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Útfelújítás
Hét újabb helyszí-
nen újít fel utakat 
novemberben 
a város saját 
forrásból, közel 
százmillió forint-
ból.

Százéves 
kislány
Fekete Gizi fősze-
replésével sze-
gedi időutazásra 
csábítja nézők 
generációit a 
bábszínház.

Bravúr a Picktől
A Pick Szeged legyőz-
te az előző idényben 
ezüstérmes Aalbor-
got a férfi kézilabda 
BL-ben, ahol a szege-
diekre idén még négy 
meccs vár.

4. 10.
Hat szegedi
a százban
Hat szegedi ál-
talános iskola 
is szerepel az 
élmezőnyben a 
Legjobbiskola.hu 
rangsorában.

2. 8.

Díszdiplomásokat köszöntöttek

Rendhagyó volt idén a 
díszdiplomás peda-
gógusok köszöntése 

a városházán, mert tavaly a 
járvány miatt nem lehetett 
megtartani a hagyományos 
rendezvényt, ezért most két 
év díszdiplomásait – össze-
sen 154 pedagógust – kö-
szöntött egyszerre Nagy Sán-
dor alpolgármester. Lapunk 
a vasdiplomás Törökné Ret-
kes Franciskával beszélge-
tett. A 86 éves szegedi taní-
tónő elmesélte, hogy negy-
venegyes létszámú osztályt 
is tanított az újszegedi Mó-
ricz Zsigmond Általános Is-
kolában.

Cikkünk a 4. és 7. oldalon

Nagy Sándor alpolgármester gratulál Kocsis Illésnek, a 
Radnóti-gimnázium nyugalmazott magyar–történelem 
szakos tanárának az aranydiplomához. Fotó: Iványi Aurél 

Görkoripark épül a ligetben

Olyan fiatalok építik Újszegeden a görparkot, akik maguk is deszkáznak. A beruházás 
85 millió forintba kerül, amiből 55 millió forintot biztosít saját forrásából az önkormányzat. 
Fotó: Iványi Aurél                                                                                     Bővebben az 5. oldalon 

Szigorítások 
a romló járványügyi 

adatok miatt 

A romló adatok miatt szigo-
rított a kormány a járvány- 
ügyi szabályokon: novem-

ber elsejétől megint kötelező a 
maszkviselés a tömegközlekedé-
si eszközökön, a pályaudvarokon 
és a megállóhelyeken; látogatá-
si tilalmat rendeltek el az egész-
ségügyi intézményekben; a mun-
kaadók előírhatják dolgozóiknak 
az oltás felvételét. A kormány-
rendelet szerint az önkormányza-
ti szférában a polgármesteri hiva-
talok és önkormányzati fenntartá-
sú köznevelési, szociális, kulturá-
lis és egyéb intézmények esetén a 
polgármester dönthet arról, hogy 
kinek írja elő a védőoltás felvéte-
lét.

Botka László a bejelentett szi-
gorítások után adott villáminter-
jút a szeged.hu-nak, amelyben 
egyebek mellett elmondta: eddig 
az volt a kommunikáció, hogy 
semmiféle kötelező oltást nem 
támogat a kormány, most pe-
dig azt a döntést hozták, hogy 
minden munkaadó kötelezheti a 
munkavállalóit az oltás felvételé-

re. Szeged polgármestere szerint 
ez a felelősség klasszikus áthárí-
tása, ráadásul úgy, hogy a járvány 
kitörése óta a kormány sem a 
nyilvánossággal, sem az önkor-
mányzatokkal nem osztja meg 
az alapvető információkat. Bot-
ka László szerint nem ez az első 
száznyolcvan fokos fordulat a kor-
mány koronavírussal kapcsolatos 
politikájában. Emlékeztetett rá, 
hogy tavaly tavasszal Orbán Vik-
tor az egyik napon bejelentette, 
hogy az iskolák bezárása nincsen 
napirenden, másnap pedig beje-
lentette, hogy az ország összes 
általános és középiskoláját be-
zárják.

Botka László egy korábbi in-
terjújában elmondta a Szeged Te-
levíziónak, hogy Magyarország az 
egyetlen olyan ország a világon, 
ahol a kormány nem plusztámo-
gatással segíti a koronavírus-jár-
vány alatt az önkormányzatokat, 
hanem ezt a helyzetet kihasznál-
va folyamatosan forrásokat von 
el.

Írásunk a 3. oldalon

1989. április 21-én indult, és azóta 
is családi vállalkozásként működik a 
szegedi Naturtex. A cég szép lassan 
növekedett az elmúlt évtizedek alatt, 
és ebben a fejlődésben a szegedi ön-
kormányzat is partner volt. A napok-
ban vadonatúj gyárat avattak.

Látványos épület a Naturtex új 
gyártó- és irodaépülete, ahol meg-

találhatók a cég irodái és maga 
az üzem is. A 3,8 milliárd forintos 
fejlesztéshez az állam 1,4 milliárd 
forint támogatást nyújtott, amiért 
cserébe a cég kötelezettséget vál-
lalt 164 munkahely megőrzésére, 
illetve 150 új munkavállaló foglal-
koztatására. A Naturtex kérésének 
megfelelően az önkormányzat kö-

zel 300 millió forintos útfejlesztés-
be kezd hamarosan a Városgazda 
soron. Emellett bővítik a 64-es 
autóbusz menetrendjét, a járatok 
sűrűbben fognak közlekedni, ezzel 
is megkönnyítve a vállalkozás dol-
gozóinak a munkába járását és a 
hazajutását. 

Tudósításunk a 2. oldalon

Új gyárat avatott a Naturtex
150 új munkahelyet teremt

Botka László polgármestert Gellért Ákos alapító vezette körbe az üzemben.
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Újabb utakat újít fel  
az önkormányzat

Szeged több városrészé-
ben, hét újabb helyszínen 
újít fel utakat november-
ben az önkormányzat saját 
forrásból, közel százmillió 
forintból. Mindeközben a 
kormány a járványra hivat-
kozva elvonta a szegediek 
által befizetett 500 millió 
forint gépjárműadót, amely-
nek összegét korábban tel-
jes egészében a szegedi 
utak és járdák felújítására, 
korszerűsítésére fordította 
az önkormányzat. 

Az útjavításokat végző 
Stravia Kft. műsza-
ki vezetője, Kerekes 

József a Csap utcai útbur-
kolat-rekonstrukciós mun-
kálatokról a szeged.hu-nak 
elmondta: először az útsze-
gélyt bontják el, majd teljes 
szélességében felmarják az 
utat, szintre emelik az akna-
fedőket, utána pedig új asz-
faltréteg kerül a Csap utca 
Irinyi és Sólya utca közötti 
szakaszára. A munkálatok 
nagyjából három hétig tarta-
nak a Csap utcában, ami ki-

sebb fennakadásokat okoz-
hat a közlekedésben: félpá-
lyás útlezárásra és jelzőőrös 
irányításra is kell majd szá-
mítani.

Szénási Róbert, a körzet 
önkormányzati képviselője, 
a közgyűlés városüzemelte-
tési bizottságának elnöke 
elmondta, hogy az önkor-

mányzat a nehéz gazdasági 
helyzete ellenére idén 500 
millió forintot különített el 
saját forrásából az útfelújí-
tásokra. Novemberben több 
városrészben, hét újabb hely-
színen újít fel utakat az ön-
kormányzat saját forrásból, 
közel százmillió forintból. A 
Csap utca mellett megújul a 
Gyékényesi út Zátony és Szer-
csika utca közötti szakasza, 
a Lékai, Kinizsi és Határőr 
utca, a Lomnici utca 35–39. 
közötti szakasza, valamint 
november második felében 
kezdik a munkát a Csongrá-
di sugárút 68/A és a Sárosi 
utca közötti szakaszon.

Traffiboxot telepítettek
Alsóvároson és Petőfitelepen
Közösen lép föl a száguldozók ellen az önkormányzat és a rendőrség

Két sebesség-ellenőrző 
traffiboxot telepítet-
tek a városban, ame-

lyek helyét közösen válasz-
totta ki az önkormányzat, a 
Csongrád-Csanád Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a 
Szegedi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Alosz-
tálya. Azért helyezték ki a 
traffiboxokat, hogy biztonsá-
gosabb legyen a közlekedés 
Szegeden.

A traffibox fixen telepített 
kültéri szekrény, amelyben 
a rendőrség által alkalma-
zott sebességmérő kamerát 
(közismert nevén traffipa-
xot) használnak. A traffipax 
működtetése, üzemeltetése 
továbbra is a rendőrség ha-
táskörébe tartozik.

Közlekedésbiztonsági 
okokból az egyik traffiboxot 
a Gábor Áron utcára telepí-
tették a Gábor Áron és Pity-
pang utca környéki gyors- 
hajtás visszaszorítása érde-
kében. A másik traffiboxot 
a Mátyás térre telepítették 
a Földmíves utca és a Má-
tyás tér vonzáskörzetében 

található Szegedi Alsóvárosi  
Általános Iskolát, a Földmí-
ves Utcai Óvodát, valamint 
a Dobó Utcai Bölcsődét és 
az Alsóvárosi Orvosi Ren-
delőt gyalogosan meg-
közelítők védelme, és 
ezáltal a biztonságosabb köz-
lekedés megteremtése érde- 
kében.

Új gyárat avatott a Naturtex
Szeged városa a kezdetektől fogva együttműködik a céggel

SZép és látványos 
épület a Natur-
tex új gyártó- és 

irodaépülete, ahol megtalál-
hatók a cég irodái és maga 
az üzem is. A gyáravatóra el-
jött Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter is. Az 
egybegyűlteket Gellért Ákos, 
az alapító köszöntötte. Szij-
jártó Péter beszédében el-
mondta, hogy a 3,8 milliárd 
forintos fejlesztéshez az ál-
lam 1,4 milliárd forint támo-
gatást nyújtott, amiért cse-
rébe a cég kötelezettséget 
vállalt 164 munkahely meg-
őrzésére, illetve 150 új mun-

kavállaló foglalkoztatására. 
A projekt eredményeként a 
világ több mint negyven or-
szágában jelen lévő, nyolc-
vanöt százalékos exporthá-
nyaddal rendelkező Natur-
tex éves kapacitása mintegy 
negyven százalékkal bővül.

Botka László polgár-
mester az ünnepség után 
a szeged.hu-nak elmondta: 
Szegedet mindig leszólják 
amiatt, hogy nincs ipara, 
épp ezért mindig öröm, ami-
kor egy ilyen gyáravatás van 
a városban.

– A Naturtex minőségi, 
egyedi termékeket gyárt 

külföldi piacra. Örömmel 
mondhatom, hogy az önkor-
mányzat a kezdetektől fog-
va együttműködik a céggel. 
Ez az együttműködés most 
abban is megnyilvánul, hogy 
hamarosan a Naturtex kéré-
sének megfelelően mintegy 
300 millió forintos útfejlesz-
tés kezdődik a Városgazda 
soron. Sőt, kibővítjük a 64-
es autóbusz menetrendjét, 
a járatok sűrűbben fognak 
közlekedni, ezzel is meg-
könnyítve az itt dolgozóknak 
a munkába járását és a ha-
zajutását. Az ilyen beruhá-
zások is hozzájárulnak ah-
hoz, hogy Szeged gazdasági 
mutatói, a GDP-je, a mun-
kanélküliségi adatai sok-
kal jobbak, mint az orszá-
gos átlag – mondta Botka  
László.

