2019. november 23., szombat

4.

8.

5.
Megújult a
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A város 19
millió forintot költött
rá.

Új képviselő
és tanácsnok
A leggondosabb gazdálkodás a minimum.

A diabétesz
nem válogat
A cukorbetegek egyesülete a fiatalokat is
várja.

10.
Elhunyt
Bánki
Horváth Béla
A kivételes
vitalitású szeniorsportoló
98 éves volt.

Pénteken karácsonyi hangulat A szociális szféra dolgozóit köszöntötték
Szeged a szolidaritás városa
költözik a belvárosba
A szociális munka napja alkalmából tartottak ünnepséget az Agórában, ahol az
ágazatban dolgozókat köszöntötték és díjazták.
A szegedi önkormányzat
600 millió forintos szociális alapjának köszönhetően
11 ezer helybeli családnak
nyújt segítséget. A szegedi
újszülöttek után 25 ezer forint önkormányzati támogatást kapnak a családok, s az

elmúlt években 700 önkormányzati bérlakást újítottak
fel; emellett ösztöndíjakkal
segítik a rászoruló családok
gyerekeinek tanulását.
Az önkormányzat 450
milliós alapot hozott létre,
és ennek felhasználásával
10-10 ezer forinthoz jutottak a szegedi általános iskolások szülei és a nyugdíjasok. Országosan is egyedülálló bölcsődeprogram szín-

helye a város: már több intézményt is felújítottak, és
nemsokára újabbak kerülnek sorra. Hamarosan két
új bölcsőde épül, bővül Szegeden. Az önkormányzat
egymásután lát neki a nyugdíjasok nappali ellátását
nyújtó intézmények felújításának, s 2020-ig erre a célra egymilliárd forintot fordít
a város.
Tudósításunk a 3. oldalon

Idén is a vándormuzsikus gólyalábasok felvonulásával és a tűzzsonglőrök
varázslatos produkciójával kezdődik a Karácsonyi Hetek. Fotó: SZVP archívum/Tari Róbert
Az adventi fények ünnepélyes felkapcsolásával, a
vándormuzsikus gólyalábasok felvonulásával és a tűzzsonglőrök varázslatos produkciójával veszi kezdetét
pénteken a december 24-ig
tartó Szegedi Karácsonyi Hetek.
A tavalyi sikeres fogadtatás után várhatóan az idei
forgatagnak is a Széchenyi
téri óriáskerék lesz a legnépszerűbb élménye. A gyere-

keket mesés forgó és óriás
építőkockák is szórakoztatják. Természetesen az ajándékok beszerzésére is lehetőség nyílik a Széchenyi téren, illetve érdemes lesz a
Gasztroudvarban is elidőzni
pár finom falat vagy egy pohár forralt bor társaságában.
A Dóm téren minden nap a
családoké, hiszen mindenki megtalálja majd a neki
kedves elfoglaltságot. Elsősorban a kisebb gyerekeket

várja a barokk körhinta és
az óriási szalmalabirintus, a
Mesés Kastély, a téli sportok
szerelmeseit pedig a megnövelt jégfelületű korcsolyapálya.
A Dugonics tér már évek
óta ünnepi találkahely és adventi pihenő a két helyszín
között a világító szarvassal,
a frissen készülő karácsonyi
ételek illatával, a gőzölgő teával és forralt borral.
Bővebben a 7. oldalon

Joób Márton tanácsnoktól kitüntetést vett át Molnár Rozália, Gyebnár Attiláné nevében
Váradi Judit, Burka Ildikó Éva és Ballai Anna Mária. Fotó: Iványi Aurél

Fekete Gizi: Igazán szegedinek érzem magam Új bölcsőde

– Az arany emlékérem nagyon kedves számomra.
Azt gondolom, az embernek a szakmai vagy
emberi értéke fontosabb, mint az évei száma
– fogalmazott Fekete Gizi. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház

Egyedül Ruszt József tudta elcsalni Szegedről néhány évre, de
amint tehette, visszajött. Harmincöt év és közel száz szerep köti a
szegedi deszkákhoz és a közönséghez, amely a szívében hordozza.
A színésznőt nemrég a szegedi nagyszínház színpadán köszöntötték születésnapja alkalmából.
Szép kitüntetést is kapott: Szeged
arany emlékérmét. A művésznő elmondta, az elismerés nagyon kedves számára. Azt gondolja, az embernek a szakmai vagy emberi értéke fontosabb, mint az évei száma. Annak örül, ha azért ünneplik,
mert valamit elért, és reméli, ebben az elismerésben ez is benne
van.
Interjúnk a 6. oldalon

épül
a Fülemüle
utcában

Bölcsődeépítésre és -bővítésre pályázik az önkormányzat. A gyerekintézmény-fejlesztési programban a 15 városi bölcsőde
közül 4 már megújult. Ezek
a Dobó, a Cső, az Agyagos
utcai és a szentmihályi. A
Gyík utcai fejlesztése folyamatban van, és hamarosan
elkezdik átépíteni a Siha
közit is. Új bölcsőde épül
a Fülemüle utcában, és a
Vitéz utcait is korszerűsíti,
bővíti az önkormányzat.
Részletek az 5. oldalon

Szabó Sándor: Támogassák
a déli Tisza-hidat!

Szabó Sándor parlamenti felszólalásban mondta
el, hogy határozati javaslatot nyújt be a mihamarabbi
megépítés érdekében.
„Szeged és rajta keresztül a megye, valamint a régió további gazdasági fej-

lődését nagyban elősegítené a harmadik szegedi híd
megépítése.
Ez a beruházás régóta
vágya és jogos igénye az itt
élő embereknek. A déli híd
megépítése több mint 20
éve a kampányok egyik fő
témája és ígérete.
A beruházás terve már
az Ön 1998-as választási
programjának is részét képezte.” Így ír Szabó Sándor,
Szeged MSZP-s országgyűlési képviselője abban a
támogatásra felkérő levélben, amelyet Orbán Viktor
miniszterelnöknek küldött
el.
Írásunk a 2. oldalon
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ERŐS MONDAT. Van űrkutatási miniszteri biztos Magyarországon, miközben nincs lakásüggyel foglalkozó ember a
kormányban. Mintha előbb lenne a kormánynak űrpolitikája, mint lakásstratégiája. Nagy N. Péter (168 óra)

Az országgyűlési képviselő levelet írt Orbánnak, B. Nagynak, Lázárnak és Farkasnak

Szabó Sándor: Támogassák
a déli Tisza-híd megépítését!

Szabó Sándor parlamenti felszólalása után
levélben kereste meg a miniszterelnököt
és a megyei fideszes képviselőket.
November 11-én a parlamentben napirend utáni felszólalásban mondta el, hogy
határozati javaslatot nyújt
be a híd mihamarabbi megépítése érdekében. (Erről írtunk 2019. november 16-i
számunkban.) Most arra kéri
Csongrád megyei képviselőtársait és a kormányfőt, hogy
támogassák ebben az ügyben.
„Szeged és rajta keresztül a
megye, valamint a régió további gazdasági fejlődését
nagyban elősegítené a harmadik szegedi híd megépítése. Ez a beruházás régóta vágya és jogos igénye az itt élő
embereknek. A déli híd megépítése több mint 20 éve a
kampányok egyik fő témája
és ígérete. A beruházás terve
már az Ön 1998-as választási programjának is részét képezte. Az elmúlt két évtizedben a kormánytól számos al-

kalommal kaptunk ígéretet
rá, sőt még kormányhatározat is született a híd megépítése érdekében. A beruházás szerepelt a Modern Városok Programban is, amelyről
2017 januárjában együttműködési megállapodást írt alá
Szeged polgármesterével. Városunk és a kormány között
teljes egyetértés van abban,
hogy a híd felállítása indokolt
és szükséges is.”
Így ír Szabó Sándor, Szeged MSZP-s országgyűlési
képviselője abban a felkérő
támogató levélben, amelyet
Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött el, miután határozati javaslatot is benyújtott
arról, hogy minél hamarabb
épüljön meg Szegeden a déli
Tisza-híd. Szabó hétfőn a parlamentben napirend után beszélt a hídról, s ekkor említette meg, hogy benyújtja a már
említett javaslatot. De nemcsak a miniszterelnökhöz for-

dult támogatásért. Levelet írt
a Csongrád megyét képviselő
Fidesz–KDNP-s képviselőtársainak – B. Nagy Lászlónak,
Lázár Jánosnak és Farkas
Sándornak –, hogy álljanak
mellé, segítsék a célja elérésében.
„Csongrád megye ország�gyűlési képviselőjeként azzal
a tiszteletteljes kéréssel fordulok Hozzád, megyei képviselőtársamhoz, hogy csatlakozz Te is indítványomhoz!
Kérlek, segítsd annak parlamenti megtárgyalását, és természetesen azt is szeretném,
hogy a határozatban foglaltak
szerint Te is támogasd a projekt megvalósulását! Őszintén
kívánom és remélem, hogy
ebben az ügyben pártokon átívelő együttműködés szülessen végre!”
Szabó Sándor optimizmusa rendületlen: június 19én benyújtott egy költségvetési módosító javaslatot,
amelyben az szerepelt, hogy
az országgyűlés csoportosítson át kétmilliárd forintot
Rogán Antal propagandaminisztériumától arra, hogy elkezdődjenek a híd előkészítő munkálatai. A képviselők
54 igen mellett 115 nemmel
és 0 tartózkodással leszavazták Szabó Sándor javaslatát. A Fidesz-KDNP képviselői nemmel voksoltak.
Harmincan nem szavaztak,
köztük a szegedi B. Nagy
László és a hódmezővásárhelyi Lázár János.

Lednitzky Andrást kitüntették a zsidó vacsoraesten
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Visszavonták a létszámstopot,
amely állítólag nem is volt
Egymásnak ellentmondó
értesülések keringtek arról, van-e létszámstop az
állami
egészségügyben.
Végül a felelős államtitkár
visszavonta a létszámstopot, amely a kormány szerint sosem volt.
Nem tudni, lesz-e személyi
következménye annak, hogy
az állami kórházfenntartó
alaposan ráijesztett az intézményvezetőkre, amikor egy
nem nyilvános kormányhatározatra hivatkozva létszámstopot rendelt el az ágazatban. Horváth Ildikó, az egészségügyért felelős államtitkár
a Népszavának elmondta:
most nyomozzák, mi is történt, hogyan került homokszem a gépezetbe. A kórházaknál az utasítás azért okozott riadalmat, mert az intézkedés tovább súlyosbította
volna az amúgy is meglévő
szakemberhiányt. Az újság
megírta, mire a kórházellátó közleményt adott ki, hogy
nincs létszámstop a kórházakban. Pár órával később
a Magyar Kórházszövetség

vezetőjét az államtitkár és Tamás, a Magyar Egészséga kórházfenntartó is arról ügyi Szakdolgozói Kamara
biztosította: mindent meg- területi elnöke a Szeged Tetesznek azért, hogy az élet- levíziónak. – Hogy az a kebe léptetett létszámzárlatot vés ember, aki ezt a pályát
mielőbb feloldják. Közben a választja, nem tud majd elkórházigazgatók újabb leve- helyezkedni? Ennyire nincs
let kaptak, melyben az állt, a hivatásunknak, a szakhogy valamennyi álláspályá- mánknak becsülete? És hol
zó anyagát el kell juttatni- van a betegbiztonság? Hiuk e-mailben a kórházellátó- szen az most is kérdőjeles –
hoz, jóváhagyásra. Egy hét- tette hozzá.
tel később azonban visszavonták
az új jogviszonyok
létesítésének korlátozását.
– A szakdolgozói kamarának
nincs információja arról, hogy
született-e levél
a létszámstopról, vagy sem.
Csak április tréfa lehet. Nem
komplett az, aki
ilyen döntést hoz,
olyan ágazatban,
ahol humánerő- – Nem komplett az, aki ilyen döntést
hoz, olyan ágazatban,
forrás-krízis van
ahol humánerőforrás-krízis van
– fogalmazott a
– mondta Irinyi Tamás.
hír hallatán Irinyi

