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78 éves korában elhunyt Szalay István
Szeged korábbi polgármesterét a város saját
halottjának tekinti.

A Vám tér és környéke
A jövőben jelzőlámpák segíthetik a közlekedést az egyik legbonyolultabb csomópontban.
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Bortér
Szüreti felvonulással nyílik meg szeptember
14-én a Dóm téren az őszi bormustra.

Parádés hazai szereplés
Minden szegedi induló nyert érmet az ifjúsági
és U23-as kajak-kenu világbajnokságon.

Halászléünnep a Tisza mindkét partján
Botka László: Sosem volt még akkora szükség a legendás szegedi szolidaritásra, mint most

Négyszáz szegedi nyugdíjas ünnepelte közösen a halfesztivált a Partfürdőn, akiket
Botka László is meglátogatott. A polgármester elmondta: Szeged egyik legnagyobb
erőssége, hogy összetartó közösségei az év minden szakában tudnak békében, barátságban együtt ünnepelni. Botka László szerint most különösen nagy szükség van az

összetartásra. – Soha nem látott mértékű az infláció, elszálltak az élelmiszerárak és a
rezsiköltségek, ezért kell most egyre jobban odafigyelnünk egymásra – hangsúlyozta a
polgármester.
Részletek a 4. oldalon

Nincs tanár, nincs jövő!

D

A tüntetésen az állt az egyik táblán: „Elüldöztétek az osztályfőnükünket!” Utcára mentek a diákok a tanáraikért. Fotó: 444.hu/Bankó Gábor

iákok tüntettek tanáraiékért a fővárosban. Az évnyitó demonstrációt
szervező diákok megoldást
követelnek a tanárhiányra,
tanítható és tanulható men�nyiségű és minőségű tananyagot, élhetőbb körülményeket az iskolákban és nagyobb figyelmet az oktatásra.
Hódi Fruzsina végzős egyetemista lapunknak elmondta:
nagyon fontos, hogy a diákok
kiálljanak a tanáraik mellett.
A többezres tüntetésen a diákok arra biztatták a tanárokat, hogy sztrájkoljanak. Akkor is mögöttük fognak állni.
Cikkünk a 3. oldalon

Szeged óvja
régi épületeit

Szeptember 17–18-án rendezik meg a Kulturális Örökség
Napjait. Szeged a helyi védett épületek számát tekintve az
élen áll a magyar nagyvárosok rangsorában. 2004 óta önkormányzati támogatásra pályázhatnak a helyi védelem
alatt álló épületek tulajdonosai. Képünkön a szecesszió példaértékű alkotása, a Reök-palota, mely Európai viszonylatban is a legszebbek egyike. Írásunk és az örökségnapi programok a 7–8. oldalon
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Rezsihorror!
Nyolcszor nagyobb gázszámlát kapott a Pizza Monkey
Brutális gázszámlát kapott
egy szegedi pizzázó. Ezentúl 250-300 ezer forint helyett 2,3 millió forintot kell
fizetnie a Pizza Monkey
Szegednek. Botka László
közösségi oldalán reagált a
hírre. A polgármester egyebek mellett azt írta bejegyzésében,
hogy a Fidesz be8
csapta az embereket.

Programajánló
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Zsiday Viktor: Összeomlás jöhet
Európában durva energiaválság van, amely
a jelenlegi árak fennmaradása esetén
mély recesszióhoz vezethet. A helyzet Magyarországon még rosszabb – írja blogjában Zsiday Viktor befektetési elemző.

ZS

iday azt írja friss blogbejegyzésében: csak a gázártámogatás
évente
nagyjából 3-4000 milliárd forint költségvetési terhet jelent. „Ekkora terhet képtelen kifizetni a kormány, tehát
kénytelen lesz egy részét a lakosságra hárítani – azaz ha a gázárak így maradnak, akkor szinte biztos, hogy további lakossági

energiaár-emelések lesznek.” Megjegyzi: ez
azt jelenti, hogy „minden másra kevesebbet
költenek az emberek, tehát a fogyasztás, a
GDP fő hajtóereje csökkenni fog”. A folyamat
megállíthatatlannak tűnik, egy spirálban vagyunk, mert „miközben a lakossági fogyasztás visszaesik, a termelő szektor is zsugorodik, és nő a munkanélküliség. Közben szűkülnek a monetáris kondíciók az egekbe
szökő kamatok miatt, tehát csökken a hitelkihelyezés, és ha ez nem lenne elég, még a
kormányzat is megszorít.” Az elemző szerint
az iparban és a szolgáltató szektorban ilyen
gázárak mellett
óriási infláció,
és el2022.
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Szegeden divat az olvasás!

A

FELHÍVÁS
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között
Magyarország területén népszámlálást tart.
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését várja
a 2022. október–november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálásban
való közreműködésre.

A jelentkezési határidő: 2022. szeptember 20.
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
• a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség,
• korábbi népszámlálás során szerzett tapasztalat.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételeitt a
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/
jogszabaly/2020-362-20-22
Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, és a feltételeknek is megfelel, kérem,
hogy a www.szegedvaros.hu honlapon elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve küldje meg a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címre, vagy juttassa el személyesen a Szeged, Kiss ernő utca 3. szám alatti címre.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.
Ha a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban kérdése van,
azt felteheti a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címen, valamint a 62/564-242 és
a 62/564-135 telefonszámokon.
Szeged, 2022. július 4.
dr. martonosi éva jegyző,
települési népszámlálási felelős

Nemzetközi halfesztivál és kerékpáros városnézés
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„Éljenek a tanárok, fizessenek a gazdagok!”
– szegediek is tüntettek tanáraikért
Több ezer diák állt ki a tanárokért, akiket arra biztattak, hogy sztrájkoljanak.
Akkor is mögöttük fognak
állni.

Bod Péter

Lehetetlen
küldetés

A

D

iákok tüntettek tanáraiékért a fővárosban. A többezres tömegben szülők is voltak. A múlt pénteki
évnyitó demonstrációt szervező diákok azt írták felhívásukban, hogy „az oktatásban eltöltött éveink lehetővé
tették, hogy első kézből éljük
át a rendszer összeomlását,
míg a felelősök ölbe tett kézzel, díszpáholyból szemlélték azt. A bőrünkön tapasztaljuk az oktatásra jutó kormányzati figyelem, szakmai
párbeszéd és egyeztetés teljes hiányát.”
Hódi Fruzsina végzős
egyetemista lapunknak elmondta: sok hasonló megmozduláson vett már részt,
de ilyen sokan még egyiken

Szabad ország, szabad oktatás! – skandálták a diákok. Fotó: 444.hu/Bankó Gábor
sem voltak. Állítása szerint
nagyon sok szülő sétált a
hat-, hét-, tízéves gyermekével a tüntetésen.
– A tanárok félnek, sokan nem mernek kijönni
ilyen tüntetésre, mert attól
tartanak, hogy elveszítik a
munkájukat. Ezért is fontos,

hogy mi, diákok kiálljunk a
tanáraink mellett – hangsúlyozta Hódi Fruzsina, aki
elmondta, hogy látott olyan
transzparenst, amin az állt:
„Elüldöztétek az osztályfőnükünket!”
És hogy milyen táblákkal,
molinókkal találkozott még?

Így keresnek
A 444.hu összegyűjtötte
és grafikonon ábrázolta, hogy miért van katasztrofális helyzetben
a magyar közoktatás. A
lap megírta, hogy többek között azért tart
itt a közoktatás, mert
már a 40 ezret is meghaladta a betöltetlen
tanári állások száma. A
tanárhiány miatt egyre
gyakoribb, hogy képesítés nélkül tanítanak
bizonyos szaktárgyakat.
Más OECD-országokkal
összevetve keveset költünk GDP-arányosan a
közoktatásra, és a kormány politikájának eredményeként egyre többen
járnak egyházi iskolába.
A fizetésekről azt írták: akik a pályán maradtak, továbbra is rosszul
keresnek más, hasonló
végzettségű emberekhez
képest. Ez is hozzájárul
ahhoz, hogy sokan inkább felmondanak. A legfrissebb adatok alapján
az általános iskolai tanárok 61 százalékát kapják
annak, amit más pályán
kereshetnének.