1989. április 21-én kezdtek, azóta is családi vállalkozás-
ként működnek. Gellért Ákosék szép lassan növekedtek 
az elmúlt évtizedek alatt, és ebben a növekedésben Sze-
ged is partner volt. Most egy vadonatúj gyárat avattak fel 
a Kereskedő közben.

Gellért Ákos a fiaival a Naturtex új gyára előtt. Kép és szöveg: Garai Szakács László 

Traffibox Alsóvároson, a Mátyás téren. Fotó: Szabó Luca

Novemberben több 
városrészben, hét 
újabb helyszínen 
újít fel utakat az ön-
kormányzat saját 
forrásból.

Bontják az útszegélyt. Megújul a Csap utca Irinyi és Sólya 
utca közötti szakasza. Fotó: Szabó Luca

Jelzőlámpa gombnyomásra
A Csongrádi sugárút és a Kecskeméti utca kereszteződésében

Jelzőlámpás átkelőt alakítanak ki a Csong-
rádi sugárút és a Kecskeméti utca keresz-
teződésében. Eddig nehéz és balesetveszé-
lyes volt gyalogosan átjutni a négysávos 
úton, december közepétől megváltozik a 
helyzet: nyomógombos jelzőlámpát kap az 
átkelő. 

Az önkormányzat szakbizottsága a na-
pokban döntött arról, hogy jelzőlám-
pás csomópontot alakítanak ki a 

Csongrádi sugárút és a Kecskeméti utca ke-
reszteződésében a biztonságosabb közleke-
dés érdekében. 

– A Csongrádi sugárút állami kezelésben 
van, a Magyar Közút a fenntartója, a Kecs-
keméti utca pedig az önkormányzathoz tar-
tozik. Mind a két fél egyetértett abban, hogy 

nem biztonságos a keresztirányú forgalom, 
ezért lépnünk kell – mondta Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgármester a szeged.
hu-nak. Közösen finanszírozzák a beruhá-
zást, azaz a város is, és az állami cég is 22 
és fél millió forinttal járul hozzá a fejlesztés-
hez, ami a tervek szerint december közepére 
készül el. Kamera figyeli majd a forgalmat, 
és a mellékutcának csak akkor ad zöldet, 
ha ott járművek várakoznak. A gyalogosok 
gombnyomásra kapnak csak zöld jelzést, 
így amikor senki sem várakozik a zebránál, 
a lámparendszer nem lassítja a sugárút for-
galmát.

Új burkolati jeleket festenek, elvégzik a 
járdaszegélyek korrekcióját, javítják a köz-
világítást, valamint elhelyezik a jelzőlámpák 
vezérlését és felszerelik a lámparendszert.

A Csongrádi sugárút Kecskeméti utcai kereszteződése. Fotó: Iványi Aurél
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 Vélemény

Orbán bűvészmutatványa
a nyugdíjasokkal

Lázas munkába kezdett a Fidesz, hogy maga mögé állít-
sa a nyugdíjasokat, akikről az elmúlt három kormány-
zati ciklusban megfeledkezett. Mindez mutathatja, 

hogy az általuk mért népszerűségi eredmények elmarad-
nak a várakozásaiktól, ami a választások előtt pár hónappal 
nem sok jót ígér. A Fidesszel nem rokonszenvezők között is 
általános a vélemény, ami szerint a politika mérnökeinek lát-
ják a kormánypárt vezérkarát. Észszerűen, átgondoltan, lo-
gikusan jönnek elő egy-egy témával, felmérik annak várható 
társadalmi támogatottságát, és ennek figyelembevételével 
döntenek. Ha így áll a helyzet, akkor valamit nagyon elmér-
hettek a nyugdíjasokkal kapcsolatban.

Közel kétmillió nyugdíjas él az országban, ami nagyon 
jelentős szám, ha ezt az országgyűlési választáson leadott 
voksok számához mérjük. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, 
politikailag nem alkotnak egynemű tömböt, jobbra és balra 
is szavaznak. Ez még akkor is tény, ha Kövér László 2002-
ben a szerinte rossz helyre szavazó időseket egyszerűen 
„nyuggernek” hívta. A lassan tizenkét éve megszakítás nél-
kül kormányzó Fidesz nyilvánvalóan költségtakarékossági 
okokból egy évtizede teljes mértékben megváltoztatta a 
nyugdíjemelések számításának addig érvényben lévő mód-
ját: a svájci indexálásról áttértek az inflációkövetőre. Lát-
szólag nem volna ezzel semmi baj, noha az áttérést érintő 
gondok alapvetőek. Egyszerűen azért, mert a leggyakrab-
ban, a létfenntartáshoz vásárolt áruk ára mindig jobban 
emelkedik, mint amekkora az általános infláció mértéke. 
Éppen ennek az ellentmondásnak a feloldására találták ki 
a kicsit rejtélyesen hangzó svájci indexálást. Innen egyenes 
a következtetés, hogy amelyik kormány takarékoskodni akar 
a nyugdíjasokon, az nem a svájci indexálást fogja követni a 
nyugdíjak emelésének kiszámításakor. Így tett a Fidesz.

Minden mindennel összefügg. Így jobban érthetővé vá-
lik, miért nem állította vissza 2010 óta a tizenharmadik havi 
nyugdíjat az Orbán-kormány, miközben átkozták az ezt fel-
számoló Bajnai-kormányt. Takarékoskodni akartak.

Persze takarékoskodtak enélkül is, mert egy modellszá-
mítás szerint az elmúlt közel tíz évben egy átlagos nyugdíjast 
400 ezer forinttal rövidítettek meg azzal, hogy a svájci in-
dexálás helyett az inflációkövető számítási módszert alkal-
mazták.

A politikai bűvészmutatvány ma nagyjából a következő-
képpen fest Orbántól. A nyugdíjprémiummal és a tizenhar-
madik havi nyugdíj részösszegével számolva egy átlagnyug-
díjas 132 ezer forint többletpénz kap, szemben az elvett 
400 ezerrel. A kormány szerint ennek még örülni is kellene. 
Az is nagyfokú szociális érzéketlenségre vall, hogy mindenki-
nek 80 ezer forint lesz a nyugdíjprémiuma, függetlenül attól, 
hogy valakinek 100–150 ezer vagy félmillió forint a nyugdí-
ja. Kapaszkodjanak meg, létezik ebben az országban havi 
négymillió forintos nyugdíj is. A nyugdíjprémium ez után is 
jár.

A hirtelen jött kormányzati „nagyvonalúság” azért is ér-
dekes, mert a költségvetés hiánya rekordméretű, a külső ál-
lamadósság megegyezik a 2010-es szinttel, ami más meg-
fogalmazásban azt jelenti, nincs pénz a kasszában. Ezek a 
kiadások kizárólag hitelből teremthetők elő.

Szépen kirajzolódik a választási költségvetés, és édes-
keveset változtat a valóságon, hogy nem így hívják. Joggal 
merülhet fel a kérdés, hogy a nyugdíjak értékállóságának 
elvesztését egy évtizede teljes közömbösséggel végignéző 
Fidesznek miért most lett fontos a kérdés, miért most fedez-
te fel a témát?

Csak nem azért, mert jövő áprilisban országgyűlési vá-
lasztások lesznek? És akkor még a minimálbér januártól 
érvénybe lépő bruttó 200 ezer forintra emeléséről nem is 
beszéltünk.

Bod Péter

Botka László: A kormány folyamatosan
forrásokat von el az önkormányzatoktól

– 2020 tavasza óta többször 
voltam kénytelen elmonda-
ni, Magyarország nemhogy 
Európában, a világon az 
egyetlen olyan ország, ahol 
a kormány nem plusztámo-
gatással segíti a koronaví-
rus-járvány alatt az önkor-
mányzatokat, hanem ezt a 
helyzetet kihasználva folya-
matosan forrásokat von el, 
tovább csorbítva az önkor-
mányzatok lehetőségeit. Em-
lékszem a 2020-as beszél-
getésünkre ebben a témá-
ban, akkor szkeptikusan azt 

mondtam, valószínűleg nem 
fogják ezeket az elvont bevé-
teleket visszaadni. Nagyon 
nem örülök annak, hogy iga-
zam lett – mondta Botka 
László polgármester a Sze-
ged Televízió Téma című hír-
háttérműsorában.

Az iparűzési adó meg-
felezése kapcsán a polgár-
mester hangsúlyozta: az 
iparűzési adó a legkevésbé 
alkalmas arra, hogy segíte-

ni lehessen a bajba jutott 
vállalkozásoknak. – Akinek 
be kellett zárni hosszú időre 
a járvány alatt, annak nem 
volt bevétele, azaz nem tu-
dott mi után iparűzési adót 
fizetni. Nagyon sok eszköz 
lenne a kormány kezében a 
járványügyi védekezésre és 
a vállalkozások támogatá-
sára, lehetne többtucatnyi 
központi adót csökkenteni, 
ehhez képest az egyetlen 
önkormányzati adóhoz nyúlt.

A polgármester elmond-
ta, rövid távon nem kell 
számolnunk azzal, hogy 
veszélyben lenne a szemét-
szállítás, vagy gond lenne a 
közvilágítással. – Rengeteg 
kárt okoztak a városnak 
a kormányzati elvonások. 
Rettentően szigorúan, taka-
rékosan, a jövőre gondolva 
gazdálkodtunk. Polgármes-
terségem alatt minden év-
ben alapokat képeztünk, 
hogy a különböző beruházá-
soknak meglegyenek az ön-
kormányzati forrásai, önré-
szei. Az idei évben a korábbi 
egymilliárd forint helyett 
már csak 500 millió forint 
volt az útalapban, és nem 
vagyok benne biztos, hogy 
erre jövőre is ennyi pénz áll 
majd rendelkezésre. Lassan 
a hétköznapokban is érezni 
fogják a szegediek ezeket 
a kormányzati elvonásokat. 

Ugyanakkor tény, még jobb 
helyzetben vagyunk, mint 
sok más önkormányzat – 
mondta Botka László.

A polgármester azt is 
hangsúlyozta, a Fidesz-kor-
mány az elmúlt tíz évben 
folyamatosan építette le az 
önkormányzatokat, intéz-
ményeket, feladatokat vett 
el, központosította például 

az iskolákat. – A Fidesz-kor-
mány semmilyen autonó-
miát nem tűr, a Fidesz ab-
ban hisz, hogy egy központi 
akarat van, és annak kell 
érvényesülnie. Ez minden-
féle európai, jogállami de-
mokráciafelfogásnak ellent-
mond. Ezért is tény, hogy a 
Fidesz-kormány kihasználta 
a koronavírus-járványt arra, 
hogy tovább szűkítse az ön-
kormányzatok mozgásterét.

Botka László értékelte az 
első országos előválasztást 
is: „várakozáson felüli volt a 
részvétel. Az én várakozáso-
mat is felülmúlta.” A polgár-
mester szerint reményt kel-
tő, hogy a választás után az 
akkori vetélytársak azonnal 
beálltak a győztes jelöltek, 
Szabó Sándor és Mihálik 
Edvin mögé. – Optimista és 
bizakodó vagyok. Azt gon-
dolom, hogy nagyon komoly 
esélye és felelőssége van az 
ellenzéknek. Mindent meg 

fogok tenni azért, hogy Már-
ki-Zay Péter vezetésével az 
ellenzék megnyerje a 2022-
es választásokat.

Botka László elmondta, 
azért támogatja Márki-Zay 
Pétert, mert az eltelt három 
évben, amióta nagyon szoro-
san együtt dolgoznak, meg- 
győződhetett róla, hogy Már-
ki-Zay Péter nemcsak arra 
alkalmas, hogy miniszter-
elnök-jelölt legyen, hanem 
arra is, hogy „demokratikus 
módon, a nemzetet össze-
fogva kormányozza ezt az 
országot”.

