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5.
Baktóból jött  
a város fája 
Hódi Antal aján-
lotta fel a 15 
éves fenyőt, 
amely kinőtte 
az Alkotmány 
utcai előkertet.

6.
Szilágyi Zsófia 
szegedivé vált 
Az irodalomtör-
ténész szerint 
vonzó, ahogyan 
a szegediek 
szeretik váro-
sukat.

10.
Rangos tornán  
a dobogó tetején
A 28 esztendős, sze-
gedi Hoffmann Péter 
nyerte Kolozsváron 
a Romanian Open 
Squash fallabda- 
versenyt.

Új körforgalom 
Az Etelka sori 
uszodánál körfor-
galom épül, hogy 
könnyebben be-
juthassunk a lé-
tesítmény parko-
lójába.

4.

Fogy az idő. Lapzártánkig nem reagált a MÁV a tiltakozásokra

A légi közlekedéshez nélkülözhetetlen szoftvereket fejlesztenek

Hamarosan leszáll Szegedre a Lufthansa

– Szegedre földrajzi fek-
vése mellett azért esett 
a választásunk, mert a 
város egyetemén kiváló 
az informatikusképzés. 
Ennek köszönhető az is, 
hogy a Lufthansa Systems 
Hungária a közelmúltban 
kutatás-fejlesztési együtt-
működést kötött az egye-
tem informatikai karával 
– mondta el Turcsikné 
Gáspár Georgina, a cég 
HR-vezetője.

A Victor Hugo utcában 
már meg is kezdődött a cég 
szegedi fejlesztőirodájának 
kialakítása, közben pedig 
gőzerővel folyik a munka-
társak toborzása.

– Az elmúlt hetekben 
részt vettünk az egyetem 

állásbörzéjén és informati-
kai szakmai napján. Szép 
számmal jelentkeztek a fel-
hívásunkra, most folynak 
az állásinterjúk. A váloga-
tás során is azt tapasztal-
juk, hogy Szegeden való-
ban nagyon kiváló az infor-
matikusképzés – tette hoz-
zá a HR-vezető. Cégük légi 
informatikai szoftverek fej-
lesztésével, valamint tesz-
teléssel és az alkalmazá-
sok fejlesztésével foglal-
kozik. Ezeket az alkalma-
zásokat alapvetően a légi 
közlekedésben használják, 
nemcsak a Lufthansánál, 
hanem világszerte három-
száz másik légitársaság-
nál is.
Folytatás a 3. oldalon A Lufthansa Systems januárban nyitja meg fejlesztőirodáját Szegeden, kezdő és a tapasztalt informatikusokat keresnek

Ötvenéves matematikai sejtést bizonyított
A szegedi Regős Krisztina isten- 
adta tehetség. Már a Fő fasori 
iskola harmadikosaként is sor-
ra nyerte az országos matemati-
kaversenyeket. Kimagasló ered-
ményei alapján tízéves korában 
a többségében középiskolások-
nak fenntartott Szeged ifjú te-
hetsége díjjal tüntette ki a város. 
A Radnóti-gimnáziumban érett-
ségizett, jelenleg a műegyetem 
építészmérnök-hallgatója. A kö-
zelmúltban különdíjas lett az 
Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián, továbbá megkap-
ta a műszaki tudományi szekció 
legjobb előadója díjat. Ezzel el-
nyerte a jogot, hogy munkáját a 
Magyar Tudományos Akadémián 
is bemutathassa, ahol az ország 
négy OTDK-prezentációs díjának 
egyikével jutalmazták.
Portrénk a 7. oldalon

A szegedi Regős Krisztina általános és középiskolás korában 
sorra nyerte a matematikaversenyeket. Fotó: BME/Philip János

Új szegedi vasúti menetrend,
amely ellen ezrek tiltakoznak

December 15-én új vasúti 
menetrend lép életbe, amely 
érzékenyen érinti a szegedi-
eket is. A változással a Sze-
ged–Budapest vasútvonalon 
négy vonat menetideje lenne 
rövidebb, de tizennyolcé je-
lentősen megnőne. A módo-
sítással – amely a szegedi tö-
megközlekedést is felforgat-

ná – negyvenegy csatlakozá-
si lehetőség szűnne meg. Az 
új szegedi vasúti menetrend 
bevezetése ellen aláírásokat 
gyűjtenek, már több ezren ír-
ták alá a petíciót. Botka Lász-
ló polgármester levélben kér-
te a MÁV elnök-vezérigazgató-
ját, gondolja át a döntést.
Cikkünk a 2. oldalon

Szegeden nyit irodát januárban a Lufthansa Systems 
Hungária. A Lufthansa-csoporthoz tartozó társaság 
1995 óta van jelen Budapesten, most a jó egyete-
mi képzés csábította őket Szegedre. Januártól tizen-
öt-húsz fővel kezdi meg működését a városban a szoft-
vereket fejlesztő, vezető informatikai vállalat, de máris 
tervezik a bővítést.
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ERŐS MONDAT. Nem lesz önálló közigazgatási bíróság. Lesz valami más helyette, ami még ennél is rosszabb. Mint 
a kisvasút. Ha nem kell, meghosszabbítjuk. Ferincz Jenő (Népszava)

A helyi közlekedést is borítja Szegeden

Aláírást gyűjtenek az új vasúti menetrend bevezetése ellen
gati része felé egyaránt. Emlé-
keztetni szeretnék rá, hogy az 
ütemes menetrend bevezeté-
se utasszám-növekedést ho-
zott a Szeged–Budapest vo-
nalon. […]

Sajnos az ütemen kí-
vül közlekedtetett InterCity 
hasznossága azért is meg-
kérdőjelezhető, mert Buda-
pesten belül sem áll meg, 
rontva a Liszt Ferenc nem-
zetközi repülőtér elérhetősé-
gét, de a Keleti pályaudvar-
ról induló belföldi és nem-
zetközi vonatokra történő 
átszállási kapcsolatokat is. 
A kiskunfélegyházi, kecske-
méti és ceglédi átszállási le-
hetőségek megszűnésével 
nemcsak a szegedi, de más 
városok utasai is rosszul jár-
nak. A fontos szegedi átszál-
lási kapcsolatot jelentő – je-
lenleg a tram-train építése 
miatt részben autóbusszal 
pótolt – Hódmezővásárhely–
Orosháza–Békéscsaba vo-
nal utasai is elveszítik a köz-
vetlen továbbutazási lehe-
tőséget. További probléma, 
hogy egy-egy nem megálló 

InterCity három-négy másik 
vonat menetrendjét borítja 
fel, lassítva azokat.

A lassuló vonatok többlet-
menetideje Szeged felé együt-
tesen ötvenegy, Budapest 
felé hetven percre adódik ösz-
sze!

Szegeden a vasútállomást 
érintő helyi járatos autóbu-
szok menetrendje az IC vona-
tok megszokott órás ütemé-
hez igazodott úgy, hogy köz-
ben ezeknek a járatoknak 
egyéb városi funkcióik is van-
nak (20-as, 21-es, 77-es és 
90-es járat). Különösen hét-
végén a 30–60 perces köve-
tési időszakban okoz majd 
problémát, hogy az összevisz-
sza érkező és induló járatok-
hoz nem lehet ütemesen au-
tóbusz-csatlakozást biztosíta-
ni ütemen felüli többletjármű-
vek beállítása nélkül – amire 
nincs forrása jelenleg az ön-
kormányzatnak. […]

Ezért kérem, hogy a terve-
zett menetrendi módosításo-
kat vizsgálja felül, a jól bevált 
ütemes menetrendet a MÁV 
tartsa fenn a jövőre nézve is!”

Szeged és Budapest, Nyu-
gati pályaudvar között, illet-
ve adott egy televonatot is, 
amely vasárnaponként köz-
lekedve Kecskeméten meg-
áll, de sehol máshol. Mind-
ezt úgy, hogy az ütemes in-
dulás megszűnik, és a me-
netidő növekszik.

Botka László polgármes-
ter ezért levelet írt Homolya 
Róbertnek, a MÁV elnök-ve-

zérigazgatójának. Úgy fogal-
mazott:

„Önkormányzatunk a saj-
tóból értesült az […] új menet-
rendről.

Az önkormányzat üdvözli, 
hogy a Magyar Államvasutak 
Zrt. vizsgálja a városunk elér-
hetőségét javító intézkedése-
ket, de szerencsésnek tarta-
nánk, ha a változtatások nem 
eredményeznének több ne-

hézséget, mint amennyi hasz-
not hoznak. Tapasztalataink 
szerint a szegedi utasok pont 
azért kedvelték meg az üte-
mes menetrendet, mert az 
még az alkalmi, a menetren-
det nem ismerő utasoknak is 
egyszerűen megjegyezhető, 
kiszámítható utazási lehető-
séget biztosított nemcsak Bu-
dapestre, hanem az átszállá-
sokkal az ország keleti és nyu-

A változással négy vonat menetideje lenne rövidebb, de tizennyolcé jelentősen nőne,  
és összesen negyvenegy csatlakozási lehetőség szűnne meg.

Lapzártánkig több ezren 
írták alá azt a petíciót, 
amelyben a MÁV december 
közepétől érvényes, új me-
netrendjének bevezetése 
ellen kívánnak benyújtani. 
A változás ráadásul a sze-
gedi tömegközlekedést is 
felforgatná.

Több ezren írták alá lapzár-
tánkig azt a petíciót, amelyet 
a kecskeméti Szövetség a 
Hírös Városért Egyesület in-
dított el hétfőn. „Nonszensz, 
hogy egy százezres lakos-
ságszámú megyeszékhe-
lyen csak átrobog a vonat” 
– mondta a hvg.hu-nak Le-
jer Zoltán, az egyesület egyik 
vezetője.

December 15-én új me-
netrend lép életbe Magyar-
ország vasútvonalain, amint 
azt a szeged.hu megírta. 
Hosszú idő után a MÁV újra 
hozzányúlt a Szeged–Buda-
pest vasútvonal menetrend-
jéhez, amely pedig eddig jól 
működött. A MÁV cserébe 
adott két pár szerelvényt, 
amely sehol nem áll meg 
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Vélemény

Valódi kincs
Hat évvel ezelőtt írtam az első jegyzetemet. Azt mondta a 
rovatvezetőm az akkori lapomnál, hogy válasszak egy köny-
nyebb témát, mondjuk az adventet. Azt hittem, szerencsés 
vagyok, mert két napot is kaptam rá. Viszont olyan rövidnek 
még egy hétvége se tűnt, mint az, annyit kínlódtam az írás-
sal. Amikor anyukámnak is panaszkodtam, megértően mo-
solygott: „nem is tudhatod, mit írjál karácsony előtt, amíg 
halottaid nem lesznek”. Nem értettem. Hál’ istennek sokáig 
nem értettem.

Aztán elment először a férjem, rá egy évre anyut is elve-
szítettem. Most, amikor megint az adventről készülök írni, 
elgondolkoztam, mennyire igaza volt anyunak. Mint már any-
nyiszor, de én nem vettem komolyan. Főleg, amikor az el-
múlásról beszélt. Elhessegettem a gondolatot, és eltereltem 
a szót, mert elszorult a szívem, látva, mennyire nehezére 
esik erről a témáról beszélni.

