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Prognózis
Év végén 9 
százalék körüli 
gazdasági visz-
szaesés várható 
a GKI Gazdaság-
kutató előrejel-
zése szerint. 

Új művész
Szegedre szer-
ződött Tánczos 
Adrienn, akinek 
a férje is itt 
színész. Meg-
szerette a vidéki 
tempót.

Zöld lámpa
Bodó Richárd, a 
MOL-Pick Szeged 
kézilabdázója ki-
gyógyult a korona-
vírus okozta beteg-
ségből, és ismét 
edzésbe állt.

2. 10.
12+1 legenda
Rendhagyó szob-
rokat láthatnak 
a szegediek és a 
városba érkező 
vendégek jövő 
héten a Klauzál 
téren.

4. 7.

Ipari logisztikai központ:
egy évtized alatt megtelt

Egy évtized alatt megtelt az egykori repceföld: így szü-
letett meg a Szegedi Ipari Logisztikai Központ (képün-
kön), ahol ma már minden megtalálható: logisztika, ke-

reskedelem, szolgáltató szektor, mezőgazdaság. Nagy Sán-
dor városfejlesztési alpolgármester elmondta, hogy az önkor-
mányzat egy hosszú távú terv részeként vette meg az 5-ös 
út melletti negyvenhat hektáros területet. A vásárlás idején 
azt is lehetett tudni, hogy itt valamikor nagybani piac is lesz, 
amire már a kilencvenes években elkezdett felkészülni Sze-
ged. 

A logisztikai központnak jelenleg több mint kilencven 
százalékos a kihasználtsága. Ma már autóbusz is jár oda, s 
elkészült a kerékpárút, így nemcsak gépkocsival lehet meg-
közelíteni az ipari parkot.

Írásunk az 5. oldalon  

Az álma
sodorta

a forradalomba

Horváth Jenő főrendező-
ként dolgozott 1956-
ban a Szegedi Nemzeti 

Színházban. A színész-rende-
ző a forradalmi bizottság tit-
káraként vett részt a forrada-
lomban, amiért a népbíróság 
1958-ban öt év börtönnel súj-
totta. Az ügyész tíz évért fel-
lebbezett, végül három és fél 
évet ült börtönben. Szabadu-
lása után játszott többek kö-
zött Kiss Manyival és Latino-
vits Zoltánnal is.

Cikkünk a 8. oldalon

Katona Márta:
Léteznek csodák

Szeged új díszpolgára  

több ezer beteg gyermeket gyógyított meg

Négy évtized alatt több ezer beteg gyermeket gyógyított 
meg Szeged új díszpolgára. Katona Márta csecsemő- és 
gyermekgyógyász, gyermekkardiológus-professzor lapzár-
tánk után vette át a díszpolgári címet Botka László polgár-
mestertől az október 23-i ünnepi közgyűlésen, melyet a 
koronavírus-járvány miatt halasztottak májusról októberre.

– Nagyon meglepődött, ami-
kor megtudta, hogy dísz- 
polgár lett?

– Hatalmas meglepetés 
volt, nem is számítottam ilyen 
fantasztikus elismerésre. 
Szeged díszpolgárának lenni 
kivételes megtiszteltetés. 

– A gyermekklinikáról 
már a harmadik díszpolgár!

– Az elmúlt huszonöt év-
ben két professzor elődöm, 
Boda Domokos és Pintér 
Sándor is kiérdemelte ezt a 
megtiszteltetést. Jó érzés, 
hogy a gyermekgyógyászok 
munkáját ilyen megbecsülés 
övezi Szegeden.

– Negyvennégy éve gyó-
gyít a szegedi klinikán. Ez 
az első és egyetlen munka-
helye. Miért választotta ezt 
a szép, de nehéz pályát?

– Családi indíttatásra. 
Édesapám gyermekorvos 
volt Szolnokon, a nővérem 
is az volt, ebben a légkör-

ben nőttem fel. Számomra 
ez nem is volt kérdés. Már 
az egyetemen találkoztam 

olyan kiváló orvosprofesszo-
rokkal, akik valamilyen szin-
ten kötődtek a gyermekgyó-
gyászathoz. Ilyen volt Kovács 
professzor, aki Szegeden a 
semmiből hozta létre a szív-
sebészetet, és elkezdte a 
csecsemő- és gyermekszív-
műtéteket is. Azután 1976-
ban a klinikára kerültem, 
ahol tagja lehettem annak 
az orvoscsapatnak, amely 
Boda Domokos professzor 
vezetésével létrehozta az 
újszülött intenzív osztályt. Ez 
örökre meghatározta a to-
vábbi pályámat.

– Húsz évig vezette az 
újszülött intenzív osztályt, 
ahová a legsúlyosabb kis 
betegek kerülnek. Hogyan 
tudta feldolgozni, hogy a 
betegek egy része soha 
nem ment haza?

– Boda professzor úrtól 
azt tanultam, hogy az ember 
nem halhat meg minden be-
tegével. Meg kell tanulnunk 
egy bizonyos fokú védekezé-
si stratégiát kialakítani ön-
magunkban. Ehhez elsősor-
ban azok adnak erőt, akiket 
meggyógyítottunk. 

– Sokat változtak a gyó-

gyítás lehetőségei, esélyei 
négy évtized alatt? 

– Hatalmasat! Akik a 
hetvenes években menthe-
tetlennek minősültek, azok 
nagy részét ma már képesek 
lennénk meggyógyítani, de 
az embernek ma is minden 
alkalommal el kell számol-
nia saját magával, hogy nem 
mulasztott. Ha mindent meg-
tettünk, amit a mai viszonyok 
és körülmények között meg 
lehet tenni, akkor a lelkiisme-
retünk tiszta maradhat. Boda 
Domokos professzor úr is arra 
tanított bennünket, hogy egy 

orvos tévedhet, de nem mu-
laszthat. 

– Léteznek csodák?
– Léteznek! Ezért soha-

sem szabad feladni, küzdeni 
kell.

– Nagy küzdők kisgyere-
kek?

– Igen, óriási harcosok. 
Elképesztő, hogy ezek az 
apróságok milyen súlyos 
állapotból is képesek visz-
szajönni! Egy nagyon beteg 
gyermek küzdelmét látva, 
hasonló esetben a felnőttek 
nagy része már feladta volna.

Folytatás a 3. oldalon

Óriási harcosok a 
kisgyerekek. El-
képesztő, hogy az 
apróságok milyen 
súlyos állapotból 
is képesek vissza-
jönni! Egy nagyon 
beteg gyermek 
küzdelmét látva, 
hasonló esetben 
a felnőttek nagy 
része már feladta 
volna.

Katona Márta: Sohasem szabad feladni, mindig küzdeni kell. Fotó: Iványi Aurél 
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GKI: Kilenc százalék körüli gazdasági visszaesés várható

A GKI 2020. március 
közepén egy 3 és egy 
7 százalékos gazda-

sági visszaeséssel számo-
ló forgatókönyvet vázolt fel 
az idei évre előrejelzésként. 
Akkoriban még az előbbi is 
nagyon pesszimista prognó-
zisnak számított – írja a GKI 
Gazdaságkutató friss előre-
jelzésében, melyet a hvg.hu 
szemlézett.

Pontosított prognózis

Júniusban a GKI elvetette a 
3 százalékos recesszió le-
hetőségét, és 5–7 százalé-
kos sávban határozta meg 
a várható visszaesést. A jár-
vány újabb hulláma miatt 
2020 szeptemberében a 
GKI már csak a –7 százalé-
kos prognózist tartotta élet-
szerűnek, ezt is azzal, hogy 
ennél nemcsak jobb, de rosz-
szabb helyzet is kialakulhat. 

A GKI az első félévi 6,1 szá-
zalékos visszaesés után a 
második félévben 8 száza-
lék körülit tart valószínűnek. 
Ezen belül a harmadik ne-
gyedévben inkább 7, a ne-
gyedikben pedig (a maga-
sabb bázis és a járvány ha-
tásai miatt) 9 százalék körüli 
lehet a GDP-csökkenés mér- 
téke.

A GKI 2021-re – nagy 
bizonytalanság mellett – to-
vábbra is 4,5 százalékos 
bővülést vár, s azt feltétele-
zi, hogy az előző év azonos 
időszakához képest csak a 
második negyedévben kez-
dődik meg a növekedés. 
A 2019. évi GDP-t feltehe-
tőleg csak 2022-ben éri el 
a magyar gazdaság. A ma-
gyar GDP változása az EU 
átlagánál várhatóan kissé 
kedvezőbb, régiós össze-
hasonlításban viszont csak 
gyenge-közepes lesz.

A GKI –7 százalékos 
prognózisa 2020-ra azonos 
az EU előrejelzésével, 2021-
re szóló 4,5 százalékos elő-
rejelzése azonban pesszi-
mistább az EU 6 százalékos 
prognózisánál. A pénzügymi-
niszter az idei évre 5,1 szá-
zalékos várható visszaesést 
jelentett be, és véleménye 

szerint csak 2022–23-ban 
várható a 2019. évi GDP-
szint elérése. Az MNB pedig 
– miután még augusztusban 
is növekedést várt az idei 
évre – friss előrejelzésében 
2020-ra 5,1–6,8 százalékos 
visszaesést, 2021-re pedig 
4,4–6,8 százalékos növeke-
dést vár.

Az idei hivatalos béremel-
kedés módszertani okokból 
jelentősen túlbecsült, a valós 
bruttó béremelkedés így sok-
kal kisebb, a reálbér-emelke-
dés pedig minimális lehet a 
GKI szerint. 

Csökken a reáljövedelem

A tendenciákat jól jellem-
zi, hogy az szja-bevételek a 
márciusi 9,1 százalék után 
áprilisban már csak 5,5 szá-
zalékkal, júliusban 2,4 szá-
zalékkal, augusztusban 3,2 
százalékkal emelkedtek. A 
nyugdíjak reálértéke tavaly- 
hoz képest a nyugdíjpré-
mium kiesése, valamint az 
infláció alulbecslése miatt 
csökken, a társadalmi jutta-
tások nominálisan stagnál-
nak, a vállalkozói jövedel-
mek csökkennek. Így a re-
áljövedelem 2020-ban 1–2 
százalékkal, a lakosság fo-
gyasztása 2,5 százalékkal 
mérséklődik.

Nő a munkanélküliség

A GKI 2020 átlagában mint-
egy 2–2,5 százalékos, az év 

végén 3 százalék körüli foglal-
koztatás-csökkenésre, vala-
mint éves átlagban legalább 
4,5 százalékos, év végén pe-
dig 5,5 százalék körüli munka-
nélküliségre számít a járvány 
őszi erősödését is figyelem-
be véve. 2019 végén még 3,3 
százalék volt a munkanélküli- 
ség.

A folyamatok kedvezőt-
len alakulásában szerepet 
játszik az eleve szűk kört 
megcélzó hazai bértámoga-
tás augusztus 31-ével tör-
tént kivezetése is. 2021-ben 
a foglalkoztatás éves átlag-
ban 1 százalékos emelke-
dése és a munkanélküliség 
ideihez hasonló, 4,5 szá-
zalék körüli alakulása vár-
ható, de immár éven belüli 
folyamatos javulás mellett. 
Mindemellett tovább foko-
zódhatnak a foglalkoztatás 
strukturális feszültségei, 
s ebben az oktatás romló 
színvonalának is szerepe 
van. A demográfiai folya-
matok a munkaerő-kínálat 
zsugorodását vetítik előre 
a GKI friss prognózisa sze- 
rint.

Az egészségügyi szakdolgozók
közel harmada elhagyhatja a pályát

A közzétett adatok sze-
rint a kitöltők fele a 
fekvőbeteg-ellátásban, 

20 százalékuk a járóbeteg-el-
látásban, 16 százalékuk az 
alapellátásban, 14 százalé-
kuk pedig egyéb egészségügyi 
ellátási területen dolgozik. 
Csongrád-Csanád megyéből 
1550-en töltötték ki kérdő-
ívet. A 30 ezer 42 válaszadó 
83 százaléka közalkalmazott, 
17 százaléka nem – utóbbiak 
többsége az alapellátásban 
dolgozhat.

Kiderült: a megkérde-
zettek 33 százalékának van 
mellékállása, 67 százalékuk 
nyilatkozott úgy, hogy nem 
vállal ilyet. Akiknek van mel- 
lékállásuk, azoknak 48 szá-
zaléka az állami egészségügy-
ben, 22 százaléka nem egész-
ségügyben, 20 százaléka 
egészségügyi vállalkozásban, 
7 százaléka otthonápolási 
szolgáltatásban, 3 százaléka 
pedig a szociális ellátásban 
vállal extra munkát – derül ki 
a kamara felméréséből.

