

Ja, hogy ilyenek szeret-

nének lenni? Az már telje-
sen más. Kubatov felaján-
lott szolgálatát („mi itt ma-
radunk, és továbbra is szol-
gálni fogjuk a várost és a 
szegedieket”) pedig sür-
gősen felejtsük el! Még any-
nyit, Kubatov úr, ugyan kér-
dezze már meg a főnökét, 
hogy Orbán vagy Botka a 
nagyobb étkű, ami a „hatal-
mat és pozíciót” illeti! Lefo-
gadom, hogy Botka László 
meg sem közelíti a verseny-
ben Orbánt, mert ő nem 
ácsingózik ilyen kétes di-
csőségre.

Orbán szerint az önkor-
mányzati választást meg-
nyerték, de mintha mégis 
veszítettek volna. Fura állí-
tás: hogyan lehet úgy nyer-
ni, hogy közben mégis ve-
szítenek? De a Fidesz már 
csak ilyen: amit ők állíta-
nak magukról, annak pont 
az ellenkezőjét kell elhinni. 
A kormányfő úgy hiszi, hogy 
az általa mondott 1,8 millió 
Fidesz-szavazó lényegesen 
több, mint azoknak a szá-
ma, akik az ellenzékre vok-
soltak. Kételkedem ebben, 
és még nem beszéltünk ar-
ról a négymillió választó-
ról, aki arra is lusta, hogy 
a saját érdekében elmen-
jen szavazni. Köztük szép 
számmal akadnak olyanok, 
akik ha elmennének sza-
vazni, egészen biztos, hogy 
nem a Fideszre adnák vok-
sukat…

Remélem, egyszer ez is 
be fog következni, és akkor 
bátran mondhatjuk: mi úgy 
győztünk, hogy nyertünk is.

Kutnyik Pál

Nem lett volna egyszerűbb 
azt beismerni, minden ker-
telés és magyarázkodás nél-
kül, hogy veszített a Fidesz 
az október 13-i választáson, 
de nem rokkant bele? Ezek 
szerint nem, mert úgy veszí-
tettek, hogy közben győztek 
– szól Orbán szentenciája.

Kubatov Gábor, a Fidesz 
országos igazgatója nem ke-
vésbé a jövőbe látó futuro-
lógus, még csak nem is ta-
gadja, sőt inkább dicsekszik, 
hogy az említett idei őszi vá-
lasztásokat megelőzően itt 
ügyködött Szegeden, időt, 
energiát nem kímélve dol-
gozott a jobboldalért. Azt vé-
letlenül sem érinti mondó-
kájában, hogy legfőképpen 
azon áskálódott, hogy Botka 
László polgármester pozíció-
ját megfúrja. Természetesen 
nem sikerült! Nem, mert pol-
gármesterünk néhány társá-
val együtt nem óhajt beállni 
abba a sorba, ahol az orbá-
ni reguláció mi másról szól-
na, mint az elvtelen hajbóko-
lásról, a gerinc nélküliek csá-
bításáról, a korrupcióról és a 
hazugságról.

Azt állítja Kubatov, hogy 
ő „a számok, a tények ere-
jében hisz”. Még szép, mert 
hülye az, aki nem hisz az 
igazságban! Pedig a Fidesz 
köreiben mindenről lehet 
beszélni, csak az igazságról 
nem. Nem, mert a regnáló 
erő már legalább tíz eszten-

deje évről-évre egyre többet 
hazudik. Ami ezt a fajta stí-
lust a legjobban érzékelteti, 
az az, amikor azt mondjuk: 
„a Fidesz akkor is hazudik, 
ha kérdez”.