Mert adventkor otthon nem ajtódíszt tett ki, és nem ko-
szorút tett az asztalra, mondván, az olyan, mintha sírt deko-
rálna, márpedig ő nem akar egyfolytában gyászolni. Gyer-
tyát vagy mécsest sem engedett gyújtani, merthogy az is a 
temetőre emlékezteti. A fenyőállítást is hanyagolni akarta, 
amikor már csak ketten ma-
radtunk, mert úgyis minek arra 
az egy napra, amikor én haza-
megyek, utána már csak ke-
rülgeti szomorúan. Pár éve azt 
gondoltam, kapóra jön, hogy 
divatba hozták a grincsfát, 
amit azoknak találtak ki, akik 
nem szeretik a karácsonyt. 
Megleptem hát anyukámat 
egy ilyen vesszőkből hajlított, 
cserepes dísszel, amit felsza-
lagoztak, még csengettyű is került rá. Nem hárította el, de 
azt azért én is beláttam, hogy ez mégsem az igazi.

Idén minden más lesz. Egy barátnőm mesélte, hogy ők 
most advent első vasárnapján felállítják a karácsonyfájukat, 
és négy héten át tovább csinosítgatják, örülnek neki, majd 
a szentestén teszik alá a kis betlehemet, a karácsonyi asz-
talon pedig eggyel több terítéket készítenek azok kedvéért, 
akikre már csak emlékezni lehet. Vacsora előtt pedig mézet, 
diót, fokhagymát esznek közösen, és egy almát vágnak any-
nyi szeletre, ahányan vannak. Így a várakozás hetei öröm-
mel telnek, a karácsony ugyancsak a jelen lévők boldogsá-
gát jelenti, miközben elhunyt szeretteikről sem feledkeznek 
el. Ezt hallva megkönnyebbültem, meghonosítom ezt a szo-
kást, hátha ezzel magamon is segítek. És mert én szeretem 
a gyertyákat, készítek koszorút, sőt ajtódíszt is akasztok a 
bejáratra, remélve, hátha idén nem lopják el a lépcsőház-
ból.

Az ajándékozásról meg az jutott eszembe a mostani, ad-
venti tűnődésem alatt, mennyit emlegettük együtt Lázár Er-
vin meséit. Különösen Bab Berci kalandjait, ahol is Lapázi 
Lopez az egyik hős. Ő valódi ellentolvajnagy, aki nem elvisz, 
hanem éppen fordítva: mindenkinek odacsempészi azt, 
amire feltétlenül szüksége van. Milyen jó lenne az esztendő 
utolsó hónapjában (legalább ekkor) mindnyájunknak ilyen-
né változnunk! Mosolygok is magamon, milyen szentimen-
tális kezdek lenni. De ne adjuk fel! Miért is ne? Mert ha job-
ban belegondolok, mire is lehet szüksége a körülöttem lé-
vőknek? Időre. Ami, valljuk be, nem is olyan egyszerű. De 
folytatva a gondolatmenetet: időre együtt. Egy teára és be-
szélgetésre, egy sétára, kiállításnézésre vagy színházlátoga-
tásra. És mi a közös mindebben? Az együttlét és a jókedv. 
Akkor mit is nem tudok megoldani, ha nagyon akarom? Na, 
ugye.

És mert a mesének szépen illik zárulnia, adventi tűnődé-
sem farkán a bojt legyen magától értetődően ugyanaz, mint 
amivel Lázár Ervin meséje zárul. Repülővel menekülő hősei 
csak akkor tudnak végre a magasba emelkedni, amikor ki-
dobják a véka aranyat. Tudni kell, mi a valódi kincs.

Dombai Tünde

Mert ha job-
ban belegon-
dolok, mire is 
lehet szüksége 
a körülöttem lé-
vőknek? Időre. 
Ami, valljuk be, 
nem is olyan 
egyszerű.

Elismerést kapott a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál  
és a Hungarikum Fesztivál

Két újabb szegedi fesztivál 
kapta meg a minősített cí-
met. A Magyar Fesztivál Szö-
vetség a Hungarikum Fesz-
tiválnak és a Zsigmond Vil-
mos Filmfesztiválnak ítélte 
oda ezt a rangot. Ezzel elis-
merik, hogy különleges érté-
ket képviselnek. A színvona-
las rendezvények növelik a 
város idegenforgalmi vonze-
rejét – számolt be a Szeged 
Televízió.

Ötvenezer látogatót 
mozgat meg minden év 
augusztusában a szege-
di Hungarikum Fesztivál. A 
tizenkettedik rendezvény 
megkapta a minősített 
fesztivál címet. A szervezők 
tervei közt szerepel, hogy a 
termékek szélesebb körű 

Jávorszky Iván, a filmfesztivált szervező IH Rendezvényközpont igazgatója, 
Kozma József, a kulturális bizottság elnöke 

és a Hungarikum Fesztivál főszervezője, Elekes Zoltán. Fotó: Szabó Luca

Szemérmetlenül nagy-
nak tartja a vagyoni és jö-
vedelmi különbségeket a 
brit Munkáspárt, ezért az-
zal kampányolnak, hogy fi-
zessenek a gazdagok. Bot-
ka László reméli, egyszer 
minden magyar demokrata 
megérti, milyen veszélyes 
az ellenségkereső és a dur-
va, populista, szélsőjobbol-
dali kormányzás. 

December 12-én előreho-
zott választásokat tartanak 
Nagy-Britanniában a Brexit 
miatt. A brit Munkáspárt az-
zal kampányol, hogy a leg-
gazdagabb britek pénzelik 
a Konzervatív Pártot, amely 
hatalmát arra használja 
fel, hogy adókedvezménye-
ket adjon a gazdagoknak, 

Botka: Ha nem a demokratikus baloldal ad választ  
a vagyoni különbségekre, akkor a populista szélsőjobb fog

merős szlogennel kampá-
nyolnak: „Fizessenek a gaz-
dagok!” – ez volt Botka Lász-
ló jelmondata a 2018-as 
választás előtt, amint azt a 
napi.hu észrevette.

Botka László Facebook-ol-
dalán reagált a napi.hu cik-
kére: „A nyugati világban is 
egyre nagyobbak a vagyoni 
különbségek. Ha erre nem a 
demokratikus baloldal ad vá-
laszokat, akkor a populista 
szélsőjobb fog. A brit politiká-
ban ez a szélsőséges válasz 
a Brexit, a magyar populista 
szélsőjobb (Fidesz) egyre dur-
vább kormányzásában pedig 
az állandó ellenségkeresés. 
Remélem, egyszer minden 
magyar demokrata megérti 
ennek a veszélyét. Kár, hogy 
nem két éve értették meg...”

így mélyítve az egyébként is 
nagy vagyoni különbségeket.

A brit Munkáspárt szerint 
minden harmadik brit milli-
árdos támogatja a konzerva-
tívokat, a lakosság többsé-

ge pedig egyetért azzal, hogy 
csökkenteni kell a leggazda-
gabbak és a legkevésbé te-
hetősek közötti jövedelmi 
különbségeket.

A munkáspártiak egy is-

Botka László úgy fogalmaz üzenetében: 
reméli, minden magyar demokrata megérti, 

milyen veszélyes az ellenségkeresés

Hamarosan leszáll Szegedre a Lufthansa
Folytatás az 1. oldalról
A vállalat szegedi kollégái 
a tervek szerint ezeknek 
és az ezekhez hasonló ter-
mékeknek a fejlesztésén 
és tesztelésén dolgoznak 
majd. A Lufthansa Systems 
Hungáriának jelenleg több 
mint négyszáz munkatársa 
van, de folyamatosan ke-
res tapasztalt informatikai 
szakembereket, rendszere-
sen több nyitott pozícióra 
jelentkezhetnek az érdek-
lődők.

Szegeden a terv sze-
rint tizenöt-húsz munkatárs-
sal indulnak januárban, és 
évente nagyjából ugyaneny-

nyivel szeretnék bővíteni a 
létszámot.

– Néhány munkatársunk 
már eddig is Szegeden élt, 
innen dolgozott be budapes-
ti irodánkba, így nekik kü-
lön öröm, hogy itt is nyitunk 
fejlesztőirodát – mondta el 
Turcsikné Gáspár Georgina. 
Megtudtuk, keresik a sze-
gedi fejlesztőközpontba azo-
kat, akik most érkeznek az 
iskolapadból az IT világába, 
mellettük különösen kere-
settek a szenior informatiku-
sok, akik többéves szoftver-
fejlesztői tapasztalattal és 
speciális szaktudással ren-
delkeznek.

Turcsikné Gáspár Georgina elmondta, 
a Lufthansa Systems Hungária 450 munkatársa 

300 partner-légitársaságnak dolgozik. Fotó: Szabó Luca

bemutatására több figyel-
met szenteljenek: filmek-
kel, bemutatóanyagokkal, 
konferenciával szólítaná-
nak meg minél szélesebb 
érdeklődői kört, a határo-

kon túl is. A Zsigmond Vil-
mos Filmfesztivál is beke-
rült a százötven hazai mi-
nősített rendezvény közé. 
Ennek egyik oka, hogy az 
operatőrök munkáját díjazó 

szemle az egész világon rit-
ka. A másik a filmek minő-
sége és a zsűri összetétele. 
A filmfesztivál az idén már 
a nemzetközi jelzőt is meg-
kapta.



 2019. november 30., szombat4 ● Aktuális

A projekt azonosító száma:
TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00002 BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Megszépültek a parkok, sétányok zöldterületei a 
Piroska téren, az Erős János utcában, a Csongor téren 
csobogóval, a Tünde téren vízjátékkal, a József Attila 
sugárúton, a Tarján széle tömbbelső játszóterén és 
pihenő parkjában, az Építő utcában, a Hajlat utcában, 
a Róna utcában és a Retek utcában.

A városrészben a zöldterületek megújítására 227 fát 
ültettek, és közel 37 ezer négyzetméter gyepet ve-
tettek. Több mint 1100 négyzetméter cserje és évelő 
telepítése történt meg.

Kedvezőbbé váltak a szabadidő aktív eltöltésének 
feltételei: megújult a Piroska téren a játszótér, a Tarján 
széle tömbbelső játszótere és pihenő parkja, a Pósz 
Jenő utcai kis játszótér és sportpálya. Gyermek KRESZ 
pálya létesült a Hajlat utcai sportpálya helyén. Két új 
kutyafuttató került kialakításra a Retek utcában és a 
Budapesti körútnál. A Dandár utcában, a Debreceni 
utcában, valamint a Táltos Iskola mellett közösségi 
kertek épültek. Megszépült a közösségi célokat szolgá-
ló Máltai játszótér és sportcentrum épülete.

Fogadóteret alakítottak ki a József Attila sugárút és 
a Retek utca sarkán, valamint a József Attila sugárút 
és a Budapesti körút találkozásánál. Rendezték a köz-
területeket többek között a Csongor és Tünde téren, 
valamint a Hajlat utcában.

A fejlesztés részeként 83 kandelábert és 14 új ivó-
kutat helyeztek el, 3 csobogót felújítottak, és 1 újat 
hoztak létre, 53 szemétgyűjtőt szereltek fel, valamint 
147 új, illetve felújított pad került ki a közterületekre.

Új kispiacot alakítottak ki a Retek utcában. Sor került 
a kapcsolódó közlekedési hálózat - járdák, kerék-
párutak, utak és parkolók - fejlesztésére is. Összesen 
nagyjából 110 új és felújított kerékpártárolóval, illetve 
236 új és felújított parkolóhellyel gazdagodott a 
városrész.

A szegedi Zöld Város Program során az újszegedi Liget, 
Odessza és Belső-Tarján városrészek után a zöldterüle-
tek rehabilitációja a belvárosban 
folytatódik.

