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Egyre kínosabb a Gruevszki-ügy
Magyar diplomaták fuvarozták az elítélt macedón exkormányfőt.

Fiatalok a
fecskeházban
Hét önkormányzati bérlakás talált
gazdára.

Ünnep – óriáskerékkel
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Jövőre felújítják a Vályogos utcát
Most csak lépésben tudnak haladni az autósok a kátyúk miatt.

Szegedi fitneszesek Európa tetején!
A Phoenix Fitness történetének eddigi legnagyobb sikere.

Szeviép-ügy: színtiszta fideszes botránytörténet

Letöltendő börtönre ítélte a bíróság első fokon a Szeviép-per
vádlottjait. A fideszes propaganda a szegedi városvezetésre próbálja ráhúzni az
ügyet, holott az színtiszta fideszes botránytörténet.

Az idei karácsonyi ünnepi hetek leglátványosabb eleme a
közel 40 méter magas óriáskerék, amely a Széchenyi téren
áll. A Dóm téren korcsolyapálya üzemel. Minden, amit a szegedi karácsonyról tudnia kell!
Részletek a 3. oldalon

Csődbűntett miatt marasztalta
el első fokon a bíróság a Szeviép korábbi vezetőit. Az elsőrendű vádlottat, Oltványi Józsefet 5 év 2 hónap fogházra, a
másodrendű vádlottat, Baranyi
Sándort 6 év börtönre, míg a
harmadrendű vádlottat, Pistrui
Lászlót 5 év 2 hónap letöltendő
börtönre ítélték. Mindhárom
vádlott szabadlábon várhatja a
másodfokú eljárást.
A Szeviép helyzete – ahogy
az akkori gazdasági válságban
több ezer építőipari cégé, amelyek közül rengeteg ment
tönkre – 2008-tól kezdett rom-

Bartha László (Fidesz) polgármester 2000 augusztusában átadja a szennyvízcsatornahálózatot Fodorkertben. A csatornaépítő Szeviép ezer szállal kötődött a Fideszhez.
Forrás: Délmagyarország
lani. Tartozásait nem tudta fizetni, egy évre rá fizetésképtelenné vált. Csődeljárás indult
ellene, majd a bíróság elrendelte a felszámolását. A hírek

Karácsonyra megújult ligetet
kapnak a szegediek

Készül a rekortánburkolatú, másfél kilométeres futópálya az újszegedi ligetben.
Februárban kezdődött el az
újszegedi Erzsébet liget teljes rekonstrukciója. A közel
egymilliárd forintos beruházásban háromszintű útháló-

zatot alakítanak ki a ligetben. A másfél kilométeres,
rekortánburkolatú futópálya
mellett teljesen megújul a
szabadtéri színpad, vala-

mint kondipark és kutyafuttató is létesül, megfiatalodnak a játszóterek és a
szökőkutak, de rendbe teszik a zöldterületet is. Előre-

láthatóan még a karácsonyi
ünnepek előtt birtokba vehetik a szegediek az újszegedi ligetet.
Cikkünk az 5. oldalon

eleinte 10 milliárdos kárról
szóltak, ami a per kezdetére 6
milliárdra apadt. A kormány
ebből valamivel több mint 2
milliárd forint értékben elren-

delte a bejelentkező károsultak kifizetését – ahogy addig
és azóta sem tette magáncégekkel.
Folytatás az 5. oldalon

Botka László: Szeged
a szolidaritás városa

Szociális Munkáért díjakat és elismerő oklevelet adott át
a héten Botka László a szociális munka napja alkalmából.
A polgármester hangsúlyozta, mindent elkövet az önkormányzat annak érdekében, hogy Szeged továbbra is a szolidaritás és az összetartás városa maradhasson.
Botka László polgármester
azzal kezdte beszédét az IHban rendezett ünnepségen,
hogy felelősséggel tartozunk
egymásért, segítenünk kell
az elesetteket és gyengéket,
mert a rászoruló családoknak is jár az otthon melege.
Szerinte a hajléktalanokat
nem üldözni kell, hanem menedékét nyújtani számukra.
A polgármester elmondta, 2016-ra teljesen megvonta a nagyvárosoktól a
kormány az állami támogatást, amit segélyezésre fordíthatott. Ezért a semmiből
kellett újjászőni a város szociális hálóját. – Két év alatt,

saját erőből 600 millió forintos támogatási rendszert
építettünk fel, ami egyedülálló eredmény az országban. Ugyanígy nincs példa
arra sem, hogy saját erőből
600 családnak segítettek
volna otthont találni egy magyar városban – mondta
Botka László, hangsúlyozva,
folytatja az önkormányzat a
szociálisbérlakás-programot. Beszélt arról, hogy a
város felújította a Moszkvai
körúti hajléktalanszállót,
amivel több és korszerűbb
helyet teremtettek a fedél
nélkülieknek.
Folytatás a 4. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Ez egy jogi kérdés, kérdezzék a jogászokat!” Orbán Viktor a Gruevszki-botrányról (24.hu)

Egyre kínosabb a kormány
számára a Gruevszki-ügy

A magyar diplomácia fuvarozta

A korrupt exkormányfő (jobbról) és bizalmasa, Orbán Viktor egy korábbi magyarországi
látogatáson. Forrás: 168 óra
Csillapítani próbálja a Miniszterelnökség azt a nemzetközi botrányt, amit a
korrupció miatt elítélt korábbi macedón miniszterelnök menekülésében a
magyar diplomácia aktív
közreműködése kavart.
„Sem a magyar állam, sem a
magyar hatóságok nem segítették Nikola Gruevszkit Macedóniából való kijutásában”
– szögezte le a Miniszterelnökség lapzártánkkor kiadott közleménye „a sajtóban
megjelent feltételezésekre
és álhírekre” reagálva. A Magyar Hang megírta: ezt senki
nem is állítja. Az eddigi információk szerint ugyanis a korrupció miatt jogerősen elítélt
macedón exminiszterelnök

Macedóniából illegálisan, a
zöldhatáron jutott át Albániába. A korábbi kormányfő útlevelét a macedón hatóságok korábban bevonták, de a
térségbeli országok állampolgárai személyi igazolványnyal közlekedhetnek az
országok között.
A Miniszterelnökség közleménye szerint „Nikola Gruevszki egy magyar külképviseleten jelezte szándékát,
hogy menedékjog iránti kérelmet kíván benyújtani. A magyar hatóságok biztonsági
okokból jogszerűen tették lehetővé, hogy Nikola Gruevszki
– aki 10 évig hazája miniszterelnöke volt – menekültügyi
kérelmének benyújtására és
meghallgatására a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

budapesti központjában kerüljön sor”. Ez nagy valószínűséggel a tiranai magyar
nagykövetség lehetett.
A közleményben nincs szó
arról, amit az albán rendőrség
megerősített: Gruevszki a tiranai magyar nagykövetség diplomáciai védelmet élvező
autójában hagyta el Albániát
Montenegró felé. A kocsiban
két magyar diplomata tartózkodott még rajta kívül. A Miniszterelnökség leszögezi,
hogy Gruevszki „a menekültügyi eljárások jogszabályi előírásainak megfelelően, jogszerűen tartózkodik Magyarországon”. Ám nemcsak Albániából Montenegróig, hanem
Montenegrótól Szerbiáig is
egy magyar követségi autóban utazott.
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Négyfős nyírségi cégre bízta
a kukaholding a díjbeszedést

Fidesz-közeli cég már van
rá a Nyírségben, ennek ellenére nem tudni, ki szedi
be a szemétdíjat az önkormányzatok helyett. A településeknek csak a munkavégzés maradt. Ki meddig bírja.
Egy volt kocsma helyén található a központja, nyilvánosan elérhető telefonszáma pedig nincs annak a
nyírségi kft.-nek, amit a
nemzeti kukaholding bízott
meg több százezer ügyfelének díjfizetési ügyével. A
szerződés szerint a Pepp
and Cars Kft.-nek kell csinálnia valamit a NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felhalmozódott
s z e m é t d í j t a r to z á s a i va l .
Erre a négyfős cég a Díjbeszedő Zrt.-vel közösen 7,6
milliárd forintot nyert el a
kukaholding közbeszerzésén.
A 24.hu megírta: a kukaholding képtelen volt úrrá

– Gyakorlatilag semmi
se működik jól a hazai hulladékgazdálkodási rendszerben – foglalható össze
az Index tudósítása a jövő
nemzedékek szószólója,
Bándi Gyula időközben elkészült elemzéséről. Az
anyag
megállapítja:
a
2012-ben rögzített, majd
2013-ban 10
A 24.hu megírta: a kukaholding képte- százalékkal
len volt úrrá lenni a helyzeten a maga csökkentett
160 fős apparátusával és az Orbán Vik- helyi kukadítorhoz közeli oligarcha, Garancsi Ist- jak az ágazat
ván üzlettársai által 700 millió működtetési
forintért leszállított számlázási szoft- költségeinek
kevesebb
verrel.
mint felét fedezik. A díj
Az állam bevédte kuka- szintje nem veszi figyeholdingját. A Népszava kér- lembe sem a közszolgáldésére a hulladékszállítási tatási költségeket, sem
problémák kivizsgálására „a szennyező fizet” elvet.
alakult bizottság tagja el- Többek között aggályos az
mondta, szóba sem került elemzés szerint a csekkek
az NHKV megszüntetése. beszedésére és a bevételek
Balla György fideszes képvi- szemétszállítóknak
való
selő hozzátette, rendszer- visszaosztására két éve
szintű változtatásra nincs alapított NHKV jogi helyszükség.
zete is.

lenni a helyzeten a maga
160 fős apparátusával és
az Orbán Viktorhoz közeli
oligarcha, Garancsi István
üzlettársai által 700 millió
forintért leszállított számlázási szoftverrel. Már fennállása első évében óriási
kintlévőségeket halmozott
fel.