És a feketeleves: a kérdőí-
vet kitöltő 30 ezer 42 fő 31,3 
százaléka, tehát közel har-
mada úgy nyilatkozott, hogy 
nem írja alá az új jogviszo-
nyáról szóló szerződést, tehát 
elhagyhatja a pályáját, 62,7 
százalék még nem tudja, és 
mindössze 6 százalék biztos 
benne, hogy aláírja.

Rákérdeztek arra is, mit 
tesz majd az, aki nem írja alá 
az új szerződést, merre men-
ne tovább. A kérdésre adott 
válaszok számaiból ellenőriz-
hető: a nem aláírók tervei való-
ban komolyak, és a bizonyta-
lanok egy részének is van már 
tartalék terve. Azok közül, akik 
munkahelyváltásban gon-
dolkodnak, 1811 fő vállalko-
zást indítana, 2917 külföldre 
menne, 3701 a magánegész-
ségügyben vállalna munkát, 
8758 fő elhagyná az egész-
ségügyet, 12 ezer 855 pedig 
még nem tudja. Ez azt jelenti, 
hogy a 30 ezer 42 főből 17 
ezer 187-en már tudják, mit 
csinálnak majd, ha otthagy-
ják jelenlegi állásukat. (Infog-
rafika: Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara).

Visszautasította a Szegedi Törvényszék
Szabó Bálint és a Pesti Srácok vádaskodásait

Közleményben utasította 
vissza a Szegedi Törvény-
szék azokat a vádakat, 
amelyeket Szabó Bálint ön-
kormányzati képviselő és a 
Pesti Srácok kormánypro-
paganda-lap fogalmazott 
meg velük szemben.

Szabó Bálint önkormányza-
ti képviselőnek két tárgyalá-
son is meg kellett jelennie 
rágalmazás vétsége miatt a 
Hódmezővásárhelyi Járásbí-
róságon. A tárgyalások félbe-
szakadtak, mert Szabó ön-
kényesen kivonult azokról. A 
bírónak nem volt választása 
egyik esetben sem, ki kellett 
adnia ellene az elfogatópa-
rancsot. Szabó sajtótájékoz-
tatóján, a Pesti Srácok pe-
dig cikkében hivatali vissza-
éléssel, folyamatosan jog-
szerűtlen intézkedésekkel 
vádolta a Szegedi Törvény- 
széket.

Úgy tűnik, a Szegedi Tör-
vényszék elérkezettnek látta 
az időt, hogy érdemben is 
reagáljon a vádaskodások-
ra, melyeket közleményben 
utasított vissza.

Röviden a lényeg:
• Nem igaz, hogy jog-

szerűtlenül intézkedtek vol-
na ellene. Szabó Bálint a 
törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően lett előállítva, 
miután több alkalommal 
sem ment el a tárgyalások-
ra, illetve azokról engedély 
nélkül távozott.

• Nem igaz, hogy vele 
szemben elfogultságot je-
lentő bírók utalták volna az 

ügyét Hódmezővásárhelyre. 
Az ennek alátámasztására 
bemutatott dokumentumok 
ugyanis több mint egy évvel 
a határozat meghozatala 
után születtek.

Érdemes felidézni, hogy 
a szegedi bírók, köztük Nóvé 
Ágnes, azt követően jelentet-
ték be elfogultságukat, hogy 
Szabó és a Pesti Srácok sza-
bályos lejárató kampányt in-
dított ellenük.

Úgy tűnik, mégsem úgy sikerült az egészségügyi dolgozók 
fizetésemelése, ahogyan azt az Orbán-kormány remélte. A 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara október 9. és 
13. között online kérdőíves felmérést végzett tagjai (ápo-
lók, asszisztensek, műtősök) között. A kérdőívet 30 ezer 
42 egészségügyi szakdolgozó töltötte ki.

Év végén 9 százalék körüli gazdasági visszaesés várható. A 
reáljövedelem csökken, a munkanélküliség nő. A kormány 
keveset tett az egészségügy és az oktatás felkészítéséért, fo-
lyik az elvileg válságelhárításra fordított pénz politikai szem-
pontú újraosztása – írja elemzésében a gazdaságkutató.

Csökken a nyugdíjak reálértéke. Képünk illusztráció 
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Krumplizás: szégyen

A legutóbbi, borsodi időközi országgyűlési képviselő-
választásnak sok tanulsága van, ezekből most csak 
egyet hoznék ide. Ez pedig a krumplizás. Az orde- 

náré, ostoba krumplizás.
A tiszaújvárosi–szerencsi választási eredmény miatt csa-

lódott kommentelőktől pártelnökig (!) harsogja az ellenzéki 
nyilvánosság, hogy micsoda borzalmas alakok ezek ott Ti-
szaújváros környékén. Hiszen tudvalevő (?!), hogy eladták 
egy kiló krumpliért a szavazatukat.

Három apró megjegyzésem lenne.
Egy. Számoljunk. A két jelölt közti szavazatkülönbség 

1722 volt. A biztonság kedvéért kerekítsünk 2000-re. Egy 
kiló sárga krumplit ma nagyobb tételben meg lehet kapni 
150 forintért. Tehát itt 300.000 forint ára krumpliról be-
szélünk. Ha tényleg csak ennyin múlik, az ellenzéki kam-
pányagytröszt miért nem javasolta, hogy ők meg adjanak… 
KÉT kiló krumplit fejenként? Hm? Az még mindig csak hat-
százezer forint! Talán mert mégsem csak ezen múlik?

Kettő. Beszéljünk világosan. A krumplizás alig kódolt ci-
gányozás, és lenéző, gőgös vidékizés. Általános hajlamává 
lett a sok okból egyébként joggal csalódott ellenzéki közvéle-
ménynek a bűnbakkép-
zés, de a rohadt életbe, 
hogy nem áll ki egyet-
len ellenzéki pártelnök 
sem, hogy „emberek, 
ne birkanépezzenek, ne 
krumplizzanak, ne cigá-
nyozzanak”! Pláne ak-
kor, amikor a közösen 
támogatott jelölt eleve 
még feltehetően jól le-
lazított jobb vállal ren-
delkezik, a kommentjei 
alapján sok minapi fél 
karkörzésen van túl, ha 
értik, mire gondolok. 
Nonszensz, hogy 2020-
ban erről kell győzköd-
nöm a magát ilyen de-
mokratának, olyan európainak, amolyan jogállamért küzdő 
harcosnak gondoló politikai közösséget, de ne csinálják ezt! 
És pláne, amikor kiderül, hogy a jelölt környékén még pá-
lyázati pénzekkel is zsonglőrködhettek, és amikor a védel-
mében elindul egy homofób licit is, olyan szövegekkel, hogy 
kinek a hátsó fertályából milyen szexuális játékot operáltak 
ki?! Meg a melegek és pedofilok összemosása? Komolyan 
ezt gondoljuk a Fidesz alternatívájának?

Három. Ha az összes fent említett tény sem győzte meg, 
ha úgy gondolja, hogy a tolvaj, homofób, rasszista politiku-
sok leváltásáért nem nagy ár saját tolvaj, homofób, rasszista 
politikusokat jelölni, akkor hadd próbálkozzak egy praktikus 
érvvel. Tegyen félre mindent, amit eddig olvasott a cikkben, 
és csak erre az egyre koncentráljon. Tehát: képzelje el, hogy 
ön mondjuk szerencsi, és Koncz Zsófiára, a fideszes jelöltre 
szavazott. Bármi okból, de úgy döntött, hogy végül oda fog 
ikszelni. Lehet, hogy tényleg krumplit kapott, lehet, hogy az 
útfelújítás győzte meg. Valamiért leszavazott a fiatal fide-
szes jogászlányra. És most képzelje el, hogy napról napra 
azt olvassa az ellenzéki felületeken, azt hallja ellenzéki poli-
tikusoktól, hogy ön egy ostoba furkó. Záporoznak a sértések, 
hogy maga egy krumpliért megvehető senki, maga a birka-
nép képviselője. Látja a mémeket, amelyekben az okos pes-
ti polgárt vetik össze a sutyerák vidékivel – és ne tévedjünk, 
ebben a leosztásban a „Budapest pirossal áthúzva” tábla 
után minden homogén vidék. Képzelje el, ahogy gyalázzák, 
köpködik, dehumanizálják, pusztán azért, mert élt egy de-
mokratikus jogával, mert döntést hozott, mert szavazott!

Megvan? Beleélte magát? Na akkor egy kérdés a végére: 
kedvet kapott hozzá, hogy az ellenzékre szavazzon?

Ceglédi Zoltán

 Vélemény

A krumplizás alig kó-
dolt cigányozás és 
lenéző, gőgös vidé-
kizés. Általános haj-
lamává lett a sok ok-
ból egyébként joggal 
csalódott ellenzéki 
közvéleménynek a 
bűnbakképzés, de a 
rohadt életbe, hogy 
nem áll ki egyetlen 
ellenzéki pártelnök 
sem, hogy „emberek, 
ne birkanépezzenek, 
ne krumplizzanak, ne 
cigányozzanak”!

Pro Urbe díjasok és Szegedért emlékérmesek

Hagyományosan májusban, Szeged nap-
ján adják át a város legjelentősebb ki-
tüntetéseit. Idén azonban közbeszólt a 
koronavírus-járvány, így októberre ha-
lasztották a díszközgyűlést. Botka László 
polgármester lapzártánk után, az október 
23-i ünnepi közgyűlésen adta át Katona 
Márta gyermekgyógyásznak a díszpolgári 
címet, valamint Géczi József Alajos poli-
tológusnak, a Szegedi Tudományegyetem 
nyugalmazott címzetes egyetemi docen-
sének és Pál József irodalomtörténész-

nek, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi tanárának, az MTA doktorának a Pro 
Urbe díjat. Szegedért emlékérmet kapott 
Bodor Dezső mérnök, a Szegedi Vízmű 
Zrt. nyugalmazott műszaki igazgatója, Jó-
járt Ferenc, a Goodwill Pharma Kft. alapító 
tulajdonosa és Kövér László, a Kövér Béla 
Bábszínház nyugalmazott igazgatója. La-
punk következő számában beszámolunk 
a díszközgyűlésről, bemutatjuk a Pro Urbe 
díjasokat és a Szegedért emlékérmese-
ket.

vos. Tizennyolc éves korom 
óta élek Szegeden.

– Megszerette a várost?
– Nagyon. Szeged szá-

momra rendkívül sokat je-
lent, mert egy igazán élhető 
város. Minden ideköt, az 
egyetemi tanulmányaim, a 
családom, a munkahelyem; 
és ennek a városnak a szel-
lemisége, a kultúrája és az 
egész légköre meghatározza 
az életemet. Kevés ugyan a 
szabad időm, de nagyon em-
lékezetes előadások kötnek 
a színházhoz, a szimfonikus 
zenekarhoz és a kortárs ba- 
letthez. 

– Négy évtized alatt 
hány gyermeket gyógyított 
meg? Számolta? 

– Nem tudom pontosan, 
sosem számoltam össze. 
Amikor az újszülött intenzív 
osztályt vezettem, 360 ba-
bát gyógyítottunk meg éven-
te, ha ezt beszorozzuk húsz 
évvel, és még hozzáadjuk a 
kardiológiai betegeket és az 
ambuláns ellátást is, akkor 
minden bizonnyal ez több 
mint tízezer gyermek lehet.

– Meddig folytatja a 
gyógyító munkát?

– Most, hatvannyolc éve-
sen sem érzem még fáradt-
nak magamat, továbbra is 
érdekel a hivatásom. Amed-
dig bírom, és igényt tartanak 
rám, folytatom a gyógyító 
munkát. 

Rafai Gábor

Katona Márta: Léteznek csodák
Szeged új díszpolgára több ezer beteg gyermeket gyógyított meg

gyakornokként a szegedi 
gyermekklinikán, de ami-
kor megnősült, muszáj volt 
megélhetés után néznie. 
Visszament a szülőfalujába, 
Dévaványára; ott születtem, 
a három lánytestvéremmel 
egyetemben. Édesanyám 

Szolnokra való, később oda 
költöztünk, hogy városi isko-
lába járhassunk. Édesapám 
pedig a szolnoki kórházban 
lett gyermekgyógyász főor-

Folytatás az 1. oldalról
– Vannak emlékei csodás 
gyógyulásokról? 

– A közelmúltban volt 
egy tizenkét éves kislány, 
aki saját lábán sétált be a 
gyermekkardiológiára, majd 
hihetetlen gyorsan romlott 
az állapota, két nap alatt 
kétszer kellett újraéleszte-
ni. Olyan fokú szívizom-ká-
rosodása alakult ki, hogy 
műszívre kellett tenni, a 
mentőhelikopter pedig már 

nem vállalta a szállítását, 
mert úgy látták, nem tudják 
Budapestre élve feljuttatni. 
Végül Pestről jött három au-
tóval egy tízfős orvoscsapat, 
akik egy speciális készülék-
re kapcsolták, majd Buda-
pesten műszívet kapott. Egy 
évig várta a transzplantá-
ciót, de végül arra nem ke-
rült sor, mert meggyógyult, 
és ma már teljes életet tud 
élni. A kislány élete fél órán 
múlott, végül negyven-ötven 
ember heroikus küzdelmé-
nek köszönhetően gyógyul-
hatott meg. 

