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Kérték
Kovács Tamás 
alsóvárosi 
önkormányzati 
képviselő segített 
megoldást 
találni a játszótér 
kivilágítására. 

Napló 
Megjelent a Mó-
ra Könyvkiadó 
gondozásában 
Janikovszky Éva 
1938 és 1944 
között írt szegedi 
naplója.

Szintet léptek
A Szeged SZTE 
női vízilabdásai 
Varga Tamás 
vezetésével  
sorozatban  
három győzel-
met arattak.

5. 10.
Emlékezés
Sáráné Lukátsy 
Sarolta 1956  
októberében  
középiskolásként 
vett részt  
az egyetemi  
nagygyűlésen.

6. 7.

Elvette a kormány 
a tömegközlekedés 

támogatását is 
Szegeden 328 millió forinttal  

kevesebb pénzből járhatnak a buszok, 
a trolik és a villamosok

A szegedi parlamenti 
képviselőnek, Szabó 
Sándornak már szep-

tember végén feltűnt, hogy 
míg az idei költségvetésben 
szerepel közel 2 milliárd fo-
rint, amit 70 település közös-
ségi közlekedésének támoga-
tására különített el a kormány, 
a  2021-esben már  nincs 
ezen a soron egy fillér sem. 
Ezért a  szocialista politikus 
már szóban is megkérdezte 
a parlamentben az Innováci-
ós és Technológiai Minisztéri-
um képviselőjétől, mi van ez-
zel a pénzzel, vajon elveszik-e 
ezt az összeget a helyi köz-
lekedést üzemeltető önkor-
mányzatoktól. Akkor a  tár-
ca nevében Schanda Tamás 
maszatolta a kérdést, ahogy 
akkor erről a szeged.hu beszá-

molt. Az államtitkár a beszá-
moló szerint annyit mondott, 
hogy a közösségi közlekedés 
nem kötelező feladat, hanem 
az  önkormányzatok önként 
vállalt feladatai közé tartozik 
a törvény szerint.

Szabó Sándor írásbeli kér-
dést is benyújtott a Szegeden 
egyébként nagyjából 1 millió 
utast szállító tömegközlekedés 
finanszírozásáról. A  választ 
a minap kapta meg. Tállai And-
rás államtitkár válaszából ki-
derül, hogy már biztosan nem 
kapnak pénzt a városok a helyi 
közösségi közlekedésre. Nem 
először merül fel annak lehető-
sége, hogy ezt a forrást elvonja 
a kormány a járványhelyzetre 
hivatkozva, már tavasszal is 
szóba került.

Részletek a 4. oldalon

Botka László: Szeged igazi ereje sokszínű  
és összetartó közösségében rejlik

 Átadták a díszpolgári címet, a Pro Urbe díjakat és a Szegedért Emlékérmeket 

Hagyományosan májusban, 
Szeged napján adják át a vá-
ros legjelentősebb kitünte-
téseit. Idén azonban közbe-
szólt a koronavírus-járvány, 
így októberre halasztották 
a díszközgyűlést. 

Botka László polgármes-
ter az október 23-i ün-
nepi közgyűlésen meg-

emlékezett Szeged 1956-os 
szerepéről. Kiemelte, az itteni 
egyetemisták fogalmazták meg 
elsőként a forradalom követe-
léseit: szabadságot az oktatás-
ban, a kultúrában és a médi-
ában. Elegük volt belőle, hogy 
a politika mindenhova befér-

kőzött, hogy nincsenek sza-
bad választások. Véget akartak 
vetni a koncepciós pereknek, 
az intézmények és az egyetem 
politikai megszállásának. A pol-
gármester ezután átadta Kato-
na Márta gyermekgyógyásznak 
a díszpolgári címet (képünkön), 
valamint a Pro Urbe díjat Géczi 
József Alajos politológusnak, 
a Szegedi Tudományegyetem 
nyugalmazott címzetes egye-
temi docensének és Pál Jó-
zsef irodalomtörténésznek, 
egyetemi tanárnak. Szegedért 
Emlékérmet hárman vehettek 
át a városért végzett kimagasló 
munkájukért. Fotó: Iványi Aurél
Bővebben a  2. és a 3. oldalon

Kipróbálták az új 
szökőkutat

Hírességek 
nyughelye

Szeged köz- és kulturá-
lis életének számos 
meghatározó alakja 

talált végső nyughelyre a Bel-
városi temetőben. Itt alussza 
örök álmát például Kállay Al-
bert főispán, akinek jelentős 
szerepe volt Szeged újjáépí-
tésében, Juhász Gyula költő, 
Móra Ferenc és Tömörkény 
István író. Utóbbi halálakor 
Móricz Zsigmond azt írta: el-
ment a magyar embör legjobb 
barátja. Dankó Pista cigány-
muzsikus, nótaszerző is a Bel-
városi temetőben alussza 

örök álmát. Síremlékén egy 
stilizált napkorong azt juttat-
ja eszünkbe: „Most van a nap 
lemenőbe’, kimegyek a teme-
tőbe...” Itt nyugszik Gregor Jó-
zsef operaénekes és Novák 
István városi főépítész is.

Cikkünk a 8. oldalon

Nincs még kész a Móra-múzeum előtti új szökőkút, csak a próbaüzeme kezdődött el, ezért 
kapcsolták be a napokban. Az új szökőkút víztakarékos, és fenntartható módon üzemel. 
A 110 fúvókával lámpákat, fény- és vízjátékot tudnak zenére összehangolni. A szökőkút fe-
szített víztükörrel is látványos lesz, ilyenkor a három-négy centiméteres vízben a múzeum ké-
pe tükröződik majd. A látványosság, valamint a park, a Stefánia és a Roosevelt tér felújítása 
november végére készül el. Fotó: Szabó Luca

Dankó Pista sír-
emlékén egy stili-
zált napkorong is 
látható.
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hosszú ideig a mentelmi bizott-
ság elnökeként és alelnöke-
ként is dolgozott. Az autópálya 
nyugati elkerülőjéért és a ba-
lástyai lehajtóért folytatott lob-
bi egyik meghatározó alakja. 
Szerzőként és szerkesztőként 
több politikatörténeti témájú 
könyv megjelenésében mű-
ködött közre, így az 1999-es 
„Rendszerváltók a baloldalon 
– reformerek és reformkörök” 
című kötetben is dolgozott.

Pál József 
Pro Urbe díjas

Pál József 1953-ban szüle-
tett Gyömrőn. 1971-ben kezd-
te meg egyetemi tanulmányait 
Szegeden. 1976-ban szerzett 
magyar–olasz szakos tanári 
diplomát a József Attila Tudo-
mányegyetemen, két évvel ké-
sőbb egyetemi doktor lett. Ta-
nult Firenzében, Rómában és 
Párizsban. Ezután az Össze-

hasonlító Irodalomtudományi 
Tanszékre került, ahol tizenkét 
éven keresztül dolgozott, majd 
1989 és 2018 között kisebb 
megszakításokkal az  Olasz 
Tanszéket vezette. 1995 ja-
nuárjától a  Római Magyar 
Akadémia tudományos igaz-
gatója, majd az akkor megala-
kult Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma helyettes 
államtitkára lett.  1996-ban 
egyetemi tanárrá nevezték ki. 
Az SZTE-n és jogelődjén volt 
dékán és két alkalommal rek-
torhelyettes, 2001 óta a kari 

doktori tanács és a habilitáci-
ós bizottság elnöke.

Ő alapította és másfél évti-
zeden keresztül vezette a sze-
gedi Olasz Kulturális Központot. 

2003 óta az Olasz Köztár-
saság tiszteletbeli konzulja, 
megkapta az olasz köztársa-
sági érdemrend és a Magyar 
Érdemrend tisztikeresztjét, 
a  Szeged Nemzetközi Kap-
csolataiért Emlékérmet is. 
A Magyar Tudományos Mű-
vek Tára közel háromszáz 
művét tartja számon, közülük 
harminchat önálló kiadványt, 
amelynek közel fele külföl-
dön, idegen nyelven jelent 
meg. Egy évtizede a Tiszatáj 
irodalmi folyóirat alapítványá-
nak kuratóriumi elnöke. 

Bodor Dezső 
Szegedért emlékérmes

Bodor Dezső Kiskunfélegy-
házán született 1954-ben.  

A bajai vízügyi szakközépisko-
la elvégzése után 1979-ben 
a Budapesti Műszaki Egye-
tem Építőmérnöki Karán szer-
zett diplomát, majd 1986-ban 
vízellátási és szakmérnöki ok-
levelet. 1983 óta él szeretett 
városában, Szegeden. 1996-
tól a Szegedi Vízmű műszaki 
igazgatójaként munkatársai-
val a víz- és csatornahálózat 
fejlesztésén dolgozott. 10 
évig tevékenykedtek a Szent 
István téri műemlék víztorony 
felújítása érdekében, amely 
Szeged egyik jelképe lett. 

Részt vettek a város európai 
hírű szennyvíztisztító telepé-
nek megvalósításában, és 
befejezték Szeged és Algyő 
ivóvízminőség-javító beruhá-
zását. Bodor Dezső korábban 
a bajai vízügyi főiskolán okta-
tott, jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetemen tanít. 2004 
óta a Csongrád Megyei Mér-
nöki Kamara elnöke. Mun-
káját többször elismerték: 
a 2006-os tiszai árvízvédeke-
zésben végzett tevékenysége 
elismeréseként a környezet-
védelmi minisztertől ezüst ér-
demérmet kapott. Ugyaneb-
ben az évben Szeged város 
polgármestere oklevelet és 
emlékérmet adományozott 
neki a Szent István téri vízto-
rony felújításában való köz-
reműködéséért. A  Magyar 
Mérnöki Kamara 2009-ben 
Zielinski-díjjal, a Magyar Vízi-
közmű Szövetség 2015-ben 
Reitter Ferenc-díjjal, a Vállal-

kozók Országos Szövetsége 
2016-ban Csongrád megyei 
Prima díjjal tüntette ki.

Jójárt Ferenc 
Szegedért emlékérmes

Jójárt Ferenc 1964-ben szü-
letett, a Ságvári-gimnázium 
francia tagozatán érettségi-
zett. A szegedi orvostudomá-
nyi egyetemen szerzett orvosi 
diplomát 1988-ban. 1993-
ban fül-orr-gégész szakvizs-
gát tett, majd két évig üzleti 
tanulmányokat folytatott. Köz-

ben 1988-tól öt éven át Hód-
mezővásárhelyen praktizált, 
majd körzeti orvosi ügyeleten, 
orvoslátogatóként és termék-
menedzserként dolgozott. 
1997-ben alapította a Good-
will Pharma Kft.-t, amelynek 
20 éve ügyvezető igazgatója. 
Vezetésével a cég gyógyszer-
forgalmazással és -nagyke-
reskedelemmel, export-im-
porttal, termékfejlesztéssel, 
gyártással foglalkozik, külföldi 
leányvállalatokat is létrehoz-
tak. A Goodwill Pharma mára 
Magyarország tíz legnagyobb 
gyógyszeripari cégének egyi-
ke. Tavaly egy cég megvásár-
lása után reformélelmiszerek 
gyártásába, idén pedig egy 
másik vállalkozás újraindí-
tásával természetes kozme-
tikumok előállításába kezd-
tek. Jójárt Ferenc 2008 óta 
tagja a Szent-Györgyi Albert 
Rotary Clubnak, 2017-ben 
létrehozta a  Goodwill Phar-

ma az  Egészségért Alapít-
ványt, és a Szent-Györgyi Al-
bert Orvosi Díj főtámogatója. 
2016 óta cége a szegedi jég-
korongcsapat névadó szpon-
zora. Felesége, Kardos Mária 
szemész szakorvos, a vállal-
kozásokban üzlettársa. Két lá-
nyuk van, Eszter jogász, Rebe-
ka orvostanhallgató. 