Amiről továbbra sem 
mond le Szeged, az az in-
tézményeinek a felújítása: 
uniós támogatást is felhasz-
nálva bölcsődék, óvodák, 
általános iskolák épületeit 
újítja fel egymás után a vá-
ros. – Az első kormányzati 
elvonások idején elmond-
tam, két dologhoz a végső-
kig fogunk ragaszkodni: az 
ország legfejlettebb szociális 
ellátórendszerét semmilyen 
kár nem érheti, a másik az 
eltervezett beruházások 
megvalósítása. Egyetlen be-
ruházást nem kellett leállíta-
nunk. Meggyőződésem, hogy 
az a legfontosabb családtá-
mogatás egy önkormányzat 
részéről, ha olyan intézmé-
nyeket tudunk működtetni, 
ahol a szülők biztonságban, 
jó helyen tudják a gyere-
keket. Folytatódik a kerék- 
párút-hálózat fejlesztése is, 
de folytatjuk a közösségi 
közlekedés és a gazdasági 
utak fejlesztését is.

Jóval kevesebb fejlesztésre, beruházásra lesz pénze Sze-
gednek a kormányzati károkozás, az iparűzési adó meg-
felezése, a gépjárműadó teljes elvétele miatt – mondta 
Botka László polgármester a Szeged Televízió hírháttér-
műsorában.

A Fidesz-kormány 
semmilyen auto-
nómiát nem tűr, a 
Fidesz abban hisz, 
hogy egy központi 
akarat van, és an-
nak kell érvényesül-
nie.

Rengeteg kárt okoz-
tak a városnak a 
kormányzati elvoná-
sok.

Botka László polgármesterrel Balogh Judit hírigazgató beszélgetett a Szeged Televízióban. Fotó: Szabó Luca
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Digital Meets Culture – Kultúrák digitális találkozása   
 

MESTEREMBEREK ÉS FILMESEK

A szerb–magyar pályázat az egyik leginnovatívabb program az utóbbi évek hasonló pályázatai között. Konti-
nuitást teremt egy eltűnőben lévő kor – egykor nagyon népszerű és kedvelt – mesterségei, művészi igénnyel 
megvalósított termékei és a XXI. század modern emberének a régmúlt korok felé hajoló igényei között. Be 
tudja bizonyítani, hogy egy modern panellakásban is lehet helye a háziszőtteseknek, a csipkének, a nemezelt 
daraboknak, egy modern családi ház „elbírja” a népművészeti motívumokat hordozó cserépkályhákat, lehet 
szappant még ma is házilag főzni… Van igény kézzel készített tálakra, kancsókra, bögrékre, hangszerekre, 
papucsokra.
A televízió a saját eszközeivel közelebb hozza a nézőhöz, ezáltal a potenciális vásárlóhoz mind a szakmát, mind 
az alkotót, mind a terméket. Olyan alkotókat – mestereket és művészeket – választottunk, akik szakmájukon 
belül már hírnévvel rendelkeznek, és igyekszünk a perspektíváját is megmutatni, hová fejlődhet az adott szak-
ma, mi biztosíthatja tovább élését.
Hosszú felkészülés vezethetett sikerre. A tavaszon elkezdődött a lehetséges szakmák és alkotók felderítése 
piacokon, kiállításokon, szakmai fórumokon, majd a szakmák kiválasztása után következhetett csak az egyes 
jelöltek felkérése. Volt, aki visszautasította a felkérést (a miértre csak ők tudnak felelni), de a döntő többség 
örömmel állt rendelkezésre.
Látták és láthatják, hogy a legmodernebb felvevőrendszerekkel, több kamerával, sok esetben drónnal és más 
kameramozgató berendezéssel mutatjuk be az adott mestert és művét, aminek az eredménye 15 olyan film, 
amely mindenkor segítségére lehet a szakmai érdeklődőnek is, a portrét kedvelő elkötelezetlen nézőnek is, és 
a tudományos kutatást végzőnek is.
      

HUSRB/1903/33/0094  Az újságcikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg-IPA Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia által. A tartalmáért teljes mértékben a SZÓ-TÉR 
Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy 
a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Gyerekek és felnőttek együtt
faragták a tököt Tarjánban

Töklámpakészítésre invitálta mindenszen-
tek előtt a tarjániakat a Szeged Város Kö-
zösségéért Közalapítvány. Szénási Róbert 
önkormányzati képviselő a közösségépítés 
fontosságát hangsúlyozva elmondta: a min-
dennapok rohanásában néha szükséges 

megállni. A tarjáni Infopontban három éve 
készítettek először töklámpát közösen a 
gyerekek és a felnőttek. Az idei rendezvény 
fővédnöke Szabó Sándor, Szeged szocialista 
országgyűlési képviselője volt. Fotó: Iványi 
Aurél 

Zöldítenek a fenntartható otthonokért

Faültetéssel tesz a fenn-
tartható otthonok ki-
alakításáért az IKV 

Zrt., amely fontosnak tart-
ja, hogy az általa kezelt in-
gatlanok udvarai, parkjai 
egyre zöldebbek legyenek. 
Ezért faültetési programot 
indított saját erőből a Zöld 
város programhoz kapcso-
lódva. Az első fákat – egy 
gömb szivarfát és egy tör-
pe csüngő nyírfát – a Ma-
ros utca 16–20. számú épü-

let belső udvarában ültették  
el.

– Arra szeretnénk felhív-
ni a lakók figyelmét, hogy 
maguk is tehetnek azért, 
hogy szebbé, élhetőbbé te-
gyék otthonaikat, lakókör-
nyezetüket – mondta Dé-
nesné Szűcs Henrietta, az 
IKV Zrt. üzemeltetési igaz-
gatója. A faültetési program 
a Mérey parkban és a Gás-
pár Zoltán utcában folytató-
dik. 

Díszdiplomásokat köszöntöttek
Rendhagyó volt idén a dísz- 
diplomás pedagógusok kö- 
szöntése a városházán, 
mert tavaly a járvány miatt 
nem lehetett megtartani a 
hagyományos rendezvényt, 
ezért most két év díszdip-
lomásait köszöntötték egy-
szerre.

– Szeged városa hálával és 
köszönettel tartozik tanárai-
nak, akiknek áldozatos mun-
kája nyomán generációk nőt-
tek fel. Pedagógusnak lenni 
az egyik legszebb, de ugyan-
akkor az egyik legnehezebb 
hivatás is, hiszen aligha van 
annál nagyobb feladat, mint 
generációkat elindítani az 
élet útján – mondta köszön-
tőjében Nagy Sándor. Az al-
polgármester hangsúlyoz-
ta: Szeged a tudásra, a kul-
túrára építi a jövőt, ezért ki-
emelten fontosnak tekintik 
az oktatást. Az elmúlt évek-
ben bölcsődék, óvodák és is-
kolák tucatjai újultak meg a 
városban, harmadik éve pe-
dig minden általános iskolás 
diák családját tízezer forint-
tal segíti a város a szeptem-
beri beiskolázáskor.

Ugyanígy igyekszik meg-
becsülni pedagógusait is az 
önkormányzat, akik egy élet 
munkájával járultak hozzá 
ahhoz, hogy a szegediek ge-
nerációi legyenek sikeresek 
az életben.

Összesen 154 pedagó-
gus kapott díszoklevelet:

• Arany díszoklevelet (50 
évvel ezelőtt vette át diplo-
máját) 79 pedagógus,

• gyémántoklevelet (60 
év) 29 pedagógus,

• vasoklevelet (65 év) 
43 pedagógus,

• rubinoklevelet (70 év) 
2 pedagógus,

• gránitoklevelet (75 év) 
1 pedagógus vehetett át.

A díszdiplomások nevé-
ben Kocsis Illés aranydiplo-
más és életműdíjas nyugal-
mazott pedagógus mondott 
köszöntet.

– Nagyszerű pályát vá-
lasztottak az itt ülők év-
tizedekkel ezelőtt. A pe-
dagógusok munkájának, 
erőfeszítésének eredményei 
csak hosszú évek után lát-
szanak, amikor egykori, ma 
már révbe ért tanítványokkal 
találkoznak, vagy hírt kapnak 
egy-egy növendékük sikeré-
ről. Ez az igazi visszaigazolá-
sa a munkánknak. Az igazi 
mester ugyanis nem tanítvá-
nyokat nevel, hanem meste-
reket – mondta Kocsis Illés.

Hat szegedi általános iskola
a száz legjobb iskola között

Negyedik alkalommal készítette el a 
Legjobbiskola.hu a magyarországi 
általános iskolák rangsorát, amit az 

utóbbi öt év kompetenciaeredményeire ala-
pozva állítottak össze. 

A 2021-es rangsorban 2428 iskola, 
köztük huszonhat szegedi szerepel. Az első 
százban hat szegedi általános iskola kapott 
helyet. Közülük a legjobb helyezést, a 19. 
helyet a Szegedi Tudományegyetem Gyakor-

ló Gimnázium és Általános Iskola érte el. Az 
első százban szereplő további szegedi isko-
lák (zárójelben a helyezésük): SZTE Juhász 
Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 
(72.), Arany János Általános Iskola (74.), 
Tisza-parti Általános Iskola (82.), Béke Utcai 
Általános Iskola (90.), Alsóvárosi Általános 
Iskola (96.). Bővebb információ a szeged.hu 
portálon.  

Botka László polgármester  
hivatalában fogadta Caroline 

Charette kanadai nagykövetet
A hivatalában fogadta Bot-
ka László polgármester 
Caroline Charette kanadai 
nagykövetet, aki először 
járt Szegeden. 

Jóllehet 2019-ben nevez-
ték ki, a koronavírus-jár-
vány miatt eddig nem 

kezdhette el személyes láto-
gatásait, Caroline Charette 
egyik első útja Szegedre ve-
zetett. 

Először Botka László pol-
gármestert kereste fel a nagy-
követ, majd a Szegedi Tudo-
mányegyetemre látogatott. 

A polgármesterrel foly-
tatott megbeszélésen szó 
esett Szeged fejlesztési ter-
veiről, a befektetési lehető-
ségekről, a tudományos és 

oktatási együttműködésről. 
A nagykövetet különösen ér-
dekelték Szeged nemzetkö-
zileg is példamutató nemzet-
közi programjai, így például 

az épülő geotermikus fűtési 
rendszer, a középületek 
napelemmel való ellátása és 
az elektromos tömegközle-
kedés fejlesztése.

Nagy Sándor alpolgármester a városháza dísztermében 
köszöntötte a jubiláló pedagógusokat és adta át a dísz-
diplomákat. Fotó: Iványi Aurél 
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Az ország legmenőbb
görparkja épül a ligetben

Medence, egyenes, 
piramis és dön-
tött wallie korlátok 

és szegélyek – egy helyen, 
de mégis külön a flow és a 
street rész. Olyan görpark 
épül Újszegeden a ligetben, 
hogy még Tony Hawk profi 
amerikai gördeszkás is elé-
gedetten biccentene.

A pálya alkalmas lesz 
minden extrém sport – gör-
deszkázás, görkorcsolyázás, 
rollerezés, biciklizés – gya-
korlására. Gördeszkások 
építik, olyanok, akik láttak 
már ilyet. Két külön része 
lesz a görparknak, az egyi-
ken az utcai elemek lesznek 

többségben, a másik meg a 
flow, a medencés rész lesz.