Például:
• Tanárainkkal vagyunk!
• Éljenek a tanárok, fizessenek a gazdagok!
• Tanárok nélkül nincs
jövő!
• Ki fog itt holnap tanítani?
A skandálásban is gazdag volt a repertoár. Többször és váltakozva mondta
az alábbi rigmusokat a tömeg:
• Nincs tanár, nincs jövő!
• Szabad ország, szabad
oktatás!
• Rendes tanárnak rendes pénzt!
A demonstráción felszólalt Molnár Áron színész, aki
elmondta, hogy több olyan iskoláról is hallott, ahol az igazgatók megtiltották, hogy a
diákok kockás ingben menjenek a tanévnyitóra. A színész
arra szólította fel a tüntetőket, hogy szerveződjenek,
alapítsanak mozgalmakat,
küzdjenek együtt az oktatás
szabadságáért. „Magyarországon ti vagytok a jövő! Ez a
generáció maga a változás”
– mondta a szónok. Nagy
Zsolt színész szándékosan
összevissza beszélt, zagyvált
a színpadon. Ezzel mutatta
meg, milyen lenne egy beszéd oktatás nélkül.
A tüntetést szervezők
nevében Strbka Anna arról beszélt, hogy az oktatás
nemcsak a tanárok és a diákok problémája, hanem
mindenkié, akit kicsit is foglalkoztat Magyarország és a
magyar társadalom jövője. A
diákszónok sztrájkra biztatta
a tanárokat, hangsúlyozva,
abban is mögöttük állnak.
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ligha lehet újat írni Mihail Gorbacsovról, nem is
vállalkozom a néhai szovjet kommunista pártfőtitkár politikai-történelmi szerepének megrajzolására. A személyes „történelem” kulisszái közé hívom
az olvasót.
Egy dél-alföldi, magára sokat adó kisváros gimnáziumát
kezdtem 1982-ben. Acélszürke évek voltak. Ilyen emlékeim
maradtak. Világra figyelő, Szabad Európa Rádiót hallgató, a
Kádár-rendszerről semmi jót nem gondoló fiatalember voltam,
akinek környezetében az MSZMP-vel rokonszenvezőt nagyítóval sem lehetett találni. Mást és jobbat akarásunk – noha
konkrét ellenzéki tevékenységet nem folytattunk – reménytelennek látszott, mert a magyarországi és általánosságban
véve a közép-kelet-európai szocializmusok rendíthetetlennek
és mozdíthatatlannak tűntek. Külön nehezítette a magamfajták élethelyzetét, hogy lépten-nyomon tapasztalhattam a Kádár-rendszer társadalmi elfogadottságát. Még akkor is, ha már
mutatkoztak az erodálódás jelei.
Aztán történt valami 1982. noFiatalvember 10-én. Meghalt Brezsságunk két
nyev, a Szovjetunió pártfőtitkászabad évtizedét
ra. Mozdíthatatlan figurának
nagyrészt
neki kötűnt. Halála valójában nem
szönhetjük. Akár
mozdított ki semmit a holtpontakarta ezt, akár
ról, de a változatlanság politikai
nem.
és vele kommunista illúziója kezdett elillanni. Ekkor már túl voltunk
azon a hatalmi atrocitáson, hogy akaratunk ellenére beléptettek bennünket az iskola KISZ-alapszervezetébe, leckét kapva arról, hogy kinek az akarata fog
az elkövetkező négy évben érvényesülni a gimnáziumban.
Ebben a helyzetben a passzív ellenállás szép magyar történelmi gyakorlatával éltünk azt osztálytermekben és azokon
kívül.
Nem tudhattuk, hogy gyors egymásutánban, három év
alatt három szovjet pártfőtitkár sétál át a másvilágra. A gerontokrácia talán soha nem tette magát észrevehetőbbé és
egyben nevetségesebbé, mint a valamikori Szovjetunióban
1982 és 1985 között. Egymást váltó orosztanáraink, ma
sem tudom, milyen megfontolásból, televízió elé ültettek,
így iskolaidőben élőben követhettük a Vörös téren rendezett
temetéseket.
Nőttünk, cseperedtünk, és a világ történéseit figyelve az
osztályunk politizáló fiúi között általános volt a vélemény, hogy
így aligha mehetnek tovább a dolgok. Bár meglepetésnek hatott, valójában mégsem lehetett az, hogy a megannyi aggastyán után a maga 54 évével „tininek” számító embert választottak meg Moszkvában vezetőnek. Nyilvánvaló módon abban
a pillanatban felmérhetetlen volt ennek a személyi választásnak a jelentősége. A harmadikos gimnazista fiúk bármennyire
kémleltek a jövőbe, az arra vonatkozó megoldókulcs nem volt a
kezükben. A változásokat persze azonnal érzékeltük, amelyek
kedvünkre voltak, de egyikünk sem lett Gorbi-fan.
Ma már tudjuk, hogy Gorbacsov megoldhatatlan feladatra vállalkozott: a szocializmus megújítására. Gyorsítást,
nyíltságot, nyilvánosságot hirdetett, amit részben társadalmi eufória és gazdasági összeomlás követett. A saját
elgondolásait megvalósítani képtelen, valójában sikertelen
politikus nagy szolgálatot tett a történelemnek. Véget vetett
a politikai rendszerek szembenállásának, így a hidegháborúnak. A politikai önrendelkezés útjára léphettek a korábbi
vazallus szocialista államok, miután kivonta a szovjet csapatokat a megszállt országokból, így hazánkból is.
Baráti körben ért a halálhíre. Egy pohár vodkát ittunk a
tiszteletére, így köszönve meg, hogy tíz-húsz évvel megrövidítette a szocializmusnak nevezett rettenetet. Fiatalságunk
két szabad évtizedét nagyrészt neki köszönhetjük. Akár
akarta ezt, akár nem.
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Botka László: Sosem volt még akkora szükség
a legendás szegedi szolidaritásra, mint most
Négyszáz nyugdíjas ünnepelte közösen a halfesztivált a Partfürdőn. Sütöttek,
főztek, beszélgettek és
táncoltak.
Meglátogatta
őket Botka László polgármester is, aki többek között
azt mondta: Szeged egyik
legnagyobb erőssége, hogy
összetartó közösségei vannak.

A

leghíresebb szegedi ételt, a halászlét
ünnepelték három
napon át szeptember első hétvégéjén a rakparton és a Partfürdőn. Míg a
vízibástyánál felállított ötezer
literes bográcsban kétszáz
mázsányi halból és makói
hagymából főztek halászlét a
hivatásos szakácsok, addig a
Partfürdőn amatőrökből álló
csapatok saját recept alapján tették ugyanazt.
– Idén mintegy négyszázan jöttünk össze közös fesztiválozásra a Partfürdőn. Ez
már a tizennegyedik alkalom.
Tizenegy csapatban kétszáz-

negyvenen
versenyeztek,
hogy ki tudja a legfinomabb
halászlét elkészíteni, akiknek
pedig nem volt kedve főzni,
azoknak száznegyven adag
halászlét rendelt az Idősügyi
Tanács – mondta Boros Gyula idősügyi referens.
Botka László polgármester a többéves hagyománynak megfelelően idén

is kilátogatott családjával a
Partfürdőre.
– Szép hagyomány, hogy
a városban működő nyugdíjasklubok tagjai minden
évben közösen ünneplik a
halfesztivált. Mára igazi közösségi rendezvénnyé tettük a Partfürdőn ezt a szeptemberi hétvégét, a szegedi
halászlé ünnepét – mondta

Várják a rokkantsági ellátásban
részesülők jelentkezését
Idén 4500 rokkantsági ellátásban részesülő szegedi
is kap egyszeri 10 ezer forintos támogatást az önkormányzattól, akiknek várják a jelentkezését a városháza ügyfélszolgálatán személyesen vagy elektronikus
úton, hogy az önkormányzat nyilvántartásba tudja venni őket. Erre azért van szükség, mert a város hiába kérte a Nyugdíjfolyósító Intézettől az elérhetőségüket, címüket, hogy levélben tudja őket értesíteni, nem adták
ki az adatokat. Az önkormányzat a saját rendszerében
eddig ötszáz főt tudott beazonosítani, számukra már
kipostázták a szükséges nyomtatványokat. Ezért kérik
a többi szegedi rokkantjáradékost, hogy jelentkezzen.
A 10 ezer forintos támogatást az elbírálás után napokon belül kézhez kapják a jogosultak.

Kiváló őrszemek születtek
a Szegedi Vadasparkban
A szurikáták már eddig is
a vadaspark legnépszerűbb lakói közé tartoztak,
a nemrég született két kölyök pedig – amelyek egyre többször bújnak elő az
üregrendszerből – még inkább elvarázsolja a látogatókat.

A

z intézmény tájékoztatása szerint
hosszú évek teltek el azóta, hogy
szurikátákkal gyarapodott a
Szegedi Vadaspark. A gondozók nem ismerik a most született kölykök világra jövetelének pontos idejét, mert a
kicsik a hatalmas és kiterjedt üregrendszer mélyén
töltik első napjaikat. Pár nap
elteltével azonban a kölykök egyre bátrabbá válnak,
így a nap legnagyobb részében már most is meg lehet
figyelni őket. Ahogy a természetben, úgy az állatkerti szurikátacsaládoknál is
mindenki részt vesz a legkisebbek nevelésében, be-

Egyre bátrabbak a nemrég született szurikátakölykök.
Fotó: Szegedi Vadaspark
leértve az idősebb testvéreket is.
Ez a mongúzféle kisragadozó Dél-Afrika félsivatagos
területeinek, száraz szavannáinak lakója. Elsősorban
kisebb gerincesekkel és gerinctelenekkel táplálkozik,
de szívesen fogyaszt növényi
eredetű táplálékokat is. A
családokban többnyire csak
a legmagasabb rangú nőstény és hím szaporodik, a

többiek a kicsik nevelését,
valamint a csapat védelmét
segítik. Mindig van egy őrszem, aki jellegzetes szurikáta-testtartásban, felegyenesedve kémleli a vidéket.
Talán emiatt, és azért, mert
előre néző szemükkel apró
emberek benyomását keltik, rendkívül népszerűek.
A tervek szerint a két most
született kölyök a vadaspark
lakója marad.