A 2019-2020. évi síkosságmentesítéssel kapcsolatos tájékoztató
Társaságunk felkészülése a téli viszonyokra befejeződött. 24 órás ügyeleti rendszer lép
működésbe. A síkosságmentesítő járművek, rakodógépek felkészítése befejeződött, a
szóróanyag készletezése megtörtént.
Szeged területén az 1/2005 (II.2.) Közgyűlési rendelet alapján végzi társaságunk a síkosság elleni
védekezést és a hóeltakarítást, illetve rendkívüli esetben szervezi a hóelszállítást is.
A fás szárú növények védelméről rendelkező 346/2008.(XII.30) Korm. rendelet előírásainak
betartása érdekében a járdákon, a tereken és a kerékpárutakon társaságunk a síkosságmentesítésre
só helyett CaCL2-ot használ. A síkosságmentesítendő járdák, terek, díszburkolatok, valamint a
kerékpárutak hossza megközelítőleg 72 kilométer. Az önkormányzati kezelésű gyűjtőutak
összesen mintegy 240 km úthosszban tartoznak társaságunkhoz.
Az ingatlanok előtti járdaszakaszok hóeltakarításáról az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének,
használójának) kell gondoskodni! /SZMJV Közgyűlése 1/2005. (II.2.) Kgy. rendelete értelmében/
Az állami közutakon – a nagykörúton és az onnan kivezető sugárutakon, beleértve a Bertalan
hidat, valamint az Izabella hidat is – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi a
síkosságmentesítést.
A fizetőparkolók síkosságmentesítése, valamint indokolt esetekben a hó eltakarítása a SZEPARK
feladatkörébe tartozik az 1/2005 (II.2.) Közgyűlési rendeletnek megfelelően. A kötöttpályás
járművek (villamos) esetében az üzemeltető feladata a takarítás megszervezése.
A síkosságmentesítéshez társaságunk telephelyén:
a közutakra:
1000 tonna útszóró só
260 t marosi homok
500 t marosi homok és útszóró só keverék
a díszburkolatra, járdákra, terekre, kerékpárutakra: 34 t CaCL2 anyag áll rendelkezésre.
Gépparkunk: 12 nagygép – közutak számára,
11 kisgép – járdák, kerékpárutak, díszburkolatos terek takarítására
4 rakodógép
1 ügyeletes gépkocsiból, napi 24 órában

Löw Immánuel-emlékplakettet adott át a szegedi hitközség leköszönő elnökének,
Lednitzky Andrásnak (jobbról) utódja, Buk István. Fotó: Iványi Aurél
Huszonnegyedszer rendezte
meg a Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társaság, Izrael Állam Dél-magyarországi Konzuli Képviselete és az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért
az Izraeli Vacsoraestet. Fellépett az Akropolisz Táncszínház és Nógrádi Gergely operaénekes. A budapesti Frankel

Leó utcai zsinagóga főkántora
elénekelte a Hegedűs a háztetőn című musicalből Tevje legismertebb dalát, a Ha én gazdag lennék kezdetűt; zongorán Teszter Nelli kísérte.
Az ünnepségen az est fő
szervezőjét – ahogy Heisler
András, a Mazsihisz elnöke
fogalmazott, a lelkét –, Led-

nitzky Andrást Löw Immánuel-emlékplakettel tüntették
ki. Az elismerést Buk István, a
Szegedi Zsidó Hitközség elnöke adta át elődjének. Ünnepi
köszöntőjében Heisler András
arról is beszélt, Magyarország
és Izrael harminc évvel ezelőtt
vette föl egymással újra a diplomáciai kapcsolatokat.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a várható síkosságmentesítési napok száma kb. 20, melyből
12-14 alkalommal a teljes gépállomány kivonul. Váltóműszakos beosztásban ez mintegy 55 fő
gépjárművezető, illetve kisgép- és rakodógép-kezelő szervezését jelent.
A személyi állomány ügyeleti rendszerét több meteorológiai szolgáltató előrejelzését együttesen
figyelembe véve szervezzük.
Kérjük a forgalom, az egyéni és a közösségi közlekedés résztvevőit, hogy a téli időjárásnak
megfelelően közlekedjenek, és készítsék fel járműveiket is a megváltozott útviszonyokra!
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A szociális szféra dolgozóit köszöntötték

Szeged a szolidaritás városa,
és összetartó közösség
A szociális munka napja alkalmából tartottak ünnepséget az Agórában, ahol az
ágazatban dolgozókat köszöntötték és díjazták.
A szegedi önkormányzat 600
millió forintos szociális alapjának köszönhetően 11 ezer
helybeli családnak nyújt segítséget – mondta el köszöntőbeszéde elején Joób Már-

Nem vagyunk kevesebbek, mint
egy pedagógus,
nem vagyunk kevesebbek, mint
egy
egészségügyben dolgozó
diplomás. Az ő
bérükhöz hasonló nagyságrendű
bérben gondolkodunk, és ezt
próbáljuk a magunk eszközeivel
megteremteni és
kiharcolni.”
Zsótér Ágnes, az
SZKTT
Egyesített
Szociális Intézmény
főigazgatója

ton család-, szociálpolitikai
és sportért felelős tanácsnok, aki rövid összefoglalót adott a közel háromszáz
résztvevőnek a város által
nyújtott szociális ellátásokról.
Beszélt arról, hogy a szegedi újszülöttek után 25
ezer forint önkormányzati
támogatást kapnak a családok, valamint arról is, hogy
elmúlt években 700 önkormányzati bérlakást újítottak
fel, s emellett ösztöndíjakkal
segítik a rászoruló családok
gyerekeinek tanulását.
Joób Márton kitért arra
is, hogy az önkormányzat

Burka Ildikó Éva 2008 óta a Szegedi Ősz Idősotthon intézetvezető főnővére.
Kiemelkedő színvonalú szakmai munkájáért és az idősellátás területén végzett áldozatos
tevékenységéért vehette át a Szociális Munkáért díjat Joób Márton tanácsnoktól.
Fotók: Iványi Aurél

Kitüntetések
Joób Márton Szociális Munkáért díjat adott át Ballai
Anna Máriának, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád
Megyei Egyesülete elnökének, Burka Ildikó Évának, a
Szegedi Ősz Idősotthon intézetvezető főnővérének és
Gyebnár Attilánénak, a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok
Nappali Intézménye nyugdíjba vonult gondozójának.
Utóbbi személyesen nem tudott részt venni a díjátadáson, a nevében Váradi Judit, az intézmény vezetője vette át a díjat. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerését Molnár Rozália, a Csongrád Megyei
Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonának ápolója
vehette át.

450 milliós alapot hozott létre, és ennek felhasználásával 10-10 ezer forinthoz jutottak a szegedi általános
iskolások szülei és a nyugdíjasok. Mint mondta, orszá-

gosan is egyedülálló bölcsődeprogram színhelye a város: már több intézményt is
felújítottak, és nemsokára
újabbak kerülnek sorra. Szerinte örömteli, hogy hama-

Keményebb, mint az egészségügy
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerését Molnár Rozália (képünkön) vehette át, aki évtizedek óta a Szegedi Vakok Otthonának munkatársa. A díjat fáradhatatlan és
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként kapta Molnár Rozália, aki 2000-től dolgozik szociális területen. Szakmai pályáját házi
gondozóként kezdte, jelenleg az otthon ápolója.
Munkatársai között tisztelet övezi szakmai tudását. Feladatait magas színvonalon látja el, elhivatottsága és embersége példaértékű, ám szerinte nagyobb megbecsülés járna nekik.
A Szeged Televíziónak elmondta: a bérük sokkal alacsonyabb, mint az egészségügyben
dolgozóké, holott nincsenek orvosok velük a nap 24 órájában, mint a klinikán. És ha
valami segítség kell, vagy a mentőt, vagy a házi orvost hívják, de annak is megvan a
maga menete. Úgyhogy nehezebb a helyzetük.

rosan két új bölcsőde épül,
bővül Szegeden. Az egyik a
Vitéz utcai, a másik a Fülemüle utcai. A két beruházás
közel kétmilliárd forintért valósulhat meg.
A tanácsnok szerint az
önkormányzat egymásután
lát neki a nyugdíjasok nappali ellátását nyújtó intézmények felújításához, és
2020-ig erre a célra egymilliárd forintot fordít a város.
Joób nagy elismeréssel beszélt a szociális ágazatban
dolgozók munkájáról, ami,
mint mondta, nem jár együtt
anyagi megbecsüléssel.
A szociális szférából sokan azért választják inkább az
egészségügyet, mert ott még
mindig jobb fizetést kaphatnak. Az Egyesített Szociális
Intézménynél folyamatosan
munkaerőhiánnyal küzdenek,
jelenleg húsz betöltetlen álláshelyük van. Megoldás lenne, ha a közalkalmazottakhoz igazítanák a béreket.
– Nem vagyunk kevesebbek, mint egy pedagógus,
nem vagyunk kevesebbek,
mint egy egészségügyben
dolgozó diplomás. Az ő bérükhöz hasonló nagyságrendű bérben gondolkodunk,
és ezt próbáljuk a magunk
eszközeivel megteremteni
és kiharcolni – mondta Zsótér Ágnes, az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény főigazgatója.