A pálya építése a 
zsaluzásnál, a vasalás-
nál tart, a földmunka már 
megvan, december elejére 
szeretnének készen lenni 
mindennel – mondta a pá-
lya tervezője, Barna Ádám, 
aki maga is gördeszkás. Az 
egyik idom oldalán meden-
cecsempékből mozaikokat 
raknak ki, a Nagyáruház be-
járatánál lévő nap, a Tisza 
lesz látható az idomon – így 
tisztelegnek Szeged előtt. A 
kivitelező, az Inno-Beton Kft. 
vezetője, Herédi László ezt 
azzal egészítette ki, hogy kü-

lönleges zsaluzási technikát 
használnak a pálya kialakí-
tásánál.

– Ezért hívtunk külföld-
ről szakembereket a pálya-
építéshez. Büszke vagyok 
arra, hogy harminc év alatti 
srácok dolgoznak ezen a 
pályán. Tőlük kapunk majd 
olyan műszaki produktumot, 
ami bárhol megállja a helyét 
Európában – mondta Heré-
di.

Mihálik Edvin, Újszeged 
önkormányzati képviselő-
je arról beszélt, előzetesen 
nem gondolták, hogy ekkora 
lesz az érdeklődés.

– Örülök, hogy jól halad-
nak a munkákkal, és annak 
is, hogy a gördeszkásoknak, 
görkorcsolyásoknak minden 
szempontból magas színvo-
nalú görparkot alakíthatunk 
ki – mondta Mihálik Edvin.

Olyan hozzáértő fiatalok építik Újszegeden a görparkot, 
akik maguk is deszkáznak. A beruházás 85 millió forintba 
kerül, amiből 55 millió forintot biztosít saját forrásából az 
önkormányzat, 30 millió forintot pedig az Aktív Magyaror-
szág Program ad.

Megszüntette a város
az áldatlan állapotokat
Leaszfaltozták a Petőfi Sándor sugárúti bölcsőde bejáróját,  

és járdát is építettek a szülőknek

Két bejárata is van a 
Petőfi Sándor sugár- 
úti bölcsődének, az 

egyik a Móra utca felől, a 
másik pedig a névadó su-
gárút felől. A szülők jelentős 
része erről az oldalról vitte a 
gyermekét bölcsődébe, mert 
be lehetett hajtani autóval 
és könnyebb volt ott megáll-
ni – a körülményekhez ké-
pest. A körülmények pedig 
évtizedeken át olyanok vol-

tak, hogy ha indokolni kellett 
a SUV-ok szükségességét, 
akkor elég volt erre a bejá-
róra mutogatni, kátyús volt, 
egy-egy nagyobb eső után 
sehova nem folyt le a víz, ha-
talmas pocsolyákon kellett 
átgázolni. Ugyanakkor az is 
rendre problémát jelentett, 
hogy az ott lakók sem tud-
tak rendesen megállni, rész-
ben a szülők miatt sem, azaz 
sok gondot kellett egyszer-

re megoldani. A bejáró nem 
önkormányzati út, hanem a 
szomszédos lakásszövetke-
zeté, így velük kellett egyez-
kedni a felújításról. És hosz-
szú éveken át ők nem akar-
ták, hogy változzon a helyzet.

Közben a lakók azt sze-
rették volna elérni, hogy a 
körülményekhez képest kul-
turáltan tudjanak parkolni, 
az ott lévő garázsokat ren-
desen meg tudják közelíteni. 

Végül mindenre lett megol-
dás.

– Ahhoz, hogy Szeged vá-
rosa rendbe tehesse az utat, 
szolgalmi jogot jegyeztetett 
be a területre. A munkála-
tokhoz szükséges forrást, 
húszmillió forintot az önkor-
mányzat biztosította. Ebből 
az összegből elvégezték az 
érintett terület csapadék-
víz-elvezetését, a csatorna-
bekötését, a bölcsődéhez 

vezető út aszfaltozását, 
valamint járda is épült – 
sorolta Koromné Fenyvesi 
Rózsa, a városrész önkor-
mányzati képviselője, hogy 
mi mindent újítottak fel, 
amikor rendbe rakták a be- 
járót.

– Lényegesen könnyebb 
lesz így elhozni a gyereket. 
Az út minőségének nagyon 
örülök, akár bringával is 
könnyen be tudok jönni a 
kapuig. Az nagy könnyebb-
ség, hogy eltűntek a gödrök, 
hogy nem lesz sár – mondta 
Rácz István. Az apuka azt is 
mondta, jól és hamar meg-

csinálták a bejárót. – Nem 
ez volt a hosszú, hanem az 
előtte lévő időszak – hang-
súlyozta. 

Király Sándorné, a Sze-
ged Bölcsődéi és Gyermek-
jóléti Központja igazgatója 
is arról beszélt, hogy most 
ősszel végre sikerült egy év-
tizedes problémát orvosolni. 
– Most már az ételszállító is 
sokkal könnyebben jön be. 
Emiatt is nagyon fontos volt 
már ez a felújítás – jegyezte 
meg az igazgató.

A lakók kérésére is lesz 
megoldás – valamikor. A 
sorompó helye, amivel lezár-
ják a területet, ki van hagy-
va, egyelőre. Amíg elkészül, 
táblák figyelmeztetnek arra, 
hogy nem lehet csak úgy 
parkolni az udvarban. A so-
rompó egyébként reggelente 
és délutánonként, amikor 
hozzák-viszik a gyerekeket, 
fel lesz nyitva.

Hosszú ideig kellett a lakásszövetkezettel egyezkedni ar-
ról, hogy elkezdhessék a felújítást. Végül az önkormányzat 
által biztosított húszmillió forintból bő másfél hónap alatt 
elkészültek a munkákkal.

Járdát is kialakítottak, korábban ez sem volt rendesen 
kiépítve.

Ott van a fán a tábla: magánterületre hajtunk be, nem lehet itt hosszasan várakozni.

Megbeszélés a ligetben. Balról jobbra: Herédi László, a kivitelező Inno-Beton Kft. vezetője, 
Mihálik Edvin, Újszeged önkormányzati képviselője és Barna Ádám, a pálya tervezője. Fotó: 
Iványi Aurél 
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Beírták a nevüket Szeged történetébe
A Holtzer családdal indított kiállítássorozatot a felejtés megállításának szándékával a Szegedi Zsidó Hitközség

A holokauszt drámaian 
új helyzetet teremtett 
1945 után a vidék 

Magyarországán azzal, hogy 
az ott élő közel 450 ezer 
zsidó származású magyar 
honfitársunkat náci haláltá-
borokba hurcolták és nagy 
többségüket meggyilkolták. 
A zsidó múlt felejtése ezzel 
vette kezdetét az ország-
ban és Szegeden is. Pedig 
Szeged életében az 1700-
as évek második felétől egy-
re komolyabb szerepet ját-
szottak a zsidók, akiknek 
a társadalmi felemelkedé-
se egybeesett az ország de-
mokratizálódásával és pol-
gáriasultságának előrehala-
dásával.

A Szegedi Zsidó Hitköz-
ség a felejtés megállításá-
nak szándékával indította 
útjára az Eltűnt családok 
nyomában című kiállításso-
rozatot, amelynek első része 
a Holtzer családról szól. A 
Holtzerek című családtör-
téneti kiállítás nemrégiben 
nyílt meg az új zsinagóga 
kiállítótermében. A tárlat-
nyitón elsőként Lányi Pál, a 
helyi zsidó hitközség kutató-
ja beszélt az egykori szegedi 
nagypolgári családról.

A família itteni történe-
te több mint kétszáz éves. 
Holtzer Salamon kétszáztíz 
éve született, és 1848-ban 
alapított Szegeden céget, 
ami kiindulópontja lett az 

ezt követően egyre jobban 
terebélyesedő családi vállal-
kozásnak.

Lányi Pál beszédéből 
kiderült, hogy a családi va-
gyon igazi nagy gyarapítója 
Holtzer Salamon elsőszülött 
fia, Jakab volt, aki testvéreit 
kifizetve lett a családi vállal-
kozás örököse.

A család szegedi helyi 
értékét jól mutatja, hogy 
textilkereskedelemmel fog-
lalkozott, bankot és kaszinót 
alapított. Nevük hosszú évti-
zedekig szerepelt a virilisták, 
vagyis a legnagyobb helyi 
adófizetők között, sőt ezen 
a listán mindig az első tízben 
voltak.

Holtzer Jakab viszonylag 
fiatalon, 1906-ban elhunyt, 
örökét felesége vette át, és 
remekül irányította az egyre 
nagyobbra duzzadó csalá-
di céghálózatot. A város-
ban áruházat működtettek, 
vállalkozásaik behálózták 

Bácska és Bánát jelentős 
részét.

Ezért is érte őket komoly 
csapásként a trianoni bé-
keszerződés, ám az üzlet 
újjászervezésével úrrá lettek 
a gondokon. Komoly hitéle-
ti tevékenységet folytattak, 
rendkívül jelentős összeggel 
támogatták az akkor épülő 
zsinagógát, ami hamarosan 
120 éves lesz.

– Ugyancsak komoly ösz-
szeggel segítették a szegedi 
Széchenyi-szobor felállítá-
sát. A család nem sokkal 
az első világháború kitöré-
se előtt, 1911-ben nemesi 
rangot kapott, amire nagyon 
büszkék voltak – ezt már 
Frauhammer Krisztina nép-
rajzkutató, a kiállítás kurá-
tora mondta el a megnyi-
tón. Kiderült az is, intenzív, 
több hónapos kutatómunka 

előzte meg a Holtzer-kiál-
lítás megnyitóját, amihez 
sok segítséget nyújtottak a 
család külföldön élő tagjai. 
Mellettük három levéltárból 
gyűjtötték össze a kiállítás 
anyagát és az ahhoz szük-
séges tudnivalókat: a Ma-
gyar Nemzeti Levéltárból, a 
Csongrád-Csanád Megyei 
Levéltárból és egy London-
ban működő, kifejezetten a 
holokauszttal foglalkozó le-
véltárból.

A Holtzer család más mó-
don is beírta a nevét Szeged 

történetébe. Holtzer Tivadar 
alapította meg az első helyi 
labdarúgóklubot, a Bástyát, 
ő épített 1912-ben atlétikai 
pályát Szegeden, és ugyan-
csak a családhoz kötődik a 
mai Partfürdő területén ki-
alakított strand megépítése 
is.

Az Eltűnt családok nyo-
mában – a Holtzerek című 
családtörténeti kiállítás 
2022. január 31-ig tekinthe-
tő meg az új zsinagóga kiállí-
tótermében.

Bod Péter 

Eltűnt családok nyomában – a Holtzerek című családtörténeti kiállítás megnyitója az új zsinagógában. Fotók: Szabó 
Luca

Lányi Pál, a helyi zsidó hit-
község kutatója elmondta: 
Holtzer Salamon 1848-ban 
alapított céget Szegeden.

Ma keveseknek mond valamit a Holtzer családnév, noha 
korábban pontosan tudták a szegediek, hogy kik voltak ők 
és milyen szerepet játszottak a város életében. Az eltűnt 
családok újra megtalálása, az emlékezés a célja a Szegedi 
Zsidó Hitközség nemrégiben indított kiállítássorozatának.

Családi fotó 1.

Családi fotó 2.