Kövér László 
Szegedért emlékérmes

Kövér László 1954-ben szü-
letett Szegeden. Iskolai ta-

nulmányait szülővárosában 
folytatta, itt szerezte matema-
tikus és közgazdász egyetemi 
diplomáját is. Gyermekkorától 
részt vett az édesapja, Kövér 
Béla által 1946-ban alapított 
szegedi bábszínház munká-
jában, amely egyúttal az or-
szág legrégebb óta folyama-
tosan működő bábszínháza. 
Az évek során a profi jelleg-
gel működő amatőr együttes-
nél kipróbálta az összes báb-
színházi szakmát: a báb- és 
díszletkészítést, a világítást 
és a hangtechnikát, a báb-
színészetet és a  rendezést 
is. Kövér László édesapja 
1994-ben bekövetkezett ha-
lála után megbízottként ve-
zette a  társulatot, 1995-től 
idén nyárig pedig kinevezett 
igazgatóként. Ez idő alatt ki-
alakult a professzionális szín-
házi struktúra.

Kövér László közéleti tevé-
kenysége is fontos: az 1998-

ban alakult Szegedi Örmény 
Önkormányzatnak 12 évig 
volt elnöke, jelenleg alelnöke. 
Négy évig vezette a szegedi 
Nemzetiségek Házát működ-
tető Nemzetiségi Önkormány-
zatok Társulását. Elnöksége 
idején nyerte el a Nemzeti-
ségek Háza a Pro Minoritate 
Hungariae díjat. A Szegeden 
és Csongrád megyében mű-
ködő nemzetiségi csoporto-
kat és magánszemélyeket 
összefogó egyesület, a Nem-
zetiségi Szövetség elnöke-
ként is tevékenykedett.

Pro Urbe díjak és Szegedért Emlékérmek 
október 23-án

Hagyományosan május-
ban, Szeged napján adják 
át a  város legjelentősebb 
kitüntetéseit. Idén azon-
ban közbeszólt a  korona-
vírus-járvány, így októberre 
halasztották a díszközgyű-
lést. Botka László polgár-
mester az október 23-i ün-
nepi közgyűlésen adta át 
Katona Márta gyermekgyó-
gyásznak a díszpolgári cí-
met, valamint a  Pro Urbe 
díjat Géczi József Alajos 
politológusnak, a  Szegedi 
Tudományegyetem nyugal-
mazott címzetes egyetemi 
docensének és Pál József 
irodalomtörténésznek, 
a  Szegedi Tudományegye-
tem egyetemi tanárának, 
az MTA doktorának. Szege-
dért Emlékérmet kapott Bo-
dor Dezső mérnök, a Szege-
di Vízmű Zrt. nyugalmazott 
műszaki igazgatója, Jójárt 
Ferenc, a Goodwill Pharma 
Kft. alapító tulajdonosa és 
Kövér László, a Kövér Béla 
Bábszínház nyugalmazott 
igazgatója. Előző számunk-
ban interjút olvashattak 
az  új díszpolgárral, most 
bemutatjuk a Pro Urbe díja-
sokat és a Szegedért emlék-
érmeseket.

Géczi József Alajos  
Pro Urbe díjas

Géczi József Alajos 1950-
ben született Kiskunmajsán. 
A  Radnóti-gimnázium elvég-
zése után 1976-ban az akko-
ri József Attila Tudományegye-
temen jogi, 1979-ben pedig 
az  ELTE-n bölcsészdiplomát 
szerzett. Közben feleségül vet-
te Vízi Ilona orvostanhallgatót, 
aki később dorozsmai gyer-
mekorvos lett, azóta két fiuk és 
négy unokájuk született. 1976 
óta a szegedi egyetemen tanít, 
főként politológiát, politikatör-
ténetet. Címzetes egyetemi 
docensként jelenleg is óraadó 
a politológiai tanszéken. A 80-
as évek végén barátaival okta-
tási és tudományos reformok-
kal próbálkoztak. A néhányuk 
által 1988 novemberében 
alapított reformköri mozga-
lom 1989 májusára országos-
sá lett, felvállalták az 1956-os 
forradalom és Nagy Imre örök-
ségét. 1991 februárjában or-
szágos listáról országgyűlési 
képviselő lett. A következő vá-
lasztáson egyéni mandátumot 
szerzett Szeged déli-alsóvárosi 
oldalán és a Homokháton. Öt 
parlamenti ciklusban, 2010 ta-
vaszáig volt képviselő, ebből 

Kitüntetettek a polgármester társaságában: Kövér László, Géczi József Alajos, Jójárt Ferenc, Katona Márta, Botka László, Pál József és Bodor Dezső. 
Fotó: Iványi Aurél
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Az elmúlásról

Aminek kezdete van, annak egyszer vége is lesz – szól 
a mondás. Azt állítani pedig, hogy örökké élek olyan, 
mintha egy szál gyertyát meggyújtanék, és azt hinném 

róla, hogy örökké égni fog. A természet törvényeit nem lehet 
(legalábbis nem érdemes) kikerülni, mert abból legtöbbször 
baj szokott lenni. Az objektivitást (megszületünk és megha-
lunk) pedig el kell fogadnunk.

Nehéz az elmúlás gondolatával megbarátkozni, talán nem 
is lehet, de egy dolgot minden „élőlénynek” tudomásul kell 
vennie: az élet véges, az emlék (emlékezés) viszont a végte-
lenségbe nyúlhat.

De az ember más élőlényekhez képest némi előnnyel ren-
delkezik, mert gondolkodik. Tapasztalatait élete során elő-
nyére hasznosíthatja, ha úgy tetszik, „tréningezhet” gondo-
lataival mindaddig, amíg az elkerülhetetlen valósággal meg 
nem barátkozik.

Persze örök életű csak az lehet, akit szeretnek, és aki 
szeretni tud. Jó ember vagy, ha tetteidben nem hibázol, de 
tökéletes csak akkor lehetsz, ha gondolataidban sem vétkezel 
– olvastam valahol. Ez utóbbi gondolattal egyetértve, mindjárt 
hozzátenném Albert Schweitzer bölcseletét, hogy: „minden 
ember annyit ér, amennyi szeretet van benne.” Hiszen mi, 
emberek – egyebek mellett – azért vagyunk a világon, hogy 
szeressünk, és hogy szeressenek bennünket. Ha ez sikerül, 
akkor csaknem minden sikerülhet.

Sokan mondják, hogy „örök életű”… Márpedig azt tudjuk, 
senki sem lehet örök életű. Vagy tán mégis! Tudniillik úgy 
tartják, hogy aki szerelmes, és akit szerelemmel szeretnek, 
az nem hal meg. Márpedig ha így van, akkor örök életű leszek. 
Ugyanis diákkori szerelmemmel az idén betöltöttük házassá-
gunk 55. évfordulóját. És ha hiszik, ha nem, máig szerelmes 
vagyok a páromba. Ilyeténképpen hiszek a hosszú életben, 
bár mások szerint „a hosszú élet arra jó, hogy elvegye ked-
vünket az evilági feltámadástól”. Kivárom… Mint ahogy azt 
is, hogy van-e örök élet.

Megszületni nehéz, meghalni biztos! A születés, a beteg-
ség, az öregség és a halál együttes ereje fogva tart minden 
élőlényt. Amikor eljön az öregség, semmivé foszlik az ifjú-
ság, az az állapot, amelyről sok ifjú (anno én is) azt reméli, 
hogy talán sohasem lesz vége. Amikor viszont gyakorivá válik 
az ilyen-olyan betegség, semmivé lesz az egészség, egész-
ség híján pedig nyomorúságossá válik az élet, bizony eltűnik 
a testből miden érték. Végezetül pedig a halál teljes győzel-
met arat az élet felett.

A hátramaradottak örökségeként marad a gyász, a szomo-
rúság és a fájdalom, amelyek mindig az élőket sújtják. Nap-
jainkban aligha van olyan család, amelyik mindenszentek és 
halottak napján (november 
1–2.) valamelyik eltávozott 
szerettére ne emlékezne. 
Felidézve a múltat, ami nél-
kül nem lehetne az elszállt 
időt felidézni, a közös emlé-
keket felfrissíteni. Számunk-
ra, az emberek számára az a 
legmeglepőbb, hogy az élet 
olyan rövid.

A végtelen univerzumban 
az élet csupán egy sóhajtás, 
netán egy kalandos utazás, aminek a végét – szerencsére 
– senki sem tudja előre.

A megtörtént események után sokan és gyakran teszik 
fel a kérdést: miért pont engem sújtott a sors? A válasz leg-
többször nem nyugtat meg. A kérdező lehet bárki: az egyedül 
maradt házastárs, a gyermekét elvesztő szülő vagy az árván 
maradt gyermek. A megnyugvás, a beletörődés talán soha-
sem érkezik el. A jelzett napokon a halottakért – és persze 
az élőkért is – megszólalnak a harangok. Közben pedig a ha-
rangok zúgása kellemes zenévé szelídül, és e zene hangjá-
ra képzeletben nagyon magasra szárnyal fantáziánk, közel 
a halottak lelkéhez… Úgy, mint az alábbiakban.

Memento mori! – ahogy a karthauzi szerzetesek köszön-
tötték egymást. De most inkább emlékszünk szeretteinkre 
– mindörökké. Kutnyik Pál

Vélemény

A végtelen univer-
zumban az élet 
csupán egy só-
hajtás, netán egy 
kalandos utazás, 
aminek a végét 
– szerencsére – 
senki sem tudja 
előre.

Botka László: Szeged igazi ereje  
sokszínű és összetartó  

közösségében rejlik
Az október 23-i díszköz-
gyűlésen emlékezett meg 
Botka László az  1956-os 
forradalomról és szabadság-
harcról, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989-es kikiál-
tásáról. Hangsúlyozta, a XX. 
századi magyar történelem 
két legfelemelőbb időszaka 
volt ez, amikor a magyarok 
együtt álltak ki az  elnyo-
mással szemben, együtt kö-
veteltek függetlenséget és 
szabadságot hazánknak. 
Ünnepi beszéde után átadta 
a város elismeréseit.

– Azokra a hősökre emléke-
zünk, akik 1956-ban készek 
voltak életüket is feláldozni 
a  szabadságért, és azok-
ra is, akik kijárták az utat 
ahhoz, hogy ’89-ben végül 
megvalósulhasson a  rend-
szerváltás.  Az 1956-os ese-
ményekben Szegednek kü-
lönösen fontos szerep jutott. 
Szegedi egyetemisták voltak 
ugyanis azok, akik elsőként 
fogalmazták meg az  ’56-
os forradalom követelése-
it. Szabadságot követeltek 
az oktatásban, a kultúrában 
és a médiában! Elegük volt 
belőle, hogy a politika min-
denhova beférkőzött, hogy 
nincsenek szabad válasz-
tások. Véget akartak vet-
ni a koncepciós pereknek, 
az intézmények és az egye-
tem politikai megszállásá-
nak. Mert a szegediek min-
dig az élen jártak, ha hazánk 
szabadsága veszélyben for-
gott. Így volt ez 1848-ban, 
1956-ban és a rendszervál-
tás idején is. 

A mai napon az 1956-os 
forradalom kitörését, a rend-
szerváltást, a magyar nemzet 
szabadság iránti olthatatlan 
vágyát és bátor harcát, va-
lamint szabad városunk ki-
válóságait egyszerre ünne-
peljük. A koronavírus-járvány 
sajnos idén fölülírta hagyo-
mányainkat, így közös biz-
tonságunkra való tekintettel 
májusban, Szeged napján 
nem adhattuk át az idei dísz-
polgári címet, a Pro Urbe dí-
jakat és a Szegedért Emlék-
érmeket sem.

A járvány sajnos azóta 
sem múlt el, így a szegediek 
védelmében a  nagy közös 
ünnepséget újra el kellett 
halasztanunk, de lehetővé 
tettük, hogy online és a té-
vén keresztül mindenki be 
tudjon kapcsolódni. Mindany-
nyiunkat elcsigázott az, ami 
Szegeden, az országban és 

a világban történik. A korona-
vírus alapvetően változtatta 
meg életünket, és sajnos úgy 
tűnik, a korlátozásokra még 
jó darabig szükség lesz, hogy 
minél kisebb veszteségeket 
szenvedjünk.  