– A csecsemő intenzív 
osztály betegeinek egy je-
lentős része koraszülött. 
Milyen pici súlyú újszülöt-
tet tudnak ma már meg-
menteni?

– Nehéz lenne számot 
mondani, mert a világ legki-
sebb súlyú életben maradt 
koraszülöttje 260 grammos 
volt, aki mára már főiskolát 
is végzett. Az életképesség 
határa egyre lejjebb tolódik, 
kezdő orvos koromban ezer 

gramm alatt nem is nagyon 
volt esély arra, hogy életben 
maradjon egy koraszülött. 
Ma már a legkisebb súlyú, 
életjelenségeket mutató új-
szülöttet is megpróbáljuk 
megmenteni. 

– Negyven éve mediku-
sokat is tanít. Milyennek 
látja a jövő orvosait?

– Sok rendkívül tehetsé-
ges fiatal van, csak meg kell 
adni nekik a lehetőséget, 
hogy olyan körülmények kö-
zött dolgozhassanak, ahol 
tudnak tanulni és engedjük 
őket fejlődni.

– Ha már a körülmé-
nyeket említette, az eddigi 
beszélgetésünk alapján 
bennem az a kép alakult 
ki, hogy bár sokat bíráljuk 
a hazai egészségügyet, de 
mintha itt, Szegeden egé-
szen jó lehetőségek len-
nének a gyógyításhoz. Így 
látja?

– Igen, ezzel maximáli-
san egyetértek. Szegeden, 
ha egy gyereknél szívzörejt 
állapítanak meg, legkésőbb 
néhány hónapon belül, a 
sürgős eseteket pedig szin-
te azonnal ellátjuk, de még 
az ártalmatlan eseteket is 
viszonylag rövid időn belül 
kivizsgáljuk. Külföldön ilyen 
esetekben egy-két éves elő-
jegyzések vannak.

– Az újszülött intenzív 
osztály vezetését már ko-
rábban átadta. Most milyen 
területen dolgozik?

– Két évtized után, egy 
gerincbalesetet követően 
döntöttem úgy, hogy leadom 
az intenzív osztály vezetését. 
Most a gyermekkardiológiai 
osztályt vezetem. Van még 
néhány aktív évem, amit 
szeretnék itt tölteni. 

– Úgy tudom, Dévavá-
nyán született.

– Igen, de Szolnokon nőt-
tem fel. Édesapán ugyanis 
évekig dolgozott díjtalan 

A kislány éle-
te fél órán mú-
lott, végül negy-
ven-ötven ember 
heroikus küzdel-
mének köszönhe-
tően gyógyulha-
tott meg.

Szeged számom-
ra rendkívül so-
kat jelent, mert 
egy igazán élhe-
tő város. Minden  
ideköt, az egye-
temi tanulmánya-
im, a családom, a 
munkahelyem.

Katona Márta: Szeged szellemisége, kultúrája meghatároz-
za az életemet. Fotó: Iványi Aurél
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” 
pályázati felhívása

a 2020/2021. tanévre
Pályázhatnak tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti  

és/vagy sport és/vagy egyéb társadalmi tevékenységet  
folytató, szociálisan rászoruló,  

szegedi középiskolában tanuló diákok.
A támogatás összege:  50.000 Ft

További információk:  www.szegedvaros.hu 
Beadási határidő: 2020. november 13.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti  
a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda  
Városrendezési Osztály (Főépítészet)

a Szeged, Széchenyi tér 11. szám alatti épületbe
(szürke bérház) költözik.

Az ügyfélfogadás
2020. november 2. (hétfő) naptól

a földszinten az Általános Ügyfélszolgálaton (a bejárattól jobbra) a 
2. és 3. ablaknál történik, a korábban megszokott időben: https://
www.szegedvaros.hu/aranyoldalak/tajekoztato-a-polgarmesteri-hi-

vatal-ugyintezesi-es-ugyfelfogadasi-rendjerol-2020-majus-22/

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata  
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 

együttműködve

2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan  

hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő –  
felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges, 
amely elérhető az alábbi linken:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz  
történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

További részletek a www.szegedvaros.hu honlapon 
olvashatók.

Mindenszentek és halottak napja:
menetrend a 3, 3F villamosvonalon

A halottak napi megemlékezésekre tekintettel, a meg-
növekedő utazási igényekhez igazodva október 30. 
(péntek) és november 2. (hétfő) között a 3-as és a 3F 

jelzésű villamosok a tanév tartama alatti munkanapi me-
netrend szerint közlekednek. A 3F jelzésű villamosok meg-
hosszabbított üzemidőben Tarján végállomásról 6:30 órától 
19:20 óráig járnak. Október 31-én (szombaton) és november 
1-jén (vasárnap) azonban a 3-as és 3F jelzésű villamosok is-
mét hétvégi menetrend szerint közlekednek, de a 3F jelzé-
sű villamosok meghosszabbított üzemidőben Tarján végállo-
másról 7:00 órától 19:20 óráig járnak.

Sokan emlékeznek szeretteikre a Belvárosi temetőben is. 
Képünk archív 

Törköly Gabriella a nyugdíj-
ba vonulása után még köny-
velőirodát vezetett, ahol 84 
éves koráig dolgozott.

örköly Gabriella 1930. 
október 16-án született 
Földeákon. A szülei ne-

héz körülmények között éltek, 
de neki – a lehetőségeiken 
felül is – megadtak mindent. 
Közgazdasági technikumot 
végzett, és egész életében a 
szakmájában, könyvelőként 
dolgozott. Tizenkilenc évesen 
ment férjhez, házasságukból 
két fiúgyermek született, Ist-
ván és Róbert.

Törköly Gabriella szülei ko-
rai halála miatt a gyermekei 
mellett felnevelte a saját kis-
húgát is. Nyugdíjba vonulása 
után könyvelőirodát vezetett, 
ahol 84 éves koráig dolgozott.

Szoros kapcsolatban van 

Tablettel akarja meglepni magát

a gyermekeivel, naprakész 
információkkal rendelkezik 
a világban történt esemé-
nyekről. Napjai olvasással és 
tévézéssel telnek, de a moz-
gást is igyekszik mindennap 
beépíteni az életébe. Közeli 
tervei között szerepel, hogy 

vásárol magának egy tabletet 
a könnyebb és gyorsabb tá-
jékozódás érdekében. Öt éve 
gondoz egy menhelyről szár-
mazó cicát is.

Ádok Istvánné Törköly Gab-
riella négy unokájával és a ki-
lenc hónapos dédunokájával, 

Lénával ünnepelt, akik elmon-
dása szerint bearanyozzák az 
életét. Azt is elmondta, hogy 
csodálatos lakóközösség veszi 
körül. A város nevében Farkas 
Katalin, a humán közszolgálta-
tási iroda munkatársa köszön-
tötte az ünnepeltet.

A 90. születésnapját ünneplő Törköly Gabriella, családja körében. Fotó: Iványi Aurél 

Öt tonna téli ruha
Négy-ötszáz családon segítenek

Öt tonna ruhát ajánlott fel a Karitáció Alapítvány a rászo-
ruló szegedi családoknak. Ménesi Imre önkormányza-
ti képviselő, a közgyűlés foglalkoztatási, szociális és 

sportbizottságának elnöke elmondta: átvette a ruhakupono-
kat, amelyeket az egyéni önkormányzati képviselők osztanak 
ki a körzetük rászorulóinak, így 4-500 család juthat téli vise-
lethez. A kuponokat a Remény utca és a Kálvária tér sarkán 
lévő Hacuka a jótett-hely nevű adományboltban válthatják be 
a családok. Az alapítvány elnöke arra kért mindenkit, ne dob-
ja ki azokat a használt, de még jó állapotú ruhákat, amelyeket 
már nem hord, hanem adja le az üzletben.

Méhzárlat Szegeden

Több helyen is méhzár-
latot rendeltek el Sze-
geden: Alsóvároson, 

Móravároson, Klebelsberg-
telepen, Kecskésen, Hattya-
son, Tompaszigeten, Szent-
mihályon és Gyálaréten. Ti-
hanyi Zala, a Szegedi Járási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészség-
ügyi Osztály vezetője a Rá-
dió88-nak elmondta: egy 
méhegészségügyi megbe-
tegedés miatt öt kilométe-

res körben, Szegedtől dél-
re, és Röszke északi terü-
leteit érintve, valamint a Ti-
sza mindkét oldali gátján 
Szegedtől délre, az állam-
határig méhzárlatot rendel- 
tek el.

Az érintett területekről 
tilos méheket, azok nyers 
mézét, virágport, propoliszt, 
valamint betegségterjesztő 
eszközöket kivinni, a fogé-
kony állatokat pedig be- 
hozni.

Elfeledett arcok: 12+1 legendás alak
Október 31-éig láthatók az életnagyságú „szobrok” a Klauzál téren

Rendhagyó szobrokat lát-
hatnak a szegediek és a vá-
rosba érkező vendégek jövő 
héten a Klauzál téren.

Elfeledett arcok: 12+1 
legendás alak Szeged 
zsidó múltjából címmel 

nyílik kiállítás október 26-án 
a Klauzál téren. Ezen olyan 
jeles zsidó származású sze-
mélyiségeket mutatnak be, 
akik Szegeden éltek és al-
kottak, vagy személyük kap-
csolódott Szeged városához. 
Tudta például, hogy az új zsi-
nagóga tervezője, Baumhorn 
Lipót idén ünnepli születésé-
nek 160. évfordulóját, vagy 
hogy a híres fűszerkereske-
dő, Kotányi János szegedi 
volt? Ilyen és ehhez hasonló 
történeteket ismerhet meg, 
ha kilátogat a szabadtéri tár-
latra. Az életnagyságú „szob-

Kulturális Fesztivál által ha-
gyott űr minőségi kitöltése.

A kiállításhoz kapcsolódó-
an egy játék is indul a Redis-
cover projekt Facebook-olda-
lán. Mindennap egy kérdés 

jelenik meg a kiállított szemé-
lyekre vonatkozóan, amelyre 
a poszt alá érkező legelső he-
lyes válasz beküldője a meg-
felelő „szoborról” készült kép-
pel együtt tárgynyereményt is 
kap jutalmul.

A kiállítás a Duna Transz-
nacionális Programban 
megvalósuló Rediscover 
(DTP2-084-2.2) projekt jó-
voltából látható.

rok” október 31-éig, minden-
nap reggel 8-tól este 8 óráig 
láthatók.

A kiállítás apropója a Re-

discover projekt eredménye-
inek megismertetése mellett 
a járványhelyzet miatt elma-
radt XVI. Szegedi Őszi Zsidó 

A kiállításhoz kap-
csolódóan játék is 
indul. Tárgynyere-
mény a jutalom.

A Klauzál téri kiállításon velük is megismerkedhetnek 
(balról jobbra): Fischhof Ágota és Janikovszky Éva, valamint 
Löw Immánuel és Kotányi János. 

T
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Eladó
tizenegy

lakás

Tizenegy, évek óta üresen 
álló lakást kínál eladásra 
az IKV.

Az értékesítésre váró 
ingatlanok jelen álla-
potukban nem adha-

tók bérbe, mert nem lakha-
tók, alapos felújításra szorul-
nak. Az évek óta üresen álló 
lakásokat az önkormányzat 
nem tudná gazdaságosan 
felújítani, ezért inkább érté-
kesítik. Az eladásra kínált la-
kások többsége a belváros-
ban – például a Mars téren 
és a Nemes takács utcában 
– található. Az értékesítésről 
a közgyűlés pénzügyi és va-
gyongazdálkodási bizottsá-
ga döntött, az IKV Zrt. javas-
latára.

A legnagyobb egy 48 
négyzetméteres, első eme-
leti, komfort nélküli lakás, 
amelyet 13,7 millió forintra 
értékeltek fel, a felújítás be-
csült költsége pedig meg-
közelíti a 6 millió forintot. A 
legkisebb pedig egy Mars téri 
első emeleti lakás, amelyik 
mindössze 19 négyzetméter. 
A komfort nélküli lakásban 
szinte minden felújításra 
szorul, a becslés szerint leg-
kevesebb másfél millió forin-
tot kell majd ráköltenie az új 
tulajdonosnak, ha gazdára 
talál az 5,9 millió forintért 
meghirdetett ingatlan. A fel-
újítandó lakásokhoz nyílt ver-
senytárgyaláson, licitálással 
juthatnak a vevők. Részletek 
az IKV Zrt. honlapján.

