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Családtámogatás az új
rezsicsökkentés
Állami szervek
rúgtak ki nőket
„ismétlődő
szülés veszélye”
miatt.

Nívódíjat kapott az ELI
A lézerközpont tervezőit és építőt
ismerte el a
szakma.

Ezüstérmes lett a szegedi női fallabdacsapat

Visszaszorította az illegális szemetelést
a féléves zöldkommandó

Százmilliós kárt okoznak évente a vadlerakók – A járőrpárok először figyelmeztetnek

Zöldkommandó az újszegedi Hargitai utcában. Eredményes a fél éve indított razziasorozat Hegyeshalmi Tibor (balról) közterületfelügyelet-vezető szerint.
Szegeden fél éve alakult meg az ún. zöldkommandó, amely
az illegális szemétlerakók ellen hirdetett harcot. Az elmúlt
években ugyanis egyre többen egyre több hulladékot raktak le a városban illegálisan. Tavaly az önkormányzati cégnek, azaz a szegedieknek már százmilliós kárt okoztak a
vadlerakók.
Szegeden évről évre nő a
gyűjtőszigetek mellől, a várost körülvevő zöldövezetekből és az utak melletti

zöldsávokból összeszedett
hulladék mennyisége. Nyolc
éve még 2400 tonnányit kellett elszállítania a városi

cégnek, 2018-ban viszont
már több mint 10 ezer tonna
szemetet raktak le illegálisan. Tavaly csak ennek eltakarítására, megsemmisítésére 101 millió 470 ezer forintot kellett költenie a
város hulladékkezelő cégének.
Az önkormányzat ezért
fél évvel ezelőtt létrehozta

az úgynevezett zöldkommandót: a környezetgazdából és közterület-felügyelőből álló járőrpárosok tizenkét órás szolgálatban
erednek a szemetelők nyomába.
– Legtöbbször olyanok
szabadulnak meg így a szeméttől, akik papíron szüneteltetik a szolgáltatást,
vagy fizetnek ugyan szemétdíjat, de nem vesznek kukát,
vagy nem elég nagyot kérnek, hogy kevesebbet kelljen fizetni, és a fölösleget
inkább máshol dobják ki
– mondta el Gémes Ferenc,
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. rendészeti vezetője, a zöldkommandó operatív irányítója.
– Pedig a Szegeden működő
hat hulladékudvarba díjmentesen elvihetnék a felesleges szemetet, emellett
a lakosság évente egy alkalommal telefonon ingyen
házhoz is rendelheti a lomtalanítást; csak éppen egyszerűbbnek tűnik szétszórni
a szemetet.
Folytatás az 5. oldalon

Irinyi Tamás betegágy mellett doktorált le

– Tanítva és a betegek mellett dolgozva másként fáradok el; szinte elrepült ez a három évtized – mondja derűsen Irinyi Tamás.

Irinyi Tamás, a szegedi pszichiátriai klinika részlegvezető ápolója
az országban egyedülálló abban,
hogy betegágy mellett dolgozva
doktorált le. A véletlenek sorozatának köszönhető, hogy egyáltalán
az egészségügyben dolgozik. Így
az is, hogy kollégái lelkiállapotát
vizsgálta. A kutatásokból pedig kiderült, hogy az ápolók és asszisztensek fele fásult, kiégett. Akkor
keresnek jobban, ha a végletekig széthajtják magukat. Náluk
ugyanis nemhogy 400 óra túlmunka engedélyezett évente,
hanem ezer. Az egyik legfőbb prob-

8.

léma a létszámhiány. Nyugat-Európában egy orvosra négy ápoló jut,
míg nálunk a fele. 62-63 ezer ápolót kellene felvenni most azonnal
ahhoz, hogy megduplázzák ezt a
szintet. Ráadásul a következő tíz
évben várhatóan 20-25 ezer szakdolgozó megy nyugdíjba. Kamarai
vezetőként Irinyi Tamás sokszor
szélmalomharcot vív a hierarchiában, mégsem adja fel, mert mint
mondja, az nem ő lenne. Már azt
is eredménynek tekinti, hogy a
szakdolgozókat egyedül képviseli
az egyetemi szenátusban.
Interjúnk a 7. oldalon

Ribizsár Péter az első
gyémántkoszorús mester

Botka László polgármester köszöntötte
Ribizsár Péter autószerelőt.
Ötven éve kapta meg mesterlevelét Ribizsár Péter autószerelő, aki azóta is műveli szakmáját. Botka László polgármester a város arany emlékérmét adta át az ünnepeltnek.
Azok a kisiparosok, akik
ötven éve dolgoznak szakmájukban, kiérdemlik a gyémántkoszorús mester címet. Szegeden ezt először a városban
igen ismert és népszerű Ribi-

zsár Péter autószerelő kapta
meg. A mestert nemcsak a Szegedi Ipartestület, hanem Botka
László polgármester is kitüntette, aki a város aranyérmét
adta át neki. Gaszmann Tamás,
a Szegedi Ipartestület elnöke
köszönetét fejezte ki Ribizsár
Péternek, aki az elmúlt évtizedekben sokat segítette a Szegedi Ipartestület munkáját.
Részletek a 4. oldalon

Aki a Tisza Lajos körúton
sétál, nem gondolná, milyen labirintus a Centrummal szemközti bérház.
Ketting Lászlóné Katika

úgy emlékszik, eredetileg
üzemnek tervezték, végül
lakóépületnek
alakították át.
Írásunk a 6. oldalon

Üzemnek tervezték, bérház lett belőle

A Stefánia új ékszerdoboza:
az egykori Hangoskönyvtár

A Stefánián álló belvárosi palotát egykor Politzer Sándor ékszerész építtette, a város nemrég felújíttatta, a napokban pedig
átadták az épületben lévő, megfiatalodott fiókkönyvtárat is. Az
ékszerész egykori palotájában igazi ékszerdoboz nyílt.
Bővebben a 4. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „A Magyarországra jellemző hit nélküli keresztény kultúra olyan, mint a migránsok nélküli migránsveszély.” Sólyom László korábbi köztársasági elnök (168ora.hu)
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Családtámogatás az új rezsicsökkentés

Állami szervek rúgtak ki nőket „ismétlődő szülés veszélye” miatt
A kormánypártok a családtámogatási programokat
azért indították, mint korábban a rezsicsökkentést –
erre próbálják ráhúzni a politikájukat. Ennek viszont
van kockázata: ha a valóság
szembejön.
Noha a kormánypártoknál
sem a rezsicsökkentés, sem
a migráció nem került le a
napirendről, érezhetően kellett egy olyan új orientációs
pont, amelyhez képest lehet
ismételten politikai akciókat
és szakpolitikai kezdeményezéseket megvalósítani. Ez
lett a családtámogatási rendszer. Ha a következő években nem lesz valami váratlan
probléma, akkor a Fidesz–

A rezsicsökkentés és a migrációs kampánytéma után
itt a legújabb lufi: a családtámogatás.
KDNP a ciklus teljes egészében ezt a programot építi
majd, és próbálja az ellenzéket belekényszeríteni egy
olyan szerepbe, amikor rá-

sütheti, hogy nem segíti a
magyar népesség fogyásának megállítását.
Egy politikai termék azonban akkor tud jól és stabilan

Megmutatta szőregi „luxusingatlanját”

Ujhelyi István megsemmisítette a fideszes hazugsággyárat

sokkal többet is,
mint kellett volna.
De nem lehet másképp harcolni a Fidesz ellen, csak
így.
Elmondta azt
is: Szőregen ekkorák a telkek, a háza
akkor épült, amikor
a panelek Szegeden, és ugyanúgy
panelből rakták
össze. A telek
Ujhelyi István felvette a harcot a fideszes propaganda ellen:
meg azért ilyen
beperelt minden sajtóorgánumot, amelyik hazugságokat terjeszt róla. méretű, mert a rózsásoknak bizony
Kiállt szőregi háza elé Ujhelyi István, Szeged európai par- ekkorák a telkei. Megmutatta
lamenti képviselője, és kijelentette: most már családapa- a hátsó kertet, ahol medence
ként is kénytelen harcolni a fideszes hazugsággyár ellen. nem volt, a „privát” tó és piEzért a legegyszerűbb módszert választotta: megmutatta henőpark pedig pont akkora
hazugság, mint az alapítváa sajtónak „luxusingatlanját”.
nyi sajtóban körbement cikk
Ujhelyi István valóban felújít- legyek. Engem támadhatnak, többi része. Sétány sincs, a
tatta szőregi családi házát. az én bábumat fölakaszthat- tavat a Marosból táplálja egy
Csakhogy nem úgy, ahogy a ják Budapesten, a Fidesz lo- kis csatorna, és ebből annak
csődbe ment fideszes cég, a pott pénzén működő orgánu- idején a környék kertészei loSzeviép vádalkuban remény- mai bármit mondhatnak az csoltak, sőt a szomszéd rókedő kétségbeesett vezetője, én politikai teljesítményem- zsás meg ma is rendBaranyi Sándor állította. Nem ről, de hogy a gyermekeim szeresen használja. A „luxus2008-ban és nem a Szeviép otthonába betörjenek, az túl- tónál” Ujhelyi István elújította fel neki hálából. megy minden határon. Üze- mondta, egy percig nem
2004-ben újították fel a nem a Fidesz-központnak, szégyell semmit: „Tizennyolc
házát, több százezres mun- hogy ezzel nem törnek meg, éves korom óta dolgozom az
kákat végezve el rajta, s eze- sőt harciasabbá tesznek – je- önök szeme előtt. Nekem
ket a felújításokat számlák- lentette ki Ujhelyi István, aki nem kellett elbújni sem vakal is tudja igazolni a politi- ezután kinyitotta szőregi há- dászkastélyba, sem máskus. 2008-ban viszont sem- zának kapuját, és megmu- hova. Soha senki nem vádolt
milyen felújítás nem történt a tatta, hol és hogyan lakik a meg azzal, hogy Mr. Tíz vagy
Húsz Százalék lennék.” Hozházon.
családja.
– Ahhoz, hogy kampányAmint ezt kimondta, gya- zátette, folytatja a kampányt,
főnökként folytathassam a korlatilag megsemmisült a fi- és beperelt minden olyan ormunkámat, most egy pilla- deszes hazugsággyár. Ujhelyi gánumot, amelyik közölte a
natra családapa is kell hogy mindent megmutatott, sőt hazugságokat.

működni, ha annak sikeressége a bevezetés pillanatától
kezdve garantálható – idézi
a napi.hu a Policy Agendát
(PA). A családtámogatási
rendszer fokmérője – miután
a kormány problémaként a
fogyó nemzetet fogalmazta
meg – az, hogy valóban megáll-e a népesség csökkenése.
Ezzel a PA szerint az a probléma, hogy olyan adatról van
szó, amely sok tekintetben
teljesen független a kormány
politikai intézkedésétől.
A kormányzat pár hónapja egy másik vonalon is
elindult: egyre erősebb gazdasági válság előkommunikációt folytat. Az elemzők
szerint azért, mert tanult a
2008-as krízisből. Annak a

válságnak ugyanis egyértelműen látszik a hatása az
élveszületések számában:
2008-ban még majdnem
100 ezer gyerek született, ez
a szám 2010-re 90 ezerre
csökkent. Egy újabb gazda-

sági visszaesés – amelyet
egyszerre táplálhat a nemzetközi környezet és az EU-s
források kifutása – ismét elbizonytalaníthatja azt a generációt, amely gyermekvállalást tervez.