Megfi atalodott
Belső-Tarján városrész

Novemberben befejeződött Belső-Tarján városrész komplex fejlesztése, melynek eredménye-
ként megszépült közterek, játszóterek, megújult utak, parkolók, járdák fogadják az itt lakókat. 
A Zöld város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen projekt az Európai Unió 989,999 millió 
forintos támogatásával és az önkormányzat 41 millió forintos önrészével valósult meg.

Közösségi kert

Kondipark
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Áthárítaná az állam a tömegközlekedés teljes költségét
Költsék az iparűzési adót a 
tömegközlekedésre az ön-
kormányzatok – ez a kor-
mány sajátos megoldása a 
tömegközlekedés finanszí-
rozására.

A bejelentés mögött nyilván 
a kormány és a főváros vitá-
ja áll, de az összes többi ön-
kormányzatra is vonatkozik 
a terv. Az állam – úgy tűnik – 
egyre kevésbé hajlandó részt 

vállalni a közösségi közleke-
dés finanszírozásában. Sze-
ged erre a célra az államtól 
2010-ben még 522 millió fo-
rintot, tavaly már csak 310 
milliót kapott. Ehhez jön még 
a nyugdíjas- és diákbérletek-
re adott nagyjából 900 mil-
lió forint. Vagyis további több 
mint egymilliárd forinttal kel-
lene kiegészítenie a város-
nak az SZKT gazdálkodását.

Majó-Petri Zoltán, a Sze-

gedi Közlekedési Kft. ügy-
vezető igazgatója a Szeged 
Televíziónak elmondta: a 
helyi tömegközlekedés mű-
ködtetésére már most is 
évente 3 milliárd forintot 
költenek. Az utasok szintén 
3 milliárd forinttal járulnak 
hozzá azzal, hogy bérletet 
és jegyet váltanak. Az állam 
ehhez adott több mint egy-
milliárd forintot.

Az iparűzési adóból fi-

nanszírozott tömegközleke-
désről a cégvezető elmond-
ta, Szeged eddig is élen járt 
ebben. 

Minden európai nagy-
városban a szegedihez ha-
sonlóan hármas finanszíro-
zású a tömegközlekedés, 
erről idehaza is egyetértés 
volt. Egészen tíz évvel ez-
előttig, amikor is az állam 
elkezdett kivonulni a finan-
szírozásból.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
elkészíttette 

a Szeged–Szentmihály, Márvány utcai park 
fejlesztése tárgyú tanulmánytervét.

A fent említett tanulmányterv kapcsán 
tervismertető lakossági fórumot tartunk, 

ahol az érintettek szóban észrevételt tehetnek.

A lakossági fórum ideje:
2019. december 12. (csütörtök) 17 óra

Helyszín:
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Szeged, Kapisztrán út 50.

Jelenleg az új körforgalom építéséhez szükséges 
közműkiváltásokat végzik. Fotó: Iványi Aurél

Jól halad az új városi uszoda 
építése. Ehhez kapcsolódva 
a kivitelező elkezdte építeni 
az Etelka sori körforgalmat, 
amely a létesítmény jobb 
megközelítését segíti, ahogy 
arról a szeged.hu beszámolt. 
Az új fedett uszodához ter-
mészetesen parkoló is tar-
tozik majd. Ennek könnyebb 
megközelítése érdekében a 
kivitelező elkezdte a körfor-

galom kiépítését. A munká-
latok egyelőre nem okoznak 
nagyobb fennakadást a köz-
lekedésben, de később szá-
mítani kell korlátozásokra. 
Csanádi Zoltán, a kivitele-
zést koordináló Szeged Pó-
lus Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, jelen-
leg az építéséhez szükséges 
közműkiváltásokat végzi a 
kivitelező.

Új uszodához új körforgalom 
az Etelka soron

Botka László polgármester hivatalában fogadta  
Pikó Andrást, Józsefváros új polgármesterét. 

Fotó: Iványi Aurél

Pikó András Botka Lászlóval 
egyeztetett

Szeged polgármestere hiva-
talában fogadta Józsefváros 
új polgármesterét, aki nem 
mellesleg Szegeden járt 
egyetemre, itt kezdte pálya-
futását.

Pikó Andrást, Budapest 
VIII. kerületének polgármeste-
rét fogadta hivatalában Botka 
László. A szegedi polgármes-
ter Facebook-oldalán is posz-
tolta a találkozót, ott írta töb-

bek között a következőket: 
„Bemutattam neki, Szegeden 
hogyan építettük fel az ország 
legerősebb szociális hálóját, 
miután a kormány gyakorlati-
lag kivonult az ellátásból. Fi-
gyelmébe ajánlottam bérla-
kásprogramunkat, és megál-
lapodtunk abban, hogy a jö-
vőben szorosabbra fűzzük 
önkormányzataink között az 
együttműködést.”

Rövidesen visszatérnek a filmek  
a Belvárosi Mozi felújított épületébe

December végén előreláthatólag már a kívül-belül megszé- 
pült moziépületben várják a nézőket. November 23-án ve-
títettek utoljára a Délvidék Házban, utána elkezdték áttelepí-
teni a műszaki berendezéseket a Belvárosi Moziba. Egyelőre 

nem tudni pontosan, mikor láthatjuk az első filmet a felújított 
épületben, de az intézmény vezetői azt remélik, december 
második felében már fogadhatják a mozirajongókat, mondta 
a szeged.hu-nak Szabó Éva Andrea, a Belvárosi Mozi vezetője.
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Fő szempont a látogatók elégedettsége

Szakmai díjat kapott a Somogyi-könyvtár
A magyarországi könyvtá-
rak legmagasabb szakmai 
elismerését kapta a Somo-
gyi-könyvtár.

A Könyvtári Minőségi Dí-
jat a látogatók elégedett-

sége és a magas színvona-
lú szakmai munka alapján 
nyerheti el évente egyetlen 
intézmény. 

A díj elnyerésével kétmil-
lió forint pénzjutalom is jár. A 

legrangosabb könyvtári elis-
merést 2020. január 22-én, 
a magyar kultúra napján ve-
szi át a Somogyi-könyvtár ve-
zetője, Sikaláné Sánta Ildikó 
igazgató.

– Körülbelül tizenöt éves ez 
a fa. 1999-ben költöztünk 
ide, utána rendeztük az elő-

kertet. A füvészkertben dol-
goztam, ott kaptam egy kis, 
70 centis csemetét Szöllősi 

tanár úrtól, mert sokat segí-
tettem neki. Akkor ültettem 
ide, ennyi idő alatt ilyen szé-
pen megnőtt. De most már 
egy kicsit aggódom miatta, 
mert nyugatról védi a ház, 
de az erős északi szél ki tud-
ja már dönteni, a fenyőnek 
ugyanis terülős gyökere van, 
nem megy mélyre, ezért sok-
kal könnyebben dől ki. Nyá-
ron megbeszéltük a család-
dal, hogy fölajánljuk – mond-
ta a szeged.hu-nak Hódi 
Antal, akinek baktói, Alkot-
mány utcai kertjéből érke-
zett a Klauzál térre Szeged 
idei karácsonyfája.

– Most még nagyon szép 
állapotban van, formás. Na-
gyon szeretjük, de úgy dön-
töttünk, ilyen formában még 
hasznosuljon – tette hoz-
zá Hódi Antal. A nyugdíjas 
férfinak az okozott a legtöbb 
gondot, hogy kit értesítsen a 
fölajánlásról.

– Fellapoztam a telefon-
könyvet, és végül sikerült ta-
lálni egy illetékest. Fügefával 
fogjuk pótolni, megbeszél-
tem már a szomszédommal, 
ad egy csemetét.

Baktóból érkezett a város  
idei karácsonyfája a Klauzál térre

A tizenöt éves fát lapzártánkkor már díszítették  
az adventi hetekre a Klauzál térre.  Fotó: Szabó Luca

1500 családot segítenek

Energiatakarékos égőket kaptak a rászorulók

A Szeged Város Közösségé-
ért Közalapítvány pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat 
támogatásával a Héra Alapít-
vány pályázatára, amelynek 
keretében a településen élő-
ket segítik energiatakarékos 
égőkkel.

Összesen 2,25 millió fo-
rint önerőt kell biztosítania 
a városnak. A pályázat segít-
ségével Szegeden élő, rászo-
ruló családok részére osz-
tanak ki 4500 energiataka-
rékos, 7,5 wattos LED-égőt, 
darabonként 1000 forint ér-
tékben. 

Egy család három égőt 
vehet át, így 1500 családot 
érint a program. Az égőket 
a lakhatási támogatásban 
részesülők, illetve a szoci-
ális bérlakásprogram nyer-
tesei kapják, azokat a hu- 

Zákány Mihályné kevés nyugdíját beosztva él. 
Nagyon örült az energiatakarékos égőknek, amelyekkel 

a villanyszámlán is spórolni tud. Fotó: Szabó Luca

Támogatta a közgyűlés Ká-
rász Anna kajakos lakás-
kérelmét, tudomásul vet-
ték, hogy Kardos Kálmán 
IKV-vezérigazgató kérte 
nyugdíjazását. A közgyűlés 
legfontosabb döntései:

• Szeged költségveté-
se stabil, úgyhogy nem kell 
a lakosságnak ingatlanadót 
fizetnie. A beruházások drá-
gábban valósíthatók meg a 
tervezettnél, a különbözetet 
önkormányzati önerőből kell 
fedezni. Emiatt egy fejlesz-
tés sem marad el.

• Kritikus terület a hul-
ladékszállítás az állami ku-
kaholding átláthatatlan mű-
ködése miatt. Kilépni nem 
lehet belőle, mert törvény 
kötelezi részvételre a tele-
püléseket. Egyetértés mu-

tatkozott arra, hogy decem-
berben előterjesztés formá-
jában kezdeményezzék a 
kormánynál az állami cég 
működésének felülvizsgála-
tát.

• Két bölcsőde bővítésé-
re pályázik az önkormány-
zat: új, nagyobb intézmény 
épül a Fülemüle utcában, 
ez váltja ki a Töltés utcait. 
Korszerűbb és nagyobb lesz 
a bölcsőde a Vitéz utcában 
is.

• A szociális bérlakások 
bérleti díja évi ezer forint-
tal emelkedik. Egy átlagos 
nagyságú szociális bérlaká-
sért jelenleg 25 ezer forin-
tot kell fizetni, és ez az ösz-
szeg emelkedik öt év alatt 
30 ezerre.

• Kardos Kálmán, az IKV 

Zrt. elnök-vezérigazgatója 
nyugdíjazását kérte, helyé-
re pályázat alapján választ-
ják ki az új igazgatót, akinek 
márciusi megválasztásáig 
Csarnó Zsuzsanna gazdasá-
gi igazgató vezeti a társasá-
got.

• Támogatták Kárász 
Anna kajakos lakáselhelye-
zés iránti kérelmét.

• A tápai Heller Ödön 
Művelődési Ház élére január 
1-jétől öt évre Terjékné Ka-
posi Andreát nevezték ki.

• Januárban, a magyar 
kultúra napján Szeged Kul-
túrájáért díjat kap Jakab Ta-
más színművész, Klebnicz-
ki György zongoraművész, 
zeneszerző és Patyi Zoltán 
népzenész, néptáncos, ko-
reográfus.

Nyugdíjba megy az IKV vezérigazgatója

Szeged gazdálkodása stabil 
ingatlanadó nélkül is

Voltak viták, de abban egyetértett a képviselő-testület, hogy közösen kell fellépniük  
az állami kukaholding problémás működése miatt. Fotó: Iványi Aurél

mán közszolgáltatási iro-
da ügyfélszolgálatán és az 
önkormányzat három kiren-

deltségén lehet átvenni az 
értesítőlevél leadása mel-
lett.