Tíz év alatt megtelt az ipari logisztikai központ

Szeged 2003-ban vette meg 
azt a 46 hektáros területet a 
Nemzeti Földalaptól, amelyen 
akkor semmi nem volt, csak 
tudni lehetett, hogy nem a 
repce fog virágozni záros ha-
táridőn belül, hanem az ipar, 
a logisztikai szektor. A vásár-
lás idején azt is lehetett tud-
ni, hogy itt valamikor nagyba-
ni piac is lesz, amire már a 
kilencvenes években elkez-
dett felkészülni Szeged. Ami-
kor a Szegedi Ipari Logisztikai 
Központ, azaz a SZILK elin-
dult, a nulláról kellett kezde-
ni. Az M5-ös autópálya még 
javában épült, az első raktá-
raknak egy bekötőút jelentet-
te a köldökzsinórt az 5-ös út  
felé.

– Egy hosszú távú terv ré-
szeként vettük meg a Med- 
gyessy-kormánytól a terüle-
tet: egyszer lesz belőle va-
lami, ennyit tudtunk, ebben 
bíztunk, amikor megkötöt-
tük a kormánnyal az üzletet 
– emlékezett Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgár-
mester. Szeged a hármasha-
tárral, a Ro-Lával érvelt töb-
bek között a földszerzéskor 
(a Ro-La egykoron jellemző-
en az EU-n kívüli fuvarozó 
cégek kamionjait vasúton 
továbbító szállítási szolgál-
tatást jelentette – a szerk.).

A vásárlás és az ipari 
park fejlesztése egyébként 
éppen nem az ipari parkok 
fejlesztési időszakára esett: 

akkortájt megálltak ezek 
a programok, ahogy Nagy 
mondta, „éppen volt egy 
gödör ezekben a pályáza-
tokban”; akkor még nem vol-
tunk az Európai Unió tagjai, 
a részben Magyarországra 
kiírt különböző pályázatok 
véget értek. Itt volt egy nagy 
földdarab, amelyen utat kel-
lett építeni, meg kellett olda-
ni az elektromos ellátást, a 
víz odavitelét és a csapadék-
víz elvezetését.

– Az a döntés született, 
hogy ezt magánberuházás-
ban, ütemezett fejlesztéssel 
valósítsuk meg, úgy, hogy 
az önkormányzatnak minél 
kevesebb pénzébe kerüljön. 
Az volt a terv, hogy a beru-
házó építse meg a közműve-
ket, és abban az ütemben, 
ahogy halad előre, szerez-
het egyre nagyobb tulaj-
donjogot. Erre született egy 
szindikátusi megállapodás. 
Szeged akkor több céggel 

is tárgyalt, végül a Masped 
és a Zoll-Platz konzorciuma 
lett a tulajdonostárs. Előbbi 
egy nagy magyar logisztikai 
cég, utóbbi pedig vámügyin-
tézéssel foglalkozik. Ez volt 
az alapkonstrukció. Az első 
ütemben, 2006-ra épült fel 
az első raktár és parkoló – 
mondta Nagy Sándor.

Onnantól, hogy Szeged-
nek lettek tulajdonostársai 
az ipari park fejlesztésében, 
felgyorsultak az események, 
hiszen a Maspednek és a 
Zoll-Platznak is érdeke volt, 
hogy minél gyorsabban tel-
jen meg vállalkozásokkal a 
terület. Jöttek a kamionos 
cégek, a DAF, a Renault, 
egymásután bújtak ki a föld-
ből a raktárblokkok. Aztán 
2009-ben megérkezett a 
Hansa, mely előbb felépítet-
te a raktárbázisát, majd mel-
lette egy CBA-t.

Ekkor lehetett biztosan 
tudni, hogy a még a kilenc-

venes években, az ipari park 
északi részére „ceruzával 
beírt” nagybani piacból tény-
leg lehet valami. Hét évvel 
később, 2016-ban lett ebből 
valóság. 

A SZILK kihasználtsága 
jelenleg több mint 90 szá-
zalékos. Megérte ott vállal-
kozásba fogni. Ma már au-
tóbusz is jár oda, elkészült 
a kerékpárút, nemcsak gép-
kocsival lehet megközelíteni 
az ipari parkot. Ha befektető 
érdeklődik arrafelé, akkor az 
önkormányzat már nem a 
SZILK-et, hanem az út túlol-
dalát, az egykori szovjet lak-
tanyát, az egyetem területét 
ajánlja a vállalkozásoknak. 
Ismert, hogy a szemközti ol-
dalon a Pick kezdett építkez-
ni, de a lézerközpont előtt, 
az öthalmi diáklakások mel-
lett még vannak kihaszná-
latlan területek. A fejlesztési 
tervek most ezekre fókuszál-
nak.

Logisztika, kereskedelem, szolgáltató szektor, mezőgaz-
daság – a Szegedi Ipari Logisztikai Központban mindez 
megtalálható. Alig több mint tíz év alatt teljesen átalakult 
az 5-ös út Szegedre bevezető szakasza. Szeged éppúgy 
tudta, mint az ipari park tulajdonostársai,  hogy van poten-
ciál a valamikori szántóban. Igazuk lett.

Légifotó 2005-ből és 2017-ből a szegedi logisztikai központról. A 2005-ös fotón látható az épülő M5-ös autópálya és a logisztikai központ, amely akkor 
még repceföld volt. A 2017-es fotón jól látszik, mennyire belakták a cégek a központot.
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Toportyánféreg, vakvarjúcska, halálmadár és társai 
Máté Bence fotói is láthatók a múzeumban

Kívül-belül gyönyörűen megújult 
a Móra Ferenc Múzeum. Az intéz-
mény új látnivalókkal is várja a lá-
togatókat – ilyen a természettudo-
mányi kiállítás, amely Máté Bence 
gyönyörű természetfotóival kiegé-
szülve igazi látványosság.

A vadonatúj természettudományi 
kiállítás a város „főutcájához”, a 
Tiszához, annak forrásához és a 
Kárpátok egy részéhez, illetve az 
Alföldhöz, valamint annak izgalmas 

állat- és növényvilágához kapcsoló-
dik. A Tisza forrását annyira élethű-
en mutatják be, hogy még víz is fo-
lyik belőle – mondta Wilhelm Adél 
múzeumpedagógus, koordinátor.

Medve,  
amelynek múltja van

1913-ban került a gyűjteménybe a 
barna medve. Pillich Kálmán, az ár-
víz utáni újjáépítés királyi biztosa vá-
sárolta meg egy medvetáncoltató 
társulattól, majd évtizedeken keresz-
tül újszegedi villájának kertjében tar-
totta. Amikor a medve már nagyon 
öreg volt, felajánlotta Móra Ferenc-
nek, hogy ha elpusztul, tömjék ki, és 
állítsák ki a tárlaton. Így lett a medve 
a múzeum impozáns darabja.

A tárlaton a hollót is bemutatják, 
amely az egyik legintelligensebb ma-

darunk. Szerethető, tanulékony, já-
tékos – akár más állatokkal is –, és 
igen szereti elcsenni a fényes, csillo-
gó tárgyakat. A madár arra is képes, 
hogy megkülönböztesse fajtársait, 
és akit kedvel, ahhoz más hangon 
szól.

A tárlat különlegessége, hogy 
vízen járhatunk: száraz lábbal gázol-
hatunk a Tiszában, megriasztva az 
ott úszkáló halakat. Még a víz csobo-
gását is halljuk. 

Mátyásmadár,  
toportyánféreg

Megtalálható itt a három legnagyobb 
honi vadfaj, a dámszarvas, a gím-
szarvas és az őz is. Ezek az állatok 
ősszel élik a legmozgalmasabb idő-
szakukat, hiszen ekkor van a párzási 
idejük. A dámszarvas – amely fején 
úgynevezett dámlapátot visel – bar-
cogni, a gímszarvas pedig bőgni szo-
kott. Ezek a hangok betöltik az erdő-
ket, amikor a hímek párjukat keresik. 
Wilhelm Adél elmesélte az őzek ér-
dekes párzási rituáléját is, melynek 
során a bak nagy köröket ró a suta 
körül. A lábnyoma egy kört alkot a ta-
lajon – ezt a vadászok boszorkány-
gyűrűnek szokták nevezni.

A kiállított preparátumokat nem 
lehet megérinteni, mást annál in-
kább. Megsimíthatunk állatszőröket, 
és találgathatunk, melyik a legpu-
hább, és melyik a legdurvább.

Érdekesség itt is akad: az arany-
sakál, amelyet a 40-es években már 
kihaltnak gondoltak Magyarorszá-
gon, azonban szerencsére nem ez 
történt, mára pedig nagyon elsza-
porodott. Az állat hasonlít a rókára, 
és van egy másik neve is, amelyet 
a legtöbben Arany János Toldijá-
ból ismerhetnek: a toportyánféreg. 
Mondás is kötődik az állathoz, még-
pedig az „üvölt, mint a fába szorult 
féreg”. Eredetéről Wilhelm Adél el-
mondta: régen, amikor vadásztak 
az aranysakálra, fából készítettek 
csapdát, és amikor belelépett, ak-
kor ijedtében és fájdalmában üvöl- 
tött.

A kiállításon megtalálható a má-
tyásmadár (közismertebb nevén a 
szajkó) is, amelyet a vadászok nem 
kedvelnek, az erdészek azonban 
igen. A madár kitűnő hangutánzó, a 
kutyaugatástól a gépek zajáig min-
dent képes utánozni. Érdekessége 
még, hogy a mókusokhoz hasonlóan 
télire magvakat gyűjtöget, amelye-
ket fák odvába vagy a földbe rejt el. 
Épp egy ilyen pillanatot örökített meg 
Máté Bence is az egyik kiállított fo-
tóján, amely szintén megtekinthető 
a kiállításon. 

Köpet a fiókban

Megtalálhatók a tárlaton a halá-
szok ellensége, a kárókatona, va-
lamint a kis és a nagy póling, a 
gulipán, a kis és a nagy kócsag, a 
fekete gólya, a törpe gém, a szür-
ke és a kanalas gém is. Ez utóbbi 
madár a csőréről kapta a nevét, 
amelyet régen kanálnak is hasz-
náltak a vízi emberek. De találkoz-
hatunk itt a vakvarjúval – „polgári” 
nevén a bakcsóval is. Népi elneve-
zésének több eredete is ismert. Az 
egyik szerint a piros szeméről kap-
ta, amely miatt a régiek azt hitték, 

hogy nem lát, azaz vak; a másik 
szerint pedig a hangjáról, mert re-
pülés közben „vak, vak, vak” kiál-
tást hallat. Mivel testalkata a varjú-

ra hasonlít, ezért azt mondták: „Ott 
repül a vakvarjú.” Nevét a gyermek-
vers is őrzi: „Csip-csip csóka, vak-
varjúcska...”

Megfigyelhetjük Magyarország 
legszínesebb madarait is: a repülő 
drágakövet, a jégmadarat, a sza-
lakótát és a parti homokfalakban 
fészkelő, jellegzetes hangot hallató 
méhészmadarat, azaz a gyurgyala-
got. A preparátumok mellett Máté 
Bence gyönyörű fotói fokozzák az 
élményt. 

A fiókokat ki szabad, sőt kell is 
nyitni a terem különböző pontjain: 
az egyikben például a gyurgyalag 
köpete figyelhető meg, a másik 
méheket rejt, a hamadik tollakat, a 
következők pedig agancsot, leved-
lett siklóbőrt vagy éppen teknős-
páncélt.

A baglyok sem maradhatnak ki 
a bemutatóból; megtalálható a réti 
fülesbagoly és a kuvik is, amelyet 
régen halálmadárnak hívtak. A ré-
misztő név onnan ered, hogy ami-
kor beteg volt a háznál, és éjszaka 
virrasztottak mellette, gyertya vilá-
gított a házban, ez pedig az ablak-

hoz vonzotta az éjszakai rovarokat, 
amelyekre a kuvik vadászott, így a 
madár is ott röpködött a ház körül. 
A babonás emberek azt hitték, a 

halál érkezett a betegért – és emi-
att sajnos sokáig pusztították ezt a 
madarat.

Megtalálható még a kiállításon 
Magyarország egyik legszebb tú-
zokpreparátuma is, amely 1971-
ben szerepelt a vadászati világki-
állításon. 

Külön szoba gyerekeknek

Felkapaszkodva néhány lépcső-
fokot, a galérián megismerkedhe-
tünk a Tisza ikonikus rovarával, a 
tiszavirággal, azaz a kérésszel. Az 
Alföldre jellemző gyógynövényeket 
is szagolhatunk, többek között a 
kamillát, a gyermekláncfüvet és a 
vérehulló fecskefüvet. Az üvegek-
ben elhelyezett szárított növények 
közül néhányat a látogatók meg is 
szagolhatnak.

A játszószobában a gyerekek 
találós kérdéseket fejthetnek meg 
párnákon, meghallgathatják né-
hány madár hangját, valamint szá-
mos madaras memória- és kirakós 
játékkal is játszhatnak.