Ennyit erről

A hivatalos indoklás szerint „ismétlődő szülés veszélye” miatt
nem hosszabbítottak szerződést és utasították el álláspályázatát egy kismamának az egyik országos állami szervnél –
írta meg a 168ora.hu a Magyar Helsinki Bizottság közleménye alapján, amely ügyfelévé fogadta az említett kismamát.
A jogvédő szervezet szerint a nő hiába dolgozott főnökei szerint jól, hiába voltak munkatapasztalatai, nem alkalmazták
tovább. Mint kiderült, nem ő volt az egyetlen női munkavállaló,
aki jogviszonya alatt „elment szülni”, és nem foglalkoztatták
tovább. Dóra abban különbözik tőlük, hogy ő beperelte az országos állami szervet.
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A startupok és a civilek Szegedet választották:
jó itt a terep a gazdaság fejlesztéséhez

Tizenöt ország harminc
startup vállalkozásának vezetői és civilszervezetek
képviselői vettek részt azon
a konferencián, amelyet
nemrégiben rendeztek Szegeden. A szervezők többek
között az itt meglévő tudásbázis miatt választották a
várost.
Az eseményen Németország
és a V4 országok civilszervezeteinek vezetői, illetve
Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova,
Oroszország, Örményország,
Törökország és Ukrajna
startup ökoszisztémájának
képviselői vettek részt,
annak érdekében, hogy feltérképezzék, milyen innovatív, digitális eszközök állnak
rendelkezésre a civilszervezetek működésének hatékonyabbá tételére.
– Szeged a legjobb hely
azoknak a startup cégeknek, amelyek valamilyen
szolgáltatást szeretnének
nyújtani a világ bármely tájára. A város rendezettsége, tisztasága a fővároshoz
mérten sokkal jobb. Ezért is
szeretnénk a jövőben mi is
több rendezvénnyel pozitívabbá tenni a startupokról
kialakult képet Szegeden,
ahol az egyetem jelenléte
miatt komoly tudásbázis
alakult ki. A tehetség megvan ebben a városban, sok
az okos szakember, csak
egy kicsit meg kell őket mozgatni. Most több rendezvényt is szervezünk, és
örömmel tapasztaltuk, hogy
az önkormányzat és az
egyetem is jó partnere a
gazdaságfejlesztési elképzeléseknek – mondta el a
rendezvény kezdetén a szeged.hu-nak Sándor Attila fő-

Szegeden az egyetem jelenléte miatt komoly tudásbázis alakult ki. Sok a tehetséges
szakember, csak egy kicsit meg kell őket mozgatni. Erre szolgált a tanácskozás.
szervező, a MeOut Associa- fehérorosz, a grúz, a moldáv,
az orosz, az örmény, a török
tion alapítója.
A konferencián a panel- és az ukrán startupokat.
beszélgetések és
előadások részeSzeged a legjobb hely azokként olyan témák
nak a startup cégeknek,
kerültek megvitaamelyek valamilyen szolgáltásra, mint az
tatást szeretnének nyújtani a
ukrán e-demokrávilág bármely tájára. A város
cia lehetőségei, a
rendezettsége, tisztasága a
civilszervezetek
fővároshoz mérten sokkal
előtt álló digitalizájobb.
ciós kihívások, a
Sándor Attila főszervező
civilszervezeti jó
gyakorlatok, valamint a V4 és a Keleti PartnerA nyolc ország képviseség országai közötti ifjúsági lője most Szegeden részleegyüttműködések. A láto- tesen beszámolt saját orgatók megismerkedhettek száguk legfontosabb innokonkrét nemzetközi civilszer- vációs trendjeiről, a konkrét
vezetekkel és startup progra- együttműködési lehetősémokkal is.
gekről, valamint azokról a
Az esemény különleges- digitalizációs eszközökről,
sége, hogy a MeOut által létrehozott, budapesti központtal nyolc országot tömörítő
EuroAsian
Startup
Awards nemzeti partnerei is
bemutatkoztak. A szervezet
célja, hogy felkutassa és becsatornázza a globális ökoszisztémába az azeri, a

is begubóztak a saját világukba, az átjárás a két csoport között csak nagyon
ritkán jött létre, ezért nem is
értjük egymást. Ugyanakkor
a civileknek óriás szükségük van a digitális eszközökre, amelyeket többek
között a startupok állítanak
elő. Ezért gondoltuk azt,
hogy meg kell próbálni elindulni azon az úton, hogy ezt
a két csoportot összehozzuk. Egyedülálló a szegedi
rendezvény abban is, hogy a
keleti országok civilszervezeteit hívtuk meg – mondta
Sándor Attila.
A cél az, hogy dinamizálják a nemzetközi együttműködéseket az innovatív
startupok és a civilszervezetek között, és összekössék a

Mi is az a startup?

A startup szó az utóbbi évek egyik legjelentősebb kifejezésévé vált a gazdasági és vállalkozói életben –
írja a startupper.hu. A startup egy kultúra, egy vállalati
forma, egy modell, egy módszertan, egy életstílus.
Már ebből a felsorolásból látjuk, hogy igen sokrétű fogalommal van dolgunk. Nagyon leegyszerűsítve azt
mondhatjuk, hogy a startup olyan vállalat, amely nagyon gyors – pár éves – növekedési potenciállal kecsegtet, nem regionális, hanem nemzetközi piacokat
céloz meg, és valamilyen innovatív szolgáltatást vagy
terméket vezet be, hiánypótló, problémamegoldó árut.
S teszi mindezt minimális saját tőkével, jellemzően
magas tudásbázissal a háttérben.

– Örömmel tapasztaltuk, hogy az önkormányzat és az
egyetem is jó partnere gazdaságfejlesztési elképzeléseinknek – mondta Sándor Attila, a konferencia főszervezője.
amelyek saját országukban
elérhetők a civilszervezetek
számára.
– Eddig azt tapasztaltuk,
hogy a startupok és a civilek

török, az orosz, a V4 és a Keleti Partnerség országainak
szervezeteit. Mindehhez pedig a Visegrádi Alap segítségét is igénybe veszik.
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De hol vannak a nők?
A szegedi árvíz száznegyvenedik évfordulójára rendezett
ünnepségre hat nyugat-európai ország budapesti nagykövetét hívták meg. A gesztus érthető és természetes volt.
Minden itt élő tudja, hogy 1879 után egész Európában adománygyűjtés indult, hogy a Tisza-parti várost újjáépítsék.
Mindez már történelem, amit a szegedi körutak nevei is
őriznek, remélhetőleg örökre.
A nemrégiben lezajlott ünnepségsorozat módot adott
arra is, hogy a felfrissítsük várostörténeti ismereteinket.
Nem csupán a kontinens hat fővárosa segítette az árvízi
tragédia után a várost, hanem harmincnál több ország
ajánlotta fel pénz- és természetbeni segítségét. A korabeli
feljegyzésekből pontosan tudható, melyik állam, város és
magánszemély pontosan mekkora értékű (összegű) felajánlást tett azért, hogy megint egyszer város álljon azon
a helyen, ahol a régi Szeged elsüllyedt.
Volt valami nagyon szembetűnő az ehhez kapcsolódó
városi ünnepségen. Szegedre invitálták Ausztria, Belgium,
Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság és
Olaszország budapesti nagyköveteit. A városháza dísztermében az ünnepi pulpituson a hat diplomata közül négy
hölgy foglalt helyet. A két férfi a német nagykövet és az
olasz képviselője, a budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója volt. A teljes képhez tartozik, hogy az Egyesült Királyság budapesti nagykövetét helyettese képviselte Szegeden,
ami nemek megoszlásának kérdésében annyiban játszott
szerepet, hogy egy hölgy érkezett egy úr helyett. Így alakult
ki a négy nő, két férfi arány. Ez a csere – ha ezt lehet annak
nevezni – biztosította a női dominanciát.
Újságíróként vettem részt a jelzett ünnepségen, és
azonnal arra gondoltam, hogy ami idehaza törekvés, az
Nyugat-Európában magától értetődő gyakorlat. Ez nem
más, mint a női egyenjogúság. Ha nem így lenne, akkor
egészen más „tájkép” fogadott volna az ünnepségen. A statisztikával ott és akkor nem lehetett vitatkozni. Bár nyilvánvalóan a véletlen is belejátszott, mégis a női emancipáció
sikerének egyik demonstratív megnyilvánulása volt, hogy a
Szegeden vendégeskedő hat magas rangú diplomatából
négyen – ügyetlen dolog ezt ebben a szövegkörnyezetben
így leírni – a gyengébbik nemhez tartoztak.
Igyekeztem magamban menteni a hazai helyzetet. Vele
közéletünknek azt a sajátosságát, hogy benne számarányától messze elmaradva szerepelnek a nők. Magyarázatnak sok minden kínálkozott. Megkésett társadalmi fejlettségünk, mentalitástörténetünk sajátosságai. Ezek mellett a hagyományos társadalmi szerepek kelet-középeurópai túlélését mind-mind felhozhattam mentségként a
hazai helyzet jobb megértéséhez. Ebbéli igyekezetemben
éreztem, hogy bár külön-külön és együtt helytállónak tűnnek érveim a magamban folytatott vitában, a valóság próbáját mégsem állják ki.
Ahogyan időben távolodunk a kelet-európai rendszerváltásoktól, annál ritkábban használjuk a posztszocialista
országok fogalmát. Pedig mostani gondolatmenetünk
szempontjából ez hasznos lehet. A tévedés kockázatát vállalva állítom, hogy szűkebb-tágabb régiókban sehol nem
alakult olyan maszkulin túlsúlyúvá a közélet, mint Magyarországon. Tartsunk rövid névsorolvasást. Lengyelországnak, Szlovákiának, Horvátországnak, Szerbiának, Romániának és Ukrajnának volt vagy van hivatalban lévő női államfője és/vagy miniszterelnöke. Miközben ezeknek az országoknak a mentalitástörténete nem vagy alig különbözik
Magyarországétól. Ha női szempontból tekintünk a politikai
szerepekre való kiválasztás rendszerére, egyetlen megállapítás kínálkozik: lemaradásunk nem kizárólag NyugatEurópához mérten tetemes.
Dolgaink mai állását nézve kevés az esély, hogy a helyzet rövid időn belül megváltozik.
Bod Péter
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Tóth Bertalan: A szociális Európa a cél
Ribizsár Péter az első
gyémántkoszorús mester Szegeden
– A szociális Európa megteremtése a cél – mondta sajtótájékoztatóján Tóth Bertalan. Az
MSZP elnöke az európai parlamenti választási kampány részeként kezdett országjárásba
Szegeden.
– Az Európai Unió sokkal
több, mint pusztán üzleti vállalkozás – fogalmazott a politikus.
– Az unió vezető testületei előtt
fekszik az a javaslatcsomag,
amely a támogatások teljes befagyasztását rendelné el a jövőben, ha a tagországok nem
tartják magukat a jogállami keretekhez. A brüsszeli pénzcsapok elzárása után a miniszterelnök könnyen dönthet úgy,