Lesújtóan kevés a szakápoló

Ez az eredmény derült ki a
Magyar Egészségügyi Kamara friss felméréséből,
amelyet az RTL Klub tett
közzé.
A győri kórházban áprilisban
még kórtermeket vontak
össze, annyira kevés az ápoló.
Idén novemberig 1700 állás-

hirdetésben kerestek dolgozókat az egészségügyi intézményekbe országszerte.
Összesen 55 ezer szakdolgozó van az egészségügyben, és még mintegy 25
ezerre lenne szükség. Ez 30
százalékos hiány. Ráadásul
jóval magasabb a nyugdíjba
készülők száma, mint a je-

lentkezőké, úgyhogy nemsokára még nagyobb gond
lehet.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az RTL-nek
azt írta, a jövő év végi nyolcszázalékos béremelés fedezete biztosított, de arra nem
válaszoltak, hogy előrehozzák-e azt.

Tanárhiány: bölcsész tanít matematikát, tesitanár magyart

Nincs országos tanárhiány, teljesen természetes a fluktuáció
– állítja a Klebelsberg Központ.
A Szülői Hang Közösség felméréséből viszont kiderül: a pedagógushiány már sok helyen a
hatékony tanulás lehetőségét is
megvonja a diákoktól.
Az utóbbi időben rengeteg adat
látott napvilágot arról, mekkora a
pedagógushiány az országban, a
kormány azonban hárított. A reakció szerint természetes a fluktuáció, nem beszélhetünk országos
problémáról. Mivel részletes statisztika nem volt, a Szülői Hang
Közösség online szülői felmérést
készített a tanárhiányról és az
azzal összefüggő problémákról.

Az adatokat a 24.hu tette közzé.
Bár az eredmények nem tekinthetők országosan reprezentatívnak,
az összesen 5281 kitöltő önkéntes részvételével lezajlott adatgyűjtés az eddigi legszélesebb
körű ilyen jellegű felmérés, amelyből a többi közt kiderül, hogy
• a szülői visszajelzések 45
százalékában jeleztek súlyos tanárhiányt: valamelyik tantárgyból
legalább két héten keresztül nem
volt érdemben tanítás,
• a tanárhiány mindegyik iskolatípusnál jelentős, de legnagyobb mértékben a szakképzést
érinti: 65 százalék tapasztalt legalább súlyos mértékű tanárhiányt,
• a váratlan tanárváltás (fluk-

tuáció) igen gyakori a közoktatásban: egy év alatt az esetek 44
százalékában történt váratlan tanárváltás legalább egy tantárgyból,
• tízből kilenc szülő szerint az
állam nem nyújt kellő anyagi és
erkölcsi megbecsülést a pedagógusoknak, és nem megfelelők a
munkafeltételeik sem.
A tanárhiány legegyértelműbb
jele az, amikor a tanóra érdemben nincs megtartva: ez jelentheti
azt, hogy a tanóra elmarad, azt,
hogy az órát helyettesítéssel megtartják ugyan, de az nem megfelelő. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy a tanár beteg lett, vagy
felmondott, és éppen az utódját
keresik.

A legaggasztóbb a matematika és angol szakosok hiánya.
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Óriáskerék: 1800 forint egy menet

40 méter magasból szemlélődhetünk a Széchenyi téren – Korcsolyapálya a Dóm téren

Lapzártánkkor már állt a koripálya a Dóm téren, amelyen hizlalták a jeget.
Az idei karácsonyi ünnepi
hetek leglátványosabb eleme a közel negyven méter
magas óriáskerék, amely a
Széchenyi téren áll. A Dóm
téren korcsolyapálya üzemel.
Öt kamionnal érkezett Németországból az óriáskerék több
ezer alkatrésze, amelyet a
Széchenyi téren szereltek
össze.

Széchenyi téri
óriáskerék

A tízemeletes panelháznál is
magasabb építményt a városháza és a bíróság közötti átjáróban állították fel a
szakemberek. A nyitott kabinos, 140 férőhelyes óriáskerék, a Szeged Eye november
23-án már magasba emelte az
utasokat, utoljára pedig január
6-án ülhetünk fel rá.
A Széchenyi térre idén is kitelepültek a kereskedők és
vendéglátósok. Közel négyszáz négyzetméternyi árusítóhely készült el a nyitásra. A
fősétányon a Szegedi Városkép és Piac Kft. által szervezett
karácsonyi vásárban az ajándéktárgyak mellett forralt bor,
kürtőskalács és más finomság
is várja a látogatókat. Itt több
mint félszáz kiállító kínálja portékáját reggel 9-től este 8
óráig, hétvégeken pedig még
ennél is tovább. Idén december 24-én délig kereshetünk

ajándéknak valót a Széchenyi
téri vásárban.

Dugonics téri melegedő

A két karácsonyi vásár – a
Széchenyi és a Dóm téri –
között félúton, a Dugonics
téri melegedőben forralt bor,
kürtőskalács, kenyérlángos
és még számtalan finomság
várja az arra járókat négy
héten keresztül. Az idén is
különleges hangulatot kölcsönöz a térnek a fényszarvas, Rudolf és a szánon
érkező Mikulás.

Dóm téri jégpálya

Az idei karácsonyi ünnepi
hetek másik nagy meglepetése, hogy most először a
Dóm téri adventi forgatag közepén műjégpálya várja
majd a szegedieket. A harminc méter hosszú és tizenöt
méter széles, összesen 450
négyzetméteres pálya a szalmalabirintus szomszédságában már nagyjából el is
készült, a valódi jég november 23-ától várja a korcsolyázni vágyókat.
Idén is felépítették a Dóm
téren a Mesés Kastélyt, ahol
gyerekeknek szóló kiállítást,
táncházat és kézműves-foglalkozásokat szerveznek.
November 24-én és
25-én, szombaton és vasárnap Jégvarázsshow-t is ren-

Így lehet majd csúszkálni

A jégpályát hét közben 9 és 14 óra között a szegedi iskolások és óvodások – kizárólag előzetes bejelentés
alapján, csoportosan – ingyen vehetik igénybe. Egyéb
időben (hétközben 15 és 21, hétvégén 10 és 21 óra között) a felnőttek 1000, a diákok 800 forintért csúszkálhatnak, de lesz családi jegy is (2 felnőtt és 2 gyerek)
összesen 3000 forintért. A helyszínen 800 forintért bérelhető korcsolya, de élezést is vállalnak.

szombat esténként fénnyel is
megfestik a dóm impozáns
épületegyüttesét.
December 2-ától pedig a
karácsonyt megelőző négy
vasárnapon, a korábbi hagyományokhoz híven, a Dóm
téren felállított óriás adventi
koszorúnál közös gyertyagyújtáson vehetnek részt a
szegediek. A 9 méter átmérőjű adventi koszorú gyertyáit
első alkalommal Botka
László polgármester és KissRigó László megyés püspök
közösen gyújtja meg.

Minden, amit az óriáskerékről tudni kell

Jegyárak: felnőtt: 1800 forint, 12 év alatt és nyugdíjasoknak: 1500, családi jegy (2 felnőtt és 2 gyerek): 5500
forint egy menet. Nyitvatartás: hét közben 14 és 21 óra,
hétvégén 12 és 21 óra között kötelesek üzemeltetni a
szerződés szerint, de ezt igény szerint meghosszabbíthatják. Szilveszterkor hajnali 4 óráig foroghatunk az óriáskeréken. Összehasonlításképpen: a Budapest Eye
Erzsébet téri óriáskerekére 2700 forintért ülhet fel egy
felnőtt, a családi jegy is 1400 forinttal drágább, mint
Szegeden.

VÉLEMÉNY

Fellegekben

Felülhetett végre az óriáskerékre! Lassan emelkedett a magasba, és gyönyörködött az izzó gyöngysorokkal telehintett
villamosban. Milyen pöttöm ez is – gondolta. Akár egy apró,
színes hernyó a rajzfilmből. Látta, ahogy szivárványszárnyai
nőnek, és elröppen a sötét éjbe. Szédült, ám csöppet sem
félt. Lenyűgözte a fények játéka és a mélyben a törpeemberek játék autóinak fogócskája. Mindent alaposan szemügyre
vett, közben anyu kezét szorongatta. Csillogó ruhában pompázott a város.
Néhány percnyi séta után megérkeztek a korcsolyapályához. Felnőttek, gyerekek, fiatalok és idősek siklottak a jégen.
Egy szerelmespár keringőzött a hófehér porondon. Hirtelen
kiáltás: egy néni lehuppant, majd nevetve próbált talpra állni.
A kislányt elvarázsolta a vidám forgatag. Szerette az ünnepi
dallamot és az ünnepi illatokat, a fahéjas finomságokat áruló
bódé felől szálltak az illatfelhők. Faházakban kínáltak prémsapkát, faragott kulcstartót és más csecsebecséket. Szikrázó
mesévé változott a tér.
Néhány héten át csilingel a száncsengő a város felett. Mikulássapkás rénszarvasok szállnak. Ajándékok várakoznak
majd a nagyszobában, és együtt lesz végre a család. Az ünnepi terítőt fenyőágakból font karika díszíti. Adventi koszorú,
amelyen karácsonyig minden vasárnap meggyújtanak egyegy színes gyertyát.
Persze, hát erről mesélt a tanító néni az iskolában. Hamarosan készítünk majd mi is az osztályfőnöki órán adventi
koszorút… – Gyere, kislányom! Válassz magadnak egy fahéjas kalácsot! – mosolygott rá anyu, és megcirógatta a hidegtől piros arcát.
Tóth. A Péter

deznek a téren – tudtuk meg
Németh Istvántól, a Szegedi
Városkép és Piac Kft. igazgatójától. Amellett, hogy két
napon keresztül jégszobrászok veszik birtokba a teret,

Ünnepi fények

Idén minden eddiginél
több fénydísz ékesíti a
város utcáit, tereit. A
Tisza Lajos körúton mintegy 18 kilométer hosszú
fényfüzér világít a fák törzsén és ágain. Fényben
úsznak a dóm főbejárata
előtti ostorfák, ünnepi
fényruhába öltöztették a
Belvárosi hidat. Dorozsmán, a Csillag téren, Szőregen, Baktóban, a
Gedói iskolánál, a Gregor
iskolánál és a Kodály
téren is ünnepi dekoráció
fogadja a sétálókat. Idén
először a Rózsa utca és a
Csongrádi sugárút sarkán lévő új park, valamint a liget bejáratának
fáit is feldíszítették. A
város karácsonyfája Újszegedről érkezett. A 15
méter magas, 45 éves
ezüstfenyőt, amely már
kinőtte a kertet, egy Bal
fasori lakos ajánlotta fel.