Felnőtt emberként, aki-
nek már több a múltja, mint 
a jövője, elmondhatom, so-
kat éltem és sokat tapasztal-
tam, de mind ez ideig olyat 
még nem, mint amikor nem 
túl régen Orbán ellenség-
nek titulálta az ellenzéket. 
Nem ritkán ő biztatja gyűlö-
letre az ország népét, ami-
nek eddigi súlyos következ-
ményeként két táborra osz-
lott a társadalmunk. Amikor 
az orbáni rezsim a választá-
si rendszer önkényes átala-
kításával bebetonozott hata-
lomszerzés után ismét két-
harmaddal rukkolt elő, na-
ivként azt hittük: elérkezett 
az idő Orbán Viktor számára, 
hogy emberszámba vegye el-
lenfeleit, és gesztust is gya-
korol majd. Tévedtünk: a Fi-
desz elnöke, a kormány feje 
folyamatosan harci terep-
nek látja az országot. Abba 
is bele kell törődnünk, hogy 
országunkban, ahol a dicső 
múlt mindig fontosabb volt, 
mint az élhető jelen és a re-
mélhető jövő, ez csak erő-
södni fog a végtelenségig. 
Tartok tőle, hogy fent a csú-
cson másként értékelnek, 
mint a normális helyeken, 
mert az előbbiek úgy hiszik, 

Úgy veszített a Fidesz, hogy győzött!?
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FONTOS MECCS VÁR A 
FLORATOMRA. Hat fordulót 
rendeztek meg eddig a férfi 
asztalitenisz Extraligában. A 
Floratom Szeged AC csapa-
ta két győzelem mellett négy 
vereséget könyvelhetett el, 
így tíz pontot gyűjtött. A sze-
gedi együttesre a követke-
ző fordulóban fontos meccs 
vár, hiszen az ugyancsak tíz-
pontos Aqvital Csákvári TC 
csapatát látja vendégül, jövő 
vasárnap 11 órától, az újsze-
gedi Móricz Tornacsarnok-
ban. A 2019-es évben ezen 
kívül még két bajnokija lesz 
a gárdának: november 23-
án Komlóra utaznak, decem-
ber 15-én pedig a Mosonma- 
gyaróvárt fogadják.

VILÁGBAJNOK SZEGEDI-
EK. Két szegedi sportoló is 
aranyérmes lett a szarajevói 
kick-boksz-világbajnoksá-
gon light-contactban: a vete-
ránoknál női 65 kilogramm-
ban Szuknai Zsuzsanna, a 
Boxvilág Ökölvívóképző SE 
versenyzője, a férfiak +94 ki-
lósai között pedig Döme Ba-
lázs, a Combat „D” SC har-
cosa állhatott fel a dobogó 
tetejére Bosznia-Hercegovi- 
nában.

SZEGEDI BRONZ A FAL-
LABDA MAGYAR KUPÁ-
BAN. A nőknél és a férfiak-
nál is a tatabányai Squash-
berek csapata nyerte a fal-
labda Decathlon magyar 
kupát. A Marczibányi téri City 
Squash Clubban lebonyolí-
tott viadalon Budapest és 
környékének legjobb játéko-
sai mellett Tatabánya, Eger, 
Debrecen és Szeged két-
két együttessel képviseltet-
te magát, valamint érkezett 
egy gárda Szombathelyről is. 
A férfiaknál a bronzérmet a 
szegedi Marostő I-es gárdája 
nyerte, az együttesnek ez a 
valaha volt legjobb eredmé-
nye. A nőknél a tatabányai 
csapatban az aktuális ma-
gyar bajnok Chukwu Hannah 
társai Farkas Fatime és a 
szegedi Harmath Eszter vol-
tak, ők a BSA és az Eger csa-
patát megelőzve nyerték el a 
kupát.

TORNAGYŐZELEM PÁ-
RIZSBAN. A magyar férfi 
ifjúsági kézilabda-válogatott 
mindhárom meccsét meg-
nyerve diadalmaskodott a 
párizsi nemzetközi tornán. 
A csapatban két MOL-PICK 
Szeged-játékos, Rea Barna-
bás és Hegedűs Patrik ka-
pott helyet.

Már Tokióra 
fókuszálnak

Elkezdték a felkészülést 
a jövő évi, tokiói olimpiá-
ra a kajak-kenusok – az 
NKM Szeged VE versenyzői 
is edzenek már a követke-
ző idényre. Schmidt Gábor, 
a magyar szövetség elnö-
ke sajtótájékoztatóján azt 
mondta: öt éremmel, közte 
legalább két arannyal len-
ne elégedett a japán fővá-
rosban, ahol újdonság lesz, 
hogy az egyes és a páros 
számokban akár két egy-
ség is képviselhet egy nem-
zetet. 