hogy Magyarország kilép a közösségből. Az unió pedig aligha
lehet érdekelt abban, hogy életben tartsa az államilag szervezett korrupció magyarországi
rendszerét.
Tóth Bertalan hozzátette,
a Fidesz minden érdekérvényesítő képességét elvesztette az Európai Parlament
ben azzal, hogy az Európai
Néppártban felfüggesztették
tagságát. Az unió tagországainak, s velük a választóknak,
az lehet most a legfontosabb
célja, hogy a legprogresszívabb pártok kerüljenek az EPbe. A magyar szocialisták úgy
látják: az együttműködés el-

mélyítésének politikáját kell a
kontinens jövőjéről józanul
gondolkodóknak elősegíteniük. Az MSZP és a Párbeszéd alkotta választási szövetséget ezek közé sorolta.
Az MSZP szeretné elérni,
hogy vezessenek be minden
tagországra kötelező minimálbért, minimálnyugdíjat és családtámogatást. Ez azt jelentené, hogy 750 eurónál senki
sem kereshetne kevesebbet,
a legalacsonyabb nyugdíjnak
is el kellene érnie a 300
eurót, a családtámogatásnak
pedig havonta gyermekenként
meg kellenne haladnia a 150
eurót.

A Stefánián álló belvárosi palotát egykor Politzer Sándor
ékszerész építtette; a város
nemrég felújíttatta a mellette állóval együtt, 160 millió
forintért. A napokban pedig
átadták az épületben lévő,
megfiatalodott fiókkönyvtárat is. A jövőben elsősorban
a tinédzser korosztály olvasóit várják majd az új helyen.
Az
átadóünnepségen
Szentgyörgyi Pál alpolgármester elmondta, Szegeden az
elmúlt években számtalan fejlesztés valósulhatott meg elsősorban európai uniós
forrásból, de az önkormányzat
saját költségvetéséből is jelentős rekonstrukciókat hajtott végre. Az önkormányzat

évek óta nagyszabású kulturális fejlesztési programot is
megvalósít: megújultak a művelődési házak, megépült az
Agóra, lett összművészeti központ, korszerűsítették a színházat.
Ennek a programnak a

folytatásaként 15 millió forintból felújították az egykori Hangoskönyvtárt. Idén több jelentős kulturális beruházás is elindult: egy-egy milliárd forintból teljesen megfiatalodik a
Móra Ferenc Múzeum és a
Belvárosi mozi.

A Stefánia új ékszerdoboza: az egykori Hangoskönyvtár

Botka László polgármester a város aranyérmével tüntette ki Ribizsár Péter autószerelőt.
Ötven éve kapta meg mesterlevelét Ribizsár Péter
autószerelő, aki azóta is
műveli szakmáját. Botka
László polgármester a város
arany emlékérmét adta át
az ünnepeltnek.
Azok a kisiparosok, akik ötven
éve dolgoznak szakmájukban,
kiérdemlik a gyémántkoszorús
mester címet. Szegeden ezt
először a városban igen ismert
és népszerű Ribizsár Péter
autószerelő kapta meg. A
mestert nemcsak a Szegedi
Ipartestület, hanem Botka
László polgármester is kitün-

Szegedi zenés
mese Pécsett

Az idei hetedik pécsi Családi
Színházi Fesztiválon egy szegedi előadás is vendégszerepel.
A nemzeti színház társulata
május 29-én a Világszép Nádszálkisasszony című zenés mesejátékkal mutatkozik be. A
pécsi nagyszínházban rendezett fesztivál-előadásokra a szegedin kívül a Pesti Magyar
Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház és a dunaújvárosi
Bartók Kamaraszínház kapott
meghívást, és természetesen
fellép a házigazda, a Pécsi
Nemzeti Színház társulata is. A
szegediek vendégjátékát, Litvai
Nelli Világszép Nádszálkisaszszony című zenés mesejátékát
február közepén mutatták be. A
látványos gyerekdarabot élő zenével és a színház tánckarának
közreműködésével Baksa Imre
állította színpadra.

tette, aki a város aranyérmét
adta át neki.
– Ribizsár Péter Szeged
megbecsült és kiváló mesterembere – kezdte köszöntőjét
Botka László. – Egy közösség
erejét a saját szakmájuk kiválóságai adják, akik becsülettel dolgoznak, és az
utánpótlás-nevelésre szintén
odafigyelnek. Ribizsár mester úrról elmondható, hogy
ezt is megtette, hiszen nagyon sok fiatal szakembert
segített a pályája kezdetén.
Emellett közösségteremtő és
közösségépítő személye a
városnak.

Ribizsár Péter ötven évvel
ezelőtt szerezte meg mesterlevelét, és ezt követően nyitotta meg autószerelő-műhelyét, amely azóta is működik. Az iparosok húsz év után
kaphatnak ezüst-, harminc
év után pedig aranykoszorús
mesterdiplomát. Szegeden
eddig még soha senki nem
érdemelte ki a gyémántfokozatot, Ribizsár Péter az első.
A mester a Szeged Televíziónak elmondta, sok nehézséggel kellett megküzdenie
pályája során, azonban most
sem választana más szakmát.

Diákok Mad’ame nevű zenekara avatta fel
a megfiatalodott fiókkönyvtárt.
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ŬĐŝſƐŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere!
ƐĞƌĠůƚĞƐƐĞvĞůƺŶŬŵĞůĞŐǀşǌ-ŵĠƌƅũĠƚ ϮϬϭϵ͘ŵĄũƵƐϯϭ-ig az
aůĄďďŝĂŬĐŝſƐĄƌĂŬŽŶ͗
1 ĚďŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere: ďƌƵƚƚſ 11 990 Ft
2 ĚďŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere͗ďƌƵƚƚſ 19 490 Ft
/ĚƅƉŽŶƚ-ĨŽŐůĂůĄƐŚŽǌŚşǀũĂƺŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚƵŶŬĂƚ͗
62/540-540/3-ĂƐŵĞŶƺƉŽŶƚ
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Segítség a móravárosi plébániának

Az önkormányzat egyházi keretéből jut támogatás a kertre

A móravárosi templom kertjében Fazakas Attila plébános megmutatta a Szeged
Televíziónak, milyen veszélyesek az ottani fák. A közösséghez hivatalosan ötezren
vannak bejegyezve, s kb. tíz
százalékuk jár rendszeresen
a templomba.
– Szeretjük a templomon
kívüli területeinket is használni: a stációnál tartjuk a

nagyböjti keresztútjárást, a
templom körül az úgynevezett kisebb körmeneteket, a
Kálvária téren pedig a nagyobbakat. Úgy gondolom,
nemcsak a templom kell
hogy szép legyen, hanem a
templom környezete is, hiszen igazából az emberek
ezt látják, és valamiképpen
bennünket is ez minősíthet –
mondta a plébános. A temp-

lomkertet felmérő szakemberek szerint 35 fához kell hozzányúlni, hogy a veszélyt
elhárítsák. Ennek költsége
1,5 millió forint, ezért az atya
az önkormányzattól kért segítséget.
Szeged város közgyűlése
az idei költségvetésében
ismét kialakított egy összesen 40 millió forintos egyházügyi keretet. A móravárosi plébánia az első,
amely ebből a pénzből segítséget kapott. A támogatásról szóló igazolást Tóth
Péter önkormányzati képviselő adta át.
– Ez a legjobb példája az
alulról jövő kezdeményezésnek – mondta a képviselő –,
amikor a hívek, plébánosok,
egyházvezetők jelzik, hogy
gond merült fel. A kérések a
képviselőkön keresztül futnak be a városhoz, az önkormányzat pedig minden segítséget megad ahhoz, hogy
a pénzek célba érjenek.

Különleges építészeti eljárásokat kellett alkalmazni akkor,
amikor 2104-ben elkezdték
építeni a szegedi lézerközpontot. A komplexum tavaly novemberben nyerte el az Építési
Vállalkozók Országos Szakszövetsége és a szakmai kamarák, egyesületek Építőipari
Nívódíját. Ezt mostantól emléktábla is jelzi az intézmény bejá-

ratánál. A speciális elvárások
körültekintő tervezést és nagyon pontos megvalósítást követeltek. A háromemeletes, 25
ezer négyzetméteres épület
egy tizenhat hektáros területen
helyezkedik el. Az építés során
speciális cölöpözést kellett alkalmazni. Összesen 24, ún.
tiszta tér található az épületben, melyekben a műszereket

helyezik el. A létesítményt az
ÁMMI Kft., a K+K Környezetgazdálkodási Közhasznú Kft.,
valamint az Artonic Design Építészeti Kft. mintegy 140 tervezővel együttműködve tervezte,
Szőkedencsi Géza vezetésével. A kivitelezési munkálatokat
a Strabag MML Kft. és a
Swietelsky Magyarország Kft.
konzorciuma végezte.