-
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Botka László: Szeged a szolidaritás városa

Hét fiatal pár költözhet
a fecskeházba

Az önkormányzati bérlakásokra 35 év alatti párok pályázhattak

Hét, fiatalok által pályázható önkormányzati bérlakás talált gazdára a napokban Szegeden. A hét helyre 16 pályázat érkezett.

Botka László polgármester a díjazottakkal, balról jobbra: Gyuriczáné Botka Emőke,
Harter Árpádné, Katona Józsefné és Varga Zsaklin.
Folytatás az 1. oldalról
Elhangzott, az önkormányzat
a kisgyermekes családokra is
gondolt, amikor félmilliárd forintból felújított három bölcsődét (a Cső, a Dobó és az
Agyagos utcait), és a munka
folytatódik: most van folyamatban a szentmihályi, jövőre pedig elkezdődik a Gyík
utcai bölcsőde felújítása.

Botka szerint míg a kormány
irányított kérdésekkel konzultál a családokról, addig Szeged cselekszik. Elmondta, az
önkormányzat több mint kétezer ajándékcsomagot oszt
ki a rászorulóknak karácsonykor.
A polgármester arról is
beszélt, hogy jövőre nyolc
szociális intézmény felújítá-

Díjazottak

Hárman vehették át Botka László polgármestertől az önkormányzat által adományozott Szociális Munkáért
díjat: Gyuriczáné Botka Emőke, SZMJV Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központjának szaktanácsadója, szakmai helyettese, Harter Árpádné, a Szivárvány
Autizmus Közhasznú Egyesület elnöke, valamint Katona
Józsefné, a Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi
Vakok Otthonának nyugdíjba vonult gondozója. Az önkormányzat elismerő oklevelét kapta Varga Zsaklin, a
Bálint Sándor Szeretetotthon ápolója.

Kertész maradt az elnök

A Szegedi Ügyvédi Kamara nemrégiben tartotta meg tisztújító
közgyűlését, amelyen Kertész Józsefet választották meg elnöknek. A Csongrád megyei, mintegy 480 tagot számláló Szegedi Ügyvédi Kamara eddigi elnöke, Kertész József szegedi
ügyvéd 11 év után ismét elnyerte a kamaratagok túlnyomó
többségének bizalmát. A Szegedi Ügyvédi Kamara titkárának
Hoffmann Balázst választották meg.

sát kezdi meg az önkormányzat több mint félmilliárd forintból. Elhangzott, Szegeden
közel nyolcszáz ember dolgozik a szociális intézményrendszerben, amelynek fenntartására és a pénzbeli ellátásokra 4,4 milliárd forintot
fordít az önkormányzat,
amelynek csak a fele állami
támogatás.
Botka László büszke arra,
hogy Szeged összetartó közösség. Szerinte nincs még
egy ilyen szolidáris város az
országban, amelynek szívét
és kovászát a szociális ágazatban dolgozók adják, akiknek megköszönte az áldozatos munkájukat. Hangsúlyozta, mindent el fog követni
az önkormányzat annak érdekében, hogy Szeged továbbra
is a szolidaritás és az összetartás városa maradhasson.

– Nagy öröm ez mindkettőnknek, hiszen egy olyan garzonlakás bérleti jogát nyertük el,
amely ideális számunkra –
mondta a szerződés aláírása
után Héjjáné Petránszki Andrea, aki régóta pályázott a férjével az IKV által meghirdetett
bérlakásokra. Az eredményhir-

detésre csak Andrea ment el,
és amikor meghallotta a
nevét, majdnem elsírta magát.
A meghirdetett hét lakás
mindegyike a Tápai utcában
található az úgynevezett
fecskeházban. A 41 lakásos
ház 2003-ban kifejezetten
fiatal párok számára épült.

Plank Andrea és Fekete Ádám. A fiatal pár is költözhet
a Tápai utcába.

Az ingatlanokra most is 35
év alatti párok jelentkezését
várták.
Három pályázatot ki kellett zárni, mert nem rendelkeztek határozatlan vagy
minimum egyéves, határozott idejű munkaviszonnyal,
illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal.
Más feltételek is voltak, így
például a legalább egyéves
szegedi lakhely vagy legalább hároméves szegedi
tartózkodás is szükséges
volt a pályázat érvényességéhez.
Fekete Ádám és Plank
Andrea megfeleltek a feltételeknek, és el is nyerték az
egyik Tápai utcai lakás bérleti jogát. A fiatalok mindketten bölcsészek, hiszen
filozófia szakon végeztek,
bár Ádám jelenleg a BP-nél
dolgozik. Ők már három éve
pályáznak, eddig eredmény
nélkül. Nagyon boldogan
írták alá a szerződést, hiszen
mostantól jóval könnyebb
lesz az életük.
A bérbeadás időtartama
5 év, a bérleti jogviszony
meghosszabbítására nincs
lehetőség. Az IKV tavaly és
tavalyelőtt is 200 lakást
adott bérbe, idén eddig 124
bérlakás talált új bérlőre.

Jövőre felújítják a Vályogos utcát

Most az óriási kátyúk miatt csak lépésben tudnak haladni az autósok
Csak lépésben, az óriási kátyúkat kerülgetve tudnak
haladni az autósok a dorozsmai Vályogos utcán,
amely megérett a felújításra. Jövő év elején el is
kezdődnek a munkálatok.

Hiába van aszfaltréteg az
úton, azt olyan technológiai
hibával tették le, hogy mára
teljesen tönkrement. Majdnem több lyuk van rajta,
mint aszfalt. A Vályogos
utcán közlekedők nagyon
óvatosan hajtanak, kerülgetik a kisebb-nagyobb kátyúkat.
A környéken lakik Szunyog Mihály, aki nagy örömmel fogadta az útfelújítás
hírét. Elmondta, amennyiben
elkészül a Vályogos utca, az
csökkenteni fogja az Orczy
István utca forgalmát is, hi-

Szunyog Mihály szerint csak a legbátrabbak mernek
végigmenni autóval a dorozsmai Vályogos utcán.
szen a környékbeliek inkább
arra jártak a sok kátyú miatt.
– Jelenleg ezen az úton csak
a bátrak mernek közlekedni!
– mondta.
– Az elmúlt időszakban
több jelentős beruházás is

megvalósult vagy folyamatban van Dorozsmán. Ezek értéke meghaladja a 2,5
milliárd forintot – mondta
Lauer István, a városrész önkormányzati
képviselője.
– Ebben az évben adták át

az új egészségházat, hamarosan átadják a kispiacot, és
elkezdődött a csapadékvízelvezető csatorna építése,
valamint megépül egy íjászpálya is – sorolta a fejlesztéseket. – A környék lakói
életében azonban a Vályogos
utca felújítása lesz a legfontosabb. A 64 millió forintos
beruházás 2019 első negyedévében indul és be is fejeződik – tette hozzá a
képviselő.
Mihálffy Béla, Dorozsma
másik képviselője elmondta,
történelmi munka indul jövőre az út felújításával, több
ezer ember életét teszi könynyebbé a beruházás. Hozzátette, ez volt az utolsó ilyen
nagyon rossz állapotú út a
városrészben, éppen ezért
volt már halaszthatatlan a
felújítása.
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Szeviép-ügy: színtiszta
fideszes botránytörténet

Folytatás az 1. oldalról
Azt is igazolva látta a Szegedi
Járásbíróság, hogy a pénzügyi
nehézségek ellenére a cégvezetők milliárdos kölcsönöket
adtak még úgy is, hogy a visszafizetésre nem volt esély. A fideszes propaganda évek óta a
szegedi városvezetésre akarja
ráhúzni a Szeviép-ügyet, holott
az színtiszta fideszes botránytörténet.
A KORmánySAjtó A tőLE
mEgSzOKOtt módOn HAzudiK, éS HAgyjA FigyELmEn
KíVüL A tényEKEt: 1. Pistrui
Lászlónak az üzleti partnere a
fideszes Bartha-éra (1998–
2002) gazdasági alpolgármestere, Timár László volt. Cégük, a

A Fidesz-közeli Baranyi
Sándor a Szeviép bedőlése után Orbán Viktor
korábbi legfőbb bizalmi emberének volt
az elnöki főtanácsadója. Annak a korábbi
Fidesz-pénztárnok Simicska Lajosnak, aki a
Közgéppel milliárdos
állami megrendeléseket nyert el.