De Szeged korábban is 
példát mutatott már. A sze-
gediek összefogásának és 
fegyelmezettségének köszön-
hetően a járvány első hullá-
mát sikerrel vészeltük át, 
és így lesz ez most is. Mert 
Szeged a bajban mindig ösz-
szezár, városunk régmúltba 
visszanyúló története is ezt 
igazolja. Túléltük mi a tatárjá-
rást és a törökök pusztítását, 
az  orosz megszállást. Tűz-
vészek és árvizek sodorták 
többször veszélybe közössé-
günk jövőjét, de az összefo-
gásnak köszönhetően mindig 
megmenekült városunk. 

Szeged igazi ereje sokszí-
nű és összetartó közösségé-
ben rejlik, amely 2020-ban is 
ragaszkodik városunk függet-
lenségéhez és szabadságá-
hoz. Szeged sikerét az adja, 
hogy mi sosem azt nézzük, 
ki honnan érkezik hozzánk, 
hanem azt, ki mit tesz váro-
sunkért. Ki mivel járul hozzá, 
hogy Szeged erősebbé, gaz-
dagabbá és szebbé válhas-
son. A  rendkívüli helyzetre 
való tekintettel, rendhagyó 
módon idén október 23-án 
köszöntjük városunk kiváló-
ságait, akik az elmúlt évek-
ben és évtizedekben rengete-
get tettek azért, hogy Szeged 
hírnevét öregbítsék – mondta 
el Botka László.

A polgármester ezután kö-
szöntötte a kitüntetetteket, 
elsőként az  új díszpolgárt, 
Katona Mártát. Elismerő 
szavaiban úgy fogalmazott: 

„A csecsemők és a gyerme-
kek gyógyítója, a  magzati 
vizsgálatok egyik legnagyobb 
hazai szakértője. Hosszú év-
tizedek óta oktatóként és 

orvosként is felbecsülhetet-
lenül értékes munkát végez 
a gyermekeink egészségének 
védelmében. Határon innen 
és túl is sok száz szülő áld-
hatja ezért nevét. Szeged 
díszpolgára címmel szeret-
nénk megköszönni neki azt, 
hogy az  egyetemünkön és 
a klinikánkon töretlenül gon-
doskodik róla, hogy városunk-
ban a legmagasabb színvo-
nalú egészségügyi ellátásban 
lehessen része legnagyobb 
kincsünknek, a  gyermeke-

inknek. Örök dicsőség ezért 
Szeged új díszpolgárának, 
Katona Mártának, köszönet, 
köszönet érte!”

Botka László ezután a Pro 
Urbe díjasokhoz fordult. Gé-
czi József Alajosról elmond-
ta: „Nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy átadhatom 
a  kitüntetést. Géczi József 
a  rendszerváltás meghatá-
rozó szegedi szereplője, aki 
elkötelezett baloldaliként har-
colt a szükséges reformokért, 
Nagy Imre rehabilitációjáért. 
Majd 20 éven keresztül kép-
viselte kiváló eredményekkel 
városunkat a hazai politika 
legfőbb színpadán, a magyar 
Országgyűlésben. De nem-
csak képviselői munkájáért, 
hanem az egyetemen végzett 
oktatói tevékenységéért is 
hálásak lehetünk neki.” 

A másik kitüntetettről 
a  következőket emelte ki: 
„Szeged kiváló nemzetkö-
zi kapcsolatokat ápol Eu-
rópa minden nemzetével. 
Városunk gyümölcsöző és 
baráti olasz kapcsolataiért 
pedig az  egyik legtöbbet 
Pál József tette, aki másfél 
évtizeden keresztül vezet-
te a  szegedi Olasz Kultu-
rális Központot, és három 
évtizeden át egyetemünk 
olasz tanszékét is irányítot-
ta. Elkötelezett jobbolda-
li, konzervatív emberként 
a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma helyettes 
államtitkára is volt. Pro Urbe 
díjjal köszönjük neki a Sze-
ged kultúrájáért és nemzet-
közi kapcsolataiért végzett 
munkáját.”

A polgármester ezután 
méltatta a Szegedért emlék-
érmeseket, majd átadta a ki-
tüntetéseket. 

Botka László hangsúlyozta: Szeged igazi ereje sokszínű és összetartó közösségében rej-
lik, amely 2020-ban is ragaszkodik városunk függetlenségéhez és szabadságához. 
Fotó: Iványi Aurél

Az 1956-os ese-
ményekben Sze-
gednek különö-
sen fontos szerep 
jutott. Szegedi 
egyetemisták vol-
tak ugyanis azok, 
akik elsőként fo-
galmazták meg az 
’56-os forradalom 
követeléseit. Sza-
badságot köve-
teltek az oktatás-
ban, a kultúrában 
és a médiában! 
Elegük volt belő-
le, hogy a politi-
ka mindenhova 
beférkőzött, hogy 
nincsenek szabad 
választások. Vé-
get akartak vet-
ni a koncepciós 
pereknek, az in-
tézmények és az 
egyetem politikai 
megszállásának.
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Szegeden 328 millió forint-
tal kevesebb pénzből jár-
hatnak a buszok, a trolik és 
a villamosok.

A szegedi parlamenti 
képviselőnek, Szabó 
Sándornak már szep-

tember végén feltűnt, hogy 
míg az idei költségvetésben 
szerepel közel 2 milliárd fo-
rint, amit 70 település kö-
zösségi közlekedésének tá-
mogatására különített el 
a  kormány, a  2021-esben 
már nincs ezen a soron egy 
fillér sem. Ezért a szocialista 
politikus már szóban is meg-
kérdezte a  parlamentben 
az  Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium képviselő-
jétől, mi van ezzel a pénzzel, 
vajon elveszik-e ezt az össze-
get a helyi közlekedést üze-

meltető önkormányzatok-
tól. Akkor a  tárca nevében 
Schanda Tamás maszatolta 
a kérdést, ahogy akkor erről 
a szeged.hu beszámolt. Az ál-
lamtitkár a beszámoló szerint 

annyit mondott, hogy a  kö-
zösségi közlekedés nem kö-
telező feladat, hanem az ön-
kormányzatok önként vállalt 
feladatai közé tartozik a tör-
vény szerint.

Szabó Sándor írásbeli 
kérdést is benyújtott a Sze-
geden egyébként nagyjából 
1 millió utast szállító tömeg-
közlekedés finanszírozásáról. 
A választ a minap kapta meg 

Szabó Sándor, erről számolt 
be a  szeged.hu. Varga Mi-
hály pénzügyminiszter ne-
vében a  tárca államtitkára, 
Tállai András válaszolt. Ebből 
kiderül, hogy már biztosan 

nem kapnak pénzt a városok 
a  helyi közösségi közleke-
désre, a 70 település 2 milli-
árdos támogatása a Járvány-
védelmi Alapba megy. Tállai 
azt is írja, hogy amennyiben 
valamely településnek gond-
jai adódnak a működési költ-
ségekkel, akkor rendkívüli 
támogatást kérhetnek a Bel-
ügyminisztériumtól, mert 
a kötelező feladatok ellátá-
sát mindenképpen biztosítja 
a kormány. A közösségi köz-
lekedés viszont önként vállalt 
feladat.

Nem először merül fel 
annak a  lehetősége, hogy 
ezt a  forrást elvonja a kor-
mány a  járványhelyzetre 
hivatkozva, már tavasszal, 
az önkormányzati elvonások 
bejelentésekor is felmerült ez 
a lehetőség. 

Elvette a kormány a helyi tömegközlekedés  
állami támogatását is a szegedi önkormányzattól

Hetven települést sújt a kétmilliárdos elvonás

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.

Szeged állami támogatása is a járványügyi alapba megy. Fotó: Szabó Luca

Hőszivattyú és napelem 
a végállomáson

Európai uniós és szegedi önkormány-
zati támogatásból, összesen 480 mil-
lió forintból végezhet energetikai kor-
szerűsítéseket az SZKT. A beruházás 
egyik helyszíne a makkosházi trolivég-
állomás. 

Szeged Megyei Jogú Város 34 milliárd 
forintos uniós fejlesztési keretből gaz-
dálkodott az elmúlt hét évben. Ennek 
jelentős részét környezetvédelmi és 
fenntarthatósági projektekre fordítot-
ták, így 7,4 milliárd forint jutott ener-

giahatékonysági beruházásokra a vá-
rosban. Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester elmondta, ez az önkor-
mányzati intézmények közül 22-nek 
a korszerűsítését jelenti, és két városi 
cég telephelyén is történik energetikai 
korszerűsítés. 

Az SZKT-nál is fejlesztenek, ennek 
első állomása a Hont Ferenc utcai vég-
állomás energetikai korszerűsítése. 
Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazga-
tó elmondta: hőcserélőt telepítenek, 
ami az épület fűtését fogja megoldani. 

Az épület síktetős, ezért a tetejére kis 
napelempark is felkerül, ami az épület 
éves energiafelhasználását biztosítja. 
A 400 milliós vissza nem térítendő támo-
gatási program a társaságnál nemcsak 
ezt a végállomást érinti, hanem a villa-
mos- és trolitelephelyüket is, ahol a csar-
noképületek energetikai korszerűsítése 
zajlik majd, vagyis kicserélik a nyílászá-
rókat és a kazánokat, és a napenergiát 
is felhasználják annak érdekében, hogy 
minél kisebb legyen a közlekedési társa-
ság karbonlábnyoma. 

Továbbra sincs ítélet a fideszes  
vadasparki játszótérmutyi ügyében

A fideszes vadasparki játszótérmutyi 
néven elhíresült büntetőügyben to-
vábbra sincs ítélet. A vád szerint több-
szörösen túlárazott volt az a számító-
gépes program, amely uniós pénzek 
felhasználásával készült. A vádlottak 
ezt tagadják. 

A szegedi Fideszhez több szálon 
kötődő Titán Projekt’s House 
2012-ben vállalta a vadaspark-

ban játszótér kialakítását és üzemelte-
tését uniós és állami pénzből. Ménesi 
Imre szocialista önkormányzati képvise-
lő vette később észre, hogy a beruházás 
jelentősen túlárazott volt. Ezért feljelen-
tést tett az Európai Csalás Elleni Hivatal-
nál (OLAF). Egy számítógépes program 
fejlesztésére például 154 millió forintot 
költött a cég. Ám a bíróság által kiren-

delt szakértők szerint ennek a költsége 
alig több mint 10 millió forint lehetett. 
Az OLAF szabálytalansági jelentéséből 

a legutóbbi tárgyaláson a bíró felolvas-
ta, hogy a pályázat megvalósítása kap-
csán több árajánlat nem fogadható el, 
mert azokat inkompetens cégek adták. 
Akad olyan vállalkozás, amit három hét-
tel azután jegyeztek be, hogy megtette 
ajánlatát. 

A beruházás Gyimesi László volt 
szegedi Fidesz-elnökhöz köthető, aki-
től a  botrány kitörése után elvették 
ugyan a polgármester-jelöltséget, még-
sem hagyták az út szélén. Pesten ka-
pott zsíros állásokat: előbb a Budapes-
ti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt., 
a BKÜ vezérigazgatója volt, most pedig 
a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbe-
szerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
ügyvezetője. A frissen alakult állami cég 
szolgáltatásait közbeszerzéseknél köte-
lező igénybe venni.

A beruházás a volt városi Fidesz-elnök-
höz, Gyimesi Lászlóhoz köthető (archív 
képünkön balról), akitől a polgármes-
ter-jelöltséget a büntetőper miatt el-
vették, de zsíros állásokat azóta is kap.
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Nincs egyértelmű 
kapcsolat a gazdaság és 

a járvány közt
Járványmodellezéssel 2008 óta foglalkozik, jelenleg tizen-
két fős kutatócsoportot vezet Szegeden. Országos elismert-
ségre tett szert Röst Gergely matematikus, aki tudásával 
a legfelső szinten segíti a Covid elleni védekezést. 

