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Egyedülálló
az országban
Magyarországon 
egészen kivételes 
az a tény, hogy 
Tápén háromszáz-
hetvenkét éve tar-
tanak búcsút.

Szolidáris
Szeged
Négyszázötven 
szegedi nyugdíjas 
ünnepelte együtt 
az IH Rendezvény-
központban az 
idősek világnapját.

Európai siker
Történelmet írt a Sze-
deák férfi kosárlab-
dacsapata az Európa 
Kupa selejtezőjében: 
első nemzetközi mecs-
csén megszerezte 
első győzelmét.

5. 10.
Cosmo 
Már keresi 
munkatársait a 
világ egyik vezető 
IT-vállalata, amely 
jövő év elején nyit 
fejlesztő közpon-
tot Szegeden. 

4.4.

Megjelent a harmadik szegedi Tisza-híd tervezésére 
szóló pályázati kiírás az Európai Unió Hivatalos Lap-
jában. Azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy 

mikorra épülhet meg a déli Tisza-híd, aminek a teljes hosz-
sza 471 méter.

Bővebben az 5. oldalon

Kerékpáros pihenő épül
Kecskésen és Szentmihályon

Két projekt is zajlik 
azért, hogy meglegyen 
az összeköttetés Rösz-

kéig, majd onnan a hatá-
rig. És megvan az együttmű-
ködés a szerbekkel ahhoz, 
hogy Horgoson, Magyarkani-
zsán át egészen Szabadkáig 
épüljön meg a kerékpárút. A 
NIF Zrt. tervezteti a magyar 
oldalon a hiányzó szakaszo-
kat, a szegedi projektben a 
kerékpáros forgalmat támo-
gató létesítmények épülnek 
meg, mint például a kecské-
si és szentmihályi pihenő. Ha 
a tervezett kerékpárutak el-
készülnek, egyszerre szolgál-
ják a határon átnyúló turiz-
must, a Röszkéről Szegedre 
történő biztonságos bejárást 
és a kecskési és szentmihályi 
B+R-forgalmat.

Írásunk a 2. oldalonSzentmihályon a Kapisztrán utcán épül bringás pihenő. Archív fotó: Iványi Aurél

Ki legyen Orbán kihívója?
Október 10–16. között szavazhatnak az ellenzéki miniszterelnök-jelöltekről az előválasztás második fordulójában

A szocialista Szabó Sán-
dor toronymagasan, a 
momentumos Mihá-

lik Edvin pedig meggyőző fö-
lénnyel nyerte meg az ellen-
zéki előválasztást a Szegedet 
érintő választókerületekben, 
így ők indulnak az ellenzék 
színeiben képviselőjelöltként 
a Csongrád-Csanád megyei 
1-es, illetve 2-es körzetben a 
jövő áprilisi országgyűlési vá-
lasztáson. Botka László pol-
gármester a Facebook-olda-
lán gratulált a győzelmükhöz, 
többek között azt írta, hogy 
„Szeged a demokratikus Ma-
gyarország bástyája, az ösz-
szefogás városa”.

A miniszterelnök-jelölti 
verseny első fordulóját Dob-
rev Klára, a DK jelöltje nyerte 
35 százalékkal, a második 
helyen Karácsony Gergely 

(MSZP, Párbeszéd, LMP) 
végzett 27 százalékkal, míg 
a harmadik Márki-Zay Péter 
(Mindenki Magyarországa 
Mozgalom) lett 20 százalék-
kal. Ők hárman jutottak be 
az előválasztás második for-
dulójába, amit október 10–
16. között rendeznek meg. 
Annyit már tudni, hogy Kará-
csony és Márki-Zay együtt in-
dul, több részletkérdésben is 
egyezségre jutottak a tárgya-
lásaik során, de arról még 
nem döntöttek lapzártánk-
kor, hogy ki lépjen vissza a 
másik javára, azaz ki legyen 
kettejük közül a miniszterel-
nök-jelölt, és ki a helyettese.  

A miniszterelnök-jelölti 
verseny győztese lesz a 
2022-es választáson Orbán 
Viktor kihívója.

Cikkünk a 4. oldalon

Szabó Sándor és Mihálik Edvin már megnyerte az ellenzéki előválasztást, jövő áprilisban ők indulnak képviselőjelölt-
ként az ellenzék színeiben az országgyűlési választáson. Karácsony Gergely másodikként került a miniszterelnök-jelölti 
verseny második fordulójába, amit október 10–16. között rendeznek meg. Archív fotó: Iványi Aurél 

Kiírták a pályázatot
a déli híd tervezésére
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

az anyakönyvi és családi események lebonyolításához kapcsolódó, 
nem hivatali hatáskörbe tartozó közreműködői feladatok ellátására

2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra.

A pályázat tárgya:
A Polgármesteri Hivatalnál megrendezésre kerülő családi eseményekhez, így a házas-
ságkötésekhez, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséhez, a névadókhoz, valamint 
jubileumi házasságkötésekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások egyedi igények 

szerinti, színvonalas, kulturált ellátása 
2022. január 1. napjától 2024. december 31-ig 3 év időtartamra.

A pályázat benyújtásának helye:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási és Építési Iroda Titkársága

6720 Szeged, Széchenyi tér 11., I. emelet 101. iroda (altig.iroda@szeged.eu, 62/564-195)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgál-

tatások ellátására” felírással kell a fenti címre eljuttatni.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázó pályázati ajánlatát legkésőbb 2021. október 22. 13.00 óráig nyújthatja be.

A részletes pályázati kiírás a www.szegedvaros.hu oldalon érhető el.

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

,,Esélyt 
a középiskolás tehetségnek” 

pályázati felhívása 
a 2021/2022. tanévre.

Pályázhatnak tanulmányi téren jól teljesítő, 
művészeti és/vagy sport és/vagy egyéb társa-

dalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászo-
ruló, szegedi középiskolában vagy szakképző 

iskolában tanuló, szegedi bejelentett lakóhely-
lyel rendelkező diákok.

A támogatás összege: 
50.000 Ft

További információk: 
www.szegedvaros.hu

Beadási határidő: 
2021. november 12.

Szabó Bálint
lemond

Sajtótájékoztatón jelen-
tette be Szabó Bálint, 
hogy távozik a szegedi 

közgyűlésből, mert indulni akar 
a 2022-es országgyűlésiképvi-
selő-választáson. A szeged.hu 
azt írta, Szabónak két koráb-
bi ügyében is vannak fejlemé-
nyek, és valószínűleg ezek mi-
att döntött úgy, hogy lemond 
a képviselőségről. Szabó Bá-
lint órákra megbénította az 
Anna-kúti kereszteződésben 
a közlekedést, amikor a villa-
mossínekre állt az autójával. A 
szeged.hu szerint felfüggesz-
tett börtönt is kaphat ezért, a 
tárgyalás novemberben lesz. 
Az állítólagos elrablási ügyében 
a hatóság félrevezetésével és 
hamis tanúzással vádolják, a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő-
kapitányság nyomoz ellene.

Bringás pihenő Kecskésen és Szentmihályon
Magyar–szerb pályázati forrásból fejlesztik a kerékpáros kapcsolatot a két ország között

Cél, hogy Szeged
legyen a legzöldebb

magyar város
„Azért dolgozunk, hogy Szeged legyen Magyarország legzöl-
debb városa. Ma ennek a munkának egy újabb fontos ál-
lomásához érkeztünk: civilek és szakemberek részvételével 
megalakult a Zöld és Digitális Átállást Támogató Intézkedés-
csoport. Egyik legfontosabb feladatunk, hogy tanácsainkkal 
segítsük városunk fejlődését és biztosítsuk, hogy az uniós 
források felhasználása során maradéktalanul érvényesül-
jenek a környezetvédelmi szempontok” – írta hétfői Face-
book-bejegyzésében Mihálik Edvin, a Zöld város programért 
felelős tanácsnok, aki a jövőben a csoportot vezeti.

Várostörténeti kerékpártúra
Szilágyi Annamáriával

SZilágyi Annamá-
ria, a Szegedi 
Nemzeti Szín-

ház vezető színművésze ti-
zenhat éve él Szegeden, 
ahol szívesen pattan bicik-
lire, hogy felfedezze a vá-
rost. Október 9-én, szomba-
ton délután 3 órától Koteczki 
István idegenvezetővel arra 
vállalkoznak, hogy egy au-
dio guide-os kerékpártúra 
keretében mutassák meg a 

város nevezetességeit az ér-
deklődőknek. 

A művész személyes él-
ményeivel teszi színeseb-
bé a programot. Indulás a  
Tourinform irodától, ahol ke-
rékpárkölcsönzésre is van 
lehetőség. A létszám maxi-
mum húsz fő.

A részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött! Re-
gisztráció: szeged@tourin-
form.hu; 62/488-690.

Szilágyi Annamária és Koteczki István tervezi az utat. 

Néhány hónapon belül elké-
szül két kerékpáros pihenő 
a Röszkére tartó kerék-
párúton, amit Szabadkáig 
akarnak meghosszabbíta-
ni.

Két projekt is zajlik 
azért, hogy megle-
gyen az összekötte-

tés Röszkéig, majd onnan 
a határig. És megvan az 
együttműködés a szerbek-
kel ahhoz, hogy Horgoson, 
Magyarkanizsán át egészen 
Szabadkáig épüljön meg a 
kerékpárút. A NIF Zrt. ter-
vezteti az egyik projektben 
a magyar oldalon a hiányzó 
szakaszokat, a szegedi pro-

jektben a kerékpáros forgal-
mat támogató létesítmények 
épülnek meg, mint például a 
kecskési és szentmihályi pi-
henő.

Nemrégiben kerékpárra 
pattantak a projekt résztve-
vői, és bejárták az útvonalat. 
Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester – aki 
közismerten nagy bringás, 
gyakran jár be kerékpárral 
Szőregről a városházára – 
azt írta Facebook-oldalán: 
„Szeged magyar–szerb pá-
lyázati forrásból fejleszti 
a kerékpáros kapcsolatot 
Röszke, valamint tovább 
Horgos és Magyarkanizsa 
irányába. Az útvonalat brin-

gatúrán jártuk be. Megnéz-
tük a hamarosan épülő pi-
henők helyszínét, például a 
Kapisztrán utcában.”

Borbásné Márki Márta, 
Röszke polgármestere na-
gyon régen dolgozik együtt 
azon Szeged város önkor-
mányzatával, hogy meg-
valósuljon Szentmihály és 
Röszke között a kerékpárút. 
A tervekben szerepel egy 
hasonló pihenőhely Rösz- 
kén is.

A szerb oldalról egyelőre 
az tudható, hogy Horgoson 
1800 méternyi kerékpárút 
épül jelenleg, és folynak a 
további tervezések is. A sze-
gedi projekt 60 ezer euró-

ba – mai középárfolyamon 
számolva, kicsivel kevesebb 
mint 21,5 millió forintba 
– kerül, amiből Szeged vá-
rosának háromezer eurót 
– egymillió forintot – kell 
biztosítania – a fejlesztés 
ugyanis 95 százalékos tá-
mogatottságú. A két pihenő 
tervezése és kivitelezése 40 
ezer euróba – 14,3 millió fo-
rintba – kerül.