PTC Kft. annak idején bevásárolta magát a Szeviépbe. 2. a Fidesz-közeli Baranyi Sándor a
Szeviép bedőlése után Orbán
Viktor korábbi legfőbb bizalmi
emberének volt az elnöki főtanácsadója. Annak a korábbi Fidesz-pénztárnok
Simicska

Baranyi Sándor és Pistrui
László. Forrás: itbusiness.hu
Lajosnak, aki a Közgéppel milliárdos állami megrendeléseket
nyert el. 3. a Bartha- érában a
Szeviép végezte az Ativizig többmilliárdos ár- és belvízvédelmi
munkáit, ahol – a személyi öszszefonódások miatt – a megrendelők és a kivitelezők
ugyanazok voltak. A Holt-Maros
milliárdos rehabilitációjával is
őket bízta meg az önkormányzat. 4. A Szeviép az első Orbánkormány alatt 28 megbízást
kapott a kabinettől és fideszes
városoktól. Például a hódmezővásárhelyi téglagyári tavak rekultivációjára, az M9-es és
M3-as autópályára, a szekszárdi Duna-hídra, a bajai kikötőre. Egymilliárdot kaszált a cég
Lázár János városában is, Vásárhely csatornázásával. Később ugyanott 300 millióért
fejlesztették az ivóvízellátást.
A Botka vezette önkormányzat és a Szeviép között nem volt
szerződéses kapcsolat. Az 1-es
villamos vonalát újították fel egy
cégtársulás tagjaként összesen
4,6 milliárdért. Mivel több hónapot csúszott a beruházás, a
város 190 milliós kötbérért beperelte a kivitelezőket.
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Karácsonyra megújult ligetet
kapnak a szegediek

Háromszintű és háromszínű úthálózatot alakítanak ki a hatalmas parkban

Elkezdődött az újszegedi Erzsébet ligetben zajló közel
egymilliárd forintos beruházás műszaki átadása és átvétele. A minden ízében
megújult ligetet még a karácsonyi ünnepek előtt birtokba vehetik a szegediek.
Idén februárban kezdődött el a
Zöld Város Program nevű uniós
projektben az újszegedi Erzsébet liget teljes rekonstrukciója.
Botka László polgármester a
munkaterület ünnepélyes átadóján azt mondta, hogy 21.
századi módon, felfrissítve kapják vissza a szegediek a város
tüdejét. A közel egymilliárd forintos költségvetésű beruházás

Szabadtéri kondipark
és kutyafuttató is létesül külön a kis testű
és a nagy testű négylábúaknak, megfiatalodnak a játszóterek
és a szökőkutak.
Rendbe teszik a zöldterületet: négy és fél
ezer négyzetméterrel
bővül a gyepes terület, 34 fát, 11 ezer
800 cserjét, valamint
több mint 10 ezer
évelőt és egynyári virágot ültetnek.

Háromszínű burkolatot láthat majd a ligetben a közönség. A kék színű a gyerekek biztonságát óvja majd a játszótéren.
keretében háromszintű úthálózatot alakítanak ki a hatalmas
alapterületű parkban. Lesz
aszfaltos réteg, amelyen például egy korszerű kerékpárút
fut majd, lesz apró kockás elegáns burkolat, valamint sétákra kiválóan alkalmas zúzott
köves útvonal.
Egy egy kilométeres betonés egy másfél kilométeres rekortánburkolatú
futópálya
épül. Ez utóbbi speciális,
gumis burkolatát nemrég
kezdték el rásimítani az alatta
lévő úgynevezett drénaszfaltra.
Háromszínű burkolatot láthat
majd a ligetben a közönség.
Lesz egy zöld színű, egy kék,
amely a gyerekek biztonságát
óvja majd a játszótéren, vala-

mint a piros színű, másfél kilométeres futópálya.
Teljesen megújul a szabadtéri színpad is, a padokat kicserélték, a színpad is a kor
kihívásainak megfelelő műszaki lehetőségekkel rendelkezik majd. Tizennyolc kilométeres öntözőrendszert alakítanak ki, és a lakossági igényeknek megfelelően térfigyelő
kamerákat is felszerelnek. Ez
utóbbi 33 kamerából áll majd,
és a beruházás legvégén szerelik fel ezeket a liget különböző pontjain.
Szabadtéri kondipark és
kutyafuttató is létesül külön a
kis testű és a nagy testű négylábúaknak, megfiatalodnak a
játszóterek és a szökőkutak.

Rendbe teszik a zöldterületet:
négy és fél ezer négyzetméterrel bővül a gyepes terület, 34
fát, 11 ezer 800 cserjét, valamint több mint 10 ezer évelőt
és egynyári virágot ültetnek.
A munkálatok gőzerővel
folynak, és a jó időjárásnak köszönhetően sikerült a korábbi
csúszások ellenére olyan állapotba hozni a ligetet, hogy még
az idén át tudják adni a szegedieknek a közparkot. Csanádi
Zoltán, a beruházást koordináló Szeged Pólus Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója úgy
véli, még a karácsonyi ünnepek előtt birtokba vehetik a
szegediek a város egyik legnépszerűbb és legrégibb zöldterületét.
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Császár Ferenc: Átlagos szivarnak tartom magam

41 évig szolgált a vasútnál – Megálmodta, hogy autót nyer

Soha nem gondolt rá Császár Ferenc, hogy vasutasnak tanuljon. Végül 41 évig
dolgozott a MÁV-nál. Átlagosnak tartja magát, ám
álmai nem erről tanúskodnak. Várostörténeti sorozatunkat olvasóink fotóival és
történeteivel folytatjuk.

– Magamnak való, szótlan
emberke voltam, de az idő
megtanított rá, hogy beszélni
is kell, ha közölni akarom az
érzelmeimet – mondta magáról derűsen a 88 esztendős Császár Ferenc. – Átlagos szivarnak tartom
magam.

Pútyi Ferkó

Feri bácsi Szegeden született. A családja több száz éve
alsóvárosi földművesekből
és állattartókból állt, a mai

káig csak Pútyi Ferkónak
szólították.

Fehér
Zaporozsec

A vasutastelepen

Ahogy sokaknak másoknak is,
az ő családjának is elvitte az
1879-es nagy árvíz mindenét.
Feri bácsi nagyszülei és szülei
sokat dolgoztak azért, hogy
egyről a kettőre jussanak. Szülei földet vásároltak, házat építettek. Emiatt ő a házasságuk
hetedik évében született csak,
és egyke maradt. Földműves
család úgy került a vasutasokból létrejött Klebelsbergtelepre, a Vaskapu utcába, hogy
az állami hivatalnokok ellátásában részt vevőknek is osztottak telkeket. Így jutott a
szatócsnak, postának, kocsmának, kőművesnek és parasztoknak.
Feri bácsi mégsem a telepen született, hanem Alsóvá-

Császár Ferenc azt mondja, a vasutasokat összetartja a rengeteg közös élmény.
Rendszeresen találkoznak a régi kollégákkal.
vizet, és földes utcák voltak.
A móravárosi Kormányos utcába költöztek, nagyon jól
jött a kert, mert a téeszesí-

édesanyjával. Onnan költöztek tovább a Nemes takács
utcába, ahol Feri bácsi ma is
lakik.

Feri bácsi nagyapja, Bozóki Illés (elöl a lovaknál) is fuvarozta az alsóvárosi templom harangjait 1921. május 26-án.
Nagyanyja, Szarvák Veronika ül a bakon.
repülőtér felé, a Délibáb utca
folytatásában laktak. Akkoriban a felső részét Szarvasnak, az alsó részét Pútyi
utcának nevezték. A családjuk ragadványneve volt a
Pútyi, amely megfontoltat jelent. Az anyakönyvbe is bejegyezték, de mert nem
szerették volna, ha így csúfolják őket, olvasónk édesapja
töröltette a hivatalos iratokból, persze ettől nem szűnt
meg. Iskoláskorában is so-

roson, a nagyszülei Középkapu utcai portáján, mert
oda egyszerűbben hívtak
bábát. A családi fotóalbumból elsőként a klebelsbergtelepi óvodában készült fotót
ajánlotta figyelmünkbe, amin
Klapil Rózát, gyönyörű szép
szőke kontyos óvónőjüket állják körbe a harmincas évek
derekán.
Klebelsbergtelepen nem
maradt sokáig a család, ahol
az utca végéről hordták a

téskor mindent elvittek. Mire
beállították a szőlőt, gyümölcsöst, Feri bácsi édesapja
meghalt, ketten maradtak az

Csak tanulni akart

Olvasónk soha nem gondolta
volna, hogy vasutasnak tanul.

Nagyon szeretett viszont játszani, sportolni: úszott, futott,
futballozott, turulozott. Teniszezni nem engedték egyedül, az úri csökevénynek
számított. Tizenöt éves korára
már a Szegedi Vasutas igazolt
labdarúgója volt. A kereskedelmi iskolai érettségije előtt
azonban lesérült, váltani
kényszerült.
Nehéz idők jártak 1949ben, az államosításkor
ugyanis nem talált sehol
munkahelyet. Sportvezetői
megsajnálták, és javasolták,
nézze meg az állomáson
induló vasutastanfolyamot.
Csillogó szemmel hozzátette,
abban az időben kezdett divatba jönni a fiú–lány vegyes
osztály, úgyhogy jól alakult a
képzés, ott maradt.
Egymás után tette le a
vizsgákat távírászatból, a forgalmit, az önállósítót, ezután
mehetett a pesti tisztképzőbe. Onnan olyan állomásokra
helyezték,
mint

Az én Szegedem

Megmutatná féltve őrzött régi családi fotóját a Szegedi Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová beköltözött, és elmesélné a felvétel történetét? Nosztalgiázzunk
együtt! Dombai Tünde újságírót eléri a dombai.tunde@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720
Szeged, Széchenyi tér 10. címen.

Klebelsbergtelepi óvodások Klapil Róza óvónővel. A hátsó sorban jobbról
a második Császár Pútyi Ferkó.

Autónyeremény-betétkönyvvel 1974-ben fehér
Zaporozsecet nyertek
Feri bácsiék. Nem is
akárhogyan. Padovában
jártak a feleségével,
Szent Antal sírjánál azt
kérték, legyen autójuk,
és a férj nemsokára azt
álmodta, hogy teljesül a
kívánságuk. Beiratkozott
vezetői tanfolyamra, de
még le sem vizsgázott,
beütött a szerencséjük.
Pár hétig még a cseresznyefa alatt várta sofőrjét
a nyereménygépkocsi.
Feri bácsi elárulta: azt is
megálmodta, hogy ikergyermekeik születnek.
Kiskunfélegyháza, Kistelek,
Kiskőrös, Tiszakécske. Megnősült, megszülettek az ikreik. 1960-ban emelték ki
magasabb beosztásba: a szegedi állomáson, a rendező
pályaudvaron és Szeged-Rókuson is volt szolgálattevő.
Utána
menetirányítóként
egész vonalért felelt, pár év
múlva vonalbiztossá lépett
elő – ki gondolná, hogy ilyen
is létezett – az Orosháza–
Szentes–Kiskunfélegyháza–
Kiskunhalas–Baja–Bátaszék
vonalra. Üzemirányítóként
száz emberre ügyelt. Onnan
statisztikusnak kérte magát,
vasúti teljesítményeket értékelt.
Megbecsülésként osztályvezető-helyettesnek, rövid
időre osztályvezetőnek nevezték ki. Innen tovább nem juthatott, mert nem volt párttag,
sőt ahogy az iratokban szerepelt, „klerikális beállítottságúnak” számított. Ugyanígy
szolgálati kitüntetéseket kapott ugyan, de államit nem
adhattak neki. Juttatásokat
nem kért, nehogy a szemére
vessék. Egyedül a munkaidőkedvezményt használta ki,
amikor üzemmérnöknek tanulhatott a munka mellett.
1990-ben ment nyugdíjba
41 év szolgálat után az Annakúti igazgatóságról. A vasutasfizetést úgy jellemezte,
hogy az csak a munkaképesség másnapi fenntartására
volt elegendő.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde
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Dobóczky Zsolt drónnal készíti légből kapott fényképeit

A fotós tériszonyát az érdeklődés gyógyítja

Ritkaságnak számít, amit a szegedi fotós, Dobóczky Zsolt ábrázol. Előszeretettel követ végig olyan látványos nagy építkezéseket, mint az M43-as autópályahídé vagy a lézerközponté.
Azt mondja, ezek azért vonzzák, mert eseménydúsak, és sok
embert mozgatnak meg.
Dobóczky Zsolt villamosmérnökként a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes
Szakgimnáziumában tanít
PLC-programozást és mechatronikát. És bár ez látszólag nem függ össze
a fotózással, mégsem
igaz, hiszen a fényképezőgép, illetve a
drón működéséhez
az elektronika, mechatronika és az
automatizálás is
hozzátartozik.