Ez év februárjában, amikor 
Belgiumból egy, Nagy-Bri-
tanniából két fertőzöttet 

jelentettek, az volt a kérdés, 
hogy a járvány szétterjed-e Eu-
rópában – kezdte a Szegedi 
Tudományegyetem Bolyai In-
tézetének docense, a Járvány-
matematikai Modellező és 
Epidemiológiai Elemző Mun-
kacsoport vezetője a Dugonics 
Társaság előadásán. Azt is tud-
ták, hogy Magyarország a köze-
pesen veszélyeztetett országok 
között az alacsonyabb fokoza-
túak közé tartozik. 

A vírus kapcsán döntő 
kérdés: egy beteg hány másik 
embert fertőz meg. Ha a rep-
rodukciós szám nagyobb, 
mint egy, vagyis egy fertőzött 
egynél több embert fertőz 
meg, akkor a járvány terjed. 
Ha egy alatti a szám, akkor 
a járvány elhal.

Megdöbbentő a különb-
ség az egyes fertőző betegsé-
gek halálozási mutatói közt. 
A Covid–19 mutatója kifeje-
zetten alacsony, mert a meg-
betegedettek csupán 0,6 
százalékának halálát okozza. 
Sokkal magasabb mutatóval 
rendelkezik az előző ázsiai 
fertőző betegség, a  SARS, 
amelynek az  esetében ez 
a mutató 10 százalékos.

De akkor miért nagyobb 
probléma a Covid–19, mint 
a  SARS? Röst Gergely el-

mondta, a fertőző betegsé-
gek többségének esetében 
azért viszonylag könnyű 
a beavatkozás, mert tudjuk, 
ki a beteg. A tünetek ezt egy-
értelműen jelzik. Ellentét-
ben a Covid–19-cel. Ebben 
az esetben tünetmentes álla-
potban fertőznek a vírushor-
dozók, akik maguk sincsenek 
tisztában azzal, hogy megfer-
tőződtek. Ettől pokoli nehéz 
az ellene való védekezés.

A Covid–19 másik sajátos-
sága, hogy nagyon rövid idő 
alatt képes a fertőzésre, külö-
nösen ott, ahol kis, zárt helyen 
egyszerre sok ember találha-
tó, akik „berobbanthatják” 
a  fertőzés terjedését. Röst 
Gergely szerint korántsem 
olyan egyértelmű a kapcsolat 
a gazdasági teljesítmény és 
a  járványügyi intézkedések 
szigorúsága között, mint azt 
sokan láttatni szeretnék.

Az alapösszefüggés való-
ban az volna, hogy a járvány 
elleni leghatásosabb védeke-
zést a minél szigorúbb korlá-
tozások jelentik, amelyek ko-
molyan visszavetik a gazdaság 
teljesítményét. Ám ennek 
ellentmond Dánia és Svédor-
szág párhuzamos vizsgálata. 
Dániában a svédnél sokkal szi-
gorúbb intézkedéseket hoztak 
a járvány ellen, de egy főre ve-
títve a pénzköltés nem, vagy 
alig maradt el a svédországitól.

Alsóvárosi szülők keresték meg a körzet önkormányzati képviselőjét, segítsen megoldani, hogy a Mátyás téri játszó-
térre kerüljön világítás. Az őszi és téli időszakban ugyanis a népszerű játszótér már akár délután 4-5 óra körül sötétségbe 
borul, mert a közvilágítás úgy van kiépítve, hogy nem éri a fény a játszóeszközök környékét. Kovács Tamás kereste az áram-
szolgáltatót, de kiderült, egy villanyoszlop telepítése több mint egymillió forintba kerülne. Ezért a képviselő felvette a kap-
csolatot a ferences rendházzal, és megállapodtak, hogy az ő épületük falán helyeznek el ledes fényforrásokat. Áramot a plé-
bániától kapnak a lámpák, amelyeket egy alkonykapcsoló hoz működésbe. Így a játszótér mindkét végében lévő eszközöket 
megvilágítják. Figyelik, elegendő-e a fényerő, hiszen a játszóteret újabb játékokkal tervezik még bővíteni. Fotók: Iványi Aurél

Levették a napirendről 
a névváltoztatást

Kivilágítják a játszóteret

A Szegedi Tudományegye-
tem szenátusa magabiztos 
többséggel elutasította 
az intézmény nevének meg-
változtatására irányuló tö-
rekvést.

Az 52 szenátor 27 nem 
szavazattal elutasítot-
ta azt a  napirendet, 

amely tartalmazta a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) ne-
vének megváltoztatására irá-
nyuló pontot – írta meg az ok-
tóber 26-i szenátusi ülésről 
a hvg.hu. 19 szenátor voksolt 
a napirendi pont megtárgyalá-
sa mellett, hárman tartózkod-
tak, hárman nem szavaztak.

A Veritas Virtus Liber-
tas nevű hallgatói közös-

ség korábban kifogásolta, 
hogy az egyetem vezetése 
a  névváltoztatást széles 
körű érdemi vita és össz-
egyetemi szavazás nélkül 
akarja elérni. Az orvosi kar 
dékánjának javaslatára, 
rektori támogatással Sze-
gedi Tudományegyetemről 
Szent-Györgyi Tudomány-
egyetemmé szerették vol-
na átnevezni az intézményt. 
A  kezdeményezés erősen 
megosztotta a hallgatókat 
és az oktatókat is.

Hogy a kérdés örökre le-
kerül-e a napirendről, vagy 
a támogatói újra megpróbál-
koznak a szenátus elé vinni, 
még nem tudni. 

Fotó: Szabó Luca
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Férfiak másznak fel létrán 1956 októberében a Széchenyi 
téren a szovjet emlékmű tetejére, hogy lefűrészeljék a vörös 
csillagot.

Azon az őszön…

Harminc fiatal lány 
egész ítélőszék. Har-
minc fiatal lány, köz-

tük szőkék, borzas hajú 
barnák, hamvas arcúak, csi-
nosak és még csinosabbak, 
karcsúak és kissé molettek, 
de mindegyik nagyon fon-
tos titkokat sugdos. Persze, 
a hangadók a magabiztosak, 
köztük a gimnáziumigazgató 
lánya, a köréje csoportosu-
lók között orvosnak, ügyvéd-
nek a féltett csemetéje. A le-
maradók a csöndesek, mint 
jómagam is, az ötgyermekes 
pedagógus lánya, aki csak ar-
ra jó, hogy súgjon a történe-
lemórán, hogy az orosz házi 
feladatát többen lemásolhas-
sák, hogy a  földszinti abla-
kon kiadhassa a diáksapkát 
a moziból, randevúból visz-
szaérkezőknek. És titokzatos 
pletykákat hoznak, ragyogó 
arccal áradoznak az ügyele-
tes mozisztárról, Gérard Phi-
lipe-ről, akibe természetesen 
az egész osztály szerelmes.

De most valami másról 
szól a  híradás: valaki arról 
suttog, hogy az egyetemen, 
az  Audmaxban nagygyűlés 
lesz szombaton, és ez na-
gyon fontos. Többen is kö-
rülállják a hírhozót: hol van 
az az Audmax, hány órakor 
lesz a gyűlés? Elhatározzuk, 
hogy ott találkozunk szomba-
ton az Ady téri épület előtt. 

Néhányan el is jöttek 
szombat délután, de már te-
le volt a lépcsős nagyterem. 
Ott szorongtunk a folyosón, 

a lépcsőházban, csak hang-
szóróból hallottuk a  bent 
történteket. Egy gombostűt 
sem lehetett leejteni, any-
nyian voltunk.  Ott hallottam 
életemben először, hogy „Le 
Rákosival! Vesszen Gerő!”. 
Döbbenetes hangulat ural-
kodott a  teremben, szinte 
szikrázott a  levegő. A  felét 
sem értettük a beszédeknek, 
amiket a  joghallgatók meg 
a  rektor mondott, de érez-
tük, hogy valami nagy-nagy 
esemény előtt állunk. Olyan 
követeléseket foglaltak 
pontokba, amelyeket rég-
óta sérelmeztek az egyete-
misták (ezt később tudtam 
meg), és elhatározták, hogy 
a pesti egyetemek hallgatói-
val is megbeszélik.  Néhány 
programpontot mi is megér-
tettünk, mint a marxizmus-
oktatás fakultatívvá tételét, 
március 15-e nemzeti ün-
neppé nyilvánítását és a Kos-
suth-címer visszaállítását. 

Az érettségi évében vol-
tunk, többnyire erős akarattal 
és nagy buzgalommal készül-
tünk rá, az aktuális hírekről 
csak a rádióból értesültünk, 
nem találták még fel a mobil-
telefont (vonalas is alig volt) 
meg a televíziót sem. Ezúton 
hallottunk a budapesti tün-
tetésről is, mindig voltak jól 
értesültek.  Másnap már ta-
nítás sem volt a gimnázium-
ban, de a  friss események 
szájról szájra terjedtek. 

Persze, kíváncsiak vol-
tunk, meg egy kicsit idege-

sek is, hiszen emlékeztem 
még a csengőfrászra, mely-
től édesanyám rettegett.  
Az is hétpecsétes titok volt, 
mi hangzott el az ő iskolájá-
ban a pártbizottsági ülése-
ken, hogy mennyiért kellett 
békekölcsönt jegyezni, hogy 
a második osztályos tanköny-
vekben le kellett ragasztani 
Petőfi Füstbe ment terv című 
versét, mert fölötte ott díszel-

gett a következő jelmondat: 
„Előre az ötéves terv túltel-
jesítéséért!” Eszembe jutott 
1953. március 5-e is, amikor 
lehajtott fejjel – de csönde-
sen mosolyogva –, némán, 
állva hallgattuk a  nagy ge-
neralisszimusz elhunytáról 
szóló tájékoztatást. Az  is 
rossz emlék volt, hogy kará-
csonykor a „fenyőfaünnepet” 
kellett üdvözölnünk az isko-

lában, mozgalmi dalokat, 
csasztuskákat énekelve. 

Néhány társammal csat-
lakoztunk a szegedi egyete-
mistákhoz, figyelemmel kö-
vettük a központi egyetemi 
épület tetején lévő hatalmas 
vörös csillag leszerelését, és 
mi is hangosan ordítottunk, 
mikor a városháza tornyáról 
lehajították a csillagot.  A me-
net közeledett a színházhoz, 
ahol javában folyt az  elő-
adás. Egyszer csak megjelent 
az erkélyen egy színész – ta-
lán Bicskey Károly –, és el-
szavalta a Nemzeti dalt. Ele-
mentáris erővel hatott a vers, 
a tömeg diadalittasan mond-
ta a refrént. Valami mozgo-
lódás támadt a  bejáratnál, 
a  sötétben, a  sokaságban 
álldogálva nem láttuk, mi tör-
ténik. Többen suttogták, hogy 
elkészült... egy kép... egy pla-
kát méretű... egy bekerete-
zett... egy Kossuth-címer, de 
többen látták, hogy alóla egy 
Sztálin-portré kandikált ki. 
Két erős ember tartotta, úgy 
vonultak tovább a Kossuth 
Lajos sugárúton, és közben 
ütemesen kiabálták, hogy 
„Kossuth-címert akarunk!” 
meg azt, hogy „Ha magyar 
vagy, állj közénk!”.

Nem akartam, hogy 
a nagymamám idegeskedjék 
miattam –  amúgy is meg-
szidott és óvott, hogy ne ve-
gyek részt ilyesmiben –, ezért 
hazasiettem. Másnap mégis 
újra ott voltam. Láttam, hogy 
az emberek a Széchenyi tér 
felé tartanak, de a Takarék-
tár utcánál feltorlódott a tö-
meg. Mi csak az Arany János 
utca torkolatáig jutottunk, 
amikor katonai vezénysza-
vak, nem sokkal később lövé-
sek zaja hatolt el a fülünkig. 
Sikoltások, rohanó emberek, 
majd az  egyik emeleti ab-
lakból óvatosan leadtak egy 
díványt. Messziről láttuk, 
hogy egy fiatalembert fektet-
nek rá, aztán lassan elindult 
az  emberáradat. Elterjedt 
a  hír, hogy meglőttek egy 
fiatal férfit, talán már meg 
is halt. Bizony mindannyian 
féltünk, meglegyintett ben-
nünket a halál szele. Nem-
sokára a hangosbemondón 
is közzétették a gyülekezési, 
kijárási tilalmat, így hazatá-
molyogtunk. 