Halászlé és harcsapaprikás a rakparton. Fotó: Iványi Aurél
a polgármester, majd hozzátette: Szeged egyik legnagyobb erőssége, hogy ös�szetartó közösségei az év
minden szakában tudnak
békében, barátságban együtt
ünnepelni. Ez adja Szeged
erejét.
– Ha valamikor szükség
van erre az összetartásra, akkor annak éppen most jött el
az ideje, amikor nem egyszerű időket élünk. Soha nem
látott mértékű az infláció,

elszálltak az élelmiszerárak
és a rezsiköltségek, ezért kell
most egyre jobban odafigyelnünk egymásra, különösen
azért, mert azok, akik azt
ígérték, hogy megvédenek
ettől bennünket, cserben
hagytak minket. Sőt tetézik is
bajt! Mi Szegeden továbbra
is megőrizzük az országban
egyedülálló szociális támogatási rendszerünket. Az
elmúlt napokban, immár negyedik éve, harminckétezer

nyugdíjasnak elkezdtük postázni a város tízezer forintos
támogatását. Az idei évben
bővítettük is a támogatottak
körét, most már nemcsak a
nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok, de négyezer-ötszáz
Szegeden élő, rokkantsági
ellátásban részesülő is megkapja ezt a támogatást –
hangsúlyozta Botka László,
azután emléklapokat adott át
a főzőversenyben részt vevő
csapatoknak.

Felhívás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése
alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Szeged város területén 2022. június 15. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időszakban a Szeged város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a
formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.
A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Szeged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár u. 1.), Kirendeltségein (Kiskundorozsmai:
Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőregi: Szeged, Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfoglalás u. 73.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu
oldalon: E-ügyintézés/Ügytípusok/Ebösszeírás), és elérhető az E-önkormányzati portálon is (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon – Ebösszeíró adatlap).
Az ebtulajdonosok/ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és
az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2022. október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni
•az Ügyfélszolgálatokon és a Kirendeltségeken történő személyes leadással,
•postai úton az Igazgatási és Építési Irodának címezve
(6720 Szeged, Széchenyi tér 11.),
•ügyfélkapus bejelentkezéssel az epapir.gov.hu oldalon szkennelve a
Bejelentőlap ebösszeíráshoz nyomtatványt, vagy
•ügyfélkapus bejelentkezéssel az E-önkormányzati portálon az Ebösszeíró adatlap
közvetlen beküldésével.
A mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban
már szereplő, valamint a korábbi évek ebösszeírásai alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni! Felhívom figyelmüket, hogy az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője
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Jelzőlámpás kereszteződések
Elhunyt Szalay István,
Szeged korábbi polgármestere; foghatják közre a Vám teret
a város saját halottjának tekinti
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Botka László polgármester mély
megrendüléssel értesült Szalay István
matematikus, Szeged korábbi polgármestere haláláról.
Szalay István 1944. március 22-én született Hegykőn. 1962-ben érettségizett a
soproni Széchenyi István Gimnáziumban.
A József Attila Tudományegyetem matematika–fizika szakán 1967-ben végzett
kitüntetéses oklevéllel. A diploma átvétele
után a JATE TTK Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus által vezetett Analízis Tanszékén
dolgozott. 1971-ben „summa cum laude”
minősítéssel egyetemi doktori címet szerzett. A matematikatudomány kandidátusa
címet 1977-ben nyerte el.

1981 és 1986 között a Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettese
volt. 1991-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatójává választották,
amely tisztséget két ciklusban töltötte
be. 1991-ben főiskolai tanári kinevezést
kapott, és a Matematika Tanszéket is
vezette. A 2000-ben megalakult integrált
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kara Tanító- és Óvóképző Intézetének Matematika Szakcsoportját nyugdíjazásáig, 2014-ig vezette.
Témavezetőként tagja volt az SZTE
Matematika- és Számítástudományi Doktori Iskolájának. Rendszeres előadója volt
a tanári továbbképzést, ezen belül a diákok tehetséggondozását szolgáló hazai és
nemzetközi konferenciáknak. Több mint
száz publikációjának döntő többsége angolul jelent meg; Robbantott számok című
könyvét pedig Németországban is kiadták.
Szalay István 1994 és 1998 között
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere,
1998 és 2002 között Szeged országgyűlési képviselője, 2002 és 2003 között pedig
a kormány egyházi ügyekért felelős államtitkára volt. A politikai életből való visszavonulása után a civil szférában tevékenykedett. A Szegedi Közéleti Kávéház Esték
Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti
Szalay István korábbi polgármestert. A
város a családdal egyeztetett a dísztemetésről, amely szeptember 16-án 13
órakor lesz, a Belvárosi temetőben.

Jelzőlámpák segíthetik majd a közlekedést. Fotók: Iványi Aurél
Forgalmi szempontból a
Vám tér és környéke az
egyik legbonyolultabb hely
a város közlekedésében.
Ennek szabályozását gondolja újra az önkormányzat. Kidolgozzák a legjobb
megoldási lehetőséget, és
várnak arra, hogy támogatás érkezzen rá az Európai
Uniótól.

A

Modern Városok
Program
néven
futó, többszörösen
újragondolt fejlesztési projektből viszonylag
hamar kihúzott a kormány
egy, a város szempontjából
fontos tételt: a Vám tér, valamint a 4-es villamos Dugonics téri körforgalom és
Kecskéstelep közötti szakaszának teljes felújítását.
Emiatt az SZKT időről időre
a lehetőségeinek megfelelően és az önkormányzat anyagi támogatása mellett újít fel
egy-egy rövidebb szakaszt.
Készült már egy engedélyezési terv erre a szakaszra,
amelyet egy tanulmány is
megelőzött: ebben azt modellezték, hogy a Rákóczi utcai csomópontot, amely elég
problémás kereszteződés,
hogyan lehetne átalakítani.
– Ebben az átalakításban vizsgálták a körforgalom
esetleges elhelyezhetőségét
éppúgy, mint a különböző
jelzőlámpás csomópontok
megvalósíthatósági lehetőségét. Végül a jelzőlámpás
csomópont győzött. A körforgalom nehezen férne el,
másrészt a villamospálya
hasonlóan haladt volna át
a körforgalmon, mint a Hor-

gosi útnál. Csakhogy ez a
kereszteződés még balesetveszélyesebb lenne így –
mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.
Viszont a Vám térnél nem
elég a kereszteződést lámpával szabályozni, a másik
végével is kezdeni kell valamit. A Cserepes sori kereszteződésnél is lesznek lámpák, de itt más változás is
várható addig, amíg ki nem
alakítják a lámpás csomópontot: a városüzemeltetési
bizottság nemrég arról dön-

villamosmegállóhoz, ezzel is
könnyítve az átszállást. – Ez
azért is fontos, mert az utasok átszállási hajlandóságát
nagy mértékben befolyásolja
a másik megálló távolsága –
mondta Nagy Sándor.
Szeged város önkormányzata most annyit tud,
tudott tenni, hogy ameddig
lehet, előredolgozik. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban rendelkezésre áll majd egy keret, amelyből meg lehet valósítani az ilyen munkákat.

Innen hamarosan eltűnik a Behajtani tilos! tábla, és jobbra behajthatunk majd a Cserepes sorra.
tött, hogy változtat a forgalmi renden – a belváros irányából, a Vám téren túljutva,
be lehet majd jobbra kanyarodni a Cserepes sorra,
amely így végig kétirányúvá
válik. Ezeket a feltételeket
december 31-éig kell megteremteni.
A Vám tér újragondolásában az is benne van, hogy a
Rákóczi utcában lévő buszmegálló is átkerül a Vám térre, sőt a már ott lévő megállóhely is közelebb kerülhet a

– Még februárban leadtuk Fenntartható Városfejlesztési Stratégiánkat a
Pénzügyminisztériumnak.
Ez száz százalékban támogatható beruházás lenne –
hangsúlyozta Nagy Sándor.
Szeged most arra vár, hogy
rábólintsanak a tervekre,
és legyen rá támogatás.
Leghamarabb egy év múlva lehetne kiírni a közbeszerzést, de ehhez tényleg
mindennek össze kellene
jönnie.
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„Hát, mit mondjak? Sírtam”
Szegedi gyermekkora, fiatalsága emlékeit idézte fel az 55 éve Ausztráliában élő Ilonának a Szarvas fotóboltról írott cikkünk
Ausztráliából kapott levelet a Bartók téri Szarvas fotóbolt
tulajdonosa. Szarvas Juditról áprilisban írtunk cikket, annak apropóján, hogy ötven éve állandó helyen, a Bartók tér
3. szám alatt működteti fényképészboltját, amelyet még a
gyermekparalízis miatt kerekes székbe kényszerült édesapja, Szarvas Gyula nyitott meg. Ezt a cikket olvasta a Szegedi Tükörben az Ausztráliában élő Ilona, akinek szegedi
barátnője rendszeresen kiküldi lapunkat. Szarvas Judit
megosztotta olvasóinkkal Ilona levelét, amelyből egyebek
mellett kiderül, hogy az Ausztráliában élő nő Petőfitelepen kezdte az óvodát, a Hámán Katóban fejezte be az általános iskolát, és Radák Mária Klauzál téri műtermében
tanulta a fényképészszakma alapjait.
„Szegediek vagyunk, de itt
élünk Ausztráliában. Én közel ötvenöt, a férjem pedig
hatvanhat éve. A barátnőm
rendszeresen kiküldi nekem a szegedi újságokat.
A Szegedi Tükör április 16-i
számában olvastam a Bartók téri fotóüzletről. Hát, mit
mondjak? Sírtam. Visszahozta a szegedi gyerekkoromat,
fiatalságomat!”

