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Szegedi kiállás
A Radnóti-gimnázium tanárai szolidárisak
a megfenyegetett és megfélemlített
pedagógusokkal.

3000 milliárd
Akkora nálunk a korrupció, hogy az Európai
Bizottság súlyos pénzelvonást javasol
Magyarországtól.

A tisztálkodás története
Luxuspazarlás volt régen a fürdőszoba,
és úgy is nézett ki – derül ki a szegedi
kiállításon.

Vereség
Kikapott a Pick Szeged hazai pályán
a Barcelonától a Bajnokok Ligája
nyitányán.

Letették a Bagoly Utcai Bölcsőde alapkövét,
átadták a Gedói Óvoda felújított épületét

Szeged város önkormányzata sorban újítja fel bölcsődéit és óvodáit. Hétfőn rakták le a város első teljesen zöld, önfenntartó bölcsődéjének alapkövét a Bagoly utcában, szerdán pedig
Botka László polgármester avatta fel a megújult Gedói Óvodát. Fotók: Iványi Aurél
Szeged város önkormányzata tizenkét óvodát és hat bölcsődét újított fel 2017 óta, melyek nemcsak szebbek és modernebbek lettek, de már energiatakarékosan is működnek.
Hétfőn tették le annak a bölcsődének az alapkövét a Bagoly

utcában, amely teljesen zöld, önfenntartó intézményként fog
üzemelni, hiszen hőszivattyúval fűtik és hűtik majd a vadonatúj épületet, az áramot pedig napkollektorok termelik. Ez
lesz az első bölcsőde Szegeden, ahová nem vezetik be a gázt.

Botka László polgármester szerdán adta át ünnepélyesen
az 560 millió forintból felújított Gedói Óvodát, amely a tizenkettedik korszerűsített gyermekintézmény a város óvodafejlesztési programjában. 
Írásaink a 3. és az 5. oldalon

Végső búcsút vettek Szalay Istvántól, Ezerarcú színészek
Portréfilm készült Fekete Giziről
Szeged korábbi polgármesterétől
és Rácz Tiborról

H

atalmas tömeg kísérte utolsó útjára
Szalay Istvánt, Szeged korábbi polgármesterét, a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola egykori
főigazgatóját a Belvárosi temetőben. Botka László polgármester búcsúbeszédében elmondta: Szalay István
egész életét Szeged fejlődésének, a diákok tanításának, az összetartozás erősítésének szentelte. Egyike volt
azoknak a kiváló személyiségeknek, akik tudásukkal, tehetségükkel és munkájukkal
sikeresebbé tették Szegedet.

Szalay István egész életét Szeged fejlődésének szentelte. Fotó: Iványi Aurél

Cikkünk az 5. oldalon

Fekete Gizit és Rácz Tibort nem kell bemutatni a szegedi
közönségnek: évtizedek óta a Szegedi Nemzeti Színház
meghatározó művészei. Most portréfilm készült róluk, amelyben pályájuk emlékezetes pillanatairól mesélnek, sok fotóval
és filmrészlettel. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház/Tari Róbert
Interjúnk a 7. oldalon
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Kiálltak megfenyegetett kollégáik
mellett a Radnóti tanárai
Szolidaritást vállalt a szegedi Radnóti-gimnázium
huszonkét tanára azokkal
a pedagógusokkal, akiket
polgári engedetlenségi
akciójuk miatt megfenyegettek.
„Szolidaritást vállalunk azokkal a kollégákkal, akik a kormány és a szakszervezetek
közötti, eredménytelenül zárult tárgyalások után a köznevelés tarthatatlan állapotára
polgári engedetlenséggel hívták fel a figyelmet, és akiket
ezért aránytalan retorziókkal
fenyegettek meg, vagy módosították a kinevezésüket”
– így kezdődik az a szolidaritási nyilatkozat, amelyet Fabulya Andrea, az iskola tanára olvasott fel a gimnázium
főbejárata előtt.
A nyilatkozatban szerepel,
hogy a szegedi középiskola
tanárainak egy része követeli: a kormány és a tankerüle-

Fabulya Andrea, a Radnóti-gimnázium tanára olvasta fel az iskola főbejáratánál a szolidaritási nyilatkozatot. Mögötte tanártársai, gyászruhában. Fotó: Szabó Luca

tek normalizálják a párbeszédet a tanári közösségekkel,
és tegyenek lépéseket azért,

Botka László: Kiállunk
a tanárok követelései mellett
Botka László polgármester a radnótis tanárok kiállása kapcsán azt írta közösségi oldalán: „A megalázó munkakörülmények, a botrányos fizetések, a szakmai szabadság teljes
hiánya egyre súlyosabb válságba sodorja a magyar oktatási
rendszert. A kormány ahelyett, hogy párbeszédet folytatna a
pedagógusokkal a körülmények javításáról, fenyegeti és megfélemlíti a tanárokat. Mi Szegeden szolidaritást vállalunk a
pedagógusokkal, és közösen állunk ki követeléseik mellett.
Elvárjuk, hogy a kormány végre odafigyeljen rájuk, hiszen rajtuk múlik a gyermekeink, az ország jövője. Tisztességes fizetést, megbecsülést és szakmai függetlenséget követelünk a
tanároknak nemcsak Szegeden, hanem az egész országban.”

hogy a köznevelés szereplői- akár az állásuk elvesztésével is járhat, ha csatlakoznek helyzete javuljon.
A felsorakozott tanárok nak a tanárok körében egyre terebélyesedő
többsége bólogapolgári engetott, amikor
A kormány
detlenségi
a Szeged
és a tankerületek
mozgaTelevízió
normalizálják a
lomhoz.
megkérpárbeszédet a tanári
– Bídezte,
közösségekkel, és
z u n k
nagytegyenek lépéseket azért,
a denak érhogy a köznevelés
mokráciz i k- e
szereplőinek helyzete
ában és
a rájuk
javuljon.
az embernehezeségben, és bídő nyomást.
zunk az iskola veUgyanakkor az is
kiderült, hogy személyre szó- zetőiben. Minket ezek a falak
ló levelet nem kaptak a tan- mindig megvédenek – mondkerülettől, amelyben arra hív- ta Fabulya Andrea a gimnázinák fel a figyelmüket, hogy um épületére mutatva.

Kormányzati hátraarc:
nincs pénz újra, a leégett
tornatermet renoválják

Ö

tödik éve húzódik a Madách-iskola 2018-ban
leégett tornatermének ügye, mert a kormány képtelen helyette újat
építeni. Most derült ki: kevés
az új csarnok építésére szánt
állami pénz, ezért a szegedi
tankerület új terveket készít,
és a leégett, régi tornatermet
állítja helyre. Hogy mikor?
Senki sem tudja. Ha ilyen tempóban halad a kormányzati
beruházás, még az is lehet,
hogy aki 2018-ban elsős volt,
úgy ballag majd el az iskolából, hogy 8 év alatt sem épült
meg a tornacsarnok.
Bartók Csaba szegedi
Fidesz-elnök, a Modern Városok Program helyi kommunikációs szakértője tavaly büszkén jelentette be:
680 millió forintot adott a
kormány az új tornaterem
építésére. Mára kiderült:

ez nem elég egy új csarnok
építésére, mert a tankerület
a kormány által biztosított
pénzösszegnél csak nagyobb
értékű árajánlatokat kapott
a munkálatokra. Indul tehát
az újratervezés, a gyerekek
pedig továbbra is egy barakképületben, az iskola udvarán
vagy a közeli parkban tornázhatnak – hóban, fagyban is.
Mert a kormány előírta ugyan
a mindennapos testnevelést,
de az infrastruktúrát nem
biztosítja, miközben százmilliárdokat költ el presztízsberuházásokra, vadászati világkiállításra, tűzijátékra.
– Ha Szeged városa lenne
az iskola fenntartója és működtetője, már régen megoldotta volna ezt a problémát.
Az Orbán-kormány azonban
elvette az önkormányzatoktól
az iskolákat – hangsúlyozta
Kozma József, a közgyűlés oktatási bizottságának elnöke.

A Madách-iskola leégett tornaterme. Archív kép

Megszavazta az Európai Parlament: nem tartják
Magyarországot teljes értékű demokráciának
Megszavazták az Európai Parlament képviselői azt
a jelentést, amely megállapítja, hogy Magyarország
folyamatosan távolodik az Európai Unió alapértékeitől,
és a teljes értékű demokrácia helyett 2022-re már inkább a „választási autokrácia” jelző illik rá – számolt
be a döntésről a Telex.

A

jelentést a magyar
jogállamiságot
vizsgáló EP-különbizottság vezetője nyújtotta be. A 30 oldalas
dokumentum a 2018-ban elfogadott Sargentini-jelentés
frissített változata, amelynek
nyomán elindult a hetes cikkelyes eljárás.
Az Euronews arról írt,
hogy a most elfogadott jelentésben újdonságnak számít

az uniós források kérdése.
A képviselők arra szólították
fel a jelentésben az Európai
Bizottságot, hogy mindaddig
zárolják az összes Magyarországnak járó uniós forrást,
amíg a magyar kormány nem
orvosolja a problémákat.
A jelentés szerint súlyosbította a magyar helyzetet
az Európai Unió tétlensége,
ráadásul az uniós miniszterekből álló Európai Unió

A magyar kormány egyálTanácsa is megsérti a jogállamiságot azzal, hogy nem talán nem képviseltette
haladnak megfelelő ütem- magát a vitán, a Fidesz és
ben a hetes cikkelyes
a KDNP EP-képviseeljárással.
lői boszorkány„A jelentés
Az uniós
üldözésnek
forrásokat
következteminősíteta helyi
tései egyérték a jeönkormányzatokon
telműek és
lentésterés a nem kormányzati
visszavonvezetet.
szervezeteken
hatatlanok:
A magyar
keresztül kellene
Magyarorellenzék
elosztani.
szág többé
politikusai
nem demokrácia.
arra kér ték
Sürgősen el kellett foaz EP-képviselőket
gadnunk ezt az állásfoglalást, és az uniós döntéshozókat,
mert az ország riasztóan gyor- hogy ne fosszák meg a masan távolodik a jogállamiság- gyarokat az uniós támogatól” – mondta a vitán a jelen- tásoktól, hanem a kormányt
megkerülve juttassák el
téstevő.

azokat az emberekhez. Ezt
egyébként kiemelte az Európai Parlament állásfoglalása
is: szerintük ilyen esetben

az uniós forrásokat a helyi
önkormányzatokon és a nem
kormányzati szervezeteken
keresztül kellene elosztani.

