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A levegő tisztaságáért tüntettek
Fiatalok követelték az élhető környezet biztosítását a jövő nemzedékei számára.

3.

Felülvizsgálja
a MÁV az új
menetrendet?
Tiltakoznak az
utasok, mert a
döntő többség
rosszul jár a
változtatással.

4.

Találkozott egymással a múlt
és a jövő
Díszdiplomás
és pályakezdő
pedagógusokat
köszöntöttek
a városházán.

10.

Megvédte
ólomsúlyú
elsőségét
Sorozatban tizenötödik alkalommal
országos bajnok a
szegedi Nagy Péter
súlyemelő.

Játékkal és tánccal ünnepelték
a megfiatalodott Belső-Tarjánt
Megfiatalodott Szeged második legrégebbi lakótelepe.
Elkészültek Belső-Tarján új közterei, játszóterei, parkjai,
kutyafuttatói, fogadóterei, és piac létesült a Retek utcai
boltnál.
– Harminc éve lakom itt a Tarján széle utcában, megéltünk
már pár változást, de most igazán szép lett a környékünk
– mesélte Várszegi Ferencné Ági a megszépült Belső-Tarján
szombati átadóünnepségén. Az asszony felidézte, hogy az
ablakuk alatti beton játszótér kúp alakú mászókáján hogyan
kapaszkodott fel a lánya, mialatt ő a negyedik emeleti ablakból aggódva figyelte. Később a vasjátékok eltűntek, s az
újabbakon már az unokájával játszott, de az is tíz éve volt.
Örülnek a szép széles térköveknek, amelyeken kényelmesen
lehet sétálni. Főleg a kültéri fitneszeszközök tetszenek, amiket ő is használ, és ismerősei kerékpárral járnak oda mes�szebbről edzeni. Egyet hiányol: a kutyásoknak egy táblát,
amely figyelmezteti őket, hogy póráz nélkül ne sétáltassanak
ebet a háztömbbelsőben.
Az öt és fél éves Balázs édesapjával érkezett a térre;
minden mászókát kipróbált, és el is magyarázta, melyikre
hogyan érdemes felhúzni magunkat. Közben egy bátor leányzó az új sárkány belsejébe bújt be, majd a hintákra ült
fel.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Tarján
önkormányzati képviselői közül Mészáros Tamás köszöntötte az ünneplőket, majd a Suhancok táncegyüttes szórakoztatta a közönséget.
Folytatás az 5. oldalon

A régi játszótér mellé új játszóeszközöket szereltek fel, sőt szabadtéri fitneszparkot is létesítettek.
Utóbbit a fiatalok rögtön az ünnepség után tesztelték is. Fotó: Iványi Aurél

Karácsonyi fényekben
pompázik a város

Az ünnepi fények különleges patinát adnak Szegednek. Fotó: Menyhárt Luca

A szegedi az egyik legjobb karácsonyi
vásár Magyarországon az utazomajom.
hu utazási portál szerint, amely a szalmalabirintusra, a több mint 500 négyzetméteres Dóm téri korcsolyapályára és a tíz emelet magas óriáskerékre
hívta fel a figyelmet összeállításában.
Szeged karácsonyi fényekben pompázik: harminchárom helyszínen gyulladtak fel az ünnepi fények. Csak a Dugonics téri fényszarvasban 12 ezer LED
világít, s három fényvillamos suhan a
városban. Péntekenként tűzzsonglőrök
szórakoztatnak a Dóm téren, szombatonként fénnyel festik meg a fogadalmi templomot, vasárnaponként pedig
gyertyát gyújtanak az óriás adventi koszorún.
Bővebben a 2. és 4. oldalon