Nagymamám nagyon 
mérges volt, még a kapukul-
csot is eldugta. Nem maradt 
más megoldásom, a  rádió 
híradásait (néha a  Szabad 
Európa adásait is) próbál-
tam meghallgatni.  Hányszor 
elmondták, hogy „Magyarok, 
tartsatok ki! Jövünk, segí-

tünk!”. És hittünk benne! Ak-
kor már a vonatok sem jár-
tak, de a testvéreim – akik 
akkor már Budapesten lak-
tak anyukámmal – egy este, 
valahogyan teherautón be-
toppantak.  Rémtörténeteket 
meséltek a pesti események-
ről, az egyetemista nővérem 
közelről is átélte ezeket. Fü-
lünket a rádióra tapasztottuk, 
igyekeztünk elcsípni minden 
hírmorzsát, de hamarosan 
olyan zajt hallottunk, ami 
elnyomott minden más han-
got. A Tisza-parton dübörög-
tek végig a szovjet tankok, öt 
utcával arrébb is félelmetes 
csikorgással, szakadatlan 
zakatolással – éjjel-nappal. 
És mind egy irányba mentek, 
Pest felé.

Két nap múlva hallottuk 
a rádióból az azóta számta-
lanszor ismételt, rettenetes 
bejelentést Nagy Imre szájá-
ból: „Ma hajnalban a szovjet 
csapatok támadást indítottak 
fővárosunk ellen... Csapa-
taink harcban állnak.” Mind-
annyiunkat letaglózott a hír, 
összeomlott minden remé-
nyünk. 

Villámsújtottan ténfereg-
tünk. Megpróbáltam folytatni 
az érettségi tételek kidolgo-
zását, de nehezen tudtam 
koncentrálni. Nővérem néha 
kiment az utcára, bánatában 
tépkedte a kiragasztott pla-
kátokat. Persze, kijárási tila-
lom volt, el is kapták a rend-
őrök, de aztán elengedték. 
Amint elindultak a vonatok, 
ők visszautaztak Pestre.

Néhány nap múlva újra-
kezdődött a  tanítás. Kihir-
dették, hogy az  orosz he-
lyett lehet németet tanulni, 
és kivonják a  forgalomból 
a  középiskolai történelem-
tankönyvet. Egyszer csak 
belépett az  osztályunkba 
az igazgató. Néma vigyázzban 
álltunk, amikor összefoglalta 
a (sajnálatos) eseményeket, 
rendre intett bennünket, és 
föltett egy kérdést: megszer-
vezték a Kommunista Ifjúsá-
gi Szövetséget (KISZ), ki akar 
belépni? Egyetlen kéz emel-
kedett a magasba, a többiek 
mind gyorsan leültek… Azzal 
az eggyel azóta sem álltunk 
szóba. És azóta sem léptem 
be se a KISZ-be, se a pártba. 
„Jegyes” ember lettem. 

Otthon igyekeztem a to-
vábbi érettségi tételeket 
kidolgozni, és búfelejtőül 
olvasgattam Sienkiewicz cso-
dálatos regényét, de nem jött 
válasz szorongató kérdésem-
re: QUO VADIS, DOMINE?

Sáráné Lukátsy Sarolta
Tüntetés a Tisza Szálló előtt 1956. október 25-én. Itt volt az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) szegedi központja. 
Fotók: Móra Ferenc Múzeum
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Szilasi László regényei
Szentek hárfája (2010), A harmadik híd (2014), Amíg má-
sokkal voltunk (2016), Luther kutyái (2018), Kései házas-
ság (2020). Legnépszerűbb regénye A harmadik híd, amely 
a szegedi hajléktalanok életébe enged bepillantást. Regé-
nyeiért József Attila-, Déry Tibor- és Mészöly Miklós-díjjal 
jutalmazták.

Janikovszky Éva 1938 és 1944 között
naplót írt az otthonáról, Szegedről

Janikovszky Éva Szege-
den született és itt végez-
te az iskoláit, 12 és 18 

éves kora között pedig naplót 
írt. Az első bejegyzés 1938-
ban, az utolsó 1944-ben ke-
rült a naplóba, mely most je-
lent meg a Móra Könyvkiadó 
gondozásában. Janikovszky 
naplóbejegyzéseiből kibomlik 
egy érzékeny lány története, 
aki a világháború éveiben lett 
felnőtt, ebben az időszakban 
volt először igazán szerelmes, 
és miközben életre szóló ba-
rátságokat kötött, szembesült 
a vészkorszak legdurvább in-
tézkedéseivel, amelyek a csa-
ládját is érintették. Janikovsz-
ky a  rá később is jellemző 
iróniával mesél a naplójában 
az osztálytársairól, barátairól, 
saját magáról, és persze tá-
gabb otthonáról, Szegedről. 
A vidám gyermeki hang folya-
matosan komolyodik. A kötet 
gazdag képanyaga a hagya-
tékban maradt fotókból, vala-
mint korabeli dokumentumok 
alapján készült.

1941. húsvét
(Részlet Janikovszky Éva 

naplójából)

„Másnap, azaz hétfőn sokkal 
izgalmasabb volt a helyzet. 

A város már tele volt »Légi-
veszély! Repülőtámadás!« és 
hasonló feliratú plakátokkal, 
és hogy ne hiába izgassák 
a közhangulatot, rögtönöztek 
is egypár légitámadást. Az el-
ső de. 11-kor volt, én a Nem-
zeti Bank óvóhelyén voltam 
a Sebestyén Lacival, de meg-
lehetősen untam szegényt, 
mert volt 10-20 banktisztvi-
selő, akik sokkal csinosab-
bak voltak, mint b. lovagom. 
Persze, tudom, nem a  kül-
becs, hanem a belbecs… stb. 

Végre felzúgott a felsza-
badító sziréna, rohantam ki 
a korzóra. Első ember, akinek 
nekimegyek, a Laci. »Te vagy 
az  én emberem« –  állapít-
juk meg egyetértve. Mire ő: 
»Most azonnal kijössz velem 
az állomásra, rém érdekes 
lehet, bombázták az előbb, 
ilyen látványt nem hagyha-
tunk ki!« All right, amilyen hü-
lye vagyok, persze mindenbe 
beleártom magam, és már el 
is indultunk. Kb. fél 1 lehe-
tett, mire kiértünk. Közben 
megnéztük a Boldogasszony 
sugárúton a lebombázott há-
zakat, és a töltés mellett egy 
felszakadt vízvezetéket, mely 
velencei idillé alakította a ko-
pár tájat. Épp az állomás előt-
ti térre értünk, mikor megszó-

lalt először egy géppuska, és 
végiglövöldözte az  állomás 
összes ablakait, melyek ille-
delmesen betörtek –  majd 
a  sziréna, mely újabb légi-
támadást jelzett a nehezebb 
felfogású embereknek. Fej-
veszett kapkodás, rohangá-
lás kezdődött, és a követke-
ző percben már megjelentek 
az ellenséges gépek a fejünk 
fölött. »Az állomást akarják 
bombázni« – figyelmeztetett 
gyengéden Lacika. Én tudo-
másul vettem, és rendíthe-
tetlen nyugalommal álltam 
tovább a  tér közepén. Erre 
aztán a Laci is őrült dühbe 
jött, megragadta a karom, és 
elkezdett velem rohanni, el-
lenkező irányban, miközben 
olyasmit motyogott, hogy ő 
tartozik értem felelősséggel, 
és micsoda bölény ő, hogy 
engem kihozott ide. Nagyon 
élveztem önvallomását, mi-
kor sajnos közbejött egy ház-
parancsnok. Épp a  sarkon 
száguldtunk, mikor egy kapu 
sötétjéből imígyen rivall dicső 
és rettenthetetlen lovagom-
ra egy borízű bariton: »Hall-
ja, maga izé! Hé, álljon meg 
azonnal, nem hallotta, hogy 
riadó van?! Hova viszi azt 
a kislányt, maga idióta ba-
rom?« – Ez már a Lacinak is 

föltűnt, és csodálkozva vette 
tudomásul, hogy a környéken 
nincs egy lélek se, és a ked-
ves finom úriember így csak 
hozzánk intézhette szavait.

Miután a Laci konok hall-
gatásba merült, fontolgatván, 
hogy irodalmi szempontból 
a baromnak megfelelő jelző-e 
az  idióta, a  borízű bariton 
még fenyegetőleg hozzátet-
te: »Velem aztán ne felesel-
jen az úr!« Majd midőn látta, 
hogy szavai milyen hatással 
voltak a Lacira, gyengéden 
berakott minket a kapu alá, 
és jóindulatúlag kijelentette: 
egy frászt a hasába az ilyen-
nek… (itt a Laci rémülten be-
fogta füleim, így csak a mel-
lettem álló kocsis szégyenlős 
elpirulásából következtethet-
tem a folytatásra).

Nagy nehezen sikerült 
innen is meglógnunk, kislisz-
szoltunk a bősz ember há-
ta mögött. Rohamlépésben 
igyekeztünk elérni a követ-
kező sarkot, nagyon féltünk 
az  erélyes parancsnoktól. 
Végre befordultunk valami 
csatornával, árokkal és li-
bákkal felszerelt útvonalra, 
és itt már biztonságban érez-
tük magunkat. Ja igen, köz-
ben a repülők is lekötötték 
pár percre a  figyelmünket, 

mert igazán szép dolgokat 
csináltak, pl. lebombázták 
az állomást, és a Stukák na-
gyon szépen zuhantak, de 
igazán nem értünk rá ilyesmi-
re pocsékolni drága időnket. 
– Végre elértük a Szukováthy 
téri egyetemet, de rögvest 
felszisszentem, mert íme, kit 

látnak szemeim! Motika Ida 
tanár úrnő állt előttünk teljes 
életnagyságban. Undorodva 
fordultam el. »Itt gyors segély 
kell. Ádám, útazunk!«

Háromnegyed 2 után ér-
tem haza, épp akkor lett vé-
ge a riadónak, hogy Anyu mit 
szólt, azt hagyjuk.”

A Kései házasság után
jön a Tiszáról szóló könyve

Megjelent Szilasi László szegedi író szerelmes regénye

Kései házasság. Ez a címe 
Szilasi László szegedi író új 
regényének, amelyet a kö-
zelmúltban mutattak be 
a Grand Caféban. A szerző 
maga olvasott fel a szerel-
mes regényéből.

Klajkó Dániel moderá-
tor csöppet sem udva-
riaskodott, amikor ar-

ról érdeklődött, nem okoz-e 
morális gondot Szilasi Lász-
lónak, hogy részesült a viták 
kereszttüzébe került, a Pető-
fi Irodalmi Múzeum vezetőjé-
hez, Demeter Szilárd nevé-

hez is köthető, hazai szinten 
kiemelkedő javadalmazással 
járó Térey-ösztöndíjban. Szila-
si szerint ez az ösztöndíj ak-
kor jelentene problémát, ha 
Orbán Viktort dicsőítő ódakö-
tetben szerepelnének a köl-
teményei, de ez eddig nem 
történt meg. Nem hagyott 
kétséget afelől, hogy ez a jö-
vőben sem fog.

Az író elmondta, már nem 
tartja magát irodalomtörté-
nésznek, oktatója a szegedi 
bölcsészkarnak, és viszony-
lag gyors egymásutánban 
ötödik regénye jelent meg. 

Megtudtuk, Szilasi az önélet-
rajza mellett a Tisza szabályo-
zásáról írja új prózakötetét.

Regényeinek helyszí-
ne többnyire Szeged vagy 
a  szomszédos megyeszék-
hely, a prózáiban csak Árpád-
haragosnak nevezett Békés-
csaba. Szilasi itt született, itt 
nevelkedett és érettségizett. 
Innen került a szegedi egye-
tem bölcsészkarára. 

A Kései házasság beval-
lottan szerelmes regény, és 
mint az író elmondta: nehéz 
megtalálni a regénytípushoz 
illő beszédmódot. A  legna-
gyobb veszély, hogy könnyen 
giccsessé válhat az ilyen re-
gény nyelve. Ügyelt rá, hogy 
ez ne így legyen.