Baktóból Hódi Antal és családja ajánlotta fel fenyőjét az 
önkormányzatnak. Baktóból Hódi Antal és családja aján-
lotta fel a fenyőjét az önkormányzatnak. A helyére fügefát 
ültetnek. 
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Nem szegedi, de szegedivé vált Szilágyi Zsófia irodalom-
történész, az egyetem magyar irodalmi tanszékének veze-
tője. A szellemtudományok területén ritka, hogy valaki fi-
atal korában elérje a professzori címet, ahogyan Szilágyi 
Zsófia, akit az egyik legjelentősebb hazai Móricz Zsig-
mond-kutatóként tartanak számon. Oktat, kutat, szer-
keszt, kritikát ír. Nemrégiben vette át a Szépíró-díjat iro-
dalomkritikusi munkájáért. Vele beszélgettünk – elsősor-
ban és mindenekelőtt Szegedről.

– Hogyan került Szegedre? 
Hol dolgozott korábban? 
Mennyire volt tudatos vagy 
véletlenszerű, hogy Szeged-
re került? Min dolgozik itt, 
és mióta?

– A hatodik tanévemet 
töltöm a szegedi egyetem 
bölcsészkarán, a magyar iro-
dalmi tanszéken, most tan-
székvezető egyetemi tanár-
ként. Hívásra, nagyon meg-
tisztelő hívásra jöttem, és 
azt kellett végiggondolnom, 
vállalom-e a kétlakiságot, 
amelyben tíz évig már volt 
részem. Dolgoztam koráb-
ban Veszprémben, a Pan-
non Egyetemen, illetve Bu-
dapesten, az ELTE-n is, mi-
közben Budapesten élek 
már nyolcéves korom óta. 
Ha az ember ilyesmire vál-
lalkozik, nem csak azzal kell 
számolnia, hogy lejár majd 
órákat tartani. Már megta-
nultam, nem lehet úgy dol-
gozni egy egyetemen, külö-
nösen, ha valaki irodalmár 
és az élő irodalommal is fog-
lalkozik, hogy csak az óráit 

tartja meg és a hivatali te-
endőit látja el. Tehát azt kel-
lett eldöntenem, lesz-e erőm 
hozzá, hogy beépüljek egy 
újabb város kulturális életé-
be, megismerjem az itteni 
irodalmi hálózatot, az intéz-
ményrendszert, hogy tevéke-
nyen segítsem a működését. 
Most úgy érzem, ide kellett 
kerülnöm, valahogy ez volt 
a feladatom, bár bevallom, 

soha nem gondoltam, hogy 
egyszer Szegeden dolgozom 
majd. Nemrég tartottam 
előadást a Somogyi-könyv-
tárban, Móricz-kutatóként, 
Móricz Zsigmond és Szeged 
kapcsolatáról. 1923-ban 

nyilatkozta az író a követke-
zőt: „Debrecenben otthon 
vagyok, Vásárhelyen nagyon 
jól éreztem magam, de azt 
nem értem, hogy miért nem 
lakom Szegeden.” Valahogy 
így vagyok ezzel én is, nem 
értem, miért csak 2014-ben 
kerültem Szegedre, merre 
kóboroltam korábban.

– Mit tudott, gondolt 
előzetesen Szegedről? Mi-
lyen, a várost érintő élmé-
nyei voltak azt megelőző-
en, hogy ide érkezett?

– Mindössze két szegedi 
villámlátogatást tudok felmu-
tatni a szegedivé válásomat 
megelőzően, ami nevetsége-
sen kevés, eleinte mindenre 
rácsodálkoztam a városban. 
Voltak emberek, akikről vi-
szont tudtam, meg arról, ők 
hogyan kötődnek Szeged-
hez, és egy város nemcsak 

kövekből épül, hanem 
belőlük is, kultúrá-
ból, irodalomból, 
h a g y o m á n y -
ból. Ismertem, 
messziről, Ilia 
Mihályt. Fia-
tal irodalom-
történészként 
keresgélve, ho-
gyan érdemes 
ebben a szakmá-
ban megszólalni, 
Szajbély Mihály 
lett az egyik példa-
képem. Édesapám 
legjobb barátja Bellon 

Tibor volt, a szegedi népraj-
zos műhely egykori fontos 
alakja, és még folytathatnám 
a sort. A várost leginkább 
könyvekből ismertem, Gre-
csó Krisztián, Darvasi László, 
Szilasi László szövegei alap-
ján. A harmadik híd című re-
gényt már úgy olvastam el, 
hogy ide készültem, aztán 
megelevenedtek a könyvbéli 
helyszínek.

– Milyennek találja Sze-
gedet? Mi a legvonzóbb 
benne? Mi az, ami egyedi-
vé, más városoktól megkü-
lönböztethetővé teszi Sze-
gedet?

– Nagyon megszeret-
tem a várost. Furcsa volt 
megtapasztalni, de szinte 
azonnal valamiféle ottho-
nosságérzést adott. Próbál-
tam ezt azzal magyarázni, 
hogy alföldi lány vagyok – 

Cegléden születtem, és a 
nagyszüleim révén Kisúj-
szálláshoz és Tiszafüred-
hez is erősen kötődöm –, de 
nem tudom, hogy ez meg-

felelő magyarázat-e. Az a 
szép, átlátható városszerke-
zet, amelyet ugyan egy nagy 
tragédia hozott létre, szá-
momra nagyon vonzó, meg 

az is, ahogyan a szegediek 
szeretik a városukat. Eddi-
gi tapasztalataim szerint 
úgy büszkék rá, hogy köz-
ben nem akarják kisajátítani 
maguknak, befogadnak, és 
nem kirekesztenek. Örülnek 
annak, ha kötődik Szeged-
hez olyan is, aki távolabbról 
érkezett.

– Mi teszi Szegedet Sze-
geddé?

– Nyilván sok mindent fel 
lehetne sorolni a turistalát-
ványosságoktól – legyenek 
azok 

épületek vagy események – 
egészen a hársfaillatig, ame-
lyet nyaranta néhány napig 
lehet érezni a vasútállomás-
ról az egyetemre sétálva, 

vagy az alsóvárosi templom 
környékéig. Utóbbi az egyik 
kedvenc helyem Szegeden. 
De hadd legyek önző, és for-
dítsam át a választ az iroda-

lomra: nem sok magyar vá-
rost írtak meg olyan sokféle-
képpen és izgalmasan, mint 
Szegedet. Persze, sok min-
den ott van ezekben a mű-
vekben, a nyári, néma forró-
ság, a mindent belepő por, 
az elvágyódás és az örök visz-
szavágyódás is, de mégis, 
ma már úgy lehet végigsétál-
ni a városon, hogy közben az 
ember egyúttal remek irodal-
mi művekben is sétál.

– Mit gondol a város és 
benne az egyetem jövőjé-

ről?

– A város és az egye-
tem kizárólag együtt fejlőd-
het tovább, hiszen Szeged 
egyik legfőbb előnye és eré-
nye, hogy egyetemi város. 
Az egyetemnek pedig büsz-
kének kell lennie arra, hogy 
mindenféle hallgatói van-
nak, és mindenféle kutatói, 
tehát a bölcsészekre, a le-
endő tanárokra ugyanúgy 
büszkeséggel kell gondolni, 
mint az orvostanhallgatók-
ra vagy a természettudós-
nak készülőkre, az universi-
taseszmény jegyében. A vá-
rost a térképre nemcsak a 
technikai fejlesztések teszik 
fel, hanem az irodalmi mű-
vek is, a hasznosságot pe-
dig annyira jó lenne nagyobb 
távlatban szemlélni, lega-
lább itt, Szegeden.

Bod Péter

Ismertem, messziről, Ilia Mihályt. Fia-
tal irodalomtörténészként keresgélve, 
hogyan érdemes ebben a szakmában 
megszólalni, Szajbély Mihály lett az 
egyik példaképem. Édesapám legjobb 
barátja Bellon Tibor volt, a szegedi nép-
rajzos műhely egykori fontos alakja, és 
még folytathatnám a sort. A várost leg-
inkább könyvekből ismertem, Grecsó 
Krisztián, Darvasi László, Szilasi László 
szövegei alapján.

Nagyon vonzó, 
ahogyan a sze-
gediek szeretik 
a városukat. Úgy 
büszkék rá, hogy 
közben nem 
akarják kisajátí-
tani maguknak, 
befogadnak, és 
nem kirekeszte-
nek. Örülnek an-
nak, ha kötődik 
Szegedhez olyan 
is, aki távolabb-
ról érkezett.

Szilágyi Zsófia: Nem sok magyar várost írtak meg
olyan sokféleképpen és izgalmasan, mint Szegedet

Szilágyi Zsófia irodalomtörténész. Hat éve került Szegedre, s elmondása szerint a város azonnal otthonosságérzést adott neki. Fotó: Szabó Luca
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Regős Krisztina szegedi diákként ösz-
szesen nyolc alkalommal nyert orszá-
gos tanulmányi versenyt matemati-
kából vagy fizikából, köztük a Varga 
Tamás és a Budó Ágoston versenyt, és 
több mint harminc alkalommal szere-
pelt az első tíz között országos mate-
matikai, fizikai és kémia megmérette-
tésen, például az Arany Dániel, a Zrínyi 
Ilona, a Kalmár László és a Meleg Ist-
ván versenyen.

„Tíz-tizenegyedikes 
koromban dötöttem 
el, hogy építészmér-
nök leszek.”

Aktuális ● 7

Egy matematikai sejtés inspirálta

Regős Krisztina a pentaéderek (piramisok) geometriai és mechanikai tulajdonságait 
vizsgálta tudományos diákköri dolgozatában. A BME honlapjának úgy nyilatkozott, a 
hagyományos módszerek híve, amíg bírja kapacitással, papíralapon számolja ki a ma-
tematikai feladványokat, és csak a végső esetben hívja segítségül saját fejlesztésű szá-
mítógépes programját.

A műegyetemi építészmérnök-hallgató kutatását egy 50 éves matematikai sejtés 
inspirálta, amelyet John Horton Conway, a Princetoni Egyetem matematikusa, a szá-
mítógépes életjáték megalkotója fogalmazott meg. A brit kutató megfigyelései alap-
ján arra a következtetésre jutott, hogy nem léteznek úgynevezett monostatikus, azaz 
egy lapjukon vagy egy csúcson egyensúlyi helyzetbe hozható pentaéderek. Elgondolá-
sát fél évszázada nem igazolták, egészen mostanáig, ugyanis Regős Krisztina jelentős  
részeredményt ért el a bizonyításban.

– Hiszek abban, hogy Conway sejtése igaz, és néhány gyakorlati példa megtalálása 
után ezt sikerül egyértelműen bebizonyítanom. Nagyszerű oktatói gárda áll mellettem, 
amely eddig is mindenben segítette elképzeléseim megvalósítását, és bízom benne, 
hogy támogatásukkal további eredményeket érhetek el a pentaéderek vizsgálatában 
– mondta Krisztina. Oktatói szerint Regős Krisztina nemcsak kivételes és sokoldalú te-
hetség, de rendkívüli munkabírású és szorgalmú, s a választott témában kiemelkedően 
ötvöződik vizuális és matematikai tehetsége, építészeti érdeklődése.