A szegedi Varga Endre
kapta az Év Alapítója díjat
Közép-Kelet-Európa egyik
legnagyobb kockázati tőkealapjának
elismerését
kapta a szegedi DicomLab
alapító tulajdonosa. Varga
Endre (képünkön) szakmai
tudásával, üzleti érzékével
és hozzáállásával, az általa vezetett vállalkozás pedig kiváló teljesítményével
nyújtott kiemelkedőt. Olyan
navigációs technológiát
fejlesztenek, amely
kiszámíthatóbbá,
biztonságosabbá
és gyorsabbá teszi a fogászati
implantológiát.
A megoldás
sikerességét bizo-

nyítja, hogy Európában minden órában elvégeznek egy
olyan műtétet, amelynél az ő
eszközüket használják.
Írásunk a 6. oldalon

Fotó:
Szabó Luca
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ERŐS MONDAT. Varga Judit olyan csatár a NER-ben, Orbán kormányában, aki arra bír fókuszálni, hogy minél jobban
és mindenáron kiszolgálja a hazug diktatúrát. Tóth Ilona újságíró (Kolozsvári Szalonna)
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Ajándékcsomagok, mézeskalács házak, cipősdoboznyi szeretet, egy tál meleg étel

Sok rászoruló számára tehetik
emlékezetessé az ünnepet
Az SZKT csokit gyűjt a Széchenyi téren lévő adventi trolin,
Petőfitelepen mézeskalács házakat árvereznek el, a ferencesek és a Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány meleg
ételt oszt, a város pedig négyszáz rászoruló gyermeknek
ad ajándékcsomagot.
Szeretetcsomagokkal
és
tűzifával szeretne idén is
száz hátrányos helyzetű, rászoruló családot meglepni
a Mosolykommandó bohócdoktor szolgálata Szegeden
és környékén. Az akcióhoz
cégek és magánszemélyek
felajánlásait várják – elsősorban tartós élelmiszert,
csokoládét és új, bontatlan
játékokat.

Csokigyűjtő akció
Jótékonysági csokigyűjtő akciót hirdetett a Szegedi Közlekedési Társaság. December 7-én, 14-én és 21-én

16.30 és 20 óra között a
Széchenyi téren (Híd utca)
lévő adventi trolin várják a
Karitáció Alapítvány bohócdoktoraival az adományokat. Akik pénzbeli adomán�nyal (minimum ezer forint)
is támogatják a bohócdoktorokat,
kedvezményesen
vásárolhatják meg az SZKT
2020. évi falinaptárát.
Szőregen december 13án délután 4 órakor adják
át a művelődési házban a
városi
ajándékcsomagokat. Ekkor ingyenes ruhaosztás is lesz a Karitáció
Alapítvány közreműködésével. December 14-én este

Cipősdoboz-akció
A cipősdoboz-akcióban az adományozónak el kell döntenie, hány év körüli rászoruló lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékot. Az ajándékcsomagot legkésőbb december 19-ig kell eljuttatni a cipősdoboz-gyűjtő helyek
valamelyikébe. A szegedi gyűjtőpontok listája: Baptista Gyülekezet (Hétvezér u. 5/b), Goods Market (Kálvin
tér 3–4.), IH Rendezvényközpont (Felső Tisza part 2.),
Maros Irodaszer Szakáruház (Maros u. 29.), Meló-Diák
(Honvéd tér 5/b), Plazma Pont (Kígyó u. 4. és Mikszáth
Kálmán u. 20–22.), Vascular Plazma (Dóm tér 1–4.),
SZTE BTK HÖK (Egyetem u. 2.), Koch Sándor Csongrád
Megyei TIT (Kárász u. 11.), Mind-Diák Szövetkezet (Mérey u. 21., fszt. 1.), No1 Club (Kölcsey u. 11.), OIL! Benzinkút (Fonógyári út 18.).

dokat. Elsősorban a gyermekeknek kedveskednek édességgel, játékokkal, ruhákkal.
Az önkormányzat harminc
ajándékcsomagját is átvehetik itt azok, akiknek elsősorban tartós élelmiszerekre
van szükségük.