Vass Imre

 Az új természettudományi tárla-
ton Wilhelm Adél múzeumpeda-
gógus kalauzolt végig. 

Az aranysakált toportyánféregnek is hívják. Mondás is kötődik a vadászatához. Fotók: Iványi Aurél

 A medve, amelynek története van. Pillich Kálmán vásárolta meg egy 
medvetáncoltatótól.

A kiállított preparátumokat nem szabad megfogni. Van viszont sok játék, amelyet lehet.
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A színpadon szeretett bele a férjébe Tánczos Adrienn
Bemutatkoznak a szegedi színház új művészei 

Korábban volt Kossuth Lajos fe-
lesége is, igaz, csak Bereményi 
Géza filmjében, a Hídemberben. 
Hivatalosan az idén szerződött 
Szegedre, de előtte két évig 
már több darabban is játszott 
Szegeden. Tánczos Adrienn, az 
Illatszertár Rátz kisasszonya 
nagyon megszerette a vidéki 
tempót. betegségéről is nyíltan  
beszél. 

– Ez az első hivatalos évad, 
amelyet Szegeden tölt. Koráb-
ban húsz évig a Hevesi Sándor 
Színházban játszott, majd hét 
évig szabadúszó volt. Zalaeger-
szegen jobbnál jobb szerepek-
kel halmozták el, miért állt fel  
végül?

– A Hevesi Sándor Színházban 
kezdtem az egész pályámat, ott 
voltam stúdiós, majd jött Beremé-
nyi Géza, Bagó Bertalan és Stefán 
Gábor. Ők lettek a vezetőim, és 
csodálatos lehetőségeket kaptam 
tőlük. Nekik és a velem dolgozó 
rendezőknek köszönhetően mond-
hatom el magamról ma már azt, 
hogy színésznő vagyok. Valóban 
nagyon fiatalon csodálatos szere-
peket kaptam. 

– Kísérletezett a főiskolai fel-
vételivel is, de nem sikerült. Nem 
bánja, hogy ez kimaradt az életé-
ből?

– Igazából nem. Többször is 
próbálkoztam pedig, de ma már 
alapvetően nem érzem a hiányát. A 
pályám legelején Bereményiék azt 
mondták, olvassak sokat, nézzek 
filmeket és hallgassak zenét.

– Valójában filmszínésznő sze-
retett volna lenni.

– Igen, óvodásként még nem 
fogalmazódott meg bennem, hogy 
van filmszínész és színpadi szí-
nész. Egyszerűen csak kijelentet-
tem, hogy színésznő leszek. Ren-
geteg régi magyar filmet néztem a 
dédszüleimmel, és teljesen elvará-
zsoltak azok a fekete-fehér mozik. 

– Honnan indult az élete?
– Debrecenben születtem, de 

nem éltem ott soha, mindig a Du-
nántúlon laktunk. Édesapám kato-
natiszt volt, és sokat vándoroltunk, 
de még Budapesten is a Dunántú-
lon éltem, a budai oldalon. Most 
élek először az Alföldön.

– A filmszínészi álom is betel-
jesült, hiszen olyan neves produk-
ciókban játszott, mint a Hídem-
ber és a Sorstalanság.

– Forgatni csodálatos. Nagy 
kitüntetés volt két olyan rangos 
rendezővel dolgozni, mint Beremé-
nyi Géza és Koltai Lajos. A Hídem-
berben Meszlényi Terézt, Kossuth 
Lajos feleségét játszottam, Nagy 
Ervin partnereként. A Sorstalan-
ságban egy zsidó lányt, Erikát ala-
kítottam.

– Zalaegerszegen a Régimódi 
történet mindent megváltoztatott 
az életében. 

– Debreceni születésűként Sza-
bó Magda regényein nőttem fel. A 
Régimódi történet már fiatal lány-
ként nagyon megfogott. Amikor 
hosszú évekkel később a színház-
ban Jablonczay Lenkét játszottam, 
az egyik partnerem Szegezdi Ró-
bert volt. Szerelmespárt alakítot-
tunk, és a végén úgy maradtunk. 
Tizenhat éve tart, tavaly össze is 
házasodtunk. Tizenöt év után úgy 
gondoltuk, itt az ideje.

– Zalaegerszeg húsz év, há-
rom igazgató. Utána hét év sza-
badúszás. Milyen volt?

– Amikor húsz év után felálltam 
Zalaegerszegen, elfáradtam, és azt 
éreztem, hogy váltani szeretnék. 
Úgy jöttem el, hogy felmondtam, 
de nem kerestem magamnak új 
helyet.

– Ugrás a sötétbe?
– Igen. 
– Mennyire volt sikeres szaba-

dúszó?
– A Rózsavölgyi Szalonban, Bu-

daörsön, illetve független társula-
tokban, például az RS9 Színházban 
dolgoztam ezekben az években. 
Mindig is érdekelt a színháznak 
egy másfajta megközelítése és 
munkamódszere. Meg szerettem 
volna próbálni, más körülmények 
között, más emberek között is meg 
tudom-e állni a helyemet. Szeren-
csére hívtak egy szerepre, azután 
egy másikra is, és megint ott ta-
láltam magamat a deszkákon. So-
kan féltettek a szabadúszástól, de 

én hiszek abban, hogy ha egy ajtó 
bezárul, mindig kinyílik egy másik. 
Egyik produkció hozta a másikat. 

– És közben tanult is…
– Felvételiztem egy felsőfokú 

szociális munkás képzésre a Káro-
lyi Gáspár Református Egyetemre. 
Imádtam. Csupa olyan dolgot ta-
nultam ott, amire korábban mindig 
vágytam, többek között pszicholó-
giát, szociológiát, művelődéstörté-
netet, pedagógiát. Sokat épültem 
belőlük. 

– Azután jött Szeged?
– Még nem. A tanulmányaim 

kapcsán felvettem a kapcsolatot 
a budapesti Utcaszak nevű szín-
házi alkotóközösséggel. Velük a 
színházcsinálás mellett egyfajta 
szociális missziót is teljesítettünk, 
így kerültem Borsodba, ahol cigány 
gyerekekkel és budapesti javítóin-
tézeti fiatalokkal kezdtem el foglal-
kozni. Sikeres program volt, meg-
kaptuk érte a gyermekvédelem 
egyik legfontosabb elismerését, a 
Ferenczi György-díjat. Máig nagyon 
büszke vagyok erre. Csodálatos 
évek voltak, rendkívüli emberek-
kel találkoztam, és nagyon kitágult 
előttem a világ.

– Úgy hírlik, nagyon stresszes.
– Néha valóban nagyon stresz-

szes tudok lenni, mert hajlamos 
vagyok magamat túlpörgetni. Ezt 
meg kellett tanulnom levezetni. Így 
jött az életembe a jóga és a medi-
táció is. Néha egy kicsit vissza kell 
fognom magam, mert különben 
nincs megállás.

– Főleg, hogy beteg. Erről kér-
dezhetem? 

– Persze. Most már könnyeb-
ben beszélek róla, és szívesen vá-
laszolok kérdésekre is, mert úgy 
látom, az emberek keveset tudnak 
a sclerosis multiplexről. Sokaknak 
egy kerekes székes, mozgáskép-
telen ember ugrik be erről a be-
tegségről. Amikor évekkel ezelőtt 
szembesültem a diagnózissal, én 
is megijedtem. Ezentúl egy kere-
kes székben fogok élni? Ez először 
nagyon rémisztő volt, de azután 
elég hamar megfogalmazódott 
bennem, hogy úgy kell ezt az egé-
szet felfognom, hogy én az élet 
nevű társasjátékhoz új szabályokat 
kaptam, és ha ezekre odafigyelek, 
akkor együtt lehet vele élni. Nem 
állítom, hogy mindig könnyű, mert 
vannak nagyon nehéz napok.  

– A próbák során nem zavarja?
– Tudom azt, hogy hol a határ, 

és úgy szervezem az életemet, a 
munkámat.

– Hivatalosan az idén szerző-
dött Szegedre, de korábban már 
játszott többek között a Szenti-
vánéji álomban, a Molière-ben és 
az Illatszertárban is. Szeptember-
ben egy gálán mutatkoztak be az 
új művészek. Egy verset mondott, 
meglepően nagy tapsot kapott.

– Én is meglepődtem. Rab Zsu-
zsa Miatyánk című versét mond-
tam el.

– Mi minden vár Szegeden 
Tánczos Adriennre?

– Az Illatszertárt visszük tovább 
ebben az évadban is. A napokban 
mutattuk be az 1984-et. Orwell 
disztópiájából Horgas Ádám rende-
zett előadást, ahol a tömegjelene-

tek mellett három megírt karaktert 
is alakítok. Végig mindnyájan ren-
geteget dolgozunk, nemcsak színé-
szi feladataink vannak, hanem tán-
colunk is, és kórusban énekelünk.

– Miben láthatja még a közön-
ség ebben az évadban?

– A tervek szerint szerepelni 
fogok a Mária országában. Ez egy 
kortárs darab, amelyet most ír Szé-
kely Csaba, és Alföldi Róbert fogja 
színpadra állítani.  

– Milyen egy színész házaspár 
élete? Otthon is folytatják a szín-
házcsinálást?

– Nem jellemző. Nem mondom, 
hogy odahaza soha nem hangzik el 
egy mondat a színházról, de igazából 
nem szakmázunk. A színházon kívül 
is van életünk, és ez így is van jól.

– Nagyon sok fontos és jó 
szerepet eljátszott már. Van még 
szerepálma?

– Soha nem volt szerepálmom, 
még pályakezdőként sem. Később 
pedig eléggé elkényeztetett a sors. 
Maga az út és a csapat, amellyel 
dolgozom az adott próbafolyamat-
ban, izgalmasabb és fontosabb 
számomra.

– Egy dunántúli lány hogyan 
érzi magát az Alföldön?

– Szeged csodálatos város, el-
sősorban az itt élő emberek teszik 
azzá. Sokáig Budapesten éltem, de 
a végén nagyon besokalltam. Elad-
tuk a budapesti lakásunkat, és az 
agglomerációban próbáltunk újat 
keresni, de végül itt kötöttünk ki, 
és mára mindketten teljes szívünk-
kel szegediek lettünk.

Rafai Gábor

Tánczos Adrienn: Szeged csodálatos város, elsősorban az itt élő emberek teszik azzá. Fotó: Szabó Luca
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Horváth Jenőt, a Szegedi Nemzeti Színház főrendezőjét
a rendszer megváltásának álma sodorta a forradalomba

Horváth Jenő 1947–48-ban igaz-
gató-rendezőként, majd 1955–
56-ban főrendezőként dolgozott 
a Szegedi Nemzeti Színházban.  A 
forradalomban való részvétele mi-
att eltávolították a színházból, és 
börtönbüntetésre ítélték.

„Apám kommunista művész volt. 
A rendszer megváltásának álma 
sodorta a forradalomba, s lett an-
nak egyik szegedi vezetője. Három 
és fél évet ült ezért az álomért” – 
írta édesapjáról Horváth Péter író, 
rendező.

A forradalmi néptanács  
titkára

Korabeli újságcikkek alapján néz-
tük meg, mi történt Horváth Je-
nővel, mit írt a helyi sajtó a szí-
nész-rendezőről 1956 októbere és 
1958 márciusa között. 1956. októ-
ber 23-án este Bicskey Károly sza-
valta el a Nemzeti dalt a Szegedi 
Nemzeti Színház előtt, az össze-
gyűlt tömeg pedig a színész után 
mondta az eskü szövegét. Aznap 
a Horváth Jenő rendezte Szent Jo-
hannát játszották, de „a nézőkö-
zönség a külső események, a vá-
ros forradalmi arculata és a belső, 
a Shaw-darab hatására igaz szívből 
tüntetett az igaz ügy mellett”. Az 

emberek kitódultak az előadásról 
az utcára. Azok a színészek, akik 
aznap nem léptek színpadra, ko-
kárdákat készítettek.

Több bemutatóra is készültek 
a színházban, de az események 
hatására valamennyit megelőzte 
a Bánk bán prózai bemutatójának 
gondolata. „A gondolatot önkéntes 
tett követte: három rendező – Hor-
váth Jenő, Nagy György és Gyökösi 
Zsolt – rendezésében azonnal 
megindultak a Bánk bán próbái, 
hogy „a magyar drámairodalom 
legszebb és legnagyobb remeké-
vel köszöntsék a tiszta forradalom 
győzelmét és továbbfejlesztését”.

Horváth Jenő, a Szegedi Nem-

zeti Színház főrendezője 1956. 
október végén Perbíró Józseffel, a 
Szegedi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának dékán-
helyettesével és még tizenhárom 
emberrel – köztük a lapokban csak 
Takács polgártársként emlegetett 
élelmiszer-kiskereskedelmi dolgo-
zóval – együtt bekerült a forradal-
mi néptanácsba, amelynek titkárá-
vá választották.