Négyévesként is fájt
a szívem érte
„Személyesen ismertem az
édesapját, Szarvas Gyuszit,
ahogy mi hívtuk. Mi a papok
tanyáján laktunk, a körtöltésen túli nagy épületben, ami
a jezsuitáké volt. Apám bátyja és anyám öccse is jezsuita
volt. A negyvenes években,
amikor kicsi lány voltam, ott
találkoztam, illetve láttam
Gyuszit. Akkor még nem volt
kerekes széke, hanem egy
kezdetleges eszközzel tudott
közlekedni. Négyévesként is
fájt a szívem érte.”
„Petőfitelepen
kezdtem az óvodát – akkor még
apácák voltak –, és amikor
mi, gyerekek az udvaron
játszottunk, az apácák kint
ültek, és beszélgettek Tusival (Szarvas Gyula testvére
– a szerk.), aki már nagylány
volt. Apám cipész volt, és
Szarvas néniéknek is csinált javításokat. A szüleim
mesélték, hogy Tusi elkapta
a diftériát, Gyuszi pedig a
paralízist. Akkor még nem
volt védőoltás, mint ma. Hathétévesen apám velem küldte el a javított cipőket Szarvaséknak. Ha jól emlékszem,
volt egy üvegezett folyosó, illetve gang, ahol Szarvas néninek volt sok szép zöld szobanövénye, amiket mindig
megcsodáltam. A negyvenes
évek végén a kommunisták
elvitték a papokat és az apácákat, a nagy házat elvették,

is egy 14 évesnek, bár én
szófogadó és nagyon alkalmazkodó voltam és vagyok
a mai napig. A szövetkezet
elnöke, Szabadi Tibor sűrűn
bejött hozzánk a műterembe, hozta a híreket a „szöviből”, ahogy mi hívtuk. Abban
az évben csak öten voltunk
fényképésztanulók. Az iskolában nem csináltak miattunk külön osztályt, hanem
„hozzácsaptak” bennünket
a fogtechnikus osztályhoz.
odatelepítettek sok csalá- Rajtam kívül fotós tanuló
dot, később öregek otthona volt Lovassy Margit, Klein
lett. Petőfitelepen kezdtem Magdi, Domonkos Sándor
az iskolát, de az államosí- és Lang Elemérné. Utóbbi a
tások után elköltöztünk, és Pa-dö-dö-s Lang Györgyi anya Szentháromság utcai volt ja. Éva Mezeiéknél tanult.
zárdába jártam iskolába, Később férjhez ment Mécs
melynek már akkor Hámán Károly színészhez. ÉvtizedeKató volt a neve. 1956-ban kig leveleztünk, mert nemvoltam nyolcadikos.”
csak a kolléganőm, hanem
a barátnőm is volt. A Covid
Radák Mária jó tanító miatt nem ment a posta, így
ő hívott utoljára telefonon.
volt, de szigorú
Nemsokára rá hallottam,
„A fényképész-szövetkezet- hogy meghalt…
nek a Kárász utcán volt a
Abban az időben, az ötfőüzlete. Vasváry és Kocsis venes években persze nem
Ilona volt a fölvételező. A Ti- volt színes munka, mi is kézsza Lajos körúton Mezeiék zel festettünk. Többnyire én,
voltak, a Széchenyi téren pe- mert volt hozzá érzékem.
dig Kovács és Szabadosné. Vörösvérlúgsóval marattuk
Az amatőr részlegük szintén le, majd kénnátronfürdőben
a Kárász utcán volt, az ak- kaptuk meg a barna alapot.
kori patika mellett,
Anilinnel festettünk. Akkor
majdnem
még a vegyszert is
szemben
nekem kellett
Évtizedekig
a Sokikeverni.
leveleztünk, mert
mogyi
Sosem fenemcsak a kollégaBéla
lejtem el,
nőm, hanem a barátnőm
u t nem volt
is volt. A Covid miatt nem
cai
kész szóment a posta, így ő hívott
akda, szulfit,
utoljára telefonon. Nemkori
fixír.
Aksokára rá hallottam,
antikkor
48
órás
hogy meghalt…
város
volt a hét, de
könyvüzletmi vasárnap is
tel. A Klauzál
nyitva voltunk. A körtéren a hetes szám alatt nyező falvakból sok esküvő
működött a húszas évek óta jött hozzánk. Esténként reegy műterem, a Linner fotó, tusálást vállaltam otthon,
amit Radák Mária örökölt. hogy kicsit keressek, segítAz államosításkor neki is be hessem a szüleimet. Renkellett lépni a szövetkezet- geteget dolgoztam. A nálam
be, de az 56-os forradalom negyven évvel idősebb Máután kivált, és maszek lett. ria néni mesélte, hogy hozApám tudta, hogy van kéz- zá küldték Szarvas Gyuszit
ügyességem, én voltam a tanulni. Mondtam neki, hogy
legjobb rajzoló az iskolában, ismerem a Gyuszit. Ugyan
így beadott fényképésztanu- a családdal megszakadt a
lónak Radák Máriához, aki kapcsolat 1949 után, mert
először nem akart felvenni. mi Móravárosba kerültünk,
Leült a retuspulthoz, és azt a Faragó utcába. Mondta,
mondta, nézzem, hogy mit hogy Gyuszi szorgalmas,
csinál, és ha én is tudom ügyes tanuló volt. Mária néni
csinálni, akkor felvesz. Tud- szeretett engem, adoptálni
tam. Nagyon jó tanító volt, is akart, de nem mentem
de nagyon szigorú. Kellett vele, mert szerető szüleim

Fotólabor a hatvanas években. Fotó: Fortepan/Péterffy István
voltak. De minden jó, ami az
életemben történt, azt Mária
néninek köszönhetem, még
azt is, hogy a műtermén keresztül ide kerültem Ausztráliába.”

Ilyen kicsi a világ
„A férjem a Maros utcában
lakott. 1956-ban disszidált.
Én hivatalosan, kiránduló útlevéllel jöttem Ausztráliába
1967. december 13-án, és
három hét után, január 6-án
esküdtünk. Előtte elmentünk a paphoz, és meglepetésemre ráismertem páter
Varga Zoltánra, akit négyéves koromtól ismertem a
papok tanyájáról. Ilyen kicsi
a világ.
Mielőtt kijöttem, már írta
a férjem, hogy van állásom
egy laborban. Így közvetlenül az esküvő után már dol-

goztam is. Nem volt könnyű
nyelvtudás nélkül, de tudtam nagyítani és előhívni.
Fél év múlva már beszéltem
a nyelvet, mert a férjem
azt mondta, nem követi el
velem azt a hibát, amit ő
csinált. Magyaroknál dolgozott, akiktől nem tanult
angolul, így csak villamosjegyet tudott kérni, slussz. Ha
a kalauz azt kérdezte volna
tőle, hogy „hülye vagy?”,
„yes”-t felelt volna rá. Így
nekem muszáj volt megtanulni a nyelvet. Itt is kézi
festés volt divatban, mivel
más nem volt, viszont nem
volt anilin, hanem olajfestéket használtak. A festéssel
nem volt problémám, az
olajnak viszont nem ismertem a technikáját, de megtanultam. Több fényképésznek festettem, retusáltam.
Istenem, három emberre

valót dolgoztam, heti 80-90
órát. Amikor nyolcéves lett
a fiam, egy laborban dolgoztam, ami akkor tért át a színes fotókra, azt is megtanultam. A fiam sokat volt velem
a laborban, így lassanként ő
is mindent megtanult. Sőt
jóval több ágát megtanulta
a szakmának. Dolgozott a
Konicánál, a Minoltánál, a
Fujinál, most a Sonynál van
magas állásban.
Ötven évig dolgoztam
a szakmában. A sok nagyítástól tönkrement mindkét
vállam, meg kellett operálni.
Szerettem a munkám, de
örülök, hogy már nem kell
csinálnom. A jó gépeimet,
teleobejktívet, széles látószögűt, szűrőket odaadtam
a fiamnak. Most olcsó, digitális, pici gépem van, ami
elég az unokákat, barátokat
fotózni.”