3000 milliárd forint a tét
Nagymértékű pénzmegvonást javasol az Európai Bizottság Magyarországtól, annyira súlyos a korrupció. A döntést ugyanakkor az Európai Tanácsra bízzák, amelynek
november 19-éig kell határoznia arról: elfogadják-e a bizottsági javaslatot. Ha igen, az 7,5 milliárd euró, azaz mintegy 3000 milliárd forint megvonásával járna. Ez az összeg
a 2027-ig tartó költségvetési időszakra vonatkozó kohéziós források mintegy harmadának blokkolását jelentené.
A bizottság szerint rengeteg probléma van a magyar igaz
ságszolgáltatási, ügyészségi és közbeszerzési rendszerrel. A kormány jelezte: november 19-éig legalább 17 új
törvényt fogad el, hogy megússza a büntetést.
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Újjászületett a Gedói Óvoda
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Ceglédi Zoltán

Több mint félmilliárd forintból újította fel az önkormányzat a gyermekintézményt

Vizesnyolcas

A

Birtokba vették a gyerekek a felújított Gedói Óvodát. Az önkormányzat folytatja az óvodák felújítását. Fotó: Iványi Aurél

Már a tizenkettedik óvodáját újította fel az önkormányzat 2017 óta. A
megújult Gedói Óvodát
már birtokba is vették a
gyerekek.
– A Gedói immár a tizenkettedik olyan óvoda, amely
az elmúlt öt évben teljesen
megújult Szegeden. Eddig
erre célra összesen 3,8 milliárd forintot költött az önkormányzat. Ebből 3 milliárd forintot a Szegednek megítélt
európai uniós forrásból fedeztünk, az önkormányzat
pedig 800 millió forintot tett
hozzá saját költségvetéséből

– mondta az avatóünnepségen Botka László. A polgármester beszédében hangsúlyozta: az önkormányzat azzal
tudja a legnagyobb támogatást nyújtani a kisgyermekes
szülőknek, ha jó pedagógusok korszerű épületekben,
21. századi körülmények között nevelhetik a gyermekeiket a helyi oktatási intézményekben.
– Szeged város önkormányzata igyekszik mindent
megtenni ezért a jövőben is.
Az óvodafelújítási programunk halad tovább, a Felsővárosi Óvoda energetikai
korszerűsítésével fog folyta-

Több ezer tő virágot
osztanak szét

A

z elmúlt évek
hagyományainak megfelelően
az önkormányzat
idén is hozzájárul a lakókörnyezet megszépítéséhez.
A következő hetekben több
ezer tő virágot osztanak ki
az önkormányzati képviselők,
Felsővárostól Dorozsmán át
Szőregig. A virágosztás célja,

hogy a képviselők segítsenek
a helybelieknek az eddiginél
is szebbé, színesebbé, zöldebbé és élhetőbbé tenni Szeged
városrészeit. Az önkormányzati képviselők tapasztalata szerint a virágosztás egyben fogadóóra is, hiszen nagyon sokan
keresik meg őket különféle javaslatokkal és észrevételekkel. Képünk archív.

tódni – mondta a polgármester. Botka László kiemelte:
az energetikai felújításnak
köszönhetően akár 60 százalékkal is csökkenhet az
intézmény energiafelhasználása. – Bizonyára nagyon
sokan kiegyeznének ilyen
mértékű csökkenéssel odahaza is – jegyezte meg végül
a polgármester.
Az Északi városrészben
1980-ban épült 200 férőhelyes Gedói Óvoda paneltechnológiával készült, és
már időszerű volt a modernizálása. A fejlesztéssel az
volt a cél, hogy hatékonnyá
és energiagazdaságossá

tegyék az intézmény működését. A modernizálásra két
uniós pályázatból összesen
560 millió forintot fordított
az önkormányzat. A beruházás során többek között
kicserélték a nyílászárókat,
hőszigetelték a homlokzatot,
új fűtési rendszert és energiatakarékos LED-világítást
építettek ki, korszerűsítették
az épület gépészeti rendszerét, modern napelemes rendszert telepítettek.
Az önkormányzat óvodafejlesztési programja a Felsővárosi Óvoda energetikai
korszerűsítésével folytatódik.

szegediek és Szegedet ismerők hetek óta megint
félve kattintják az országos (valójában: fővárosi)
sajtót: van-e benne Szabó Bálint, és sikerült-e végre megjegyezni, hogy ki ő? Más egyetlen, akár vétlen botlást is visz magával eposzi jelzőként, kommentben
állandó odaköpésként, talán egész életében. Évtizedeken át
elkíséri a riportert egy elszúrt kérdése, a focistát egy elrontott tizenegyese, a politikust egy nyelvbotlása, igazságtalanul
hitelteleníti az elkövetőt – míg Szabó Bálint egy médiafőnix,
a pártos sajtó igényei szerint újra és újra megújhodva, hol
az egyik, hol a másik oldalon akciózva. Mindig „elfelejtik”,
hogy ki ő.
Nem megy át az üzenet. Vagy nem akarják összekapcsolni. Nem tudok nem arra jutni, hogy mivel az ellenzéki
sajtó missziója a kormányellenes akciók felemelése, hovatovább katalizálása és koordinálása, ezért eltagadja,
ha „kehe” van a tiltakozónak. Lázár Jánossal cimborálva
a fideszes média volt amnéziás Szabó Bálint előéletét illetően. Ha Orbán ellen megy, akkor az ellenzéki sajtóban
az önparódiába fordult őszödi „leleplezés” sem számít.
Ezért történhetett, hogy a „gazdatüntetés” előtt senki
nem érkezett Budapestről Szegedre, érdeklődni. Például
arról, hogy van-e nyoma, hogy ez a víziszárnyas vizesnyolcas 1800 traktort vinne a fővárosba.
Egy-két helyen, eldugva említették
csak meg, hogy a szervező „érMás egyetlen,
dekes” figura. Akadálytalanul
akár
vétlen botgördült végig az ellenzéki
lást is visz magával
nyilvánosságon a hazugeposzi jelzőként,
ság a gazdatüntetés előkommentben állandó
készületeiről, pedig előzeodaköpésként, tatesen nem láttunk az 1800
lán egész életétraktorból egyet sem. Nem
ben.
szólalt meg egyetlen gazda.
Aznap is hablatyoltak, hogy Szabó kéri „a traktorosokat”, még ne induljanak, majd ha lefújták a tűzijátékot.
Senki nem számolta ki, hogy például Szegedről mikor ér
Pestre egy 40 km/h sebességet tudó mezőgazdasági vontató.
Nem a kormányellenes sajtó szándékait vagy eszközeit
akarom pellengérre állítani. Amíg van, aki ezt kifizeti, addig
tegyék, amit jónak látnak. Az izolált és fejnehéz nem kormánypárti nyilvánosság a baj. A Fidesz folyamatos centralizálással és innovációval (!), valamint rengeteg közpénzzel
és személyre szabott jogalkotással megteremtette a nyilvánosságát. Aki ezzel nem éri be, az tegye világossá: nem
a fideszes propaganda átelleni megfelelőjét várja újságírás
címén, igenis közöljék azokat a híreket is, amelyek nem az ellenzéki propagandát erősítik. Másfelől pedig követelje ki, hogy
az ország híreit ne Budapest belső kerületeiből tippeljék meg.
Ha a „gazdatüntetés” első híreit megelőzően lekattintották
volna a szeged.hu híreit, tucatnyit Szabó Bálintról, ha észlelték volna, amit a szegediek kiabálva, kézzel-lábbal próbáltak közölni, bízvást nem viszik falnak a traktortömegre vágyó
közvéleményt.
A probléma magja egy 2019 ősze óta cipelt adósság.
A Fidesztől elhódított, a központi kormánykommunikációból
kikerült önkormányzatok nem szervezték magukat hálózatba,
közös erőforrásokkal és felületekkel. Nem jött létre az egységes fővárosi média, megmaradtak helyette a kerületi sajtószigetek. Nem karoltak egymásba a megyeszékhelyek, és
az országos sajtó sem kért érdemi együttműködést a helyiektől. Minden újonnan érkező, megannyi Gollam, magához
szorította a drágaszágot. Ezek miatt Szeged is maradt maga,
és most hiába próbált szólni, hogy heló, Szabó Bálintot mi
már ismerjük.
No de sebaj. Nem kizárt, hogy 2024-ben az önkormányzati választáson nem a 2019-eshez, hanem a megelőző, narancsos állapothoz hasonló országtérképet látunk majd. És
akkor a Fidesz megmutatja, mit kellett volna tenni.
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Kultúrkávézó nyílhat
a Kass Galériában

P

ályázat útján, nyílt
versenyeztetéssel
adná bérbe a Kass
Galériát (képünkön) a város, ahol a múzeum mellett kávézó is működne. A galéria 1985-ben
nyílt meg, Szeged díszpolgá-

ra, Kass János Kossuth-díjas
grafikusművész hagyatékából. Az évek során azonban
megfogyatkoztak a látogatók, hiszen nem mutattak be
új alkotásokat. A galériát működtető Móra Ferenc Múzeum ezért „kulcsos házként”

Gizi néni
90 éves lett

Szeibert Józsefné Gizi néni családja körében. Fotó: Szabó Luca

S

zeiber t Józsefné Martus Gizella
1932. szeptember
6-án született Sövényházán. Szerencsésnek érzi magát, mert annak ellenére,
hogy szegény családba született, nagy szeretetben nőtt föl.
Boldog gyermekkora volt, életre szóló barátságokat kötött.
1952-ben ment férjhez Szeibert Józsefhez, 54 évig éltek
boldog házasságban. Három
gyermekük született: Gizella, Aranka és Imre. Aktív életében sokat és becsületesen
dolgozott. Munkáját igyekezett
szorgalmasan elvégezni a Sze-

gedi Konzervgyárban szalagmunkásként, majd a MÁV-nál,
a Volánnál, végül a Móra-kollégiumban takarítónőként. Szeretettel nevelte gyermekeit,
imádattal fogadta az unokák,
hét dédunokája és két ükunokája érkezését. Elmondása
szerint tartalmas volt az élete,
melyben voltak nagyon szép
napok és tragikusan nehéz
korszakok is, amelyeken mindig átsegítette a családja.
Szeged városa nevében
Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte az ünnepeltet.