1957 januárjában  
kabaréban lépett fel

A forradalom eseményei miatt ok-
tóber 24-étől szüneteltették az 

előadásokat. A forradalom leveré-
se után, decemberben arról írtak 
a lapok, hogy 1956. december 15-
én a Bánk bánnal (rendező: Megye-
si Pál) nyit a Szegedi Nemzeti Szín-
ház. Ugyanakkor adtak hírt arról is, 
hogy a színház Hazádnak rendü-
letlenül… címmel magyar vers- és  
dalösszeállítást tűz műsorra, 
amelynek Horváth Jenő a rendező-
je. A közreműködők között találjuk 
Domján Editet és Kaló Flóriánt.

„Az elmúlt hónapok eseménye-
iben, az igazságos népmozgalom-
ban játszott szerepe miatt nagy 
népszerűségnek örvend napja-
inkban színházunk. Ezt a népsze-
rűséget továbbra is szeretnénk 

megtartani oly módon, hogy ezu-
tán a világirodalom még nagyobb 
választékát akarjuk nyújtani szín-
padunkon. Ehhez azonban az kell, 
hogy az új esztendőben, 1957-ben 
valóban megvalósuljon a művésze-
ti intézmények szabadsága. (…) A 
mind magasabb művészi munka 
érdekében pedig rendezni kell vég-
re a művészeknek a világ bármely 
országába való eljutását, hogy lás-
sanak és tanuljanak” – nyilatkozta 
Horváth Jenő főrendező az újság-
nak, amely azt kérdezte tőle, hogy 
mit vár 1957-től. Horváth még azt 
is hangsúlyozta, hogy „a színház ne 
a hivatali szervek színháza legyen, 
hanem a közönségé”.

1957 januárjában még 150 
százalék humor címmel rendez-
tek a színházban kabaréműsort, 
amelyben mások mellett Horváth 
Jenő is fellépett.

Helyesbítés a tűzbe dobott 
párttagkönyvről

Aztán a Délmagyarország elindí-
totta a Feljegyzések a szegedi el-
lenforradalom napjaiból című so-
rozatát, amiben a burzsoázia talp-
nyalóiról, a sehonnai bitangokról, 
az ellenforradalom fullajtárjairól  
írt.

Horváth Jenőről, a Szege-
di Nemzeti Színház főrende-

zőjéről az írták 1957. március 
21-én, hogy „október 23. után 
tűzbe dobta MDP tagsági köny- 
vét”.

Másnap, 1957. március 22-én 
a lap utolsó oldalán, az apróhirde-
tések mellett megjelentettek egy 
helyreigazítást, ezzel a szöveggel: 
„A Feljegyzések a szegedi ellen-
forradalom napjaiból című soroza-
tunk tegnapi folytatásában téves 
értesülés alapján közöltük, hogy 
Horváth Jenő, a Szegedi Nemzeti 
Színház főrendezője tűzbe dobta 
MDP tagsági könyvét. A tagsági 
könyv ma is megvan.”

(A Magyar Dolgozók Pártja  – 
MDP – sztálinista irányvonalat kö-
vető kommunista párt volt Magyar-
országon, 1948 és 1956 között. 
Az MDP 1956. november 2-án, a 
forradalom idején átalakult, és Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt néven 
működött tovább, 1957-től Kádár 
János vezetésével – a szerk.)

Öt év börtönnel sújtották

A korabeli sajtóbeszámoló szerint 
1957 áprilisában a városi tanács 
végrehajtó bizottsága „jóváhagyta 
a színház volt főrendezőjének, Hor-
váth Jenőnek az elbocsátását”. Az 
írták: „Horváth Jenő, amellett, hogy 
ellenforradalmi tevékenységet fej-
tett ki, a Szegedi Nemzeti Színház-

ban visszaélt főrendezői beosz-
tásával, s borbarát alapon a neki 
megfelelő emberekből klikket szer-
vezett, akikkel egyetemben ízlés-
telen, színvonaltalan műsorokkal 
jártak szerepelgetni. Horváth Jenő 
emiatt tekintélyét, mint rendező is 
elvesztette.”

1958. március 5-én a Szegedi 
Megyei Bíróság népbírósági taná-
csa több mint két hónapos tárgyalás 
után hozott ítéletet „Perbíró József 
és társai ellenforradalmi ügyében”. 
Azt írták, „Horváth Jenő a Szegedi 
Nemzeti Színház főrendezője volt 
az ellenforradalmat megelőző idő-
ben. A nemzeti bizottság titkáraként 
tevékenykedett az ellenforradalom 
alatt, és a szervezkedésben nagy 
tevékenységet fejtett ki. Az enyhítő 
körülmények figyelembevételével a 
népbíróság Horváth Jenőt ötévi bör-
tönbüntetéssel sújtotta.”

Az ügyész 10 évért fellebbezett, 
végül a volt főrendező három és fél 
évet töltött börtönben.

Érdemes művész lett  
a rendszerváltáskor

Horváth Jenő szabadulása utáni 
pályájának főbb állomásai: Eger, 
Kaposvár, Veszprém, Debrecen, 
Szolnok és a budapesti 25. Szín-
ház. A Kádár-rendszer újra színpad-
ra engedte, játszott többek között 
Kiss Manyival és Latinovits Zoltán-
nal, a hatvanas évek második fe-
létől televíziós játékok rendezésé-
vel is jelentkezett. A rendszerváltás 
után, 1990-ben Érdemes művész 
címmel tüntették ki.

Horváth Jenő hetvenhárom éve-
sen, 1994. december 21-én hunyt 
el.

Szabó C. Szilárd

Az országban 
elsőként

Horváth Jenő merész darab-
választásaival tűnt ki – írják 
a szegedi színjátszás törté-
netében. Ő mutatta be Ma-
gyarországon először Pros-
per Merimée A művésznő 
hintaja című egyfelvonáso-
sát, amelyet Sartre színmű-
vével, A tisztességtudó utca-
lánnyal egy este játszottak. A 
kitűnő rendezés mellett igazi 
színészi szenzációt jelentett 
Inke László és Ambrus Edit 
mindkét darabbeli alakítása, 
de kellemes meglepetés volt 
Kormos Lajos, Kátay Endre 
és Domján Edit játéka is.

Domján Edit és Kaló Flórián Szegeden, az ötvenes években, egy víg-
játékban. Fotó forrása: sulinet.hu Horváth Jenő.

Politika a színházban. A Magyar Dolgozók Pártjának gyűlése a szegedi 
teátrumban, 1950 körül. Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Tüntetés a Klauzál téren, 1956. október 25-én. Fotó: Móra Ferenc Mú-
zeum
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     Postabontás

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

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,  
hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

2020. október 1-i hatállyal

– a Szeged III. Kdorozsma külterület 0562/23 hrsz.-ú ingatlant  
Szabó 5 tanyának,

– a Szeged II. ker. Tápé külterület 02221/3 hrsz.-ú ingatlant  
Tóth 2 tanyának,

– a Szeged III. ker. külterület 02208/3 hrsz.-ú ingatlant Borostyán ligetnek,
– a Szeged III. Kdorozsma 398 hrsz.-ú közterületet Huba köznek,

– a Szeged III. ker. 23215/15 és a 23215/16 hrsz.-ú magánutakat  
Dióliget köznek,

– a Szeged II. ker. Tápé 02039, 02036/4, 02021/5, a 02020/18,  
a 02020/30 és a 02020/9 hrsz.-ú utakat Rév utcának,

– a Szeged I. ker. 1425/6 hrsz.-ú magánutat Holt-Maros sétánynak,
– a Szeged I. ker. Szőreg 118/2 hrsz.-ú magánutat Makai útnak,

– a Szeged I. ker. Szőreg 02403 hrsz.-ú közterületet Makai útnak nevezte el,
valamint

– a Szeged közterületnév jegyzékben szereplő Horváth tanya elnevezést  
megszüntette.

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Felhívás
a Szeged Ifjú Tehetsége díj

és
a Szeged Ifjú Tehetségéért díj
kitüntetésekre való ajánlásra

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján azon tanulóknak vagy csapatoknak, akik 

vagy amelyek országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a 
szellemi gyarapodás területén kiváló példát mutattak, Szeged Ifjú Tehetsége díj adományoz-
ható. Azon pedagógusok, oktatók, szakoktatók, akik az országos és nemzetközi versenyeken 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat, csapatokat felkészítették,  
Szeged Ifjú Tehetségéért díjban részesíthetők.

Évente legfeljebb három Szeged Ifjú Tehetsége és három Szeged Ifjú Tehetségéért díj adható.
A díjak plakettből, oklevélből és pénzügyi elismerésből állnak.

A díjakra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság 
véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

A díjakat a tehetség napjához (március 25.) kapcsolódó ünnepség részeként adják át.
Kérem, hogy a város köznevelési intézményei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan,

hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra. Egy iskola több javaslattal is élhet.
A javaslatokat 2020. november 13-áig – részletes indoklással, mely tartalmazza az elmúlt 

tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményt, a versenyek megnevezését és az elért eredmé-
nyeket is – a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet 

eljuttatni írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) vagy e-mailben,  
az antal.aniko@szeged.eu címre.

Szeged, 2020. október 9.
Dr. Botka László polgármester

Hazánknak haladnia, áradnia, 
növekednie kell

Hazánknak haladnia, áradnia, növe-
kednie kell – fejtette ki miniszterelnö-
künk a kormányszócsőben, hozzáté-

ve: „…mint egy Liszt-rapszódiának”. Hoppá, 
a végén még kiderül, hogy a sok kiváló ese-
ményen túl nemcsak remek lovasnemzet va-
gyunk, hanem – nem mellékesen – muziká-
lis identitással is megáldotta nemzetünket 
az Úr. Orbánék szerint már-már ott tartunk, 
hogy az Unióban a legjobbak között vagyunk.

Kényszert érzek egy kérdés feltevésére: 
mire jó a KESMA? Nem kevesebbre, mint a 
nemzeti média teljes kisajátítására. És bizo-
nyára a kisajátított megyei lapokban minden 
napra esik egy orbáni hír, kizárólagossággal 
a kijelölt oldalon. (Az ellenzékről kizárólag 
elmarasztaló, negatív eseményt említenek 
meg!) Az Orbán rendelkezésére lefoglalt új-
ságoldal mindenki másnak tabu, akárcsak 
péntekenkénti szereplése az állami rádió-
ban, ahol hitelét vesztett szlogenek vissza-
térő ismétlése sem ritka. Szerinte mindez 
nem baj, mert „egybehangzó akarattal bír” a 
nemzeti konzultáció visszaküldött leveleivel 
is. Ebben csak az a lesújtó, hogy a Fidesz állí-
tásának a fele sem igaz, mert amióta létezik 
ez a szemfényvesztés, még egyetlenegyszer 
sem hitelesítette a tényeket egy pártatlan 
bizottság. Így azt mondanak, amit akarnak. 
Szégyenérzetük már régen nincs, vagy talán 
nem is volt.

Aztán itt van a 13. havi nyugdíj „vissza-
építése”. Nehogy már valamit élvezzenek 
a „túlkoros” és egészségtelen állapotban 
lévők ebből a kis pluszból, amit már (miu-
tán ideiglenesen lett visszavonva a világ-

válságban) réges-régen vissza kellett volna 
kapnunk! De nem, hogy a 14. havi fideszes 
ígéretet ne is említsem, amit volt képes a Fi-
desz nyilvánosan is hangoztatni.

Orbán szerint, „csak a fúrás-faragás, a 
nemzeti erők és az összefogás gyengítése, 
orvlövészet az ország védekezését irányító 
szakemberekre és politikai vezetőkre, be- és 
elárulás Brüsszelben, gáncs és cselvetés, 
nekünk ez a baloldal jutott”. Ha csak rajta 
múlna, már migrációba kényszerítette vol-
na az említetteket. A fentiekben lefestett, 
de egy szikrányi igazságot sem tartalmazó 
rémhírterjesztés abszolút jellemző az Or-
bán-kabinet habitusára. Másból sem áll a 
politikai tevékenységük, csak harcokból és 
háborúskodásból, illetve a nagy-nagy hazug-
ságokból.

Nem volt olyan társadalmi csoport, párt, 
amelybe bele ne kötöttek volna. Olyan szer-
zett jogokat kezdett az Orbán-rezsim elven-
ni, amelyeket megítélése szerint az emberek 
sem néztek már jó szemmel. A teljes igazság 
kifejtése persze sohasem állt, áll érdekében, 
mert az bezavart volna a politikai nyereség-
vágyból elkövetett hangulat- és gyűlöletkel-
tésbe. 