Kulturális örökség
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Szeged óvja
történelmi épületeit
Annyiban is különleges az idei Kulturális Örökség Napjai
rendezvénysorozat, hogy a százötven éves magyar műemlékvédelem előtt is tisztelegnek. Szeged a helyi védett
épületek számát tekintve az élen áll a magyar nagyvárosok rangsorában: 2004-ben az elsők között vezette be az
országban, hogy önkormányzati támogatásra pályázhatnak
a helyi védelem alatt álló épületek tulajdonosai. Sőt öt éve
kibővítette a támogatottak körét: már a történeti beépítésű
területen lévő ingatlanok felújítására is lehet pályázni.
„Minden mívelt nemzet (…)
nemcsak kegyelettel viseltetik, de fennállását is
biztosítani igyekszik azon
műemlékeknek, melyek daczolva a századok viharaival, egyenként művelődési
történelmének egy-egy dicső
lapját, ősei munkájának egyegy századokra szóló jelét
képezik” – írta százötven
éve a közoktatási miniszter
abban a rendeletben, amel�lyel létrehozta a műemlékek
védelmét szolgáló első állami intézményt. A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes
Bizottsága első feladatai
között szerepelt a műemlékek jegyzékbe foglalása
és kategorizálása. Az anyag
folyamatosan gyarapodott,
amit pár évvel később már
önálló kiálltáson mutattak
be. A kiállításba a szélesebb

nyilvánosságot is bevonták,
ami pozitívan befolyásolta a
műemlékvédelem ügyét.
Szegeden Csegezi Monika műemlékvédelmi szakértő térképezte fel a kétezres
évek elején a város védettségre érdemes építészeti értékeit. Sz. Fehér Éva, Szeged
város főépítésze egy lapunknak adott korábbi nyilatko-

zatában elmondta: nagyon
széles szakmai konszenzuson alapult, hogy végül
mely épületek lettek helyi
védettek. Megnézték például, hogyan illik bele egy régi
épület az utcaképbe, ahol
már voltak új épületek, megvizsgálták, milyen állapotú
a régi épület, és így tovább.
Akkoriban ez igen nagy nyilvánosságot kapott, ezért a
tájékoztatás előnyei mellett
sajnos negatív hatása is
érződött: a védelem alá helyezést megelőzendő sokan
bontani kezdték ingatlanjaikat.
Akkor mintegy négyszáz
épület került fel a helyi
védett épületek listájára,

Nézz fel!
Nézz fel! – Szegedi épületrészek címmel nyílt fotókiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből a Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtárában. Csurgó Edit,
a nyugdíjasokból álló fotókör vezetője szerint sok értékes dolgot nem veszünk észre, mert a telefonunkat
nyomkodjuk, pedig Szeged belvárosa Európa egyik legszebb, egységes stílusú városrésze. Az alkotók nem az
ikonikus, hanem a kevésbé ismert épületek részleteit
fotózták a belvárosban. A tárlat október 6-áig tekinthető meg.

Kulturális Örökség Napjai
2022. szeptember 18.

Városházi séták

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából 2022. szeptember 18-án, vasárnap
Szeged történelmi belvárosában megnyitja kapuit a Széchenyi tér legszebb műemlék épülete, az eklektikus, neobarokk stílusú városháza. A nagyárvízben megrongálódott régebbi városháza épületét Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. Az 1883-ban átadott épület ma Szeged közigazgatási központja.
A nyílt napon a látogatók megnézhetik az impozáns dísztermet, a Lechner- és a Tisza-termet, a Sóhajok hídját, valamint csak ezen a napon felmehetnek az óratoronyba is.
Az idegenvezetéssel kísért, az épületet bemutató séták félóránként indulnak, 10 órától 16.30 óráig. Az épület megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Gyülekező a városháza előcsarnokában.
Regisztrálni a szegedi Tourinform Irodában lehet személyesen vagy az
alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 12.
Telefon: +36-62/488-690, +36-62/488-699. E-mail: szeged@tourinform.hu

amely azóta bővült. Szeged
élen áll a helyi védett épületek számát illetően a magyar
nagyvárosok rangsorában,
megelőzi Debrecent, Pécset
és Kecskemétet is.
Szeged 2004-ben az
elsők között vezette be az
országban, hogy önkormányzati támogatásra pályázhatnak a helyi védelem alatt
álló épületek tulajdonosai
– nyílászáró-felújításra vagy
-cserére, egyéb rekonstrukciós munkálatokra, homlokzatrenoválásra.
A 2017-ben elfogadott
városképi rendeletben meghatároztak egy új épületfogalmat: a történeti épületét.
Hogy mi a történeti épület?
A meghatározás szerint a
történeti beépítések terüle-

Nézz fel! – Szegedi épületrészek: Dózsa utca 2. Fotó: NapFény Fotókör/Szommer Lászlóné
tén lévő mindazon műemléki, helyi egyedi védettséget
nem élvező, 1970 előtt épült

Irodalmi „lábnyomok”

Nézz fel! – Szegedi épületrészek: Tukacs-ház, Tisza Lajos körút 79–81. Fotó: Nap-Fény
Fotókör/Huszár Imre
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Szeptember 17-én, szombaton, 15 órától irodalomtörténeti sétát rendeznek a Kulturális Örökség Napjai
alkalmából. Az érdeklődők olyan épületeket érintenek
a kétórás sétán, amelyek Radnóti Miklóshoz, Babits
Mihályhoz, Gárdonyi Gézához és Móra Ferenchez kötődnek. A túra Radnóti egykori, Bokor utcai albérletétől indul, és a Móra Ferenc Múzeumban végződik, ahol
megmutatják Móra titkos szerelmes leveleit. Találkozó
a Bokor utca 2. előtt. Rossz idő esetén a Móra Ferenc
Múzeumban rendezik meg a programot.

korabeli épület történeti
épület, amely sajátos építészeti megjelenésével részét
képezi a történeti városrész
egészének, hozzájárulva ezzel Szeged egyedi településképi arculatának kialakulásához. Öt éve már nemcsak
a helyi védett épületek, de a
történeti beépítésű területen
lévő ingatlanok felújítására
is lehet városi támogatásra
pályázni. Idén 50 millió forint a keretösszeg, amelyre
november 2-áig lehet pályázatot benyújtani.
Szabó C. Szilárd
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Bortér a Dóm téren, sörtér az Aradi vértanúk terén,
sok ingyenes városismereti séta és skandináv krimik
Szeptember 16., péntek
ÁRKÁD Szeged színpad
16.00 Jazzarosa
19.00 Smink zenekar
21.30 Coco Bongo
Pizza Monkey színpad
17.00 Peter and Pan
20.00 Gerendás Péter

REPÜLŐNAP
Időpont: szeptember 9–11.,
péntek–vasárnap.
Helyszín: Szegedi Repülőtér.
Az ország egyik legnagyobb
repülős rendezvényén szombaton nemzetközi légiprogramot, vasárnap pedig helikopternapot rendeznek. Itt
lesz többek között Besenyei
Péter műrepülő-világbajnok,
Vári Gyula freestyle műrepülőbajnok, a Red Bull Helicopters és sokan mások. A
rendezvény 14 éves kor alatt
ingyenesen
látogatható.
Részletek a SZIA – Szeged
International Airshow Facebook-oldalán.
SKANDINÁV KRIMIK
Időpont: szeptember 10–
14., szombat–szerda, 20.30
óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
A nyomtalanul, a Fácángyilkosok, a Palackposta, a 64es betegnapló és a Hajtóvadászat című filmben a koppenhágai rendőrség döglött aktákkal foglalkozó Q
ügyosztálya derít fel rég elfeledett történeteket. Remek
felépítésű, erős atmoszférájú, modern skandináv krimik.
EGY ZSENI LÁTOMÁSAI
Időpont: szeptember 11.,
vasárnap, 16 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.

Az angol dokumentumfilmben megelevenednek a mű-

vészettörténet talán legtöbbet vitatott és legtöbbféleképpen értelmezett festője,
Hieronymus Bosch képei.
A filmből megtudhatják, mi
inspirálhatta furcsa, démonikus alkotásait.
SZIMFONIKUSOK
KONCERTJE
Időpont: szeptember 13.,
kedd, 19 óra.
Helyszín: új zsinagóga.
A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje a XVI. Szegedi
Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválon.

Szeptember 17., szombat
ÁRKÁD Szeged színpad
17.00 Frederik Cornelius
19.00 Horányi Juli
21.00 Johnny Moonlight And
Lucky Stars
Pizza Monkey színpad
16.00 Foolish Heart
20.00 BrassDance
Szeptember 18., vasárnap
ÁRKÁD Szeged színpad
17.00 Diseuse
19.00 Csillag Júlia Jazz
Quartet
21.00 Berki Tamás (képünkön)

BORTÉR
Időpont: szeptember 14–
18., szerda–vasárnap.
Helyszín: Dóm tér.
Pizza Monkey színpad
16.00 Tóth Bagi Csaba szerzői est
20.00 Show és Bors zenekar
Újdonság! Az Aradi vértanúk
terén négy kisüzemi sörfőzde teljes sörkínálatát kóstolhatják végig.