üzemeltette a kiállítóhelyet.
Aki látni szerette volna Kass
alkotásait, annak kinyitották
a galériát, ahol így is fűteni
és világítani kellett – ez pedig évi több millió forintos
kiadást jelentett a múzeumnak.
– Egy teljesen új kulturális attrakciót szeretnénk
kialakítani az épületben.
Nyugat-Európában már bevett gyakorlat, hogy a galériák kávézóként is működnek,
így csinálnak a fogyasztó
vendégből kiállításlátogatót.
Ezt szeretnénk mi is elérni
– mondta Fogas Ottó múzeumigazgató az intézmény
javaslatáról.
A közgyűlés pénzügyi és
vagyongazdálkodási bizottsága zöld utat adott a pályázati
kiírásnak. Első körben 5 évig
üzemeltetheti a kávézót és
galériát a bérlő, amiért havi
nettó 300 ezer forint bérleti
díjat kell fizetnie. Emellett
a forgalomból származó nettó árbevétel legkevesebb öt
százaléka is a bérbeadót illeti
meg. A részletes pályázati kiírást a múzeum teszi közzé.

Ezrek kóstolták az ország
legjobb borait a Dóm téren

Jó bor, jó egészség. Vidám bortéri hangulat. Fotó: Iványi Aurél

S

zeged fesztiválváros, a szegediek
barátságosak, köszöntjük az ország
borászatait! – mondta Botka
László a Bortér megnyitásakor a Dóm téren. A polgármester arról is beszélt köszöntőjében, hogy kiválóan
teljesít a szegedi idegenforgalom, hiszen Szeged évek
óta az öt leglátogatottabb te-

lepülés között szerepel. Az is
elhangzott, hogy igyekeznek
minden szegedi rendezvényt
a környezettudatosság jegyé
ben megszervezni. A Bortérről is száműzték a műanyag
poharakat.
Idén tizedik alkalommal rendezték meg az őszi
bormustrát a Dóm téren,
amelyen az ország szinte
valamennyi borvidéke kép-

viseltette magát. A többi
között a villányi, a tokaji,
az egri, a szekszárdi, a badacsonyi és a pannonhalmi pincészetek is elhozták
legjobb boraikat. Az idei
év újdonsága volt, hogy az
Aradi vértanúk terén négy –
debreceni, békésszentandrási, hódmezővásárhelyi és
zsombói – kisüzemi serfőzde
is kínálta söreit.

A hosszú élet titka: a mértékletesség

S

ándor Antal 1932.
szeptember 12-én
született Szegeden,
földművescsalád
gyermekeként. Az alapiskola
elvégzése után leventeként
elvitték katonának. Később
tudta meg, hogy Ausztriába
került, ahonnan kalandos
úton, gyalog jött haza. Azt
sem tudta, merre van Magyarország, csak éjszaka,
a csillagok állásából tudta
megállapítani, hogy melyik
irányban menjen. A háború után gépészkovácsnak
szeretett volna tanulni a fővárosban. Akkoriban sokan
mentek Szegedről Budapestre dolgozni, így csatlakozott
hozzájuk. Kerékpárral tették
meg az utat. A vasútnál végzett kisegítő munkát, majd
a pályamunkásoknak, később a Margit-híd renoválóinak lett a vízhordója.
Ipari tanulónak jelentkezett a Ganz-Mávagba,
ahol ideje nagy részét a kovácsműhelyben töltötte, de
tüdőgyulladást kapott, és
szanatóriumba került. Megállapították: sérült a tüdeje
a lerakódott vaspor miatt, így
nem folytathatja a szakmát.

Az ünnepelt, a 90 éves Sándor Antal feleségével, Adonyi Klárával. Fotó: Szabó Luca
Ez a betegsége egész életére
kihatott. Új munkát keresett,
rendőr lett. Folyamatosan képezte magát a belügyi főiskolán és a bűnügyi szakiskolán.
Járőrként kezdte Budapesten, majd visszaköltözött Szegedre, és a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányságra került. Kezdetben nyomozó volt,
majd a közlekedésrendészeti
osztályon dolgozott helyszínelőként. 35 év után ment
nyugdíjba. Ám aktívnak érez-

te magát, és taxizni kezdett.
24 évig volt személyfuvarozó, és 77 évesen lett ténylegesen nyugdíjas. Sándor
Antalnak mindig fontos volt
a sport: az MHSZ-nél minden sportágat kipróbált, ejtőernyőzött, röplabdázott és
tanítványa volt Papp László
háromszoros olimpiai bajnok
ökölvívónak is. 90 évesen is
rendszeresen kerékpározik,
és naponta több száz felülést
csinál speciális sporteszkö-

zén. Tavaly házasságot kötött
élettársával, Klárával.
Tóni bácsi szerint a hos�szú élet titka, hogy az ember odafigyeléssel irányítsa
az életét. Szerinte elengedhetetlen a mértékletesség
az étkezésben, az életmódban és a mozgásban egyaránt.
Szeged városa nevében
Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Sándor Antalt.
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Százak búcsúztak
Szeged korábbi
polgármesterétől,
Szalay Istvántól

Szeged első zöld bölcsődéje
épül a Bagoly utcában
Van egy örömhírem, ez
lesz az első bölcsőde
Szegeden, ahová nem vezetjük be a gázt – mondta
Nagy Sándor a Bagoly utcai intézmény alapkőletételekor. A városfejlesztési
alpolgármester hangsúlyozta, hogy itt találkozik
az önkormányzat két fontos, évek óta zajló programja: a bölcsődeépítési
és a Zöld város fejlesztési
program.

A
Botka László egy személyes történettel búcsúzott Szalay Istvántól. Fotó: Iványi Aurél

Hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára Szalay István
matematikust, Szeged korábbi polgármesterét, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egykori főigazgatóját
a Belvárosi temetőben.

tere, ő pedig húszévesen országgyűlési képviselő. Botka
László elmondta, hogy sokat
tanult Szalay Istvántól, amelyek közé a legfontosabb em„Mert tudjuk, hogy egy város lay Istvántól búcsúzó Bot- beri és politikai-politikusi isnemcsak paloták és házak, ka László polgármester, aki meretek is hozzátartoznak.
kő, beton és kavics. Egy vá- személyes hangvételű
– Szalay István neros igazi oszlopai azok a ki- gyászbeszédében
ve és alakja ötven
váló személyiségek, akik tu- felidézte: mindéven át összeMa
kidőlt
dásukkal, tehetségükkel, kettőjük poliforrt a szeegy oszlop,
munkájukkal nagyobbá, si- tikai pályája
gedi felsőde
Szalay
István
keresebbé és szebbé tették 1 9 9 4 - b e n
oktatással
emlékét tisztelettel
Szegedet. Ma kidőlt egy ilyen kezdődött.
– búcsúzott
megőrizzük
itt,
oszlop, de Szalay István em- Szalay Istaz elhunyta Tisza-parton.
lékét tisztelettel megőrizzük ván ötvenévetól Döbör
itt, a Tisza-parton. Nyugodj sen ekkor lett
András, a SZTE
békében!” – mondta a Sza- Szeged polgármesJuhász Gyula Pedagógus Kar dékánja. –
Széles műveltségét mi sem
bizonyítja jobban, mint az,
Személyes történet
hogy matematikus mellett
Botka László egy személyes történettel búcsúzott Szalay
történész is lehetett volna –
Istvántól: – Polgármesterként az volt a szokásod, hogy
mondta a dékán, aki felidézszombaton reggel bementél az üres városházára, mondte Szalay István tudományos
életpályájának valamennyi
ván, hogy „akkor legalább békén hagynak”. Előtte felkéretted magadhoz a fellelhető összes aktát. Én gyakran
fontos állomását. – Elsőbementem hozzád, mert akkor legalább nyugodtan tudsorban és teljes odaadással
tunk beszélni.
tanár voltál – hajtott fejet
Emlékszem, egy szombat reggel én is megyek a csenkijelentésével hivatali elődje
des városháza folyosóján, csak a polgármesteri irodában
előtt Döbör András. Optimizég a lámpa. Benyitok hozzád, az egész irodában térdmamus és pozitív gondolkodás
gasságig iratokkal van beterítve a padló, te pedig ott állsz
jellemezte az elhunytat, aki
középen mackónadrágban. Megláttál, és rám mordultál:
minden esetben a problé„Ne nyúlj semmihez! Itt mindennek helye és rendje van!”
mák és a helyzetek megolÉn pimaszul visszaválaszoltam: „Miről beszélsz, Pistám,
dását tartotta szem előtt.
„Mindenki halandó, de nem
tiszta kupi az egész, csoda, hogy nem veszel el benne!”
Majd te hosszan elkezdted bizonygatni, hogy márpedig
mindenki hal meg” – idézte
ebben rendszer van. Én értetlenül álltam, az egészből
Szalay István egyik legkedvesemmit sem értettem, „ötismeretlenes” egyenletnek tűnt,
sebb latin mondását Döbör
amit csinálsz. Aztán egyszer csak varázsütésre hirtelen
András, és ehhez hozzátette:
beugrott „Most már értem – mondtam. – Balra teszed
te biztosan nem.
azokat az ügyeket, amiket neked kell megoldani, jobbra
– A szó legnemesebb érpedig azokat, amiket majd megold az élet.” „Na látod,
telmében ember volt Szalay
most már te is érted – mondtad nekem elégedetten –,
István – mondta búcsúbeezt akartam tudományosan elmagyarázni. Tanuld meg,
szédében Gyulay Endre nyuaz a lényeg, hogy a kettőt mindig képes legyél megkülöngalmazott megyés püspök,
böztetni, és soha ne keverd össze!”
akit mély emberi kapcsolat
fűzött az elhunythoz.
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z önkormányzat
800 millió forint
uniós támogatást
nyert a beruházásra, amit 285 millió forint
önerővel egészít ki. Nagy
Sándor elmondta: az építkezéssel a Töltés utcai intézmény 1986 óta bölcsődeként
működő, több mint százéves,
korszerűtlen épületét váltják
ki, és növelik a férő- és álláshelyek számát is. Az új bölcsőde integrált rendszerben
sajátos nevelési igényű gyer-