Amint egy híd két oldala összeér. A szegedi fotós első nagy építkezése: az M43-as átkelője.
Dobóczky Zsolt
szerint nem kell
mérnöknek
lenni a drónos
fényképezéshez.

Szegeden tudományt építenek

A Nobel-díjas Gérard Mourou-t, az ELI-projekt kezdeményezőjét köszöntötték a napokban Szegeden. A francia fizikus
október elején elnyert elismerésének tiszteletére bővítették az épületkomplexum
előtt elhelyezkedő, a lézer kifejlesztésének mérföldköveit bemutató lézertörténeti idővonalat. Az ünnepélyes avatáson
jelen volt Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter is, aki beszédében
hangsúlyozta: Szegeden nem csupán Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési

Lábtöréssel kezdte
– Nagyon régóta fotózom,
mert tizenkét éves koromban
eltört a lábam, és a biztosítási pénzt egy Smena fényképezőgépre költöttem. Azzal
kezdtem próbálkozni, de viszonylag hamar abbahagytam, és rádiókat építettem.

projektjét valósították meg, hanem kézzelfogható tudományt építenek. Lapinformációk szerint sorban állnak a tudósok az
ELI lézereire, hiszen többen jönnének a
kutatóintézetbe, mint ahány kutatót fogadni képes a lézerközpont, amelynek
szomszédságában tudományos innovációs park épül. Utóbbival kapcsolatban
Botka László polgármester a magyar tudomány napján bejelentette: jövőre megkezdi az önkormányzat az ELI körüli
hetvenhektáros terület fejlesztését.

Néhány év múlva újra előjött, és gimnazista korom
óta folyamatosan fényképezek. Fordított pályát jártam
be a többi fotóshoz képest:
előbb diaporámát állítottam össze, és ahhoz készítettem a fotókat. Mások a
már kész fotóikat akarták
bemutatni ilyen újszerű

módon – mesélte a szegedi
fotóművész.
Franciaországban, Hollandiában, Lengyelországban és idehaza is díjakat
nyert a fényképsorozataival.
És mert ezek is kezdtek kimenni a divatból a számítógépek bejövetelével, ismét új
utakra merészkedett.

Amit élőben nem láthatunk: a lézerközpont 50-80 méter magasból.

Biciklitúrán jött
az ötlet

– Egy biciklitúrán láttam
meg a lehetőséget, hogy
megörökíthetném az M43as Tisza-hídjának építését.
A beruházó is kifejezetten
örült, mert nem gondolt rá,
hogy ennyire részletesen
dokumentáljon. A sok ezer
fotó eredménye egy fotóalbum lett. Éppen erről beszéltem egy tévéstúdióban,
ahol összefutottam Osvay
Károllyal, a szegedi lézerközpont tudományos igazgatójával. Mire véget ért a
velem készült interjú, megfogalmazódott
bennem,
hogy az ELI-építkezéssel kellene folytatni. Egymásra találtunk, és nekiálltam
dolgozni. Szerencsére ott
még az első kapavágástól
követhettem végig a folyamatokat, sőt a mai napig
bejárok és lefényképezek új
eszközöket, kísérleteket –
mondta a lenyűgöző méretű
építkezésekről.
– Az autópályahídnál
még nem használtam drónt,
de már ott készült légi felvétel helikopterről. Az ELI-nél
is felmerült a légi fényképezés, és mert már kacérkodtam a drón gondolatával,
azzal is dolgoztam. Addigra
már nem külön a jármű és a
drága fényképezőgép létezett, amit féltettem volna
felküldeni, hanem megjelentek a minőségi fényképezőgéppel felszerelt drónok
– váltott át Dobóczky Zsolt a
„gépesített” fotózásra.
Két éve használja, és rájött, hogy nagyon jó szórakozás. Koncentrálni kell
ugyan, de rengeteg biztonsági felszerelés van. Például
nem zuhan le a szerkezet,
ha lemerül az akkumulátora, hanem bizonyos töltöttségi szint alatt visszatér, kényszerleszállást hajt

végre, vagy egy helyben
marad.

Okostelefonnal irányít

Egy tabletről vagy okostelefonról irányítható a gép repülési
adatokkal, térképpel, a ka-

búvár ismerősöm merült le
érte a jéghideg vízbe neoprén
ruhában – érzékeltette a nehézségeket.
Miért éppen az építkezéseket kedveli? Azt mondja, azért,
mert eseménydúsak, és sok
embert mozgatnak meg. Az öt-

Az autópályahíd darujához 20 méter magas állványra
kellett Zsoltnak felmásznia.
mera élőképével. Ettől függetlenül a fotósnak legfeljebb
fél-egy kilométerre kell lennie
az objektumtól. Zsolt nem
küldi túl magasra a gépét, inkább olyan nézőpontot keres,
ami az épület tetejéről nem elérhető, repülőről pedig túl alacsonyan lenne.
– Az első drónommal járok
most is, bár esett már le. Az
ELI-nél az épület melletti szökőkutat akartam lefényképezni, és irányításvesztés
történt, azaz megszakadt a
kapcsolat a gépem és köztem,
ráadásul egy hiba miatt a drón
beleesett a szökőkútba. Egy

venes és hatvanas években
kötelező volt ilyeneket készíteni, mostanában azonban
nem divat a munkát ábrázolni.
A helyszínen kötelezően munkavédelmi oktatásban részesül a fotográfus, és felszerelést
kap: acélbetétes bakancsot,
munkanadrágot, sisakot, biztonsági hevedert, esetleg kesztyűt is. Elárulja, van ugyan
valamennyi tériszonya, de azt
az érdeklődés elmulasztja.
A szegedi fotós fantáziáját most az Etelka sori
uszoda és a Cédrusliget lakópark építése izgatja.
Dombai Tünde
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A Móra-múzeumból költözött a Dóm térre a Somogyi-könyvtár

Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

A Somogyi-könyvtár üvegpalotája a Dóm tér meghatározó
épülete. A fiatalabb szegediek azonban már kevésbé tudják, hogy a könyvtár és a múzeum sok éven keresztül működött ugyanabban az épületben, a Kultúrpalotában,
amely ma már csak a Móra-múzeum otthona. A Móra-múzeum fotógyűjteményéből válogatva nézünk körbe, mutatjuk be a költözés időszakát, majd a frissen átadott épület
mindennapjait.
A Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtár a szegediek
mindennapjainak fontos része, mind az épület, mind
pedig a könyvtári szolgáltatások, rendezvények miatt.
De tudjuk vajon, ki is volt a
névadó, Somogyi Károly? Egyházi íróként és szerkesztőként
dolgozott, 23 évesen szentelték pappá. Esztergomi kanonokként tette meg legendás
felajánlását: 43 ezer 701 kötetes könyvtárát Szegednek adományozta 1881-ben. Az így
létrejött Somogyi-könyvtárat
Ferenc József adta át 1883.
október 16-án.
A könyvtár 1897-ben költözött új épületbe: a Kultúrpalotába, amelyen a múzeummal osztoztak egészen
1984-ig. Móra Ferenc például a múzeum és a könyvtár
igazgatója is volt – Fischhof

Ágota könyvtárossal láthatjuk
az egykori könyvtárban készült felvételen.
Az 1980-as évekre aztán
kinőtte a két intézményrész az
épületet – a zsúfoltságot jól
mutatja az 1983-ban készült
felvétel is –, így megszületett a
döntés: a könyvtárnak új épületbe kell költöznie. Az egyik
fotón láthatjuk, hogyan bontották el azokat a Dóm téri házakat, amelyek helyére aztán
elkezdték felhúzni az üvegpalotát – az egyik fényképen
az építési munkálatokba is bepillantást nyerhetünk.
Miközben a Dóm téren
folyt az építkezés, a Kultúrpalotában folyt a bontás és költözés: daruval emelték ki a
könyvtár elemeit, ládákkal és
teherautókkal szállították át a
könyveket. Az új épületet aztán
1984. június 6-án adták át,

Aczél György egykori nagy hatalmú politikus is beszédet
mondott az eseményen. Szintén 1984-es datálású a könyvtár előtt álló Somogyi-mellszobor.
Az egykori könyvtár patinája tetten érhető napjainkban
is: a Somogyi-könyvtár emlékkönyvtárában barangolhatunk
a régi berendezések és különleges könyvek között. A Móra
Ferenc Múzeumban pedig ma
is működik a szakkönyvtár,
amely megőrizte eredeti pompáját – a nagyközönség számára különböző programok,
konferenciák, rendezvények alkalmával látogatható a könyvtári olvasóterem. Emellett a
múzeum folyosóin barangolva
feltűnnek az egykori könyvtárra
utaló feliratok, táblák is.
(Forrás: Móra Ferenc Múzeum)

Somogyi Károly pap, egyházi író,
szerkesztő.