Tíz év hordaléka fedi el a kollektív emlé-
kezetet, amelyet az orbáni rezsim „nemzeti 
ügyek kormányaként” aposztrofált. Ugyan-
akkor az együttműködést a teljes behódo-
lással és szolgalelkűséggel kötötték össze. 
A NER pedig csak rontott az egyébként is si-
lány nemzeti együttműködésen. A végső szó 
mindig Orbáné volt…

Kutnyik Pál

Koronavírus – Fidesz-vírus
2020-ban is beköszöntött a 
tavasz, mint minden évben, 
csak ez más volt, mert hoz-
ta magával a koronavírust 
is. Meglepődtünk, megijed-
tünk, de miért is – hiszen 
egy másfajta vírus már több 
mint 10 év óta itt van az or-
szágban. Attól miért nem fé-
lünk, pedig a kettő nem sok-
ban különbözik egymástól? 
Az egyik láthatatlan, a má-
sik kézzelfogható, alattomos 
és pusztító. A tünetei is ha-
sonlóak, fejfájás, láz, nehéz-
légzés, esetleg halál. A ter-
jedése is hasonló. Vannak 
tünetmentesek, enyhébb 
betegek, súlyosabbak és ha-
lálosak, de vannak, akik ma-
radandó károsodást szen-
vednek. Sűrűn lakott terüle-
teken jobban terjed, gócpon-
tok is kialakulnak.

2010 tavaszán, amikor 
belépett az életünkbe a Fi-
desz, még nem gondoltuk, 
hogy ugyanolyan veszélyes. 
Volt egy kis lappangási idő, 
de hamar terjedni kezdett. 
Már akkor gócpontok ala-
kultak ki. Behatolt a magán- 
nyugdíjpénztárakba, akkor 
történt egy kis fejfájás, láz, 
de komoly megbetegedés 
nem. Később újabb perver-
zitás jött: a devizahitelesek 
„megsegítése”. Itt már sú-
lyosabb volt a betegség, tör-
tént haláleset, maradandó 
károsodás is. Jött a követke-
ző gócpont: a CEU, az MTA, 
a különböző egyetemek. 
Itt is voltak súlyos esetek, 
de lélegeztetőgépre nem 
volt szükség. Rengeteg fer-
tőzött terület alakult ki, de 

nem akarom mindet felso-
rolni. Mindenki érzi a maga 
bőrén, a környezetében.
Budapest volt a legfertőzöt-
tebb terület, onnét vették el 
a legtöbb bevételi forrást. 
Jöttek a nagyvárosok és 
a vidéki területek, ők sem 
úszták meg egy kis fejfájás-
sal, lázzal, sokuk ágynak  
dőlt.

Végigsöpör az országon, 
nincs kegyelem, azaz van, 
mert sokan átvészelik, főleg 
azok, akiknek Orbán megtá-
mogatta az immunrendsze-
rét – úgy is fogalmazhatnék, 
akiknek kitömte a zsebét. 
Tünetmentesnek mondjuk 
a gyermekeket, a fiatalokat, 
akik még nem fogják föl a 
veszélyt. Súlyosabbak a dol-
gozók, akik elvesztették a 
munkahelyüket, be kellett 
zárni a vállalkozásukat, be-
vétel nélkül maradtak. Ők 
már a nehézlégzés fázisá-

nál tartanak. Nagyon súlyos 
betegek a nyugdíjas korúak 
(Orbán is megmondta), akik 
lélegeztetőre kerülnek, mert 
az ő immunrendszerüket 
évek óta nem támogatja a 
Fidesz, így a halálos áldoza-
tok száma is növekszik. Ők 
azok, akik elvesztik a szaglá-
sukat, ízérzékelésüket, mert 
nincs mit szagolni, ízlelni, 
nincs mit enni, mert az egek-
be szöktek az élelmiszerá-
rak, a nyugdíj pedig a béka 
segge alatt van. 

Mennyi fejfájást, lázat, 
köhögést, nehézlégzést kell 
még elviselnünk? Megvár-
juk, míg respirátorra szorul 
mindenki? A koronavírus-ol-
tóanyag talán hamarosan 
megérkezik, de mikor lesz 
Orbán elleni vakcina?

Remélem, a 22-es vá-
lasztásokra azt is megkap-
juk.

Radvánszky Klára

A maszk felirata „Coolest Hungarian”, magyarul: a legme-
nőbb magyar. Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
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ÚJRA PÁLYÁN A BAJNOK-
CSAPAT. A tollaslabda-csa-
patbajnokság 2020–2021-es 
idényének szombati nyitányán 
újra hazai pályán szerepel a 
Goodwill Pharma Tisza Tollas 
SE. Az első osztályú bajnoki 
címet szeptemberben elhódí-
tó együttes címvédőként kezdi 
az alapszakaszt, ráadásul egy 
hatalmas erősítéssel: Magyar-
ország legjobb női játékosa, az 
olimpikon Sárusi Laura most 
mutatkozik be a szegedieknél.
A program, 1. forduló, szom-
bat, 10.00: Goodwill Phar-
ma Tisza Tollas SE – Fehérvár 
BSE, 13.00: Goodwill Pharma 
Tisza Tollas SE – Hajdúszo-
boszlói TSE, 16.00: Fehérvár 
BSE – Hajdúszoboszlói TSE.
KICENTIZETT SIKEREK. Öt 
forduló után négy győzelemmel 
áll a férfi asztalitenisz Extraligá-
ban a Floratom Szeged együt-
tese. Vitsek Ivánék sorozatban 
háromszor minimális különb-
séggel, 4–3-ra nyertek: előbb 
a Mosonmagyaróvárt, majd a 
DVTK-t és a Komlót is így múl-
ták felül. Ezt követte egy 7–0 
a Félegyházi ASI ellen, illet-
ve egy ugyanilyen különbségű 
vereség a listavezető Celldö- 
mölktől. A tabellán második 
szegediek a hatodik forduló-
ban a Honvédot látják vendé-
gül, szombaton, 11 órától, a 
Móricz tornacsarnokban.
SZEGEDRE KERÜLT A LEG-
TÖBB ÉREM. Az NKM Szeged 
VE kajakosai és kenusai sze-
rezték a legtöbb érmet, szám 
szerint 163-at a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség által szer-
vezett országos bajnokságokon 
2020-ban, a klub pedig össze-
sítésben 57 arannyal, 67 ezüst-
tel és 39 bronzzal az éremtábla 
harmadik helyén végzett, a KSI 
és a Honvéd mögött. 
KIBÉRELTÉK A DOBOGÓT. 
Színvonalas meccseket ho-
zott a fallabdázók budapesti 
országos utánpótlás-bajnok-
sága, amelyen a legidősebb 
korosztályban a tatabányai 
Chukwu Hannah könnyedén, 
a szegedi Takács Benedek pe-
dig fordulatos meccseket kö-
vetően nyert; az elődöntőben 
kétszettes hátrányból fordított 
– írja az UtánpótlásSport. A 
versenyt eredetileg márciusra 
írták ki, de a koronavírus miatt 
elhalasztották, ezért pótolták 
most. A Szeged Squash SE-ből 
U13-ban Matuszka Marcell 
bronzérmes lett, míg U17-ben 
kibérelte a dobogót a szegedi 
klub, Jeszenszky Zoltán, Kom-
lódi Regő, Czakó Ákos sorrend-
ben. A viadalon hatvanhat ne-
vezőből hatvanan léptek pá-
lyára.

Sport

Megkapták a zöld lámpát
A szegedi kézilabdások egy része túl van a koronavíruson

Újra éremeső 
a Murénánál

Több elmaradt verseny 
után ismét rajtkőre áll-
tak a Muréna Szegedi 

Úszó- és Búvárklub sportolói: 
a dunaújvárosi Búvársuli-ku-
pán remek helyezések és biz-
tató idők születtek. A serdü-
lőkorú Horpácsi Hanna 100 
méteres búvárúszásban ki-
emelkedő eredménnyel győ-
zött, de Borka Panna, Varga 
Réka és Márton Balázs sem 
maradt arany nélkül. A Muré-
na 4 × 100 méteres női fel-
színi váltója Borka Panna, 
Horpácsi Hanna, Bagamé-
ri Kamilla, Varga Réka ösz-
szeállításban bronzéremmel 
zárt. Bár idén elmaradt a ju-
nior és a felnőtt Eb, az ered-
mények biztatóak a közelgő 
országos bajnokságok előtt, 
és motivációt jelentenek 
a jövő évi világversenyek- 
re.

A szegediek egyéni do-
bogós eredményei, Borka 
Panna (junior), arany: 200 
m, 400 m felszíni úszás, 
ezüst: 100 m felszíni úszás, 
bronz: 50 m búvárúszás, 
Horpácsi Hanna (serdülő), 
arany: 100 m búvárúszás, 
Varga Réka (felnőtt), arany: 
400 m felszíni úszás, ezüst: 
50 m búvárúszás, 200 m 
felszíni úszás, bronz: 100 m 
felszíni úszás, Márton Ba-
lázs (junior), arany: 100 m 
felszíni úszás, ezüst: 200 m, 
400 m felszíni úszás, bronz: 
50 m búvárúszás, Bálint 
Bence (felnőtt), bronz: 50 m 
uszonyos gyors.

Bodó Richárd, a MOL-
Pick Szeged váloga-
tott kézilabdázója a 

múlt héten ismét edzésbe 
állt. A szegediek szeptem-
ber 14-én kerültek karan-
ténba, miután több játéko-
suk is megbetegedett. Azóta 
– lapzártánkig – kettő kivé-
telével minden mérkőzésük 
elmaradt a bajnokságban 
és a Bajnokok Ligája cso-
portkörében is: szeptember 
23-án kellett kiállniuk a BL-

ben, akkor 26–23-ra kikap-
tak a lengyel Kielce ottho-
nában, majd a múlt héten a 
Porto vendégeként 25–19-
es vereséget szenvedtek. 
Az MTI szerint ezen a mecs-
csen koronavírusos meg-
betegedéssel Bodó mellett 
Bánhidi Bence, Borut Mač-
kovšek, Dean Bombač, Sta-
nislav Kašpárek, Matej Ga-
ber, Bogdan Radivojević és 
Nik Henigman, sérülés miatt 
Luka Stepančić és Stefán Si-

gurmannsson hiányzott, Ma-
rio Šoštarič viszont kézsérü-
lés és műtét után visszatért 
a csapatba.

– Megkaptuk a zöld 
lámpát, túl vagyunk az első 
edzéseken. Óvatosan kezd-
tük, mert látszik rajtunk, 
hogy négy hetet kihagytunk, 
egyáltalán nem mozoghat-
tunk – nyilatkozta Bodó még 
a portói összecsapás előtt az 
M4 Sport Kézilabda magazin 
című műsorában. Hozzátet-
te, jólesett neki, hogy vissza-
térhetett a sportcsarnokba, 
találkozhatott a társaival, a 
stáb tagjaival, és ismét min-
dent úgy csinálhatott, aho-
gyan szokta.

A 63-szoros válogatott 
balátlövő elmondta, enyhe 
tünetekkel, két-három napig 
tartó lázzal és torokfájással 
megúszta a megbetegedést, 
utána már minden rendben 
volt. A házi karanténban töl-
tött hetek alatt próbált figyel-
ni a súlyára, de ezzel sem 
volt könnyű dolga. Bodó a 
visszatéréshez szükséges ki-
vizsgálások egy részén már 
átesett, de azt nem ő vagy 
az edzői stáb, hanem az or-
vosok mondják meg, mikor 
játszhat újra mérkőzést.

– Most már azon vagyok, 
hogy minél hamarabb visz-
szatérjek, és meccseket 
játszhassak – nyilatkozta.

Két győzelemmel kezdte a szezont a Szedeák
Kiválóan sikerült a csapatépítés Szrecsko Szekulovics vezetőedzőnek

Jászberényben, majd ha-
zai pályán, a Sopron ellen 
is sima győzelmet aratott 
a Naturtex-SZTE-Szedeák 
élvonalbeli kosárlabdacsa-
pata. Szrecsko Szekulovics 
vezetőedző együttesében 
minden légiós remek for-
mában kezdte a szezont.

A Naturtex-SZTE-Szede-
ák előbb magabiztos, 
89–67-es győzelmet 

aratott a Jászberény vendé-
geként a férfi kosárlabda NB 
I. A csoportjában, majd ha-
zai környezetben verte egé-
szen simán, 102–81-re a 
Sopront – ezzel lapzártánk-
kor vezette a tabellát. A sze-
gedi együttesnek ez volt az 
első két meccse a szezon-
ban, a korábbi dátumokra ki-
írt bajnokijait az ellenfelek-

nél tapasztalt koronavírusos 
esetek miatt halasztották 
későbbre.

A Szedeák 2017 óta nem 
kezdte két sikerrel a bajnok-
ságot, most összejött ez a 
bravúr. A jászberényi mérkő-
zésen Govens Darrin volt a 
legeredményesebb szegedi, 
19 ponttal, mellette James 
Dickey egy 18 pontos, 17 
lepattanós dupla-duplát ért 
el, míg a Sopron ellen Zach 
Brown 27 pontig jutott, Đorđe 
Dželetović 22 pontja is kieme-
lendő, Dickey pedig újabb 
nagyszerű teljesítménnyel, 15 
ponttal és 20 lepattanóval zárt. 