Regős Krisztinát már a Fő fasori iskola negyedikeseként Szeged ifjú tehetsége díjjal tüntette ki a város

Egy 50 éves matematikai sejtés igazolásában ért el
jelentős sikereket az egykori radnótis gimnazista

A szegedi Regős Krisztina már általános iskolásként re-
álbeállítottságú volt, sorra nyerte a matematikaversenye-
ket. Még csak negyedikes volt a Fő fasori iskolában, ami-
kor Szeged ifjú tehetsége díjjal tüntette ki a város. A Rad-
nóti-gimnáziumban érettségizett, a műegyetemre vették 
fel. A 22 éves építészmérnök-hallgató különdíjas lett a kö-
zelmúltban az Országos Tudományos Diákköri Konferenci-
án, továbbá megkapta a műszaki tudományi szekció leg-
jobb előadója díjat. Ezzel elnyerte a jogot, hogy munkáját 
a Magyar Tudományos Akadémián is bemutathassa, ahol 
az ország négy OTDK-prezentációs díjának egyikével jutal-
mazták.

– Már az általános iskola 
második osztályától kezdve 
számos matematikaverse-
nyen vettem részt. Harma-
dikos koromban első helye-
zést értem el az országos 
Curie Matematika Emlék-
versenyen, az Országos Lo-
gikaversenyen, városi és 
megyei matematikaverse-
nyeken és az Abacus pont-
versenyében. Ezeken kí-
vül több kisebb versenyen 
is részt vettem, például Te-
ki-Totón, a Bendegúz verse-
nyein – mondta lapunknak 
Regős Krisztina, aki a Fő Fa-
sori Általános Iskolába járt, 
amely 2008-ban vette fel 
Gregor József nevét.

Az anyukája és Bihar-
váriné Prolok Ágota 

adta az alapokat

– Biharváriné Prolok Ágo-
ta tanító néni nagy gonddal, 
szeretettel és odaadással ta-
nított az első osztálytól kezd-
ve. Nagy hatással volt rám 
édesanyám is, aki matema-
tikatanárként rengeteget 
foglalkozott velem a verse-
nyekre való felkészülés so-
rán. Minden versenyre elkí-
sért, és nagyon sokat tanul-
tam tőle az évek alatt – me-
sélte. Szabadidejében, már 
ami még maradt, sportolt és 
zongorázott. Ritmikus sport-
gimnasztikában csapatver-
senyeken sokszor ért el do-
bogós helyezést társaival. 
Zongorázni a Király-König 
Péter Zeneiskolában tanult. 
2007-ben, negyedikes ál-
talános iskolásként Szeged 
ifjú tehetsége díjjal tüntette 
ki a város.

Ábrahám Gábor, 
Tigyi István, 
Mike János, 
Róth Márton

Regős Krisztina a Szege-
di Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnáziumban érettségi-

zett a hatosztályos speciá-
lis matematika tagozaton, 
ahol Ábrahám Gábor és 
Tigyi István, később pedig 
Mike János volt a matema-
tikatanára.

– Róth Márton osztály-
főnököm is volt, és szin-
tén sokat tett azért, hogy 
jó légkörben és közösség-
ben töltsük el a hat évet 
a gimnáziumban. Szeren-
csésnek érzem magam, 
mert részt vehettem Bu-
dapesten Pósa Lajos ma-
tematikus hétvégi tehet-
séggondozó táboraiban, az 
egy évfolyammal alattam 
járó zseniosztály több tag-
jával együtt. (2017-ben a 
Radnóti-gimnázium 12. M 
zseniosztálya 4,98-os átla-
got ért el az érettségin, mi-
vel az összesen kapott 146 

osztályzatuk közül csak há-
rom volt négyes – a szerk.) 
A táborokban más megkö-

ságtudományi Egyetem Épí-
tészmérnöki Karán a mű-
szaki irány mellett művé-
szettel is foglalkozhat.

Gimis közösség 
a műegyetemen

– Nem gondoltam külföldi 
tanulmányokra, mivel na-
gyon kötődöm a családom-
hoz, és nem szerettem vol-
na messzire költözni. Sze-
rencsésnek mondhatom 
magam, hogy még mind 
a négy nagyszülőm aktív 
életet él, és velük is szíve-
sen töltöm az időmet. Szo-
ros kapcsolatom van a két 

testvéremmel, akik szintén 
a Radnóti-gimnáziumba jár-
nak. Az osztálytársaim kö-
zül még kilencen a BME-re 
jöttek, így a jól kialakult kö-
zösség meg tudott maradni 
a gimnázium után is. A kül-
földi tanulás vágya bennem 
is megvan, ezért egy év 
múlva szeretnék egy Eras-
mus-félévet tölteni Olasz-
országban – fogalmazott 
Krisztina.

Szeged ideális 
és biztonságos

Hogy milyen távoli célja van 
Regős Krisztinának?

– Jelenleg az MTA–BME 
Morfodinamikai Kutatócso-
port tagjaként tanárom, Do-
mokos Gábor mellett érde-
kes kutatásokba láthatok 
bele. Szeretném az egye-
tem mellett folytatni azt 
a kutatómunkát, amelyet 
eddig végeztem, és dok-
tori címet szerezni a dip-

loma után. Tavaly nyáron 
egy szegedi irodánál, idén 
pedig Budapesten voltam 
szakmai gyakorlaton, aho-
vá szívesen várnak visz-
sza a későbbiekben. Jól 
érzem magam Budapes-
ten egyetemistaként. Még 
nem döntöttem el, hol sze-
retnék majd élni és csalá-
dot alapítani. Kedvelem a 
nagyvárosokat, amelyek-
ben minden téren sok a le-
hetőség, és Budapestet ép-
pen ezért szeretem egyete-
mistaként, viszont egy csa-
lád, a gyerekek számára 
biztonságosabbnak és ide-
álisnak gondolom Szege-
det. Nem túl nagy ahhoz, 
hogy a mindennapokban 
sok időt kelljen tölteni az 
utazással, a belváros na-
gyon szép és nyüzsgő, Új-
szegeden pedig meg lehet 
találni a nyugodt, csendes 
lakókörnyezetet – mondta 
Regős Krisztina.

Szabó C. Szilárd

Regős Krisztinát a matematika mellett kiskora óta érdekelték a kreatív dolgok és a rajzolás.  
Egyenes út vezetett a műegyetemre, ahol a műszaki irány mellett művészettel is foglalkozhat. Fotó: BME/Philip János

zelítésből tanulhattuk a 
matematikát, ami, úgy gon-
dolom, az életben is más 
gondolkodásmódot adott 
nekünk. A tanulmányai-
mat segítette a mindenna-
pi sport és a Szeged Tánc-
együttesben töltött négy év 
is – hangsúlyozta Krisztina, 
aki tíz-tizenegyedikes korá-
ban döntötte el, hogy épí-
tészmérnök lesz. Nemcsak 
azért, mert a matematika 
és a fizika állt hozzá a leg-
közelebb, hanem mert kis-
kora óta érdekelték a kre-
atív dolgok és a rajzolás. 
Elmondása szerint a Bu-
dapesti Műszaki és Gazda-
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Mit látunk, hol járunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum és a Fortepan fotógyűjteményéből

Szeged első automobiljától a papírjaguárig
Ma már nehezen tudjuk elképzelni, hogy volt idő, amikor 
még át lehetett hajtani autóval a Dóm és a Klauzál téren, 
vagy lehetett parkolni az Árpád téren. Szeged autós utca-
képe az elmúlt évtizedekből. A Móra Ferenc Múzeum és a 
Fortepan fotógyűjteményéből válogattunk.

Szeged első automobilja 
1904-ben érkezett meg, szé-
pen fel is virágozták, csodájá-
ra jártak az emberek. A fotón 
Brauswetter Ottó tulajdonost 
és unokatestvéreit, Kubissy 
Máriát és Bélát láthatjuk. Na-
gyot ugrunk az időben: a hat-
vanas években már nem je-
lentett ekkora szenzációt az 
autók felbukkanása Szeged 
utcáin, így a Mars téren sem.

A Klauzál tér és Kárász 
utca környékén járunk a het-

venes évek végén, valamint 
éjszakai pompájában sze-
repel a Szeged Nagyáruház 
az 1980. decemberi fotón. 
1981-ben nemcsak szocia-
lista autót, hanem gyalogo-
sokat és a háttérben a Sze-
gedi Nemzeti Színházat is lát-
hatjuk. Az időutazás egészen 
1990-ig tart, amikor is old-
timer autók találkozóját tar-
tották Szegeden. 
(Szöveg: Móra Ferenc Múze-
um, fotók: MFM és Fortepan)

Odessza városrész, 
a Vedres utca 1964-ben. 
Egy FSO Warszawa parkol 

a panelrengetegben. 
Fotó: Fortepan/Lechner 

Nkft.

Az 1904-ben készült felvételen Szeged első automobilja, amelynek a veteránautó-szakértő sem tudja a típusát. 
A volánnál Brauswetter Ottó, aki Brauswetter János híres szegedi órásmester fia volt

Az egykori Marx tér az 1960-as években. 
A Moszkvics 402 mellett motorkerékpárok sorakoznak, köztük Pannóniák

Veterán autók felvonulása 1990 júliusában Szegeden. Az első autó márkáját nem ismerjük, 
mögötte egy Rolls Royce Silver Shadow Convertible

Lada, Wartburg és Trabant 1980 decemberében 
a Szeged Nagyáruház előtti parkolóban. Fotó: Enyedi Zoltán

Egy Renault 10-es húz el a gyalogosok mellett 1981-ben. 
A háttérben a színház, 

az út szélén egy Lada 1500-as parkol. Fotó: Enyedi Zoltán

Az 1970-es évek végén járunk. Klauzál téri sorminta: Dacia 
1300, Zastava 1300, Trabant 601, Škoda 100, Trabant 601

Valamikor a hetvenes években a dóm háta mögött: Trabant 
601-es, Lada 1500-as, Lada 1200-as, Škoda 1000MB, 
Trabant 601-es, Opel Rekord A és Lada 1200-as parkol
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Az alapkérdés valójában az volna, miért nem 
valósulnak meg azok a fejlesztések, válto-
zások az egészségügyben, az oktatásban, a 
szociális ellátásban, amelyek – szemben az 
országos retorikával – tényleg a családok 
megtartóképességét erősítenék.
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az 
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesz-
tett formában adja közre.

Béla bácsi mosolya
Béla bácsi mosolya villant föl 
bennem a szomorú hír halla-
tán. Csak néztem a fényké-
pét az újságban, és nem tud-
tam másra gondolni. Bűvölt 
az a csodálatos, szinte kisfi-
ús, tevékeny élete gyönyörű-
ségeiben kiteljesedett, bol-
dog mosoly. Béla bácsi maga 
volt a megtestesült harmónia. 
A test és a lélek egybeková-
csolódott egysége. Aki ismer-
te vagy csak szót váltott vele 
– lenyűgözte. Aggódtunk érte, 
mert gyengélkedett. Elment. 
Közel egy évszázadot töltött el 
közöttünk ez a csöndes sza-
vú, szerény ember. Isten ál-
dotta képességeinek soka-
ságával nem hivalkodott. Tet-
te a dolgát csendesen, „szé-
pen, ahogy a csillag megy az 
égen”. Kitűnő matematikus 
volt az iskolában, a tornában 
megerősödött karjainak tulaj-
donította a hátúszásban, ked-
ves úszásnemében elért ered-
ményeit, mert nevetve mesél-
te, hogy „a lábaimmal csak 
rugdalódzom a vízben”. Szülő-
városában, Orosházán ismer-
kedett meg a víz csodálatos 
sportlehetőségeivel. Vízilab-
dázott, és úszásban az ország 
legkiválóbbjai közé emelke-
dett. Még sokan emlékeznek 
a Kádas–Csapó–Bánki trió-
ra. Kertészmérnöki végzettsé-
gét doktorátussal tette teljes-
sé. Szakágának pedig az ön-
tözéstechnikát választotta. A 
gyermekszerető fiatalember 
tanár lett. Az 1960-as évek 
elején ismerkedtünk meg a 
Csongrád megyei művelődé-
si osztályon. A mezőgazda-
sági gyakorlati foglalkozások 
szakfelügyelője volt. Kollégái 
szerették és nagyra becsülték 
a kiváló, okos és segítő szán-
dékkal közelítő szakembert. 
Ötvenedik évéhez közeledve, 
1968-ban három országra ki-
terjedő balkáni turistakörút-
ra invitált. Elfogadtam, és ko-
moly elmélyüléssel terveztük 
meg minden napunkat.