Nagy Sándor: A Bagoly utcai épületet hőszivattyúval fűtik és
hűtik, napkollektorok termelik majd az áramot. Fotó: Iványi Aurél

mekek elhelyezésre is szolgál. Az új, 1544 négyzetméteres épületet több mint
kétezer négyzetméter zöld
terület öleli majd körbe, játszórésszel, fedett és nyitott
teraszokkal.
Környezetbarát energia
fűti, hűti és világítja majd be
az akadálymentes épületet,
amelyhez a szükséges energiát hat levegő-víz hőszivat�tyú biztosítja. Az épületben

Öt év alatt hat bölcsőde
A bölcsődefejlesztési programban 2017 óta hat intézmény
újult meg Szegeden: a Cső, a Dobó, az Agyagos és a Gyík
utcai, valamint a Siha közi és a szentmihályi. Az önkormányzat összesen 1 milliárd 380 millió forintot fordított
a bölcsődék felújítására és energetikai korszerűsítésére;
ebből 1 milliárd 140 millió forint volt az uniós támogatás,
240 millió pedig a város saját forrása. A bölcsődefejlesztési
program a Vitéz utcai intézmény újjáépítésével folytatódik.

padló- és mennyezetfűtést
építenek ki, és mennyezethűtés lesz. Gázbekötés nem
készül, a konyhai berendezések mind elektromos működtetésűek lesznek. A tetőre
napelemes rendszert telepítenek. A belső világítást LEDfényforrások biztosítják, illetve kiépítik az informatikai,
kamera- és behatolásjelző
rendszert is. Az épület körül
és a hátsó játszóudvaron kis
elemes beton térkőburkolat,
műanyag burkolatú közlekedők, valamint a játszóeszközök alatt gumilapburkolat
készül.
Az új bölcsőde tervezője Sebestyén Tibor építész,
közbeszerzési eljárásban
nyertes kivitelezője pedig
a szegedi Miksi Bau Kft.
A bölcsődét a tervek szerint
jövő ősszel vehetik majd birtokba a gyerekek.
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A Fekete ház saját mosdóját se hagyja ki,
mert meglepetést tartogat!

Nagypolgári fürdőszobabelső Szegedről. Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Még a szegedi vár vízibástyájában is működött vízkiemelő rendszer – többek között erről mesél a Fekete ház Kloáka, kanális,
klozet kiállítása. A vándortárlat az ókori Rómától mutatja be a higiénia történetét. Városunk ivó- és szennyvízvezetékeinek 250 évéből Tóth István és Szolnoki Zoltán, a szegedi múzeum történésze
illesztett hozzá tárgyakat és történeteket.
– A 18. századtól mutatjuk be a szegedi vízellátást és csatornázást,
mert sokáig az egyedüli helyet a Tisza jelentette, ahonnan az emberek
ivóvizet merítettek, és ott is fürödtek. A Tisza pedig nem is volt an�nyira tiszta, hiszen a szőke folyó
felszínén löszös iszapos maradványok úsztak; ezt a 20. század elejéig timsóval igyekeztek megtisztítani.

Ahogy nőtt a város, egyre távolabb
laktak az emberek a folyótól. Eleinte a lányok és asszonyok korsókkal
jártak le Tisza-vízért, négy-öt kancsó viszont már igen nehéz volt, így
aztán a szegediek élelmesen megtalálták a piaci rést az ellátásra: kocsikkal hajtottak a folyóba, a rajta
lévő hordót megtöltötték vízzel, és
azt megtimsózva árulták a kintebb

lakóknak – mondta Tóth István történész a kiállításon.
A 18–19. század fordulójához
köthetők a csatornázás kezdetei
– és Vedres Istvánhoz, aki az első
közkórházat és a városháza korábbi
épületét is építette. Haladó gondolkodású mérnökként sürgette a vízvezeték-, a csatorna- és a burkolt
úthálózat kiépítését. Az 1840–50es években már csatorna húzódott
a mai Kossuth Lajos sugárút és
Szentháromság utca alatt, amely
a mai klinikáknál, nem messze
a hajdani vasúti híd lábánál vezetett a Tiszába.

művek ügyében: levélben javasolta a városvezetésnek betonból öntött csatornaelemek használatát. Ez
nem valósult meg, ezzel együtt modern megoldás született. Igen ám,
de a város nőtt, sokan beköltöztek
vidékről a megélhetés miatt, az első világháború idején az országon
belüli migráció is felerősödött, Trianon pedig még adott egy lökést,
hiszen Erdélyből és a Délvidékről
is rengetegen telepedtek le Szegeden. Olyan szerény körülmények közé jöttek – például az akkor kialakuló szuterénlakásokba –, ahol nem
engedhették meg maguknak a vízvezetéket és a csatornát. Ennek láttán a városvezetés Somogyitelepen
(ma Petőfitelep), Aigner-telepen (Béketelep) és Hattyason (Klebelsbergtelep) artézi kutakkal igyekezett orvosolni a helyzetet.
Száz évvel korábban már fúrtak
artézi kutakat a szegényebb népréteg ellátására; ezt először nem is
Szegeden, hanem Hódmezővásárhelyen alkalmazták. Ezek 60-90
méter mélységből szívták fel a vizet.
A két világháború között már kétszáz ilyen kút működött, 200 méter
mélyről szolgáltatva egészségesebb
vizet.

se közben került a Móra-múzeum
gyűjteményébe, Alsóvárosról. Az a
kovácsoltvas kézmosó is fantasztikus lakatosmunka, amely Jungfer
Gyula műhelyéből származik. Jungfer Szegeden volt tanonc, innen került Pestre, és világkiállításokon is
részt vett; nála tanulta a szakmát
a szegedi Kónya György, aki szintén sikerrel szerepelt a párizsi világkiállításon. A bádogosszakma
felemelkedését is magával hozta
a fejlődés: webáruházaink előfutárja a méltán sikeres nagykereskedő,
Ulrich János közel ezernyolcszáz oldalas illusztrált katalógusa 1914ből, amelyhez raktárkészlet csatlakozott, vagyis a kádat, bojlert és
kutat a polcról lehetett megrendelni. A jómódúak fajanszbidét vásároltak, a munkásosztály öntöttvas vécével is beérte a folyosó végén, és
szerencsésnek mondhatta magát,
aki zománcozottat birtokolt.

A bűvös 11 másodperc
A megalakuló légszeszgyár (azaz
gázgyár) nemcsak a szegedi közvilágítást szolgálta ki, de a tehetős
háztartásokat is. A korabeli újságírók lelkendezve cikkeztek a csodáról, hogy a vízmelegítőből „11 má-

A jolly joker: a timsó

Fantasztikus kovácsoltvas kézmosó, Jungfer Gyula műhelyéből.
Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Érdekesség, hogy a vár vízibástyájában is létesítettek vízkiemelő rendszert, a vizet helyben szűrtek is, végül azt is megtimsózták. A szegedi
régészek a vár és a múzeum között
feltárták az egyik első, feltételezésük szerint kétszintes csatornát,
amely ugyancsak a 18–19. század
fordulóján létesült, és még csak
gravitációval működött: a Tisza felé lejtett. Nehezítették a fejlődést
a mostaninál lényegesen nagyobb
szintkülönbségek, és az, hogy a Tisza áradáskor Szeged egyes városrészeit, például a Palánkot és Alsóvárost elvágta egymástól; a vizenyős
részeken hónapokig csak pallókon
lehetett átjutni. Igazi technológiai
ugrást az 1879-es nagyárvíz utáni csatornarendszer és vízhálózat
jelentett, amikor a körutas-sugárutas városszerkezet kialakításához
egy szintre töltötték fel a központi
részt. Korszerű eljárást dolgoztak ki,
hogy a megmagasított körutak alapját ne kelljen átvágni, így azok akár
árvízvédelmi töltésként is funkcionálhassanak. Szolnoki Zoltán történész azt is elmondta, hogy még
Kossuth Lajos is állást foglalt a köz-

Az ókori Rómában a Cloaca Maxima nemcsak közös illemhely, hanem
találkozási pont is volt – mutatta be Tóth István és Szolnoki Zoltán.

Presztízsvécé
A kiállításon a magányszemélyek
vízellátását és szennyvízelvezetését is láthatjuk. A 17–18. században a tisztálkodás saját fürdőszobában luxuspazarlásnak számított;
presztízselemekkel rendezték be
az otthonokban az illemhelyet és
a fürdőhelyiséget. A 19. század
közepén kiadott illemkönyv is azt
írja, hogy egy igazi hölgy tiszta és
illatos, sugallva a mindennapi higiénia fontosságát. Ezt illusztrálja
a tárlat számos impozáns mosdótállal és vécécsészével; egy dekoratív
párnázott vécé a kiállítás rendezé-

sodperc alatt gőzölgő gejzír” tör elő
a csapon át.
A szegedi közvécék történetét
is feleleveníti a kiállítás. László Ferenc készítette Budapesten a míves, „zöld villamos” néven ismert
mosdókat; ezekből Szegeden a mai
Aradi vértanúk terén, a Szent István, a Bartók, a Dugonics, a Roosevelt és a Széchenyi téren lehetett
találni.
A kiállításnak otthont adó Fekete ház saját mosdójáról se feledkezzünk meg – érdekes meglepetést
tartogat.
Dombai Tünde
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Portréfilm készült Fekete Giziről és Rácz Tiborról
Külön-külön portréfilmet készíttetett a Szegedi Nemzeti Színház
az ikonikus egykori színészházaspárról, Fekete Giziről és Rácz Tiborról. A kisfilmek a színház Youtube-csatornáján láthatók. A két elismert és szeretett emblematikus szegedi színésszel beszélgettünk.
– Tibor Szegeden született színész
szülők gyermekeként, és egész kicsi
korában lépett először színpadra.
Rácz Tibor: – Anyukám másodszor kislányt szeretett volna, ezért
meghagyta a hosszú szőkés-barnás
hajamat, ami a Pillangóskisasszony

zette. Gimnazista koromtól kezdve
éltem itt. Szavalóversenyekre, színjátszókörbe jártam, de komolyabban nem foglalkoztam színházzal.
Mindketten a Radnótiba jártunk, de
ott csak egy-egy verset mondtunk.
Gimnázium után a KISZÖV irodalmi

– Egyszerre kezdték a színművészetit?
F. G.: – Nem, Tibor egy évet nélkülem járt oda, mert én négyszer
felvételiztem, mire felvettek, nem
adták olcsón. (Nevet.) Úgyhogy egy
évvel alatta jártam.
R. T. – A folytatás nagyon nehéz
volt főiskola után, mert én lekerültem Szolnokra. Székely Gábor
annyira környékezett, hogy harmadszor már csak annyit kérdez-

pillanatig, hogy mi lesz a gyerekkel.
Mondtam, hogy nem tehetjük meg,
hogy ha elígérkeztünk valakinek,
az utolsó pillanatban meghátrálunk.
Így nekivágtunk.
F. G.: – Én sosem a bátorságomról
voltam híres, szóval megijedtem. Aztán egyáltalán nem bántam meg, gyönyörű nyolc évet töltöttünk ott minden
tekintetben. Csodálatos szerepeket
játszottam, és ott született meg Máté,
Rita ott kezdett iskolába járni.