– Jól éreztem magam a 
pályán, ugyanakkor izgatott 
is voltam. Jól és nagy ener-
giával játszottunk, sikerült 
azt megvalósítanunk, amit 
az edzéseken gyakoroltunk. 

Végig kemény, gyors kosár-
labdát mutattunk, ez lehe-
tett a kulcs – értékelt Dickey 
a jászberényi meccs után.

– Bizonytalanul kezd-
tünk, de ez az első hazai 
meccsnél normális, ezt 
követően viszont három 

negyeden át kontrolláltuk 
a találkozót. Örülök, hogy 
ilyen játékot tudtunk nyúj-
tani. Köszönöm, hogy ilyen 
sokan kilátogattak a mérkő-
zésünkre, tudom, hogy nem 
egyszerű most a vírus alatt, 
de remélem, a jövőben még 
többen kijönnek a csarnok-
ba – fogalmazott a 600 néző 
előtt rendezett hazai talál-
kozót követően a vezető- 
edző. 

– Jól éreztem magam a 
pályán. Remek sikert arat-
tunk, sok energiával ját-
szottunk, jól működött a 
gyors kosárlabdánk. Voltak 
azonban hibáink a meccsen, 
ezeket mindenképp ki kell 
javítanunk – mondta a klub 
honlapjának Brown a sop-
roniak elleni diadalt köve- 
tően.

Bár a Porto elleni BL-vereség során nyolc játékos hiány-
zott a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatából koronavíru-
sos megbetegedés miatt, néhányan közülük a múlt héten 
már újra elkezdhettek edzeni. Köztük van Bodó Richárd is, 
aki enyhe tünetekkel megúszta a vírust.

Bodó egyelőre csak edzhet. Arról, hogy mikor játszhat legközelebb, az orvosok döntenek majd. Fotó: MOL-Pick Szeged

James Dickey két impozáns produkcióval kezdte szegedi 
karrierjét. Fotó: MKOSZ
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DUMA AKTUÁL  
Időpont: október 26., hétfő, 18 és 
20.30 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvény-
központ.
A fellépők Ceglédi Zoltán, Hadházi 
László, Kovács András Péter és Lit-
kai Gergely, a műsorvezető Lovász 
László. A műsor az elmúlt hónap 
történéseit dolgozza fel – közélet, 
politika, súlytalan bulváresemé-
nyek, művészet és kultúra 2 x 40 
percben (néha több), szünettel. Ve-
títések, videók és váratlan színpadi 
elemek keverednek helyszíni tudó-

sításokkal és indokolatlan táncbe-
tétekkel. 
 
RAY & MICHAEL COONEY: MIN-
DEN LÉBEN HÁROM KANÁL 
Időpont: október 27., kedd, 19 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvény-
központ.
Komédia a Körúti Színház előadá-
sában.  Tom, a kissé ügyefogyott 
ifjú férj és a családban a nadrá-
got hordó felesége, Linda várják az 
örökbefogadási ügynökség képvi-
selőjét, akinek döntésén múlik, le-
het-e gyerekük. Tom két vagány öcs-

cse úgy dönt, segítenek helyre tenni 
Tom életét, de nem sikerül túl tör-
vényesen. Megjelenik a rend éber 
őre, néhány illegális bevándorló, és 
ezzel meg is indul a világ legismer-
tebb vígjátékszerzőitől elvárható-
an vidám bonyodalmak sokasága. 
Szereplők: Beleznay Endre, Placskó 
Emese, Oroszi Tamás, Lipták Péter, 
Szabó Kristóf, Gyebnár Csekka, Pe-
csenyiczki Balázs és Lehel Kata.

BELVÁROSI MOZI
Időpont: október 25., vasárnap, 17 
óra.
A művészet templomai: Modigliani 
centenárium (2020, feliratos olasz 
dokumentumfilm, 90 perc). 12 
éven aluliaknak nem ajánlott.

Szeretne 2 belépőt nyerni a műjégpályára? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, 
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 28. 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: Írók, költők kedves faluja a gyékényből szőtt Tápé. A nyertes: Kormos Margit. Gratulálunk! 

11Programajánló

      Programok

21 órakor: Halloween (2018, ame-
rikai horror, 109 perc). 18 éven fe-
lülieknek ajánlott.

HALLOWEEN-PARTI
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Időpont: október 30., péntek, 19 óra.
Zseblámpás nyomozás. Sötétség, 
szellemek, lidércek a könyvtárban! 
Rendkívüli kaland vár rád! – ígéri 
a program ajánlója. A részvételhez 
előzetes föliratkozás szükséges. 
Az érdeklődők jelentkezését sze-
mélyesen a könyvtárban, telefo-
non a 62/425-525/4-es számon, 
e-mailben a gyermek@sk-szeged.
hu címen várják.

Időpont: október 27., kedd, 14 óra.
Ezüsthaj Filmklub (klubvezető Vö-
rösné Séllei Emma).
12 éven aluliaknak nem ajánlott. 
Időpont: október 31. 
Halloween-nap
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SZEGEDI HÍREK
Minden hétköznap, 19 óra
A legfrissebb hírek minden 
este első kézből  a korona-
vírus-járványról is a Szeged 
Televízióban.
ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Október 26., hétfő, 9.30
Szeged sportéletének maga-
zinja a hétvége eseményei-
vel, eredményeivel jelentke-
zik.
A SZOMSZÉD VÁR – TU-
RISZTIKAI MAGAZIN
Október 28., szerda, 19.25
Szalakóták a Fehér-tónál, 
ősemberek Rudabányán, 
utcazenészek Egerben, Ma-
gyarkert Szombathelyen. Fe-
dezzük fel együtt Magyaror-
szágot!
EGY NŐ FOGSÁGBAN – 
DOKUMENTUMFILM
November 1., vasárnap, 20 
óra
Tuza-Ritter Bernadett fel-
kavaró alkotása az 52 éves 
Marisról, aki tíz éve szolgál 
fizetés nélkül egy magyar 
családot.

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖT-
TEK október 9-én: Simon-Fiala Donát 
és Nógrádi Claudia Anna, Trényi Ró-
bert és Sárosi Krisztina, Dobó Márton 
és Csillag Orsolya; október 10-én: Both 
Szilveszter és Fábián Regina, Tóth Ist-
ván és Szabó Anita, Sipos Attila és Gali 
Tímea Éva, Farkas Norbert és Redencz-
ki Krisztina, Kiss Béla Balázs és Csa-
nádi Anita Mária, Gulyás Gábor és Ko-
vács Andrea, Molnár Zoltán és Király 
Rita, Dobos Balázs és Bunford Kriszti-
na, Birkás Tibor és Tihanyi Anita, Cso-
mós Géza és Bencsik Rasziká, Réde-
csi Dániel és Gojdár Eszter, Kis Attila és 
Kuruczleki Éva, Tarjányi Tamás és Sza-
bó Klaudia, Sárfi Tamás Pál és Süli Ale-
xandra.

GRATULÁLUNK!

ZÁSZLÓFELVONÁS A MÁV-NE-
VELŐINTÉZET BOLDOGASZ-
SZONY SUGÁRÚTI ÉPÜLETÉ-
NEK UDVARÁN, 1956-BAN. Azt, 
hogy voltak-e annyira bátrak a fiúk, 
hogy a képen látható Rákosi-cí-
mert az októberi forradalom alatt 
kivágták a lobogóból, nem tudjuk. 
Ám egy olvasónktól egy másik fotó 
kapcsán megtudtuk, hogy Baráth 
Endre képe a Vasútforgalmi Tech-
nikum diákjairól, illetve az akkor 
MÁV-nevelőintézetnek nevezett di-
ákotthon lakóiról készült. A fiúk-
nak akkoriban a város, az iskola és 
a diákotthon életük legszebb éve-
it jelentette – Szeged pedig egye-
nesen a világot. Kiváló közösség-
be kerültek az iskolában és a kollé-
giumban. Az ország szinte minden 
részéből érkeztek osztálytársaik, 
intézeti növendéktársaik, és szak-
mát, emberséget, jó közösségi 
szellemet kaptak útravalóul. Az is-
kola sokáig meghatározó szakem-
ber-utánpótlási forrást jelentett a 
Magyar Államvasutak számára. 
Forrás: Fortepan/Baráth Endre

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Jogi és bürokratikus 
problémák kötik le a fi- 

gyelmét. Lehetőséget kap-
hat bemutatni az ötleteit, ame- 
lyeket befolyásos személyek 
is támogathatnak. Párkapcso- 
latában feszültség keletkezhet.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A héten kilép a komfortzó- 
nájából, és sok sikerél- 

mény éri, amitől nő az ön- 
bizalma. Barátai által új kap- 
csolatokra tehet szert, ame- 
lyekből hosszú távon profi- 
tálhat. Hétvégén lazítson!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Stresszes időszak elé 
néz, különösen ha keres- 
kedelemmel foglalkozik. 

Ne veszítse el türelmét, az idő 
sok mindent meg fog oldani. 
Töltsön több időt a családjával, 
és hallgasson a tanácsaikra. 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Váratlan változások za- 
varhatják meg nyugal- 

masnak ígérkező hétköz- 
napjait. Nyújtson valakinek 
segítséget, ezáltal ön is fel- 
töltődhet. Partnerétől több fi- 
gyelemre van szüksége, amit 
meg is kap.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Azon gon- 
dolkodik, hogyan lehet- 

ne hatékonyabb, és javít- 
hatna anyagi helyzetén. Szak- 
mailag elismerik, ami meg- 
könnyíti a dolgát. Egy tartalmas 
és őszinte beszélgetés párjával 
elsimíthatja a nézeteltéréseiket.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Nagyon megfelelő 
az idő a tanuláshoz és 
kísérletezéshez. Mégse 

vágjon bele meggondolat- 
lanul kétes végkimenetelű vál- 
lalkozásokba! Párja támoga- 
tására mindenben számíthat, 
köszönje meg neki!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Kiváló formában 
van, ne engedje, hogy 
változékony hangulata 

elkedvetlenítse! Összponto- 
sítson, és felesleges energiáját 
vezesse le sporttal. Ha úgy 
érzi, nem kap elég melegséget 
párjától, mondja ezt el neki. 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Fontos infor- 
mációk kerülik el a fi- 
gyelmét, ami miatt több jó 

lehetősége is elúszhat. Ahhoz, 
hogy sikeres legyen, le kell 
mondania bizonyos dolgokról. 
Magánéletében legyen körül- 
tekintő!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Munkájában el- 
akadhat, ám ha hajlandó 
a kompromisszumra, elő 

is léptethetik. A nagy ered- 
ményekre még várnia kell, 
de legyen kitartó. Ha társá- 
val elégedetlenek a párkap- 
csolatukkal, közösen oldják  
meg.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Újabb munkamegbízást 
kaphat, amelyet öröm- 

mel vállal el, s ezáltal 
több ajtó is kinyílhat ön előtt. 
Párkapcsolatában bizonyos 
dolgok maguktól értetődnek, 
amiből konfliktusa adód- 
hat.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Itt az ideje, hogy utol- 
érje önmagát, mert 
a halogatás ronthat 

munkahelyi lehetőségein. 
A magánélet területén nehéz 
döntés vár önre, amelyhez 
minden tapasztalatára szük- 
sége lehet. 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Sok szőnyeg alá söpört 
probléma terheli meg 
a mindennapjait. Fo- 

gadja el környezete  
segítségét, hogy ezeket meg 
tudja oldani. Szabad idejéből 
áldozzon szerelmére is, 
megéri!
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fogadóóra

ÓraátállításAnyakönyvi hírek

Október 24.
szombat

Október 25.
vasárnap

Október 26.
hétfő

Október 27.
kedd

Október 28.
szerda

Október 29.
csütörtök

Október 30.
péntek

18/11
Salamon,

Antal

18/9
Blanka, 
Bianka

18/10
Dömötör,
Armand

16/8
Szabina,

Antonietta

16/7
Simon,

Szimonetta

15/7
Nárcisz,
Melinda

15/6
Alfonz,

Zenóbia

OKTÓBER 28., SZERDA
H e k á -
né Dr. 
S z o n d i 
I l d i k ó : 
1 4 . 0 0 
– 16.00 
óra (A jel-
zett idő-
p o n t o n 
belül elérhető a 30/963 8137 
telefonszámon és a szondi.ildi-
ko@szeged.eu címen.)
OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00  – 
18.00 óra (IH Rendezvény-
központ, Felső Tisza-part 2.)
OKTÓBER 31., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00    (Csongor tér  12.)

Október 25-én, vasárnap 
vissza kell állítani az órákat, 
hajnali 3 óráról 2 órára.