Az együtt töltött három hét 
minden szépsége és gazdag-
sága mellett Bánki Horváth 
Béla embersége, őszintesé-
ge, okossága volt számomra 
a legnagyobb szerzett érték. 
Majd évtizedekre elsodort 
bennünket egymástól az élet. 

Ő iskolában tanított, és évtize-
deken át minden nyáron úsz-
ni tanította a gyermekeket. 
Boldog volt, mert nagyon sze-
rette őket. A felismert tehet-
ségeket szakedzőkhöz irányí-
totta. A szenior úszósportban 
elért kitűnőségét, világnagy-
ságát az újságok emleget-
ték. Majd most, amikor már 
nincs közöttünk, fogjuk érté-
kelni igazi nagyságát. Nekem 
mesélte, hogy 2017-ben, a 
nagyszerű Duna Aréna sely-
mesen lágy és gyors vizében 
négy világbajnoki aranyérmet 
szerzett. Ezt tekintette sport- 
élete zárókövének. Mindany-
nyian ismertük, szerettük, be-
csültük. Itt élt, járt-kelt közöt-
tünk az örök mosolyú, szerény 
ember, olyan volt, mint bárki 
más a városban. És mégis, 
ebben a közülünk való em-
berben olyan kvalitások rej-
tőztek, amelyek láttán elámu-
lunk. Gyakori vendége volt a 
szegedi Közéleti Kávéháznak. 
Megcsodáltuk bemutatott 22 
világ- és 29 Európa-bajnoki 
aranyérmét. Átvehette a Ma-
gyar Érdemrend lovagkereszt-
jét és a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjének polgári ta-
gozata kitüntetést. Városunk 
a Szegedért Alapítvány fődíjá-
val ismerte el kiválóságát. Lo-
gikusan szerkesztett előadá-
sait hallgatva a magyar nyelv 
tökéletes birtoklása és irodal-
mi stílusa mindannyiunk szá-
mára zsinórmérték marad. 
Lezárult Béla bácsi földi éle-
te. Hiánya döbbent rá ben-
nünket, hogy milyen értéke-
ket adott nekünk. Siratja sze-
rető felesége, két leánya és 
három unokája. Mi is gyászo-
lunk, mert nagyon szegények 
lettünk Nélküled.

Béla bácsi, nyugodj béké-
ben!

Zenei József

A templom egerei fényűzőbb életet éltek
A létező legjövedelmezőbb 
befektetés lehetne a sze-
génység és a tudatlanság 
felszámolására költeni adó-
forintjainkat. Sajnos az „új-
kori” gyermekvédelem, jobb 
híján, újratermeli a nyomo-
rúságot. Herczog Mária szo-
ciológus, gyermekvédelmi 
szakember nem véletlenül 
van lesújtó véleménnyel a 
kormány jól fényezett szo-
ciális és gyermekvédelmi 
intézkedéseiről, és úgy ál-
talában szegénységpoliti-
kájáról. Különösen az utób-
bi tíz év egymásra rakódott 
bűneivel, mert, ahogy az 
egészségügyet és az okta-
tást, a gyermekvédelmet is 
elrohasztották.

Az állami gondozott 
gyermekek sorsáról és kilá-
tásairól szeretnék néhány 
gondolatot megosztani az 
olvasókkal.

Korai sorsom a II. világ-
háborúban kezdődött. Alig 
voltam négyéves, amikor 
1945. február 2-án elveszí-
tettem apámat Budapest 
ostromakor. Hősi halált 
halt. Ez idő tájt talán még 
a templom egerei is fény-
űzőbb életet éltek, mint az 
én csonka családom. Jó 
anyám hadiözvegy lett há-
rom kiskorú gyerekkel.

És persze miért is ment 
volna minden jól a nincste-
lenségben és a fene nagy 
szabadságban (már ami 
bennünket, gyerekeket ille-
tett), ami rengeteg csavar-
gásra adott időt és alkal-
mat, mígnem egyszer csak 
állami gondozásba kerül-
tem. Talán ez volt életem 
legnagyobb szerencséje, 
mert sejtelmem sincs, ho-
gyan alakult volna az éle-
tem a továbbiakban, ha 
nem „emeltek” volna ki. 
Azért is, mert ebben az 
„idilli” helyzetben, amelybe 
kerültem, kiváló pedagógu-
sok neveltek bennünket és 
vigyáztak ránk.

De hová is kerültem?
Akkor azt hittem, hogy a 

világ végére, pedig csak egy 
kis szabolcsi faluba, Tisza-
dobra, gróf Andrássy Gyulá-
nak a háború alatt kirabolt 
és tönkretett tizenkét tor-
nyú kastélyába. Tudomá-

som szerint a felszabadu-
lás után ez volt az első ál-
lami gyermekotthon, 1946-
tól 2007-ig funkcionált. Ma 
is nosztalgiával gondolok 
vissza a kastélyban eltöl-
tött öt évre (1953–1958), s 
erről egy regényre való tör-
ténetet tudnék mesélni.

Én, aki már túl vagyok 
életem nagyobbik részén 
(több a múltam, mint a jö-
vőm), egy hosszú és kalan-
dos életúton, mondhatom: 
az élet már megtörtént ve-
lem. Csak emlékezem. Kü-
lönben is, egyszer minden-
kit utolér, amit maguk mö-

gött hagy, mert amik va-
gyunk és amik leszünk, 
annak része múltunk is.

Múltam része, hogy Bé-
késcsabán születtem, és 
az is, hogy kölyökként (12 
évesen) végleg eltávoztam 
a családi fészekből, de ma-
gától a családtól sohasem. 
Sajnos az öttagú család-
ból már csak a húgom él, 
és én. A húgom Mátészal-
kán, az én családom pedig 
60 éve Szegeden. Itt végez-
tem felsőbb iskoláimat, és 
miután a feleségem tősgyö-
keres szegedi, itt teleped-
tünk le.

A sok jó tiszadobi pe-
dagógusból mindenkit név 
szerint kellene megemlíte-
nem, de erre nem vállalko-
zom. Egyetlen kivételt azért 
teszek, mindjárt elnézést 
kérve a többiektől.

Évtizedeket vártam, 

hogy írhassak egy számom-
ra igaz emberről. Nagy Pál 
nemcsak a tanárom volt, 
hanem talán egy ideig 
apám helyett apám is. Ti-
szadobon sok jól képzett 
(vagy ösztönösen „ráér-
ző”), elhivatott pedagógus 
állt a gyermekhad (ez át-
lagosan minimum kétszáz, 
az ország minden részéből 
idesereglett gyereket jelen-
tett) rendelkezésére. A sok 
kiváló ember között volt a 
művelt, empatikus, rend-
kívül intelligens, sokoldalú 
és emberséges Nagy Pál, 
aki arra adta a fejét és az 

életét, hogy mások tudatát 
felemelje a magasba, egye-
nesbe tegye lelki világukat 
és életüket. Mert a jó em-
ber ilyen: önzetlen, min-
den lelki és szellemi ere-
jét arra áldozza, hogy má-
sok (mi, tudatlan kölykök) 
gyarapodjanak. Ilyen volt ő, 
egy igazi ember! Akit, mió-
ta megismertem, példaké-
pemnek tekintek.

Sokan még mindig 
nem tudták levetkőzni régi 
gúnyájukat, azaz a közvé-
lemény még most is rossz 
úton jár. Pejoratívan keze-
li és értelmezi az amúgy is 
rossz helyzetbe került gye-
rekek státusát. Azért ne fe-
lejtsük: nem a gyerek a hi-
bás, amiért slamasztiká-
ban kell felnőnie, hanem a 
felnőttek! Csak remélni me-
rem (bár a tények az ellen-
kezőjét sejtetik), gondolva 
a jövő generációjára (közöt-
tük jóval több mint 20 ezer 
állami gondozott és ennél 
is több csellengő, csavargó 
gyerekre), hogy bizonyára a 
mostani fiataloknak is van 
vagy lehetne Pali bácsijuk. 
Mert a jó pedagógus – túl 
az eddig elmondottakon – 
öntudatra ébreszti diákjait, 

életre szóló leckét ad nekik 
önállóságból, barátságból 
és az igazi emberi értékek-
ből.

Nekem szerencsém 
volt, de csak azért, mert 
harcoltam, akartam a vál-
tozást, a jót. Egy életen át 
tanultam (ma sem szégyel-
lek könyvet venni a kezem-
be), és sokat és keményen 
dolgoztam ötven éven át. 
Ötvenöt éve élek házasság-
ban. Van egy nagy lányom, 
közgazdász (akár a szülei), 
és három unoka, valamint 
Laura dédunokám örven-
deztet ez idáig. A szélesebb 

értelemben vett családom 
jól van, de a mai helyzetet 
tekintve nincsenek irigylés-
re méltó helyzetben.

Országunkban sok a 
gond: a nevelőszülőség 
nehéz szakma. Nincs elég 
szakember, a tárgyi felté-
telek is nagyon szűkösek. 
Együtt nézve a tényeket – 
siralmas.

Az alapkérdés valójá-
ban az volna, miért nem 
valósulnak meg azok a fej-
lesztések, változások az 
egészségügyben, az okta-
tásban, a szociális ellátás-
ban, amelyek – szemben 
az országos retorikával – 
tényleg a családok megtar-
tóképességét erősítenék.

Induljunk ki abból: min-
denki felelős a másikért, 
mindenki tehet a másikért. 
Akár annyival, hogy állítja, 
mint én: százszor is talp-
ra lehet állni, mindig van 
kiút! Csak akarni kell – 
de nagyon. És ha ez nem 
elég, példának itt vagyok 
én, együtt a családommal. 
Mert elég embernek lenni 
ahhoz, hogy jót cseleked-
jünk.

Kutnyik Pál

Valahol Európában Somlay Artúrral a főszerepben
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REMEKELT A SZEGEDI TE-
KÉS. A férfi teke csapatszu-
perliga őszi utolsó, 11. fordu-
lójában a Szegedi TE 5–3-ra 
verte a Ferencvárost úgy, hogy 
a hatszoros világbajnok Kiss 
Norbert (a képen) 703 fát ért 
el. Ez kiemelkedő eredmény-

nek számít a sportágban, sa-
ját elmondása szerint hosszú 
pályafutása során ez mind-
össze a hatodik alkalom volt, 
amikor sikerült elérnie. Az új-
szegedi teke- és bowlingcent-
rumban egyébként övé a pá-
lyacsúcs, amelyet 735 fával 
tart a szegedi klasszis.
PUHALÁK LEMARADT. Bár 
a bő keretben még szerepelt 
a neve, az utolsó szűkítésnek 
„áldozatul esett” Puhalák Szi-
dónia, a Győri Audi ETO szege-
di születésű, BL-győztes bal-
szélsője, így a játékos nem 
lesz ott a női kézilabdázók ma 
kezdődő olimpiai kvalifikáci-
ós világbajnokságán. A Japán-
ban sorra kerülő eseményen 
a legjobb hét közé kerülés a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
elvárása a válogatottal szem-
ben, Pálinger Katalin szakmai 
alelnök úgy fogalmazott: fia-
tal, tehetséges és jól motivált 
a csapat, képes elérni a kitű-
zött célokat. Hozzátette: válo-
gatottunk a következő olimpi-
ai ciklusra lesz igazán érett, 
akkor várhatunk el kiemelke-
dő eredményeket. Most a leg-
jobb hét közé kerülés a cél, 
vagyis az, hogy versenyben 
maradjunk az olimpiai kvalifi-
kációs sorozatban, ehhez bi-
zonyos esetekben a nyolcadik 
és kilencedik hely is elegendő 
lehet.