Fekete Gizi és Rácz Tibor évtizedek óta a szegedi színház meghatározó művésze. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház /Tari Róbert

fiának jól jött, bár gyorsan le kellett vágni, amikor Békéscsabára
mentünk játszani a színházzal, és
a bogáncsosban fennakadtam. Aztán a Bánk bánban is szerepeltem,
majd egyre többször. Hatéves koromban, még írni-olvasni sem tudtam, volt egy mondatom Barsy Béla
Kossuth-díjas színészhez: „Takarodj
innen, mert lerúglak a garádicson,
pfűj!” Nyílt színi tapsot kaptam.
– Gizi Cibakházán született. Ott
milyen lehetőség volt találkozni
a művészettel?
Fekete Gizi: – Nem voltak művészek a szüleim, édesanyám védőnőként, édesapám textiltechnikusként dolgozott. Imádtam a mozit,
a cirkuszt, ezeket a mai napig imádom. Vándorcirkuszok jelentek meg
időnként, én meg rajongva néztem,
elvarázsolt a fény, a sok szín, illat,
zene és egyáltalán az egész cirkuszi
világ. Sokáig azt gondoltam, hogy
artista leszek, de mivel masszív
tériszonyom van, ez nem jöhetett
szóba. Apukám munkája miatt költöztünk előbb Debrecenbe, később
Szegedre, ahol ő a kötélgyárat ve-

színpada következett, ahová Tibi
bátyja hívott el.
R. T.: – Meg én. Ugyanis ott játszott Szegvári Menyhért és Ördög
Szilveszter. Kovács Miklós és Kovács
Miklósné vezette, mondtam, gyere
el, mert lenne ott szerep, marha jó
ott együtt lenni és együtt dolgozni.
– Még minden érdek nélkül?
R. T.: – Nem valószínű, a Deák
Ferenc utca sarkán, a postaházban
laktam, és onnan az ablakból már
felfigyeltem egy ismerősnek tűnő
leányzóra odalent. A radnótis versmondásból már ismertem, szóval elcsaltam az irodalmi színpadra. Az Oidipuszt próbáltuk, amit Debrecenbe
is elvittünk, ahol én a legjobb férfialakítás díját kaptam, és még vagy
hat díjat elnyertünk. Felszabadultan
telt az idő, megnéztük együtt az ottani tereket, padokat, és így értünk
vissza Szegedre. (Mosolyog.) A színművészetire nagy nehezen vettek
fel, két év katonaság után, és akkor
képeslapot írtam Tiszecker Lajosnak,
közöltem, hogy Gizit is felvették, ös�szeházasodunk, és lehetne esetleg
egy közös szobánk. Jóváhagyták.

tem, hol írjam alá. Eredetileg arra
vártam, hogy Vámos László tanár úr
hív majd az Operettszínházba, meg
is beszéltük, de aztán szólt, hogy leégett a szenespince, nem tud szerződéseket kötni. Amikor meg hívott,
hogy mehetek, én mondtam, hogy
már aláírtam Szolnokra. Előszerződést kötöttünk azért a következő
évre az Operettbe.
F. G.: Amikor Tibor visszajött
Pestre, addigra én végeztem, elhívtak Kaposvárra. Nem maradt más
erre a két évre, mint a telefon meg
az ingázás. Na nem mobiltelefon és
autó, hanem a sarki fülke és a vonat.
– A megoldás végül Szeged lett.
Miért pont Szeged? Úgy fogalmaz
a filmben, hogy bekéredzkedtek
a szegedi színházba.
F. G.: – Családot szerettünk
volna, és itt éltek a szüleink. Nagy
boldogságot jelentett, mert itt született meg Rita lányunk, majd vele
együtt elköltöztünk Zalaegerszegre
Ruszt József hívására, megalapítani
az ottani új színházat.
R. T.: – Nem volt egyszerű
az sem, mert Gizi aggódott az utolsó

– Mégis visszatértek Szegedre.
Kinek a hívására?
F. G.: – Szeged hívására. Vágytunk vissza, és amikor az első alkalom adódott, jöttünk.
R. T.: – Úgy emlékszem, Korcsmáros Gyuri szólt, hogy hívna egy
gyerekszereplőt, Rácz Rita nevűt,
két kísérővel, mi voltunk a kísérők.
Kiderült, hogy az Annie című musicalt akarta, ami végül elmaradt, Rita így abban nem énekelt, de a két
kísérője maradt.
– Akkor visszaköltöztek, és
ugyanott laknak azóta is?
R. T.: – Igen, visszaköltöztünk
Szegedre, de városon belül évente
költöztünk, végül szétváltunk. Fiunk, Máté hegedülni akart, előbb
a kecskeméti Kodály Intézetbe,
majd Győrbe, onnan Londonba,
Madridba ment. Most Tenerifén él,
és óriáshajókon koncertezik a flamencotáncos menyasszonyával.
F. G.: – Nagyon szeretik és nagyon jól is csinálják azt, amit csinálnak, olyan édesek, hogy többször
meghívtak, és megnézhettük őket
egy-egy ilyen úton. Rita lányunk

operaénekes, nála két unokánk
van. Ha operettet, musicalt, prózai
szerepet játszott, éjjel még előadás
után is mindent igyekeztem neki
megmutatni, megtanítani, átadni.
Azt hiszem, ez a szülő dolga, hogy
biztassa a gyerekét, ott álljon mögötte, mint egy bástya.
R. T.: – Én keményebb voltam.
Rita végül az éneklést választotta,
amit kicsi gyerek kora óta szeret és
csinál, amióta pedig Marton Éva felfigyelt rá, mert hallotta a Simándy
Énekversenyen, nagyon komolyan
elkezdett énekelni. Állandóan cikiztem, hogy ezt vagy azt másképp
kell csinálni. Pár éve viszont, amikor
az Operaházban megnéztem a Gildában, azt mondtam, itt most kész,
nem tudok mit mondani, ez a csúcs.
– Tiborról köztudott, hogy nagy
színháztörténeti gyűjteményt őriz
és gyarapít.
R. T.:– Édesanyám tette el az első szerepléseimről az újságokat,
plakátokat, hogy majd emlékezhessek rájuk. Később a család történetéhez tartozó fotókat, színházi
tárgyakat, régi pénzeket is félretettem, amik nekem a kötődésük
miatt értékesek. Mindennek a történetét tudom.
– Mivel tartják magukat ennyire
jó fizikai és szellemi kondícióban?
F. G.: – A színház konzervál, eleve fitten tart, mellette azért jógázok,
úszok, nagyon szeretek utazni, kirándulni, meg hát itt vannak a gyerekek,
unokák, velük tömény boldogság
minden nap. Korábban gyorsabban
tanultam; monodrámákat is játszottam, ahol még a partner sem segít,
ez a legnagyobb kihívás, nagyon
szeretem. Most már valamivel több
időre van szükség a tanuláshoz, a lényeg a koncentráció.
R. T.: – Könyörgöm, ha egy évadban nyolc-tíz bemutató van, akkor
egy hónapban nyolcvan oldalt meg
kell tanulni. Egy éjszaka nyolc-tíz
oldalt tanulok meg, arra aludnom
kell, hogy rögzüljön. Mozgásnak focizok a szegedi iskolaigazgatók és
baráti körük csapatában, és mert
korábban gyerekszínházat is csináltam a Tábor utcában, igazgatóként
is elfogadnak. (Nevet.)
– Miben láthatjuk önöket a kezdődő évadban?
F. G.: – Orbánnét fogom játszani a Macskajátékban, a bemutató
október 21-én lesz. Tovább játs�szuk a Mária országát, a Leonce és
Lénát, lesz még szerepem az Élve
elégetve című, boszorkányperről
szóló darabban is, és házasságközvetítőként a Hegedűs a háztetőnben.
R. T.: – Visszük tovább a Padlást, annyit tudok, hogy én is játszom a boszorkányos darabban,
és a rabbit alakítom a Hegedűs
a háztetőnben. Eléggé bajban vagyok vele, mert nézzen rám, ilyen
fejjel? (Nevet.)
Dombai Tünde
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Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Vágfalvi Zoltán Csaba, korábban újságíró, rádiós, jelenleg a Szegedi
Deák Ferenc Gimnázium tanára, harmadéves történész
PhD-hallgató Donna Tartt Aranypinty című regényét ajánlja.

M

A kis Laczi
olvasókönyve – nem
csak Laczinak

O

któber 5-éig látogatható a Somogyi-könyvtár harmadik emeletén
a Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába
című kamaratárlat. A könyvtáralapító Somogyi Károly és
kortársai neveléstudományi
munkáiból látható válogatás; megtekinthető a Somogyi egyik kisiskolás tankönyve is, mely a bejegyzések
tanúsága szerint a kis Károlytól később öccse, György
birtokába került. A tankönyvek mellett korabeli, szemléltető célból ragyogó színes

illusztrációkkal ékesített ismeretterjesztő könyveket is
bemutatnak.