A támogatásról szóló igazolást Tóth Péter önkormányzati
képviselő vitte el Fazakas Attila plébánosnak.
A móravárosi templom kertjének rendbetételéhez kért segítséget a plébános. Az önkormányzat a 40 millió forintos
egyházügyi keretéből támogatja a veszélyes fák kivágását
és pótlását.

Nívódíjat kapott a lézerközpont

Az Építőipari Nívódíj a tervezésben és kivitelezésben részt vevő cégeket komplex
módon ismerte el.
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A járőrök először csak figyelmeztetnek

Visszaszorította az illegális szemetelést
a féléves zöldkommandó
Az illegálisan lerakott
szemét mennyisége
2011-ben 2.400 tonna
2017-ben 8.300 tonna
2018-ban 10.800 tonna

Nehéz tetten érni az elkövetőket. A járőrök azonban a szemétbe is beletúrnak
használható nyomok után, hogy feljelentést tehessenek.
Folytatás az 1. oldalról
A vadlerakók pedig nem válogatnak: festékmaradékot,
autógumit,
akkumulátort
éppúgy ott hagynak, mint
építési törmeléket, fáradt
olajat vagy komposztálható
hulladékot.
– Előfordult már olyan is,
amikor állati tetemet találtak a kollégák a szelektív
gyűjtőszigeten – tette hozzá

Hulladékudvarok
Szegeden

Alsóváros, a fűtőház közelében, a Ballagitó sor
végén
Baktó, Pihenő utca –
Szélső sor sarok
Gyálarét, Gyálarét és
Klebelsberg-telep határán
Kiskundorozsma, a Széksósi út mellett
Szentmihály, a Gárdonyi Géza utca végén
Vértó, a vasúti átkelő
előtt
Gémes Ferenc. A hulladékgazdálkodási szakembertől
megtudtuk, jelenleg négy
olyan szelektív szigetet figyelnek kiemelten, amelyik
évek óta problémás: Újszegeden a Fő fasorit, a Hargitai utcait és az Erdélyi térit,
valamint a Budapesti körút
4. számú épület mögött
lévőt, ahol kamera is működik. – Itt például az derült ki,
hogy éppen az errefelé lakók
helyezik el illegálisan a szemetet. A környező házak
lakói pakolták ugyanis a hulladékszigetre rendszeresen
a szemetet, mert az otthon
használt nagy szemeteszsá-

kok nem fértek bele a ledobóba. Ezért ahelyett, hogy kibontották és kiürítették
volna, inkább levitték a hulladékszigetre.
Az önkormányzat speciális egysége jelenleg négy
fővel működik. A kommandó
járőrpárosai autóval rendszeresen razziáznak azokon a
helyszíneken, ahol állandó
problémát okoz az illegális
hulladéklerakás – így a korábbiaknál hatékonyabban
tudnak fellépni a várost szeméttelepnek nézőkkel szemben. Munkájukat rendőrök
és polgárőrök is segítik.
– Eredményes az összefogás, becsléseink szerint
mára már legalább negyven
százalékkal csökkent a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége –
mondta Hegyeshalmi Tibor.
A közterület-felügyelet vezetője hozzátette: nem a büntetés az elsődleges céljuk;
az elmúlt hónapokban betartották a fokozatosság
elvét, először csak figyelmeztettek és tájékoztattak.
A zöldkommandó közterület-felügyelői egyébként igazoltathatnak, helyszíni bírságot szabhatnak ki, feljelentést tehetnek, vagy akár

vissza is tarthatják az illegális lerakáson ért személyeket, amíg a rendőrök
megérkeznek.
Öttől ötvenezer forintig
terjedhet a helyszíni bírság,
de a kommandó ritkán él
vele, eddig csak az alsó határt szabták ki. A bírság a
legutolsó szankció, amellyel
rá szeretnék szorítani a szemetelőket a jogkövetésre.
Csak akkor alkalmazzák, ha
visszaesővel találkoznak,
vagy kirívóan nagy mennyiségű hulladék vadlerakásán
érnek valakit. Bár a legtöbb
hulladékszigetet ma már
Szegeden is kamera vigyázza, nem mindig könnyű
beazonosítani a szemetelőt,
rajtakapni pedig még ennél
is nehezebb. Ha nincs más
megoldás, a közterület-felügyelők a szemétbe is beletúrnak, hátha találnak
valamilyen nyomot – például
névre szóló számlát vagy iratot – az elkövető beazonosításához, és hogy feljelentést
tehessenek.
A rendészeti vezető szerint a jó idő beköszöntével
várható, hogy ismét egyre
többen próbálnak majd megszabadulni illegálisan a különféle hulladékoktól.

Mindenki a maga portája előtt

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a portája
előtti járdaszakasz, a mellette lévő nyílt árok, továbbá
tömbtelken a járdák tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. A szórakozó-, vendéglátó- és
árusítóhelyek, üzletek előtti járdát a nyitva tartás ideje
alatt a használó köteles tisztán tartani és onnan a hulladékot eltávolítani. Ha valaki közterületet használ árusításra vagy építési-szerelési munkára, akkor annak
közvetlen környezetét is a használó köteles takarítani.
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Üzemnek tervezték, bérház nőtt ki a Centrummal szemben

Hetvenéves játékokat is őriz Ketting Lászlóné Katika

Aki a Tisza Lajos körúton
sétál, nem gondolná, milyen labirintus a Centrummal szemközti bérház.
Ketting Lászlóné Katika
úgy emlékszik, eredetileg
üzemnek tervezték, végül
lakóépületnek alakították
át. Várostörténeti sorozatunkat olvasóink emlékeivel folytatjuk.

– Textilüzlet állt a házunk
helyén, a régi Centrummal
szemben. Úgy emlékszem,
üzemnek készült, aztán
mégis lakóház építéséhez
használták fel a tervét. Meg
is látszik néhány szegletén.
Például a tágas folyosóin,
és az onnan nyíló, ám funkció nélküli hatalmas beugrón, a lépcsőházán. A lakáson belül is akadnak érdekességek;
ilyen
az
üreges nagyszobafal, amelyet cipősszekrénnyel töltöttem ki – mutatja Katika a
Tisza Lajos körúti emeletes
házukban.

Amikor még nem készült el a Károlyi utcai bérház, ilyen kilátás nyílt a Napsugár bisztróra.

Egyedi lift

A lift is egyedi: csak az
első, utána pedig legközelebb a negyedik emeleten
áll meg. Az ötemeletes
tömbben egyébként is bonyolult megtalálni a lakókat, mert labirintus, amely
három lépcsőházból áll.
Ezeknek a szárnyaknak a
Károlyi utcáról nyíló „belső
udvarában” működött egy-

Textilüzlet állt egykoron a Centrummal szemközti telken.
kor a Napsugár bisztró (ma
élelmiszerüzlet).
Amikor
Katika és a férje 1972-ben
idejött lakni, még szeneskazánokkal fűtöttek.

Dobó Katica

– A cipőgyárba kerültem bérszámfejteni, a Római körútra. 1959-ben vagy 1960ban az egri várat építették
fel az ügyes kezű férfikollégák papírmaséból a bőrszállító teherautóra. Úgy emlékszem, a cipőket tervező,
ún. mintaosztály segített
megrajzolni, megtervezni. A
Széchenyi téri fesztiválon vonultunk fel vele. Előbb a
kocsin utaztunk, majd
leszálltunk, és
a teherautó

– A lift csak az első, utána pedig legközelebb a negyedik emeleten áll meg
– meséli Ketting Lászlóné Katika.
körül vívtunk meg a törökökkel. Én Dobó Katicát alakítottam –

lapoz tovább fotóalbumában
Katika.

Cilinderes facsibe

– Szőke lány voltam akkoriban. Még egy babám is van,
amelynek a haját a saját copfomból készítette a Tisza
Lajos körúti babajavító.
Édesanyámtól kaptam
gyerekkoromban, bár inkább fiús játékokat sze-

rettem játszani, focizni, árokcicázni. Felajánlottam a játékmúzeumnak, de nem
vitték el – veszi elő dobozából a babát Katika. A férjétől
maradt meg egy cilinderes
facsibe, amelybe húsvétkor
csokoládét tettek a kicsiknek. A felhúzható autót szintén a férfi kapta a családjától.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde

Az én Szegedem

Ketting Lászlóné Katika a cipőgyár felvonulásán
Dobó Katicát alakította.

A több mint hetvenéves hajas babát, facsibét és a felhúzható autót múzeumnak szánja Katika.

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
vagy a 06-30/830-6459-es telefonszámon.
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Betegágy mellett dolgozva doktorált le Irinyi Tamás

Ápolóknak, asszisztenseknek évi ezer óra túlmunka engedélyezett

Irinyi Tamás, a pszichiátriai
klinika részlegvezető ápolója az országban egyedülálló abban, hogy munka
mellett doktorált le. A véletlenek sorozatának köszönhető, hogy egyáltalán az
egészségügyben dolgozik.
Így az is, hogy kollégái lelkiállapotát vizsgálta.

– Debrecenben érettségiztem, teljesen véletlenül keveredtem Szegedre. Gyatra
tudásom láttán az orosztanárom ugyanis azt mondta,
nem enged érettségizni,
megúszni viszont csak úgy
lehetett, ha biológiából és fizikából felvételizek. Ezzel orvosnak vagy gyógyszerésznek jelentkezhettem, de
mert a vér látványától is
rosszul voltam tizenévesen,
gyógyszerésznek meg csak
Pestre vagy Szegedre mehettem, Pestet viszont nem
szerettem, maradt Szeged –
meséli élete véletlenjeinek
egyikét Irinyi Tamás. – Noha
nem akartam gyógyszerész
lenni, felvettek, jártam is
három évet, aztán otthagytam, és elmentem a 624.
számú ipari szakmunkásképzőbe szűcsnek, mert ott
találtam helyet. Elvégeztem,
dolgoztam is egy évet a
szűcs- és szabóipari szövetkezetben. Éppen akkor kezdett az állatvédők miatt
hanyatlani az ágazat.