ÜSTÖKÖSÖK. A Kézilabda 
Szeged SE U12-es csapata 
aranyéremmel tért haza az 
Üstökös Kupáról, miután a 
szegedi házidöntőben, nagy 
csatában 17–15-re legyőzte 
a Szeged KKSE együttesét. A 
KSZSE U11-es együttese az 
ötödik helyen végzett, emel-
lett egy egyéni sikernek is 
örülhettek: Horváth-Fock Re-
gina (a képen) gólkirály lett.

A csúcson hagyta abba a kick-boxot a szegedi nyomozó

Világbajnokként búcsúzott Busa Gabriella
Visszavonult a versenyzés-
től Busa Gabriella (képün-
kön fehérben), aki az októ-
beri light-contact, low-kick 
és K1 kick-box világbajnok-
ságon nyert aranyát követő-
en úgy döntött: befejezi pá-
lyafutását. A Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
nyomozójaként dolgozó 31 
éves nő az után döntött így, 
hogy először állhatott fel 
húgával, Andreával együtt 
a dobogó felső fokára egy-
azon világversenyen.

Busa Gabriella 2017-ben, 
a nagy sikerrel megrende-
zett budapesti világbajnok-
ságon nyert először ara-
nyat, és mindjárt kettőt is: a 
light-contact és a kick-light 
szakágak női 50 kilogram-
mos küzdelmei során is di-
adalmaskodott, adta hírül a 
Magyar Kick-box Szövetség.

A szegedi klasszis így 
címvédőként érkezett az ok-
tóberi, szarajevói vb-re, és 
light-contactban megismé-
telte világbajnoki sikerét. 
Testvére, a háromszoros 
Európa-bajnok, 26 eszten-
dős Busa Andrea a 60 kilós 

súlycsoportban bizonyult a 
legjobbnak, ezzel a magyar 
válogatott felnőtteknél elért 
mindkét győzelme a Busa 
nővérek nevéhez fűződött.

A törökországi Antalyá-
ban rendezik a pointfigh-
ting, kick-light, full-contact 
és zenés formagyakorlat  
vb-t. Ezen Gabriella is indult 
volna kick-lightban, a bosz-
niai siker után azonban úgy 
döntött: nincs tovább.

– Minden adott arra, 
hogy befejezzem – jelentet-
te ki. – Azt mondják, hogy 

a csúcson kell abbahagyni, 
és én most azt érzem, elér-
tem, amit kellett, amit sze-
rettem volna, amiről gyerek-
ként álmodoztam. Sikerült 
megvédeni a címem, emel-
lett olyan még soha nem 
fordult elő, hogy Andreával 
mindketten nyertünk egy vi-
lágversenyen. Fantasztikus 
ez is, plusz engem választot-
tak a legjobb női versenyző-
nek, azt hiszem, ennél nin-
csen feljebb. Ráadásul nem 
is leszek fiatalabb, és na-
gyon megviseli a szerveze-

temet a fogyasztás. Tavaly 
volt egy sérülésem az Eb-n, 
az elődöntőben elszakadt a 
vádlim, amiben valószínű-
leg a fogyasztás is közreját-
szott, és eltört az orrom is. 
Nem szeretnék ugyanilyen 
sérüléseket kockáztatni az-
zal, hogy elindulok Antalyá-
ban, mert ha ott nem sikerül-
ne nyernem, újabb két évet 
kellene várni, hogy tényleg a 
csúcson hagyjam abba. Ez a 
tökéletes pillanat.

A háromszoros világ-
bajnok 22 éve ismerkedett 

meg a sportággal testneve-
lő tanár szülei hatására. A 
kick-boxolást ezalatt csak 
egyszer szakította meg két 
és fél évre akkor, amikor 
végzett a rendőrtiszti főis-
kolán, elkezdett dolgoz-
ni és mellette nekifogott a 
jogi egyetemnek. Akkor úgy 
érezte, a sport már nem fér 
bele. Később viszont annyi-
ra hiányzott neki a kick-box, 
hogy újrakezdte, és 2013 
óta folyamatosan a váloga-
tott tagja.

A megyei főkapitány-
ság gazdaságvédelmi osztá-
lyán nyomozóként dolgozó 
Gabriella imádja a munká-
ját. Szereti, hogy szakterü-
lete nehéz, összetett ügyek-
kel találkozik, és sokat kell 
gondolkodni, ezzel együtt 
a rendőrnő nem akarja ott-
hagyni a kick-box világát 
sem.

– Nem fordulhat elő, 
hogy ne sportoljak, és sze-
retnék benne maradni a 
kick-box körforgásában is. 
Szerintem edzőként próbál-
kozom majd, de ezek egye-
lőre még távolabbi tervek – 
tette hozzá.

Vasárnap itthon játszik a Maróczy Géza SE

Közel volt a bravúr
Tíz csapat részvételével, megemelt díjalappal kezdődött 
a sakk csapat NB I., amelyben az első két forduló után a 
címvédő Nagykanizsa vezet. A mezőnyben ott van a szege-
di Maróczy Géza SE is.

A szegedi együttes az első 
fordulóban közel volt a bra-
vúrhoz, hiszen csupán 6,5–
5,5-re kapott ki az ASE Paks 
együttesétől, majd a máso-
dik körben 9–3-as veresé-
get szenvedett a Tungsram 
Aquaprofit Nagykanizsa SK 
ellen, amely nem mellékesen 
áprilisban sorozatban 11. al-
kalommal megnyerte a baj-
nokságot. Az első két játék-
napnak a The Aquincum Ho-
tel Budapest adott helyet.

– A legfontosabb célunk 
a bajnokság rangjának eme-
lése. Ennek érdekében meg-
háromszoroztuk a díjalapot, 
amelynek felosztásánál fi-
gyelembe vesszük a női és 
az ifi sakkozók szerepelteté-
sét, illetve a válogatottságot 
is. Ami a távlatokat illeti: jö-
vőre szeretném elérni, hogy 
egy névadó szponzor bevo-
násával szuperligának hív-
hassuk, majd azt, hogy pár 
év alatt Európa öt legerő-
sebb bajnoksága közé kerül-
jön a magyar – mondta Sza-

bó László, a Magyar Sakk-
szövetség elnöke a szövet-
ség tájékoztatása szerint.

Az első két forduló után a 
Nagykanizsa vezet 4 csapat-
ponttal és 15,5 táblaponttal, 
a budapesti Morihana PSE 
(4; 15) a második, a szom-
bathelyi HVSE-Infraplan (4; 
14) a harmadik. A szegediek 
(0; 8,5) a tizedik helyen állnak 
a tízcsapatos mezőnyben, 
a másik megyei együttes, a 
Duocor-Makói SVSE a nyolca-
dik (1; 10).

A Maróczy Géza SE-nél 
az első két fordulóban Nagy 
Dániel, Tésik Csaba, Kopasz 
Róbert, Péczely Sebastian 
Zsombor, Gál Tamás, Szaj-
bély Zsigmond, Tubak Dá-
niel, Kelemen Dávid, Vályi 
Adél, valamint az szerb Bran-
ko Damljanović, Miloš Stan-
ković és Dejan Nestorović 
kapott lehetőséget. A csapat 
a 3. fordulóban vasárnap 11 
órától a Kőbánya SC-t látja 
vendégül a Szent-Györgyi Al-
bert Agórában.

Első lett a Romanian Open Squashon

Rangos versenyt nyert
a szegedi Hoffmann Péter

A szegedi Vidux Tisza 
Squash SE versenyzője, Hoff-
mann Péter nyerte a Roma-
nian Open Squash fallabda-
verseny A kategóriáját. A 
28 éves játékos pályafutása 
legnagyobb fordítását vitte 
véghez a fináléban.

Négy év alatt másodszor nyer-
te meg a Romanian Open 
Squash elnevezésű fallabda-
versenyt Hoffmann Péter, a 
szegedi Vidux Tisza Squash 
SE sportolója. A kolozsvári, A 
kategóriás megmérettetés fi-
náléjában honfitársát, Boros 
Dávidot győzte le hatalmas 
csatában, öt szettben.

– A döntő után nehéz volt 
szavakba öntenem az érzé-
seimet, mert egész pályafu-
tásom legnagyobb fordítását 
vittem véghez. Dávid a szet-
teket tekintve 2–1-re veze-
tett, majd a negyedik játszmá-
ban három, az ötödikben pe-
dig négy meccslabdája volt. 
Mind a hetet hárítottam, így 
végül hetvennégy perc alatt 
megnyertem a finálét. Életem 
egyik legszebb pillanata volt! 
A nézők között rengeteg bará-

Hoffmann Péter a kolozsvári dobogó tetején. 
Fotó: Romanian Open Squash

tom, tanítványom is ott ült, kü-
lön öröm, hogy a végén velük 
együtt ünnepelhettem – me-
sélte a román utánpótlás-vá-
logatottak edzőjeként is dol-
gozó Hoffmann.

A Romanian Open Squas-
hra több mint száz sportoló 
nevezett. A férfiaknál a profik-
nak szóló PSA-torna mellett A 
és B, a nőknél csak A kategó-
riában rendeztek versenyt.

– A profiknál válogatottbe-
li csapattársam, Farkas Ba-
lázs győzött, neki is remek, öt-
szettes fináléra volt szüksége 
ehhez egy egyiptomi tehetség 
ellen. Egyre nívósabb a ko-

lozsvári verseny, és ezt nem 
csak a nevezések száma mu-
tatja. Egy minden igényt kielé-
gítő klubban rendezték meg 
az első fordulók meccseit, 
majd a végjáték egy plázában, 
üvegpályán zajlott. A profi kö-
rítésnek köszönhetően sok 
néző előtt játszhattunk, szá-
momra mindig különleges így 
pályára lépni – tette hozzá 
Hoffmann.

A Vidux Tisza Squash SE 
sportolóira ma is vár egy ran-
gos verseny: a budapesti City 
Squash Clubban rendezik 
meg a férfi csapatbajnokság 
első fordulóját.
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím,  
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: december 4. 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: Én a Tiszának és Marosnak szögében élek álmodón. A nyertes: Fehérváry Tiborné. Gratulálunk!