TÁJÉKOZTATÓ
a barnakőszén-igények
előzetes felméréséről

Magyarország kormánya kérésére Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata felmérést végez a szegedi
lakosság részéről jelentkező barnakőszén-igényekről.
A felméréshez az adatokat az erre szolgáló adatlapon
lehet benyújtani az önkormányzat ügyfélszolgálatán
(Széchenyi tér 11.), az önkormányzat kirendeltségein
(Szőreg, Szerb u. 21.; Dorozsma, Negyvennyolcas u.
12.; Tápé, Honfoglalás u. 73.) vagy ügyfélkapus
regisztrációt követően a https://elugy.hu/szeged
weboldalon lehet beadni.
Az igények összesítése során egy háztartásból egy
adatlap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy hány
család/generáció lakik egy házban/lakásban.
Az adatlap beérkezésének határideje:
2022. szeptember 28., szerda, 12 óra.
Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények
megismerését szolgálja, nem jelent későbbi
automatikus támogatást!

estersége(i)mnél
fogva betűfüggő
vagyok. Naponta
nemcsak tízezrével olvasom, hanem gyártom
is a betűket, mostanság inkább tudományos szövegekbe préselve. Kiskölyök korom
óta olvasok, pontosabban
az elején nekem olvastak,
ami megalapozta viszonyomat az írott történetekhez.

lent meg, magyarul is olvashatók. Személyes kedvencem
az Aranypinty, ami felnövéstörténet, és elképesztően színes művészethistóriai utazás.
Meg még sok minden más,
hiszen tele van sorsokkal, apróbb-nagyobb eseményekkel,
finoman rajzolt szereplőkkel.
Ez a könyv pont olyan, mint
amin hosszan, jól átgondoltan dolgoztak, sietség nélkül,

A könyvekhez fűződő kapcsolatomat döntően meghatározta anyai nagymamám, aki
könyvtáros volt a móravárosi
bibliotékában. Ma étterem
van a helyén. Most is meg tudom mutatni, hol volt az eredeti bejárat a kék redőnnyel,
hol az olajkályha vagy éppen
a könyvtárosok pultja. Utóbbit
fából ácsolt dobogóra állították, ahonnan Rózsika (néni)
– ahogyan az olvasók a nagyanyámat szólították életkoruktól függően – nemcsak a polcok sokaságát látta át, de
az utcát is szemmel tarthatta.
Kedvenc könyveimmel
könyvtárat lehetne megtölteni. Ha most hirtelen választanom kell, akkor egy amerikai
írónő könyvét billenteném ki
a T betűnél. Donna Tartt vis�szavonultan él, tízévente ír
egy regényt, amivel aztán mindig besöpör egy sor irodalmi
díjat. Eddig három műve je-

hogy aztán a végeredmény
olyan magával ragadó és részletgazdag legyen, mint a festmény, amelyről a történet
szól. Egy korán és nem mindennapi körülmények között
elveszített anya, egy szélhámos, naplopó apa, egy barát,
aki a főhősből kihozza a legrosszabbat, egy szellemi és
lelki mentor, aki pedig igyekszik jobb irányba billenteni
védence világát. Az összekötő kapocs közöttük pedig egy
17. századi holland festmény,
maga az Aranypinty.
Amekkora lelkesedést váltott ki ez a regény világszerte,
akkora csalódás és bukás
volt a belőle készült, valóban
gyatra filmfeldolgozás. Nem is
javaslom senkinek, hogy e történet megismeréséhez a kön�nyebbnek látszó utat válassza.
Donna Tartt Aranypinty című regénye a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Olvasóink írták
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Képzeletbeli
házkutatás Orbánéknál

A

Kossuth rádió
rendkívüli közle
ményben jelen
tette, Bayer Zsolt
pedig megrendülten meg
erősítette, hogy az Európai
Ügyészség és az FBI több
helyen, egyeztetett időpont

mára, meg a Krím félszigeti
összkomfortos, télen-nyáron
gázfűtésű dácsa adomá
nyozó okiratát. A kimenté
si tervet még nem sikerült
a titkosítás alól feloldani, de
a magyar légierő luxusgé
pének lajstromszámát már
azonosították.
A hatalmas birto
A hatalmas
kon több nagy ér
birtokon több nagy
tékű festményt
értékű festményt találtak,
találtak, „Kiköl
„Kikölcsönözve” felirattal,
csönözve” fel
ezek valószínűleg nem fértek
irattal, ezek
el neves múzeumainkban. Pedig
valószínűleg
az intézmények átköltöztetése
nem fértek
megindult, még Debrecenbe is
el neves mú
kerül. A kézzel festett porzeumainkban.
celánok azonosítása még
Pedig az intéz
folyamatban van.
mények átköltöz
tetése megindult,
még Debrecenbe is ke
rül. A kézzel festett porcelá
ban házkutatást tartott nok azonosítása még folya
a miniszterelnök és család matban van.
tagjai birtokán. (Állítólag
Az egyik alagsori pince
a floridai nyomozás is Orbán raktárban nem borospalac
dallasi szuper beszédének kokat, hanem aranyrudakat
hatására született, annyira találtak, „Engedélyezve,
megijedtek Washingtonban Matolcsy elnök” aláírással.
a republikánus jobboldal, E vagyontárgyak bizonyára
az elefántok előretörésé az eddig vagyontalan mi
től.) A magyar házkutatások niszterelnök kárpótlását
ra akkor került sor, amikor szolgálták. Hasonló kin
a vezér a horvát tengerpar cseskamrát találtak még,
ton nyaralt.
tele rubellel.
A legnagyobb fogásra
A titkos levéltár kü
a volt József főhercegi bir lön kamrájából KISZ- és
tokon, Hatvanpusztán épült MSZMP-tagkönyvek, beszer
hatalmas birtokon találtak. vezési papírok kerültek elő,
Titkos és szigorúan titkos, ezekről többet a nyomozás
csak helyben olvasandó ira érdekében, annak lezárul
tok, államközi szerződések táig nem kívántak elárulni.
mellett előkerült a Putyinnal
Külön polcokon tárol
Kárpátalja sorsáról folyta ták a gazdasági terveket,
tott négyszemközti tárgyalá A, B és C változatban. Vol
sok jegyzőkönyve. Azt még tak az energiaterveken túl
nem lehet biztosan tudni, (mint szárított tehénlepény
hogy kerültek ezek oda, de hasznosítása) még be nem
a Fidesz első közleményé nyújtott törvényjavaslatok
ben az amerikai Demok a kipusztult élelmiszerek
rata Pártot, a szamarakat, pótlására, pl. marharépa
személyesen az országnak leves-, lapulevélfőzelék-,
ártó elnököt vádolta meg gyökérpörköltreceptekkel.
a hamisítványok odacsem Húsféléknél a szöcske- és
pészésével. Ennek részben sáskapástétom, a szitakö
ellentmondanak az érintet tőleves állt a sor elején,
tek kézírásai. Trump exel utóbbit a Gundeltől tervezik
nök is hevesen tiltakozott, megrendelni.
a legtisztességesebb barát
A Pancho Arénában
a konyha és a raktárak ál
jának nevezte Vityát.
A titkosított gázüzletek lapota volt megdöbbentő.
mellett megtalálták Putyin A legmodernebb konyhai
személyesen aláírt menle gépek egy része nem sze
velét az egész család szá repelt a leltárban, csak

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

adományozó levelek voltak
róluk. A spájzban, a hatal
mas hűtőszekrényekben
közel száz kiló libamájat ta
láltak, de volt bőven homár
is. Több különleges élelmi
szert, gyümölcsöt a nyomo
zók csak a Nébih szakér
tőivel tudtak azonosítani.
Persze itt is voltak széfek,
tele ismeretlen eredetű taopénzekkel.
Bevonták az ellenőrzés
be a szebb napokat látott,
orosz-ukrán tulajdonú Du
nai Vasművet is. Több száz
vagonnyi gánti mészkövet
találtak, amiről a kft. veze
tése nem is tudott, de valaki
mégis kifizette. A Tiborczkastélyszállóknál tovább
képzési terveket fedeztek
fel, itt fogják a következő
pártkonferenciákat tartani,
hogy a válságból kimentsék
a vőt. A bababoltban az el
képesztő árakon kívül sok
meglepetés nem volt.
Nem sok kompromittá
lót találtak a stadionnal ös�
szeépített felcsúti házban,
a vasút felé vezető titkos
alagutat ugyanis valakik elő
re berobbantották. A Cinege
utcai budai villa értékeinek
leltározása még folyamat
ban van. Teljes kudarc volt
viszont Gazsi altábornagy,
tábori püspök milliárdokkal
kitömött mikroegyházának
megtalálása, egyik birto
kon sem találtak felekeze
tiruha-darabokat, katonai
díszegyenruhát.
A nyomozást vezető, de
nevét életvédelmi okokból
titkosan kezelő különleges
ügynök kijelentette: most
már értik, miért harcolt ed
dig a vezér az ügyészség
ellen. Csak az általános éh
ségsztrájk és az unió ultimá
tuma tette lehetővé a Fertő
tavi panama és a gazdasági
fertő feltárását. Őrizetbevé
telekről nem nyilatkoztak,
de elismerték,hogy az ös�
szes moszkvai, minszki és
szentpétervári repülőjárat
jegyei (extraprofittal meg
emelten) percek alatt elkel
tek. A Lenin-rendes főkül
ügyér is Moszkva felé indult
a hírek hallatán haza Mauri
tius szigetéről.
Utóirat: legfrissebb híre
ink szerint a honvédség Das
sault Falcon 7X különgépe
Brač szigetéről felszállva
nem Budapest felé vette
az irányt, hanem a Krímben
landolt.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Egy kép, két mondat

Felhőmadár. Szeged fölött észrevette és megörökítette Benda Beatrix olvasónk.