A válogatott a megsze-
rezhető 18-ból eddig 13 
kvótával rendelkezik; a terv 
az, hogy ehhez a jövő tava-
szi pótkvalifikációs verse-
nyeken még legalább hár-
mat begyűjtsön. Hüttner 
Csaba szövetségi kapitány 
szerint várhatóan a júniusi, 
romániai Eb-t követően ala-
kul ki az ötkarikás csapat. 
A paraválogatott is készül 
a paralimpiára, itt egy do-
bogós és további két pont-
szerző helyben reményke-
dik a szakvezetés. Elhang-
zott még, amiről mi is írtunk 
korábban: Szeged jövőre 
valószínűleg – még várnak 
a kormánygaranciára – is-
mét gyorsasági világbajnok-
ság házigazdája lesz, a nem 
olimpiai számokban.

gyorson. A pillangón csak úgy 
elindultam. Nem erre a szám-
ra koncentráltam, de aztán jót 
úsztam az előfutamban és a 
középdöntőben is. A döntő-
ben nagy csatát vívtunk Be-
recz Blankával, s végül az 
döntött, hogy ebben a szám-
ban ő a rutinosabb. Ugyanak-
kor a 2:09-cel kezdődő idő-
nek örültem.

A világbajnokságon három 
számban is döntőbe került; 
200 méter pillangón negye-
dik, 200 gyorson ötödik helyig 
jutott, az utóbbiban az olimpi-
ai A szintet is megúszta.

– A vébé előtt Bulgáriá-
ban edzőtáboroztunk, ami 
nagyot dobott a felkészülé-
semen, de mindenkinek, így 
nekem is hosszú volt az év, 
próbáltam reálisan nézni az 

esélyeket. Pillangón a negye-
dik nevezési időm volt, saj-
nos nem lett meg a dobogó, 
de a gyorson úszott szint és 
a régóta hajszolt 1:59-es idő 
kárpótolt. Szinte leírhatatlan 
hangulat uralkodott a Duna 
Arénában. Tökéletes volt a 
rendezés, és a magyar szur-
kolók is kitettek magukért. 
Rengeteg pluszenergiát tu-
dott adni, amikor kivonul-
tunk a futam előtt, és min-
denki nekünk szurkolt.

Elárulta az is, hogyan ké-
szül 2020-ra.

– Kezdődik a külföldi 
edzőtáborok sora, megyünk 
a Kanári-szigetekre és Bul-
gáriába is. Szeretném kemé-
nyen megnyomni ezt az idő-
szakot, mert a márciusi fel-
nőtt OB-n robbantani aka-

rok. Tudom, hogy néhány 
sportoló az ifjúsági korosz-
tály után a felnőttek között 
nem tudta hozni azt a szin-
tet, amit korábban, én ezzel 
szemben pozitívan viseltem, 
és ha sikerül, amit tervezek, 
vagyis kétszáz gyorson meg-
lesz az 1:57-es vagy 1:58-as 
idő, akkor azzal bizonyítha-
tom, hogy a felnőttek között 
is meg tudom állni a helye-
met.

Ezzel az idővel a 4 × 200 
méteres gyorsváltónak is 
meghatározó tagja lehetne. 
Irány az olimpia?

– Nagy szó lenne eljut-
ni Tokióba, mindenkinek ez 
a legnagyobb álma. És nem 
mellesleg az olimpiát csak 
négyévente rendezik meg, 
nem szeretnék annyit várni.

Fábián Fanni látja a célt maga előtt, 2020-ban is ezért dolgozik majd. 
Fotó: Giorgio Scala/LEN

Nagyszerű évet tudhat maga 
mögött Fábián Fanni, a Sze-
gedi Úszó Egylet 17 éves 
versenyzője, aki a pillangón 
szerzett Eb-ezüstje mellett 
200 méter gyorson olimpi-
ai A szintet is összehozott 
az idén. A fiatal sportoló az 
utánpótlásból a felnőttek 
közé történő átmenetről, va-
lamint a tokiói olimpiáról nyi-
latkozott. 