Móra Ferenc és Fischhof Ágota a Kultúrpalota könyvtárában.

Bontják a Dóm téri házakat. A helyükön épült fel
a Somogyi-könyvtár.

Somogyi-mellszobor-átadó 1984-ben.

A könyvtár több mint nyolcvan évig a múzeumban
működött. Képünk 1983-ban készült, mielőtt a könyvtár
a Dóm térre költözött.

Aczél György beszéde a Somogyi-könyvtár megnyitóján 1984-ben.

Épül a Somogyi-könyvtár. Enyedi Zoltán fotója 1981-ből.

Költözik a könyvtár a múzeumból 1983 augusztusában.

2018. NOVEMBER 24., SZOMBAT

POSTABONTÁS

Pöti, tanítsd meg az embereket szeretni!

Műtét! Micsoda szó, amely
az iszonyt, félelmet hordozza
magában. Az este a kiskutyám a lábam mellől el nem
mozdult reggelig, és induláskor csodálatos tágra nyílt bús
szemekkel nézett utánam.
Mintha kérdezte volna: mikor
jössz haza, és kérte volna, ne
menj, gyere, maradj… mindent. Mint egy zavarodott elméjű ember összevissza
futkosott. Egy utolsó pillantást vetett a fekete retikülömre, és lemondóan bebújt
a kosara takarójának mélyébe.
S aztán a hazajövetel, a
fogadtatás! Ugrált örömében,
nyalogatta a cipőmet, ruhámat, szüntelen, körbeszaladgálás közepette, szinte
táncolt. Azt mondták, éjjel vonyított, nem evett, és a szokásos sétáját sem akarta
napközben. Régóta lakótársak vagyunk, jóban-rosszban, könnyeit láttam, és ő is
ismeri az enyémet. Őt is vágták, szúrták, fogtam már a
műtőasztalon is.
Ma, első sétánk után a lábamat nyalogatta, kerekre
tárt szemekkel nézett, és éjszaka horkolt, mintha haragudna, hogy valaki elrabolt
tőle egy időre. A hűvös reggelen egy kis négylábú fűtőtest
melegített. A ragaszkodás sugárzik egész kis lényéből, és

a maga módján fejezi ezt ki
olyan érzékelhetően, hogy a
lélek öröme és békessége
tölt el.
Sajnos az emberekben
ezt sokszor hiába keresem,
nem találom meg igazán.
Mindenütt a pénz hajszolása, a gátlástalan politikai
harcok, egymást pocskondiázzák, fúrják, ahol csak
lehet, miközben lopnak-csalnak az állam kasszájából, vagyis az adófizetők pénzéből.
A stressz megöli az embereket, kiöli belőlük az érzéseket is. Ezt látjuk odafentről,
ez a példamutatás. Ellehetetlenítik a becsületes vállalkozókat, miközben ők milliós

vagy milliárdos nyereségekkel dolgoznak (?). Pont azokon sújt ez a vezetés, akik a
legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak, miközben ők a vár uraiként
tobzódnak a javakban, és
naponta húznak a présen a
védhetetlen időseken vagy
akár a fiatalokon is.
A műtét után az altatásból legelőször ő jutott
eszembe, és olyan erősen
éreztem a szeretetét magam
körül, hogy legszívesebben
felkiáltottam volna: „Pöti, tanítsd meg az embereket szeretni!”

Sejtem én, hogy nem egyszerű, mindennapi feladat
lenne egyetlen biológusnak
sem a vadgesztenyék megszelídítése. De abban biztos vagyok, hogy az a tudós, akinek
ez sikerülne, jogosan kerülne
be az emberiség jótevőinek

nem túl népes táborába. Ezért
nem is értem, miért nem bíbelődik ezzel a témával rajtam
kívül senki. Bezzeg, ha Micsurin élne!
Persze ha úgy ötven évvel
ezelőtt jutott volna eszembe ez
a tudományos kihívás, akkor

nem elektroműszerésznek tanultam volna, hanem biológusnak, és ki tudja, mára már a
vadgesztenye nemesítéséért
kapott Nobel-díj büszke tulajdonosa lennék. Túl későn érő
típus vagyok, na, így hát erről is
lecsúsztam, de hát vannak ittott a Kárpát-medencében nálam sokkal képzettebb elmék!
Amikor elmék a boltba, megdöbbenten látom, hogy a sütnivaló szelídgesztenye kilója több
ezer forint, míg a vadgesztenye
most ősszel is mázsaszámra,
potyán potyogott a fáról. Nem
igaz, hogy a 21. században, a
csúcsra járatott gén- és agymanipuláció korában senkinek
sincs annyi sütnivalója, hogy
megbirkózzon ezzel a feladattal!
Igaz, ebben a cintányéros cudar
világban a szelídgesztenyék
megvadítása a könnyebb feladat, mintsem fordítva.
Méhes János

Képünk illusztráció

Grandpierre Cecília

Nem mindennapi tudomány

Lassan a testtel!

Régóta fáj a Fidesz foga Szegedre, szeretnék a polgármesteri teendőket uralni, a
város lakosságát megregulázni, de a szegediek nem eladók – egyrészt. Másrészt
Szegeden komoly, dolgos és
szociális beállítottságú, baloldali érzelmű emberek
élnek. Tudják, hogy csak
munkával és tisztességgel
léphetünk előrébb.
Azt nem állítom, hogy itt
még nem fordult elő korrupció
(nem tudok róla), de abszolút
biztos, hogy nem a korrupcióra
épül városunk, s benne az
egyén boldogulása. Mint teszem azt a Fidesznél. Jó-jó, ne
háborodjanak fel, de be kell
látniuk, ez az igazság! Később
be is bizonyítom.
Egyvalamin azért nagyon
csodálkozom. A jövő évi őszi
önkormányzati választásokra
készülve már hónapok óta és
egyre sűrűbb vegzálással próbálják befeketíteni Botka
László polgármestert. A fideszes „irodalomban” és a város
kisajátított újságjában, a Délmagyarországban szinte hetente vagy sűrűbben jelennek
meg cikkek, amelyek Botka

Orbán Viktor lányának férje, Tiborcz István szakmájának
„kiváló mestere”,
úgy korszerűsítette
egyik-másik település közvilágítását
(milliárdokért!), hogy
a változás után több
helyen botorkálni
kellett a sötétben. És
képzeljék, várhatóan
mindezért (bizonyítottan korrupciós
munkáról van szó, de
például ez idáig a
legfőbb ügyész, Polt
Péter a kisujját sem
mozdította
meg).
Cca. 13 milliárdos
büntetés sújtja a hanyag munkát, amit
az EU-nak kell visszafizetnie.
Lászlót érintő csip-csup (többnyire nem igaz) dolgokról szólnak. A helyi Fidesz–KDNP-nek
jól is jött az a mondvacsinált
úgynevezett VIP-parkolóügy,
miszerint néhány év alatt 41
milliós kárt okoztak a város vezetői „hűtlen kezelés” címén,
mert egyes, a város érdekében
dolgozó prominens személyek
ingyenes parkolóbérleteket

kaptak. (Azok is, aki most háborognak!) Több is veszett Mohácsnál – mondják, ha nem
így csinálná az ország minden
nagyobb városa. És azoknak
meg sem szagolták a (…) nemesebbik felüket. Ez meg hogyan lehet? Nem gondolják,
hogy kilóg a lóláb?
De ez még mind semmi.
A Fidesz–KDNP tagjai, parlamenti küldöttei csaknem valamennyien jogász végzettségűek, és nem tudják (?),
hogy egy gyanúsított mindaddig ártatlan, amíg jogerős
bírói döntés nem születik az
ügyében. Már elnézést, de
mindenféle hülyeséget kitalál a vegzáló hatalom szegedi
sejtje, élükön Haág Zalánnal,
a KDNP elnök-frakcióvezetőjével.
A Gyulai Járásbíróság október 2-án első fokon nem
jogerősen felfüggesztett börtönbüntetéseket szabott ki
az érintettekre. Erre föl a bíróság ítélete utána a szegedi
Fidesz–KDNP arra szólította
fel a gyanúsítottakat, távozzanak a posztjukról. Azt mondom, ne kapkodjanak el
semmit. Ha lesz jogerős ítélet, annak függvényében újra
lehet beszélni a felvetett dolgokról.
Kérdeznék azért valamit
a lelkes szegedi titánoktól:
ugyan milyen büntetést érdemel az a miniszterelnök,
akinek az országa többé-kevésbé azonos ideológiai
körön belül prosperáló rendes tagja az Európai Uniónak,
mégis
állandóan
„kekeckedik” a szervezettel,
a vezetőtestületeivel? Aztán
egyik kötelezettségszegést a
másik után gyűjti be az országának, ez által összességében annyit, mint az összes
többi ország együttesen. És
hogy mindezért várhatóan
több tucat milliárdos büntetéssel sújtják Magyarországot. No, az ilyen ember
hogyan végzi a feladatát és
kötelességét? Mert hogy
nem úgy, ahogy illene, az biztos!
Tudom, de azért megkérdezem: volt-e nagy morgolódás, és felszólították-e Orbán
Viktort a lemondásra? Síri
csend van egyfolytában.
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Orbán Viktor lányának
férje, Tiborcz István szakmájának „kiváló mestere”, úgy
korszerűsítette egyik-másik
település közvilágítását (milliárdokért!), hogy a változás
után több helyen botorkálni
kellett a sötétben. És képzeljék, várhatóan mindezért (bizonyítottan korrupciós munkáról van szó, de például ez
idáig a legfőbb ügyész, Polt

Régóta fáj a Fidesz
foga Szegedre, szeretnék a polgármesteri teendőket uralni,
a város lakosságát
megregulázni, de a
szegediek nem eladók – egyrészt.
Másrészt Szegeden
komoly, dolgos és
szociális beállítottságú, baloldali érzelmű
emberek
élnek. Tudják, hogy
csak munkával és
tisztességgel léphetünk előrébb. A jövő
évi őszi önkormányzati választásokra
készülve már hónapok óta és egyre sűrűbb
vegzálással
próbálják befeketíteni Botka László
polgármestert.