A város ajándéka

Karácsonyi szeretetcsomagokkal lepi meg a rászoruló családokat
a Mosolykommandó bohócdoktor szolgálata Szegeden.
6 órakor a Rózsák terén az
adventi gyertyagyújtás alkalmával adják át a Karitáció Alapítvány bohócdoktorainak a Szőregen gyűjtött
csokikat. Másnap lesz a VI.
szőregi Mikulás-futás. A nevezési díjakkal a Szivárvány
Autizmus Közhasznú Egyesületet támogatják a szervezők. Ugyanekkor tartják
a kupakgyűjtést a Gemma
Központ javára.

nak gyakori vendégei voltak
az évben. Mintegy harminc
rászorulót várnak, akik ajándékcsomagot is kapnak. A
Boldogságfalva Közhasznú
Alapítvány december 30-án
oszt ételt és ad csomagot az
Anna kútnál annak az 500
rászorulónak, aki felmutatja a jegyét, melyet valamely
karitatív szervezetnél kapott.
Az egy tál meleg étel mellett
tartós élelmiszert is kapnak
a rászorulók.

Meleg étel
Az alsóvárosi ferences plébánián december 23-án
este 7 órakor ünnepi vacsorával várják azokat, akik a
szerzetesek ingyenkonyhájá-

Mézeskalács házak
kalapács alatt
Petőfitelepen régi hagyomány, hogy a helyiek édes
tésztából elkészítik a lakó-

A levegő tisztaságáért tüntettek Szegeden

és középületek mását. A
mézeskalács házakat a december 20-i telepi karácsonyi ünnepségen árverezik
majd el. A bevételből húsz
rászoruló petőfitelepi család számára állítanak ös�sze ajándékcsomagot, és
az Acél utcai idősek otthonának lakóit lepik meg süteményekkel. Az adományozást a mézeskalács házak árverésén befolyt ös�szegen túl Szénási Róbert
önkormányzati képviselő a
saját képviselői alapjából
is támogatja.
Az Ágota Alapítvány a
Csongor téri közösségi házában látja vendégül december 18-án a rászoruló csalá-

Az önkormányzat saját rendezvényét városházi karácsony néven huszonhetedik
alkalommal rendezi meg a
Szegedi IH Nkft.-vel, a Délmagyarországi
Gyermekés Ifjúsági Alapítvánnyal, a
Magyar Vöröskereszt szegedi szervezetével, valamint
a Petőfi Sándor Művelődési Házzal és a Tatradol Travel Bt.-vel közösen. A karácsonyi ünnepséget december 19-én 11 és 13 órakor
tartják a városházán, ahol
350 rászoruló gyermek kap
ajándékcsomagot,
fejenként tízezer forint értékben.
Ugyanezen a napon tartják
a díszteremben a toledói
karácsonyt is, amelyen átadják a Szeged amerikai
testvérvárosának 1500 dolláros (mintegy félmillió forint) adományából vásárolt ajándékcsomagokat. Az
idei ünnepségen húsz család negyven gyermeke vesz
majd részt, akik értékes
ajándékokat kapnak.
Szincsok György

Tetemes rész volt
Nemesi-kampánya a Fidesz
facebookos költésében

A levegő tisztaságáért tüntetett Szegeden a Fridays for
Future (Péntekkel a jövőért)
mozgalom szegedi szervezete. November 29-én világszerte tiltakozó akción hívták fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

Az RTL Klub híradójában kiszámolták, hogy összesen 100
milliót költött a Fidesz facebookos kampányaira az önkormányzati választásokon. Figyelemre méltó „teljesítményt”
nyújtott a szegedi kampánycsapat, amely tetemes részt
vállalt a pénzszórásból.