Lábfürdő és lézershow

M

indenekelőtt a
fenti, az Anna
fürdőben hasz
nálatos szleng
kifejezések magyarázata: a
lábfürdő a láb izmainak víz
alatti ultrahanggal való lazí
tása; a lézershow az ízületi
fájdalom és gyulladás csök
kentése lágy lézersugárral.
Ezeket onnét tudom, mert
nemrég magam is átestem e
gyógyító procedúrákon. Hála
a háziorvosnak, aki beutalt,
hála a reumatológus doktor
nőnek, aki megvizsgált, majd
előírta ezeket a kezeléseket,
és külön hála a kezeléseket
lelkiismeretesen végrehajtó
hölgyeknek. A medencefür
dőről, valamint a dagonyázás
ról (iszappakolás) nem is be

szélve! Vízi balettet (víz alatti
csoportos gyógytorna) és or
vosi gyógymasszázst most
nem kértem. Mindebből bár
ki beláthatja, hogy nem va
gyok kispályás az Anna für
dőben. Évek hosszú során
megszerzett óriási tapaszta
lat áll mögöttem, és persze az
emlékek, az Anna fürdőbeli,
többnyire kedves emlékek.
Hol vagytok, ti régi fürdő
társak? A jóízű traccspartik a
napsütötte udvaron a nyug
ágyakon elnyúlva, a meleg
vizes gyógymedencében lu
bickolva, a szaunában verejté
kezve? Hol van ez már? Az ud
var, a medencék és a szauna
ugyanúgy megvannak most is,
csakhogy „Új rablói vannak a
Nyárnak” (A. Endre). Az emlé

keimben elmerülve heverészek
az udvaron, áztatom magam
a medencék vizében, izzadok
a szaunában, ha nem is egy
magam, de valahogy mintha
most kevesebben lennének,
mint egykor. Ne legyünk ál
szentek, tudjuk jól, hogy miért.
Pedig egy gyógyászati beutaló,
amelyet évente kétszer lehet
igényelni, szerintem még min
dig megéri a pénzét, még ak
kor is, ha „csak” a termálfürdő
medencéinek használatára
jogosult a beutalt. Ám az sem
elhanyagolható előny manap
ság, hogy egy Anna fürdőben
eltöltött nap után, a Pancsoló
kislánnyal ellentétben, otthon
már nem kell megfürödni! Az
már befürdés lenne.
Méhes János

Egy óra a Bösendorfer zongoránál

A

Közéleti Kávéház
rendezésében au
gusztus végén ke
rült sor Szász Mi
hály (művésznevén Michel
Saxon) újabb szerzői estjé
re. Az elég szép számban
megjelenő közönség ez
úttal is megcsodálhatta a
Korzó Zeneház Bösendor
fer zongorájának nemesen
zengő hangjait. A szerző
nem is egy bűbájos dalla
mával újra a közönség ke
gyeibe férkőzött. Michel
Saxon régebbi számaiból
ismét elhangzott az Il ritor
no (A visszatérés), amely

nek ősbemutatója Genová
ban volt.
A szerző humortól sem
mentes Aludd át a nyári éj
szakát című száma ezúttal
is hódított, de a többi szám
mediterrán dallamai is sikert
arattak. Az est talán legszebb
dallama az Örökké szeretlek
című szám volt, melyet a szer
ző úgy álmodott meg, hogy a
zongorát egy kisebb vonósze
nekar üli körül, ám egyedül is
igazolta, hogy ez a dal egyet
len szerencsés fordulattal
azonnal sláger lehetne.
A szerző új számokkal
sem maradt adós, így elhang

zott legújabb száma, a Vivien
ne, amely főleg fiatalok köré
ben hódíthat. A Csak az első
80 év nehéz című, inkább az
időseknek szóló dala szintén
sikert aratott, elsősorban bő
dallamvilágával, humorá
val. Zárásként hangzott el a
Minden megy tovább című,
szintén nemrég született dal,
amelynek szövegéből idézve:
„Véget ért egy álom, és nincs
már folytatás? De! Újra szép
lesz minden, és minden megy
tovább.” Reméljük, jövőre a
szerzői estnek is lesz folyta
tása!
Kruzslicz Zoltán

10

Sport
Sportmix

Márton is duplázott. Négyen dupláztak a 9. atlétikai
magyar Szuper Liga döntőjén.
A Győri Olimpiai Sportparkban
megrendezett viadalról Bartha-Kéri Bianka (400 és 800
méter), a szegedi Márton Anita (súlylökés, diszkoszvetés),
Takács Boglárka (100 és 200
méter) és Kiss Gergő (800 és
1500 méter) is két aranyéremmel távozott. Márton súlylökésben 17,15 méteres eredményével végzett az élen, míg
diszkoszvetésben 55,40 méteres dobásával győzött. Súlylökésben tiszta szegedi dobogó jött össze, hiszen a Tápén
élő Márton mögött az SZVSE
két sportolója, Veiland Violetta (15,66 méter) és Beregszászi Renáta (14,23 méter) zárt.
A szegedi klubból Imre Petra
női 5000 méteren a negyedik,
Péter-Szabó Sára női diszkoszvetésben és Fischer Márk férfi súlylökésben a hatodik, míg
Biacsi Ilona női 1500 méteren a hetedik helyen ért célba.
A pénzdíjas Szuper Liga kétnapos döntőjében a legjobb hazai versenyzők indulhatnak.
Az atléták az egész szezonban pontokat gyűjtöttek azért,
hogy az év végi fináléban részt
vehessenek. A végeredményt
kizárólag a győri döntőben elért
helyezés határozta meg, nem
számítottak a hozott pontok.
Kajakpólóban remekeltek. Kiváló eredményeket értek el az MVM Szeged VE csapatai a Maty-éren rendezett
kajakpólótornán. Az U21-es
együttes győzött, míg a felnőtteknél a szegedi gárda a harmadik helyen zárt. Az U21-es
és a felnőtt csapat tagjai Katona Balázs, Kiss Máté, Szekerczés István, Szamosvári
Zsombor, Nagy Hunor és Hubai Nimród voltak. Az U18-as
korosztályban a divízió 2-ben
öt klub is indított együttest, ezt
a tornát szintén az MVM Szeged nyerte. A csapatokat Madár Valentina és Dimény Csongor készítette fel.
Végeredmény, felnőttek: 1. Vidra, 2. OKSE, 3. MVM
Szeged, U21: 1. MVM Szegedi
VE, 2. OKSE U18, 3. OKSE Junior, U18: 1. MVM Szegedi VE,
2. Körös Kajak SE, 3. Békés, 4.
Algyő, 5. Tiszakécske.
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Vereséggel indult a BL-szezon
Legyőzte a Pick Szegedet a címvédő Barcelona

Amerikai irányító
érkezett a Szedeákhoz
Milić Starovlah is marad a csapatnál
Desmond Washington lesz a következő idényben a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I. A csoportos férfi-kosárlabdacsapatának irányítója.

A
Richardson a Barça egyik legjobbja volt, míg Szita Zoltán vereséggel debütált BL-meccsen
a Szegedben. Fotó: MTI

A Pick Szeged házigazdaként 15–14-es félidei vezetés után 35–28-ra kikapott a címvédő Barcelonától
a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

A

nemzetközi szezont
megnyitó találkozón a vendégek
először a nyolcadik percben vezettek, utána
viszont sorozatban hat gólt
kaptak, és a meccs negyedénél már 10–5-ös hátrányban
voltak. Ezt követően megtorpant a magyar bajnok, a spanyoloknál a Gonzalo Pérez de
Vargas helyére beállt kapus,
Emil Nielsen jól teljesített, így
a címvédő csak egygólos hátrányban volt a szünetben.
A második félidő elején
kétgólos előnyről tíz perc
alatt ötgólos hátrányba került a Szeged. Minden hazai
találatra hárommal válaszolt
az ellenfél, amely tökéletesen
védekezett, nem engedett

ziccereket a magyar együttesnek, az előkészítetlen lövésekből pedig szinte egyáltalán
nem született gól. Sok volt
az eladott labda, a gyors ellenakciók mindegyikéből betalált
a Barcelona, így a vártnál nagyobb különbséggel nyert.
A győztes csapatban Dika
Mem és Ludovic Fabregas
hét, Melvyn Richardson hat,
Aleix Gómez öt gólt lőtt,
a hazaiaknál Bodó Richárd
öt, Mario Sostarić és Bánhidi
Bence négy találatig jutott.
A két együttes 21. alkalommal találkozott a nemzetközi
kupaporondon; öt szegedi
siker mellett ez volt a Barcelona 16. győzelme.
– Borzasztó nehéz
a Barça ellen játszani, ezt

most is megtapasztaltuk.
Sajnos Mačkovšek megsérült a meccsen, de nem lehet
csak erre fogni a vereséget,
nem ez döntött. A kezdés jó
volt, előnyt építettünk, ám
a szünetre ebből csak egy
maradt. Javult a védekezésünk, ez látszott, de mi is
elkezdtünk hibázni támadásban, ez a kettő pedig együtt
soknak bizonyult. A labdaeladások nem férnek bele, különösen egy ilyen ellenféllel
szemben. Szeptember van,
messze vagyunk még a címvédőtől teljesítményben, ezen
kell dolgoznunk. Külön sajnálom, hogy telt ház előtt nem
sikerült örömet szerezni a közönségünknek – nyilatkozta
a meccs végén Juan Carlos
Pastor vezetőedző.
A következő hazai BLmeccsen október 6-án fogadja a Pick a dán Aalborg
Håndbold csapatát.

30 éves, 188 centiméter magas játékos korábban
szerepelt a lengyel és az izraeli élvonalban
is, az előző idényben pedig
a török második ligában és
a francia másodosztályban
játszott. Washington az Antalya Güneşi csapatában 7 mérkőzésen 17 pontot, 5 lepattanót és 6 gólpasszt átlagolt,
míg a Chalon együttesében
28 találkozón átlagban 14,5
pont, 3 lepattanó és 4 gólpassz került a neve mellé.
A klub továbbá bejelentette: a próbajáték leteltével
eldőlt, hogy Milić Starovlah
a csapatnál marad. A montenegrói játékos legutóbb

hazájában, a KK Studentski
Centarban szerepelt. Mellettük a 2022–2023-as idényben a Szedeák légiósa lesz
még az egyaránt amerikai
Tyler Roberson és Wesley
Person, előbbi az észt KK Viimsi, utóbbi a brit Newcastle
Eagles együttesében szerepelt az előző évadban. Szintén új igazolás Kovács Ádám,
aki a MAFC-tól jött Szegedre.
Simándi Árpád csapata
október 5-én, szerdán 18
órától Zalaegerszegen kezdi
a bajnokságot, míg az első
hazai meccsüket október
9-én, vasárnap 18 órától
a Kecskemét ellen játsszák
az újszegedi sportcsarnokban.

Desmond Washington szervezheti a Szedeák játékát.
Fotó: BB1.hu

Elhunyt a szegedi kajakkirály
Az olimpiai ezüst- és bronzérmes Csapó Géza 71 éves volt
Hetvenegy éves korában elhunyt Csapó Géza olimpiai
ezüst- és bronzérmes, hatszoros világbajnok kajakozó.