A családfa. 
Holtzer Tivadar alapította meg az első helyi labdarúgóklubot, a Bástyát, ő épített 1912-
ben atlétikai pályát Szegeden. 
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Veczkó József: Mindig támaszom volt a feleségem
November 4-én ünnepelte a 95. születésnapját a szegedi pedagógus

– Sok minden történt a 95 
év alatt. 1926-ban szület-
tem Zalavégen szegény pa-
raszti családban. Itt szerez-
tem meg a becsületes, szor-
gos munka példáját, ami 
meghatározó volt egész éle-
temben. Tanítóképzőt végez-
tem, előbb Zalában, majd 
Kecskeméten dolgoztam ne-
velőtanárként. Létrehoztam 
az Ideggondozó és Lélektani 
Állomást. Meghatározó sze-
repet kapott az életemben 
mások segítése, különösen 
a hátrányból indulóké.

– Felsőfokú tanulmánya-
imat az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen végeztem. 
1962-ben a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Ne-
veléstudományi és Lélektani 
Intézetébe kerültem. 1965-
ben szereztem doktori foko-
zatot. 1970-ben az újonnan 

megalakuló pszichológiai 
tanszék adjunktusa lettem, 
majd 1975-től egyetemi do-
censként dolgoztam a tan-
széken. Emellett 1962-től 
a szegedi zeneművészeti 
főiskolán zenepszichológi-
át és pedagógiát oktattam. 
Főiskolai jegyzetet, könyvet 
szerkesztettem és zenei fo-
lyóiratokban publikáltam. Az 
1980-as évektől speciális 
kollégiumot vezettem egye-
temi hallgatók részére a Be-
vezetés a pszichológiai kuta-
tás és módszertana, illetve a 
Gyermek- és ifjúságvédelem 
pszichológiai kérdései téma-
körben.

– Kutatási területem volt 
az iskola pszichés klímá-
ja, a tanulási motívumok. 
Tapasztalataimat, kutatási 
eredményeimet a Gyerekek, 
tanárok, iskolák című köny-

vemben összegeztem. Majd 
a szociokulturális ártalmak 
és személyiségzavarok ösz-
szefüggése gyermek- és 
ifjúkorban témakörben vé-
geztem kutatásokat, vala-
mint a gyermekvédelemmel 
összefüggő pedagógiai és 
pszichológiai kérdésekben 
készítettem vizsgálatokat. 
Fontosnak tartottam, hogy 
megújuljon a gyermekvé-
delmi munka, ezért írtam a 
Gyermek- és ifjúságvédelem 

jegyzetemet. A Gyermek- és 
ifjúságvédelem alapjai, va-
lamint A gyermekvédelem 
pszichológiai és pedagógiai 
alapjai című könyvemet az 
egyetemi hallgatóknak és 
a szakmában dolgozóknak 
szántam, hogy új irányt ve-
gyen a téma. A Gyermek- és 
ifjúságvédelem, a Család- és 
gyermekérdekek, valamint 
a Gyermekvédelem pszi-
chológiai és pedagógiai né-
zőpontból című könyvem a 

társadalmi, családi és gyer-
mekérdekek összefüggését 
tárja fel. 

– Egyetemi oktatási éveim 
alatt igyekeztem átalakíta-
ni az oktatást. Az egyoldalú, 
ismeretközpontú szemlélet 
helyett a gyermekközpontú 
gondolkodást, tanítást szor-
galmaztam. Ezt szolgálta 
1962-től a pszichológiai gya-
korlat a laborban, ahol a hall-
gatók gyakorlatokat végez-
hettek különböző gépekkel, 

valamint ennek keretében 
óvodába, általános és közép-
iskolába mentek pszichológi-
ai, pedagógiai gyakorlatra. 

– Nagy megtiszteltetés 
volt számomra, hogy dékán-
helyettes lehettem, a bölcsé-
szettudományi kar szakmai 
irányításában vehettem részt. 
1989-ben nyugdíjba vonul-
tam, de a tanítványaimmal 
ma is kapcsolatban vagyok. 

– Sokféleképpen ismerték 
el a munkámat. Kiemelném a 
hallgatókkal kialakított egyen-
rangú kapcsolatot, amely 
nagyon sokat adott mindany-
nyiunknak. Mintegy hatezer 
hallgatót oktattam, 1800 
szakdolgozat elkészítésében 
segédkeztem és 80 dokto-
ri disszertáció megírásában 
működtem közre. Büszke 
vagyok a Várkonyi Hildeb-
rand Dezső-díjra és az ELTE 
gyémántoklevelére, melyet 
a diploma 60. évfordulójára 
kaptam kiváló szakmai tevé-
kenységemért. Ezt az életutat 
Ibolya feleségem nélkül nem 
tudtam volna végigjárni. Ma 
is egymás támaszai vagyunk.

Örülök, hogy Szegeden élhettem meg ezt a szép kort. A vá-
ros és az egyetem tette lehetővé, hogy szabad szellemben, 
motiváltan járhassam be az emberi és szakmai utamat – 
mondta Veczkó József szegedi pedagógus, pszichológus, 
egyetemi docens, akinek megközelítőleg ötven publikáci-
ója, jegyzete és könyve jelent meg.

Mezítláb az iskolába
Huszonöt évig tanított az újszegedi Móricz-iskolában Törökné Retkes Franciska

Az 1935-ben született 
Törökné Retkes Fran-
ciska 1955-ben kap-

ta meg a tanítói diplomáját. 
Lapunknak elmondta, hogy 
1954-ben érettségizett az ál-
lami kiskunfélegyházi tanító-
képzőben.

– Abban az időben egé-
szen más volt a szokás. 
Igyekeztek gyorsan képezni 
a fiatalokat a rendszernek. 
Az érettségi után egy évig 
gyakorlótanítottam a vezető 
tanító felügyelete mellett Or-
goványban egy tanyai iskolá-
ban, ahol második és negye-
dik osztályosokat oktattam. 
Így készültünk a képesítő 
vizsgára – kezdte élettörté-
netét Törökné Retkes Fran-
ciska, aki miután megkapta 
a diplomáját, kis kitérő után 
1957-ben került a családjá-
val Szegedre.

Gyermekkorára visszaka-
nyarodva arról mesélt a vas-

diplomás pedagógus, hogy a 
mai fiatalok elképzelni sem 
tudják, hogyan jártak iskolá-
ba, milyen körülmények kö-
zött tanultak a háború előtt 
a diákok.

– Szegény paraszti csa-
ládból származom. Édes-
anyámék kilencen, édes-
apámék négyen voltak 
testvérek, és csak addig jár-
tak iskolába, amíg mezítláb 
lehetett menni. Ha bejött a 

hideg, a fagy meg a hó, ak-
kor otthon maradtak. Nem-
csak a szüleink, hanem még 
mi is mezítláb jártunk kisgye-
rekként iskolába a húgom-
mal, Erzsébettel. Az, hogy a 
testvéremmel együtt peda-
gógusok lettünk, a szüleink 
mellett nagyban köszönhető 
Bense György tanítónknak, 
aki felfigyelt ránk – mondta 
Törökné Retkes Franciska.

Szegeden nyolc évig ta-
nított harmadik és negyedik 
osztályosokat a Zrínyi Ilona 
Általános Iskolában, majd 
1965-től a nyugdíjba vonu-
lásáig az újszegedi Móricz 
Zsigmond Általános Isko-
lában tanított elsősöket és 
másodikosokat.

– Nagyon jó közösség 
volt a Móriczban, amit egy 
kiváló igazgató, Csanádi 
Géza vezetett. Az iskola 
volt a második otthonom a 
tanítványaimmal és a mun-
katársaimmal. Itt tanítottam 
negyvenegyes létszámú osz-
tályt is, de a tanítványom 
volt Nagy Bandó András lá-

nya, Natália is, aki egy édes, 
aranyos kislány volt, mint 
ahogy az egész családja. 
Bandóékkal azóta is tartom 
a kapcsolatot. Amikor Ban-
dót megválasztották Orfű 
polgármesterének, levélben 
óvtam, hogy nem való neki 
a polgármesterség. Igazam 
lett, mert tíz hónap után le-
mondott – mondta Törökné 
Retkes Franciska, aki har-
minchat év tanítás után, 
1990-ben vonult nyugdíjba.

A mostani oktatáspoliti-
káról nagyon rossz vélemé-
nye van. – Borzasztó, ami 
jelenleg folyik az iskolákban 
és az országban. Semmibe 
se veszik azt a várost, ami-
nek nem fideszes a vezető-
je. Ezektől elvonják a pénzt, 
majd közlik, gazdálkodja ki 
az elvonást. Az a szomorú, 
hogy a Fidesz mindig min-
dent meg tud magyarázni 
– mondta a vasdiplomás 
pedagógus, aki hatvanöt éve 
kapta meg a tanítói okleve-
lét.

Szabó C. Szilárd

Nagyon rossz véleménye van a mostani oktatáspolitikáról 
Törökné Retkes Franciska szegedi tanítónőnek, aki a na-
pokban vette át a vasdiplomáját a városházán.

Törökné Retkes Franciska szegedi tanítónő negyven-
egyes létszámú osztályt is tanított a Móricz Zsigmond 
Általános Iskolában. Fotó: Iványi Aurél 

Veczkó József a feleségével, Ibolyával. Fotó: Szabó Luca 

Amikor 1953-ban 
meghalt Sztálin, 
kivezényeltek ben-
nünket az iskola 
folyosójára, ahol 
szomorúan kellett 
álldogálnunk. Gye-
reklányok voltunk, 
és emlékszem, alig 
bírtuk ki nevetés 
nélkül.
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Egy személy – egy könyv 
Szegeden divat az olvasás!

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Sza-
bó Éva Andrea, a Belvárosi mozi vezetője Jón Kal-
man Stefánsson Menny és pokol című trilógiáját  
ajánlja.

GYerekkorom óta folyamatosan olvasok, nem 
is emlékszem arra az időszakra, amikor még 
nem… Azt hiszem, magam jöttem rá az ízére: 

hogy mennyire ki tud kapcsolni, átvinni egy másik, képze-
letbeli, de mégis valóságosnak tűnő világba. Emlékszem lá-
zas éjszakákra, amikor a paplan alatt, elemlámpa fényénél 
olvastam. Ma is azokat a könyveket szeretem a leginkább, 
amelyek magukkal sodornak, nem eresztenek, szinte ben-
nük élek.

Legutóbbi nagy élményem, felfedezésem Jón Kalman 
Stefánsson Menny és pokol trilógiája, amit a pandémia mi-
atti bezártságban olvastam.

A múlt században, Izland kemény, barátságtalan, kiet-
len tájain játszódó történetben egy kamasz fiú kalandja-
it követhetjük nyomon. A másik főszereplő az 1900 körüli 
évek Izlandja, az elszigetelt, távoli világ, ahol az egész élet 
alapja, az emberek mozgatója az óceán és az időjárás – 
ezek a gyakran életveszélyessé változó elemek szervezik 
a társadalom működését. A túlélés ára a kemény, nap-
hosszat tartó munka, a küzdelem az óceánnal, hogy minél 
több halat tudjanak kifogni, mert a hal a minden, az élet  
alapja.

Ami enyhülést hoz és elviselhetővé teszi az életet, az a 
kávé, és a 
költészet. A 
fiú sorsa ösz-
szefonódik a 
könyvekkel, a 
szavakkal, az 
irodalommal. 
A történet ké-
pei, gondola-
tai az emberi 
é r z é s e k r ő l 
b e s z é l n e k , 
néhol súrol-
va, de sosem 
átbillenve a 
k ö z h e l y e k 
felé. Amikor 
becsukjuk a 
regényt, úgy 
tűnik, itt min-
den egyszerre 
szólt egy kalandos, néha kegyetlen, néha felemelő, valósá-
gos világról, ami ugyanakkor átlényegült tiszta költészetté.