Ha a tervezett kerékpáru-
tak mind elkészülnek, azok 
egyszerre fogják szolgálni a 
határon átnyúló turizmust, 
a Röszkéről Szegedre törté-
nő biztonságos bejárást és 
a kecskési és szentmihályi 
B+R-forgalmat.

Látványterv a kecskési kerékpáros pihenőről. A kecskési és szentmihályi pihenő közös jellemzője, hogy a 76-os busz 
megállójához közel van, így nemcsak turisztikai funkciót töltenek be a majdan kiépülő magyar–szerb kerékpárút mellett, 
hanem a helyieket is szolgálják. 
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 Vélemény

Kinevetnek,
aztán harcolnak ellened

Politikatörténeti, sőt történelmi jelentőségű az ellenzé-
ki előválasztás, és bármennyire is jólesik mindenen 
fanyalogni, remek dolog. Egy olyan időszakban visel-

kedtek felnőttként a pártok, amikor minket, választókat nem 
divat komolyan venni, a hatalom szinte csak feldühített tö-
megként használ bennünket a céljaira, és leginkább hülyé-
nek néz, elég csak az 1258 milliárd forintos gigahitelre, meg 
az abból finanszírozott pánikszerű kormányzati osztogatás-
ra gondolni. Kisöprik a padlást a választásokig, biztos, ami 
biztos. Kérdés, megelégszik-e a magyar azzal, hogy kifizetik 
az „apróval”, miközben a nemzet gázszerelője homár-man-
gó krémfresch-sel, fésűkagyló-wakame-val, kaviárral, wa-
gyubélszínnel és libamájjal eteti a lagziján a NER-elitet. Fe-
kete paravánok mögé bújva. L&A – olvashattuk a „királyi” 
esküvő kártyáján – még arra sem képesek, hogy a nő nevét 
írják előre.

Kritikus szemmel is azt gondolom a magyar közéletről 
és politikáról, hogy a benne lévők – ritka kivételtől eltekint-
ve – hasonlók a választóikhoz. Sajnos. Kissé álságosnak 
gondolom a politikusi felhozatal miatt túlzottan fanyalogni. 
Gondoljanak csak bele, mennyien mernek a szavazófülke 
biztonságos magányán túl kiállni, és szembeszállni az Or-
bán-rendszerrel, kockáztatva a saját és családjuk egziszten-
ciáját! Nagyon kevesen.

Ehhez képest tényleg üdvözítő és üdítő dolog volt az el-
lenzéki előválasztás, az a „tisztulási” folyamat, ami most 
elindult. Erre is könnyű rálegyinteni, pedig nagyon fontos, 
hogy a demokratikus szintfelmérő „intézménnyé” váljon a 
magyar politikában, azok is kitartsanak mellette, akik most 
vesztettek. Azért, mert az évek óta hallatszódó, és egyéb-
ként végtelenül bután leegyszerűsítő „Ugyanolyan minden 
politikus!” típusú szólamok is elhalkultak egy kicsit.

Ráadásul az ellenzéki előválasztás ott döf a regnáló 
hatalomba, ahol az a legjobban fáj neki. Az egyszemélyi 
vezetésben, az állandó egyetértésben elkényelmesedő Fi-
desz–KDNP nem véletlenül próbálja hiteltelenné tenni az 
előválasztást, színjátéknak hazudva az egészet. Az Orbán 
Viktor fogságában lévő közmédia nem véletlenül tett úgy he-
teken át, mintha ez a közel 634 ezer embert megmozgató 
esemény meg sem történt volna. Ezzel szemben mindössze 
egy újabb, végtelenül buta Stop-kampányt sikerült felmutat-
ni a bemondott 700 ezer aláíróval, amit soha senki sehol 
nem ellenőriz.

Eszembe jut a tévesen Gandhinak tulajdonított, nagy-
jából így elterjedt mondás: nem vesznek tudomást rólad, 
aztán kinevetnek, majd harcolnak ellened, végül győzöl. 
Valójában Nicholas Klein amerikai ruhagyári szakszervezeti 
vezetőtől származik az eredeti gondolat, és így hangzik: „Elő-
ször semmibe vesznek. Aztán nevetségessé válsz. Majd tá-
madnak és meg akarnak égetni. Ám végül emléket építenek  
neked.”

Persze, az előválasztásnak is vannak „hátrányai”. Az 
eredmény inkább mutatja a mozgósítási képességet, mint 
a valódi népszerűséget a teljes szavazótáborban, igaz, a 
mozgósítási képesség nagyon fontos. Fontos az alkalmas-
ság is, és még egy sor dolog, amit nem feltétlenül mér le az, 
hogy ki mennyire tudja eladni magát, vagy a pártja meny-
nyire kampányolt ügyesen. És akkor még ott van a pénz: az 
sem mindegy, hogy százmillióid vannak, mint a nagy pár-
tok többségének, vagy mindössze húszmillió forintnyi ado-
mányból kell gazdálkodnod, mint Márki-Zay Péter mozgal- 
mának.

Nem tudjuk, hogy ki nyeri az ellenzéki előválasztás má-
sodik fordulóját. Dobrev Klára vagy a Karácsony Gergely–
Márki-Zay Péter-féle „tengely” valamelyik tagja. Az viszont 
biztos, hogy az előválasztás a legjobb dolog, ami a magyar 
politikában történt az elmúlt húsz évben.

Cservenák Zoltán

Szegediek is bemutatkoznak
a világ egyik legnagyobb

technológiai rendezvényén

Elszabadultak az üzemanyagárak
Lassan eléri a lélektani határt, az 500 forintot a benzin ára

A lap információi sze-
rint egy szegedi cég 
is képviseli Magyar-

országot a Web Summiton: 
a dyrector.io egy fiatalokból 
álló IT-cég, egy olyan szoft-
verrel, ami abban segít, hogy 
egy cég az általuk készített 
szoftvereket megfelelő ver-
ziókban a megfelelő ügyfél-
nek tudja telepíteni és üze-
meltetni, működjön ez a fel-
hőben vagy egy saját belső 
szerverparkban.

A cég tavaly indult, ami-
kor Orbán Levente és Pus-

kás Bertalan, a két alapító 
egy belső céges probléma 
megoldásán dolgozott. Öt-
letelés közben megalkottak 
egy olyan szoftvert, amiről 
kezdetben azt gondolták, 
csak nekik lesz fontos. A 
szoftverből termék lett, amin 
jelenleg már egy csapat fej-
lesztő dolgozik, készülve 
arra, hogy idén még szé-
lesebb körben lépnek ki a 
piacra. A dyrector.io leendő 
ügyfélköre nagy szoftver-
fejlesztő cégekből áll, ame-
lyek egy terméket akár több 

ügyfélnek is fejlesztenek és 
üzemeltetnek, így a platform 
hatalmas segítség lehet az 

adminisztrációs és frissíté-
sekkel teli munka során.

Az évente megrendezett 
Web Summit szakmai kon-
ferencia Portugália főváro-
sában, amelyre csak egy 
többlépcsős kiválasztási 

folyamat után lehetséges 
bejutni. A rendezvény több 
ezer kiállító, több mint 70 
ezer látogató és megannyi 
techújdonság találkozási 
pontja. A 24.hu azt írta: itt 
cserélnek gazdát a legna-
gyobb startup projektek, és 
olyan iparági szereplők tar-
tottak már itt szakmai előa-
dásokat, mint például Mark 
Zuckerberg, de idén előad az 
Amazon technológiai vezető-
je és Amy Pohler hollywoodi 
színésznő is. A konferen-
cia témái az internetes és 
feltörekvő technológiákra, 
valamint a kockázati tőke-
befektetésekre összpontosí- 
tanak.

Egy szegedi startup is bemutatkozhat a világ egyik leg-
nagyobb technológiai rendezvényén, a Web Summiton no-
vember 1. és 4. között – írta a 24.hu.

Idén előadást tart 
a Web Summiton a 
világ legnagyobb 
internetes kereske-
delmi cége, az Ama-
zon technológiai ve-
zetője is.

Képünk a Web Summit egy korábbi rendezvényéről. Itt cserélnek gazdát a legnagyobb startup projektek, és olyan iparági 
szereplők tartottak már itt szakmai előadásokat, mint például Mark Zuckerberg. Forrás: Web Summit Facebook-oldala

Újabb pofont kaptak szer-
dán az autósok, ismét je-
lentősen emelkedett az 
üzemanyagok ára: a benzin 
8 forinttal, a gázolaj pedig 
6 forinttal lett drágább.

Az emelkedéssel újabb 
rekordokat döntött az 
üzemanyagok ára, és 

lassan eléri a lélektani ha-
tárt, az 500 forintot. Szer-
dától a benzinért átlagosan 
473, a gázolajért pedig 484 
forintot kell fizetni a kutak-
nál. Az árak akár ötven fo-
rinttal is eltérhetnek egyes 
kutaknál, így érdemes figyel-
ni, hol tankolnak. Lapunk-
ban nemrégiben írtuk meg, 

hogy a KSH adatai szerint 
egy év alatt 4,9 százalék-
kal növekedtek a fogyasztói 
árak, de nagyon sok olyan 
termék van, amelyhez már 
10–35 százalékkal drágáb-

ban juthatunk hozzá, mint 
tavaly. Ilyenek például az 
üzemanyagok, amelyeknél 
25 százalékos a növekedés. 
Az élelmiszerárak emelke-
dését tovább erősítheti az 

üzemanyagok áremelkedé-
se. Plasztikusan úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy az elsza-
badult élelmiszeráraknál a 
benzinár emelése csak olaj 
a tűzre.
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Szabó Sándor toronymaga-
san, Mihálik Edvin pedig 
meggyőző fölénnyel nyerte 
meg a Szegedet érintő vá-
lasztókerületét az ellenzé-
ki előválasztáson, amely 
óriási érdeklődés mellett 
zajlott, több mint 633 ezren 
szavaztak az országban.

SZabó Sándor a 
szavazatok ösz-
szeszámlálá-

sa után mindenkinek megkö-
szönte a Facebook-oldalán a 
támogatást. „Nagyon sokan 
vettek részt az előválasztá-
son, ami azt jelenti, hogy az 
emberek valóban változást 
akarnak. Folytassuk tovább 

közösen a megkezdett mun-
kát, győzzük le együtt jövőre a 
Fidesz-kormányt! Kormányvál-
tás és korszakváltás kell egy 
összetartó, sikeres Magyar-
országért!” – írta a közössé-
gi oldalán Szabó Sándor, aki 
2014 óta Szeged szocialista 
országgyűlési képviselője. A 
DK és a Jobbik támogatásá-
val indult vetélytárs, Binszki 
József gratulált Szabó Sándor-
nak, és azt írta, hogy „tavasz-
szal már együtt fogunk küzde-
ni a győzelméért, a kormány-
váltásért”.