Péter a kisujját sem mozdította meg). Cca. 13 milliárdos büntetés sújtja a hanyag
munkát, amit az EU-nak kell
visszafizetnie.
Mit ad isten (nem az
isten, hanem Orbán strómanja), Mészáros 2-3 hónapja egy 6 milliárdos
„csomagot” adott át Orbán
vejének. Ebből-e vagy más
megtakarításból Tiborcz vett
Pesten egy palotaféle épületet, 6-8 milliárddal olcsóbban, mint a piaci ár. Mi ez, ha
nem korrupció! Ehhez mit
szóltak, szólnak a szegedi
párttársak? Kit szólítottak fel
a lemondásra?
Persze senkit, mert a gyávák ilyenek.
Ahhoz bátrabbnak, okosabbnak és nem nagyhangúnak kell lenni, hogy a
tisztességet el ne felejtsük.

Tisztelt Olvasóink!

Kutnyik Pál

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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KÜZDELEM A KETRECBEN.
December legelső napján
felállítják a ketrecet az újszegedi sportcsarnokban. Amatőr MMA-versenyt rendez a
Szegedi Küzdősport Klub
szombaton. Tizenhárom órakor kezdődik az esemény,
amire mind a nevezés, mind
a nézők számára a belépés
ingyenes.
BAJNOK A SZEGEDI VÁLOGATOTT. Kecskeméten
rendezték meg idén az
Olimpiai Reménységek Versenyét, ahol a magyar serdülő kézilabda-válogatott
házigazdaként hibátlan teljesítménnyel tartotta otthon az aranyérmet. A PICK
Szeged
utánpótlás-játékosa, Rea Barnabás is ott
volt a csapatban. Szlovákiát, majd Csehországot, a
fináléban pedig Lengyelországot is sikerült két vállra
fektetni.
NINCS MEGÁLLÁS. Már
munkában az NKM Szeged
VE kétszeres világbajnok kajakosa, Birkás Balázs. A szegedi kiválóság már az alapozó munkát végzi a következő idényre. A Tiszán való
lapátolás után most egy

többhetes
edzőtáborban
vesz részt a szegedi világklasszis, méghozzá Dél-Afrikában több válogatott társával
egyetemben.
JÁSZAPÁTI ARANYA A
VÁLTÓVAL.
Ugyancsak
most debütált a rövidpályás gyorskorcsolyában a
vegyes váltó, mi, magyarok
ebben a számban is ott vagyunk a legjobbak között.
A rövidpályás gyorskorcsolya-világkupa legutóbbi állomásán, Salt Lake Cityben
a Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Liu Shaoang,
Liu Shaolin Sándor összetételű négyes a 2000 méteres futamban hétezred (!)
másodperccel lett aranyérmes a hollandok előtt.

Tizedik lett Nagy Péter a vb-n

Türkmenisztánban lépett pódiumra a Szegedi Lelkesedés SK válogatott súlyemelője, Nagy Péter. A sportág
világbajnokságán hazánk
legerősebb embere megnyerte a B csoportot, és tizedikként zárta a tornát.

Türkmenisztán fővárosában,
Aşgabatban rendezték idén
a súlyemelő-világbajnokságot. Az ólomsúlyúak, vagyis a
+109 kilogrammosak mezőnyében hazánkat a Szegedi
Lelkesedés SK versenyzője,
Nagy Péter képviselte. Nem
húzott váratlant, első próbálkozásra szakításban 182 kilóval kezdett. A folytatásban
187-tel jelentkezett be, ez
második kísérletre nem, harmadikra viszont összejött.
Ekkor már vezette a B csoportot a szegedi erős ember.
Következhetett a második felvonás a három lökési
kísérlettel. Nagy 220 kilóval
kezdett, majd másodikra
226 kilóval próbálkozott.
A szegedi klasszisnak ez
sem jelentett problémát. Ez-

után 234-re, vagyis országos
csúcsra, fogásnemi magyar
rekordra jelentkezett be. Ez
végül nem sikerült, de így is
megnyerte a B csoportot, és
413 kilós összesített eredménnyel a tizedik helyen
zárta a világbajnokságot.
A szegedi erős ember

szeme előtt már az olimpiai
kvótaszerzés lebeg. Ez a világbajnokság már beleszámít a kijutásba, így biztató
Nagy Péter eredménye. Hazánk első számú súlyemelője még karácsony előtt is
pódiumra lép, a katari világkupán, december 22-én.

– Azt igazából mindig is tudtuk, hogy a szlávoknál keményebb versenyekre kell
számítani, de most kifejezetten a fizikális erőn volt a
hangsúly a technika helyett a
bírók részéről. Az elején meg
is lepődtek a versenyzőim, de

Vége a versenyböjtnek

Több hónapja nem álltak rajtkőre a Muréna Szegedi Úszóés Búvárklub versenyzői. De egyáltalán nem rozsdásodtak
be, bizonyítja ezt a sok OB-érem!
Az utánpótlás ugrott medencébe Egerben, a cápa, a serdülő és a junior korosztály az
uszonyosúszó országos bajnokságon. A fiatalok szinte az
összes versenyszámban elindultak, és egyéni csúcsokat,
valamint érmes és pontszerző
helyezéseket szereztek.
Kothencz Petra összesen
négyszer állhatott fel a dobogó tetejére, de Varga Réka,

Eredmények:

Nagy Péter, a Szegedi Lelkesedés SK válogatott
súlyemelője a vb kabalájával.

Keménykedésből jeles

Szó szerint meg kellett küzdeni az érmekért a Combat
„D” SC kick-boxosainak az
érmekért a legutóbbi versenyükön. Horvátországban,
Kutina városában hat ország mintegy 400 versenyzője lépett tatamira.
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végül felvették a tempót –
mondta Tóth Gábor, a Combat „D” SC edzője.
Olyannyira sikerült bekeményíteniük a szegedi versenyzőknek, hogy öt arany-,
hat ezüst- és négy bronzérem
lett végül a termés. Kovács
Fanni –46 kg-ban light-contactban és kick-lightban sem
talált legyőzőre, míg point fightingban harmadik lett. Németi
Zsófi a –50 kilósok mezőnyében light-contactban ezüstérmes, kick-lightban, valamint
point fightingban a harmadik
helyet csípte el. Rajos Léna

–60 kilogrammban két számban (light-contact és kick-light)
ezüstérmet ünnepelhetett.
Nagy Ramóna –65 kg-ban
light-contact és kick-light kategóriában is aranyérmes lett,
míg point fightingban a dobogó második fokára állhatott
fel. Pataki Klaudia +65 kilóban
light-contactban és kick-lightban első lett. Szabó Dánielnek
sűrű versenye volt, a –57 kilogrammos
súlycsoportban
light-contactban ezüstérmes,
kick-lightban
bronzérmes,
point fightingban szintén ezüstérmes lett.

50 m felszíni úszás: 1. Kothencz Petra, 6. Varga Réka, 7. Hajnács Lili,
10. Sztancsik Mária, István Béla
50 m búvár: 3. Kothencz, 5. Hajnács, 6. Varga, 10. István
50 m uszonyos gyors: 4. Petri Borbála, 6. Cseresznyés Petra, 7. Kothencz,
8. Hajnács, Hegyi Barnabás, 10. Goll Kata
50 m pillangó: 3. Petri Borbála, 11. Hegyi
100 m felszíni úszás: 1. Kothencz, 4. Hajnács, 6. Sztancsik
100 m búvár: 2. Kothencz, 3. Varga, Sztancsik, 6. István, 7. Hajnács
100 m uszonyos gyors: 4. Petri, 5. Hajnács, 6. Kothencz, 8. Goll, Hegyi,
9. Varga, 10. Sztancsik
200 m felszíni úszás: 1. Kothencz, 3. Varga, 4. Sztancsik, 9. Hajnács, István,
10. Márton Balázs
200 m uszonyos gyors: 4. Varga, Petri B., 5. Goll, Hegyi B., 6. Kothencz,
7. Sztancsik, 10. Cseresznyés
400 m felszíni úszás: 2. Varga, Sztancsik, 5. Kothencz, 6. Hajnács, 7. István,
9. Márton
400 m búvár: 2. Sztancsik, Varga, 6. Kothencz, 7. Hajnács
400 m uszonyos gyors: 6. Hajnács, 7. Varga, 8. Goll, 9. Kothencz, Cseresznyés, 10. Temesvári Kata
800 m felszíni úszás: 1. Varga, 2. Kothencz, Sztancsik, 4. Hajnács, István,
9. Fodor Petra, Márton
1500 m felszíni úszás: 1. Kothencz, 2. Hajnács, Sztancsik, 3. Varga, István,
7. Márton, 8. Fodor
Váltók:
4×50 m mix felszíni, junior: 4. Muréna (Kothencz, Hajnács, Márton, István)
4×100 m felszíni, junior lány: 2. Muréna (Varga, Sztancsik, Hajnács,
Kothencz)
Serdülő lány: 5. Muréna (Temesvári, Cseresznyés, Sáfár Janka, Szamos
Petra)
4×100 m mix gyors, junior: 5. Muréna (Kothencz, Hajnács, Holecska Gábor,
István)
4×100 m felszíni, junior: 3. Muréna (Varga, Goll, Hajnács, Kothencz)

Nemzetközi arany

A Phoenix Fitness Szeged Európa-bajnok csapata!
Európa Kupán, Olaszországban jártak a szegedi Phoenix Fitness egyesület versenyzői. „A jazz korszakai”
elnevezésű kiscsapat az
első Eb-címet szerezte a
klub történetében.

Keményen meg kellett küzdeni az érmekért. Balról jobbra: Tóth Gábor, Kovács Fanni,
Németi Zsófi, Szabó Dániel, Rajos Léna, Pataki Klaudia, Nagy Ramóna.