Horányi Juli
Szeptember 14., szerda
18.30 Szüreti felvonulás a
Széchenyi térről
ÁRKÁD Szeged színpad
19.00 Megnyitó
19.30 Bebe és a Volvox
22.30 Docpiano Band
Pizza Monkey színpad
21.00 Storyville Jazz Band
Szeptember 15., csütörtök
ÁRKÁD Szeged színpad
17.00 Polgár Gyula jazz trió
19.00 Báder Béla és zenekara
22.30 Várkonyi Tibi
Pizza Monkey színpad
16.00 AV Acoustic
20.00 Útközband

NYUGATI NYARALÁS
Időpont: szeptember 15étől, csütörtöktől.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Új
magyar
filmvígjáték,
amely az 1980-as évek derekán játszódik Magyarországon. Maurer Gyuri ügyes
veszprémi autószerelő, aki
mindent meg tud oldani –
még a pártvezetők Ladáit is
ő szereli. Családja a Riviéra
lázában ég, már épp indulnának nyaralni, ám a négy
útlevél helyett csak három
érkezik meg. Gyuri hirtelen
megvilágosodik: kölcsönveszik egy disszidens magyar
nála hagyott autócsodáját. A
német verdával és papírokkal a nyugatra igyekvő magyarok helyett nyugatról érkező turisták lesznek, akik a
legnagyobb luxust élvezhetik
a Balatonnál. Nem is sejtik,
hogy a kölcsönvett autóval

egyenesen a hidegháborúba
hajtanak bele… Főszereplő:
Mészáros Máté és Pokorny
Lia.
SÉTA A SZÁZADFORDULÓ
VILÁGÁBAN
Időpont: szeptember 17.,
szombat, 10 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A sétán Magyar Ede, Lechner Ödön, Raichl J. Ferenc,
Baumhorn Lipót és Kótay
Pál építészek egyedi szépségű, kivételes formakincsű
alkotásait ismerhetik meg.
A séta a Kulturális Örökség
Napjai alkalmából ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Tourinform-iroda, Széchenyi
tér 12.; telefon +36-62/488690, 488-699; e-mail: szeged@tourinform.hu

SÉTA A DÓM TÉREN
Időpont: szeptember 17.,
szombat, 15 óra.
Találkozó: Dömötör-torony.
A sétán a Dóm tér történetével, a Nemzeti Emlékcsarnok
szobraival és a Szegedi Szabadtéri Játékok történetével
ismerkedhetnek meg. A séta
a Kulturális Örökség Napjai
alkalmából ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Tourinform-iroda, Széchenyi tér
12.; telefon +36-62/488690, 488-699; e-mail: szeged@tourinform.hu
ÁRVÍZI EMLÉKSÉTA
Időpont: szeptember 18.,
vasárnap, 10 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
1879. március 12-én betört
a Tisza Szegedre. A felkelő

nap már nem találta a várost
– ahogy Mikszáth írta. Négy
évvel később újjáépült Szeged, az elpusztult középkori romokon új, modern város
született. A séta a Kulturális
Örökség Napjai alkalmából
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Tourinform-iroda,
Széchenyi tér 12.; telefon
+36-62/488-690, 488-699;
e-mail: szeged@tourinform.
hu
FORMABONTÓ HÁZAK
Időpont: szeptember 18.,
vasárnap, 15 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A sétán sorra veszik azokat
a belvárosi épületeket, amelyek szemmel láthatóan kilógnak az egységes utcaképből.
A séta a Kulturális Örökség
Napjai alkalmából ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Tourinform-iroda, Széchenyi
tér 12.; telefon +36-62/488690, 488-699; e-mail: szeged@tourinform.hu
PRO ÉS KONTRA – BESZÉLGETÉSEK A FÜGGŐSÉGEKRŐL
Időpont: szeptember 18.,
vasárnap, 14 óra.
Helyszín: új zsinagóga.
A XVI. Szegedi Őszi Zsidó
Kulturális Fesztiválon Kendrusz Attila, a Szegedi Zsidó
Hitközség vallási vezetője,
ifj. Iványi Gábor, a Magyar
Evangéliumi Testvérközösség lelkésze, Juhász András
református lelkész, Gál Tamás, a Krisna-tudatú hívők
közösségi vezetője és a Hetednapi Adventista Egyháztól Gáspár Róbert beszélget
a függőségekről. Moderátor:
Máté-Tóth András vallástudós, egyetemi tanár.

Olvasóink írták
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Postabontás

Esti beszélgetés
a Jóistennel

A

zzal kezdem, hogy nem szoktam imádkozni. Amikor még gyerekkoromban mentem édesanyámmal vasárnaponként a templomba, a szentáldozás
előtt, a gyóntatószékben bevallottam „bűneimet”
a papnak. A „bűnök” súlyosságához mérten, engesztelésül,
több-kevesebb miatyánkot kellett elimádkoznom. Már akkor
elgondolkodtam azon – miközben számláltam, hogy megvan-e már a megfelelő számú ima –, hogy nem lenne-e jobb
egy bocsánatkérés attól, akit megbántottam? Azt is megfigyeltem magamon, hogy a mechanikusan mondott ima közben máson is lehet gondolkodni. Ezért jobban szeretem a
spontán, közvetlen beszélgetést.
Most, az esti lefekvés után, gondolatban mindig végigveszem a nap eseményeit.
Édesapám azt mondta, ne teljen el úgy nap, hogy nem
szerzel valakinek örömet. Bármilyen módon: egy kedves
megjegyzéssel, jó szóval, kis segítséggel, meglepetéssel. Apróságok is okozhatnak örömet. Tartsd tisztán a lakóhelyed
környékét, tegyél virágot az ablakodba vagy az erkélyedre,
hogy a járókelők, a szemben lakók gyönyörködhessenek
benne. Az eladónak megköszönheted a kiszolgálást, a tűző
napon dolgozó biztosan örülne egy kis üveg hűsítő üdítőnek.
A járműveken helyet átadó is megérdemel egy „köszönöm
szépen, nagyon kedves” viszonzást.
A nap eseményeivel kapcsolatosan a bosszantó, bántó
történetek is előjönnek. Ezeken, főleg elalvás előtt, túl kell
tenni magunkat, mert úgyis megoldódnak a problémák, főleg akkor, ha teszünk is érte valamit. Visszatekintve életünkre, hányszor előfordult, hogy sikeresen túljutottunk megoldhatatlannak tűnő feladatokon!
Nekem sok minden nem tetszik a mai világban, de „kisember” lévén, nincs hatásköröm a megváltoztatásához. Bár
néha eljuttatom javaslataimat vezető körökbe, de a „köszöneten és megfontoláson” kívül nem okoznak változást.
Irritál a társadalomban fennálló óriási vagyoni különbség! Hány ember dolgozik becsületesen egész életen át, végez értékes munkát, nevel több gyermeket, mégis nehezen
él meg, miközben a „jó fellépésű”, önhittel töltött egyének
magas beosztásban és a hozzá tartozó jövedelmezéssel élik
világukat.
De Istenkém! Nem háborgok, mert sokszor a szerényebbek találnak rá az igazi kincsekre. A gazdag ember sohasem
tudhatja, hogy őt szeretik-e, vagy a vagyonát. Ha a „gonosz”
nagy világ eseményeit nem tudod befolyásolni, szűkítsd
a kört akkorára, ahol van lehetőséged tenni valamit! Kati
mama például rendszeresen süti a gluténmentes kenyeret
a lisztérzékeny unokáimnak. Ez óriási segítség, amikor e termékek méregdrágák a boltban. Ezúton is köszönjük neki.
Istenkém! Jól telt a mai nap, köszönöm szépen! Ha tudsz
valamit tenni az érdekünkben, küldj kiadós esőt a földekre,
mert a szárazság miatt nem lesz termés. És kérlek, adj már józan észt a háborúskodóknak, mert a pusztítással egymásnak,
de a környező országok népeinek is kárt tesznek. Elég szenvedést okoznak a természeti katasztrófák. Minek ezt fokozni?
Istenkém! Még azt szeretném kérni, hogy szűnjön meg
a régóta tartó derék- és vállfájdalmam! Az igaz, ha nem fáj,
azt észre sem veszem. Az a természetes. Tehát a fájdalommentes helyzet megbecsüléséhez kell, hogy néha fájjon valami. Édes Istenkém! Kérlek, adj még a 82 évemre egy-két
évet, de többet is adhatsz, mert elkél a nagy családban a sok
segítség, amíg mind a tizennégy unokám kilép az életbe. A
legfiatalabb hétéves. Egyelőre nincs több kérésem.
Ja, jó lenne egy ötös találat a lottón, de tudom, hogy ez
teljesíthetetlen.
Jó éjszakát!
Dr. Berecz Árpádné
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Pityi Palkó és a vasorrú bába