Vélemény
Útra kelni
A vasárnap reggel a kecskeméti vasútállomáson talált. Szakadó esőben tettem meg a belvárostól az odáig tartó utat.
Esernyőm alig védett meg az elázástól. Percekbe telt, míg
olyan állapotba hoztam magam, hogy a pénztár elé állhassak. Nem tudtam, mikor indul vonat Szegedre. Annyit igen,
hogy óránként, ám azt nem, hogy időben érkeztem-e. A
pénztárostól tudtam meg, hogy háromnegyed órát kell várakoznom.
Szétnéztem az állomáscsarnokban. A szokatlan időponthoz képest sokan voltak, ám hamar kiderült, hogy ők valamennyien Budapestre igyekezhettek. Így amikor befutott
Szeged felől a vonat, üres lett a pályaudvar. Éhes voltam, és
ittam volna egy kávét. Álmosan ásítozott széles bejáratával
a resti, ahol egy teremtett lelket sem láttam, amikor beléptem. Varázsütésre a pultnál feltűnt a kiszolgáló, aki egy hátsó helyiségből lépett elő. Rendeltem.
Pontosan negyven percem volt. Gyakorlott utazóként
mindig van nálam olvasnivaló, de ahelyett hogy táskámból
előhalásztam volna a szombaton vásárolt újságokat, telefonomat vettem kezembe. Ott néztem körül, mi hír a nagyvilágban, itthon és persze Szegeden. Cikkeim várták, hogy
megjelenhessenek, így kíváncsisággal vegyes hiúsággal
a szeged.hu nyitóoldalát kerestem. Enyhe csalódottsággal vettem tudomásul, hogy írásaim még nem kerültek ki
az oldalra. Ha ezt gondnak is véltem néhány pillanatra, rögtön eszembe jutott, mindez mennyire eltörpül életem
Hirtelen azt hitmás nehézségei mellett.
tem, egy „iroEzeken merengtem kávédalmi” pincérrel
mat szürcsölve, telefonomat
állok szemben,
már a piros-fehér kockás abaki kihasználva
roszos asztalra téve, hasznáminden arra allaton kívül helyezve. Pocsék
kalmas percét, a
hangulatban igyekeztem vékönyvekhez megiggondolni életem varganekül.
betűit, a magam megtette
utak céltalanságát. Volt valami szelíden valószerűtlen abban, hogy a vasárnap reggel
a kecskeméti állomás restijében talált, ahol továbbra is fejedelmi magányban kergethettem egyre lassuló gondolataimat.
Szedelőzködni kezdtem. Kávéscsészémet a pultra helyeztem, és ekkor tűnt fel, hogy a katonás rendben sorakozó asztalok mellett, félreeső helyen egy fotel áll, előtte egy
aprócska asztal, rajta egy nyitott könyv. Visszafordultam a
felszolgálóhoz. „Szabad megkérdeznem, mit olvas?” – kérdeztem tőle, mert tényleg érdekelt. Hirtelen azt hittem, egy
„irodalmi” pincérrel állok szemben, aki kihasználva minden
arra alkalmas percét, a könyvekhez menekül.
Az utóbbiban talán nem tévedtem, ám kiderült: másként
áll a helyzet. Egy visszatérő vendég olvassa napi rendszerességgel a könyvet. A személyzet annyira tiszteletben tartja szertartását, hogy nem nyúlnak sem a fotelhez, sem a
könyvhöz. Mindezzel jelezve, hogy visszavárják.
Meghallgatva mindezt, még jobban izgatott, mit olvashat
az ismeretlen törzsvendég. A nyitott könyv első ránézésre terjedelmesebb regénynek tetszett, és azonnal látszott, hogy viszonylag régi kiadású. Az elejére lapoztam, gondosan ügyelve, hogy közben ne csukjam be. Vologya útra kel – ez annak
az 1950-es évek első felében kiadott, szovjet-orosz szerző által írt könyvnek a címe, amelyet az ismeretlen férfi olvas.
Meglepett és csalódott voltam. Jobbat vártam. Kisétáltam a peronra, s azzal a könnyedséggel lóbáltam a táskámat, mint akinek nincs vesztenivalója. Még mindig az ismeretlen regényolvasón töprengtem. Milyen valóság elől menekülhet, aki naponta a restibe jár regényt olvasni? Milyen
elvágyódás dolgozhat abban, akinek szabadulólevél lehet
egy alighanem gyöngécske regény? Milyen érzés lehet mindig az állomáson ülni? Nem mozdulni onnan, ahonnan elrobognak, és ahová érkeznek a vonatok?
Tele van az élet megválaszolatlan kérdésekkel.
Bod Péter
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Az a minimum, hogy a legnagyobb gondossággal Nincs idő pepecselni
Észak-afrikai időjárás vár
kezeljük az önkormányzati vagyont
Vagyongazdálkodási
tanácsnoknak választották
Fodor Antalt, aki az Összefogás Szegedért színeiben
megnyerte az önkormányzati választást a 2-es számú (Kiskundorozsma–Béketelep) egyéni választókerületben, így tagja lett Szeged város közgyűlésének.
Arról kérdeztük, milyen feladatokat kell ellátnia tanácsnoki
minőségében,
milyen tervekkel, elképzelésekkel látott munkához,
és milyen tapasztalatokat
gyűjtött eddig.
– Eddig nem vett részt a helyi politikában, kevesebben
ismerik önt, mint politikustársait. Mit fontos tudni Fodor Antalról?
– Szegeden születtem, itt
végeztem a jogi karon 2011ben. Jogászként dolgozom,
alapvetően
ingatlanokkal
kapcsolatos ügyeket és céges követeléseket viszek,
valamint polgári joggal foglalkozom.
– Mennyire érte meglepetésként, hogy vagyongazdálkodási tanácsnoki
posztra jelölték?
– Egyáltalán nem számítottam rá, hogy Botka László polgármester engem bíz
meg ezzel a rendkívül széles
körű és komoly feladattal.
A választások idején éppen
elég volt a kampánnyal foglalkozni. Arra koncentráltam,
hogy minél több emberrel találkozzam, és összeállítsam
a körzetemmel kapcsolatos
feladatlistát. Új képviselőként teljes meglepetés volt
számomra a polgármester
döntése. Ő az ingatlanjogi jártasságomat emelte ki,
amikor alkalmunk volt átbeszélni, hogy miért rám esett
a választása. Természetesen megköszöntem neki a
bizalmat, és biztosítottam
afelől, hogy a legjobb tudásom szerint fogom ellátni a
posztot.
– Milyen feladatokat
kell ellátnia vagyongazdálkodási tanácsnokként?
– A legfontosabb feladat,
hogy felvegyem a kapcsolatot a városi cégek vezetőivel,
és megismerjem a cégek gazdálkodását. Szécsényi Rózsa
alpolgármester asszonnyal
már elkezdtük a munkát. Az
ő gazdasági szemléletét jogi
oldalról fogom kiegészíteni. A
cégek vezetőit együtt fogjuk
meghallgatni és beszámolóikat áttekinteni. A polgár-

Fodor Antal vagyongazdálkodási tanácsnok
a parkolókról, a kerékpárutakról
és a véderdők telepítéséről is beszélt. Fotó: Szabó Luca
mester kérésére kifejezetten
nagy figyelmet fordítok az IKV
Zrt.-re. A város vagyongazdálkodásának jelentős része
az IKV Zrt. gazdálkodását jelenti.
– Milyen állapotban találta a város vagyonát? Milyennek ítéli meg az önkormányzat elmúlt évekbeli vagyongazdálkodását?
– A cégvezetőkkel való
ismerkedés még tart. Az eddig szerzett ismereteim szerint abban a szerencsés
helyzetben találtam magam,
hogy Szeged gazdálkodása a
vagyon tekintetében alapvetően rendben van. Ez – meglátásom szerint – főleg három körülménynek köszönhető. Az első, hogy a város
vezetése gondos e tekintetben, és az önkormányzatot
költségvetési szigor jellemzi.
Nincsenek adóssághalmok
a költségvetésben, és igyekszünk tartani a kitűzött célokat. Össze sem lehet hasonlítani a fővárossal vagy más
megyei jogú városokkal,
ahol közel sem ilyen kielégítő a helyzet. A második lényeges körülmény az általánosan jó gazdasági környezet, amely láthatóan hamarosan véget ér. A harmadik
pedig az, hogy a Fidesz nem
tudta betenni a lábát Szegedre. Ez utóbbi körülmény
a város lakóinak köszönhető, akik választásról választásra kiálltak mellettünk.
Ezért köszönet illeti őket, és

az a minimum, hogy a legnagyobb gondossággal és becsülettel kezeljük azt az önkormányzati vagyont, amely
Szeged közösségéé.
– Milyen tervekkel vágott neki ötéves munkájának?
– A rövid távú célokat
az előbbiekben elmondtam:
szeretném részletesen megismerni a cégek gazdálkodását. Középtávon el kell készíteni azokat a jelentéseket,
amelyeket a polgármester
és a közgyűlés elé tárok. Ezalatt azt értem, hogy fel kell
venni a kesztyűt az esetlegesen előforduló pénzügyi
lazasággal szemben. Résen
kell lenni, hogy a gazdasági
konjunktúra ne homályosítsa el a pénzügyi gazdálkodás szigorát. A városnak az
az érdeke, hogy a jó gazdasági helyzetben is jól gazdálkodjunk.
Szeretném, ha meg tudnánk oldani a sétáló belváros koncepcióját, de ehhez elengedhetetlen az autók parkolóhelyeinek megoldása. Én ahhoz az elvhez
ragaszkodom, hogy ha lezárunk egy utcát az autók
elől, akkor a megszüntetett
parkolóhelyek helyett a közelben újakat létesítsünk.
Mindegy, hogy a föld alatt
vagy a felszínen, de az autósok érdekeit is szem előtt
kell tartani. Ez a belvárosi
üzlettulajdonosok érdekeit is érinti, mert ha az autó-

sok nem tudnak leparkolni,
akkor vevőik sem lesznek.
Ezért is ragaszkodom ahhoz,
hogy ha sétálóutcát alakítunk ki – és ezt természetesen én is támogatom –, akkor parkolóhelyekről is gondoskodjunk.
A másik nagy feladat az
erdőtelepítés, amely an�nyiban vagyongazdálkodás,
hogy elő kell teremteni azt
a forrást, amiből földterülethez tudunk jutni a telepítésekhez, és maga a telepítés is pénzbe kerül. Fontosnak tartom, hogy a város találja meg azt a lehetőséget,
amellyel a környező külterületi termőföldek tulajdonosait erdőtelepítésre tudja
ösztönözni. A polgármesterrel és az Összefogás Szegedért Egyesülettel közösen
ígértük meg a szegedieknek
a véderdő telepítését. Én ezt
lelkiismereti kérdésnek tekintem. Az utánunk következőknek már nem lesz lehetősége pótolni, amit mi elmulasztottunk. Ebben óriási
a városvezetés felelőssége.
Szeretném, ha Szeged, mint
annyi mindenben, ebben is
az élen járna.
A Tisza hihetetlen adottság a városnak. A régi szegedieknek voltak szabadstrandjaik. Ezek, a Lapos, a
Sárga és a FOKA mára elveszítették régi vonzerejüket.
Azt szeretném, ha ezek a
helyek megújulnának. Algyő
és Csongrád már elöl járnak
a tiszai strandok felújításában. Ebben nem maradhatunk le mi sem.
– Miket lát a legsürgetőbb feladatnak?
– A vagyongazdálkodás
egészét tekintve épp zajlik
a feladatlistám összeállítása. Szeretnék tisztán látni.
A körzetem egyik legsürgetőbb feladata a járdák felújítása. Többet kell költeni a
járdáinkra, hogy utolérjük az
amortizáció mértékét. Járdaigény-felmérést tervezek,
hogy egy csomagban tudjam érvényesíteni ezeket az
igényeket. Hamarosan megújul az Izabella híd és a dorozsmai körforgalom közötti
kerékpárút. A biciklis közlekedés nekem is szívügyem.
A Liliom Lakókertben égetően fontos kérdés a csapadékvíz-elvezető puffertározó
megépítése, melyet igyekszem előmozdítani. Sajnos
ez nem csak a városon múlik.
B. P.

hazánkra

Már csak tizenkét évünk
van, hogy valamit tényleg tegyünk – hangzott el
a Szegeden rendezett magyar–francia klímakonferencián.
– Tizenkét évünk maradt,
hogy megfelelő mértékben
csökkentse az emberiség a
szén-dioxid-kibocsátást, különben visszafordíthatatlan
folyamattá válik a globális
felmelegedés – jelentette ki
Philippe Marbaix. A Leuveni
Katolikus Egyetem kutatója
hozzátette: megkérdőjelezhetetlen, hogy az emberi tevékenység áll a globális felmelegedés hátterében. Miként az is, hogy késésben
vagyunk a szén-dioxid-kibocsátás visszafogásának területén.
A kutató úgy véli, ha
semmi nem változik, akkor
2100-ra több méterrel megemelkedik a tengerek és az
óceánok vízszintje, 2300-ra
pedig teljes egészében elol-

bocsátás mégis nő. Ennek
alapvető oka a fogyasztás
növekedése. A szén kiváltása alapfeltétele az éghajlatváltozás elleni harcnak.
Mindez óriási költséggel
jár. Gazdasági modellváltás
szükséges hozzá, de másként a károsanyag-kibocsátás jelentős csökkentése
nem képzelhető el.
Somogyi Norbert, az SZTE
Mezőgazdasági Karának kutatója a Szeged Televíziónak
elmondta: Magyarországnak
arra kell berendezkednie,
hogy 2100-ra olyan éghajlat
uralkodik hazánkban, mint
jelenleg
Észak-Afrikában.
Az éves csapadékmennyiség nem fogja meghaladni
a 300–350 millimétert, és
ennek eloszlása rendkívül
egyenetlen lesz. A hazai növénytermesztést ezekre az
adottságokra kell felkészíteni. Nem véletlen, hogy a magyar agrárszakemberek egyre gyakrabban keresik fel az
észak-afrikai államokat, és

12 évünk van, hogy tényleg tegyünk valamit
a klímánk védelméért. Fotó: Illusztráció
vad az Északi-sark, ami után
életre alkalmatlan területté válna bolygónk. Ma még
nem tudjuk, hogyan leszünk
képesek 2050-ben megtermelni a romló körülmények
között a megfelelő mennyiségű élelmiszert. Riasztó,
hogy bár alig mérnek gazdasági növekedést a fejlett
világban, a károsanyag-ki-

ott tanulmányozzák a száraz
éghajlatra alapozott mezőgazdaság módszereit. Mint
Somogyi Norbert fogalmazott: ezekben a kétórás repülőúttal elérhető országokban a hazánkban 50–100
év múlva bekövetkező állapotok szemlélhetők meg.
B. P.