„Győztünk! Az önök tá-
mogatásának köszönhetően 
én vagyok az ellenzék közös 
jelöltje Szegeden és a Homok-

hátságon. Történelmi pilla-
natok ezek, most jön létre az 
a szövetség, ami képes lesz 
jövőre leváltani Orbán Viktor 
kormányát” – írta a Faceboo-
kon Mihálik Edvin, aki remé-
nyét fejezte ki, hogy jövőre 
együtt dolgoznak majd az Or-
szággyűlésben Szeged és tér-
sége fejlődéséért. A jobbikos 
vetélytárs, Tóth Péter gratulált 
Mihálik Edvinnek, és azt írta 
az oldalán, hogy „folytatjuk a 
munkát a kormányváltásért”.

Botka László polgármes-
ter a Facebook-oldalán gra-
tulált a győzteseknek. Azt 
írta: „Szeged a demokrati-
kus Magyarország bástyája, 
az összefogás városa. Szív-

ből gratulálok az előválasz-
tás győzteseinek! Gratulálok 
Szabó Sándor barátomnak 
és korábbi kabinetfőnököm-
nek, aki immár két ciklus 
óta képviseli városunkat 

az országgyűlésben. Biztos 
vagyok benne, hogy 2022-
ben újra nyerni fog a Fidesz 
ellen, és ezután is eredmé-
nyesen képviseli majd váro-
sunkat a parlamentben. És 

szívből gratulálok Szeged 
város fiatal és tehetséges 
zöld tanácsnokának, Mihá-
lik Edvinnek is, aki a másik 
szegedi körzetben aratott 
győzelmet.”
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Egyedülálló a tápai búcsú 

Magyarországon egé-
szen kivételes az 
a tény, hogy Tápén 

1649 óta tartanak búcsút – 
erről Szécsényi Rózsa, a vá-
rosrész képviselője beszélt a 
tápai búcsúban. Szabó Sán-
dor országgyűlési képviselő 
köszöntőjében azt hangsú-
lyozta, hogy a búcsú a közös-
ségépítésről is szól, és tudja, 
hogy Tápét milyen erős kö-
zösség alkotja. 

Az ünnepen életmű-kiál-
lítással emlékeztek a május-
ban tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Török Gizella gyé-
kényszobrászra. A népi ipar-
művész számára a gyékény 
volt maga az élet. Ezzel a ter-
mészetes anyaggal mutatta 
meg a tehetségét a világnak.

A programban az elmúlt 
évek gyakorlatát követve me-

nettánc indult a Heller Ödön 
Művelődési Háztól a Búcsú 
térig. Táncoltak az Árendás, a 
szegvári Dobbantó, a deszki 
Bánát, az üllési Fonó, a Gyöp-
rugi, a Borica-Bálint Sándor 
Néptáncegyüttes, valamint a 
Tápai Hagyományőrző Együt-
tes és a Nosztalgia Népitánc 
Együttes tagjai.

Ilyenkor hagyományosan 

sütiversenyt is rendeznek. 
Az édes sütemények verse-
nyében Miklós Bianka, a sós 
süteményekében Oláh Rozá-
lia, míg a tápéi specialitás-
nak számító krumplis lepé-
nyek készítői között Farkas 
Andrásné érdemelte ki az 
első helyet. A legszebb sü-
teménynek Katona Izabella 
sütijét választották.

SZabó Sándor or-
s z á g g y ű l é s i 
képviselő kö-

szöntőjében elmondta: Sze-
geden a legjobban szerve-
zett a nyugdíjasok közössé-
ge, az önkormányzat is min-
dig igyekszik megbecsülni 
a város idős polgárait. Idén 
húszmillió forinttal támogat-
ja a város a nyugdíjasklubok 
programjait, 900 millió fo-
rintból pedig hat idősklubot 
újított fel az önkormányzat, 
és egy teljesen újat is épí-
tett. A képviselő szerint ma 
Szegeden a legkorszerűbb 

az idősek nappali ellátása az 
országban.

– Szeged a szolidaritás 
városa is. Három éve vezet-
tük be, hogy mind a 35 ezer 
szegedi nyugdíjas és tízezer 
általános iskolás gyermek 
családja 10 ezer forintos 
támogatást kap az önkor-
mányzattól – mondta Szabó 
Sándor, majd kitüntetéseket 
adott át a szegedi klubélet 
területén végzett segítő, 
támogató munkáért és az 
idősek közösségi életének 
szervezésében nyújtott pél-
damutató tevékenységért.

Közösségi munkáért 
elismerő oklevelet kapott 
Kurucsai László, a Petőfite-
lepi Szépkorúak Nyugdíjas 
Közhasznú Egyesülete tagja, 
Márki Antal, a Szeged Me-
gyei Jogú Város Nyugdíjas 
Egyesülete tagja, Tóth Im-
réné, a Szegedi Pedagógus 
Fáklya Természetbarát Köz-
hasznú Egyesület tagja, Sári 
Györgyné, a Kereskedelmi Al-
kalmazottak Nyugdíjas Klub-
ja elnöke és Ungvári Edit, a 
Postások Szegedi Nyugdíjas 
Egyesülete tagja. Szeniorok 
kiválósága emlékérmet ve-
hetett át a Nap-Fény Senior 
Nyugdíjas Fotókör Egyesület 
elnöke, Csurgó Edit és veze-
tőségi tagja, Péntek György.

Négyszázötven szegedi nyugdíjas ünnepelte együtt az IH 
Rendezvényközpontban az idősek világnapját, amelyen 
heten kaptak kitüntetést.

Öt legenda,
öt terem

Öt próbaterem kapott nevet 
a teátrum legendás művésze-
iről a Szegedi Nemzeti Szín-
házban. Az ötletgazda Barnák 
László főigazgató (képünkön) 
minden teremnél rövid be-
szédet mondott az avatón, 
aminek az volt a lényege, 
hogy így szeretnék tovább 
örökíteni az elvégzett munka 

tisztességét és a tehetség 
védjegyét. A Kossuth-díjas 
nemzet színészéről, a 84 éves 
Király Leventéről (képünkön) 
is neveztek el termet, aki 

elérzékenyülten mondott 
köszönetet. Termet nevez-
tek még el Gregor Józsefről, 
Oberfrank Gézáról, Imre 
Zoltánról és Vaszy Viktorról.

Heten kaptak kitüntetést
az idősek világnapján

A díjazottak Szabó Sándor országgyűlési képviselővel és Boros Gyula idősügyi referens-
sel. Fotó: Iványi Aurél 

Szabó Sándor és Mihálik Edvin
nyerte az ellenzéki előválasztást

Csongrád-Csanád megye 1-es számú választókerület

1. Szabó Sándor (MSZP, Párbeszéd, Momentum, LMP, MMM)  6588 szavazat, 73,17%
2. Binszki József (DK, Jobbik)  2416 szavazat, 26,83%

Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókerület

1. Mihálik Edvin (Momentum, MSZP, Párbeszéd)  3417 szavazat, 50,35%
2. Tóth Péter (Jobbik, DK, LMP)  2090 szavazat, 30,80%
3. Tóth Szabolcs (Mindenki Magyarországa Mozgalom)  1279 szavazat, 18,85%

Mihálik Edvin, Botka László polgármester és Szabó Sándor. Fotó: Menyhárt Luca 

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a menettáncra. Fotó: 
Iványi Aurél
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Kiírták a pályázatot
a déli Tisza-híd tervezésére

A projekt célja a nagy-
körút bezárása az új 
Tisza-híddal. A pályá-

zatban tervezési feladatokat 
jelöltek ki az alábbi létesít-
ményeknél:

• Nagykörút bezárása 
(Szeged–Újszeged között hi-
ányzó szakaszok), Petőfi Sán-
dor sugárút és Boldogasszony 
sugárút közötti nagykörúti 
közútszakasz (0,6 km) átépí-
tése 2×2 forgalmi sávosra; 
Boldogasszony sugárút és 
Temesvári sugárút között új 
2×2 sávos nagykörúti közút-
szakasz (1,2 km) kiépítése,

• a meglévő nagykörúti 
szakaszok forgalmi felülvizs-

gálata a Petőfi Sándor su-
gárút és a tervezett szegedi 
hídfő között (a megváltozott 
forgalmi viszonyoknak meg-
felelő csomóponti kialakítás 
tervezése, a közösségi köz-
lekedés lehetőség szerinti 
előnyben részesítésével),

• új 2×2 forgalmi sávos 
közúti Tisza-híd – kerék- 
párút és gyalogút átvezetés-
sel –, amelynek az alépít-
ménye alkalmas kell legyen 
a távlati vasúti felépítmény 
fogadására.

A tervezendő, három rész-
ből álló új közúti Tisza-híd tel-
jes hossza 471 méter.

Az új közúti Tisza-hidat 

úgy szükséges megtervezni, 
hogy egyidejűleg kiépítésre 
kerülhessenek a vasúti híd-
pillérek is szerkezetileg kö-
zös alépítménnyel. Újszeged 
vasútállomását át kell alakí-
tani az új körúti szakasznak 
megfelelően és biztosítani 
az utasforgalmi kapcsolatot 
az új körútszakaszhoz.

A tervezési idő 30 hónap.
Ajánlattételre az jogo-

sult, akinek az elmúlt három 
lezárt üzleti évben közúti 
infrastruktúra tervezéséhez 
kapcsolódó tervezési és 
engedélyeztetési feladatok 
elvégzéséből legalább nettó 
700 millió forint árbevétele 
származott.

Az ajánlattételi határidő: 
2021. október 28. Az érté-
kelésnél 50-50 súlyszámmal 
szerepel az ár és a minőség is.

Megjelent a harmadik szegedi Tisza-híd tervezésére szóló 
pályázati kiírás az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Azt 
egyelőre nem lehet megmondani, hogy mikorra épülhet 
meg a déli Tisza-híd.

Újabb informatikai óriáscég
telepedik le Szegeden

Már keresi munkatársait a 
világ egyik vezető IT-vállala-
ta, a Cosmo Consult, amely 
jövő év elején nyit fejlesztő 
és szolgáltató központot 
Szegeden.   

A N é m e t o r s z á g b a n 
1996-ban alapított 
Cosmo Consult a világ 

egyik vezető, vállalatok digi-
tális transzformációját hiva-
talos Microsoft-partnerként 
támogató IT-vállalata. A hu-
szonöt éves cég ma már a vi-
lág tizenhat országában aktív, 
több mint húsz éve a magyar 
piacon is.  Jelenleg világszerte 
négyezer ügyfele és ezerkét-
száz munkatársa van.

A társaság nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy ügyfelei az 
egész világon elérjék a Micro-
soft által biztosított legújabb 
technológiai újításokat.

A Cosmo Consult által 
világszerte forgalmazott vál-
lalatirányítási rendszerek és 
üzleti informatikai megoldá-
sok a technológiai fejlődés 
és a felhős megoldások el-
terjedésének köszönhetően 
jelentősen átalakultak. An-
nak érdekében, hogy a cég-
csoport magas szinten tudja 
biztosítani az ügyfeleinek a 
legmodernebb megoldáso-
kat, bővíti kapacitásait Ma-
gyarországon – Szegeden 
és Debrecenben hozza létre 

új IT fejlesztő és szolgáltató 
központját.

A cég új irodáiban felső-
fokú vagy középszintű vég-
zettséggel rendelkező IT-fej-

lesztőknek és informatikai 
szakembereknek teremt új 
munkalehetőséget.