*
Az 1963-ban Reykjavíkban született Jón Kalman Stefáns-

son Izland egyik legfontosabb kortárs szerzője, akit négy-
szer jelöltek az Északi Tanács Irodalmi Díjára, egyik könyvét 
pedig a Man Booker nemzetközi díjára. Regényeit számos  
európai nyelvre lefordították.

A Menny és pokol című trilógia születéséről így nyilat-
kozik az Elle magazinnak: „Írás közben elkapott egy örvény 
és nem eresztett, egyáltalán nem tudtam kontrollálni. Nem 
láttam, merre haladok, folyamatosan újabb nem várt karak-
terek jelentek meg a szemem előtt. Ez jól hangzik, minden 
leírt szó reményt adott, aztán egy hét múlva visszaolvasva 
rájöttem, hogy szinte a fele szemét. Az egyik legfontosabb 
dolog munka közben a folyamatos kételkedés, hogy foly-
ton kérdőjelezd meg magad. Folyamatosan egyensúlyozni 
kell aközött, hogy higgy magadban, miközben kétségeid 
vannak magaddal szemben. A folyamatos kételkedés a leg-
jobb barátja minden művésznek. Amint eltűnnek a kérdője-
lek magaddal és a munkáddal kapcsolatban, lehúzhatod a  
redőnyt.”

Jón Kalman Stefánsson Menny és pokol című trilógiája a 
Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Kopasz Mártára emlékeztek

SZáztíz éve szü-
letett és tíz év-
vel ezelőtt, ki-

lencvenkilenc éves korában 
hunyt el Kopasz Márta festő- 
és grafikusművész, akit 1997-
ben választottak Szeged dísz-
polgárává.

– Még Ferenc József ural-
kodott, amikor született, IV. 
Károly idején volt kisiskolás, 
megérte az őszirózsás forra-
dalmat, a Tanácsköztársasá-
got, túlélte az ötvenes éveket, 
a Kádár-rendszert, majd a 
rendszerváltást is – elevení-
tette fel élettörténetét Szalay 
István. Szeged egykori pol-

gármestere arról is beszélt, 
hogy Kopasz Márta kör alakú 
életpályát írt le, ami Szegedről 
indult és ide is tért vissza.

– Itt született és itt is pi-
hen, a Belvárosi temetőben. 
Közben bejárta egész Euró-
pát. Ő is, és az alkotásai is, 
amelyek vitték a város hírne-
vét. Összesen 183 műalkotás 
köthető a nevéhez, ex librisek, 
grafikák, illusztrációk – emlé-
kezett Szalay István.

Szeged nevében Szécsé-
nyi Rózsa önkormányzati kép-
viselő helyezte el a város ko-
szorúját az egykori szülőház 
falán. Koszorúztak a Kisgrafi-

ka Barátok Köre szegedi cso-
portjának, valamint a Szegedi 
Szépmíves Céh tagjai is.

A Somogyi-könyvtár első 
emeleti közösségi terében 
kiállítás nyílt Kopasz Márta 

emlékére. A Kisgrafika Bará-
tok Köre szegedi csoportja így 
emlékezik a kör alapítójára, 
valamint tanítványára, László 
Anna grafikusművészre, aki 
most lenne hetvenöt éves.

Száztíz éve született Kopasz Márta festő- és grafikusmű-
vész, Szeged képzőművészeti életének egyik legegyénibb 
hangú alkotója. A város nevében Szécsényi Rózsa önkor-
mányzati képviselő helyezett el koszorút annak a háznak 
a falán, ahol Szeged díszpolgára született. 

Séta a százéves kislánnyal 
Az előadás generációkon átívelő hódolat Szeged városa előtt

Ebben az évadban Gi-
mesi Dóra, az Időfutár 
szerzője kifejezetten a 

szegedi bábszínház felkéré-
sére írta meg a város száz 
évének történetét felölelő 
Százéves kislány című dara-
bot. Különlegessége, hogy 
Fekete Gizi, a Szegedi Nem-
zeti Színház Jászai Mari-díjas 
színésznője játszik benne. 

– Az előadás generáció-
kon átívelő hódolat Szeged 
városa előtt. Egy dédunokát 

és a dédmamáját látjuk, 
miközben a dédmama éle-
tének száz évéből is felvil-
lannak szegedi részletek 
– fogalmazott Schneider 
Jankó, a bábszínház művé-
szeti vezetője.

– Nyolcéves kortól a 
nagyszülőkig, dédszülőkig 
mindenkinek érdekes, ké-
zen lehet fogni az unokákat, 
és eljöhetnek megnézni ezt 
a családtörténetet – mond-
ta Kiss Ágnes. A bábszínház 

igazgatója hozzátette, eb-
ben az előadásban a bábo-
zás sokféle technikája közül 
síkbábokat használnak, így 
olyan hatást kelt, akár ha 
leülnénk a nagymamánkkal 
és fellapoznánk a családi 
fényképalbumot. Így jelen-
nek meg Szeged utcái, terei, 
parkjai, és a dédnagymama, 
Fekete Gizi a dédunokát 
játszó Sperger Anna bábszí-
nésznek mesél.

Hangsúlyos az emberi 
kapcsolat, hiszen a gyerek-
lány és a dédnagymama is 
magányosnak érzi magát, 
majd egymásra találva fel-

fedezik a várost, és ezen ke-
resztül rájönnek, hogy nem 
is olyan magányosak. Az élő 
szereplők mellett a helyszí-
nek is megelevenednek: a 
dóm például csokornyakken-
dőben táncol tova.

Előadásnapok: novem-
ber 7., 9., 10., 11., 12., 13. 
és 14., 14.30 óra. Az előa-
dáshoz november 7-én, va-
sárnap 15 órakor tematikus 
séta is kapcsolódik a Tour- 
inform szervezésében. A  
kétórás program részvételi 
díjas és regisztrációhoz kö-
tött, a Kövér Béla Bábszín-
ház elől indul.

Mindenki időutazhat a Százéves kislánnyal, aki november 
7-én, vasárnap a Kövér Béla Bábszínháztól Szeged utcáin, 
terein és parkjain sétál át kerek száz esztendőt.

A város nevében Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő 
helyezett el koszorút. Szeged díszpolgárának, Kopasz Már-
tának a szülőházán, a Dózsa György utcában öt évvel ezelőtt 
helyezett el emléktáblát az önkormányzat. Fotó: Szabó Luca

A Százéves kislány főszereplője, Fekete Gizi, a Szegedi Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze Sperger Anna 
bábszínésszel. 
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Terítve van a médiapiac nagyasztala, té-
vécsatornák, helyi adók, KESMA, még 
független lapok, a Facebook és társai, 

azaz hírhiányban nem szenvedünk. Inkább 
iránytű, de legalábbis zavarszűrő kellene, 
hogy a fake news kavargó világában meglás-
suk az arra érdemeset. 

Itt van a legújabb magyar szuperfilm, 
ami vagy Oscar-, vagy Arany Málna-díjat fog 
nyerni, de nézőszámcsúcsot idehaza garan-
táltan nem ér el (tetszettek volna a mozikat 
is államosítani), esetleg Lengyelországban. 
(Ez egy barterüzlet, kifizetjük a vonatjegyet 
a békemenetre, ezért hálából megnézik a 
filmet.) Büszkén számoltak be a híradók a 
megnyitóról, amelyen ott volt a NER színe-ja-

va. Bár nemrég kezdték el vetíteni a filmet, 
sokan már ki is fejtették véleményüket az 
Internet Movie Database-en (IMDb), a leg-
nagyobb internetes filmes adatbázisban. Az 
értékelések zöme egyelőre nem túl fényes, a 
film ugyanis 1,3-en áll a tízes skálán.

Közkívánatra – ez volt a bevásárló akci-
ók jelszava, ma Önök kérték! címmel megy 
nosztalgiaműsor a Dunán, ahol gyakran va-
lódi művészi teljesítményeket is láthatunk. 
De a NER-lovagok kéretlen trükkjei hajazzák 
David Copperfield világszámait is. Nem ad 
pénzt Brüsszel? Sebaj, veszünk fel – drágán 
– hitelt keletről, nehogy valamelyik lovagunk 
zsebe üressé váljon. Van mááásik! – ezt 
Eötvös Gábor zenebohóc még büszkén je-
lentette ki. De ma? Csak nem menekülhet 

mindenki Spanyolországba! Többen már a 
pereputty-adótól is idegösszeomlást kaptak, 
pedig az nem érkezik hamarabb májusnál.

Aki 1998 és 2011 között munkavállaló 
volt, bizonyára emlékszik a magánnyug-
díjpénztárakra. 2011-es megszüntetésük 
meglehetősen nagy port kavart és heves ér-
zelmeket váltott ki a médiában és az embe-
rek körében egyaránt. Ez sokakat igencsak 
kellemetlenül érintett, ráadásul az emberek 
magánnyugdíj-takarékoskodásába vetett bi-
zalmát is alapjaiban rendítette meg, mivel 
sokan félnek ma is attól, hogy az önkéntes 
alapon fizetett megtakarításukat bármikor 
elveheti az állam.

A magánnyugdíjpénztárakban ugyanis 

személyre szólóan gyűlt a megtakarítás egy 
elkülönített számlán, amelyről folyamatosan 
küldték a kimutatásokat, míg az állami nyug-
díjról nem kapunk rendszeres információt. 
Éppen ezért mindenki teljes joggal érezhette 
azt, hogy ez a pénz már az övé, az állam pe-
dig elvette tőle. Ezek az ígért egyéni számlák 
azóta sem jöttek létre az állami rendszerben.

Államosították, ellopták, megvédték, 
megszüntették – sokféleképpen jellemzik 
ma is ezt a 2011-es kormányzati döntést, 
amelynek értelmében a hárommillió tagot 
számláló, 3000 milliárd forint vagyont keze- 
lő magánnyugdíjpénztári rendszert átalakí-
tották úgy, hogy a tagokat átirányították az 
állami rendszerbe, hacsak nem nyilatkoztak 
arról, hogy maradni szeretnének. A tagok 
körülbelül 5 százaléka maradt, akiknek a 
megtakarítása duplájára növekedett a tíz év 
alatt.

Jön a választás, működik a bankóprés. A 
nyugdíjasok, tanárok, egészségügyiek, kato-
nák stb. számolatlanul kapják a pénzeket, 
pótlékokat, emeléseket, itt van már a Kána-
án! De az infláció sem hagyja magát, európai 
elsőként zárja az évet, kilőve a magyar ver-
senyautó mind a négy kerekét. Kit érdekel a 
jogállamiság? Lezsírozzák a kádereket, beiz-
zítják a gyűlöletet, békemenetet szerveznek 
a békés egymás mellett élés helyett.

Tessék tehát választani: bábok legyünk 
vagy szabadok?

Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Tisztelt Olvasóink! 
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot 
arra, hogy az észrevételeket, olvasói le-
veleket rövidítve, szerkesztett formában 
adja közre.

Egy kép, két mondat

Alacsonyan szállnak a vadlibák a Gát utcában. Szeged színesen szép. Fotó: Molnár Janka

Nézd meg jól, kivel vitatkozol!

Megszülettünk, és ha 
szerencsénk van 
(szeretetre méltó 

család és rokonság, egész-
ség, biztos anyagi háttér 
etc.), akkor még hosszú és 
boldog életet is élhetünk. 
Aki túl gyorsan válik felnőt-
té, az elveszíti annak lehe-
tőségét, hogy gondtalanul 
és „felelőtlenül” viselkedjék, 
és ne legyen élete valami ré-
misztő, csapásokkal teli út-
vesztő, ami vissza nem térő, 
egyedülálló izgalmakkal szí-
nesíthette volna gyermekko-
rát. Ugyanakkor La Fontaine 
figyelmeztető felszólítását 
se lehet elfelejteni, jelesül: 
„Óvakodj tőle, bármeddig is 
élj, hogy embert külsejéről 
ítélj!”