Véletlenül
az ideg-elmére

Akkor megint csak véletlenül
a fiatal szűcs összefutott egy
korábbi gyógyszerész évfolyamtársával, aki a Pulz utcai
pszichiátrián dolgozott. Elhívta ápolónak. Így került
szükségből 1990-ben az
ideg- és elmegyógyászati klinikára segédápolónak. Ehhez képest Irinyi Tamás nemhogy ápolói szakképzettséget szerzett, hanem egyetemi
okleveles oktató ápoló lett,
sőt az elmúlt hónapokban le
is doktorált. És mindezt a betegágyak melletti munkáján
felül.
– Miért? Egyszerű. Azzal
szembesültem az osztályon,
hogy anyukám zongoratanárnő, apukám jogász, a kollégiumi társam osztályos
orvos, én meg segédápoló
vagyok. Akkor döbbentem rá,
hogy valami félrecsúszott. El-

döntöttem, hogy az adott
helyzetből kihozom a legjobbat, és bebizonyítom magamnak, hogy érek én is
annyit, mint egy orvos. Utána
viszont az is foglalkoztatott,
hogy az ápolói szakmát elfogadtassam, hiszen nélküle
nincs egészségügy – vezeti
fel az újabb sorsfordulót.

Nővérkének szólítják

Pár hónapja dolgozott a fiatal segédápoló, amikor beiskolázták az egészségügyi
szakközépiskolába. Még el
sem végezte, már felvették
az egyetem egészségtudományi főiskolai karára. Diplomás ápolóból a megyében
ő lett a második, férfiból
nem akadt párja az országban. Közben elkezdett tanítani is a főiskolán, később
gyakorlatvezetői felsőfokú
képesítést szerzett, majd az
elsők között diplomázott az
egyetemen.
– Megszoktam, hogy nővérkének szólítanak. A betegek nem tudják, hogy
egyetemi végzettségem van,
a közvetlen kollégák elfogadták, inkább tágabb körben figyeltek ellenérzéssel.
Fizetésben nem hozott különbséget: vezető ápolóként
mindig én kerestem a legkevesebbet az osztályon, mert
míg mások pótlékokat kaptak, nekem nem járt. Megszerettem a pszichiátriát,
bár ha csak azt csinálnám,
akkor bele is fáradnék. Nem
véletlenül kutattam a kiégést. Viszont tanítva és a
betegek mellett dolgozva
másként fáradok el; szinte
elrepült ez a három évtized
– teszi hozzá derűsen az 53
éves szakember.

Szélmalomharcos

Tizenötödik éve Irinyi Tamás
az 5900 tagot számláló

– Nem vagyok titulusmániás. Tökéletesen megfelel, ha Tamásnak vagy ápoló úrnak szólítanak – mondja Irinyi Tamás.
szakdolgozói kamara megyei vezetője is. (Az érdekképviselet
kétharmadát
ápolók alkotják, a többiek
védőnők, gyógytornászok,

masszőrök, asszisztensek.)
Ezt a munkáját azért érzi
fontosnak, hogy emelje az
ápolói szakma presztízsét,
áthidalva az ápolók és orvo-

Megállíthatatlan a kiégés

sok közötti óriási szakadékot. Hiszen korábban az
ápolók csak szakmunkás
képzettséget szerezhettek,
az orvosok pedig diplomát,

19 éve méri fel a megyei szakdolgozók lelkiállapotát a kamara, hogy bebizonyítsa, igenis foglalkozni kell a kiégéssel. A
jelenség elleni csoportok létrehozását az egészségügyi kormányzat hét éve megemlítette, de konkrétum nem történt.
Az egyik legfőbb probléma a létszámhiány. Nyugat-Európában egy orvosra négy ápoló jut, míg nálunk a fele. 62-63 ezer
ápolót kellene felvenni most azonnal ahhoz, hogy megduplázzák ezt a szintet. Ráadásul a következő tíz évben várhatóan
20-25 ezer szakdolgozó megy nyugdíjba. Irinyi Tamás a kutatásaiból elmondta: a kiégés, úgy tűnik, megállíthatatlan. A
dolgozók 45 százaléka kiégett, 25 százaléka már krízisszintű kiégésben szenved, vagyis robot üzemmódban jár be dolgozni. Rossz a munkatársak hangulata, állandóan fáradtak, szoronganak. Annak a valószínűsége, hogy harminc év
munka után kiég, aki a pályán marad, 60 százalék. Ez káros az egészségükre, és egyúttal az ápolók, valamint az egészségügy megítélésére. Ők a 400 órás évi túlórakeretet rég túllépték, hivatalosan ezer órát dolgozhatnak pluszban. Ezért
keresnek viszonylag jól a fekvőbeteg-ellátásban dolgozók, miközben ez elképesztő megterhelést jelent.

sőt még tovább is léphettek.
Mára sikerült utolérni az orvosokat, bár sajnos maga
az egészségügyi rendszer
nem tud mit kezdeni a
hozzá hasonló, magasan
képzett ápolókkal. Pedig ha
kihasználnák a tudásukat,
sok terhet levehetnének az
orvosok válláról. Kamarai
vezetőként sokszor szélmalomharcot vív a hierarchiában, mégsem adja fel, mert
mint mondja, az nem ő
lenne. Már azt is eredménynek tekinti például, hogy
a szakdolgozókat egyedül
képviseli az egyetemi szenátusban.
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Most már magyarul is olvashatjuk Löw Immánuel legfontosabb munkáit

Hidvégi Máté, az egyik szerkesztő mutatta be a kötetet Péter László, a legismertebb szegedi Löw-kutató jelenlétében.
Ez a könyvben szereplő fotó 1898-ban Szegeden készült a tudós rabbiról.
Szeged tudós rabbijának munkáiból válogatott Hidvégi Máté
és Ungvári Tamás a Virág és vallás című kötetbe, amelyet a
szegedi hitközség székházának dísztermében mutattak be.
Élete kilencven éve alatt hatalmas életművet hozott létre, ráadásul több különböző tudományterületen alkotott egyedülállót. Szeged tudós rabbijának munkáiból válogatott Hidvégi Máté és Ungvári Tamás a
Virág és vallás című kötetbe,
amelyet a szegedi hitközség

székházának dísztermében
mutattak be.
A magyar, a német és a
héber mellett tudott arámiul,
szírül, törökül, arabul, perzsául,
görögül, latinul, románul és
több szláv nyelven is. Műveit
azonban jobbára németül írta,
így a most megjelent könyv az

első magyar nyelvű válogatás
alkotásaiból. Ő álmodta meg
az új zsinagógát, a kertjébe
pedig botanikus kertet tervezett. Foglalkozott filozófiával,
vallástudománnyal, több ezer
oldalon jelentek meg a prédikációi, sőt még a zsidó néphez
kötődő növényekről, állatokról
és ásványokról is publikált tudományos értekezéseket. A
most megjelent válogatás tartalmazza egyik legfontosabb

Szeged 300 – Szabadon szeretjük

A Szeged szabad fejlődését
mezőben keresztülfut,
hosszú időre biztosító oklevea pajzs bal részében
let III. Károly király 1719.
megfelezett sas, amely
május 21-én adta ki, a Bécskiterjesztett szárnyával
hez közeli Laxenburgban. A
s lábával karmai köváros jogállását megerősítő
zött
kormánypálcát
és magyarázó latin nyelvű oktartva, természetes
irat könyv alakjában íródott,
fehér (ezüst) mezőben
26 pergamenlapot tartalmaz, A városháza erkélyén lobogó zászlón festve látható. A pajzs
vörös bársonyba kötötték, is az 1200-ból származó címer látható. szélét körben átfogó
aranyszálból font zsinórkötegzöld babérból képezett
gel fűzték össze, ezen függ a hi- különösen is bemutatást nyert. koszorún a következő arannyal
telesítő királyi nagypecsét Ez a pecsétnyomó megcsorbult, festett szavak olvashatók: Szefatokban. A város kifestett cí- bizonyos alakzatot ábrázol a kö- ged királyi város pecsétje 1200
mere a második oldalon talál- vetkező körírással: Szeged kirá- – Sigillum Regiae Civitatis, Szeható – olvasható Fári Irén és lyi város pecsétje – Sigillum gediensis 1200 –, s a pajzson
Nagy Ádám Szeged címere Regiae Civitatis Szegediensis fekvő, rácsos nyílt sisak, amecímű kötetében.
1200 –, s kegyesen helyben lyen korona felett fehér bárány
A címer szöveges leírása hagytuk a megcsorbult és felül- látható.”
előtt olvashatjuk a pecsét meg- jegyzett évet mutató pecsétet a
Gyakran előfordult, hogy az
találásának történetét a követ- régi idők által érintett alakjában oklevél címerleírása és a megkezőképpen: „a királyi jóakarat és új pecsétre másolva ebben festett kép között különbség
és kegyelem kitetsző tanúsága a következő formában a jövő- mutatkozott. S bár ilyenkor a
és jutalmazása a régi címerük, ben és örökre minden időkben szöveget kellene alapul venni,
amellyel annakelőtte a régen vörös pecsétviaszba való kinyo- gyakorlatilag a képi ábrázolás
boldogult királyok részéről felé- mását is.”
vált elfogadottá. Hiszen akárkesítették (őket), s amely áltaA „megtalált” és bemutatott mennyire pontos is egy leírás,
luk az 1200. év óta hasz- törött pecsétnyomót hitelesnek az alapján többféleképpen lenáltatott, s amely jelvényük a fogadták el a kancellárián, és hetne ugyanazt a képet megkorábbi idők mostohasága és az adománylevélben is ez alap- festeni. A szegedi címer eseviszontagságai miatt szeren- ján rajzolták meg a város címe- tében a festő a bal oldalt
csétlen módon elveszett, s rét. Szeged címerének leírása aranyra festette, és ez a színemégis újabban az 1704 évben (a heraldikában a bal és a jobb zés vált közismertté.
a halászok által a Tisza folyóból oldal fölcserélődik): „Természe- (A 300 éves évfordulóval kapvéletlen módon hálókkal kihú- tes katonai pajzs két részre csolatos programokról a szezatott. A mostani polgáraink ke- osztva, a jobb oldali részében ged.hu portálon naprakész inzeihez visszajutott, s nekünk két folyó, a Tisza s a Maros kék formációkat olvashatnak!)