A Cosmo Consult hazai 
leánya tavaly közel kétmilli-
árd forintos nettó árbevételt 
ért el, a cég jelenleg mint-
egy 130 magasan képzett 
IT-szakembert foglalkoztat 
budapesti és soproni irodá-
jában.

– Országos lefedett-
ség kiépítésére törekszünk 
Magyarországon is, így ki-
emelten fontos volt, hogy 
Budapest és Sopron mellett 
Szegeden és Debrecenben is 
rendelkezzünk irodával. Biz-
tosak vagyunk benne, hogy 
az újonnan érkező ötven 
kollégának olyan környeze-
tet tudunk biztosítani, ahol 
az innováció és a legújabb 
technológiák használata a 
mindennapi munka része 
lesz – mondta Polocz Anett, 
a cég magyarországi ügyve-
zetője. A tervek szerint a Cos-
mo Consult a debreceni iro-
dáját a napokban, a szegedi 
központját pedig várhatóan a 
jövő év elején nyitja meg, de 
már a szegedi munkahelyre 
is keresnek szakembereket, 
többek között projektmene-
dzsert felsőfokú képesítés-
sel, valamint ERP-konzulen-
seket logisztikai, pénzügyi és 
termelési területekre.

Újraindult az élet a megújult
Kereszttöltés utcai idősek klubjában

A tudásra és mo-
dern technológiára 
épülő szegedi gaz-
daságban több ezer 
új munkahely jött 
létre az elmúlt évek-
ben a szolgáltató 
szektorban és az in-
formatika területén.

A Cosmo Consult a világ egyik vezető IT-vállalata.

Vidám műsorral fogadták 
kedden a megújult Kereszt- 
töltés utcai idősek klub-
jában a tagokat, akik már 
nagyon várták, hogy újra 
birtokba vehessék az intéz-
ményt.

– Nagyon jó a társaság, vál-
tozatos és színes programo-
kat szerveznek nekünk. Min-
den nagyon szép és világos 
lett – mondta a felújításról 
Novák Éva klubtag. A felújí-
tás közel egy évig tartott, és 
már nagyon hiányzott a klub-
tagoknak az intézmény és a 
közös program. Ezt erősítet-
te meg Gilinger Antal is, aki 
elsősorban a baráti kártya-
partikat várta.

Vargáné Bakodi Eme-
se, az intézmény vezetője 

elmondta: naponta hatvan 
idős látogat el hozzájuk, akik 
közül sokan itt étkeznek. A 
klubtagok többsége egye-
dülálló, ezért nagyon fontos 
számukra a társaság. Krea-
tív foglalkozásokat és külön-
féle előadásokat is szervez-
nek a nyugdíjasoknak.

Szabó Sándor ország- 
gyűlési képviselő köszöntő-
jében hangsúlyozta: a város 
számára nagyon fontosak 
az idősek, amit többféle mó-
don is kifejez. Többek között 
azzal, hogy a legkorszerűbb 
idősek nappali ellátását ala-
kította ki az önkormányzat 
az országban. Egy 900 millió 
forintos fejlesztési program-
ban hat idősek klubja újult 
meg, fejlesztették a Kálvária 
sugárúti konyhát, valamint 

felépült a Kaszás utcában 
egy új klub is. A képviselő 
elmondta: 2019 óta 35 ezer 
nyugdíjasnak biztosít évi tíz-
ezer forintot az önkormány-
zat. 

A Kereszttöltés utcai 
klub felújítása 77 millió fo-
rintba került. Csúcs Áron, 
a Szegedi Kistérségi Több-
célú Társulás igazgatója el-
mondta: új nyílászárókat és 
hőszigetelést kapott az in-
tézmény, korszerűsítették a 
fűtést és a világítást, megú-
jult a vizesblokk, és akadály-
mentesítették az épületet. 
Megújult a tálalókonyha, 
és új konyhatechnikai esz-
közöket is beszereztek. A 
klubhelyiségbe új bútorokat, 
függönyöket és szőnyegeket 
vásároltak.

Szélpál Szilveszter operaénekes szórakoztatta az időseket a Kereszttöltés utcai klub- 
avatón. Fotó: Iványi Aurél 



2021. október 9., szombat6 Kultúra

Göttinger Pál: Ha kitunkoljuk a szereplők lelke mélyén 
felgyülemlő szaftokat, már az puszta élvezet lesz

– A Bohémélet nagyon jó 
színdarab is, ami azt jelen-
ti, hogy a megformálásához 
magabiztos emberismeret 
kell. Amiből az következik, 
hogy személyes annak, aki 
csinálja, vagyis minden al-
kalommal újdonság. Vannak 
persze paneljei, mint min-
den sokszor játszott operá-
nak, de a próbákon azt ta-
pasztalom, hogy ezek lehul-
lanak az énekesekről, amint 
a történetet újrameséljük – 
mondta Göttinger Pál rende-
ző arról, lehet-e újat monda-
ni erről a népszerű operáról. 

Mást jelent ma, mint 
bármikor máskor

– A történet, azaz hogy a gyó-
gyíthatatlan beteg halálba 
köhögi magát, és az utolsó 
erejével még odavánszorog 
az egyetlen emberhez, akiről 
biztosan tudja, hogy szere-
ti – ez mást jelent ma, mint 
bármikor máskor. Ugyanak-
kor nem éreztem volna ízlé-
sesnek, ha ezt kitunkoljuk. 
Érteni fogja mindenki első 
látásra, mi ez – a direkt át-
fordításnak itt és most nincs 
haszna. 

Inkább a kétségbeesé-
sükben egymásra utalt 
emberekről beszélek a pró-
bákon, mert ez egy sokkal 
komplikáltabb érzelem, mint 
a tisztán fellobbanó szere-
lem. A szerelemé aránylag 
egyszerű recept: meglátom, 
lánggal lobogunk, tercelünk, 

duettezünk, tiszta beszéd. 
De itt azért borulnak össze 
az emberek, azért költöznek 
össze és azért zárnak össze, 
mert különben elpusztulná-
nak. Egyrészt mert nagyon 
szegények, másrészt hideg 
van, harmadrészt, és ez a 
legfontosabb: társaságban 
is magányosak. Ahogy így 
egymásba kapaszkodnak 
érzelmileg, szellemileg és 
fizikailag is, megmentve egy-
mást a haláltól, ez egy sok-
kal izgalmasabb, bonyolul-
tabb szál – tette hozzá. 

Váratlanul korszerű

– Amikor Mimi és Rodolfo 
találkoznak, és halálos sze-
relemre gyulladnak az első 
felvonásban, az nekik ma-
guknak is túl gyors, de any-
nyira megörülnek, hogy nem 
lesznek egyedül tovább, 
hogy nem törődnek semmi-
vel. Viszont a nagy szerel-
mi jelenetet rögvest kétke-
dő mondatok követik, még 
ugyanazon az estén. Nem 
volt idejük összecsiszolódni 
vagy visszaellenőrizni, hogy 
egyáltalán valók-e egymás-
nak, annyira mohón egy-
másba kapaszkodtak az 
éhhalál szélén. Ki is derül, 
hogy nem jók együtt, az olt-
hatatlan szerelem ellené-
re sem. Szakítanak, majd 
hosszú ideig külön élnek, és 
csak a tragikus végkifejlet 
előtt találkoznak újra össze. 
Ettől komplikált színdarab 

ez. Mert ami korábban mű-
vészies hevületből, egymás-
rautaltságból, illetve a jéghi-
degben jó ötletnek tűnt, az 
nem állta ki a valóság pró-
báját. A harmadik felvonás 
csodálatos: egyfelől nagy-
szerű muzsika, másfelől na-
gyon komplikált ábrázolása 
annak, ahogyan a lány felül-
kerekedik ezen. Tudja, hogy 
halálos beteg, így elengedi 
a fiút, hogy annak ne kell-
jen végignéznie az ő pusz-
tulását. Ez váratlanul kor-
szerű gondolat, mindenne-
mű aktualizálás nélkül is – 
jegyezte meg a rendező. És 
ott a humor is a darabban. 
– A párizsi padlásszobában 
lakó fiatalok végtelenül és 
kilátástalanul szegények, 
festőművész, zenész, filozó-
fus, költő; nem tudnak más-
hogy túlélni, csak úgy, hogy 
egymásban tartják a lelket. 
Pont ilyen a barátság ter-

mészete, hogy amikor nagy 
baj történik, azt a felületes 
szemlélő mindig nagyon ko-
molyan veszi, megértően 
hümmög is…, de nem se-
gít. Az igazi barát viszont 
mindent ért, de mindent le 
is söpörhet, megnevettet-
het, kirángathat a kétség-
beesésből. Ezt az egymás-
rautaltságot Giacomo Puc-
cini gyönyörűen írta meg. A 
szereposztás is nagyszerű 
hozzá, Dinyés Dani hosszas 
előkészítő munkájának a di-
adala. Pazar, amint az éne-
kesek vagányul vagy már-
már konokul próbálnak, any-
nyira akarják, hogy jó legyen 
– fűzte hozzá a rendező.

Mulatnak, izgulnak

– Sokat nevetünk a próbá-
kon, jól mulatunk, miköz-
ben, bármilyen gyerekesen 
is hangzik, izgulunk is azon, 
hogy mi lesz a vége, pedig 
tudjuk. De a megtett út iz-
galmasabb, mint a végállo-
más, és az operában a leg-
nehezebb részeket úgyis a 
zene tartalmazza, az éne-
kesnek a maradék idő szin-
te szabadidő, ettől élvezetes 
próbálni. Hogy nem kell félni 
attól, hogy nem születik meg 
a pillanat, mert olyan csodá-
latos muzsika dübörög alat-
ta, hogy nem tud nem meg-
születni. A Bohémélet azért 
is legendás, mert nagyon 
önműködő opera. Ez persze 
veszélyes is, ha félvállról ve-
szik, mondván, úgyis jó lesz. 

Ha viszont ki tudjuk tunkolni 
a szereplők lelke mélyén fel-
gyülemlő szaftokat, már az 
puszta élvezet lesz – mondta 
a próbateremben uralkodó 
térerőről. – Egyébként sok-

kal inkább otthon érzem ma-
gam a próbateremben, mint 
a színházban, és ez rendjén 
is van így. Azt tartom jól sike-
rült munkának, amikor a pró-
bán minőségi volt az együtt 
töltött idő. A színpad az az 
énekesek magánterülete, a 
rendezőnek ott már nincsen 
dolga. 

Göttinger Pál végül a 
színházak mostani nehézsé-
geiről úgy fogalmazott, hogy 
az operának sem áll jól a 
szénája, világszerte sem. De 
ez csak egy dolog, hiszen jó 
műsort kell összeállítani, és 
visszajönnek az emberek. 
Újra és újra állítani kell, hogy 
ez egy olyan szellemi és mű-
vészeti csúcsteljesítmény 

egy estében, mint a cirkusz-
ban, hiszen meg lehet nézni, 
mekkorát tud valaki énekel-
ni, csodálni az elképesztő 
zeneszerzői megoldásokat, 
a túláradó, gyönyörű és zsi-

geri muzsikát, a nagyszerű 
színészeket. Mindezt bele le-
het zsúfolni egy előadásba, 
ráadásul ebben rengeteg 
szereplőt mozgatnak, nagy 
látványosságnak ígérkezik. 
A rendező így nem is emiatt 
aggódik, hanem hogy előke-
rülnek-e a Covid alatt kény-
szerűen elvesztett nézők. De 
ez is kiderül, ha elkezdenek 
játszani. A nyár biztató volt, 
de nem mérvadó, mert a 
nyári színház ünnep, külön-
leges programokkal, külön-
leges helyszínekkel. Nekik 
november közepén egy ren-
des, hétköznapi előadás 
lesz az érdekes, azon dőlnek 
majd el a dolgok.