ÍGY KÉSZÜL A MAGÁNY
Időpont: december 2., hétfő 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont

A Pedagógiai esték soro-
zat vendége ezúttal Bánki 
György pszichiáter, aki a ma-
gány kialakulásának gyer-
mekkori útjairól beszél majd. 
„Én a magányt úgy definiál-
nám, mint egy olyan átható 
élményt, amikor azt hiszem, 
nincs, aki átérezze az érzé-
seimet; nincs, aki igazán 
lássa és tükrözze a szemé-

lyemet; nincs, aki kielégítse 
az igényeimet; nincs, aki ké-
szen álljon a saját világké-
pét akár félretenni, hogy ki-
bontakozhasson az enyém; 
és nincs, aki mindeközben 
meleg érzelmekkel elfogad-
ja a puszta lényemet. Nincs 
olyan, akinek fontos vagyok. 
Pontosabban: én nem hi-
szek benne, hogy van. Ha az 
orrom előtt áll, ha kitart mel-
lettem, ha mindent megtesz, 
én akkor sem tudok bízni 
benne, és figyelem, mikor 
árulja el igazi szándékait. Azt 
hiszem, ez a magány” – állít-
ja Bánki György.

MIÉRT FÉLNEK AZ EMBE-
REK AZ ÉNEKLÉSTŐL? 
Időpont: december 3., kedd 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Pedagógiai esték évzáró 

előadásának vendége Tóth 
Árpád karnagy, egyetemi és 
középiskolai tanár, a buda-
pesti Csíkszerda improvizá-
ciós kórus vezetője. Miért 
félnek az emberek az ének-
léstől? Mit lehet tenni azért, 
hogy „éneklőbb emberek” 
legyünk? Tóth Árpád megál-
modója és főszervezője a kó-
rusok éjszakájának. Rend-
szeresen tart továbbkép-
zéseket Magyarországon, 
Németországban, Szlovákiá-
ban, valamint vendégtanár-

ként Kínában és Dél-Koreá-
ban is. 2010-ben Artisjus-díj-
jal tüntették ki.

RÖGTŐL SZÍVIG 
Időpont: december 6., pén-
tek 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Korinda együttes Rögtől 
szívig című lemezének be-
mutatókoncertje. Az esten a 
moldvai csángó dallamokon 
túl alcsíki székely, valamint 
gyergyói és bukovinai román 
népzene is megszólal. Egyes 
számokban megőrizték a 

gyűjtéseken hallható eredeti 
hangzásvilágot, míg máshol 
többet adtak hozzá saját ze-
nei gondolataikból.

TÁNCKÉPEK 
Időpont: december 6., pén-
tek 17 óra
Helyszín: Reök-palota
Kortárs fotográfusok tánc- 
művészeti képeiből nyílik 
tárlat a Reök-palotában. A 
TáncKépek című kiállításon 
a balettől a néptáncon át 
a kortárs tánc sokféle va-
riációjáig jelennek meg a 
műfajok az alkotásokon. A 

tánc ábrázolása ősidők óta 
foglalkoztatja a művésze-
ket, hiszen egy tünékeny, il-
lékony pillanatot kell meg-
örökíteni. A REÖK és a Ma-
gyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft. közös 
kiállításának képein össze-
sen negyvenöt fotós külön-
böző érzelme és hangula-
ta mutatkozik meg a fala-
kon, miközben a lépéseket 
és a mozdulatok energiá- 
ját ragadják meg a lehe-
tő legpontosabban. A több 
mint hetven képből álló tár-
lat 2020. január 19-ig lát-
ható.

BÖDÖN PIAC
Időpont: december 7., szom-
bat 9 óra
Helyszín: Szeged Plaza
Szeged egyik legkedveltebb 
vására helyi gazdákkal és 
kézművesekkel. Sajtok, lek-
várok, szörpök, pesztók, fű-
szerek és sütik, valamint 
gyerekjátékok és ünnepi de-
korációk.
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november 16-án: Vida Andor 

Veszelovszki Daniella, Makk 
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Horváth Dániel és Börcsök Edi-
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Kornélia Mária, Bürgés Szil-

veszter és Miskolczi Orsolya.

GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.) 
Ha szerelmi élete még 
mindig gödörben volna 

is, családjában vigaszt 
találhat. Szintén otthon lelhet 
megnyugvásra a munkahelyi 
stressz közepette. Egészsége 
ingatag lehet. Vigyázzon ma- 
gára!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Most még inkább vigyáz- 
nia kell a nyelvére, mint 

korábban. Számoljon el 
tízig, mielőtt a párjához, a mun- 
katársaihoz, esetleg a főnö- 
kéhez szólna – rosszul. A fe- 
szültséget sportolással ve- 
zesse le.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Az év vége közeledtével 
felszaporodhat a mun- 

kája. Figyeljen oda egész- 
ségére, a stressz és a hideg 
veszélyes kombináció! Ha 
eleget foglalkozik családjával, 
remekül érezheti magát.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Ha szingli és lelke ün- 
neplőbe öltözik, meglel- 

heti párját. A családban 
viszont folytatódhat a nehéz 
időszak, amit tetézhetnek 
a karácsonyi előkészületek 
izgalmai. Lazítson egy kicsit!

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Lehet, hogy 
nincs kedve párjával 
beszélgetni, s talán jobb 

is, mert csak összeveszne 
vele. A sok munka mellett is 
próbálja követni szokásos 
napi- és étrendjét, hogy egész- 
ségét megőrizhesse!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 
22.) Szerelmi életébe 
még beleférhet egy 
szép év végi románc. 

Munkájában mintha nem 
becsülnék meg kellőképpen. 
Talán megkísérelhetne fizetés- 
emelést kérni. Egészsége 
rendben lehet.

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Ha az esküvőjére 
készül, ne riadjon meg 
 a felmerülő nehézsé- 

gektől. Ha nyugodt ma- 
rad, minden jól sikerülhet. 
Családjában viszont feszült-
ség alakulhat ki, s azt 
nehezebb lehet kezelnie.

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)  
A figyelmet, amelyre vá- 
gyik, nemcsak a párjától, 
hanem munkájában is 

megkaphatja, mert most 
mintha nélkülözhetetlenné  
vált volna. Egészségére tovább-
ra is fokozottan ügyeljen.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Egész évi kemény 
munkája most hoz- 
hatja meg anyagi ered- 

ményét, miközben tovább- 
ra is óriási lendülettel dol- 
gozhat. Családjában a prob- 
lémák lassan elkezdhetnek 
megoldódni.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Családjában komoly 
konfliktusok adódhat- 

nak, amelyek megoldása 
elsősorban Önön múlhat. Igye- 
kezzen higgadtnak maradni, 
és ne feledje, rokonai szeretik 
Önt. Néha hallgasson rájuk! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.)  Munkájában kicsit 
lassulhat a tempó. Így 
felszabaduló idejét és 

energiáit fordítsa család- 
jára! Türelemmel és megér- 
téssel közelítsen rokonai felé, 
így oldhatják meg együtt a 
gondokat.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ha az elmúlt idő- 
szakban kellőképpen 
odafigyelt rokonaira, 

mostanra megtehették 
az első lépéseket a családi 
harmónia visszaállítása felé. 
Önt ez ügyben még mindig sok 
tennivaló várhatja.

A GEDÓ-KERT ÁRNYAS KERTHELYISÉGE 1912-BEN.  
A mai általános iskola helyén álló egykori nyári vendéglőt 
és tánchelyet az 1880-as évek végén Kis Csúri József nyi-
totta meg az Arany Potykához néven. A mulató akkor híre-
sedett el Gedó-kertként, amikor lánya, Kis Csúri Rozália 

feleségül ment Gedó Mártonhoz, aki elsősorban bormé-
rő és hajótulajdonos volt, közben pedig a szegedi hajó-
sok betegsegélyező és temetkezési egyletét is vezette. A 
vendéglő az 1920-as évek végéig maradt a család birto-
kában. Nevüket egy egész városrész őrzi. Forrás: MKVM

Időjárás-előrejelzés Szegedre: télies idő

ARÉNA – SPORTMAGA- 
ZIN
December 2., hétfő, 19.25 
Minden Szeged sportéle-
téről – eredmények, sike-
rek és kudarcok, sportolói 
portrék.

KÖRÚT – KULTURÁLIS, 
KÖZÉLETI MAGAZIN
December 3., kedd, 19.25
A szegedi karácsonyi vásár 
titkai – kinn a vásárban és 
benn a stúdióban. JÁTÉK!

SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR 
MAGAZIN
December 4., szerda, 19.25
A hét embere a hét témájá-
ról két újságíró kérdéseinek 
kereszttüzében.

SZAVALATOK A SZABAD-
BAN – IRODALMI ÖSSZE-
ÁLLÍTÁS
December 6., péntek,  
19.25
Őszi versek őszi tájban – 
elmondják szegediek, akik 
szeretik a költeményeket.

November 30.
szombat

December 1.
vasárnap

December 2.
hétfő

December 3.
kedd

December 4.
szerda

December 5.
csütörtök

December 6.
péntek

10/5
 Andor, 
András 

6/0
Elza 

6/1
 Melinda, 

Vivien

1/–1
 Ferenc, 

Olívia

0/–3
Barbara, 
Borbála  

0/–5
Vilma 

–1/–5
Miklós

képviselői fogadóóraezen a napon történt

DECEMBER 2., HÉTFŐ 
Ménesi Imre: 15.00 (Idő-
sek Klubja, Kossuth L. sgt.  
115.)
DECEMBER 3., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 
(SZTE Kossuth Zsuzsanna 
Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola, Kodály tér 1.)
Szénási Róbert: 16.00–
17.00 (Petőfitelepi Művelő-
dési Ház, Fő tér)
DECEMBER 4., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 
(Polgármesteri Hivatal Tápéi 
Kirendeltség, Honfoglalás u. 
73.)
Dr. Binszki József: 17.00 
(Francia utcai Fiókkönyv- 
tár)
Hekáné dr. Szondi Ildi-

kó: 14.00–15.00 (30/963-
8137, Képviselői Iroda, Kiss 
Ernő u. 3.)
Szénási Róbert: 16.00–
17.00 (Tarján Infó Közösségi 
Pont, József A. sgt. 132.)
Tóth Károly: 16.00 (Dózsa 
György Ált. Isk., Osztrovszky 
u. 1.)
Mihálik Edvin: 17.00–18.00 
(Odesszai Fiókkönyvtár, Szé-
kely sor 11.)
DECEMBER 5., CSÜTÖR- 
TÖK
Dr. Fodor Antal: 16.00–
16.30 (Béketelepi óvoda, 
Napos út 16.)
DECEMBER 7., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–
14.00 (L. É. T.  Egyesület, 
Csongor tér 1. )

Merry Christmas!, azaz Bol-
dog karácsonyt! – így szólt 
az első, telefonra küldött szö-
veges üzenet. A boldog kará-
csonyt kívánó, első szöveges 
üzenetet 1992. december 
3-án küldte el számítógépéről 
a Vodafone GSM hálózatán a 

22 éves brit szoftverfejlesztő, 
Neil Papworth egy munkatár-
sa, Richard Jarvis Orbitel 901-
es telefonkészülékére. Vá-
laszt nem kaphatott, ugyanis 
az első, sms-ezésre is hasz-
nálható mobilt csak 1993-
ban dobta piacra a Nokia.

anyakönyvi 
Hírek

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2019. december 5-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: Szeged, Széchenyi tér 10., házasságkötő terem.

A közmeghallgatás témái:
1. A szegedi távhőszolgáltatás fejlesztési lehetőségei az alternatív 

energiagazdálkodás területén
Előadó: dr. Kóbor Balázs, a Szegedi Távfűtő Kft. 

ügyvezető igazgatója
2. A távhőszolgáltatás fejlesztésével és az alternatív energiagaz-

dálkodással kapcsolatos állampolgári észrevételek
3. A választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

által felvetett egyéb közérdekű kérdések és javaslatok

1992. december 3-án küldték el az első sms-t