Az egyik legfontosabb 
emberi tulajdonság a sze-
retet. Ezt minden ember 
megértheti és megélheti, ha 
őszintén fordulunk feléjük, 
mert a szeretet kulcs lehet 
mindenre. Persze egy idő 
után minden fiatal vágya, 
hogy sikeres, netán híres le-
gyen. Meglátásom szerint a 
siker kulcsa az önbizalom, s 
annak folyamatos erősítése.

Csak lenni még nem élet! 
Nem önmagában az élet az, 
ami fontos lehet, hanem 
hogy jól éljük le az életün-

ket, amely során mindent 
a hosszan tartó várakozás 
előz meg, s persze a várako-
zással járó türelem, vagy ép-
pen gyötrelem. Jó várakoz-
ni, várakozásban élni, mert 
ez az állapot sejteti a jövőt, 
előre visz, lendületet ad, és 
persze időt követel és időt 
nyújt, mert ez maga az élet. 
Az más kérdés, hogy milyen 
kimenetele lesz várakozá-
sunknak. A beteljesült vá-
rakozás napfényes tavaszt 
varázsol lelkünkben.

Hofi Géza humorista 
mondta: „A világon az em-
beri ész van a legjobban 
szétosztva. Persze, minden-
ki meg van győződve róla, 
hogy neki egy kicsivel több 
jutott.” Számomra a boldog-
ság egyenlő magával a léte-
zéssel, minden adott pilla-
nat megélésével. „Ha pedig 
keresgéled a boldogságot, 
akkor nem vagy boldog” – 
mondta Benedict Cumber-
batch színész.

Életünk során fontos mo-
mentum a megbocsátás. A 
gyenge nem tud megbocsá-
tani, ez az erősek tulajdon-
sága. Igaz, szándékában, jel-
lemében állhatatos embert 
nem lehet eltántorítani a 
szándékától. Életünk során 
legtöbb esetben kitartunk 

az eredeti gondolatunk mel-
lett. A bigott embert nehéz 
a szándékától eltéríteni. Az 
ilyenekre mondják: az okos 
ember akkor lesz bölcs, ami-
kor az ostobákkal nem áll le 
vitatkozni. Nézd meg jól, ki-
vel vitatkozol!

Ravasz állapot az öreg-
ség. Miközben tapintatosan 
törölgeti emlékezetünkből 
öregedő éveink nyűgös, kel-
lemetlen emlékeit, addig 
ragyogó fényben villantja fel 
gyermekkorunk és ifjúsá-
gunk éveinek emlékeit. Van 
egy kínai mondás: „Az egész-
ség nem minden, de egész-
ség nélkül minden semmi!” 
Ma különösen aktuális e té-
mát emlegetni, hiszen a Co-
vid–19 már két éve játszik 
az idegeinkkel, és ki tudja, 
még meddig, és az eddigie-
ken túl hány áldozatot szed 
még a járvány az országunk-
ban.

Jorge Semprún spanyol 
író állítja: „Aminek legna-
gyobb súlya van az éle-
tedben: az néhány ember, 
akiket ismertél.” Igen, nagy 
valószínűséggel minden idő-
södő vagy idős ember visz-
szaigazolná az iménti idézet 
súlyát és valóságát.

Kutnyik Pál

Nem bánok semmit

Ismerd meg önmagad. Lerágott csont ez is, 
mint annyi más. Na, jó, egy újszülöttnek ta-
lán nem. Szerintem azonban egy bizonyos 

koron túl nem illő és nem is veszélytelen az 
önmarcangolás. Ugyanis, ha mondjuk, egy 
túlkoros ember a jobb későn, mint soha elvét 
szem előtt tartva bebotorkál az önismeret 
labirintusába, hát az nem lesz fáklyás me-
net. Mi lesz, ha rájön, hogy hol, mikor és mit 

szúrt el az életében, mit kellett volna más-
képp tennie? Késő bánat, mert szinte alig 
van már idő a korrekcióra, és talán már mód, 
lehetőség sincs rá. Bizony mondom néktek, 
a tudatlanság áldás! Na, és én? Jól kiismer-
tem magam eddigi életem során? Csudát, 
ám Edith Piaffal szólva: Nem bánok semmit 
sem! De ezért elnézést kérek.

Méhes János

Bábok legyünk 
vagy szabadok?

Az ígért egyéni számlák azóta 
sem jöttek létre az állami rend-
szerben. Államosították, ellop-
ták, megvédték, megszüntették 
– sokféleképpen jellemzik ma is 
ezt a 2011-es kormányzati dön-
tést.

Békecsavar. A kutyapárt alternatív békemenete. Forrás: MKKP
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ÖTÖDIK HELY A VB-RŐL. A 
férfi és a női tekeválogatott is 
ötödik helyen zárt a Tarnowo 
Podgórne-i csapat-világbaj-
nokságon. A lengyelországi vb 
negyeddöntőjében a férfiak az 
osztrákoktól, a nők a szerbek-
től kaptak ki egyformán 6–2-
re. Mindkét válogatott több 
újoncot avatott, ezzel is ké-
szülve a 2023-as, magyaror-
szági rendezésű csapat-vb-re 
– a férfiaknál a Zengő Alföld 
Szegedi TE játékosai közül 
Kiss Norbert, Zapletán Zsom-
bor és Brancsek János kapott 
helyet a keretben. A tekézők-
re jövőre egyéni világbajnok-
ság vár.
AZ ÉJSZAKA URAI. A tájéko-
zódási futók utánpótlás-kor-
osztályaiban az SZVSE lett 
az éjszakai bajnokság leg-
eredményesebb egyesülete. 
A szegediek két juniorkate-
gória megnyerésével lettek 
elsők Annafürdőn: Apró Vi-
vien N20-ban, Jónás Ferenc 
F20-ban győzött. A másik 
négy bajnoki címet négy kü-
lönböző klub jegyezte. Több 
kategóriában is fordulatosan 
alakult a verseny, a kivételt 
a serdülők jelentették. Cso-
both Márton lett a bajnoki 
kategóriák egyetlen verseny-
zője, aki mind a négy egyé-
ni bajnokságon győzni tudott 
2021-ben.
ITTHON NYERT ÉRMEK. Az 
EL-CO Tech Tisza Tollas SE 
utánpótláskorú tollaslabdázói 
a hazai rendezésű Hungaro-
sun Tisza Kupán vettek részt. 
A lányok U15-ös kategóriájá-
ban Pápai Luca és a 11 éves 
Susányi Vera bronzérmes lett. 
Párosban Pápai aranyérmet 
szerzett a hajdúszoboszlói Ka-
ralyos Etelka oldalán, a Perecz 
Dóra, Susányi duó negyedik 
helyen végzett. Az U19-esek-
nél Könczöl Ádám zárt az 
élen a fiúk mezőnyében, Mu-
hari Márton és Kóta Máté a 
legjobb 16, Bába Máté a leg-
jobb 32 közé jutott, míg a lá-
nyoknál Tóth Dóra szintén a 
legjobb 16 között búcsúzott. 
A Könczöl, Muhari fiúpáros 
bronzérmes lett, a Bába, Kóta 
kettős nyolc közé, míg a Mu-
hari, Dudás Nelli vegyes páros 
a legjobb 16-ig jutott.
NÉGYEN A KERETBEN. A 
részben hazai rendezésű, 
részben Szegeden sorra ke-
rülő januári Eb-re készülő 
magyar férfi kézilabda-vá-
logatott legutóbbi kereté-
ben négy szegedi kapott he-
lyet: Bánhidi Bence, Bodó 
Richárd, Mikler Roland és 
Rosta Miklós vett részt a leg-
utóbbi összetartáson.

Sport

Volt minek örülni a Bajnokok Ligájában. Fotó: MTI

Nyolc éremmel zárták a Csizmadia-kupát
Jól szerepelt Debrecenben a Tuti Korcsolyázó Közhasznú Sport Egyesület

Debrecenben rendezték 
meg a 28. Csizmadia Ferenc 
Nemzetközi Rövidpályás 
Gyorskorcsolyaversenyt, 
amely a hazai utánpót-
lás-események egyik fontos 
állomása, és ahol a szegedi 
Tuti Korcsolyázó Közhasz-
nú Sport Egyesület kilenc 
sportolóval vett részt.

Kiemelkedően szere-
peltek a C korcsoport, 
a 13–14 éves korosz-

tály versenyzői, hiszen Hal-
lósy Dominik összetettben 
aranyérmes, Gárdián Lajos 
Zsombor ezüstérmes lett. A 
CDE korcsoportban az MTK-
val közösen indított férfiváltó 
szintén a dobogó tetejére áll-
hatott. 

– A versenyen nyújtott tel-
jesítményéért Hallósy Domi-
nik kiérdemelte a Csizmadia 
Ferenc Vándorkupát, amely 
nagy megtiszteltetés neki és 

a legkisebb versenyzőik 
is, akik hatalmas lelkese-
déssel vágtak neki a futa- 
moknak.

– Öröm volt számomra 
látni, milyen erőbedobással 
küzdenek, hogy meg tudják 
javítani a korábbi legjobb 
idejüket. Ez sok erőt fog adni 
a további felkészülés során 
– mondta a verseny után a 
csapat edzője.

Eredmények, összetett, 
men: 12. Péter Gergely Dá-
niel, C-Girls: 5. Rikk Tímea, 
C-Boys: 1. Hallósy Dominik, 
2. Gárdián Lajos Zsombor, 
CDE Relay Boys: 1. Hal-
lósy Dominik, Gárdián Lajos 
Zsombor, D-Girls: 24. Szta-
nojev Nikolett, E-Girls: 18. 
Tóth Tímea Ilona

Legyőzték a BL-döntőst
Remek formában játszik a Pick Szeged

A Pick Szeged házigaz-
daként 31–28-ra le-
győzte az előző idény-

ben ezüstérmes Aalborg HB 
csapatát a férfi kézilabda 
Bajnokok Ligája csoportkö-
rének hatodik fordulójában 
– a dánok egyszer sem ve-
zettek a meccsen. A hazai-
ak keretéből Matej Gaber és 
Luka Stepancic, a dánoktól 
Mikael Aggefors, Buster Juul 
és Sebastian Henneberg hi-
ányzott az európai szövetség 
által a hét rangadójának vá-
lasztott mérkőzésen. Bánhi-
di Bence, Imanol Garciandía 
és Borut Mackovsek öt góllal 
zárt, a túloldalon Sebastian 
Barthold hétszer talált be. A 
mezőny legjobbjának válasz-
tott Mikler Roland 14 védés-
sel járult hozzá a sikerhez. A 
két együttes hetedik egymás 
elleni BL-meccsén egy dán 
siker és két döntetlen mel-
lett negyedszer nyert a Sze-
ged.

– Ez egy csodálatos este 
volt az egész kézilabda-

családunknak. Gratulálok 
az Aalborgnak, nagyszerű 
munkát végeznek, több-
ször meg kellett nyernünk a 
mérkőzést. Mikler kiválóan 
védett, de a kiállítások na-
gyon megnehezítették a dol-
gunkat. A második félidőben 
volt egy kritikus pontunk, 
ekkor előjött a karaktere a 
csapatnak, és fontos sikert 
arattunk megérdemelten 
– fogalmazott Juan Carlos  
Pastor.