A

Magyar Kajak-Kenu
Szövetség közösségi oldala az MVM
Szegedi Vízisport
Egyesület tájékoztatására hivatkozva számolt be a kiváló
sportember haláláról.
Az 1970-es években világszerte csak „kajakkirályként” emlegetett, legendás
versenyző 1972-ben Münchenben harmadik, majd
1976-ban Montrealban második lett 1000 méteren.
Ezek mellett hat világbajnoki

címet szerzett: 1971-ben,
Belgrádban a 4 × 500 méteres váltó tagjaként, 1973ban Tamperében 500 és
1000 méteres egyesben,
illetve 10 ezren párosban,
1974-ben Mexikóvárosban
1000 egyesben, 1975-ben
Belgrádban pedig 500 egyesben győzött.
Pályafutása befejezését
követően a szegedi klubnál
előbb módszertani csoportvezetőként, később vezetőedzőként is dolgozott.

Csapó Géza korának meghatározó sportolója volt. Fotó: MKKSZ

Tarkabarka
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
felhős őszi idő

SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT
Szeptember 9-én:
Grünvald Tamás és Szilágyi
Krisztina, Magassy Antal és
Tomka Sára.
szeptember 10-Én:
Tilinger Dániel és Lantai Alexandra, Nagy Gábor és Varga Anett, Boros Bence és
Kolozsvári Zsanett, Rozgonyi Zsolt és Geri Dóra, Károlyi Péter Antal és Baranyi Dorina, Semsei Attila János és
Katona Melinda Anett, Vida
Gábor és Pál Szilvia, Bezsenyi István és Sziveri Fruzsina,
Paplogó Balázs és Tóth Alexandra, Mónus Ede és Halmai Enikő.
Gratulálunk!

Képviselői
fogadóóra
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Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Közepesen
felhős
20/5

Zápor

Eső

Zápor

Zápor

18/8

19/12

21/13

20/12

Jusztina,
Pál

Adalbert

Vencel

Gellért, Eufrozina,
Mercédesz Kende

Szeptember 28., szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
Nagy Sándor: 16.00–17.00 óra. Kemes Utcai Óvoda
(Kemes u. 6.).
Október 1., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.

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

Közepesen Közepesen
felhős
felhős
18/9
20/8
Mihály

Jeromos

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 ajándék könyvet nyerni? 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: szeptember 28. A nyerteseket
e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szeged műemlék vasbeton víztornya az Öreg hölgy. A nyertes: Rakonczay Zoltán. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Fordítson több időt
az egészséges életmódra,
mert ezzel juthat plusz
energiához feladatainak elvégzésére. Kapcsolataiban
feszültség várható, valaki
a háta mögött áskálódik ön
ellen!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Bármi, ami az elmúlt időszakban összekuszálódott az életében, most
egyenesbe jön. Ettől visszatér a munkakedve, amit főnöke anyagilag méltányolni fog.
Sikerét szeretteivel együtt ünnepelje meg!
ikrek (V. 21–VI. 21.)
Óvakodjon a megfázástól, mert kissé le van
gyengülve az immunrendszere. Töltsön minél több időt
pihenéssel, lehetőleg a szabadban, hogy fel tudjon töltődni! Ne feledje, a munka
megvárja.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
A héten semmi nem úgy
sikerül, ahogyan szeretné. Jobban jár, ha nem idegeskedik ezen, úgysem tud
tenni ellene! Ám ha türelmesen kivár, akár még az ön oldalára is billenhet a mérleg.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)
A héten figyelme középpontjában a munka áll.
Kollégái többször fordulnak
önhöz tanácsért, segítsen
mindannyiuknak! Szabad
idejében látogassa meg távol élő rokonait, örülni fognak neki.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Annak ellenére, hogy
szétszórtak a gondolatai, feladatait maradéktalanul elvégzi, pluszpontokat szerezve a főnökeinél.
Párjával harmóniában vannak egymással, élvezzék ki
ezt az időszakot!
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Ez a periódus a visszahúzódásról szól. Ha teheti,
utazzon el, és amennyire
lehetséges, zárja ki a külvilágból érkező ingereket. Párja támogatására mindenben
számíthat, ossza meg vele
gondjait!
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.)
A lehető legjobb úton halad az önmegvalósítás
felé. Bátran mondjon igent
a most érkező munkaajánlatokra, nem nyúlhat mellé! Jókedve hatására az emberek
szívesen keresik a társaságát.
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Szorgalmának köszönhetően anyagi helyzete fellendül, ami nem kis megnyugvást jelent önnek. Ennek
örömére utazzanak el párjával a régóta tervezett üdülésre, pótolják be a sok kimaradt
lehetőséget!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Magánélete a napokban
háttérbe szorul a sok
egyéb elintéznivaló miatt.
Igyekezzen megfelelő sorrendet felállítani, hogy semmi és
senki ne lássa kárát az önt
terhelő sok feladatnak!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Lassan eléri a kitűzött célját, legyen az magánéleti
vagy munkaügyi. Hátra
azért ne dőljön, mert hamarosan új kihívással fog találkozni. Addig is élvezze szabad idejét párjával, lehetőleg
a természetben!
HALAK (II. 20–III. 20.)
A héten párkapcsolata
kerül előtérbe, ismét előbukkannak a szőnyeg alá söpört problémák. Ezúttal alaposan beszéljen át mindent
partnerével, csak így tudnak
végleg túllépni a gondokon!

Szeged régen
Szegedet 1854-ben érte
el a vasútépítés, de érdemleges állomásépületet csak négy évvel később emeltek, amikor a
vonalat továbbépítették
Temesvár irányába. A Cegléd–Szeged-vasútvonalat az Oszták–Magyar Államvasút Társaság
építette. A vonal továbbfejlesztését, a Szeged–Temesvár–Báziás
szakaszt az osztrák vasút kivonulása után már magán-vasúttársaság végezte. A magán-vasúttársaságokat az 1890-es évekig
nagyrészt államosították; ezt követően indult meg a nagyszabású
pályaudvar-építési program, melynek során 1902-ben a megnövekedett forgalomhoz és a városhoz
immár jobban illő középületként
Pfaff Ferenc építész tervei alapján a MÁV átépítette Szeged állomásépületét, a kor ízlését követő
historizáló stílusban. Ez az egyetlen nagy állomásépület, ahol az
előtér és a vágányok között emeletnyi szintkülönbség van, és hatásos lépcsőfeljárót építettek az előcsarnokhoz – írja Rigó Mihály az
Építészfórumon megjelent elemzésében. Pfaff Ferenc sohasem
ismételte magát, mindig újat alkotott. 2006-ban az épületet eredeti
formájában felújították, rekonstrukciója nívódíjat kapott. Sorozatunkban most egy 1990-es fényképet mutatunk a nagyállomásról.
Fotó: Fortepan/dr. Tóth Károly

Vásár, piac, lacikonyha, kerékpáros városnézés
A programokról minden megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
rost végigbarangolva ismerAlsóvárosi
kedhetnek meg az oromzatos
oromdíszek
Időpont: szeptember 30., házak történeteivel, típusaival.
péntek, 9 és 14 óra.
Találkozó: Alsóvárosi Napsu- Az ízek városa:
vásár, piac,
garas Tájház.
A másfél órás kultúrsé- lacikonyha Szegeden
ta regisztrációhoz kötött, Időpont: október 1., szomés részvételi díjas. Telefon: bat, 10 óra.
+36-30/501-2822, e-mail: Találkozó: Tourinform-iroda.
szegedalsovarosi.tajhaz@ A kétórás, kóstolókkal tarkított
gmail.com. Az 1879-es sze- gasztrotörténeti séta regisztgedi nagyárvíz következtében rációhoz kötött, és részvételi
az egész várost Lechner La- díjas. Tourinform-iroda, Széjos tervei alapján építették új- chenyi tér 12.; telefon +36já. Ekkor keletkeztek az úgyne- 62/488-690, 488-699; evezett napsugaras oromzatú mail: szeged@tourinform.hu.
házak is, melyek ma is Szeged Nagypiac, „kinyérpiac”, gyervárosépítészeti örökségéhez tyafényes piac… A résztvevők
tartoznak. A program során ízutazásra indulnak, és körüla résztvevők Szeged-Alsóvá- járják a szegedi gasztronómia
alapanyagainak beszerzési
helyeit: a híres vásárok és piacok színes világát, ahol a kofák a város különböző pontjain más-más portékát kínáltak
gyékényről, szekérről, hajóról. Az élelmiszerek, az egyes

szakmák termékei, a jószágok
sokasága mind-mind kapható
volt. A vásárok és piacok fontosak voltak a városiak életében: megélhetésüket, szórakozásukat, életük társadalmi
színterét jelentették. Közben
a lacikonyháknak, sütögető
sátoroknak is nagy szerepe
volt, ahol az enni és inni akarók tölthették az időt. Mi volt
a garabolyos ünnep? Hol árulták a fölsővárosi asszonyok
hajnalban a nemritkán 8-10
kilós kenyereket? Honnan
ered a tréfás szólás: „mindön
mögteröm a Szentháromság
lapossán”? A túra kóstolással
zárul Szeged éléskamrájában,
a Mars téri piacon. A program
során fogyasztott ételek allergéneket tartalmazhatnak!
Kerékpáros
városnézés Szegeden
Időpont: október 2., vasárnap, 10 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda,
ahol kerékpár is kölcsönözhető.

A kétórás városnézés regisztrációhoz kötött, és részvételi
díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690, 488-699; email: szeged@tourinform.hu.
Főbb látnivalók az útvonalon: Pick-szalámigyár, Fecskés Street Art, Szent István
téri víztorony, városháza, Sóhajok hídja, Reök-palota, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, Hősök kapuja, fogadalmi
templom, Dömötör-torony,
Dóm tér, Móra Ferenc Múzeum, vármaradvány, Szegedi Nemzeti Színház, Radnóti
Miklós-szobor.

Magasságok
és mélységek
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: október 5-étől (szerdától).
Filmvetítés és közönségtalálkozó az osztrák–magyar filmdrámáról. 2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva
a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója,
Erőss Zsolt (Trill Zsolt) társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még
reménykedik, felesége, Sterczer Hilda (Pál Emőke) élő
adásban jelenti be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő
hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni a nő
keménységét. Első egész estés
filmjében Csoma Sándor, számos nemzetközi hírű kisfilm
rendezője, a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.
A közönségtalálkozó vendégei
Csoma Sándor rendező és Pál
Emőke színész, beszélgetőtárs:
Bakos András költő, újságíró.