P

ityi Palkó épp egy
meteorológiai konferenciára
sietett
Csongrád-Csanád
vármegyébe, amikor lerobbant a kocsija a Szegedet
körülölelő, tarvágástól mentes erdőnél. Palkó majd felrobbant, letolta a sofőrét,
majd nekivágott gyalog az
erdőségnek. Ahogy ment,
mendegélt, hallgatva a fiókáiknak örvendő madárkák
csivitelését, utolérte a vasorrú bábát. De az olyan ronda
volt, az orra a térdét verte, a
háta meg olyan görbe volt,
hogy akár gurulhatott is volna, de nem tehette, mert egy
rőzseköteget cipelt a hátán.
–
Hová-hová,
öreganyám? – köszöntötte, mert
általában jól nevelt hatalmasság volt.
– Jaj, instállom, nagyuram, gyütt ez a csökkentés
csökkentése, meg gyün a
tél, muszáj gyűjteni. Fát már
nem tudok vágni, de akad
itt a szegényebbnek is. Ha
eddig megúsztam a hideget,
idén sem akarok a KSH fagyhalállistájára kerülni – felel-

te a banya.
– Igaza van, néném!
Hadd segítsek – mondta,
s még egy köteget rakott a
banya hátára.
Beballagott az öreg akadémiára, majd a sok kritika
miatt elgondolkodott. Kirúgom az összes libsi omszost,
anyókát teszem meg főtudornak. A banya nem mert
ellenkezni, hogyne segítene
ő a méltóságos úrnak, csak
az időjósláshoz néki is kellene némi technika. Létrákat
tettek tíz hatalmas befőttesüvegbe, volt benne kevés
víz, növényke és a tudományos főmunkatársak: tíz jól
fejlett, jól nevelt brekkencs.
A OMSZ-ban külön főosztály létesült: élelmezési, akik
a szúnyogokat, legyeket gyűjtötték napi desszertnek a
tudományos főmunkatársak
munkakedvének garantálására. A szúnyogos csoportnál nagy lett a fluktuáció, a
beosztottak egy darabig vakarództak, majd csípésmentes munkakörbe távoztak. A
brekkencsek szorgalmasan,
hiba nélkül dolgoztak, de a

banya még üveggömböt is
használt a kiváló szint megtartásáért. Még az aszályt is
101 százalékos biztonsággal meg tudta jósolni.
Jöttek ám a külföldi tudósok, tudósítók, bár a RTL
munkatársait nem engedték
be a tájékoztatóra. Még a tudományos akadémia is különbizottságot szervezett, de
Palkó nem mert betekintést
engedélyezni. A szuperlabort
nemzetgazdasági érdekből
szupertitkossá nyilvánították.
De az érdeklődés csak
fokozódott, muszáj volt valamit kitalálni. Végül heves
fejfájás után megszületett a
megváltó ötlet: legyen Ráhel
a tudományos fő-főigazgató. Sokkal jobban néz ki a
banyánál (aki nem is akart
közszereplő lenni), s ha a
békák netán tévednek, ros�-

D

szakmai
elhivatottságról
tett tanúbizonyságot. Hálával tartozunk a Havas Boldogasszony templom- és
kolostorlátogatást
vezető
Szőke Virágnak a tartalmas
tájékoztatásért. Köszönet
Mihály Illés idegenvezetőnek, aki színesen mesélt
a megszépült dómról és a
belváros felújított szecessziós palotáiról a sétával egybekötött városnézésen. A
legújabb büszkeségek sem
maradhattak ki a sorból. A
Tiszavirág Sportuszoda meglátogatása után a Pick Arénában Tárkány Zsolt kalauzolásával csodálhattuk meg
a modern sportlétesítményt.
Záróakkordként a Szent
István téri víztorony tetejéről
tekintettünk le a végzésünk
óta megszépült városra,
mely a hozzá fűződő emlékeink és mostani szépsége
miatt is megdobogtatja a
pedagógusszíveket. Jó volt
ismét találkozni Szegeden
és Szegeddel! A találkozót
szervező:
Kozmáné Jakab Ágnes

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

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

Jó volt ismét találkozni
Szegeden és Szegeddel!
iplomaosztásuk
50.
évfordulóját
háromnapos szegedi kirándulással ünnepelte a tanárképző
főiskola egykori D1-1-es matematika–fizika szakos csoportja. Mindannyian a pedagóguspályán töltötték egész
életüket, köztük e sorok írója is. A találkozón szinte teljes létszámban megjelentünk, és most, az aranydiploma évében felelevenítettük
a főiskolai diákévek Szegedhez fűződő eseményeit, és
nyitottak voltunk a változások felfedezésére is.
A kiránduláson ellátogattunk a tudomány, a kultúra,
a sport új létesítményeihez.
Mindenütt nagy szeretettel
fogadták a csoportot. Hálás
köszönet illeti Zimányiné
Horváth Verát, az ELI-t színvonalas előadással és épületbejárással történő bemutatásáért. A Szent-Györgyi
Albert Agóra igazgatójának,
Orbán Hédinek a beszámolója és az Informatikatörténeti kiállításról kapott
keresztmetszet magas fokú

szul kuruttyolnak, vagy nem
másszák meg a létráikat,
Ráhelt idehaza senki sem
meri támadni. Igaz, átmentileg lemondott a turisztikai
elnökségről (volt az a pénz),
hiszen kastélyai is hozták
a rezsipénzt, s most az időjóslás volt a világszenzáció.
Nagyon szép fotók készültek
róla a bemutatáskor, látható
volt az ötvenmilliós Rolex, a
Gucci kiskosztüm és a Prada
cipő.
Éltek hát boldogan, a
banya gondosan meglátogatta a békákat, a dereka
sem fájt többé, sőt a házába
díj- és korlátozásmentesen
bevezették a villanyfűtést.
De egyszer jött egy soha
nem látott cunami: elmosta
a szupertitkos labort, de még
a mindenható kormányt is.

Aki hallja,
adja át!

A

z utóbbi időben sem volt idejük. Persze,
kissé aggódom a gondoltam magamban, ha
nem túl friss elme- mondjuk harsányan rájuk
állapotom miatt. csöngetnek, attól ijedtek
Az, hogy elfelejtek dolgo- volna meg igazán.
kat, még hagyján, de nemCsöngetni vagy surranrég például a bevásárlóko- ni? Ez itt a kérdés. Mi lenne
csiban hagytam a
erre a megnyugtató
táskámat, és
válasz?
Nem
csak a kömás,
mint
egy
Kellő időben,
zeli trolikerékpárdiszkréten lehetmegálra, rollerre
ne figyelmeztetni az
lóban
szerelhető
elmélázva lépegető
tűnt fel
kellemes,
gyalogost, aki abban
a hiánya.
nem
túl
a tévhitben él, hogy
Viszont
erős
hangot
övé a járda.
mégsem teladó kis szerjesen reménykentyű,
amivel
telen a helyzetem,
kellő időben, diszkréten
mert az ötletekből még min- lehetne figyelmeztetni az
dig kifogyhatatlan vagyok. elmélázva lépegető gyaloÍme egy példa.
gost, aki abban a tévhitben
Boldogan és derűsen él, hogy övé a járda. Egy
üldögéltem egy padon az ilyen hangadó megalkotáAnna-kúti trolimegállóban. sa a XXI. században csak
Egyszer csak elsurrant két jó szándék és vállalkozói
biciklis a hátam mögött, kedv kérdése. Nos, bennem
majd hallom, amint egy csak a jó szándék van meg,
hölgy és egy úr fennhangon vállalkozónak már kissé
kárhoztatja a két kerékpá- túlkoros vagyok. Aki hallja,
rost, hogy azok oly sebesen adja át! (Az ötletet!)
és váratlanul húztak el mellettük, hogy még megijedni
Méhes János

10

Sport

2022. szeptember 10., szombat

Elrajtol az
I. szegedi
streetball

Sportmix
KETTEN ÉRKEZTEK. Két új
igazolást is bejelentett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata. A támadó Rédling Kevin
a Mezőkövesdtől érkezett kölcsönbe. A 19 esztendős, ajkai
születésű labdarúgó szülővárosában kezdett futballozni,
majd később a Vasas Kubala
Akadémiára vezetett az útja.
Idén nyáron igazolta le az élvonalban szereplő Mezőkövesd, ezt követően a Kazincbarcika színeiben négy NB
II.-es meccsen lépett pályára. Kundrák Norberttel is a támadósort erősítették – a játékos Debrecenből érkezett egy
évre, kölcsönszerződéssel. A
23 éves Kundrák a DVTK-ban
nevelkedett, majd a Magyar
Futball Akadémiához szerződött, ahonnan a Ferencváros
igazolta le. Itt többnyire az NB
III.-as tartalék- és az U19-es
korosztályos csapatban kapott lehetőséget. 2019 nyarán négyéves szerződést írt
alá a Debrecennel. Tavaly keresztszalag-szakadást szenvedett, így műtét és több hónapos kihagyás várt rá, de az
idei szezonban már pályára lépett a Loki színeiben, az NB I.ben.
ANDERSEN LIGA: RAJT! A
Magyar Jégkorong Szövetség
stratégiájába illeszkedően elindul a korábbinál profibb alapon szerveződő másodosztályú bajnokság, az Andersen
Liga, ahol a Goodwill Pharma
Szegedi Vízmű is érdekelt. A
liga csapatait az U21-es bajnokság alsóházi gárdái és a
korábbi OB II.-es bajnokság
együttesei alkotják. A sorozatba előzetesen kilenc csapat
jelezte részvételi szándékát.
A mérkőzések a tervek szerint
szombati napokon, 19 és 21
óra között lesznek. A csapatok körmérkőzéses formában
14–16 mérkőzést játszanak
az alapszakasz során. A rájátszás mezőnyét a tervek szerint nyolc csapat alkotja majd.
A liga október elején, az U21es bajnokság kvalifikációs
köre után indul.
SIMA
GYŐZELEMMEL
KEZDTEK. A címvédő Pick
Szeged fölényes hazai győzelemmel kezdett a kézilabda
NB I.-ben: a csapat hazai pályán 40–25-re győzte le a Budakalász együttesét. Az esélyesebb hazai gárda a félidőben öt góllal vezetett, a második felvonásban azonban
meggyőző különbséget alakított ki.