Dombai Tünde

Folytatódik az Operabeavató
Az Operabeavató sorozat is folytatódik, Mozart Don 
Giovannijával foglalkoznak. Dinyés Dániel művészeti 
vezető beszél a zenéről, és bár az évadban később 
készülő igazi előadást már nem Göttinger Pál rendezi, 
a rávezető alkalmakat ő tartja majd – így megtudhat-
ják az érdeklődők, mennyire „élő, valóságos kapcsolat 
kötötte össze régen egy előadásban a művészeket a 
közönséggel. Hiszen nem lévén rögzített zene, csak a 
színházban lehetett ilyesmit hallani – és a nézők jól 
ismerték a megoldásokat, felhördültek egy-egy hang-
nemváltáskor, bekiabáltak, ha valami nem tetszett ne-
kik, hahotáztak a vicceken, vagyis egyáltalán nem volt 
olyan kimért a viszony, mint manapság”.

Jön a barokk és a kortárs
Két egyfelvonásos operát is színpadra állít még az évadban Göttinger Pál. Purcell Dido 
és Aeneas című darabját, ami az egyik legrégebbi barokk opera. Tündöklő, áttetsző, 
nagyon játékos, nagyon könnyen befogadható zene, világsláger is van benne; örökér-
vényű problémáról szól, egy királynő személyes érzelmei szembekerülnek a köteles-
ségeivel. Hasonlót taglalt nemrég a The Crown (A Korona) című tévésorozat. Az este 
második felében egy kortárs szerző, Tom Johnson Négyhangú operáját mutatják be 
valóban négy hanggal. A rendező azt mondta róla, melodikus, könnyen befogadható, 
szórakoztató. Hatalmas, mohó stílusbravúr, mulatságos, gunyoros, lehet rajta nevet-
ni, nem bánik kesztyűs kézzel a műfajjal, hanem tiszteletlenül és játékosan, ami rá 
is fér. Tulajdonképpen egy pamflet, magabiztos technikai tudással megírva egy felké-
szült zeneszerzőtől, aki mindent tud erről a műfajról, és van bátorsága viccet csinálni 
belőle. Nagy játékkedvvel bolondoznak benne az énekesek, mert eleve nem engedhe-
tik meg maguknak az operajátszás máskor komolykodó hozzáállását. Ez a karantén 
ideje alatt készült darab, felújítás lesz. 

A Bohémélet egy opera hat magányos, éhező és fázó fi-
atalról, aminek a végén a beteg lány halálba köhögi ma-
gát? Vagy túláradó muzsika, nagyszerű énekesek, száznál 
is több szereplő, szikrázó humor és őszinte barátság? Ezek 
így egyben. Göttinger Pál rendező szerint Szegeden min-
den adott a sikerhez. Azt viszont csak remélni lehet, hogy 
az opera iránt érdeklődő közönség visszatér a színházba. 
Bemutató: október 22-én. 

– Sokkal inkább otthon érzem magam a próbateremben, mint a színházban, és ez rendjén is van így – árulta el Göttin-
ger Pál. Fotó: Szabó Luca
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Örömfotók  
Bobkó Annától

Mit csinál szabadidejében a Szege-
di Tudományegyetem Nemzetközi 
és Közkapcsolati Igazgatóság saj-

tókapcsolatokért felelős irodavezető-helyet-
tese, fotóriportere? A hétköznapokban tu-
dósokat, a hallgatói életet, az egyetem nem-
zetközi vendégeit örökíti meg, majd tovább 
folytatja a fotózást a dolgos órákon kívül is! 
Kedvenc témáinak megvalósítását örömfo-
tózásként éli meg. Lencsevégre kapja a ba-
rátokat, ismerősöket, izgalmas karaktereket, 
a közvetlen környezetét. 

Bobkó Anna a Szegedi Tudományegye-
temen diplomázott történelem–művelő-
désszervező szakon, majd elvégezte az 
egyetem fotográfusképzését is. A SZAB 
médiadíjával és több kiállítással is büsz-

kélkedik – legutóbbi mesterével, Németh 
Györggyel közös tárlatuk volt: az Öthalmi 
úti szovjet laktanya lebontás előtti állapotát 
mutatták be objektívjükön keresztül. Anna 
pályáját újságíróként kezdte, a Délmagyar-
ország munkatársaként tudósított hét éven 
át. Élt Budapesten, ahol elmerült az online 
marketing világában, de a szíve visszahúzta 
szülővárosába, alma materébe. Igazi lokál-
patrióta. Szeretett városában, Szegeden si-
került összeegyeztetnie, amit a munkájában 
és a szabadidejében a legjobban szeret: a 
fotózást.

Bobkó Anna örömfotóit a Somogyi-könyv-
tár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtárában 
tekinthetik meg az érdeklődők a hónap  
végéig. 
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Váraljai 
Anna művészettörténész, egyetemi tanársegéd (SZTE 
BTK, SZTE JGYPK) Simonovics Ildikó Rotschild Klára – A 
vörös divatdiktátor című könyvét ajánlja.

A nyolcvanas évek végén vagyunk, apám áll a sparhelt-
nél, egyik kezében palacsintasütő, a másikban Mol-
dova; fel sem néz a könyvből, úgy dobja a levegőbe a 

félig kész palacsintát. Pár hónappal később anyám egy szán-
csengős celofánba tekert Pszichoanalízis és irodalomtudo-
mány című szöveggyűjteményt rejt nekem a karácsonyfa alá, 
de én inkább a nagyanyám lisztes bödönjei mögött talált Ro-
mana füzeteket olvasgatom. 

Nálunk mindig mindenki olvasott: grafikusművész anyám 
a művészettörténeti témájú könyveket, apám a szépirodal-
mat, de járt hozzánk az ÉS meg az Új Művészet is. Nyaranta, 
amikor kimentünk a Büdös-tóra pecázni, a mi diszperzites vöd-
rünk min-
dig üres 
m a r a d t , 
mert – bár 
az úszó 
már a túl-
parton járt 
– apám 
meg nagy-
apám ko-
m ó t o s a n 
o l v a s t a k 
t o v á b b , 
fel sem 
emelked-
ve a na-
rancssárga 
kemping -
s z é k b ő l . 
Az olvasás 
t e l j e s e n 
természe-
tes részévé vált az életemnek, a vidéki, eléggé egyhangú, 
késő Kádár-kori gyerekkoromnak, s ha tőlem azt kérdezik, 
hogy melyik is a kedvenc könyvem, biztosan nem fogok 
tudni válaszolni, mert személyes fejlődésem/felnövésem 
és olvasásélményeim elválaszthatatlanul összefonódtak. 
Az arany embert például egy nap alatt a Balatonon, hassal 
a gumimatracon tömtem magamba úgy, hogy estére már 
hallucináltam a napszúrástól, és Krisztyán Tódorral be-
szélgettem a Trabant hátsó ülésén, útban a siófoki orvosi  
ügyeletre. 

Talán épp gyerekkori tapasztalataimnak köszönhetően 
az utóbbi időszak legütősebb olvasmányélménye számom-
ra Simonovics Ildikó Rotschild Klára – A vörös divatdiktá-
tor című könyve volt. Egyrészt azért, mert izgalmas a mű-
vészettörténet kanonizált műalkotásain kívüli popkultúra, 
vizuális kultúra (jelen esetben a divattörténet) tágasabb 
mezejére lépni, másrészt, mert érdekelnek az olyan speci-
álisan „buhera magyar” jelenségek, mint a „kommunista 
Coco Chanel”. A kommunista (meg a Horthy-) rezsim divat-
diktátora öntudatos személyiségének köszönhetően sikere-
sen tipegett át a vérzivataros 20. századon, kicsit átszabva 
– kicsit plagizálva – a nagy francia divatházak alapdarab-
jait. A munkásember számára maradt a konfekció, mert a 
drága szalon exkluzív holmijait legfeljebb Kádár Jánosné és 
köre engedhette meg magának. A visszaemlékezésekből, 
újságcikkekből és korabeli dokumentumokból szabásmin-
taszerűen rajzolódik ki a Kádár-kori „felső tízezer” belterjes 
fényűzése. A könyvet kiegészíti a Fekete ház CLARA. Divatki-
rálynő a vasfüggöny mögött című kiállítása, ahol a könyvben 
említett ruhák, relikviák egy részét élőben is láthattam. Mi-
vel vizuális alkat vagyok, rám nagy hatással volt ez a komp-
lex élmény, így a könyv mellé a kiállítást is mindenképpen  
ajánlom.

Simonovics Ildikó Rotschild Klára – A vörös divatdiktátor 
című könyve kölcsönözhető a Somogyi-könyvtárból.

Rosszindulatú pletykát cáfolnak a kották
Dankó Pista betétdalai a Móra-múzeumba kerültek

A dunántúli adományozó nem kíván-
ja felfedni kilétét, akinek családi 
öröklés útján jutott a birtokába több 
Dankó Pistától származó kotta. Nem 
kért érte pénzt, arra pedig szinte le-
hetetlen válaszolni, mekkora lenne  
ezeknek a kottáknak az értéke egy 
aukción.

Bárkányi Ildikó, a Móra-múzeum 
néprajzkutató-muzeológusa el-
mondta, egyáltalán nincsenek 

forgalomban az aukciókon Dankó-kot-
ták, így azok piaci ára sem alakult ki. 
Eszmei értékkel rendelkezik az a hat- 
oldalnyi kotta, ami 120 éves kora el-
lenére jó állapotban fennmaradt. Ez-
zel együtt is több hónapig restaurálják 
majd a páratlan dokumentumot, ami 
a Cigányszerelem című operett néhány 
betétdalát tartalmazza, köztük a szinte 
mindenki által ismert „Eltörött a hege-
dűm” címűt. Korábbi tulajdonosa tisz-
tában volt vele, hogy a szegedi múzeum 
gyűjti a Dankó-relikviákat, ezért egy du-
nántúli intézmény közvetítésével keres-

te meg a Móra-múzeumot, és ajánlot-
ta fel a kottákat. A szakember hozzátet-
te, korábban is feltételezték Dankó Pis-
táról, hogy tudott kottát olvasni. A róla 
írt tudományos munkájában a szegedi 
múzeum korábbi igazgatóhelyettese, 

Csongor Győző e mellett foglalt állást. A 
szegedi Dankó-gyűjtemény két legérté-
kesebb darabja a muzsikus, nótaszer-
ző egyik hegedűje és faragott asztala. 
A kották most ezt a gyűjteményt gazda-
gítják.

Örömforrásuk a rajzolás
Kiscsoportos rajzórákra 
járnak a Károlyi utcai műte-
rembe tinik és nyugdíjasok; 
kinek felkészülés, kinek 
levezetés. Egy biztos: öröm-
forrás az alkotás. 