Helyreigazítás

A lapunkban 2019. június
29-én közzétett „Szegedi
milliárdosok klubja: közülük
kerül ki Botka László fideszes kihívója” című cikkünk-

ben valótlanul állítottuk,
hogy az októberi polgármester-választáson a FIDESZ által támogatott polgármesterjelölt első opciója Varga Mihály.
A cikkben szintén valótlanul állítottuk, hogy Varga
Mihály vagy érdekeltségei
ma már Mészáros Lőrinccel
és Szijj Lászlóval működnek
együtt.
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Négy intézmény már megújult

Új bölcsőde épül
a Fülemüle utcában
Bölcsődeépítésre és -bővítésre pályázik az önkormányzat. Erről is döntött a
pénteki közgyűlés.
Új bölcsőde épül a Töltés
utcai intézmény helyett a
Fülemüle utcában, és ezzel nemcsak korszerűbb
bölcsőde jön létre, hanem
több gyereket is tudnak fogadni. A Töltés utcai intézmény több mint százéves
épülete eredetileg járványkórházként, majd csecsemőotthonként működött, s
csak 1986 óta bölcsőde.
Hosszabb távon nem felel
meg az előírásoknak, ezért

az önkormányzat uniós támogatással új, az eddigi 44
helyett 64 férőhelyes akadálymentes bölcsődét építtet. A Fülemüle utcában 6
csoportszobát alakítanak
ki, a szükséges mosdókkal,
irodákkal és tálalókonyhával.
A belvárosban is nagy az
igény újabb bölcsődei helyekre. Ezért a Vitéz utcai intézményének a korszerűsítésére és bővítésére is tervez
költeni az önkormányzat.
A Vitéz utcai ház eredetileg gazdasági épület, illetve
raktár volt, s 1954-ben lett
bölcsőde, amely most 84 fé-

rőhelyes. Jelenleg a terveket készítik a szakemberek,
hogy a modernizálás és bővítés nyomán 96 kisgyereket
fogadó, 21. századi épület
jöjjön létre. A két bölcsődére összesen 2 milliárd forint
uniós támogatást költ az önkormányzat.
Az önkormányzat gyerekintézmény-fejlesztési
programjában a 15 városi
bölcsőde közül 4-et már felújított. Ezek a Dobó, a Cső,
az Agyagos utcai és a szentmihályi. A Gyík utcai fejlesztése folyamatban van, és hamarosan elkezdik átépíteni
a Siha közit is.

Megújult a Máltai játszótér
közösségi háza

Teljesen megújult a Retek utcai Máltai
játszótér közösségi háza. A város 19 millió forintot fordított erre a Zöld Város Programban. Megújult a vizesblokk, új pelenkázót létesítettek, akadálymentesítették
a mosdót, korszerűsítették a világítást és a
fűtést, s kicserélték a nyílászárókat. A játékok felújítása november elején kezdődött,

és a tervek szerint tavaszra fejeződik be.
Két-három játszóeszköz kivételével teljesen kicserélődnek a játékok, emellett felújítják a környezetüket, és új kukákat, padokat helyeznek ki, valamint megújul az
ivókút is. A játszótér felújításához az önkormányzat 8 millió forint támogatást ad.
Fotó: Iványi Aurél

10 millió fa Szegeden is
Szegedi óvodákba is ültetnek facsemetéket az országos 10 millió fa mozgalomban. A napokban a 163
gyermeket gondozó Garam
utcai óvoda kertjében ragadták ásót az önkéntesek, hogy kilenc fával tegyék szebbé a környezetet.

Legutóbb, nyáron a szentmihályi bölcsőde újjászületésének örülhetett a városrész.
Fotó: Iványi Aurél

Az intézmény sikeresen pályázott az országos mozgalom felhívására, így mezei juharral és szilfával gazdagodott az óvoda, a környezetvédelem jegyében.
– A pedagógiai programunk és az óvodai nevelés
országos alapprogramja is
hangsúlyozza a környezettudatosságra való nevelést.
Ezért is örültünk ezeknek a

fáknak, amelyeket a gyerekekkel locsolgatunk, gondozunk majd. Figyelni fogjuk,
milyen szépen növekednek,
fejlődnek. A programhoz kapcsolódva beszélgetünk a gyerekekkel Földünk megóvásáról, és hogy ebben a sok fa
milyen kiemelten fontos szerepet játszik az oxigéntermeléssel – mondta Kiss-Szamosszegi Edit, a Garam utcai
intézmény tagóvoda-vezetője.
A csaknem egy éve teljes
körűen felújított óvodának
most a kertje is megszépült.
Ám nem csupán ebben az
intézményben zajlott hasonló akció: a közeljövőben 15
másik szegedi oviban ültet
majd a mozgalom szegedi
csapata 50 fát.

Könnyített
megközelítésű
lakások
Az IKV Zrt. pályázatot írt
ki az egyik Cserzy Mihály
utcai önkormányzati bérlakás szociális alapú bérbeadására. Az 1+1 szobás
lakás könnyített megközelítésű, azaz mozgáskorlátozott bérlőnek jelent segítséget.
A lakásra azok pályázhattak, akik legalább 5 éves
bejelentett szegedi lakcímmel vagy 5 éves folyamatos szegedi munkaviszon�nyal rendelkeznek, és életvitelszerűen Szegeden élnek.
A pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személyek egy főre jutó havi
nettó jövedelmének el kellett érnie a nyugdíjminimum
130 százalékát, de a minimálbért nem haladhatta
meg. A pályázónak igazoltan
súlyosan mozgáskorlátozott
személynek kellett lennie.
Nyolc fő, illetve család
nyújtott be pályázatot, közülük a legmagasabb pontszámot elérő pályázó nyert.
Az IKV 5 évre kötött szerződést a bérlővel, aki már át
is vette a kulcsokat.
A Cserzy Mihály utca
3–5. és 7. alatt összesen
4 könnyített megközelítésű
lakásnak van jelenleg bérlője.
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A színésznő a város arany emlékérmét kapta a születésnapján

Fekete Gizi: Igazán szegedinek érzem magam
Egyedül Ruszt József tudta
elcsalni Szegedről néhány
évre, de amint tehette, vis�szajött. Harmincöt év és közel száz szerep köti a szegedi deszkákhoz és közönséghez, amely a szívében
hordozza. Rosszul érintette, amikor a boltban a pénztárosnő egy tévésorozatban
játszott szerepe miatt Juditnak szólította, mert hosszú
évek óta ő Szeged Fekete
Gizije.
– Nemrégiben köszöntötték nyilvánosan a születésnapján. Meglepődött?
– A Virágot Algernonnak
egyik előadása után köszöntöttek fel a város nevében,
ami természetesen nagyon
jólesett. Egy szép kitüntetést
is kaptam: Szeged arany emlékérmét, ami nagyon kedves számomra. Azt gondolom, hogy az embernek a
szakmai vagy emberi értéke fontosabb, mint az évei
száma. Én annak örülök, ha
azért ünnepelnek, mert valamit elértem. Remélem, ebben az elismerésben ez is
benne van.
– Több mint negyven
éve játszik színpadon, s ebből több mint harmincöt év
Szegedhez kötődik. Miért
ennyire hűséges a városhoz?
– Mert én igazán szegedinek érzem magam. An�nyira szeretem ezt a várost,
és annyira idetartozónak és
idevalónak érzem magam,
hogy soha eszembe sem jutott innen elmenni. Amikor
fiatalon mégis elmentem Zalaegerszegre, annak kizárólag szakmai indokai voltak.
Az évek során vendégként
több helyen is felléptem, de
igazán a szegedi közönség
az, amely a szívében hordoz,

Harmincöt év és közel száz szerep köti a szegedi deszkákhoz és közönséghez Fekete Gizit. Fotó: Szabó Luca
és amelyet én is a szívemben hordozok.
– Volt olyan, hogy hívták, de nemet mondott?
– Igen. Hívtak például
vissza Kaposvárra, ahol a
pályám első két évét töltöttem, de nemet mondtam.
– Hogyan lett színész
egy cibakházi fiatal lányból? Ott még a közelben
sincs színház.
– Abban az időben csak
egy mozi volt a faluban. Hároméves koromban viszont
elköltöztünk Debrecenbe,
majd tizennégy évesen ide,
Szegedre. Később minden
nyarat Cibakházán töltöttem a nagyszüleimnél, nagyon szerettem azt a falut,
ma is nagyon jól érzem magam ott, ha visszamegyek.
Mégis, hogyan lettem színész? Úgy, hogy soha nem is
akartam más lenni! Pedig a

Szeretik
a várost
– Most már van két lányunokám is, akik nagyon édesek, és persze
hogy nagyon szeretem
őket. A lányom Budapesten, a fiam pedig,
aki hegedűművész, Tenerifén él. Mindketten
szívesen jönnek haza
Szegedre, mert ők is
nagyon szeretik a várost – árulta el Fekete
Gizi a családjáról.

szüleim ellenezték, féltettek,
és azt szerették volna, ha orvos, ügyvéd vagy valami más
rendes ember lett volna belőlem, mert mindig jó tanuló
voltam. Végül mégis kitartottam a színészet mellett, pe-