munkáját, amely a kötet címét
is adja: Virág és vallás.
Hidvégi Máté, a könyv
egyik szerkesztője az esten
egyéb érdekességeket is elárult Szeged híres tudósáról.
Löw olyannyira ismert volt világszerte, hogy rengeteg meghívást kapott, de csak ritkán
hagyta el szeretett városát. Ide
kötötte apja emléke (Löw Lipót
szintén híres rabbija volt a városnak), a baráti köre, és állító-

lag a természet szeretete is
fontos érv volt. Elutasította Berlin és Bécs ajánlatát, ahová főrabbinak hívták, de a Jeruzsálemi Zsidó Egyetem katedráját sem fogadta el. Jeruzsálemben egyébként nyolcvanadik születésnapja alkalmából konferenciát is rendeztek,
de sajnos az ünnepelt oda
sem tudott elmenni.
Löw igazi lokálpatrióta volt,
a halál mégis Budapesten érte,
1944-ben. Bár a fővárosban temették el, a szegediek szinte
kikönyörögték a testét az illetékesektől, hogy hazai földben

nyugodhasson. Noha a zsidó
vallás előírásai szigorúan tiltják
az exhumálást, vele kivételt tettek, mert a szegediek azt
mondták, a holokauszt után
nélküle nem kezdhetik el az újjászerveződést. Aki még több
érdekességet szeretne megtudni a legendás szegedi rabbi
életéről, olvassa el a Virág és
vallás című könyvet. Aki pedig
ezzel sem éri be, annak nem
kell sokáig várnia, mert már készül az újabb kötet, amely Löw
Immánuel további munkáit tartalmazza.
Szincsok György

A börtön adott lendületet

Löw Immánuel tudományos munkásságának groteszk
módon egy másfél éves börtönbüntetés adott lendületet.
1920-ban egy holland újságnak adott interjúja miatt perelték be, a kormányzó rágalmazásának vádjával. A börtön
falai között volt ideje írni, és sok nagyszerű művének alapjait itt rögzítette. Híres könyvét, melynek címe A zsidók növényvilága, ugyancsak a rabságban vetette papírra. E műve
megjelenése után vált olyan híressé, hogy versengtek érte
a világ zsidó közösségei, egyetemei.
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POSTABONTÁS

Orbán áldása

Szabadság helyett szabottság
cím alatt február 2-án jelent
meg a Népszavában Sebestény Attila újságíró furcsa témát feszegető írása. A szöveghez beillesztettek egy orbáni
képet is, ami egyre inkább jellemzőbbé és szokásossá válik miniszterelnökünknél. Úgy
tesz, ahogy a pápa szokott a
hívei előtt, amikor megáldja
hallgatóságát. Persze nem ítélkeznék a látszat szerint, mert
akkor megszegném La Fontaine figyelmeztetését, hasznos
tanácsát: „Óvakodj tőle, bármeddig is élj, hogy embert külsejéről ítélj.”
Lássuk hát a tényeket!
Az említett szerző írásában
a „monokrácia” (magyarul
egyeduralom) természetéről elmélkedik, az eltúlzott, káros és
kóros túlkapásairól. Arról, ami
Orbánra oly jellemző!
Kezdődött a 2010-es „fülkeforradalommal”, amely viszszarendezte az addigi változásokat, többé-kevésbé a demokratikus politikai és társadalmi berendezkedést. 1989–
90-ben megváltozott társadalmi rendszerünk: a szocializmusból a kapitalizmusba
léptünk, hogy aztán az egész

nul érvényesülhetett. A hatalmat totálisan centralizálták,
minden eltérő véleményt elhallgattattak, a kritikus hangokat adók megregulázása
mellett. Általánossá a vált kézi
vezérlés. „Parazitaként telepedtek rá a törvényhozás, a
végrehajtás, a közigazgatás
(...) eszközeire, átvették ezek
teljes irányítását, és a tisztogatások után átprogramozták
őket, így (…) a hatalom kiszolgálása és fenntartása lett a feladatuk, természetesen formálisan fenntartva függetlenségük látszatát” – írja a szerző.
A szabadságot minden területen a hatalom általi „szabottság” váltja fel (a tűréshatár
aktuális mértékéhez illeszkedő) engedékenységgel. Ezáltal kivédhetetlen hátrányba
került az ellenzék és minden
magyar állampolgár, úgy, hogy
a demokrácia iránti kételyek
ne mélyüljenek el. De akárhogyan is csinálták egy közösnek
titulált érdek, a nemzet, a haza
felemelkedése céljából, az
irányt egyedül a vezér határozza meg…
Hát ez az a legújabb (de
már nagyon is a régi!) társadalmi-gazdasági
formáció,

A Népszavában megjelent fotó. Forrás: FPA/Kisbenedek Attila
ugyanaz maradhasson, ami a
kádári időben is volt. Ma pedig
már ott tartunk, hogy a kialakuló orbáni államformát az
utóbbi időben számos szakember próbálta leírni. De legalább annyiféle elnevezéssel
találkoztunk, mint ahány ideológia párosult az elmúlt három
évtized alatt Orbán eszmeiségével. Utolérhetetlen változatosság: mindig az, amelyik
éppen jobban fialt.
Az orbáni autoriter rendszer egy szűk csoport egyeduralmát hozta létre, miáltal
akaratuk a köz- és magánjavak
feletti rendelkezésre korlátla-

amelynek a neve ma – monokrácia, az említett írás szerzője
szerint. Magyarán: egyeduralom minden területen! Bemutatnék egy rosszalló példát a
sok száz közül. Éspedig: a magyar fiatalok „a kilátástalanság, a Fidesz szabadságellenes politikája, a brutális léptékű korrupció, a széteső
egészségügyi ellátás és az
egyre gyatrább oktatás miatt”
évről évre tízezrével hagyják el
az országot.
Kell ez nekünk? Persze
hogy nem, mert a jövőt, a jövőnket veszítjük el!
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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Kerek születésnapját ünnepelte Szeged
valaha volt legnépesebb nyugdíjas-egyesülete

Az ünneplő egyesületet az Akropolisz Táncszínház lepte meg műsorával.
Harminc éve jegyezte be a
bíróság a Szegedi Nyugdíjasok Egyesületét, amely egykor 800 tagot számlált. Ez
volt a szegedi nyugdíjasélet
első olyan szervezete,
amely egységbe fogta az
idős embereket, segítette
őket, megszervezte a programjaikat, és új színt vitt a
város civil életébe.
– Az alapítók között rengeteg
volt a tápai, de később a
város minden részéből csatlakoztak hozzánk – mondta
Mészáros Attila, aki amellett,
hogy 1994-től a városrész
önkormányzati képviselője
volt, tizenöt évig alelnökként
dolgozott az egyesületnél.
Mindenképpen meg kell említeni az alapítókat, Bodó Ist-

hogy hetente egyszer jönnek
össze a Kálvária sugárúti
Bibliotékában, amely harminc éve ad helyet a Szegedi
Nyugdíjasok Egyesületének.
Ugyanitt működik a Talentum
Alapítvány is, amely minden
foglalkozás alkalmával biztosít egy szakembert, aki
megtornáztatja az idős embereket. Mogyorósiné maga
is elvégzett egy tanfolyamot,
amelynek célja, hogy szellemi és fizikai gyakorlatok se-

Alapítók közt. Az 1994-ben készült kép bal szélén Bodó Mihályné, jobbról Csejtei Istvánné, középen pedig az akkori
polgármester, Szalay István látható.

A hathetes nyári szünet
alatt is tartják a kapcsolatot egymással, segítenek, ha bárkinek
problémája akad, de
együtt örülnek a sikernek is, ha valaki erről
számol be a többieknek.

vánnét és Csejtei Istvánnét –
utóbbi nemrég hunyt el, 95
éves korában. Az alapítók
közül így már senki sem él,
de sokan voltak a jubileumi
ünnepségen olyanok, akik
legalább huszonöt éve tagjai
az egyesületnek. Őket kisebb
ajándékokkal lepték meg a
többiek. Az egyesület egyébként „fiatalodik”, hiszen a
jelenlegi tagok között többségben vannak a 60–65 évesek.
A harminc év alatt tíz elnöke volt az egyesületnek,
tavaly óta pedig Mogyorósiné
Agócsy Andrea vezeti a mintegy ötvenfős tagságot. Az
elnök asszony elmondta,

Az egyesület „fiatalodik”, hiszen a jelenlegi tagok között többségben vannak
a 60–65 évesek.
gítségével enyhítsék az időskori demencia tüneteit.
A csapat halad a korral,
hiszen létrehoztak egy közös
Facebook-csoportot, így pillanatok alatt meg tudnak szervezni egy-egy rendezvényt,
egyeztetni tudják az időpontokat, és természetesen közzétehetik saját életük eseményeit is. Sokan kedvelik az
irodalmat, így van, aki verseket, novellákat ír, mások
klasszikusok szövegeit olvassák fel társaiknak. A hathetes nyári szünet alatt is

tartják a kapcsolatot egymással, segítenek, ha bárkinek problémája akad, de
együtt örülnek a sikernek is,
ha valaki erről számol be a
többieknek.
Rendszeresen részt vesznek a Senior Center rendezvényein, sokat kirándulnak,
de ott vannak a városi eseményeken is. Nagyon jó a
kapcsolatuk egyéni képviselőjükkel, Szondi Ildikóval, és
rendszeresen pályáznak az
idősügyi keret pénzügyi támogatására. A pályázatokról

döntő foglalkoztatási, szociális és sportbizottság elnökét,
Joób Mártont is meghívták,
aki el is jött a szülinapi
rendezvényre. Tápé képviseletében Szécsényi Rózsa,
házigazdaként pedig Boros
Gyula is jelen volt a Senior
Centerben. A harmincéves
Szegedi Nyugdíjasok Egyesületének tagjait színvonalas műsorral örvendeztették
meg az Akropolisz Táncszínház tagjai és a Talent Tehetségkutató Énekstúdió énekesei.
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Győzelemmel raJtoltaK.
Makói és szegedi klub a CFS
Guardians amerikaifutball-csapata, de Csongrád megye több
településéről is vannak igazolt
játékosai. A gárda a Division 2ben indult, amely a magyar harmadosztálynak felel meg. A
nyitó fordulóban a Jászberény
Wolverines vendége volt az alakulat. Sima győzelemmel kezdődött a szezon, a dél-alföldiek
36 : 0-ra nyerték első mérkőzésüket. A következő meccs már
hazai környezetben lesz, várhatóan Szegeden, április 14-én, a
Miskolc Renegades ellen.
Karriercsúcs az utolsó hazai meccsen. A Naturtex-SZTE-Szedeák 90 : 85-re
legyőzte a Serco-TF-Budapest együttesét az NB I. A csoport utolsó hazai alapszakaszmérkőzésén. A hazaiaknál a
legeredményesebb a mindöszsze 21 éves irányító, KerpelFornius Gáspár volt, aki 20
ponttal karriercsúcsot ért el a
férfi felnőtt első osztályban!
szeGedi
rúdművész
arany. A Sun City Rúd
Fitness Stúdió versenyzője,
Bökfi Réka aranyé r m e t
szerzett a
rangos
nemzetközi, hazai rendezésű Pole
Artistic
Hungary
elnevezésű rúdművészeti versenyen. A szegedi sportoló a legnívósabb,
elit kategóriában indult, és
nem talált legyőzőre, ezzel
pedig kvalifikálta magát a
2020-as firenzei Pole Italy
tornára.
szezonzárás. Április 10én, szerdán újra hazai pályán
játszik a Szeged SZTE OB I-es
női vízilabda-együttese. Könynyen lehet, hogy Varga Tamás
lányait utoljára láthatjuk hazai medencében a most futó
szezon során. Az ellenfél a
ZF-Eger együttese lesz a bajnokság rájátszásának második fordulójában. Nem a szegediek a párharc esélyesei, de
a kétszeres olimpiai bajnok
tréner azt várja a lányoktól,
hogy összeszedetten és harcosan játsszanak. A kezdő sípszó
18 óra 30 perckor hangzik el a
SZUE-ban.