– Mert készülünk a felvéte-
lire a Tömörkény-gimibe. És 
mert itt kibontakozhatunk – 
mosolyognak a felsős általá-
nos iskolás lányok a kérdé-
sen, miért járnak szerdán-

ként rajzolni Farsang Zsóka 
művésztanárhoz a Károlyi 
utcai kirakatműterembe. A 
fiatalok magukra maradva 
jókat kacagnak a kezük nyo-
mán formálódó kreatív alko-
tásokon, és visszadugják a 
fülükbe dübörögni a Nirva-
nát. Estefelé az idősebb kor-
osztály veszi át a rajztáblá-
kat.

– Három hete kezdtem 
terápiás céllal, mert egyedül 

élek, nincs feladat, és nyom-
tak otthon a falak, éreztem, 
hogy kikapcsolódásra van 
szükségem. Ide kifejezetten 
Zsókához jöttem – árulta 
el Sulyok Emese. A nyugdí-
jas titkárnőnek soha nem 
volt köze alkotómunkához. 
– Menet közben jött, hogy 
elhittem, tudom csinálni. 
Múltkor szomorúan mentem 
haza, hogy nem sikerült, az-
tán napokon keresztül néze-
gettem a rajzomat, hogy ez 
nem is olyan rossz. Végül a 
nagyobbik fiam győzött meg, 
hogy nem a tökéletesség a 
cél, hanem hogy jól érezzem 
magam – mosolygott Eme-
se.

– Pataki Feri festőmű-

vész, volt tanárom, bará-
tom kért, hogy egy napot 
a héten porpasztellel fog-
lalkozzam, mert azt keve-
sen csinálják jól, viszont 
nagyon sok lehetőség van 
benne. Több mint negyven 
éve csinálom, nehéz. De itt  
megmutatom, elmagyará-
zom, és az első-második 
óra után megy olyan szinten 
mindenkinek, hogy öröm-
forrás legyen. Olyanokkal 
rajzoltatok remek dolgokat, 
akiknek korábban a pálci-
kaember se ment. Ráadá-
sul engem is inspirálnak a 
lányok, amint ugrálnak örö-
mükben, mit hoztak ki ma-
gukból – tette hozzá Farsang  
Zsóka.

A felbukkant Dankó-kottákon a Cigányszerelem című operett néhány betét-
dala látható – mondta Bárkányi Ildikó néprajzkutató. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Farsang Zsóka Sulyok Emesének mutatja a fogásokat. 
Fotó: Tarkó Bálint

Schwimmer Róza, Oszlács Panna, Heiler Mira és Bankó 
Fanni rajzol, kuncog, beszélget a foglalkozásokon. Aki 
nem látszik a képen: Szabó Hanna. Fotó: Szabó Luca
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Magyarországon leg-
utóbb 1938-ban tar-
tottak Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust, 
illetve pár hete. Ideillik, hogy 
Jean Meslier francia abbé a 
XVIII. század egyik „legvesze-
delmesebb” ateista írását hagy-
ta a megdöbbent utókorra. Éle-
tében volt egy incidense is: ki is 
vívta az éber egyházi hatóságok 
megtorlását. Ugyanis a falu föl-
desura bántalmazott néhány 
jobbágyot. Ezért a tiszteletes 
nem akarta imába foglaltatni 
őkelmét, de midőn a reimsi ér-
sek rendreutasította, pótolta a 
hiányt: „Íme, ez a szegény vidé-
ki papok szokásos sorsa? (…) 
Foglaljuk hát imába a határ föl-
desurát. Imádkozzunk Istenhez 
Antoine de Touillyért, hogy térít-
se meg, és részesítse abban a 
kegyben, hogy többé ne bántal-

mazza a szegényt, és ne fossza 
ki az árvát!” Ezért az érsek úr 
szigorú megfeddése sem ma-
radt el.

Magyarország uralkodójá-
nak viselkedése rendkívül al-
kalmas arra, hogy megzavarja 
„alattvalóit”. Aki egyebek mel-
lett azt vallja, hogy az emberek 
többsége számára semmi sem 
meggyőzőbb érv, mint a féle-
lem. Volt, van is benne részünk. 
Napjainkban a kereszténység 
kiüresedett díszítőelemmé 
válik. „A keresztény-nemzeti 
ideológia kontextusába ke-
rült a vallás, célból eszközzé 
degradálódott, beleértve az 
eucharisztikus kongresszust is” 
– mondta Kamarás István val-
lásszociológus a Népszavának. 

Felvetődött előzetesen, 
hogy Ferenc pápa feltűnően ke-
vés időt tölt a magyar főváros-

ban. Azért, mert Ferenc pápa 
bírálta azokat az országokat 
– közöttük Magyarországot is 
–, amelyek a nacionalista és 
populista mozgalmak újjáélesz-
tését egyoldalú vagy kirekesztő 
lépésekkel próbálják megolda-
ni, közötte a migrációs válságo-
kat is.

Az sem mindegy, hogy a fi-
deszes sajtóbirodalomban nem 
mindenki rajong Ferenc pápá-
ért. Ebbe a társaságba tartozik 
Bayer Zsolt újságíró, aki koráb-
ban „demens vénembernek” 
nevezte, nemkülönben Bencsik 
András, aki szerint a pápa „ke-
resztényellenes magatartást 
tanúsít” – veszélyeztetve a ke-
resztény világot.

A vallásszociológus úgy 
folytatta: a kormány részéről 
az egyházak megvételének kí-
sérlete zajlik. Pozitív változás 
bekövetkeztére pedig valóban 
csodaváró hit szükséges.

Kutnyik Pál
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Foglaljuk hát imába!

Mumus lettem

Így jár az ember, ha sokat forgolódik nyugdíjas létére utcá-
kon, tereken, boltokban és áruházakban. Nemrég egy jól 
sikerült bevásárlás után pakolásztam a cuccaimat a bevá-

sárlókocsiból a szülinapomra kapott hátizsákomba, amikor 
mellettem egy fiatal anyuka felém fordulva, a babakocsiban 
ülő két-három éves gyermekét imigyen korholta: – Odaadlak 
a bácsinak, ha továbbra is rossz leszel, és nem fogadsz szót.

Nahát, mumus lettem! Ezt kellett megérnie szegény het-
venegy éves fejemnek, hogy egy kiskorú gyereket ijesztget-
nek velem. Még jó, hogy nem kért rólam fényképet a kiváló 
pedagógiai érzékkel megáldott édesanya, mint ahogy állító-
lag anno egy szép nő kért a kabaréba illő fizimiskájú Kabos 
Lászlótól hasonló célból.

Méhes János

Kilátások. Ősz az ablakból. Fotó: Marsovszki Mónika

Még be sem indult a vá-
lasztási kampánysze-
zon, mégis őrületes 

számháború tört ki. A kormány 
emberbaráttá változott, oszto-
gat, 13. havi nyugdíj, nyugdíj-
prémium, 200 ezer forintos mi-
nimálbér, milliós szja-visszafize-
tés, fel sem lehet sorolni, hiszen 
holnapra egy újabb világmeg-
váltó ötlettel rukkolnak elő. 

Igaz, hogy évek óta minden 
diákolimpián ott vannak a leg-
jobbak közt a magyar diákok 
matematikából, Neumann Já-
nos, vagy akár Kalmár László 
neve is világszerte ismert, az 
Akadémia lemondatott elnöke, 
Lovász László is kiváló mate-
matikus, de vezéreink nyilván 
nem az ő iskolájukban tanul-
tak, ha egyáltalán jártak órákra.  

Az Orbán-kormány szerint 
69 százalékban kormánykri- 
tikus a magyar média, 31 szá-
zalékban kormánybarát. A va-
lóságban kormánykritikusnak 
tekinthető híradóból kettő van 
– az RTL Klubé és az ATV-é, 
ezek együttes elérése és elér-
hetősége azonban jóval kisebb, 
mint a kormánypárti híradóké. 
A nyomtatott megyei lapok kö-
zül az összes fideszes kézben 
van, még a korábban olvasott, 
szebb múltú Délmagyart is ki-
vásárolták. Orbán mindenféle 
fórumon támadja Brüsszelt, a 
libernyákokat, magát feltüntet-
ve Európa megvédőjeként. Van 
pénze, megteheti.

Sokat kellett várni Kásler 
Miklós járványellenes program-
jára, csak azt tudtuk meg első-
ként, hogy a tízparancsolat gyó-
gyít. Ha betartanánk a Ne lopj! 

parancsolatot, már lenne forrás 
a hazai egészségügy állapotá-
nak javítására. Persze lopni ma 
már nem kunszt, Lölőke olyan 
áron épít 1 kilométernyi vasúti 
vágányt, egészen pontosan 62 
milliárd forintért, amennyibe a 
francia gyorsvasút, a TGV épí-
tése sem került. 7 kilométer a 
Kelenföld és Ferencváros közti 
szakasz, nem kell kisajátítás, 
csak felújítani kell. Hiába, ná-
lunk minden drágább, a sima 
autópálya-építés is többe ke-
rült, mint a horvát hegyeken ke-
resztül. S a kínai vasútba még 
bele sem kezdtünk. Azt Lölő-
ke bizonyára nászajándékul  
kapja.

Szerintem már a világot be-
járta az a javaslat, hogy a kor-
mány kézrátétellel meg tudja 
gyógyítani a koronavírust: ami-
re eddig rátették a kezüket, az 
mind nyomtalanul eltűnt. A köz-
pénzek esetében ez többszörö-
sen igazolt.

A kormány büszkén arról 
beszél, hogy a béremelések 
és az orvosutánpótlást segítő 
ösztöndíjprogramok hatására 
2010 és 2018 között 10 szá-
zalékkal nőtt a dolgozó orvo-
sok száma Magyarországon, 
és egyre többen jönnek haza. 
2019-ben kevesebb, mint fele-
annyi magyar orvos kért külföldi 
munkavállalási engedélyt, mint 
2011-ben. Valószínűleg nem 
figyeltek, mikor Mikszáthról ta-
nultak. Ott a számadó juhász 
jelentette a birkavész elhullott-
jainak napi adatait: tegnapelőtt 
25, tegnap 10, ma egy sem. 
Hát ez nagyszerű, örvendezett 
a földesúr, hogy sikerült ezt el-

érni? Hát, kérem alássan, teg-
nap megdöglött az utolsó tíz is. 
Pár év múlva szólnak majd az 
utolsó orvosnak, mikor megy, 
kapcsolja le a villanyt.  Az át- 
lagéletkoron úgy javítanak, 
hogy az ötödéveseket és a szi-
gorló orvosokat (rezidenseket) 
is hadrendbe állították.

De Magyarország jobban 
teljesít! Ezt olyan jó hallani, de 
ha látni akarom, sehogyan sem 
sikerül. Persze, egy elcseszett 
2020-as évhez képest lehet 
idén kiugróan teljesíteni, de a 
forint árfolyamát ez a szlogen 
még nem javította, évről évre 
többet kell fizetni a külföldi 
nyaralásért, ha nem kormány-
géppel utazunk, s nem helikop-
teres szarvasvadászatra. Sze-
gény külügyérünk a jachtozás 
mellett csak a repülőt ismeri, 
hiába van szolgálati kocsija, 
sofőrje, csak nem fog az úton 
poroszkálni haza Dunakeszire.  
Így persze lehet benzinpénzt 
megtakarítani, ha mi fizetjük.