A Színházi bestiákban Mrs. Betterton szerepét alakítja,
partnerei Szilágyi Annamária és Csorba Kata. Fotó: Rafai Gábor

dig nem könnyen vettek fel a
színművészeti főiskolára, eltelt pár év, mire bekerültem,
de végül nagyon szép négy
évet töltöttem el ott.
– Milyen szerepek várták az első években Szegeden?
– Két nagyon emlékezetes szerepem volt ebben az
időben: az egyik Fényes Szabolcs Maya című operettjének a szubrettszerepe, Barbara, a másik Gorkij Zikovék
című darabjában Szofja. Az
előadást 1979-ben mutattuk be; Király Levente volt a
partnerem, és Ruszt József
rendezte.
– Aki azután el is vitte
családostul Zalaegerszegre. Hogyan került vissza
Szegedre?
– Egy idő után elment
Ruszt József Zalaegerszegről, és így már nem volt olyan
erős a kötődés. Közben kaptunk egy telefonhívást Szegedről, volna-e kedvünk viszszajönni. Nagyon is volt,
azonnal elfogadtuk a felkérést. Akkor, 1990-ben Korcsmáros György volt az igazgató-főrendező, s egy teljesen
felújított színházba jöttünk
vissza, akkoriban ért véget
az épület tízéves rekonstrukciója.
– Hosszú szegedi pályafutásából mit emelne ki szívesen?
– Nem szeretnék igazságtalan lenni, hiszen nagyon sok szép szerepet játszottam. Ha mégis válasz-

tani kellene, akkor az Öreg
hölgy látogatását, az Egyedül monomusicalt és a Kurázsi mamát emelném ki,
vagy a Mikszáth különös házasságát, ahol Király Levente volt a partnerem.
– Volt két év, amikor belekóstolhatott egy tévésorozat adta népszerűségbe.
Mit hozott a Barátok közt?
– Belekóstoltam abba a
fajta népszerűségbe, amikor
már Szegeden sem a nevemen szólítottak a boltban,
hanem úgy, hogy Judit, meg

a nézők pontosan tudják, mi
a jó.
– Milyen előadásokban
láthatják mostanában a nézők?
– Az idén még játsszuk
a Virágot Algernonnak című
darabot, és láthatnak a Színházi bestiákban is. A következő darab, amiben játszom,
a Mohácsi testvérek Johannája lesz, valamikor a jövő
év elején.
– A Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja, és
sok kitüntetést kapott; töb-

Virágot Algernonnak: Daniel Keyes darabjában
több szerepet is megformál. Partnere: Borovics Tamás.
Fotó: Rafai Gábor
úgy, hogy tanárnő, mert egy
Szénási Judit nevű tanárnőt
játszottam. Nem esett jól,
mert annyi gyönyörű, nagy
szerepet eljátszottam Szegeden. Ne egy sorozatszerepről ismerjen meg a boltban a pénztáros.
– A szegedi most jó színház?
– Nagyon, az előadások
többségére alig lehet jegyet
kapni, olyan gyorsan elkapkodják. Ez a legjobb kritika,

bek között Jászay-díjat, Pro
Urbe díjat és a Szegedért
Alapítvány fődíját. Hatszor
vehette át a Dömötör-díjat,
s az Életműdíjat is megkapta. Melyik a legkedvesebb?
– Mindhez fűződik valami.
Mindegyik díjamat szeretem,
mert azt jelzik, nem hiába dolgoztam, nem múlt el nyomtalanul az elmúlt több mint
negyven év a színpadon.
Rafai Gábor
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A szegedi advent összehoz és elvarázsol – Újra forog az óriáskerék

Pénteken karácsonyi hangulat költözik a belvárosba
November 29-én, pénteken az adventi fények ünnepélyes felkapcsolásával,
a vándormuzsikus gólyalábasok felvonulásával és a
tűzzsonglőrök varázslatos
produkciójával veszi kezdetét a december 24-ig tartó
Szegedi Karácsonyi Hetek,
mely több helyszínen kínál programokat az adventi
időszakra.
– Tavaly több újdonsággal
készültünk, melyeket örömmel fogadtak a kilátogatók,
ezért ezeket megtartva vágunk neki az idei ünnepségsorozatnak – mondta Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft.
ügyvezető igazgatója.
A tavalyi sikeres fogadtatás után nem vitás, hogy az
idei forgatag legnépszerűbb
élménye újból a Széchenyi
téren felállított adventi óriáskerék lesz, melynek kosaraiból a szegedi belváros
meseszép, ünnepi panorámája tárul a szemünk elé,
10 emeletnyi magasságból.

Gyertyagyújtás

A tavalyi sikeres fogadtatás után az idei forgatag legnépszerűbb élménye várhatóan újból
a Széchenyi téri óriáskerék lesz.
Fontos, hogy az óriáskerék
árai nem emelkedtek tavalyhoz képest, így a felnőttek
1800 forintért, a 12 év alatti gyerekek és a nyugdíjasok
pedig 1500 forintért ülhetnek fel az óriáskerékre. Lehetőség lesz családi jegyet

is váltani, így 2 felnőtt és 2
gyerek 5500 forintért óriáskerekezhet a hét bármely
napján, 21 óráig. A gyerekeket mesés forgó és óriás
építőkockák is szórakoztatják majd. Természetesen az
ajándékok beszerzésére is

ADVENTI ÓRIÁSKERÉK
SZABADTÉRI KORCSOLYAPÁLYA
Szalmalabirintus
Mesés Kastély
Kézműves foglalkozások

DÓM TÉRI

Karácsonyi Hetek
- ami elvarázsol -

SZÉCHENYI TÉRI
Karácsonyi Hetek
- ami összehoz -

Sok szeretettel várunk a Dél-Alföld adventi fővárosában!

2019. NOVEMBER 29. - DECEMBER 24.
Szeged Elsô
Lions Club

lehetőség nyílik a Széchenyi
téren, illetve érdemes lesz a
Gasztroudvarban is elidőzni pár finom falat vagy egy
pohár forralt bor társaságában. December 6-án délután a Széchenyi térről indul útjára a Mikulás, aki a
Dóm térig tartó útja során
több helyen is megáll, s szaloncukorral kedveskedik a
gyerekeknek.
A Dóm téren minden nap
a családoké, hiszen mindenki megtalálja majd a neki
kedves elfoglaltságot. Elsősorban a kisebb gyerekeket
várja a barokk körhinta és az
óriási szalmalabirintus, de a
Mesés Kastély is izgalmas
meglepetéseket tartogat. Itt
a kastélymoziban a népszerű Kuflik, valamint a Bogyó
és Babóca epizódjait vetítik majd, de lesznek kézműves-foglalkozások, bábkészítés, koncertek és táncházak
is – több mint félszáz programot kínál a Mesés Kastély.
Újdonság lesz idén a kastélyban felállított négy szelfibox,
amelyekben egy mobiltelefon segítségével bárki elkészítheti személyre szabott
karácsonyi üdvözletét.
A téli sportok szerelmeseit megnövelt jégfelülettel várja majd a Dóm téri korcsolyapálya, ahová nem szükséges saját korcsolyacipőt vinni, hiszen akár bérelni is lehet. Az árak itt sem változtak: a felnőttjegy 1000 forint,
a gyerek- és diákbelépő 800
forint, a családi jegy – amely
2 felnőtt és 2 gyermek számára szól – 3000 forint lesz.
A 10 alkalmas felnőttbérlet
8000 forintba, míg a diákok-

nak ugyanez 6000 forintba
kerül majd. A már említett
korcsolyabérlés ára 800 forint, ám ez a tanítási napokon – 8 és 14 óra között –
a diák- és óvodáscsoportok
számára ingyenes lesz.
Idén is lesz Szeretetkuckó a Dóm téren, ahol a Szegedi Városkép és Piac Kft.,
a Rádió 88, a Vöröskereszt
és a Szegedi Első Lions Club
közösen gyűjtenek a rászorulóknak babakelengyét. A
rendezvény ideje alatt köszönettel veszik a felajánlásokat.
A Dóm téren péntekenként látványos és izgalmas

December 1-jén 17
órakor Szabó Sándor
országgyűlési képviselője és Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye
főtisztelendője gyújt
gyertyát,
december
8-án 17 órakor pedig
Botka László polgármester és Kiss-Rigó
László, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye
püspöke. A harmadik
gyertyát december 15én 17 órakor Gál Béla,
Szeged Város Pro Urbe
díjasa, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium nyugalmazott igazgatója és Joób István,
a HIT Gyülekezetének
lelkésze, a negyediket
december 22-én 17
órakor Szécsényi Rózsa alpolgármester és
Vincze Délia, a Szegedi Evangélikus Egyházközség lelkésze lobbantja lángra.

ségek várják a látogatókat.
A Dugonics tér már évek
óta ünnepi találkahely és adventi pihenő a két helyszín
között. A világító szarvas körül a frissen készülő kará-

A Dóm téri standoknál többek között
gasztronómiai különlegességek várják a látogatókat.
Fotók: SZVP archívum/Tari Róbert
tűzzsonglőrshow, szombatonként pedig egyedi fényfestés színesíti a programot. Vasárnaponként az
óriás koszorún egy-egy közéleti és egyházi személy
közösen gyújtja meg az
adventi gyertyát, egy rövid
ünnepi műsort követően.
A Dóm téri standoknál minőségi kézművesportékák,
rengeteg ajándékötlet és
gasztronómiai különleges-

csonyi ételek fenséges illata, a gőzölgő tea és az illatos forralt bor teszi meghitté
a régóta halasztgatott nagy
beszélgetéseket.
Érdemes lesz minél
többször kilátogatni a Karácsonyi Ünnepi Hetek helyszíneire, hiszen az adventi forgatag, a változatos programok és a fényekbe öltözött
belváros mindennap sétára
csábít.
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A diabétesz nem válogat, a fiatalokat is várják

Kilenc éve együtt küzdenek a cukorbetegség ellen

A diabétesz világnapon más nyugdíjasklubok tagjait várták szűrővizsgálataikra.
Fotó: Szabó Luca
Szegeden már a kilencvenes évek elején létrejött az első
cukorbetegség ellen küzdő civilszervezet, 2010 októberében pedig létrehozták a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesületét. A szakmai rendezvények mellett a közös időtöltés, a
minél változatosabb programok megszervezése a célja az
egyesület tagjainak.
A Nemzetközi Diabétesz
Szövetség és az Egészségügyi Világszervezet 1991-

ben kezdeményezte, hogy
minden évben november
14-e legyen a cukorbeteg-

ség világnapja, ezzel tisztelegve Frederick Banting,
az inzulin felfedezője előtt.
A Senior Centerben rendszerint a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete tart
szakmai napot ebből az alkalomból. Az idén nemzetközivé vált a rendezvény,
hiszen eljöttek a Szabad-

kai Cukorbeteg Egyesület
képviselői is, akikkel nyáron vette fel a kapcsolatot
a szegedi szervezet.
– Mivel a cukorbetegek száma hosszú évek
óta egyre emelkedő számot mutat világszerte,
mindent el kell követnünk
annak érdekében, hogy az
emberek komolyan vegyék
a szűréseket – mondta Nagy Ildikó, aki április
óta vezeti a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesületét.
Az elnök ehhez hozzátette: népszerűsíteni kell az
egészséges életmód, a diéta, valamint a rendszeres fizikai aktivitás fontosságát. Ha az állapotfelmérések alapján szükségessé válik, akkor életmódot
kell váltani, akár már 2530 évesen is.
Az idősebbek ugyanis tisztában vannak a cukorbetegség veszélyeivel,
rendszeresen járnak szűrésekre, felülvizsgálatokra, és általában tudják is,
hogyan védekezhetnek e

Nyugdíjasan lett vérbeli vöröskeresztes a klub vezetője
A Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezetének égisze alatt jött létre
az a nyugdíjasklub, amely
10 éve mint önkéntes segítő szervezet működik.
A vöröskeresztes nyugdíjasklub vezetője Sándor Istvánné, aki aktív éveiben nem volt
kapcsolatban az egészségüg�gyel, de időközben ápolónői
végzettséget szerzett.
– Éves munkaterv alapján tevékenykedünk, a munkatervet a tagsággal együtt
készítjük el – meséli Sándor
Istvánné, aki bírósági dolgozóként ment nyugdíjba. Amikor
felkérték a klub vezetésére,

meglepődött, de elvállalta a
megbízatást. Azóta elvégzett
egy ápolónői tanfolyamot, így
ma már „vérbeli vöröskeresztesnek” számít. Körülbelül ötvenen vannak, kéthetente,
csütörtökön kora délután jönnek össze, ilyenkor átbeszélik
a feladatokat, megtervezik a
programokat.
Merthogy ezekből van bőven. Szántó Sándorné példaként említi a kirándulásokat.
– Kirándulásokon, kastélytúrákon vettünk részt a Gyula – Lőkösháza – Szabadkígyós útvonalon – teszi hozzá
az egyesületi tag. – Májusban Budapesten jártunk, ahol
megnéztük a Szépművészeti

Múzeum tárlatát. Az aktívan
ledolgozott évtizedek után a
nyugdíjasoknak a klub az életformájává vált. Nélkülözhetetlen a közösségi kapcsolattartás, a szabad idő hasznos
eltöltése, legyen szó akár az
Idősek Akadémiája ismeretterjesztő előadásairól.
Persze olykor szakmáznak is, hiszen részt vesznek
egészségügyi előadásokon,
szűrővizsgálatokon is. A nyugdíjasklub tagjai minden évben
ott vannak az Idősügyi Tanács
által szervezett nyugdíjasbálon, valamint a Magyar Vöröskereszt adománygyűjtési
szervezésében, a csomagok
összeállításában, a kiosztás

Sándor Istvánné elnök (balról) és a klubtagok is azt vallják,
hogy mindannyiuknak nagyon fontos a közösség. Fotó: Szabó Luca

előkészítésében. Az idő múlásával a klubtagok aktivitása
mit sem változik, szeretnek
minden programon részt venni és segíteni. Minden második hónap utolsó péntekjén
zártkörű táncmulatságot szerveznek.