A szegediek jelenleg 
nyolc ponttal a negyedi-
kek az A csoportban, de 
az éllovas Montpellier mö-
gött mindössze egy pont a 
hátrányuk. A BL-ben négy 
meccs vár még a csapatra 
2021-ben: november 18-án 
Szegeden, november 25-én 
Szkopjéban játszanak a Var-
dar ellen, december 1-jén 
következik az Aalborg elleni 
idegenbeli meccs, majd az 
évzáráson, december 9-én 
a THW Kiel együttesét látják 
vendégül.

A 100 éves magyar birkózást
ünnepelték a városházán

Idén ünnepli fennállásá-
nak százéves évfordulóját 
a Magyar Birkózó Szövet-
ség – ebből az alkalomból 
köszöntötték a sportág sze-
gedi prominenseit a közel-
múltban a városházán. Eljött 
Komáromi Tibor, a sportág 
olimpikonja, a szövetség el-
nökségi tagja is.

SZegeden több 
mint százhar-
minc éve, 1890-

től kezdve van szervezett bir-
kózóélet, 1930-tól pedig ver-
senyszerűen is működött a 
helyi birkózás – mondta el az 
eseményen Ménesi Imre ön-
kormányzati képviselő. A fog-
lalkoztatási, szociális és sport-
bizottság elnöke szólt arról is, 

hogy ötven éve még négy helyi 
sportegyesületben készítették 
fel a birkózókat, napjainkra vi-
szont egy maradt, a Szegedi 
Vasutas Sport Egyesület, ahol 
elsősorban utánpótlás-neve-
lés zajlik.

A helyi birkózósport szín-
vonalát mi sem bizonyítja 
jobban, mit hogy 2014-ben 
„Birkózó város” diplomát ka-
pott Szeged. Az elismerést 
Hegedűs Csaba, a Magyar Bir-
kózó Szövetség akkori elnöke, 
München kötöttfogású olimpi-
ai bajnoka adta át.

Komáromi Tibor, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnökségi 
tagja azt is elmondta, a sport-
ág az egyik legeredménye-
sebb Magyarországon, hiszen 
száz év alatt húsz olimpiai baj-

noki címet értek el a magyar 
birkózók. A sportág egyik leg-
fontosabb bázisa pedig Sze-
ged, amely már korábban is 
több sikeres versenyzőt adott 
a sportágnak.

A köszöntőket követően 
Kovács Tamás alpolgármes-
ter centenáriumi díszokleve-
let vehetett át az önkormány-
zat nevében, majd a Szegedi 
Vasutas Sport Egyesületben 
folyó munkát a Magyar Bir-
kózó Szövetség centenáriumi 
zászló adományozásával is-
merte el.

Az ünnepség végén a Sze-
gedi Vasutas Sport Egyesület 
és a birkózó szakosztály ve-
zetősége, valamint egykori és 
mai edzők oklevelet vehettek 
át munkájuk elismeréseként.

A centenáriumi zászló és az esemény résztvevői.

A Tuti KKSE csapata. Fotó: Tóth-Bódi Andrea

a csapat számára is – nyilat-
kozta az edző, Tutrai Tamás. 
Az elismerést minden évben a 
legjobb junior C korosztályos 
versenyző nyeri el.

A klub mind a kilenc 
versenyzője sikeresen zár-
ta a viadalt, mindenki javí-
tott korábbi eredményein. 
Debrecenben szerepeltek 
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NOVEMBER 10., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
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.)
NOVEMBER 13., SZOM-
BAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00 óra (Csongor tér 12.)

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni 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: november 10. 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: Dinnyés Ferencnek a város volt a legfőbb festői témája. A nyertes: Illés Máté Lászlóné. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT október 22-én: Germann Miklós Ádám és Halász Erna. 
(Fotó: Dreamstime) 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: 
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Rezső,
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Gyengén 
felhős
12/0

Jónás,
Tihamér

Képviselői 
fogadóóra
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KÉPÜNKÖN NEM EGY SZÍNHÁZI ELŐADÁSBÓL LÁTHATNAK RÉSZ-
LETET. Ez egy, a televíziógyártást bemutató stand volt a 28. Szegedi Ipari 
Vásár és Kiállításon, amely 1960. július 23-án nyílt meg a Horváth Mi-
hály utcában. A hazai televíziózás megindításáról 1953-ban döntöttek: az 
Orion Rádió és Villamossági Vállalatot bízták meg, hogy haladéktalanul 
kezdje meg a televíziókészülékek gyártásának technikai előkészületeit. 
1955-ben megszületett a szériagyártásra szánt tévékészülék első pro-

totípusa, az Orion AT-501. 1956 tavaszától kerültek forgalomba az első 
készülékek. 1958-ban a Videoton-gyár is megkezdte a tévékészülékek 
fejlesztését és gyártását a növekvő népszerűség kielégítése miatt.  1960-
ban a Videoton bemutatta az első önálló fejlesztésű, Tavasz típusú készü-
lékét. Az Orion-gyárban elkészült a 400 ezredik tévékészülék, amelyből 
53 ezret exportáltak a KGST-megállapodás szerint. Forrás: Szegedi em-
lékkereső/Németh János

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Vegyen ki szabadságot, 
ha módjában áll! Ideje 

volna, hogy a feltöltődésre 
is odafigyeljen, hogy többet 
foglalkozzon az önnek fontos 
dolgokkal. Családjával szer- 
vezzenek egy kirándulást! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Töltsön végre több időt 
párjával, hiszen mostaná- 

ban sokkal kevesebb figyel- 
met szentelt neki, és ez már 
a kapcsolatuk minőségén is 
nyomot hagyott. A munkájában 
sikerek érhetik, ha megfogadja 
egy ismerőse jótanácsát. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Lehetőleg fordítson több 
figyelmet munkájára! Áll- 
jon ki az igazáért, és ke- 

rülje az olyan emberek társa- 
ságát, akik nem értékelik önt 
eléggé. Családtagjaival legyen 
sokkal türelmesebb!  

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Mivel egyre feszültebbnek 
érzi magát, nem ártana 

kiszakadnia a határidők 
szorításából. Használja ki, ha 
napos az idő, egy nagyobb séta 
csodákra képes. Párja is vágyik 
a társaságára, őt se hanyagolja 
el! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Töltse szabad- 
idejét barátai társaságá- 
ban, hiszen már jó ideje 

hiányolják önt. Családja is 
meg fogja érteni, hogy szüksége 
van rájuk. Ha jobban odafigyel, 
munkájában sikerek érhetik.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Itt az ideje, hogy 
kikapcsolódjon, hiszen 
az utóbbi időben nagyon 

sokat dolgozott. Töltsön 
több időt a szabadban, egy-egy 
nagy séta jót fog tenni önnek. 
Ha kipihentebb, jobban tud 
figyelni családjára és barátaira 
is.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Úgy érzi, kicsit 
túlhajtotta magát, rájön, 
hogy nem minden a 

munka és a pénz. Figyeljen 
oda teste jelzéseire, érdemes 
kicsit visszább fognia a tempót! 
Párja is nagyra fogja értékelni a 
törődést.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Szánjon több 
időt azokra a dolgokra, 
amelyek fontosak önnek: 

olvasson el olyan könyveket, 
amelyekre már régóta vágyik, 
vagy vegye elő a régi fényké- 
peket, és nosztalgiázzon egy 
kicsit! 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Az ősz beköszön- 
tével sokszor érzi lehan- 
goltnak magát, ezért ha 

az idő engedi, mozduljon ki 
többször, a hobbijával is fog- 
lalkozzon többet! Mindezek 
jó hatással lesznek kedély- 
állapotára.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Egyre inkább úgy érzi, 
 hogy nagyon összesű- 
rűsödtek a dolgok ön kö- 

rül, vegyen nagy levegőt végre, 
és döntse el, mik az igazán 
fontosak az ön számára. Ez 
irányú erőfeszítéseit párja is 
értékelni fogja.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Úgy érzi, mintha a házi- 
munka nem akarna el- 
fogyni, és ez sokszor nyo- 

masztja. Próbáljon meg lazíta- 
ni, menjen ki többször a friss 
levegőre, sétáljon sokat, esetleg 
kiránduljon egyet a családjával, 
gyönyörködjön az őszi tájban!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ha szép az idő, igye- 
kezzen kihasználni! Sza- 
badidejében olyan dol- 

gokkal foglalkozzon, ame- 
lyek feltöltik önt. Családjával 
közös programokkal elűzheti az 
őszi rossz hangulatát.

Horoszkóp Szeged régen

Jazz, szecesszió és fekete komédia
SZEGEDI JAZZ NAPOK
Időpont: november 6., szom-
bat 19.30 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont

A Szegedi Jazz Napok Ma-
gyarország egyik legkoráb-
ban indult jazzfesztiválja, 
melynek története 1971-
ig nyúlik vissza. Szegeden 
olyan világnagyságok léptek 
fel az elmúlt évtizedekben a 
fesztiválon, mint Tony Scott, 
Larry Coryell, Jan Garbarek 
vagy Zbigniew Namyslows-
ki. Tavaly elmaradt a ren-
dezvény a pandémia miatt. 
Idén a fesztivál zárónapján 
az alábbiak adnak koncertet 
(a fellépés sorrendjében): 
Fassang László–Szokolay 
Dongó Balázs Duó, David 

Yengibarian Trió (képünkön), 
Balázs Elemér Quartet, majd 
éjféltől ifj. Balázs Elemér ját-
szik zongorán.

HAJDU & SZAKONYI DUÓ 
Időpont: november 8., hétfő 
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Hajdu Klára a hazai jazzé-
let kiemelkedő énekes-dal-
szerzője, akit a Magyar Jazz 
szerkesztői és a Jazzma.hu 
olvasói idén is az év énekes-
nőjének választottak. Közel 
egy évtizedig énekelt az or-
szág egyik legnépszerűbb 
jazz-zenekarában, a Balázs 

Elemér Groupban, amelyben 
Szakonyi Milán is énekelt. A 
páros öt éve dolgozik együtt. 
Saját dalaik mellett jazzörök-
zöldek, popdalok, magyar 
népdalok átdolgozásai is he-
lyet kaptak repertoárjukban.

NAGY ALBERT ÉS ZENE-
KARA 

Időpont: november 12., pén-
tek 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Nagy Albert és zenekara az 
elmúlt időszak legújabb nép-
zenei formációja, melyet a 
barátság hozott létre. Reper-
toárjuk a lakodalmas hagyo-
mány régi és új rétegéből, 

a Kárpát-medence magyar 
tájegységeinek sokszínű dal-
lamaiból áll össze.

SZEGED SZECESSZIÓS 
ÉPÜLETEI
Időpont: november 15-éig 
Helyszín: Somogyi-könyvtár 
Rókusi fiókkönyvtára (Vértói 
út 5.)

Illés Tibor épületfotói mel-
lett oromdíszek, különleges 
ablakformák, mozaikképek, 

lépcsőházak és épületbel-
sők részleteit is láthatják a 
fotókiállításon. Illés Tibor 
fotói ismert és olykor isme-
retlen látószögből mutatják 
meg a várost, ahol élünk.

BLACK COMEDY 
Időpont: november 11. és 
12., csütörtök és péntek 19 
óra
Helyszín: Kisszínház
Peter Shaffer úgy írta meg 
a komédiát, hogy a színpadi 
világítás mindig a valósággal 
ellentétes. Sötétben indul az 
első felvonás, és amikor né-

hány perc múlva a szereplők 
áramkimaradást észlelnek, 
kivilágosodik a színpad. Ez 
a zseniális trükk a komédia 
kiapadhatatlan humorforrá-
sa.