150 nyomozás zajlott a 
legutóbbi országgyűlési válasz-
táson történt csalások miatt, 
de csak négy esetben szüle-
tett bírósági döntés – közölte 
a legfőbb ügyész. Ugyancsak 
elmaradt az OLAF-jelentések 
kivizsgálása, inkább kivették az 
EU-nak összekészített számlák 
közül a vejkó ügyeskedését. 
(Talán nem tudja, de Spanyol-
ország tagja az Európai Ügyész-
ségnek, hiába települt a First 
Leány családostul oda.) Budai 
Gyula csontvázkommandója 
sem tudott a tíz év alatt valós 
eseményt feltárni a baloldalon. 
Elővették a már megszáradt 
őszödi tortát, a rendbontást, de 
nem találtak félszemű áldoza-
tot, viszont az égő autók, a té-

vépalota füstje ma is érezhető. 
Voltak sebesült rendőrök is, de 
hiába, ők csak a szépre emlé-
keznek. 

Érdekes módon nem csak 
a norvég alapnál nem tudták 
lenyelni a békucit, hogy alig 5 
százalékot nem ők oszthatnak 
el a civil szervezetek között 
(77 milliárdból 4 milliárdot), az 
uniós támogatás is smafu a Fi-
desz szerint, mivel az zsarolás, 
mondta a főkipcsák, inkább 
kamattal terhelt milliárdos 
kötvénykibocsátásról döntött. 
Ugye mindenki ismeri a félig 
üres poharat, ami a fővezér sze-
rint még félig tele van (kinek az 
asztalán?), s jön az új aranykor! 
Az államadósság megugrott 
ugyan, de a nekünk kötelezően 
járó uniós pénzekből majd visz-
szafizetjük az adósságokat.

Jönni fog, mert jőni kell, 
egy új kor! A hatalom mindent 
megtett annak érdekében, 
hogy ellehetetlenítse az elő-
választást, ehhez képest azt 
látni, hogy soha ennyien nem 
mozdultak még meg, hogy íté-
letet mondjanak egy aljas és 
korrupt rendszer felett. Akik 
részt vesznek, nem csak a je-
löltek közül választanak, ha-
nem remélhetőleg pontot tesz-
nek az Orbán-rendszer végére. 
Nemcsak a fővárosban, de a 
kistelepüléseken is sorok kí-
gyóztak az előválasztási sátrak 
előtt, napi hetvenezer szavazat 
született. A változást akarók 
többen vannak, mint a fide-
szesek, szervezettek és egysé-
gesek. Amitől demokratúra a 
legjobban félt, bekövetkezett, 
megszületett, szárba szökkent 
a remény.  

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Számháború

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

Egy kép, két mondat

Zöldlevelecske. Új kerékpártámaszok a plázánál. Fotó: Benda Beatrix
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ELLENFELET KAPTAK. Ki-
sorsolták a férfi vízilabda Ma-
gyar Kupa negyeddöntőinek 
párosítását: a Szegedi VE el-
lenfele az A-Híd-VasasPlaket 
lesz a négy közé kerülésért. 
A párharcok oda-visszavágós 
rendszerben dőlnek el, a mér-
kőzések időpontját később je-
lölik ki.
KÉSZÜLNEK AZ EB-RE. A 
napokban Budaörsön edző-
táborozott a januári magyar–
szlovák, részben szegedi ren-
dezésű Eb-re készülő magyar 
férfi kézilabda-válogatott. Gu-
lyás István szövetségi kapi-
tány 19 fős keretet hirdetett, 
amelynek nem volt tagja a 
közelmúltban megsérült Hor-
nyák Péter, valamint a külföl-
dön szereplő játékosok sem 
kaptak meghívót. A Pick Sze-
gedet négy sportoló, Bánhidi 
Bence, Bodó Richárd, Mikler 
Roland és Rosta Miklós kép-
viselte. A válogatott novem-
ber 1-jén találkozik újra, no-
vember 5-én 17.15-től pedig 
Bosznia-Hercegovina ellen ját-
szik felkészülési meccset ha-
zai pályán.
SZEGEDEN IS KÉSZÜLNEK. 
Huszonkét fős kerettel kezdi a 
felkészülést a 2024-es pári-
zsi olimpiára a magyar eve-
zős válogatott. Molnár Dezső 
szövetségi kapitány elmond-
ta: a csapathajókra fókuszál-
nak, a férfiaknál és a nőknél 
kétpárra, illetve négypárra, to-
vábbá előbbieknél még a ket-
tesre és a négyesre. Október 
18-án kezdik a felkészülést, 
az eddigi 30-40 napos közös 
munka helyett a tervek sze-
rint egy idényben 186 napot 
töltenek együtt. Három plusz 
egy hetes ciklusokat tarta-
nak, döntően Szolnokon és 
Szegeden készülnek közösen, 
míg külföldön törökországi és 
horvátországi edzőtáborokba  
utaznak.
SUSÁNYI DÖNTŐI. A Tisza 
Tollas SE-t ketten képviselték 
a Zagreb Youth Openen. Az 
U15-ös korosztályban Pápai 
Luca egyéniben három mecs-
cséből kettőt megnyert, ám 
csoportmásodikként nem ju-
tott tovább. Párosban Pinke 
Anna oldalán győzelemmel 
kezdett, majd a legjobb nyolc 
között kikaptak egy lengyel 
kettőstől. Az U11-eseknél Su-
sányi Vera az egyéni és a pá-
ros kategóriában is a döntőig 
menetelt. Az egyéni fináléban 
honfitársa, Liang Eliza ellen 
szenvedett vereséget, míg a 
páros döntőben szlovák part-
nerével két szettben marad-
tak alul egy cseh, bolgár duó-
val szemben.

Sport

Idegenben kezd a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű
Kukucska Balázs lett az OB II.-es együttes új vezetőedzője

A Magyar Jégkorong Szö-
vetség elkészítette az OB 
II.-es bajnokság sorsolását. 
A Goodwill Pharma Szegedi 
Vízmű idegenben, október 
10-én, azaz most vasárnap, 
a Zempléni Hiúzok sátoral-
jaújhelyi otthonában kezdi 
a 2021–2022-es pontvadá-
szatot.

A bajnokságban hat 
együttes szerepel, 
a már említett ket-

tő mellett a Worm Angels, 
a MAC Ikonok, a PHC és a 
KMH SE küzd a pontokért. 
Ami a lebonyolítást illeti, az 
utóbbi években megszokott 
egy helyett két teljes kört ját-
szanak az együttesek, azaz 
a szegediekre húsz meccs, 
ebből tíz hazai bajnoki vár a 

márciusig tartó alapszakasz-
ban, ezt követően pedig a rá-
játszásban dől el a végső he-
lyezések sorsa.

A Goodwill Pharma Sze-
gedi Vízmű játékosai a fel-
készülés első felében külön 
gyakoroltak, hisz a csapat 
szegedi magja mellett több 
budapesti hokis a keret 
tagja. A szegedi műjégpá-
lyán szeptemberben került 
sor az első közös edzésre, 
amit már az új vezetőedző, 
Kukucska Balázs irányított. 
Rajta kívül is feltűnt néhány 
még kevésbé ismert arc: 
friss igazolásként csatlako-
zik az utánpótlásedzőként 
ugyancsak Szegeden dolgo-
zó Vojnits Bence, valamint 
Erdély Simon Bálint, Pápa 
Barnabás, Szabó Zsolt és 

rutinosabb hokisok is a csa-
pat tagjai – mondta a 28 
éves Kukucska, aki az Újpest 
mezében a MOL Ligában is 
szerepelt, de már fiatalon, 
hét éve kezdett edzősködni. 
Eddig a Vasasnál dolgozott, 
a piros-kékek U14-es csapa-
tánál továbbra is munkában 
marad. Ha valakinek isme-
rős a neve, ne csodálkozzon: 
a Tisza Volánban két szezont 
húzott le a szerb élvonalban.

A szegedi együttes ok-
tóberi meccsei, október 
10., vasárnap: Zempléni 
Hiúzok–Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű, október 17., 
vasárnap: Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű–PHC, októ-
ber 31., vasárnap: Goodwill 
Pharma Szegedi Vízmű–
Worm Angels.

Kiss Benedek, akik koráb-
ban a Vasasban szerepeltek. 
Távozik Mach Márton, Bálint 
Tamás és Maslac Michael.

– Elöljáróban azt mond-
hatom, van fantázia a keret-
ben, hisz fiatal, ambiciózus 
szegedi tehetségek mellett 

Ob-t 
rendeztek

a Gellértben

Valkusz Máté és Tóth 
Amarissa is másod-
szor nyerte meg a te-

nisz országos bajnokságot, 
amelynek a szegedi Gellért 
Szabadidőközpont adott ott-
hont idén. A férfiaknál az 
elődöntőben a 2018-as baj-
nok Valkusz 6:2, 6:0-ra ver-
te a szegedi Bíró Andrét, 
míg a másik ágon a kétsze-
res bajnok Nagy Péter 7:5, 
6:2-re legyőzte Velcz Zsom-
bort. A fináléban aztán Val-
kusz fordulatos mérkőzé-
sen 6:4, 4:6, 6:2-re verte 
Nagyot, így ő vihette haza 
a Gulyás István Vándor- 
díjat.

A nőknél a több korosz-
tályos ob-döntőt vívott, 18 
éves Tóth és a 18. születés-
napját októberben ünneplő 
Szabanin Natália került a 
fináléba. A címvédő Tóth a 
négy között 6:3, 4:6, 6:2-vel 
búcsúztatta a szegedi Haj-
nal Tenisz Iskola szentesi 
játékosát, Drahota-Szabó  
Dorkát, míg Szabanin a 
2019-es bajnok Nagy Adri-
ennt verte 3:6, 7:5, 6:3-ra. 
A döntőben az MTK-s Tóth 
6:4, 6:2-re nyert klubtársa 
ellen, ezzel megszerezte 
második bajnoki címét, a 
Körmöczy Zsuzsáról elne-
vezett vándorserleg így to-
vábbi egy évre az ő vitrin-
jébe került. A párosoknál 
Drahota-Szabó aranyérmet 
szerzett Tóth Amarissa ol- 
dalán.

Történelmet írt a Szedeák
Krasznojarszkban megszerezte fennállása első nemzetközi győzelmét a szegedi kosárlabdacsapat

Bár a szenzáció, az Európa 
Kupa főtáblájára jutás nem 
sikerült, így is történelmet 
írt a Naturtex-SZTE-Szede-
ák férfi kosárlabdacsapata, 
hiszen a szegedi együttes 
első nemzetközi meccsén 
az első győzelmét is meg-
szerezte az északmacedón 
TFT Szkopje ellen.