Azok, akik emberekkel foglalkoztak a
szakmájukban, nem
nélkülözhetik a humort a baráti társaságban sem.
Németh Jánosné

– A nyugdíjasklub tagjai baráti kapcsolatban állnak egymással, és szeretik
a közös programokat. Sok
közöttünk az özvegy, számunkra ez a közösség nagyon sokat jelent. Kevés a
férfi a csapatban – mondja Németh Jánosné, aki viccesen hozzáteszi: – Ők inkább a kocsmában érzik jól
magukat. Persze ez csak
olyan tréfa, amelyhez hasonlókkal egymást is ugratják a tagok, hiszen azok,
akik emberekkel foglalkoztak a szakmájukban, nem
nélkülözhetik a humort a
baráti társaságban sem.

népbetegség
szövődményei ellen. A fiatalok azonban nem veszik elég komolyan se a szűréseket, se a
szükséges lépéseket. Ezért
is szeretne az egyesület
nyitni a fiatalabb generációk felé, ám komoly probléma, hogy a foglalkozásaik
olyankor vannak, amikor a

tó erő, hogy idős korban
már sok tünetre kell figyelni, így rengeteg egészségügyi szűrésen, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadáson vesznek
részt. Számukra mégis a
legfontosabb rendezvény a
Senior Centerben minden
év novemberében megren-

„Mivel a cukorbetegek száma hos�szú évek óta egyre emelkedő számot
mutat világszerte, mindent el kell
követnünk annak érdekében, hogy
az emberek komolyan vegyék a szűréseket.”
Nagy Ildikó, a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesületének elnöke

legtöbben még dolgoznak,
esetleg iskolában vannak.
Taglétszámuk így is
megközelítőleg ötven fő,
akiket persze nem csupán a cukorbetegség elleni küzdelem tart össze.
Rengeteget kirándulnak,
színházba, múzeumba járnak. Az is fontos összetar-

dezett diabétesz világnap,
melyet teljes egészében
ők szerveznek. Nagy öröm
számukra, hogy ilyenkor a
többi nyugdíjasszervezetből is sokan eljönnek, hogy
részt vegyenek az ingyenes szűréseken, és meghallgassák a szakmai előadásokat.

A 100 éves Irénke nénit
köszöntötték

Irénke néni napjait olvasással és televíziózással tölti,
teljes szellemi frissességben.
Gimesiné dr. Dudás Irén
1919. október 27-én született Nagybecskereken. A trianoni diktátumot követően
menekülni kényszerültek,
Szegeden, a Somogyi-telepen leltek végül saját otthonra. A polgári iskola elvégzése
után adminisztratív munkakörökben dolgozott, majd az
orvosegyetemen, ahonnan
mint a rektori hivatal munkatársa, 1980-ban nyugdíjba
vonult. Közben jogi doktorátust szerzett.
Mindig érdekelte az irodalom, számos írása jelent
meg, és tagja a Szegedi
Írók Társaságának is. Na-

gyon szeretett utazni, Európa számos országát végiglátogatta, de a tengerentúlon is gyűjtött élményeket.
Idegenvezetői képesítést is
szerzett. Férje halála után
költözött be a Kálvária sugárúti idősotthonba. Egy fia
van, aki rendszeresen látogatja. Egyetlen unokája Budapesten él. 100. születésnapján az otthon dolgozói
és családja köszöntötték.
A polgármester és a miniszterelnök nevében a humán közszolgáltatási iroda
munkatársa, Bárány Beáta
tolmácsolta jókívánságaikat.

Aktuális 9

2019. november 23., szombat

Postabontás

●

Nyögdíjbomba élesítve

A hír mindenkié
A fenti szlogent az azóta az
Orbán–Simicska médiaháború áldozatává váló hazai
Metropol újság használta.
Mikor középiskolába jártam,
a Tömörkénybe, minden reggel ott osztogatták nekünk a
lapot, az egész suli olvasta,
vagy éppen fejtette benne a
sudokut, a mindennapjaink
meghatározó kellékévé vált
a lap. Én is minden reggel
azzal érkeztem be, és volt,
hogy felhúztam magam vala-

...ha a minőségi sajtót megosztjuk egymással, az hozzájárul Szeged amúgy is
egyre élénkebb szellemi életéhez.
melyik híren, és blogbejegyzést is írtam róla.
A lap az utolsó szóbeli érettségim napján jelent
meg utoljára. Egészen dermesztő volt így lezárni ezt a
korszakot. Azóta egyre kevesebb a hazai nyomtatott sajtóban a minőségi ingyenes
újság. Sokan vannak, akik
nem tudják vagy nem akarják megvenni pénzért a fizetős lapokat, mások viszont
csupán a kukába dobják,
vagy otthon halmozódik fel
kupacokban, miután már elolvasták azokat (én ez utób-

bi kategóriába tartozom).
Adódik hát a lehetőség, hogy
miként az élet egyre több területén, az autózástól a szállásfoglalásig, érdemes ezt is
a megosztásra alapozni.
Mi a Szegedi Civil Hálónál hiszünk abban, hogy ha
a minőségi sajtót megosztjuk egymással, az hozzájárul Szeged amúgy is egyre élénkebb szellemi életéhez. Ezenkívül segíti a sokszínűbb tájékozódást, amire
a visszhangkamrák korában olyan nagy szükségünk
van, mint egy falat kenyérre.
Ezért hoztuk létre az ÚjságCsere pontot a szegedi Zöld
Terasz közösségi tér bejárata mellett, a Földváry utca 3.
alatt (a Véradó Központtal
szemben), ahol a rendezvényeink nagy részét tartjuk.
Aki itt elmegy, az egyetemre, órára, munkába, hazafelé, vagy éppen az egyik
rendezvényünkre igyekszik,
elvehet egyet az ott megosztott sajtótermékek közül, és
aki vett olyat, amelyet már
elolvasott, itt „el tudja hagyni” úgy, hogy az másoknak
még érték lehessen. A jelenleg folytatódó Gondolj másképp a jövőre! rendezvénysorozatunk eseményeire érkezők például ezt már igénybe is tudják venni.
Tarnay Kristóf Ábel
alapító, Szegedi Civil Háló

Meghalt családunkban egy
tiszteletre méltó, szeretett
nagymama. 93 éves volt.
Nagyon alacsony, 60 ezer
alatti nyugdíjból gazdálkodott, a most reklámozott
nyugdíjprémiumot és korrekciót sem érte már meg.
Nyugdíjprémiumra azok az
öregségi nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, akik a kormányrendeletben felsorolt
más ellátások valamelyikében részesülnek 2019 novemberében. A nyugdíj-kiegészítésnél 0,7 százalékkal számolnak, ennyivel volt
ugyanis magasabb a nyugdíjak inflációja az év eleji 2,7
százalékos nyugdíjemeléshez képest. A prémium mértéke így átlagosan 20 ezer
forint lehet. Összesen tehát
egy átlag nyugdíjas nagyjából 30 ezer forintra számíthat. Mivel a mama nyugdíja
alacsony volt, tőle csak 10
ezer forintot lopott el a kormány. Éves szinten 160 ezer
nyugdíjas költözött égi mezőkre, akiktől a rossz inflációtervezéssel ellopott (megtakarított) 0,7 százalék ös�szességében már egy kisebb
stadion építésére elegendő.

teljesít, hogy 2010 óta a bérskála alsó határa megduplázódott, hogy ebben az évben
megint kapnak a nyugdíjasok karácsonyi ajándékot.
Magyarország jobban teljesít! Ezt olyan jó hallani, de
ha látni akarom, sehogyan
sem sikerül. Józan paraszti ésszel a forint árfolyamát
ez a szlogen még nem javította, évről évre többet kell
fizetni a külföldi nyaralásért, ha nem kormánygéppel utazunk, s nem helikopteres szarvasvadászatra. 8
+ 8 százalékos béremelés,
amikor csak 3 százalék az
infláció? Hol marad a svájci indexálás, vagy legalább
annak közelítése a nyugdíjemeléseknél? Ez esetben
50 százalékos súllyal a tervezett éves átlagos fogyasztói árindexet, 50 százalékkal
pedig a bérkiáramlás növekedésének várható ütemét
vennék figyelembe, ami meseszép lenne, igaz, 50-60
milliárd forint többletkiadást
eredményezne, tehát törölni
kellene egy-két kisebb stadiont! A volt Nép-, most Puskás Ferenc Stadion 150 milliárdba került!

Kifejezni a tiszteletet
Egy-két stadion ára

ÚjságCsere pont a Földváry utcában.

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

Egyre szegényednek a magyar nyugdíjasok, legalábbis
a nagy többség egyre mes�szebb kerül az aktív dolgozók
átlagbérétől. Ez a különbség
az idei minimálbér- és garantált bérminimum-emeléssel egyre nagyobbra nő,
magyarul szétnyílik az olló.
Kormányzatunk büszke arra,
hogy a gazdaság dübörög,
hogy Magyarország jobban

Hasznos lenne, és jobban kifejezné a tiszteletet a megelőző, értékteremtő generációval szemben, ha a kormány nem kizárólag az
inflációhoz igazítaná a nyugdíjemelést, hanem figyelembe venné, hogy a nyugdíjasok vásárlókosara egészen
más összetételű, mint az átlagos polgáré. Sokkal több
benne az élelmiszer, és kiugróan magas a gyógyszerre

költött összeg. (Csak az ima
gyógyszer nélkül kevés.) A jelenlegi rendszerben ugyanis
elmarad az időseket érintő
inflációtól a nyugdíjnövekedés mértéke, pedig ezt a kötelezettséget törvény írja elő.
S hiába van meg szavakban a tisztelet, ha közben a
miniszterelnök elhallgatja: a
jövőre beígért, kifejezetten
magas béremeléshez képest alamizsnának tűnik a
most bejelentett, nagyobb
összegű
nyugdíj-kiegészítés. Ahogy azt is elfelejtette megemlíteni, hogy azok,
akik már most is nyugdíja-

szociális munkások, akik állami pénzen segítenének takarítani, bevásárolni a rászorulóknak…
Rásózni a feladatot a
gyermekekre? Az egyik közmunkás, a másik külföldön
robotol, saját gyermekeiket
sem tudják kiemelni a mélyszegénységből!
Visszajön a régi kor, amikor a nyugdíjas teher lesz a
családnak? Sánta Ferenc
egyik első novellájában (Sokan voltunk) az édesapának
el kell fogadnia a nagyapa
halálba készülődését, hogy
gyermekei életben marad-

...nem kellene elgondolkodni: sokan
vagyunk, sokan leszünk öregek?

sok, egyre inkább lemaradnak azokhoz képest, akik a
jövőben – a most megemelt
béreknek köszönhetően –
jóval nagyobb összeget kapnak majd idős korukra. A
tisztelet akkor sem mutatkozik meg, amikor a jövőbeli nyugdíjasoknak tett ígéretet kellene betartani – azaz
létrehozni az egyéni nyugdíjszámlákat, ahol személyre
szólóan lehetne nyilvántartani a befizetéseket, s ahol
mindenki láthatná, pontosan hogyan is áll a számlája.