Kétszeres junior Európa-baj-
nokként kezdte az évet, és 
bár nem tett az addigiak mel-
lé újabb aranyat, nem lehet 
elégedetlen 2019-es telje-
sítményével a Szegedi Úszó 
Egylet 17 éves versenyzője, 
Fábián Fanni. A tavalyi és ta-
valyelőtti 4 × 200-as váltósi-
ker után az idei kazanyi kon-
tinensversenyen egyéniben 
is dobogóra állhatott (má-
sodik lett 200 méter pillan-
gón), majd az augusztusi bu-
dapesti junior-világbajnoksá-
gon a tokiói repülőjegyét is 
szinte megváltotta. A sike-
rei kapcsán készített vele in-
terjút az utanpotlassport.hu, 
ebből szemezgettünk.

– Bevallom, engem is 
meglepett az a kétszáz pillan-
gó. Természetesen úgy indul-
tunk el Oroszországba, hogy 
jó lenne valami nagyot alakí-
tani, de sokkal inkább kétszáz 

A SZUE úszója, Fábián Fanni ott szeretne lenni az olimpián

Nem akar még négy évet várni 

Vasárnap újra itthon játszik a jégkorongcsapat

Megvan az első pont

Kiváló mérkőzést játszott 
a Goodwill Pharma Szege-
di Vízmű a jégkorong OB II. 
első hazai bajnokiján a ta-
valyi ezüstérmes MAC Bu-
dapest ellen. A 7:6-os, hosz-
szabbításos vereségért egy 
pont járt, de a meccs több 
pozitívumot is hordozott 
Prakab Gábor vezetőedző 
szerint.

– A vártnál jobb eredményt 
értünk el, ugyanis tavaly két-
szer simán kikaptunk a MAC-
tól – értékelt a szakember. – 
Ehhez persze az is kellett, 
hogy nem tudtak három tel-
jes sorral felállni, hamarabb 
elfáradtak.

A hét kapott góllal nem 
lehetett elégedett a vezető-
edző, a támadójáték viszont 
kifejezetten jól működött.

– Egyéni hibákból kaptuk 
a gólokat: mivel az ellenfél-
nél tapasztaltabb játékosok 
szerepeltek, ezeket könyör-
telenül kihasználták. Az utol-

só harmadban nyerhettünk 
volna, voltak helyzeteink, 
de kimaradtak, a MAC pedig 
a hosszabbításban tíz má-
sodperc alatt büntetett. Kár 
érte, mondom ezt úgy, hogy 
előre aláírtam volna a szoros 
eredményt. 

A meccs izgalmas, kö-
zönségszórakoztató volt, a 
lefújás után mindenki elé-
gedetten indulhatott haza, 
mert bár a szegedi siker el-
maradt, megérte végigizgul-
ni az összecsapást. 

– Az emberek újra be-
szélnek a szegedi hokiról, 
ez jó! A vereségnek az a po-
zitív oldala, hogy van min rá-
gódni, elemezve a hibákat. 
Öröm látni, hogy az embere-
ket foglalkoztatja a szerep-
lésünk – tette hozzá Prakab 
Gábor.

A Goodwill Pharma Sze-
gedi Vízmű a következő ha-
zai bajnokiját vasárnap 19 
órától játssza, a Hevület el-
len. A belépés ingyenes!

Nemzetközi érmek Budapestről

Remekelt a Fiona Fitness 
A szegedi Fiona Fitness spor-
tolói az International Dance 
Open Budapest nemzetkö-
zi versenyen jártak, amelyre 
még a júniusi országos verse-
nyen kvalifikálták magukat. Az 
eseményen az egyesület ver-
senyzői remek teljesítményük-
nek köszönhetően többször 
is a dobogóra állhattak. Duó 
kategóriában a Rajki Regina, 
Farkas Petra kettős harmadik 
lett gyakorlatával a show dan-
ce duo kids korcsoportban. 
Egyéniben Gritta Lola arany-
érmet szerzett a fusion dance 
solo mini kids korcsoportban, 
és szintén nem talált legyőző-
re Vastag Flóra a fusion dance 
solo kids kategóriában. Máso-
dik lett Nagy Liliána az open 
solo mini kids, valamint Farkas 
Petra a street jazz solo kids ka-
tegóriában, míg harmadik he-
lyet szerzett Rajki Regina a fu-
sion dance solo kids korcso-
port versenyében. A sportolók 
felkészítője és az egyesület ve-
zetőedzője Károlyi Viktória.