Szeptemberben a Széchenyi térről a Dugonics térre,
most az újszegedi ligetből a
Kárász utcára sétáltak a klímakatasztrófa ellen küzdő
szervezet aktivistái és szimpatizánsai. Célkitűzésük a
globális felmelegedés elleni
küzdelem, az élhető környezet biztosítása a jövő nemzedékei számára. A mostani
akció középpontjába a levegő tisztaságát állították.
A demonstráción az ak-

96 millió forintból közel 9 millió forint. Elsőre nem tűnik soknak, de ha a Fidesz teljes facebookos kampányköltéséhez
viszonyítjuk, akkor jelentős összeg a 9 millió.
A pártok közül magasan a Fidesz költötte a legtöbbet, az
összes ellenzéki párt fizetett ki ennyit Facebook-hirdetésekre. Igaz, a 100 milliós összeg azért „csak” ennyi, mert Tarlós
István egy forintot sem költött a Facebookon, miközben Karácsony Gergely 30 milliót fordított erre a célra. A pártok listáján a Momentum áll a második helyen, ők 28 millió forintot szántak Facebook-hirdetésekre. A szegedi fideszes kampánycsapat 9 milliós költése annak fényében minősül pénzszórásnak, hogy Nemesi Pál még 40 százalékot sem ért el
az önkormányzati választáson. Ellenfele, Botka László csak
783 ezer forintot költött, mégis utcahosszal nyert.

A klímakatasztrófa ellen küzdő szegedi aktivisták. Fotó: Szabó Luca
tivisták mellett a Waldorf-iskola diákjai és a Háztartási
Hulladékcsökkentésért Csoport tagjai is részt vettek.

Sebesi Emma, a mozgalom
szegedi szervezője a szeged.
hu-nak elmondta, a mostanihoz hasonló nagyobb akciót

tavasszal rendeznek, de kisebb megmozdulásokat –
például szemétszedést – addig is terveznek.
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Szabó Sándor a parlamentben kérdezte a minisztert

Felülvizsgálja-e
a MÁV az új menetrendet?
Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő írásban és szóban is kérdéseket intézett a parlamentben Palkovics László innovációs és technológiai
miniszterhez a Budapest–
Szeged-vasútvonal menetrendjének tervezett változtatásával
kapcsolatban,
amellyel az utasok döntő
többsége rosszul járna.
Azóta tart a zúgolódás, amióta nyilvános lett az új vasúti menetrend, amely december 15-től érvényes. A
legtöbben a Budapest–Szeged-vasútvonalon bevezetendő változásokkal elégedetlenek, amely az ütemes
menetrend
szétverésével
járna. Úgy tűnik, a módosítással ad a MÁV, de sokkal
többet vesz el gyakorlatilag a
teljes vonaltól.
Épp ezért írt levelet Botka László polgármester Homolya Róbertnek, a MÁV elnök-vezérigazgatójának, és
ezért indított el petíciót a
kecskeméti Szövetség a Hírös Városért Egyesület, amelyet már több ezren írtak alá.
A szegedi polgármester leveléhez és a kecskeméti kezdeményezéshez csatlakozott Szabó Sándor, Szeged
szocialista
országgyűlési

Forrás: kozlekedesiklub.blog.hu

jelentősen felborzolta a kedélyeket. Hangsúlyozta: miközben két vonatpárnál 18

A MÁV-Start Zrt.
új menetrendi terve a Budapest–
Szeged-vasútvonalon jelentősen
felborzolta a kedélyeket.
perccel tervezik rövidíteni a
menetidőt Budapest és Szeged között úgy, hogy egyetlen helyen sem állna meg a
vonat a két végállomás között, aközben a többi járat
több idő alatt lenne kénytelen ugyanezt a távot meg-

cséretes a 72 perc időnyereség, de mindeközben tizennyolc vonatnak okoz
296 perc időveszteséget
– hangsúlyozta a képviselő, aki szerint a vasúttársaságnak előbb fel kellene
mérnie az utasok igényeit,
s csak utána dönteni.
Szabó Sándor arra volt
kíváncsi:
• Felülvizsgálják-e a Budapest–Szeged-vasútvonalon tervezett menetrendi módosításokat annak érdekében, hogy a jól bevált
ütemes menetrendet a MÁV
fenntartsa a jövőre nézve
is?
• A fenntartható közlekedés fejlesztése, valamint