Rásóznák
a gyerekekre
Számos színvonalas idősek
otthonára lenne szükség,
ahol nem csak a gazdagok
tudják megfizetni a költségeket. A szülőtartás törvényét
most nem bántom, demagóg lufi csak. És kellenének

hassanak. A nagyapa önkéntesen vállalt halálba
ment, a mérgező gázú barlangba, a Büdösbe, hogy a
koplaló unokáknak az ő részével több jusson. A kisfiú,
aki szemlélője és elbeszélője a történetnek, az eddigi kisgyermeki védettségből
kerül ki. Megismeri a világ
„rendjét”, azaz kegyetlenségét, életet sem tisztelő voltát. Az édesapa azért rakja
egész éjszaka rendületlenül
a tüzet, hogy a láng mintegy
feloldozza őt, s ugyanakkor
a nagyapáért is lobogjon.
Kérdezem, a stadionok
fenntartása, az ellopott milliárdok, az ellenségkeresés,
a fölösleges nemzeti konzultációk, a gyűlöletkampányok
65 milliárdja helyett nem
kellene elgondolkodni: sokan vagyunk, sokan leszünk
öregek?
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Nyugodjon békében,
Béla bácsi!

Sportmix
MEGVAN AZ ELSŐ. Megszerezte első sikerét a bajnokságban az újonc Vidux-Szegedi
RSE, amely simán, 3 : 0-ra diadalmaskodott a vendég PTEPEAC csapata felett a férfi röplabda NB I.-ben. A szegediek
vasárnap 17 órától ismét hazai pályán szerepelnek, a lila
iskolában a Sümegi Röplabda
Egyesület lesz az ellenfél.
FUTÁSNAK INDUL SZEGED.
A Pulzus Szeged Futóklub SE
december 1-jén, vasárnap 10
órától rendezi meg az V. szegedi jótékonysági félmaratont, amelyen az indulók az
500 méteres gyermekfutásban, a 6 és a 10 kilométeres,
valamint a félmaratoni távon,
21,1 kilométeren vehetnek
részt Szeged belvárosában.
Utóbbi tetszés szerint két-, három- vagy akár négyfős váltóban is teljesíthető. A versenyközpont, valamint a rajt és a
cél az SZTE Sportközpontban
(Hattyas utca 10.) lesz, nevezni már csak a helyszínen lehet
a verseny napján 7 órától a
rajtidőpont előtt 30 percig.
ÉLETE LEGJOBBJA IS KEVÉS VOLT A SIKERHEZ. A
Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdacsapatának játékosa, Kerpel-Fronius Gáspár 20 ponttal és az összteljesítményt mérő 31 VALlal élete legjobbját hozta az
NB I. A csoportjában. A 21
éves irányító csereként tudott főszereplő lenni a DEAC
ellen hosszabbításban 102
: 100-ra elveszített mérkőzésen: 20 pontja mellett két
lepattanót, öt gólpasszt, egy
szerzett labdát és hat kiharcolt faultot jegyzett. A Szedeák holnap Kaposváron
szerepel, majd december
6-án, pénteken a Szolnokot
látja vendégül az újszegedi
sportcsarnokban.
VARGA DÁVID NÉGY GÓLJA. Kiváló mérkőzésen verte a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű OB II.-es jégkorongcsapata a székesfehérvári
Hevületet a bajnokság 3. fordulójában hazai jégen, s ezzel a gárda megszerezte első
győzelmét a szezonban. A találkozón Varga Dávid volt a
legeredményesebb, aki négy
gólt szerzett, mellette Borsos
Erik, Annus Döme és Rózsahegyi Ádám talált be. Prakab
Gábor vezetőedző együttese
vasárnap az Egerszegi Titánok vendégeként szerepel
Zalaegerszegen, majd december elsején, szintén vasárnap itthon fogadja a címvédő KMH csapatát.

November 8-án, kórházi
ágyában elhunyt Bánki Horváth Béla, Szeged legendás
szeniorsportolója, többszörös világbajnok úszó. Béla
bácsi 98 éves volt.

Boldog magyarok. Biacsi Ilona, Biacsi Bernadett és Keresztesi Erika az 1500 méter után.
Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság

Ilona vb-bronzérmes, Bernadett negyedik lett 1500 méteren

Tokióban is ott lesznek
a Biacsi ikrek
London és Rio de Janeiro
után jövőre Tokióban is ott
lesz a paralimpián a Szegedi VSE két kiválósága, Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett. Az ikrek közül előbbi
harmadik, utóbbi negyedik
lett a Dubajban rendezett
világbajnokságon
1500
méteres síkfutásban, ezzel
szereztek kvótát az ötkarikás játékokra.
A szegedi Biacsi Ilona és
Biacsi Bernadett egyaránt
kvótát szerzett a jövő évi,
tokiói paralimpiára a Dubajban megrendezett paraatlétikai világbajnokságon.
A T20-as kategória részére kiírt 1500 méteres sík-

futásban Ilona bronzérmes
lett, 4:43.16 perces idővel,
ikertestvére, Bernadett pedig negyedik helyen végzett,
4:44.27 perccel. Ugyanitt a
harmadik magyar, Keresztesi Erika tizedik lett. A győzelmet a lengyel Barbara Bieganowska szerezte meg
az orosz Liudmyla Danylina
előtt.
Mivel a vb-n a versenyszámok első négy helyezettje indulási jogot szerzett a
2020-as paralimpiára, Antal
Andor és Szabó Erzsébet tanítványai már biztosan tokiói
résztvevőknek mondhatják
magukat. Van rutinjuk a paralimpiai szereplésben: már
2012-ben Londonban és

2016-ban Rio de Janeiróban
is ott voltak, a jövő évi lesz
a harmadik lehetőségük. Ilona az 1500 méteres távon
előbb bronz-, majd ezüstérmet szerzett, Bernadett
nyolc éve negyedik, négy
éve pedig ötödik lett testvére mögött.
Az ikrek 400 méteren is
indultak, ám a rövidebb távon nem kerültek a fináléba.
A világbajnokságon a legeredményesebb magyar a
21 éves Ekler Luca volt, aki
a T38-as kategóriában 5,31
méteres világbajnoki csúc�csal aranyérmet nyert távolugrásban, majd 100 és 200
méteres síkfutásban is ezüstérmet szerzett.

Bánki Horváth Béla 1920.
december 20-án született
Orosházán. A civilben agrármérnök sportoló évek óta a
magyar szeniorúszás legidősebb versenyzőjének számított. A Magyar Úszó Szövetség méltatása emlékeztet
rá, hogy pályafutása során
világcsúcsot és húsz Európa-csúcsot ért el, 19-szeres világ- és 21-szeres Európa-bajnok volt, összesen 76
egyéni és váltóérmet szerzett világversenyeken. Örökös magyar bajnok volt, 100
országos csúcsot úszott,

Elhunyt a bámulatos vitalitású szeniorsportoló.
Fotó: Facebook/Dr. Bánki Horváth Béla

Nagy fölénnyel előzték meg a győrieket a kajak-kenusok

Az NKM Szeged lett az ország legeredményesebb klubja
Elkészült a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tagszervezetei közti bajnoki összesítés:
idén az NKM Szeged VE végzett az abszolút első helyen
a pontversenyben. A klub az
elmúlt években rendre ott
volt a dobogó valamelyik fokán. 2019-ben a Graboplast
Győr lett a második, a KSI SE
a harmadik.
A szegediek tavaly sem maradtak le sokkal a győri klub
mögött, sőt ha a masters korosztályban elért eredményeket nem számították volna
bele, az egyesület már 2018ban is megnyerte volna az ös�szesítést.
– Óriási büszkeség, hogy
az élen zártunk! A versenysportban 2018-ban mindössze 0,25 pont előn�nyel nyertük az összesített
pontversenyt. Az idén még
több pontot szereztünk, sokat léptünk előre, és szinte

mindenben fejlődtünk. Ez a
nagyszerű eredmény tudatos szakmai munka gyümölcse, amely mögött egy nagy
csapat áll – nyilatkozta Sík
Márton a szövetség honlapjának.
Az NKM Szeged VE szakmai vezetője hozzátette: az
egyesület motorjai azok az
edzők, akik szinte az év minden napján dolgoznak, de
megköszönte a segítséget

a klub minden alkalmazottjának, valamint a szülőknek
és a támogatóknak is.
Az összesített pontversenyben tavaly 1571 pontot
szerzett a győztes győri klub,
idén a szegediek 1674-el
nyertek. 2019-ben az első és
a második között 76,5 pont
lett a különbség, 2018-ban
ennél jóval kisebb, mindös�sze 8,5 pont döntött. A harmadik helyezett mindkét év-

ezek közül 37-et máig nem
tudtak megdönteni.
2011-ben a Szegedért
Alapítvány fődíjasa volt,
2017-ben pedig a Magyar
Érdemrend tisztikeresztjét
vehette át, de többek között
megkapta az oktatásügy kiváló dolgozója elismerést is.
Béla bácsi 2017-ben, a budapesti
világbajnokságon
négy aranyérmet nyert, ebben az esztendőben a Délmagyarország 48. Az év
sportolója díjátadó gáláján
megkapta a legjobb szeniornak járó elismerést.
Példamutató sportember, bámulatos vitalitású,
örökké vidám, mindig optimista, minden apróságnak
szívből örülő férfi volt. Emlékét mindenki megőrzi, aki ismerte. Nyugodjon békében!

ben a KSI SE lett. Az első három helyezett mögött 2019ben az UTE végzett, így egy
helyet előreléptek, hiszen
meg tudták előzni a most
ötödik Lágymányosi Sparit.
A legjobb tíz egyesület mezőnye alig változott: az élklubok közül 2019-ben kiesett
a Tiszafüred, amely ezúttal 11. lett, míg a tavaly 14.
MTK most a nyolcadik helyet
szerezte meg.

Fotó: MKKSZ
Egy siker a sok közül. Az NKM Szeged VE kajakosai és kenusai kiváló évet zártak.