Veretlenül bajnok a Pick ifi

Lengyelországi tornagyőzelem

A tornagyőztes Pick Szeged névsora: Marczika Barnabás, Gémes Bence (kapusok),
Lőrincz Marcell, Józsa Ádám, Csiki Csaba, Nagy Balázs, Serfőző Krisztián, Rea Barnabás,
Bajusz Brúnó, Balán Norbert, Kurai Zoltán, Tőkés Martin, Oltványi Balázs.
Edzők: Velky Péter, Kis Márk. Fizioterapeuta: Szremcsev Lóránt.
A lengyel–magyar barátság jegyében rendezett tornát a
Vive Kielce csapata. A Barátság-kupára a Pick Szeged ifjúsági csapata is meghívót kapott, és ha már ott járt, veretlenül tornagyőztes lett!
A lengyel–magyar barátság
jegyében háromnapos kézilabdatornát rendezett a Vive
Kielce együttese, amelyen a
két ország négy nagy csapatának utánpótlásgárdái szerepeltek – azaz Lengyelországból a házigazdák mellett az Orlen Wisła Płock fi-

ókcsapata, hazánkból pedig
a Pick Szeged és a Telekom
Veszprém. Velky Péter tanítványai jól kezdtek, a torna
első napján a Plockot nagy
csatában 32 : 31-re legyőzték a kis kékek. A második
napon sem maradtak győzelem nélkül a Tisza-partiak.

Marczika Barnabásék a
nagy rivális Telekom Veszprémet is két vállra fektették,
25 : 20 arányban. Az utolsó
napon a házigazda Kielcével játszottak a fiatalok.
Ugyan a félidőben 17 : 10es hátrányban voltak, de
sikerült visszajönniük a
meccsbe, és végül 26 : 26os döntetlent harcoltak ki.
Ezzel pedig a szegedi csapat veretlenül nyerte meg a
tornát!

Hiányzott a szegedieknek a jégkorong

Remek visszatérés

Éremhalmozók

30 szegedi érem

Békéscsabán mérték össze erejüket az ország utánpótlás
kick-boxosai. 27 egyesületből mintegy 470-en szálltak versenybe az érmekért az országos diákolimpián. A Szegedi
Combat “D” SC kick-boxosai kereken 30 érmet szereztek.
A Békéscsabán rendezett országos diákolimpián a hazai
utánpótláskorú kick-boxosok
krémje gyűlt össze. A Combat
“D” SC összesen tizenkilenc fiatal versenyzővel sorakozott
föl, s közülük többen is mindhárom szabályrendszerben
vállalták a kihívást (lightcontact, kick-light és pointfighting kategóriában). Nagyon
kemény küzdelmek folytak, hiszen ez a verseny is pont-

Kadet 1-es Korosztály:
Juhász Kevend: light-contact 1. hely, kick-light 1. hely
Sashegyi Olivér: kick-light 1. hely, light-contact 2. hely
Ádelhardt Bence: light-contact 2. hely, kick-light 3. hely
Gazsó Ármin: kick-light 2. hely, light-contact 3. hely
Kiss Patrik: light-contact 2. hely, point-fighting 3. hely
Pataki Botond: light-contact 2. hely
Nádasdi-Vad Tamás: light-contact 3. hely

Kadet 2-es Korosztály:
Nagy Ramóna: light-contact 1. hely, kick-light 1. hely, point-fighting
1. hely
Pataki Klaudia: light-contact 2. hely, kick-light 2. hely, point-fighting
2. hely
Németi Zsófi: light-contact 3. hely, kick-light 3. hely
Ábrahám Zoltán: light-contact 3. hely, kick-light 3. hely
Prajda Szonja: light-contact 3. hely
Gazsó Ákos: kick-light 3. hely
Balogh Krisztián: kick-light 3. hely
Bogos Botond: light-contact 3. hely
Junior Korosztály:
Sárdi Rebeka: light-contact 2. hely, kick-light 3. hely
Rajos Léna: kick-light 2. hely, light-contact 3. hely

Ezüst és bronz a szegedi
fallabdacsapatoktól

Nem jöttek a bajnoki címek

A Vidux Tisza Squash SE férficsapatának Budaörsön, a
hölgyeknek Szegeden fejeződött be a csapatbajnokság.
Az aranyünneplés azonban elmaradt, előbbi a harmadik,
utóbbi a második helyen fejezte be az idényt.

A csapat sok örömet szerzett a szezon során.
Megnyerte utolsó bajnoki
mérkőzését a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű OB II-es
férfijégkorong-csapata. A
Lehel HC elleni 9-4-es sikerrel a csapat ötödik helyen
zárt, s a legtöbb szurkoló
Szegeden volt a másodosztályban.
Az eredeti célkitűzés a tisztes
helytállás volt, és hogy lehetőleg néhány győzelemmel ajándékozzák meg a hazai publikumot. Ezt sikerült túlszár-

nyalnia a Goodwill Pharma
Szegedi Vízműnek, hiszen
összesen négy hazai és két
idegenbeli siker született a
szezon során. Utolsó bajnokijukon 9-4-re nyertek Prakab
Gábor fiai a Lehel HC ellen, s
ezzel az ötödik helyen végeztek az OB II-ben. Gyakorlatilag
már a bajnokság legelején sikeres volt a csapat, hiszen
hosszú idő után visszahozta a
felnőtt férfi jégkorongot Szegedre. Két évet kellett várni a
csapat érkezésére, hiszen leg-

utóbb 2016-ban játszottak
bajnokit a Tisza partján,
mégis a Városi Műjégpályán
volt a legmagasabb átlagos
nézőszám a másodosztályban. Jövőre szabálymódosítás
lesz az OB II-ben: korábbi első
osztályú játékosok is jégre léphetnek. Ez a bajnokság színvonalának jót tesz majd, ám a
szegedi csapatnak kevésbé,
hiszen nincs ilyen játékos a
klubnál. De a lelkesedés garantáltan nem lesz kisebb,
sem a lelátón, sem a jégen.

szerző és így igazi megmérettetés volt. Fontos állomása volt
ez a viadal az augusztus
végi utánpótlás EB-re való felkészülésnek, amelyet Győrben rendeznek majd. Ennek
megfelelően az ország legjobb, a válogatottságra is esélyes korosztályos versenyzői
gyűltek össze, s a szegedi
sportolók ezúttal is remekül
szerepeltek. Íme az éremtermés:

Duplázásra készültek a Vidux
Tisza Squash SE háza táján.
Mind a női, mind a férficsapat
vezette a bajnokságot az
utolsó forduló előtt. Vas Mártonék számára Budaörsön feje-

ződött be az OB, melyen az
igen tartalékos szegedi együttes végül a harmadik helyen
végzett. A hölgyek hazai pályán
vívhatták ki az aranyérmet, a
Szeged Squash Clubban. Hajnal Helgáék azonban nagy csatában alulmaradtak a tatabányai Squashberekkel szemben, így a második helyen zárták a 2018–19-es évadot. A
női csapat a Csókási Gabriella,
Laskai Vanda, Hajnal Helga,
Takács Kata összeállításban
érte el az ezüstérmet.

A Vidux Tisza Squash SE ezüstérmes női csapata.
Balról jobbra: Takács Kata, Hajnal Helga, Csókási Gabriella,
Laskai Vanda.
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Gyermekek és gyermeklelkű fel-

tői és grafikusi te-

gyobb csoda, mint amikor egy báb

számos vissza-

nőttek számára nincs is annál na-

KALTENECKER–MARKÓ

Időpont: április 9., kedd, 19 óra

tőség is a két zenész számára,

hogy a közönség által kevésbé is-

nek a ház, az an-

máktól, szólóktól teljesen függet-

gati, ezzel együtt magyar. Csík

meséjén több nemzedék nőtt fel,

kereszt és az ablak, valamint a

kiállításhoz minden hónapban

vumai, amelyek alkalmazásával

résztvevői között június 22-én

a pszichedelikus rocktól a trip-

hopon át a technóig számos, a

Ennek sikere alapján született az

kóira.

SZÁZ TITOK KAVAROG – ZENÉS

MAZSOLA ÉS TÁDÉ – ZENÉS

Időpont: április 10., szerda, 19 óra

Időpont: április 13., szombat, 10

Helyszín: IH Rendezvényközpont

Az összeállítás Ady Endre halálá-

nak 100. évfordulója alkalmából

készült. A népzene és a klasszikus

elektronikus zenei stílust idéznek

költészetében úgy, hogy az útke-

a hallgatóságnak elmélyedni Ady
reső, vívódó, gyarló ember gondo-

amelynek tagjai ma már szülők,

sőt nagyszülők, de jól emlékeznek

Ady-életműből készített előadás.