Jól sikerült a Fiona Fitness versenye. 
A képen jobbról, térdel: Gritta Lola, Nagy Liliána, 

középső sor: Farkas Petra, Vastag Flóra, Rajki Regina, 
hátul: Károlyi Viktória vezetőedző. Fotó: Fiona Fitness
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GYEN A GÉPNEK HALLE- 
LUJA!
Időpont: november 15., pén-
tek, 19 óra 30 perc
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
1999-ben a Quimby számol-
ta a napokat az év végére 
esedékes világvégéig, haj-
nalig nyújtotta a füstös klub-
koncertek utáni ünneplése-
ket, miközben egyre nagyobb 
színpadokon lépett fel, és 
egyre többen ismerték a ne-
vét. Most, 20 évvel az Éksze-
relmére megjelenése után 
beültek az időgépbe, és visz-
szarepítenek mindenkit az 
ezredfordulóra. A hangulatot 
DJ Bootsie keveri majd, hogy 
mire elkezdődik a koncert, a 
résztvevők ismét 1999-ben 
érezzék magukat. Az együt-
tes vendége Tóth Sándor sza-
xofonos lesz.

ISKOLÁRÓL, VEZETÉS-
RŐL GÁL BÉLÁVAL 
Időpont: november 15., pén-
tek, 17 óra
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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, tele-
fonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 13. 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: Gárdonyi Géza három évig volt szegedi újságíró. A nyertes: Sajóné Gercsó Valéria. Gratulálunk!

SZÉTTÉPVE: ZENÉS SZEM-
BENÉZÉS SZABÓ KIMMEL 
TAMÁSSAL
Időpont: november 11., hét-
fő, 19 óra 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont

Zenés szembenézésként 
aposztrofálják az alkotók a 
Széttépve című koncertszín-
házi darabot, amely Szabó 
Kimmel Tamás segítségével 
arról beszél, hogy a függőség 
mindenki életében megtalál-

ható, hol észrevehetetlenül, 
hol látványosan. Az előadás az 
embert boncolgatja, a döntést 
vizsgálja és igyekszik bemu-
tatni, hogy az élet néha tény-
leg csak egy pillanaton múlik. 
A darabot Novák Eszter állítot-
ta színpadra, a felkészülés so-
rán készített interjúkat pedig 
Závada Péter öntötte színpadi 
formába. Az esten közremű-
ködik Lázár Zsigmond zene-
kara. A MASZK Egyesület jó-
voltából ugyanezen a napon 
délután 3 órától a 25 év alatti, 
diákigazolvánnyal rendelkező 
nézők ingyenesen tekinthetik 
meg a produkciót.

MANIPULÁLNAK, TEHÁT 
VAGYOK! 
Időpont: november 12., 
kedd, 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Pedagógiai esték sorozat-

ban Steigervald Krisztián ge-
nerációkutatót hallhatják, 
aki immár húsz éve foglal-
kozik mind a hat ma élő ge-
nerációval, üzleti szinten is: 
marketing- és HR-témában 
ad tanácsokat cégeknek, in-
tergenerációs tréningeket, 
fókuszcsoportokat, előadá-
sokat és csapatépítő napo-
kat tart. Kedvenc területe a 
marketingkutatás és a mar-
ketingpszichológia új irányú 
használata és összekapcso-
lása.