Haladjunk időrendben: 
a férfi kosárlabda 
Európa Kupa krasz-

nojarszki selejtezőcsoport-
jának negyeddöntőjében a 
Naturtex-SZTE-Szedeák 92–
76-ra legyőzte az északma-
cedón TFT Szkopjét. A baj-
noki bronzérmes csapat leg-
eredményesebb játékosa 
Justin Alston volt 22 pont-
tal, míg Jesse Hunt és Tayler 
Persons egyaránt 16 pontig 
jutott a klub történetének 
első nemzetközi kupamecs-
csén.

Kevesebb mint 24 órá-
val később a német Medi 
Bayreuth együttesével talál-
koztak az elődöntőben, ahol 
szoros meccsen 84–77-re 
kikaptak, így nem jutottak a 
főtáblára. A mezőny legered-
ményesebb játékosa ekkor 
a szegediek amerikai légi-
ósa, Tayler Persons volt 25 
ponttal, míg Alston ezen a 
meccsen is 22 pontig jutott.

– Nem keresek alibit, de 
kevesebb mint 24 óránk volt 
az összecsapás előtt. Büsz-

ke vagyok a játékosaimra, 
mert nagyszerűen küzdöt-
tek, megmutatták, milyen 
karakteres csapat vagyunk! 
Boldog vagyok, hogy tudtunk 
egy meccset nyerni a nem-
zetközi kupában. Sajnálom 
az első negyedet a Bayreuth 
ellen, mert olyan dobásokat 
rontottunk el, amiket más-
kor megoldunk – értékelte 
a szibériai eseményeket a 
klub oldalán Szrecsko Sze-

kulovics, a szegediek veze-
tőedzője.

– Nehezen kezdtük a 
mérkőzést, fáradtak voltunk. 
Álmosan rajtoltunk, így hát-
rányba kerültünk az elején. 
Viszont mutatja a csapat 
erejét, hogy hatalmasat 
küzdve vissza tudtunk jönni 
a meccsbe. Sajnos fordítani 
már nem sikerült. A két nap 
alatt lejátszott két találkozó 
miatt kevesebb időnk volt 

készülni az ellenfelekre, en-
nek ellenére azt gondolom, 
jól teljesítettünk – mondta 
a Szedeák játékosa, Keller 
Iván.

Az már korábban eldőlt, 
hogy az NB I.-ben ezüstér-
mes Szolnoki Olajbányász az 
Európa Kupa főtábláján kez-
di meg a szereplését a ro-
mán Oradea, a lengyel Legia 
Warszawa és egy selejtezős 
rivális ellen a H csoportban.

Tayler Persons csapata vezére volt. Fotó: FIBA Basketball
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OKTÓBER 11., HÉTFŐ 
Ménesi Imre: 15.00 – 16.00 
(Idősek klubja, Kossuth L. 
sgt. 115.)  
OKTÓBER 13., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 

időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 18.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  

30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Tóth Károly: 17.00 (Észak-
városi fiókkönyvtár, Gáspár 
Z. u. 6.)
Avramov András: 16.00 – 
17.00 (Polgármesteri Hivatal 
Szőregi Kirendeltség, Szerb 
u. 21.)
OKTÓBER 16., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

Szeretne nyerni 2 belépőt a Szegedi Vadasparkba?
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 13. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A Dóm téri zenélő óra becses ipartörténeti emlék. A nyertes: Kuhn Zsuzsanna. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT szep-
tember 24-én: Hadobás Gergely és Bisztrán 
Adrienn, Pölös Patrik és Veprik Bettina, Sza-
bó Gábor László és Molnár Ildikó; szeptem-
ber 25-én: Mester Ákos és Losoncz Anna, 
Cene Viktor és Pauló Alexandra Ticia, Gött-
linger Dávid és Bertalan Dzsesszika, Maróti 
Tibor Attila és Sebők Patricia, Horvát Viktor 
és Kovács Georgina, Vidiczki György és Ber-
talan Noémi, Lukács László és Lipták Eme-
se Gabriella, Somogyi Zoltán Gyula és Deák 
Katalin.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:

www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: 

www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
Beköszönt a hűvös, esős ősz
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Képviselői fogadóóra
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A FOTÓ TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZADA KÉSZÜLT, AZ 1970 JÚLIUSÁ-
BAN MEGNYÍLT SZEGEDI IPARI VÁSÁRRÓL, ANNAK IS AZ EGYIK 
STANDJÁRÓL, AMI A HORVÁTH MIHÁLY UTCAI VEDRES-SZAKKÖ-
ZÉPISKOLA UDVARÁN VOLT LÁTHATÓ. A helyi napilap arról számolt 
be, hogy erre a 25. jubileumi rendezvényre az előző évi 120-hoz képest 
170 kiállító jelentkezett 14 megyéből és még Jugoszláviából is. Hosszú 
sorokban érkeztek a szabadkai, zombori, újvidéki és belgrádi vendégek. 
Az Egyesült Vegyiművek vezérigazgatója a kiállításon visszautalt az ab-

ban az évben Szegedet sújtó árvízre, és hogy a nagy múltú gyár külön 
műszakot iktatott be annak érdekében, hogy Csongrád megyébe jelen-
tős mennyiségű fertőtlenítőszert küldhessen. A károk csökkentésére az 
EVM termelését az eredetileg tervezett egy százalék helyett hárommal 
ígérték növelni az év végéig. Azt is bejelentette a gyárvezető, hogy a 
háztartások higiéniáját segítendő hamarosan bevezetik a Bio Ultra nevű 
korszerű mosó- és áztatókrémet, az Ultra mosóport és az Autonett autó-
sampont. Forrás: Fortepan/Főfotó

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Tevékeny napoknak néz 
elébe otthon és a mun- 

kahelyén is, ezért fontos, 
hogy mindennap jól kipihenje 
magát! Próbálja meg kerülni 
a konfliktusokat, ugyanakkor 
döntsön határozottan!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Munkája révén köthet né- 
hány új ismeretséget, me- 

lyek a későbbiekben hasznos- 
nak fognak bizonyulni. Legyen  
körültekintő a döntéseiben, 
mert ezek hosszú távra meg- 
határozhatják a karrierjét! 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Kissé szeszélyes a han- 
gulata, és emiatt kelle- 

metlen helyzetbe is kerül- 
het a munkahelyén, ha nem 
figyel eléggé. Törekedjen arra, 
hogy ne a pillanatnyi hangulata 
irányítsa!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Bár sok új ismerősre tett 
szert az utóbbi időszak- 

ban, ne hanyagolja el a régi 
jó ismerőseit sem, főleg ne a 
barátait! Ne feledje, hogy kikre 
számíthatott igazán, amikor 
nem úgy mentek a dolgai, 
ahogy szerette volna.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Itt az ideje, 
hogy megtartsák a rég- 
óta halogatott családi 

vacsorát vagy hétvégi össze- 
jövetelt, amelyet már hosszú 
ideje tervbe vettek, csak nem 
volt mód a megvalósítására. 

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Az utóbbi időben 
eléggé kiszámíthatatla- 
nul viselkedik, így mun- 

katársai sem igazán tudják, 
hogyan viszonyuljanak önhöz. 
Hogy elkerülje a konfliktusokat, 
fontos lenne egy kis önmér- 
sékletet gyakorolnia! 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Munkahelyén elég 
sok feladattal kell szem- 
benéznie a következő 

napokban, ezért fontos, hogy 
pontosan jegyezze fel az összes 
teendőjét, nehogy valami 
elmaradjon! Bátran kérdezzen 
is, ha nem elég világosak az 
útmutatások!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Már jó ideje 
vágyik arra, hogy családja 
körében tölthessen né- 

hány napot, ha most adódna 
erre lehetősége, ne szalassza 
el! Szüksége volna már egy kis 
pihenésre, lazításra a dolgos 
mindennapokban.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Sikerek érhetik a 
munkájában, megfelelő 
alkalom kínálkozik arra, 

hogy bátran belevágjon 
akár nagyobb projektekbe is. 
Fordítson a szokásosnál több 
figyelmet azokra, akik igazán 
fontosak az ön számára! 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Egyre jobban megtalálja 
a helyét a munkahelyi 

közösségében, és kollégái- 
val is a közös hangot, szeren- 
csésen elkerülik a konfliktusok. 
Ez inspirálóan hat önre, és a 
magánéletére is jó hatással 
lehet. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Élményekkel teli napok 
várnak önre, de ahhoz, 
hogy igazán jól érezze 

magát, fontos, hogy kellő 
odafigyeléssel tekintsen a dol- 
gokra! Legyen segítőkész kollé- 
gáival, hiszen jó érzés, ha má- 
sok őszintén számítanak önre! 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Rájön, hogy mennyire 
fontos önnek a munka- 
helye, hogy igazán jól 

érzi magát kollégái társa- 
ságában. Igazi közösség ala- 
kulhat ki, és ez jó hatással 
lehet munkája minőségére és 
a mindennapjai hangulatára is. 

Horoszkóp Szeged régen

Könyves vasárnap, egy nagyon sötét dolog és lacikonyha
A programokról minden in-
formáció egy helyen megta-
lálható a http://szegedtou-
rism.hu/hu/esemeny olda-
lon. 

KÖNYVES VASÁRNAP
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Időpont: október 10., vasár-
nap 10–13 óra

A Dóm téri közgyűjteménybe 
rendhagyó nyitvatartással és 
rendhagyó Könyves Vasár-
napra invitálnak minden ér-
deklődőt: kedvezményes be-
iratkozás, régi könyvek vásá-
ra, „okosprogramok”, kreatív 
papírfestés, könyves zsák-
bamacska, Tekergő biciklis 
kirándulással. 

KÖNYV ÉS KUTATÓJA
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Időpont: október 13., szerda 
16.30

A könyvtár szabadegyete-
me sorozatban Zsigri Gyula 
egyetemi docens (SZTE BTK 
Magyar Nyelvészeti Tanszék) 
előadása Hüllők, férgek vagy 
bogarak-e a székely írás rej-
télyes írásjegyei? címmel.

A KIS BOSZORKÁNY
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház
Időpont: október 9-én 17 
óra; október 10-én 11 óra; 
október 12-én 10 és 14.30 
óra; október 13-án 10 és 
14.30 óra; október 14-én 10 
és 14.30 óra; október 15-én 
10 és 14.30 óra; október 19-
én 10 és 14.30 óra 

A PADLÁS
Helyszín: Nagyszínház
Időpont: október 13., 18 
óra; október 14., 18 óra; ok-
tóber 15., 19 óra

NAGYON, NAGYON, NA-
GYON SÖTÉT DOLOG 
Helyszín: Kisszínház
Időpont: október 15., 19 
óra; október 16., 19 óra; ok-
tóber 17., 15 óra; október 
19., 19 óra; október 20., 19 
óra

Időpont: október 16., szom-
bat 10 óra
A kóstolókkal tarkított gaszt-
rotörténeti séta részvételi dí-
jas és előzetes regisztráció-
hoz kötött.

SÜSÜ
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: október 16., szom-
bat 10.30 óra
Sárkánykalandok. Mesejá-
ték két részben.

MASZK ŐSZI KOLLEKCIÓ
Színházi, táncszínházi, zenei, 
irodalmi és egyéb kulturális 
programok heti 2-3 alkalommal 
október 17-éig. Részletes prog-
ram a www.maszk.hu oldalon.

VÁSÁR, PIAC, LACIKONY-
HA 
Helyszín: Tourinform