Az új regény döntő része 
Árpádharagoson játszódik, 
és egy megtörtént szerelmi 
esetet dolgoz fel, amit város-
szerte ismernek. Ugyanakkor 
az is tény, hogy a nagypróza 

fontos jeleneteinek helyszíne 
Szeged. Az  évtizedeken át 
kapcsolatban lévő pár dön-
tő találkozásának helyszíne 
a Tisza-parti város.

A valóság és a fikció külö-
nös egybejátszása is hozzá-
tartozik a regényhez: amikor 
elkészült a kézirat, a szerző 
elküldte elolvasásra annak 
a békéscsabai asszonynak, 

akiről a  női főszereplőjét 
mintázta. Tanácsai alapján 
javított  a regény szövegén. 
Egy macsó férfi és egy jobb 
sorsra, jobb férfire érdemes 
nő különös, évtizedeket átfo-
gó kapcsolatát rajzolja meg 
az új Szilasi-regény. A szer-
zői szándék szerint – tudtuk 
meg – rokonszenvvel kívánta 
ábrázolni Ilmát, ellentétben 

a  regénybeli férfi főhőssel, 
Gavenda Péterrel. Mocsok 
macsó társadalom a magyar 
– fogalmazott ennek kapcsán.

Szilasi az  est folyamán 
a  kortárs világirodalom 
prózájáról úgy vélekedett: 
a posztmodern után a régiek 
ismétlése és másolása tör-
ténik. Szerinte a  könyvipar 
legyőzte az irodalmat.

A napokban megjelent könyv borítója.

Szilasi László író felolvas az új regényéből, a Kései házasságból. Fotó: Szabó Luca
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Hírességek alusszák örök álmukat  
a Belvárosi temetőben

Szeged köz- és kulturális életének számos meghatározó 
alakja talált végső nyughelyre a Belvárosi temetőben. Itt 
alussza örök álmát például Kállay Albert főispán, akinek 
jelentős szerepe volt Szeged újjáépítésében, Juhász Gyula 
költő és Móra Ferenc író, Gregor József operaénekes és 
Novák István városi főépítész.

Kállay Albertet az 1879-
es nagy árvizet köve-
tően a  helyreállítási 

munkálatokkal kapcsolatban 
Tisza Lajos királyi biztos mel-
lé rendelték. Jelentős szerepe 
volt Szeged újjáépítésében, 
az újszegedi liget fásításában. 
1884–1905 között Szeged 
főispánja volt. A Szabadelvű 

Párt tagjaként Tisza Kálmán, 
majd utóbb Tisza István politi-
kájának híve. 1922. július 31-
én halt meg Szegeden.

Móra Ferenc író 1913–
1919 között a Szegedi Napló 
főszerkesztője volt, majd ha-
láláig állandó munkatársa. 
1904-től a  Somogyi-könyv-
tár és a Közművelődési Palo-

ta tisztviselője, könyvtárosa, 
majd régésze, Tömörkény Ist-
ván halála után pedig a mú-
zeum igazgatója volt. Rákban 
hunyt el életének 55. évé-
ben, 1934. február 8-án.

Tömörkény István író 
a Szegedi Híradó és a Szege-
di Napló újságírójaként dolgo-
zott, majd 1904-től haláláig, 
1917-ig a Somogyi-könyvtár és 
a múzeum igazgatója volt. Ady 
így vallott a halálakor: az a ma-
gyar bölcs és művész, aki Tö-
mörkény volt, a szívemé volt... 
Móricz Zsigmond e szavakkal 
siratta el: elment a magyar em-
bör legjobb barátja. Krúdy azt 
írta róla, hogy a korszak leg-
nemesebb magyar költője tér 
meg a szegedi temetőbe.

Dankó Pista 15 éves ko-
rától zenéléssel kereste a ke-
nyerét. Dalaihoz Gárdonyi és 
Tömörkény is írt szöveget. Hír-
névre igazán Szegedre kerü-
lése után tett szert, a közön-
ség Blaha Lujza előadásában 
ismerhette meg a szerzemé-
nyeit. Nevét számos irodalmi 
mű őrzi, Ady, Juhász Gyula és 
Móra is megemlékezett róla. 
Tüdőbajban halt meg 1903. 
március 29-én Budapesten. 
Szegedre hozták, a Közmű-
velődési Palota előtt ravata-
lozták föl, innen kísérték ki 
a  Belvárosi temetőbe. Sír-
emléke 1910-ben készült el, 
a rajta lévő stilizált napkorong 

azt juttatja eszünkbe: „Most 
van a nap lemenőbe’, kime-
gyek a temetőbe...”

Juhász Gyula a XX. század 
első felében Magyarország 
egyik legelismertebb költője, 
József Attila előtt a magyar-
ság sorsának egyik legjelen-
tősebb lírai kifejezője volt. 
Egész életén át boldogtalan 
volt, társtalan magánya soha-
sem oldódott fel. 1937-ben 
megmérgezte magát.

Mihalik Kálmán 1920-
ban a  kolozsvári egyetem-
mel együtt került Szegedre. 
Kutatóorvos volt az  egye-
temen. Szegeden írta meg 
1921-ben Csanády György 
szövegére a székely himnusz 
zenéjét. Mindössze 26 éves 
volt, amikor 1922. szeptem-
ber 6-án meghalt tífuszban.

Gregor József Kossuth-dí-
jas operaénekes Szeged 
legnépszerűbb embere volt. 
Imádták a  közvetlensége, 
szerénysége és fantasztikus 
humora miatt. A világhírű ope-
raénekes, Szeged város dísz-
polgára hosszan tartó, súlyos 
betegségben, 66 éves korá-
ban hunyt el 2006. október 
27-én a szegedi otthonában.

Novák István építészmér-
nök, Szeged város díszpolgá-
ra, egykori főépítésze, Ybl- és 
Prima Primissima díjas építő-
művész 2013. február 3-án 
hunyt el Szegeden. A  vá-

ros szíve, a Kárász utca és 
a Klauzál tér olyan, amilyen-
nek Novák István álmodta, 
aki mintegy kétszáz épületet 

tervezett Szegeden. Mindig 
emberekben és közösségek-
ben gondolkodott, amikor 
dolgozott, alkotott.

Juhász Gyula síremléke. 

Dankó Pista síremléke. Kállay Albert síremléke.

Novák István díszsírhelye. 

Móra Ferenc síremléke. Gregor József díszsírhelye. 

Közös emlékezés
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. kezelésében lévő 
köztemetők – Belvárosi, Gyálaréti, Kiskundorozsmai és 
Tápéi – november 6-ig hosszított időben, 7–20 óra között 
tartanak nyitva. Az elhunytak hozzátartozóit megerősített 
rendészeti szolgáltatással fogadják, biztosítva a kegyelet-
teljes megemlékezést. A rendőrök és a polgárőrök is jár-
őrözni fognak a forgalmas napokon, és segítenek a meg-
növekedett személy- és gépjárműforgalom irányításában. 
A cég azt kéri, hogy aki teheti, gyalogosan vagy tömegköz-
lekedési eszközzel érkezzen. A szokásosnál jóval erősebb 
gyalogosforgalom miatt október 30. és november 2. kö-
zött egyirányúsítják a gépjárműforgalmat: a Fonógyári út 
felől lehet majd behajtani, és a Bajai út felé lehet elhagyni 
a temetőt gépkocsival. A köztemetőkben 8–18 óra között 
az ügyfélszolgálati irodákban állnak a hozzátartozók ren-
delkezésére, ha valaki a sírhelyek rendelkezési jogának 
érvényességét akarja intézni.

Október 31-én 9.30–11.30 óra között kavicsokra írt 
rövid üzenetekkel lehet emlékezni a Belvárosi temető vi-
zes szóróparcellájánál. Ugyanitt november 1-jén 15 órától 
a díszravatalozónál ökumenikus imádságos megemléke-
zést tartanak. Négy történelmi egyház (katolikus, evangé-
likus, református, baptista) képviselői várják közös imára 
az emlékezőket. Közreműködik: a Szegedi Kürt Kvartett.
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     Postabontás

A Fideszre jellem-
ző módon, a vá-
lasztóknak ígér-
ték a csillagos 
eget is, de nem 
lett semmi az 
ígéretekből. Eny-
nyit ér a Fidesz 
szava. Most meg 
persze, már kö-
zel egy éve szin-
te naponta ígérik 
a tizenharmadik 
havi nyugdíj „visz-
szaépítését”. Mi-
csoda ravasz fo-
galmazás.

Apró pocsolyák kékjén nézem, hogy’ száll felettem a nagy idő a fellegekben – írta Illyés Gyula. 
Fotózta: Szerdahelyi Péter

Tizenharmadik havi nyugdíj?

Nem túl szerencsés 
szám a tizenhármas, 
de – szerencsére! – 

nem vagyunk babonásak. Jöj-
jön, aminek jönnie kell!

Bizony isten, a falra tud-
nék mászni, amikor szinte fél 
év óta naponta olvasom, hal-
lom, hogy a Fidesz visszaépíti 
2021-től a tizenharmadik ha-
vi nyugdíjat. Azt a járandósá-
got, amit a 2008–2009-es 
világválság miatt, még Bajnai 
Gordon kormányzása idején, 
a baloldali kormány kényszer-
ből és ideiglenesen vont visz-
sza, és amelynek visszaadá-
sát aztán a Fidesz 2010-es 
győzelme a mai napig (már 
több mint tíz éven át) keresz-
tülhúzta. Sőt, a választások 
előtt Orbánék nemcsak a „kö-
telező” 13. havi, hanem még 
a 14. havi nyugdíjat is bizto-
sították volna – ígéretük sze-
rint. Mint tapasztalhattuk, eb-
ből ez idáig semmi sem lett.

Azóta, hogy kormányra 
kerültek, eltelt tíz év, és nem-
hogy a 13. havi nyugdíj nem 
lelt gazdára, de a 14. haviról 
nem is beszélnek. Azaz a Fi-
deszre jellemző módon, a vá-
lasztóknak ígérték a csillagos 

eget is, de nem lett semmi az 
ígéretekből. Ennyit ér a Fidesz 
szava. Most meg persze, már 
közel egy éve szinte naponta 
írják és ígérik a tizenharmadik 
havi nyugdíj „visszaépítését”. 
Micsoda ravasz fogalmazás.

Igen, bizony, mert tíz év 
múltával úgy akarják éven-
te részletekben visszajuttat-
ni azt, ami már réges-régen 
megilletné a nyugdíjasokat. Ha 
szerencsénk lesz, akkor is mi-
nimum még plusz négy év hát-
ralékunk lesz, mire a legújabb 
Fidesz-ígéret teljesül (10+4).

Az egészben sajnos az az 
idegesítő, hogy addig sem-
mi sem biztos, míg az ígéret 
nem teljesül. Ez naponta ol-
vasható-hallható (csaknem 
kimondva, hálát és köszöne-
tet várva): „dicső tettet” kö-
vet el az orbáni rezsim azzal, 
ami végső soron gyalázat, 
mert több mint egy évtizeden 
át elcsalták jogos igényünket. 
Most meg úgy hozsannáznak 

róla, mint valami hőstettről. 
Pedig szó nem lehet ilyesmi-
ről! Meg persze adjunk hálát 
a Fidesznek, hogy kiharcolták 
azt, amit előbb elloptak 2,5 
millió idős és kispénzű em-
bertől.

Kutnyik Pál

Egy kép, két mondat

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

Mama az ég  
kékítős vizében

Szobrot állítanak azok-
nak, akik kimagasló 
teljesítményt értek el, 

vagy utcák és terek őrzik ne-
vüket. Azokra az emberekre 
kevésbé figyelünk, akik a min-
dennapi életünk részei, de aki-
ket talán csak akkor vennénk 
észre, ha már nem lennének.  
Akik erejükhöz, képességeik-
hez mérten mindent megtesz-
nek másokért a családban, 
a közösségben, de mégis név-
telenek maradnak.

Sétálok a  városban, ol-
vasgatom az utcanévtáblá-
kat, és próbálom a névadók-
ra vonatkozó ismereteimet 
előszedni, felfrissíteni. Cso-
dálom a terek szívvel meg-
munkált kő- és bronzszobrait, 
elgondolkodom a márvány-
táblákra vésett szövegeken.