A
A szegedi versenyzők teljesítményére nem lehetett panasz a korosztályos vb-ken. Fotó: MVM Szeged VE

Szárnyalt az utánpótlás a Maty-éren
A szegediek hat világbajnoki címet, öt ezüstöt és két bronzot szereztek
A magyarok minden idők
legjobb szereplésével 21
első, 13 második és 6 harmadik, azaz összesen 40
dobogós hellyel zárták a
Szeged melletti Maty-éren
rendezett ifjúsági és U23as kajak-kenu világbajnokságot.

K

ülön ki kell emelni,
hogy minden szegedi induló nyert
érmet: az MVM
Szeged VE versenyzői hat világbajnoki címet, öt ezüstés két bronzérmet szereztek
az eseményen.

Világbajnok lett Ozsgyáni Bence a K4 férfi ifjúsági
500 méteres távon a négyes
tagjaként, valamint K2 férfi
ifjúsági 500 méteren Keller
Gergővel, Nagy Bianka C2
női U23 500 méteren Bragato Giadával, a Kiss Ágnes,
Molnár Csepke egység C2
női ifjúsági 500 méteren,
valamint Molnár Csanád
C2 férfi ifjúsági 500, illetve
1000 méteren Juhász Istvánnal. Ezüstérmet szerzett
Balogh Gergely a négyes
tagjaként K4 férfi U23 500
méteren, Kiss Ágnes C1 női
ifjúsági 200, illetve 500 mé-

teren, a Szarka Krisztiánnal
és Szilágyi Balázzsal felálló
egység C4 férfi ifjúsági 500
méteren, illetve Zombori
Dominik a C4 férfi U23 500
méteren érdekelt hajóban.
Bronzérmes lett Molnár
Csenge a magyar hajóval
C4 női U23 500 méteren,
illetve Gyányi Levente C2
vegyes ifjúsági 500 méteren
Benkucs Kirával. A szegedi
gyerekek edzői: Boldizsár
Gáspár, Csamangó Attila,
Fürdök Gábor, Hüvös Viktor
és Kása Péter.
A fenti eredményekből
látszik, de nem árt külön is

Három Eb-aranyat nyert
Bácsi Bernát
Remekeltek a magyarok az oxfordi eseményen

A

Szervátültetettek és
Művesekezeltek XI.
Európa-bajnokságát
Oxfordban rendezték meg, 26 ország részvételével. Az eseményen Szegedet az asztaliteniszező Bácsi
Bernát képviselte a magyar
válogatottban, akinek 2012ben csontvelő-átültetés mentette meg az életét. Az ATSK
Szeged csapatának 44 éves
játékosa háromszoros Európa-bajnok lett: férfi egyesben,
férfi párosban Szendi Jánossal, valamint vegyes párosban Tóth Irmával is a dobogó
legfelső fokára állhatott. Jövőre az ausztráliai Perthben
lesz a világbajnokság – ez az
eredménysor jó belépőnek tű-

nik Bácsi számára a legrangosabb versenyre is. Ami az Eb-t
illeti, az éremtáblán végül a

magyarok 41 arany-, 40 ezüstés 42 bronzéremmel a második helyen zártak.

rögzíteni, milyen szenzációs hétvégét zárt a szegedi
Molnár család! A 21 éves
Molnár Csenge U23-as vbbronzérmet és egy hatodik
helyet szerzett, a 18 éves
Molnár Csanád kétszeres, a
16 éves Molnár Csepke egyszeres ifjúsági világbajnok
lett, míg a 12 éves Molnár
Csoma U12-es akadémiai
futamot nyert.
Az ötnapos vb-n 64 országból több mint 1100an indultak. Magyarország
mindkét korcsoportban fölényesen végzett az éremtáblázat élén.

Csongrád Megyei
Szabadidőspor t
Szövetség mindig
törekszik a régóta
közkedvelt rendezvények hagyományainak ápolására és
felélesztésére, ezért szeptember 10-én, most szombaton az Erzsébet-ligetben
megrendezik az I. szegedi
streetballt. A kezdés 9.30kor lesz, az összecsapások
várhatóan 15 óráig tartanak.
A 2000-es évek elején
népszerű volt egy hasonló
programsorozat, amelynek a
Dugonics tér és a Széchenyi
tér adott otthont. Mivel az
újszegedi liget azóta az extrém sportok és a kosárlabda
otthona lett, a szervezők úgy
döntöttek, itt teremtik újra
ezt a hagyományt.
Streetballmeccseket rendeznek, 3 + 1 fős csapatok
részére, hivatásos bírókkal,
férfi és női vonalon is több
korosztályban,
ezenfelül
ügyességi versenyek sora
várja az érdeklődő baráti
társaságokat és családokat.
A legkisebb gyerekek is bátran kipróbálhatják magukat
a „manó dobás” viadalon.
A tervek szerint az NB I. A
csoportos bajnokságra alapozó Naturtex-SZTE-Szedeák férfi-kosárlabdacsapata
is ellátogat az eseményre,
amelyre nézőként a belépés
mindenki számára ingyenes.

Pádár Nikolett szárnyalt
a juniorok vb-jén

A

HAÁSZ SZUE 16
éves úszója, Pádár
Nikolett öt aranyéremmel zárta a
Limában rendezett junior világbajnokságot. Időrendben
haladva először a 4 × 200
méteres női gyorsváltó tagjaként nyert, társai Molnár
Dóra, Gyurinovics Lili és Ábrahám Lilla Minna voltak.
– Nagyon boldog vagyok,
hogy egy ilyen hosszú szezon
végén, egy világbajnokságon
is meg tudtuk ezt csinálni –
mondta.
A második és harmadik
arany egy napra esett: Pádár
egyrészt 100 méter gyorson
egyéniben diadalmaskodott,
másrészt a 4 × 100 méteres
vegyes gyorsváltó tagjaként,
Mészáros Dániellel, Bóna
Benedekkel és Molnár Dórával kiegészülve nyert.

– Nyár elején nem gondoltam volna, hogy a száz
gyorsot meg tudom nyerni az
ifjúsági Európa-bajnokságon
és világbajnokságon is. Már
kezdünk fáradni a nyár végére, de nagyon boldog vagyok,
mert bár az idő nem volt kiemelkedő, de így is sikerült
nyernem. Ezután fél órám
volt a váltóig, már nagyon
fájt az a száz méter – fogalmazott.
A negyedik aranya váltóban lett meg, Ábrahám, Gyurinovics és Molnár társaként
a 4 × 100 méteres gyorsváltóval sem talált legyőzőre, míg
az ötödik női 200 méter gyorson született, ahol mindössze
négy századdal előzte meg
Ábrahámot.
Magyarország
hét arannyal és hét ezüsttel
a japánok mögött a második
helyen végzett az éremtáblán.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT
augusztus 26-án: Avram Cristian és Juhász Karolina, Elekes Martin és Hamar
Gabriella, Fázer Márk és Ficze Hargita,
Patonai Zoltán és Bodó Kitti; augusztus
27-én: Szabó Tamás és Prievara Dóra Katalin, Berta Attila és Perecz Vivien, Szakács Ernő Hunor és Becsei Andrea, Fekete Ádám és Plank Andrea, Suhajda Adrián
és Toncsenka Zita, Samu Gergely Ferenc
és Zahorán Réka, Fürdök László és Gárdián Ildikó.
GRATULÁLUNK!

SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ
Mihálik Edvin: 17.00
–
18.00 (Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Herke u. 5.)
SZEPTEMBER 14., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 (Móra Utcai
Fiókkönyvtár, Móra u. 21.),
17.30 – 18.30 (Fodor József
Élelmiszeripari Technikum

Képviselői
fogadóóra
és Szakképző Iskola, Szabadkai út 3.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 16.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
napos, gomolyfelhős idő
Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Zápor

30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Nagy Sándor: 16.30
–
17.30 (Szegedi Rendezvényés Médiaközpont, Felső Tisza-part 2.)
SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)

25/15
Nikolett,
Hunor

Közepesen Gyengén Közepesen Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
felhős
felhős
25/13
Igor,
Teodóra

25/13
Mária

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

26/13
Kornél

27/14
Szeréna,
Roxána

27/15
Enikő,
Melitta

Zápor
26/14
Ditta,
Edit

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

Szeretne 2 belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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: szeptember 14. 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 dél-alföldi régió kulturális fővárosa Szeged. A nyertes: Dús Mihályné. Gratulálunk!
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