Hajnács Lili és Sztancsik
Mária sem maradt dobogós
helyezések nélkül. Versenyen
kívül indult Gruber Kornél, aki
400 méter felszíni úszásban
teljesítette a jövő évi felnőtt
Európa-bajnokság szintidejét.
Rajta kívül még Kothencz Petrának jött össze a kvalifikáció.
Ő a junior világbajnokságon
állhat rajtkőre, 100 m felszíni
úszásban.

Egészen Bibionéig utaztak a
Phoenix Fitness Szeged fiatal
versenyzői. Az olaszországi Európa Kupára népes, huszonhét fős csapattal mentek. Az
egyesület hétéves fennállása
során először sikerült Eb-címet
szerezni. „A jazz korszakai” a
legjobbnak bizonyult az olasz
tornán. Ezenkívül a „Holly-

wood” elnevezésű csapat remek gyakorlatával a kontinens
második legjobbja lett.
Az Open mezőnyben Bereczki Karina egy ezüstéremmel gazdagította saját maga
és a klub vitrinjét. A legkisebbeknél a „Fáraó” csapat, a
„Tresspassing” és egyéniben
Szőnyi Noémi, Vidiczki Jázmina is aranyérmes lett.
Három ezüstérem is összejött
a „Stronger” csapatnak, Magyar Janka és Sisák Barbara
jóvoltából. Rendkívül eredményes kontinensviadalról jöhettek hazai a szegedi fitnessesek.
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VÁNTUS ISTVÁN KORTÁRSZENEI NAPOK
Időpont: november 26–29.,
hétfő–csütörtök
Helyszín: SZTE Zeneművészeti Kar, JGYPK Ének-zene
Tanszék, Király-König Péter
Zeneiskola, Agóra
Fellép többek között a
Sonus ütőegyüttes, az
Anima Musicae kamarazenekar, az SZTE
Szimfonikus
Zenekara, a
Király-König
Péter Zeneiskola vonószenekara
és
még sokan
mások.
CARAVAGGIO
Időpont: november 27.,
kedd, 14 óra

Helyszín: Belvárosi mozi
A feliratos olasz képzőművészeti ismeretterjesztő film
Caravaggio életét mutatja
be. Nem csupán a művészetét, de az egész létét is a fény
és az árnyék, a kontrasztok
és az ellentmondások, a zsenialitás és a józanság váltakozása jellemezte. Forradalmi művész volt, akit nem fo-

gadtak el a kortársai. Szerencséje után kutatva vagy talán
önmagát keresve utazta be
Olaszországot Milánótól Nápolyon át Szicíliáig, miközben
folyamatosan menekült ellenségei elől.
MEGINT A NÁRAY
Időpont: november 27.,
kedd, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Könnyed beszélgetés Náray
Tamással (jobbra fent) életről, írásról és a legújabb
könyve születésének kuliszszatitkairól. Az est háziasszonya: Szily Nóra. Közreműködik: Farkasházi Réka és Makranczi Zalán színművész.
NICSAK, KI LAKIK ITT?
Időpont: november 28.,
szerda, 19 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Bohózat két felvonásban Beleznay Endre, Kiss Ramóna
és Gesztesi Károly főszereplésével. A bohózat főhőse
Eric, aki egy házban lakik feleségével, Lindával és albérlőjükkel, Normannal. Eric
már két éve van állás nélkül,
de ezt nem merte otthon bevallani, inkább társadalombiztosítási csalásokból tartja
el magát.
Egyre újabb és újabb –
nem létező – bérlőket jelent

be, akik valamenynyien halmozottan
hátrányos
helyzetűek, így számtalan
jogcímen érkezik kisebb-nagyobb öszszegű támogatás a
férfi bankszámlájára.
Ez remekül megy
mindaddig,
amíg
megérkezik a házba
egy társadalombiztosítási ellenőr, és innentől kezdve elindul a
hazugságok végeláthatatlan
sorozata.

KEMÉNY DÉNES: ARS
POETICA
Időpont: november 29., csütörtök, 19 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Kemény Dénest (lent) az
egész világon hívogatják vállalatok, csapatok, bankok,
biztosítótársaságok, hogy
avassa be a jelenlévőket a
titkaiba. Most bepillanthatnak az érdeklődők az életébe, a gondolataiba – és
talán azt is megtudhatják,
amiről nem is beszél…

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mailcím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 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 azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szent-Györgyi Albert Szeged híres Nobel-díjasa. A nyertes: Borosné Tóth Judit. Gratulálunk!

12 l TARKABARKA

SzegeD régen

HOrOSzKóp

KOS (III. 21–Iv. 20.)
Olyan gyorsan és
megállás nélkül történnek mostanában Ön
körül az események, hogy
csak kapkodja a fejét hitetlenkedésében. Nézze a pozitív oldalát a dolgoknak!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Váratlanul olyan levelet kaphat, amitől
egészen megvigasztalódik. Jó érzés tudni, hogy
nem felejtette el mindenki,
és vannak olyan barátai,
akikre bármikor számíthat.
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Újra felfedezheti az
olvasás csodás élményét és egy jó könyv léleknyugtató erejét. Egy ideig
elhanyagolta ezt a hobbiját,
ideje végre leporolnia a
könyvespolcát.
rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Ne engedje, hogy a
kinti hideg a gondolataiba is beférkőzzön, ne
merüljön el a rosszkedvben!
Ha körbenéz, több dolgot is
láthat maga körül, amik okot
adnak a bizakodásra.
OrOSzlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Sosem merte igazán követni a szívét, szinte mindig arra
törekedett, hogy józanul, észérvek alapján hozza meg a
döntéseit. Ha azonban most
is így tesz, nagy hibát véthet!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Hamarosan valósággá válhat egy régi
álma, de csak akkor, ha
tényleg teljes szívével-lelkével hisz benne, és azon lesz,
hogy most tényleg sikerüljön.
Csak kitartás kérdése!
Mérleg (IX. 23–X.
22.) Lelkileg igen rossz
állapotban lehetett az
elmúlt napokban, és bármerre tekintett, nem látta a
kiutat. Igyekezzen kevésbé
görcsösen akarni a sikert,
többre fog úgy menni!
SKOrpIó (X. 23–XI.
21.) Nagy hibát követhet el, ha olyanokban is megbízik, akiket
alig ismer. Tartsa szem előtt
a mondást: Nem mind barátod, aki rád mosolyog! Most
könnyen tévútra vihetik.
nyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Ha mindig talál
valami kifogást, hogy a
kötelességeit miért nem
teljesíti időben, csak egyre
mélyebb gödörbe kerülhet.
Szedje össze végre magát, és
csapjon a lovak közé!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Csak saját magának
árt vele, ha legbelül
érleli az indulatait, és
senkivel nem beszéli meg
azokat a problémáit, amelyektől már aludni sem tud.
Bízzon meg valakiben!
vízönTő (I. 21–II.
19.) Rohanás, mindig
csak rohanás – szinte
csak ez teszi ki minden
napját. Próbáljon egy kicsit
lelassulni, és észrevenni az
élet szépségeit is Ön körül!
Higgye el, megéri.
Halak (II. 20–III. 20.)
Kizárólag önmagát
csapja be, ha úgy tesz,
mintha minden rendben
lenne, miközben ez koránt
sincs így. Nézzen szembe a
tényekkel, és ne rettegjen a
csalódástól!
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ARÉNA – SPORTMAGAZIN
november 26., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének aktuális és fontos eseményei
fél órában.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS
MAGAZIN
november 27., kedd, 20.25
Kondorosi Éva kutatásai, Régészeti látványtár, génszabályozás és könyv Neumann
Jánosról.
SZEMKÖZT – KÖZÉLETIKULTURÁLIS MAGAZIN
november 28., szerda,
19.25
A hét emberét kérdezzük a
hét témájáról.

az Állami autóműszaki Intézet tanfolyamának vizsgázói
– csoportkép 1955-ből. Volt idő, amikor a sofőrök tudásával
egyáltalán nem törődtek, bárkinek megengedték a vezetést bejelentési kötelezettség nélkül. Budapest főkapitánya az 1900as évek elején elérkezettnek látta az időt a motoros közúti
járművek közlekedésének szabályozására. 1901. június 14-én

tartották az első vizsgát, amely cigányzene kíséretében és néhány pohár bor elfogyasztása után kezdődött. Miután a jelöltet
elméletből és műszaki ismeretekből kikérdezték, bekurblizta
a motort, kipróbálta a dudát, és lassan elindult. Magyarország
egész területén 1910-ben vezették be a kötelező járművezetői
engedélyt. (Fotó: Fortepan/Arina)

SZABAD SZÁJ – KÖZÉLETI
VITAMŰSOR
november 30., péntek,
19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős, párás idő

november 24.
szombat

november 25.
vasárnap

november 26.
hétfő

november 27.
kedd

november 28.
szerda

november 29.
csütörtök

november 30.
péntek

9/2
emma

10/4
Katalin,
Katinka

10/5
virág

9/5
virgil

7/3
Stefánia

7/2
Taksony

6/1
andrás,
andor

FOgaDóóra

anyaKönyvI HíreK

S Z E GEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT: 2018.
11. 10-én Gál András
és Csáti Anikó, Balázs
Zsolt és Rostás Klára
Erika, Sándor Levente
László és Simon Vivien, Szabó Dávid és
Kovács Tímea, Páskuli Csaba és Király
Nóra, Stadler Dávid
és Bódi Alexandra
Patrícia, Matys Konrad és Huszta Bettina
Petra.
SZEGEDEN SZüLETETT: Vadászi Márk-

nak és Kendrella
Kata Ildikónak 2018.
11. 08-án Liza, Laczi
Ádám Istvánnak és
Novák Tímea Zsuzsannának 2018. 11.
09-én Zoé Liliána,
Kiss József Andrásnak és Pintér Adriennek 2018. 11. 10-én
Lilla utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HUNYT
EL: Veszprémi László
2018. 11. 05-én, Horváth
Péter
Béla
2018. 11. 07-én.
Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

NOVEMBER 26., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
NOVEMBER 27., KEDD
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00
(Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség – Szerb u. 21.)
NOVEMBER 28., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00–15.00 (Képviselői iroda
– Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/9638137)
DECEMBER 1., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