Elbukta a Szeged
a megyei rangadót
A Hungerit-Szentes otthonában vívott Csongrád megyei rangadón 12 : 11-es vereséget szenvedett a Szeged
SZTE női vízilabdacsapata. Az
olimpiai bajnok Varga Tamás
együttese a lapzártánkig lejátszott hét fordulóban kétszer
győzött, ötször pedig vereséget szenvedett.
– Ez igazi rangadó volt!
Nagyszerű meccset játszottunk a Szentessel. Sokféleképpen ki lehet kapni, ez az a
fajta vereség, amikor az eredménytől függetlenül büszke a
vezetőedző. Visszajelzést kaptam a lányoktól, hogy jó úton
járunk, és van mire építenünk.
Igazságos lett volna a döntetlen. A csapatomat csak dicséret illeti, megmutattuk, hogy
milyen jövő előtt állunk! – értékelt Varga a klub honlapján.
A Szeged SZTE ma 11 órától a Dunaújváros ellen játszik
bajnokit a sportuszodában, s
ezzel a mérkőzéssel zárul számukra a 2019-es év.
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SIMÓ GYÖRGY: FELESLEGES EMBEREK?

Időpont: november 25., hétfő, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Magyarország egyik legkivételesebb tapasztalatokkal bíró üzletembere és
médiaszakembere,
Simó
György tér vissza a Mentorháló sorozatában. Ma már
tudjuk, hogy a következő
huszonöt-ötven évben na-

gyobbat változik majd a világ, mint előtte egy évezred
alatt: hamarosan meg kell
barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy nem az ember lesz a legfejlettebb faj
a Földön, hogy a digitalizációnak köszönhetően munkahelyek milliói szűnhetnek meg. De mi történik a
„felesleges emberekkel”?
Az előadó túlélési stratégiákat fogalmaz meg a 21.
századra.

●

MICHAEL COONEY: NICSAK, KI LAKIK ITT?!
Időpont: november 27., szerda, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
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 ma-

gát. Ez remekül megy mindaddig, amíg megérkezik a
házba egy társadalombiztosítási ellenőr; innentől kezdve elindul a hazugságok végeláthatatlan sorozata. A
főbb szerepekben: Beleznay
Endre, Gesztesi Károly és
Bánfalvy Ágnes.
SZEGEDI
KARÁCSONYI
HETEK
Időpont: november 29. és
december 24. között
Helyszín: a Széchenyi, a Dugonics és a Dóm tér
Bővebb információ a Szegedi Karácsonyi Hetek Facebook-oldalán.
TÖLTŐDJ FEL! A VILLAMOSSÁG TÉRHÓDÍTÁSA
Időpont: november 30-ig,
nyitvatartási időben
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
földszinti kiállítótér
A Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai
Gyűjteményének technikatörténeti kiállításán Jedlik

Agóra Gyermekkuckó (Kálvária sgt. 23.)
Diamaraton – vetítés
Időpont: november 29-ig
nyitvatartási időben, 10-től
12 és 13-tól 18 óráig
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
Odesszai fiókkönyvtár (Székely sor 11.)
Ányos találmányai (köztük
a „villamdelejes forgony”,
az elektromágnes őse), Edison-fonográf, 1905-ben készült lemezjátszószekrény,
rádiómatuzsálemek, háború előtti hajszárító és villanyvasaló, szalagos magnó és más technikatörténeti ritkaságok kalauzolják
a nézelődőt az elektromosság fölhasználásának világában.
NAGY DIA (HÓ) NAP
Mese, mese, mátka… – vetítés
Időpont: november 29, péntek, 16 óra 30 perc
Helyszín: Somogyi-könyvtár,

GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS – VALÓBAN FELMELEGEDÉS?
Időpont: november 25., hétfő, 19 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra (Kálvária sgt.
23.), II. emelet, Informatórium
Makra László előadása a Tudós Klubban
SZOLNOKI JÓZSEF CÍMERKIÁLLÍTÁSA
Időpont: november 28–30.,
8 és 18 óra között
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra (Kálvária sgt.
23.), földszint
A rendszerváltás címertana.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az műjégpályára? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail
cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 27. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: S a szőke magyar vízben rengenek a palotáid. A nyertes: Kevei Józsefné. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Munkahelyi sikerekben
kivételesen gazdag napok
előtt áll! Nagyon fontos, hogy
munkatársaival is ossza meg
módszereit – így egy csapásra
maga mellé állíthatja azokat is,
akik korábban esetleg ellenségesen viszonyultak önhöz.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Ez a hét kiválóan alkalmas lesz arra, hogy végrehajtson egy már régóta
tervezett változtatást a magánéletében. Nagyon figyeljen
azonban arra, nehogy visszavonhatatlanul megbántson vele valakit!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A hét első felében több
konflikusa is lehet, így
igen fontos, hogy megpróbáljon uralkodni az indulatain!
Jó hír viszont, hogy ezek
gyorsan megoldódnak majd,
ráadásul pozitív végkifejlettel.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Anyagi szempontból szerencsésen fog alakulni
a hete. Ám maradjon szerény, mert ellenkező esetben
azokat is maga ellen fordíthatja, akik eddig kedvelték. A
magánélet területén szintén
kedvező változások várhatók.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Igen kedvező
eseményekkel
indul
majd a hete, s ez sok
energiát fog adni önnek.
Erre szüksége is lesz, mert
a hét második felében meg
kell birkóznia néhány kisebb
problémával.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
A hét elején sokszor úgy
érzi majd, hogy szinte
összecsapnak a feje fölött a hullámok. Ám ha
sikerül a problémáit higgadtan
végiggondolnia, nagy részük
a hét második felére szinte
magától megoldódik.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Rengeteg energiája
lesz a héten, így nyugodtan belevághat régóta dédelgetett tervei megvalósításába. Ám ahhoz, hogy ezeket
sikerrel befejezze, barátai segítségére is szüksége lehet.
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Ezen a héten eredményesen befejezheti egy
korábban elkezdett munkáját. Örömét ossza meg
ismerőseivel, hogy ebből ők is
erőt meríthessenek!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Az önre mindenek fölött jellemző igazságérzet több konfliktusba is belesodorhatja a
héten. Ám ezek szerencsére
mind megoldódnak.
BAK (XII. 22–I. 20.)
A magánélet területén
sok öröm éri a
következő napokban.
Ám a munkahelyén már nem
alakulnak ennyire jól a dolgai
– nagyon ügyeljen rá, hogy
ez ne okozzon komolyabb törést ön és a kollégái kapcsolatában!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) Úgy tűnik, párkapcsolatában számos problémával kell
szembenéznie a héten. Ám ne
keseredjen el, mert a barátai
tanácsait követve ezeket
gyorsan megoldhatja, ami
pozitív hatással lehet az élet
más területeire is.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Nagyon sok izgalmas
ötlet
fogalmazódik
meg önben a következő napokban, s ezek
némelyikét hamarosan sikerül
is megvalósítania. Ráadásul
egy olyan régi vágya is
teljesülni fog, amelyről szinte
már teljesen lemondott!

Szeged

MINTHA CSAK MA LENNE! Ez a hangulatos, 1976-os felvétel akár most is készülhetett volna a Reök-palota impozáns vízililiomos lépcsőházában. A fekete-fehér képen képzeletben csak ki kell színeznünk a virágfüzéreket arannyal
és kékkel, amint azt az építők megbízójuk, Reök Iván foglalkozására, a vízépítő mérnökségre utalva tették. Ha a palota
elől felnézünk, a hófehér homlokzaton a liliomok között két
lóalakot is felfedezhetünk. Nem véletlenül kapta a kiskör-

régen

útnak ez a szeglete a közkeletű Lófara elnevezést. Hiszen
nemcsak amiatt hívják így ezt a kis teret, mert a 3. honvéd
huszárezred emlékműve ott áll. Az elnevezést mindenki első
hallásra megérti, aki valaha Szegeden élt. Mások meg csodálkoznak vagy mosolyognak rajta. És hány ilyen emblematikus helyet tudnánk még felsorolni! Gondoljanak csak a
Dugó térre, a Sárgára vagy a Béke Tanszékre! Forrás: Fortepan/Bartók István.

DIAGNÓZIS
November 25., hétfő, 19.55
A száraz november kihívása
az egyhavi absztinencia. Ennek apropóján foglalkozunk
azzal, hogyan hat szervezetünkre az alkohol, milyen betegségek okozója lehet.
FORGÓSZÍNPAD
November 26., kedd, 19.55
Székesfehérvár, Veszprém,
Szolnok, Debrecen, Szeged,
Szombathely – hat színház,
hat bemutató.
A SZOMSZÉD VÁR
November 27., szerda, 19.25
Szalakótaközpont Sándorfalvánál, és még más érdekességek – fedezzük fel együtt
Magyarországot!
EGY NAP A VILÁG – ÚTI
FILM
Szombatonként 20.00
Fedezd fel a világot Kovács
Áronnal, aki minden részben
a Föld más-más pontján élő
magyar fiatalnál ébred fel! Az
ő segítségével mutatja meg,
mit érdemes ott megnézni,
megkóstolni.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változóan felhős idő
November 23.
szombat

November 24.
vasárnap

November 25.
hétfő

November 26.
kedd

November 27.
szerda

November 28.
csütörtök

November 29.
péntek

12/6
Kelemen,
Klementina

12/5
Emma

12/6
Katalin

12/6
Virág

11/6
Virgil

11/5
Stefánia

11/4
Taksony

Anyakönyvi

Képviselői

hírek

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-

ternek és Hargitai Nikolettának

ZASSÁGOT november 8-án:

2019. 11. 02-án Róza és Péter,

Bántkuti László és Kispál And-

Szabó Rolandnak és Illencsik

rea; november 9-én: Molnár

Máriának 2019. 11. 03-án Mi-

Mihály Csaba és Móricz And-

lán, Hangodi Istvánnak és Bara-

rea, Szász Gábor és Papp And-

nyai Tímeának 2019. 11. 06-án

rea, Bali Zsolt és Baliné Németh

Laura, Csabai Zsoltnak és Mag

Mónika, Fazekas Gyula és Szél

Anikó Zitának 2019. 11. 06-án

Tünde.

Barnabás, Gerebecz Józsefnek

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bodó

és Reichardt Juditnak

Ádám Vincének és Bakó Gabri-

11. 07-én Emma, Pataki Tamás-

ella Viktóriának 2019. 10. 29-

nak és Illés Adriennek 2019.

én Adél, Molnár Zsolt Csabának

11. 07-én Flóra, Molnár Viktor-

és Franek Anett Erikának 2019.

nak és Langó Nórának 2019.

10. 31-én Linett, Debreceni

11. 09-én Hajnalka, Domokos

Mártonnak és Nagy Beátának

Lászlónak és Szatmári Szil-

2019. 10. 30-án Máté Dániel,

viának 2019. 11. 10-én Dorina

Szalkai Gábor Jánosnak és Mi-

nevű gyermeke született.

seta Zsuzsannának 2019. 11.
01-én Péter és Dávid, Bőr Pé-

2019.

fogadóóra

NOVEMBER 26., KEDD
Urbán Tamás: 17.00 (Tabán Általános Iskola, Tabán u. 17.)
NOVEMBER 27., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (30/963-8137,
Reök Kézműves cukrászda és kávéház)
Nagy Sándor: 16.00 (Kemes Utcai Óvoda, Kemes u. 6.)

Urbán Tamás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló,
6724 Szeged, Vaszy Viktor tér 3. szám alatti ingatlan (Belvárosi Mozi) 10 m2 (büfé) és 100 m2 (kávézó) alapterületű helyiségeinek és azokhoz tartozó raktárhelyiségeinek határozatlan időtartamú bérbevételére.
A pályázatot a helyiségekre együttesen vagy külön-külön is be lehet nyújtani.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető
a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. recepcióján (6721 Szeged, Felső Tisza part 2.),
illetve a www.ihrendezvenykozpont.hu, valamint a www.belvarosimozi.hu honlapokról ingyenesen letölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2., 15 óra.

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

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