Aztán feltekintek a  dóm 
tornyaira, fel a magas égre. 
A kékségében úszkáló felhőket 
nézve József Attila Mama című 
verse jut eszembe: „szürke ha-

ja lebben az égen, / kékítőt old 
az ég vizében.”

A család fenntartásáért 
küzdő anyáknak nemigen 
faragnak szobrot, de a költő 
a legmagasabbra, a minden-
ki által mindig látható helyre 
emelte a Mama emlékhelyét. 
Ott van a Mama a fehér fel-
hőhabokban, az ég kékítős vi-
zében. Hajlongó alakját is lát-
ni vélem szelesebb időben.

Dr. Berecz Árpádné

Részletek az én  
füveskönyvemből

Mondják, hogy a szí-
nészmesterségben 
a  legfontosabb jól 

bemenni a színpadra, jól ki-
jönni a színpadról, és ami e 
kettő között van.

A napszakokról

Hogy erről miért a napszakok 
jutottak az eszembe? Mily cso-
dálatos látvány a napfelkelte 
és a naplemente, na de, ami 
a kettő között van, az se kö-
zömbös. Egy holdvilágos, csil-
lagfényes nyári éj! Sajnos, 
a  napfelkeltében való gyö-
nyörködéshez korán kell kel-
ni, a holdfényben andalgáshoz 
meg fenn kell maradni késő es-
tig, talán ezért kedvelik többen 
a naplementét. De azért ne vi-
gyék túlzásba. Fogadják meg 
a Heinrich Heine versében le-
írtakat ezzel kapcsolatban. 
A parton állt..., ez a címe, és 
íme Urbán Eszter fordításában:

A parton állt, s merengve 
sóhajtozott a lány.

Szívét a naplemente ha-
totta meg talán.

A kedvét ez ne szegje, kis-
asszony, higgye meg ön:

Itt elől lemegy a nap, de 
ott hátul visszajön. 

E. P.-ről

Esterházyt olvasni, legalábbis 
nekem, nem egy gyaloggalopp. 
Minthogy makacs természettel 
áldott vagy vert a sors, azért pró-
bálkozom vele, elvégre a kortár-
sam, hiszen egyazon esztendő-
ben születtünk. De láss csodát! 
A szavak csodálatos életéből 
című előadásának (lásd You-
Tube) legalább a kétharmadát 
azonnal megértettem, a többit 
később, némi utánjárással. Ku-
pálódnék? Bármerről nézem 
is, ez örömhír nekem, mert ko-
rábban a művei veretes szöve-
gének jó, ha ötven százalékát 
felfogtam. De jaj, félek, hogy 
nem lesz már időm arra, hogy 
százszázalékos legyek ebben, 
és másban sem…

Útközben
Vannak, akik a körülményeik 
vagy nyughatatlan természetük 

miatt nem tudnak egy helyben 
maradni. Jönnek erre, mennek 
arra. De ha valaki mondjuk ki 
sem mozdul soha a lakhelyé-
ről, akkor is az élete útját járja, 
hiszen a születése és a halála 
közötti hosszabb-rövidebb idő 
alatt csak történik vele egy és 
más. Én például még soha nem 
léptem át Magyarország hatá-
rát, viszont tíz munkahelyem 
volt 43 év alatt, ami persze 
nem azt jelenti, hogy 4,3 éven-
ként voltam kiváló dolgozó.

Az útközben élés kapcsán 
eszembe jutott egy régi tör-
ténet. Kohn bácsi engedélyt 
kért a  magyar hatóságtól, 
hogy kivándorolhasson ősei 
földjére. Egy év múlva visz-
szatért a szülőhazájába. Egy 
év múltán újra visszakíván-
kozott Izraelbe, de később 
csak visszajött. Ezt eljátszot-
ta még egyszer-kétszer, ami-
kor megkérték, döntse már el 
végre, hol akar élni, hol érzi 
magát a legjobban, Izraelben 
vagy Magyarországon. Mire 
az öreg azt felelte: útközben.

Méhes János
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Dupla arany. Remekelt 
az országos bajnokságokon 
Tóth Botond, a  Szegedi Ju-
do SE cselgáncsozója: a 19 
éves sportoló a juniorok és 
az U23-asok korosztályában 
is aranyérmet szerzett a –73 
kilogrammos súlycsoportban. 
Kovács Szabolcs tanítványa 
kiváló fizikai állapotának tu-
lajdonította a dupla sikert.

Canellas hosszabbítana. 
Remek formában, gólerős já-
tékkal kezdte a szezont a ko-
ronavírus-járvány miatt hetek 
óta tartalékos MOL-Pick Sze-
ged férfi kézilabdacsapatának 
világ- és Európa-bajnok irányí-
tója, Joan Canellas. A 34 éves 
spanyol klasszisnak a szezon 
végén lejár a szerződése, ám 
a Nemzeti Sportnak adott in-
terjújában elmondta, öröm-
mel meghosszabbítaná azt.

„Megmutattam, mire va-
gyok képes, hogy számíthat 
rám a klub, remélem, ezért 
hamarosan meghosszabbít-
ják a jövő nyáron lejáró szer-
ződésemet, mert nagyon jól 
érzem magam Szegeden. 
Habár azzal is tisztában va-
gyok, hogy harmincnégy éve-
sen már nem én jelentem 
a jövőt” – fogalmazott.

rekorDlétszám. A hideg 
idő ellenére is rekordlétszám-
mal rendezték meg a II. Móra-
hűtő Padelversenyt a Squash 
Club Szabadidőközpont pá-
lyáin. Ezen az eseményen de-
bütált a padelegyesület új lo-
gója és sportágazata, amely 
Tisza Padel Szeged néven 
szerepel a jövőben.

Eredmények, A kategó-
ria: 1. László Zsombor, Hoff-
mann Péter, 2. Bíró Attila, 
Bíró André, 3. Schmidt-Bohn 
Zsombor, Urvölgyi Marcell, 
B  kategória: 1. Pápai Ba-
lázs, Csonka Zsolt, 2. Háló 
Pál, Gusztos Gábor, 3. Nagy 
László, Rappai Attila. 

később kezDenek. Elha-
lasztották a Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű OB II-es jégko-
rongcsapatának nyitómecs-
csét, amelyen a MAC Ikonok 
együttese lett volna az ellen-
fél. A rajtra így a dunaújváro-
si Worm Angels ellen kerülhet 
sor, a találkozót a tervek sze-
rint november 8-án rendezik 
a szegedi műjégpályán.

Sport

Újabb ezüstöt  
nyert Sebők

Az országos bajnokság-
hoz hasonlóan a sze-
zon első összevont 

ranglistaversenyén is ezüst-
érmet szerzett Sebők Bene-
dek, a Vidux Tisza Squash 
SE válogatott fallabdázója. 
A  27 éves sportoló simán 
jutott a fináléba, az elődön-
tőben 3–0-ra múlta felül 
a  szintén válogatott Boros 
Dávidot. A döntőben az első 
számú hazai fallabdás, Far-
kas Balázs volt az ellenfele 
– a legutóbbi három év ma-
gyar bajnoka ellen már alul-
maradt.

A szegedi klub régi-új 
játékosa, Benedek Kristóf 
a  ranglistapontjai alapján 
a  C kategóriában indulha-
tott, ahol egy sérülés miatt 
meg kellett elégednie a ha-
todik hellyel. A játéka ennek 
ellenére biztató volt, hétről 
hétre fejlődik, így teljesít-
ményével bejelentkezett 
az egyik helyre a Vidux Tisza 
Squash SE kétszeres bajnok-
csapatánál.

A csapatbajnokság 
a 2020–2021-es szezonban 
december 12-én veszi kezde-
tét az első fordulóval. A Tisza 
SE gőzerővel készül, heti két 
közös edzéssel, illetve egyé-
ni felkészüléssel hangolnak 
a rajtra. Jó hír, hogy a százha-
lombattai országos bajnokság 
kiválóan vizsgázott a korona-
vírus-járvány elleni védekezés-
ből, így a szövetség a tervei 
szerint a szezonra meghirde-
tett minden versenyét változ-
tatás nélkül megrendezi.

Más ez a Szedeák
Élmezőnyben a szegedi kosárlabdázók

Már a  múlt héten 
beszámoltunk ró-
la, milyen kiválóan 

kezdte a  szezont a  Natur-
tex-SZTE-Szedeák férfi kosár-
labdacsapata. A legutóbbi két 
élvonalbeli szezonban bukdá-
csoló szegediek nyertek Jász-
berényben (89–67), majd 
az  újszegedi sportcsarnok-
ban a Sopron ellen (102–81), 
a folytatásban pedig csupán 
hosszabbításban szenvedtek 
95–93-as vereséget a 2019-
es bajnok Falco KC vendége-
ként, illetve remek védeke-
zéssel győztek Kaposváron 
(64–51). A szegediek ezzel 
az eredménysorral az élme-
zőnybe tartoznak a tabellán.

–  Az első félidőben fá-
radtan mozogtunk a  Falco 
elleni meccs miatt. Gond-
jaink voltak a lepattanókkal 

és az  eladott labdákkal is 
–  értékelte a  kaposvári si-
kert Szrecsko Szekulovics 
vezetőedző a  klub honlap-
ján. – A szünet után feljavult 
a védekezésünk, mindössze 
tizennégy pontot kaptunk, 
és bár szűkebb volt a rotáci-
ónk, Kerpel-Fronius Gáspár 
például remekül védekezett. 
Örülök, hogy ilyen játékkal is 
meg tudtuk fordítani a mecs-
cset – értékelt a szakember.

Az NB I A  csoportjában 
rengeteg összecsapás marad 
el a koronavírus-járvány mi-
att. Nehéz kiszámolni a baj-
nokik menetét, mindeneset-
re lapzártánkkor a szövetség 
honlapján az szerepelt, hogy 
a  Szedeák október 31-én, 
szombaton 18 órakor a DEAC 
ellen lép pályára az újszegedi 
sportcsarnokban.

Szintet léptek a Szeged SZTE pólósai
Sorozatban három győzelmet aratott Varga Tamás együttese

Honvéd, Tatabánya, III. Kerü-
leti TVE. Sorozatban három 
riválisát is magabiztosan 
győzte le a Szeged SZTE női 
vízilabdacsapata, amely így 
az OB I-es tabella első felé-
ben foglal helyet. Varga Ta-
más vezetőedző szerint szin-
tet lépett együttese.

Két vereséggel kezdte 
a bajnokságot a Sze-
ged SZTE. A női vízilab-

da OB I-ben szereplő együttes 
előbb az FTC, majd a BVSC el-
len maradt alul nagy különb-
séggel. Egyik sem volt meg-
lepetés, a várhatóan bajnoki 
címért küzdő ellenfelek sok-
kal esélyesebbek voltak.

A folytatásban azonban 
következett három össze-

csapás a közvetlen riválisok 
ellen, amelyeken a szegedi 
együttes a maximális kilenc 
pontot szerezte meg. Előbb 
a Budapesti Honvéd ottho-
nában győztek imponáló 
támadójátékkal 21–7-re, 
majd Tatabányán diadal-
maskodtak szinte tökéletes 
védekezéssel 9–2-re. A  ki-
váló sorozatot a III. Kerületi 
TVE elleni összecsapáson 
koronázták meg: az újszege-
di sátorállítás miatt Mórahal-
mon megrendezett bajnokin 
9–9-es félidei állást köve-
tően robbantottak, a 4–0-s 
harmadik negyeddel elhúz-
tak, végül pedig 17–14-re 
nyertek. Bicskei Réka volt 
a legeredményesebb szege-
di négy találattal, Ármai Zita 

és Tátrai Szonja háromszor, 
Ráski Lilla és Hasznos Nóra 
kétszer talált be. 