IRODALMI EST

mel van megáldva! Bálint Ágnes

vész hosszú évek óta dolgozik

nyesülnek leginkább.

zene sajátos ízeivel kíván segíteni

majd meg, billentyűs hangszere-

János népzenész és előadómű-

együtt Őze Áron színművésszel.

dzsesszrajongó közönség szá-

mára talán szokatlan, de izgalmas

európai, egyszerre keleti és nyu-

ugyanakkor szólisztikusabb dobo-

lása ebben a formációban érvé-

invitálja a hallgatókat: a koncerten

látogatók – ilye-

nagy lélekkel és sok-sok érzelem-

a tőle megszokottnál szabadabb,

duója különleges zenei utazásra

retetre méltó pöttöm kismalac, aki

fedezhetik fel a

szerető ember, aki nyilvánvalóan

lenített basszusai és Markó Ádám

Kaltenecker Zsolt és Markó Ádám

túra értékeit őrző, továbbadó és

zsol. Hát még ha ez a báb egy sze-

térő motívumát

mert oldalukat megmutassák.

Kaltenecker Zsolt különleges, a té-

Helyszín: IH Rendezvényközpont

lódó világunkban van még a kul-

életre kel, és kalandjaival elvará-

vékenységének

BÁBJÁTÉK

óra 30 perc

Helyszín: IH Rendezvényközpont

a tévéből megismert tökházikó la-

gyal, a bábu, a

magyar és székely rovásírás motí-

végül teljesen egyéni stílust teremtett.

REKAMIÉ – REGIONÁLIS KA-

RADÍR-

MARASZÍNHÁZI FESZTIVÁL

Időpont: április 28-ig

RADÍR-

Helyszín: Kisszínház

GEOMETRIA

O-ZOO –
KIÁLLÍ-

Helyszín: REÖK Összművészeti

TÁS

Központ

Nagyszabású kiállítással tiszteleg

Időpont:

Mihály-díjas festőművész, Aknay

22-ig

napja alkalmából több mint két-

Somogyi-

június

a REÖK a Kossuth- és Munkácsy

János előtt. Az alkotó 70. születés-

száz Aknay-művet láthatnak az
érdeklődők. Az átfogó, életmű jel-

Helyszín:

könyvtár Dóm téri gyermekkönyv-

tára

latait, igazságait felidézve élményt

legű tárlat a ma is aktív mester

Békei Judit több ezer darabos, kü-

lás nagy kihívás, ám egyben lehe-

győződést ahhoz, hogy globalizá-

jelentős műveket. Kiemelkedő fes-

tik szemügyre a látogatók. A

és hitet adjon. Reményt, sőt meg-

ajándékokat sorsolnak ki.

AKNAY JÁNOS: ÉGI ÉS FÖLDI

ken és dobon.

A visszafogott létszámú felál-

más játék kapcsolódik, melynek

mindegyik korszakából prezentál

lönleges radírgyűjteményét vehe-

Időpont: április 8-tól 13-ig

Hat nap alatt hat színház mutatja
be egy-egy előadását. A rendez-

vény kiemelt vendége Závada Pál

lesz, akinek Az utolsó üzlet című
darabja, a szegedi színház ősbe-

mutatója is a programsorozat
része. Vendégszerepel többek kö-

zött az Újvidéki Színház is, több-

szörös díjnyertes előadásával,
a Borisz Davidovics síremlékével

(képünkön), mely Danilo Kiš mű-

véből készült.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint 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: április 10. A nyerteseket e-mailben vagy
telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési
rendeletének megfelelően kezelje, és azokat tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Liszt Ferenc zongoradarabbal segítette a várost. A nyertes: Zvolenszki Jánosné. Gratulálunk!
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Szeged régeN

HoroSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Kedvező napokra számíthat. Egy kiárusítás
nagyobb vásárlásra ösztönzi, ám jól gondolja át a
kiadásokat, mert később
még nagy szüksége lehet a
megtakarított pénzére.
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Sikerül jól kipihennie
magát. Használja ki a
lehetőségeket, és ne
hanyagolja el partnerét. A következő hét kellemes pillanatokat tartogat az ön számára.
IKreK (v. 21–vI.
21.) Rengeteg problémája van, de felfedezheti, hogy sok közös vonás köti egy rokonához.
Több területen is együttműködhetnek, amiből kellemes
élményeik származhatnak.
rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Párkapcsolati gondjait
csak úgy oldhatja
meg, ha nem feledi a
régi szabályt: élni és élni
hagyni! Látva partnere boldogságát, számos nagyszerű
pillanatban lehet része.
oroSzLÁN (vII. 23–
vIII. 22.) Ezen a héten remekül sikerülhetnek üzleti tárgyalásai, főleg ha ingatlanügyekről van szó. Úgyhogy
ne sokat gondolkodjon, hanem mindeképpen vágjon
bele!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Próbáljon meg
az igazán lényeges
ügyekre összpontosítani! Fontos, hogy ne ragaszkodjon a régi dolgokhoz, hanem bátran kockáztasson.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Mostanában hajlamos rá, hogy mások
hangulatának hatása
alá kerüljön. Válogassa
meg, hogy kikkel találkozik,
és csak meghitt barátai társaságát keresse!
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) A következő
hetek rengeteg kellemes élményt tartogatnak az ön számára.
Partnerével is minden jól
alakul majd, csak próbálja
meg átérezni az ő érzéseit!
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Régóta dédelgetett terveit most megvalósíthatja! Ilyenek
lehetnek például utazási ötletei vagy valamilyen komolyabb bevásárlás. Bátran
fogjon hozzá!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Próbáljon meg uralkodni az indulatain! A
munkahelyén is kerülje
el a konfliktusokat, mert indokolatlan megjegyzéseivel
alaposan feldühítheti kollégáit.
vízöNtő (I. 21–II.
19.) Problémái adódhatnak, mert annyira
meg van győződve saját
igazáról, hogy meg sem
akarja hallani mások érveit.
Próbáljon meg ezen változtatni, és örömteli napok köszönthetnek önre.
Halak (II. 20–III. 20.)
Lehet, hogy valaki titokban szerelmes önbe,
vagy éppen önnek vannak
megvallatlan érzései. A következő napokban kibontakozhat ez a románc.

2019. ÁPRILIS 6., SZOMBAT

aréna – sportmaGazin
Április 8., hétfő, 19.25
A Mol-Pick Szeged és a Magyar Kupa.
ForGószínpad – színházi maGazin
Április 9, kedd, 19.55
Debrecen, Székesfehérvár,
Zalaegerszeg, Békéscsaba
és Szeged – öt színház, öt
előadás.
szemközt – hírháttér
maGazin
Április 10., szerda, 19.25
Két újságíró egy eset: ketten
kérdezik a hét emberét a hét
témájáról.

zöldkommandó eGykoron. Látva lapunk elején a
mostani szegedi zöldkommandó gépesített és lendületes egységét, ez a hajlott hátú öreg utcaseprő jutott
eszünkbe. Mintha régen csakis olyan öreg és hajlott hátú
köztisztaságiak szolgálhatták volna a várost, mint ezen a
kereken fél évszázada készült felvételen. Az akkori Lenin

(ma Tisza Lajos) körút és Kiss Ernő utca sarkát figyelve
más furcsaság is feltűnhet a mostani nézelődőnek. Először is a kihalt kiskörút, ahol mindössze egy busz látható
a távolban, és ahol a villamosvágányok is csak a járdaszélhez bújva követik az aszfaltutat. Forrás: Fortepan/Uvaterv

költészet napJa – verses eGyveleG
11.,
csütörtök,
Április
20.25
A költészet napján a Szeged
TV munkatársai és ismert
szegediek mondják el kedvenc verseiket.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony, esős idő

Április 6.
szombat

Április 7.
vasárnap

Április 8.
hétfő

Április 9.
kedd

Április 10.
szerda

Április 11.
csütörtök

Április 12.
péntek

17/8
vilmos,
Bíborka

18/9
Herman

19/9
dénes

18/9
erhard

18/8
zsolt

18/8
Leó,
Szaniszló

18/8
gyula

aNyaKöNyvI
HíreK

szeGeden kötött házassáGot: 2019. 03. 22-én Kun Attila
és Detki Erzsébet, 2019. 03. 23án Kókai Béla és Holi Réka, Bali
Gábor és Bende Éva, Duránszkai
Zsolt és Nagy Rebeka Katalin.
szeGeden született: Bánfi
Józsefnek és Tóth Krisztinának
2019. 03. 23-án Lívia Gréta,
Nádai Miklósnak és Ágostonová
Veronikának 2019. 03. 19-én
Anna Vivien, Varga Andrásnak és
Lippai Katalinnak 2019. 03. 18án Lehel András utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

évForduLó
Juhász Gyula 1937. április 6-án halt meG, szeGeden.
Nagyon csöndes ember, nagyon csöndes költő volt, akinek visszahúzódó, félszeg magatartása mögött egy meg nem alkuvó férfi, egy
szent eszméi iránt tántoríthatatlanul hű lélek húzódott meg, aki magában és költészetében összebékítette a hazulról hozott áhítatos
hitet és a világ megértéséből fakadó haladó világnézetet. A Nyugat
egész nemzedékében Ady után ő áll a legközelebb a szocializmushoz, és ő a legvallásosabb.
Élete bánatok és szerencsétlenségek sorozata, a szerelmi boldogság soha nem adatott meg neki – és ő lett a magyar költészet
egyik legnagyobb szerelmi lírikusa. Ahhoz az idegbetegségig túlérzékeny fajtához tartozott, amelyről azt szokták mondani, hogy „nem
e világra való”. S ezt olyannyira tudta, hogy több ízben is ki akart
lépni az életből, míg végre ötvennégy éves korában sikerült... Költői
skálája nem túl széles, nem olyan látványos, mint nemzedéktársainak leghíresebbjeié, de érzelmi mélységben, szívhez szóló meghittségben senki se tehető elébe.
(Forrás: http://mek.oszk.hu)
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Fogadóóra
április 8., hétFő
Lauer István: 14.00 – 16.00 (Kiskundorozsmai
Petőfi Sándor Művelődési Ház)
Szentistványi István: 17.00 – 19.00 (tel.:
30/856- 5398, IH Rendezvényközpont, Felső
Tisza-part 2.)
dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00 (Tabán Utcai Általános Iskola)
április 10., szerda
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 15.00 (tel.:
30/963-8137, Reök Palota kávézó)
Nagy Sándor: 16.00 – 17.00 (Rókás Óvoda, Sólyom u. 6.)
április 11., csütörtök
Mihálffy Béla és Kosik dénes: 16.30 – 17.30
(Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltsége, Negyvennyolcas u. 12.)
április 13., szombat
Kothencz János: 12.00 – 14.00 (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