ÉKSZERELMÉRE 20 – LE-

Helyszín: Somogyi-könyv-
tár
A Pedagógiáról másképp 
sorozatban Gál Béla, a 
Szegedi Radnóti Mik-
lós Kísérleti Gimnázi-
um legendás igazga-
tója, biológia-kémia 
szakos tanára lesz a 
vendég, aki az elmúlt 
tanév végén köszönt 
el az igazgatói és pe-
dagógusi pályától. Gál Béla 
munkásságáért 2017-ben 
Rátz Tanár Úr Életműdíjat 
kapott, idén pedig Szeged 
városa Pro Urbe díjjal jutal-
mazta.

KÉPREGÉNYFESZTIVÁL 
ÉS -VÁSÁR  
Időpont: november 16., 
szombat, 9 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Szegedi Képregényfesztivál, 
tizenegyedik alkalommal. 
Az érdeklődők a műfaj örök- 
ifjú klasszikusai mellett a 
kortárs irányzatokkal és al-
kotókkal is megismerked-
hetnek. A képregényrajzoló-
kat alkotás közben is meg-

figyelhetik, sőt a vállalkozó 
kedvűek ceruzát is ragad-
hatnak. A délután 5-ig tartó 
fesztiválon a képregényki-
adók és -terjesztők is jelen 
lesznek kínálatukkal.
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT 
október 26-án: Csada Zoltán és Ardai Ma-
riann, Király Róbert és Pozsár Erika, Ko-
vács Péter és Kucsora Andrea, Baktai Ró-
bert István és Somlai Andrea, Butty Zsolt 
és Szemendei Éva, Zalabai Norbert Antal 
és Pálinkás Szabina, Sereg András és Bo-
zóki Tímea, Szabó Attila Antal és Varga Il-
dikó Gabriella.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Hidjapusztay 
Andor Tibornak és Dugmonits Krisztina 
Nikolettának 2019. 10. 15-én Andor Gá-
bor, Dr. Kozma-Bognár Lászlónak és Hajdu 
Anitának 2019. 10. 15-én Ervin és Zalán, 
Matyasovszki Dánielnek és Dobó Francis-
kának 2019. 10. 16-án Hanna, Váczi Sán-
dornak és Szabó Nikolettnek 2019. 10. 18-
án Sándor nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.) A 
munkahelyén különösen 
kedvezően alakulnak a 

dolgai a következő napok- 
ban. Ám ezeket kissé beár- 
nyékolják magánéleti prob- 
lémái, melyeket csak sok-
sok türelemmel lesz képes 
megoldani.

BIKA (IV. 21–V. 20.) A 
következő héten job- 
ban teszi, ha inkább 

kerüli azok társaságát, akik 
mostanában bosszantották 
önt. És hallgasson minél több 
olyan zenét, amely visszaadja 
belső nyugalmát!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
A héten sok feszültséget 
okozhat a munkahelyén 
azzal, ha túlságosan ra- 

gaszkodik a saját vélemé- 
nyéhez. Nagyon fontos tehát 
meghallgatnia az önhöz közel 
állókat, mielőtt kimondja 
döntését. 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Rendkívül lényeges a kö- 
vetkező napokban, hogy 

jobban figyeljen a magán-
életére – különösen igaz ez 
a párkapcsolatára. Ettől még 
nem fog rosszabbul teljesíteni 
a munkahelyén, sőt! 

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Eljött az ideje 
magánéleti problémái 
megoldásának, külön- 

ben minden véglegesen 
rosszra fordulhat. Ehhez 
persze sok áldozatot kell 
hoznia, ami negatív hatással 
lehet a munkájára – de ezzel 
most ne foglalkozzon.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
 A héten remek alkalom 
kínálkozik az önt nyo- 
masztó munkahelyi prob- 

lémák rendezésére, hiszen 
azok visszavetették az élet 
egyéb területein is. Ám ehhez 
minden diplomáciai érzékére 

szüksége lesz!
MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Párkapcsolatában 
most különösen sok 

gyengédségre van szük- 
sége. Ez egyébként jó hatással 
lehet egyéb személyes kap- 
csolataira is.