Az utasok döntő többsége rosszul járna az új menetrenddel. Fotó: Szabó Luca
képviselője, aki hétfőn szó- tenni, mivel Kecskemét és az ütemes és rövidebb mebeli kérdést intézett a parla- Szeged között egy vágány netidő érdekében tervezi-e
mentben Palkovics
a kormány a Kiskunfélegyháza
László innovációért és technológiáés Szeged közötti 60 kilométeért felelős minisz4 vonatnál az időnyereség
terhez.
res szakasz kétA
képviselő
vágányúsítását
egyebek
mellett
és a pályasebes18
vonatnál
az
időveszteség
elmondta, hogy a
ség 120 km/h-ra
MÁV-Start Zrt. új
emelését?
menetrendi terve a Buda- fut, tehát a vonatoknak be
Jelenleg 80, illetve 100
pest–Szeged-vasútvonalon kell várniuk egymást. Di- km/h-val közlekedhetnek a

72 perc

296 perc

Szabó Sándor
a parlamentben.
vonatok, de a vaspálya állapota miatt vannak lassújelek, azaz sebességkorlátozások a fönti szakaszon.
Palkovics László miniszter helyett Schanda Tamás,
az ITM államtitkára válaszában egyebek mellett elmondta, a kormány számára kiemelten fontos a megyei jogú városok versenyképes vasúti elérhetőségének
javítása, amit szerinte az új
menetrendben a napi két
pár szegedi InterCity gyorsításán túl számos fejlesztés
bizonyít. A szegedi IC gyorsítása az államtitkár szerint
azt jelenti, hogy a 2 óra 22
perces menetidejű ütemes
IC-vonatokkal szemben az új
járatok alig több mint 2 óra
alatt fogják megtenni a főváros és Szeged közötti távolságot. Schanda elmondta,
a rövidebb menetidő az üzleti céllal utazók és az egyetemisták napirendjéhez igazodó csúcsidőszaki indulással és érkezéssel biztosít
versenyképes alternatívát a
közúti egyéni közlekedéssel
szemben.