– A  Honvéd elleni sima 
siker után még nem mer-
tem nyíltan kijelenteni, de 
most már nyugodtan mond-
hatom: a rendkívül magabiz-
tos győzelmek azt mutatják, 
hogy szintet léptünk. A nyári 
kupasorozatban ezek még 
szoros párosításoknak tűn-
tek, most viszont nem volt 
kérdés a  bajnoki pontok 
sorsa. A  két legfontosabb 
őszi rangadón, a Honvéd és 
a Tatabánya ellen összesen 
harminc gólt szereztünk és 
csak kilencet kaptunk. Ezért 
keményen megdolgoztak 
a lányok, akiknek szívből gra-
tulálok. Büszkék lehetnek, 

ahogy én is az vagyok rájuk, 
az ilyen meccsekért érdemes 
edzőnek lenni. Remek fiziká-
lis állapotban vannak a játé-
kosaim, kiválóan beépültek 
a nyári igazolások, összetartó 
a társaság, ráéreztek a takti-
kára, Tatabányán pedig úgy 
védekeztek, ahogy a  nagy-
könyvben meg van írva – ér-
tékelt a vezetőedző, a játé-
kosként kétszeres olimpiai 
bajnok Varga Tamás a klub 
honlapján.

A Szeged legközelebb 
november 7-én, szomba-
ton, a  bajnokságot négy 
vereséggel kezdő Eger ott-
honában ugrik medencébe, 
majd az azt követő hétvégén 
a  Szentest fogadja megyei 
rangadón.

Varga Tamás vezetőedző (guggol) ütőképes csapatot rakott össze. Fotó: Szegedi Női Vízilabda Egyesület

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 véle-
ményezi, 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
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szegeDen házasságot 
kötöttek 
Október 16-án: Flach István 
és Melter Helga, Buttás Gá-
bor és Győrfi Viktória, Ludányi 
Gábor és Kökény Lilla. 
Október 17-én: Kelemen Ba-
lázs és Matók Judit Viktó-
ria, Zagorac Mártin és Knó-

del Anita, Komáromi Attila és 
Balázs Katalin, Kardos Attila 
és Ecsédi Brigitta Veronika, 
Takács Lajos és Vincze Anita 
Erika, Brinszky Adrián és Tóth 
Szilvia, Régert Attila és Mihá-
csi Gabriella.

gratulálunk!
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
Sok-sok napsütés

Október  
31.

szombat

November 
1.

vasárnap

November 
2.

hétfő

November 
3.

kedd

November 
4.

szerda

November 
5.

csütörtök

November 
6.

péntek

16/9
Farkas

16/9
Marianna

15/8
Achilles, 

Bató

16/7
Győző, 
Márton

15/6
Károly, Ka-

rola

14/6
Imre, Za-
kariás, 
Tétény

14/5
Lénárd, 

Krisztina

Képviselői 

fogadóóra

november 2., hétfő
Kovács Tamás: 18.00–19.00 óra (Képviselői Irodaház Föld-
váry u. 3.) 
november 3., keDD
Molnár Zoltán: 16.00–órától Polgármesteri Hivatal  Tápéi  
Kirendeltség (Honfoglalás u. 73.)
november 4., szerDa
Szécsényi Rózsa: 16.00–órától 
(Polgármesteri Hivatal  Tápéi  Ki-
rendeltség (Honfoglalás u. 73.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra (Jelzett időpon-
ton belül elérhető  30/963 8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu  címen)
november 7., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra (Csongor tér 12.)

Szeretne ajándék könyvet nyerni? 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: november 4. 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 azokat tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent 
rejtvény megfejtése: Klebelsberg-telep évtizedekig Hattyas-telep volt. A nyertes: Kolozsi Emese. Gratulálunk!
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1857-től omnibuszok jártak a szegeDi nagyállomás, a városközpont és a fontosabb fogaDók között. A nagy árvíz után újjá-
épült Szeged, és a növekvő városnak már nem felelt meg az omnibuszközlekedés, ezért 1884-től lóvasutat üzemeltetett a város. 1908. október 1-jén 
pedig útnak indult az első villamos, amely Szeged és Rókus állomást kötötte össze. Ezen az útvonalon közlekedett a villamos: Rókus állomás–Kossuth 
Lajos sugárút–Kelemen utca–Kölcsey utca–Kárász utca–Dugonics tér–Jókai utca–Aradi vértanúk tere–Boldogasszony sugárút–Galamb utca–Indó-
ház tér–Szeged nagyállomás. Képünkön a villamossíneket láthatják a Kárász utcán. A menetdíj elég drágának számított. Fotó: Szegedi emlékkereső

kos (iii. 21–iv. 20.)  
Mostanában úgy érzi, 
mintha a házimunka 

nem akarna elfogyni, és ez 
sokszor nyomasztja. Próbál-
jon lazítani, menjen ki több-
ször a friss levegőre, sétáljon 
sokat, esetleg kiránduljon 
egyet a családjával, gyönyör-
ködjön az őszi tájban!

 bika (iv. 21–v. 20.) 
A határidők szorításá-
ból időnként nem árta-

na kiszakadnia, mert egy-
re feszültebbnek érzi magát. 
Használja ki a napos időt, 
egy nagyobb séta csodákra 
képes. Párját se hanyagolja 
el, ő is vágyik a társaságára. 

ikrek (v. 21–vi. 21.)  
Töltsön több időt párjá-
val, mert mostanában 

kevesebb figyelmet szentelt 
neki, és ez már mindkettejük 
hangulatán nyomot hagyott. 
Munkájában is eredményes 
lehet, ha megfogadja egy is-
merőse jótanácsát.

 rák (vi. 22–vii. 22.)   
Ha módjában áll, vegyen 
ki szabadságot! Ideje, hogy 

a feltöltődésre is odafigyel-
jen, foglalkozzon egy kicsit töb-
bet az önnek fontos dolgokkal. 
Párjával szervezzenek egy ki-

rándulást, közös programot!
oroszlán (vii. 23–
viii. 22.) Nem minden 
a munka és a pénz, úgy 

érzi, kicsit túlhajtotta ma-
gát. Figyeljen teste jelzéseire, 
érdemes kicsit visszább fognia 
a tempót. Párja is értékelni fog-
ja, ha többet foglalkozik vele.

szŰz (viii. 23–iX. 22.) 
Szánjon több időt azok-
ra a dolgokra, amelyek 
fontosak önnek: olvas-

son el egy olyan könyvet, 
amelyre már régóta vágyik, 
nézegessen régi fényképeket, 
nosztalgiázzon. Ez jó hatással 
lesz hangulatára és szemé-
lyes kapcsolataira is.

 mérleg (iX. 23–X. 
22.) Ne hanyagolja el 
kapcsolatait, töltse sza-

badidejét barátai társasá-
gában, akik már jó ideje hiá-
nyolják önt. Párja is meg fogja 
érteni, hogy szüksége van rá-
juk. A munkájában sikerek ér-
hetik, ha odafigyel.

 skorpió (X. 23–Xi. 
21.) Használja ki, ha 
szép az idő. Szabad-

idejében olyan dolgokkal 
foglalkozzon, amelyek segí-
tik a feltöltődését. Párjával 
jó időszakot élnek át, ez el-
űzi az őszi rossz hangulatát.

nyilas (Xi. 22–Xii. 
21.) Fordítson több figyel-
met munkájára, álljon ki 

az igazáért. Igyekezzen ke-
rülni az olyan emberek társa-
ságát, akik nem értékelik önt 
eléggé. Családtagjai is hálá-
sak lesznek önnek, ha türel-
mesebb lesz velük. 

bak (Xii. 22–i. 20.) 
Mostanában sokszor ér-

zi lehangoltnak magát, az 
ősz sokakra ilyen hatással 

van. Ezért ha az idő engedi, 
mozogjon többet, foglalkoz-
zon többet a hobbijával, ez 
jó hatással lesz kedélyállapo-
tára és családi, munkahelyi 
kapcsolataira is.

 vízöntő (i. 21–ii. 19.) 
Az utóbbi időben na-
gyon sokat dolgozott, 
ideje, hogy kikapcsolód-

jon. Töltsön több időt a sza-
badban, egy-egy nagy séta jót 
fog tenni önnek. Ha kipihen-
tebb, azt családja és barátai 
is értékelni fogják. 

halak (ii. 20–iii. 20.) 
Úgy érzi, hogy nagyon 
összesűrűsödtek ön kö-

rül a dolgok, itt az ideje, 
hogy nagy levegőt vegyen, és 
eldöntse, mik az igazán fonto-
sak az ön számára. Erőfeszí-
téseit párja is értékelni fogja. 

Horoszkóp Szeged régen

mit tesz a net a gyerek-
kel? 
Időpont: november 3., kedd 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Gyurkó Szilvia gyermekjo-
gi aktivista, a gyermekjogok 
egyik legelismertebb ha-
zai szakértője, a Hintalovon 
Gyermekjogi Alapítvány alapí-
tója és vezetője a Pedagógiai 
esték sorozatban a szülői, fel-
nőtti tudatosságról, a digitá-
lis szülőségről beszél előadá-
sában. Ezt írják az előadás 
beharangozójában: „Már 
az  újszülöttekre is hatnak 
a  digitális eszközök, ezért 
nem lehet elég korán kezdeni 
a nethasználattal kapcsola-
tos szülői tudatosságot. Per-
sze, a problémák jó részével 
csak akkor találkozik a szü-
lő, ha a gyereke már kamasz 

lett, de azért akkor sem va-
gyunk teljesen eszköztele-
nek, ha segíteni szeretnénk. 

A  támogatási és beavatko-
zási lehetőségekről, a jó di-
gitális szülőségről, a kortárs 
online zaklatásról és iskolai 
netes konfliktusokról is szól 
majd az előadás.”

hogyan értsük félre 
a nőket?
Időpont: november 4., szer-
da 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Csányi Sándor egyszemélyes 

vígjátéka: nyolc különböző 
karakter, nyolcvan percben. 
Mi a teendő abban az eset-
ben, ha az ember a szülőszo-
ba ajtajában döbben rá arra, 
hogy nem csak a gyerekek-
kel nem tud bánni, a nőkkel 
sem? Miért baj, ha őszintén 
válaszolunk arra a kérdésre, 
hogy fogytam-e? Érdemes-e 
a friss jogosítvánnyal vezető 
feleségünknek tanácsokat 
osztogatni a  forgalomban? 
Eljön-e a pillanat egy nő éle-
tében, amikor azt mondja: 
Köszönöm, van elég cipőm, 
nem kell több. Ezekre a kér-
désekre nem tud választ ad-
ni az  előadás. Viszont szá-
mos hasonló kérdést vet fel 
az együttélés nehézségeiről, 
szépségeiről, örömeiről.

szenes iván-est
Időpont: november 8., vasár-
nap 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Szenes Iván csaknem kétezer 
dalszöveget írt. Az egész or-
szág ismeri és dúdolja még 

ma is a  Nem csak a  húsz-
éveseké a világ, a Kicsit szo-
morkás a hangulatom máma, 
a Kislány a zongoránál, a Ki-
csi, gyere velem rózsát szed-
ni vagy a Mindenkinek van 
egy álma című örökzöldeket. 
A Monarchia Operett a 2×45 
perces előadásában adja elő 
Szenes Iván legkedveltebb 
slágereit. (Fotó: femina.hu)

morzsái az eltörött vi-
lágkaláCsnak
Időpont: november 7., szom-
bat 19 óra
Helyszín: ZUG művészeti tett-
hely (Gyertyámos u. 4.)
A Lesznai Anna képzőmű-
vész, író és költő életét be-
mutató darabban az elekt-
roakusztikus zene találkozik 
Lesznai Anna válogatott szö-
vegeivel. Lesznai kora meg-
határozó alakja volt, közeli 
barátságot ápolt a Nyolcak-
kal, Bartók Bélával, pár évig 
Jászi Oszkár felesége volt. 
A  nemesi származású mű-
vész a harmincas években 
amerikai száműzetésbe 
kényszerült, New Yorkban 
halt meg 1966-ban. Gondo-
latait naplóiban rögzítette, 
meséi, versei pedig számta-
lan kötetben jelentek meg. 
Előadók: Szalontay Tünde 
(próza), Bodrogi Éva (szop-
rán), Bolcsó Bálint (elektro-
nika).
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