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)  
Baráti kapcsolatai na- 
gyon jól alakulhatnak 

ezen a héten – ehhez 
azonban fontos, hogy ön 
éreztesse velük, milyen fon- 
tosak számára. Ez az ő han- 
gulatukra is pozitív hatással 
lesz majd.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Munkahelyén igen 
sikeresnek ígérkezik a 
következő hét. Sokan 

és sokféle módon fogják 
kifejezni örömüket emiatt – 
de fontos, hogy ne bízza el 
magát, különben többen is 
elfordulhatnak öntől!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
A hét első felében szá- 
mos konfliktusa le- 

het. Ám ezek a hét 
második felére megoldód-
hatnak, ráadásul nagyon 
pozitív végkifejlettel – persze 
ehhez az ön rugalmasságára 
is szükség lesz…

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)   
Nagyon örömteli hét 
vár önre a magánélet 
területén. Párjával cso- 

dálatos harmóniában töltik 
majd a napokat, s alkotó 
energiáját képes lehet az élet 
más területein is felhasználni.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Előfordulhat, hogy 
úgy érzi majd, számos 
megoldhatatlan prob- 

léma tornyosul ön 
előtt. Próbáljon meg belső 
értékeire koncentrálni, és 
akkor mindegyik gyorsan 
rendeződhet!

TÁPAI GYÉKÉNYMUNKA 1983-BÓL. TÁPÉ GONDOSAN 
ŐRZI HAGYOMÁNYAIT, KÖZTÜK A GYÉKÉNYSZÖVÉST. 
A Tisza partjának vízjárásos területén kevés volt a művel-
hető föld, annál több az ártéri sás, nád és gyékény, amely 
évszázadokon át munkát és megélhetést biztosított a tápa-

iaknak. A szőtt gyékénytakarókba csomagolva szállították 
a sótömböket a 15. században, később a bolgárkertészek 
ezzel védték az érzékeny palántákat a fagyok vagy a túlzott 
napsütés ellen. Szőnyegek, szatyrok, csizmák és papucsok 
is készültek gyékényből. Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős idő

DIAGNÓZIS 
November 11., hétfő, 19.55
Genetikai analízis és a daga-
natos betegségek, egy újra-
élesztési rekord hatékonysá-
ga, az év sportos apukája, aki 
gyereksebész.
FORGÓSZÍNPAD 
November 12., kedd, 19.55
Székesfehérvár, Debrecen, 
Szeged, Békéscsaba, Zala-
egerszeg – öt színház, öt be-
mutató.
KÖRÚT 
November 14., csütörtök,  
19.25
Színház, zene, tánc, irodalom 
– érdekes beszélgetésekkel 
fűszerezve. A JÁTÉK sem ma-
rad el!
EGY NAP A VILÁG – ÚTI 
FILM
Szombatonként 20.00
Fedezd fel a világot Kovács 
Áronnal, aki minden rész-
ben a világ más pontján élő 
magyaroknál ébred fel. Az ő 
segítségükkel mutatja meg,  
mit érdemes megnézni, meg-
kóstolni.

November 9.
szombat

November 10.
vasárnap

November 11.
hétfő

November 12.
kedd

November 13.
szerda

November 14.
csütörtök

November 15.
péntek

16/9
Tivadar 

13/8
Réka

13/8
 Márton

14/8
Jónás, 
Renátó

14/8
Szilvia

 

13/7
Aliz

13/7
Albert,
Lipót 

ezen a naponanyakönyvi Hírek

November 13.: 
a magyar nyelv napja

A Kosztolányi Dezső által kivá-
lasztott 10 legszebb magyar 
szó: anya, gyöngy, szűz, ősz, 
kard, vér, csók, sír, láng, szív.

A magyar nyelv napját 
2009 óta ünnepeljük. Az ün-
nepet 2008 decemberében az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 
javasolta, és időpontjául áp-
rilis 23-át jelölte meg, mivel 
2008-ban ezen a napon nyílt 
meg a Magyar Nyelv Múzeu-
ma. Amikor azonban a parlament a magyar nyelv napját tör-
vénybe iktatta, nem ezt a dátumot tartotta meg, hanem egy 
másikat jelölt ki. A választás november 13-ára esett: 1844-
ben az országgyűlés ezen a napon tette a magyar nyelvet 
államnyelvvé.