Vélemény
Oktatási vébé
Játsszunk el a gondolattal, hogy egészségügyi és oktatási világbajnokságot rendeznek Magyarországon. Épül öt-hat világszínvonalú iskola, ugyanennyi hipermodern kórház, hoznak bele tanárokat, orvosokat, és vásárolnak beléjük minden
eszközt, amire szükség van. Az egyik iskola átadójára meghívnak tizenegy Nobel-díjast, akik tartanak egy-egy előadást a diákoknak a megnyitó napján, reggel nyolctól este hatig.
A miniszterelnök ellátogat ide, és pihegve, szuszogva belemondja a kamerába, miközben erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai tanítókkal smúzol, hogy évtizedekig mondták a károgók, nem lehet ilyen iskolákat építeni, de ez egy
komoly ország. Ha tízmillió ember nem képes ezt megcsinálni, akkor zárjuk be a boltot. A tanárok pedig mosolyogva,
pezsgőspoharukat szorongatva helyeselnek, és bíznak abban, hogy majd lesz ilyen náluk is, mert nemzetmegtartó erő
a jó iskola. És mert nem akarjuk bezárni a boltot.
Sajnos ez nem történhet meg, merthogy nincs oktatási
és egészségügyi világbajnokság, de még Európa-bajnokság
sem. Szuszogás közben pedig nem oktatásról kell beszélgetni, hanem – az oktatás fontosságához képest – csupa
kulturálatlan sületlenségről.
Az oktatás műfajában a „világbajnokságok” nem néhány
hétre korlátozódnak, nem cirkuszi rendezvények, ahol szurkolni lehet, és ha nem nyerünk, nem történik semmi. Ez a
„világbajnokság” meghatározza a jövőnket, ezen múlik a
bruttó hazai össztermék, a nemzeti vagyon. Az oktatás sikerességét, az itt elért eredményeket napi szinten megmérik,
versenyeztetik, ha mások nem, azok a nemzetközi vállalatok, amelyek a jól képzett munkaerő miatt keresnek fel régiókat, vagy éppenséggel a hiánya miatt mennek el onnan. És
akár tetszik, akár nem, ez az ország nem működik nélkülük.
Nem véletlenül mondják, hogy minden oktatásra költött
forint hármat fial. Az oktatás a legjobb nemzeti befektetés,
csak jól felépített rendszerben kell elkölteni a pénzt. A jól
felépített
rendszernek pedig része a jól
Nem véletlenül mondképzett pedagógus,
ják, hogy minden okvalamint a szabad
tatásra költött forint
tankönyvválasztás.
hármat fial. Az oktaÉs még valami. Mintás a legjobb nemzeden országban, ahol
ti befektetés, csak
komolyan elszánták
jól felépített rendmagukat arra, hogy
szerben kell elköltenemzetstratégiai ágani a pénzt.
zatnak tekintenek az
oktatásra, azzal kezdték, hogy igyekeztek a legjobbjaikból tanárokat faragni. Ezt
viszont meg kell fizetni, ezen nem lehet spórolni.
A gyerekeink jövőjéért felelős pedagógusok átlagosan
nem keresnek kétszázezer forintot, ha ezt a pályát választják. A jelenleg regnáló hatalom mindenben nemzetiként
próbál tetszelegni, amiben csak lehet, de abban nem eléggé nemzeti, hogy tisztességes bért adjon azoknak, akik az
életünket megmenthetik, és azoknak, akik a gyerekeinket
tanítják. Szánalmas paradoxon.
De maradjunk most a tanítóknál. A pedagógusok tüntettek november 30-án, ők fenyegetnek sztrájkkal, ha nem teljesülnek a követeléseik januárig. A követeléseik egyértelműek: béremelés, a munkaterhek csökkentése, a pályakezdő
pedagógusok támogatása, a hatéves gyermekek kötelező
beiskolázásáról szóló szabályozás és a szakképzési törvény
visszavonása.
Tüntetnek, de nem hallják meg őket. Ha a tanárainkat
nem vesszük komolyan, akkor kit akarunk komolyan venni?
Meddig használja még ki a hatalom, hogy a pedagógusok
nem csak piaci alapon pedagógusok? Meddig élnek vissza
azzal, hogy a tanárok sztrájkja a gyerekek, a jövő rovására
megy, ezért csak a legvégső esetben, fájdalmas szívvel nyúlnak ehhez az eszközhöz? Mikor értik már meg végre, hogy
a tanári hivatás lelkiismereti szakma, és a pedagógustársadalom nem szabad préda?
Itt tessék nemzetinek lenni!
Cservenák Zoltán
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Díszdiplomás és pályakezdő pedagógusokat köszöntöttek a városházán

Találkozott egymással a múlt és a jövő
ezért is választotta a tanári pályát. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett
biológia–testnevelés
szakos tanári diplomát. Először
a Madách Imre Általános Iskolában, majd a tanárképző főiskolán tanított. Büszke
arra, hogy sok tanítványa választotta a testnevelő tanári
pályát.
Szécsi Patrícia frissen

Szécsi Patrícia

Díszdiplomás pedagógusok a városházán. Fotó: Menyhárt Luca
92 díszdiplomás pedagógust és 51 pályakezdő óvodapedagógust és tanárt köszöntött a városházán Nagy Sándor
alpolgármester.
– Azokat a pedagógusokat,
akiket most ünneplünk, évtizedeken át hívta a csengő, hogy oktassák, neveljék
a gyermekeket. A munkájuk
példa lehet azoknak a fiataloknak, akik most ismerkednek ennek a hivatásnak

a szépségeivel – mondta
ünnepi beszédében Nagy
Sándor. Az alpolgármester 92 díszdiplomás pedagógust és 51 pályakezdő
óvodapedagógust és tanárt
köszöntött a városházán.
Idén negyvennégy pedagó-

gus kapott arany díszoklevelet (ők 50 éve vették át
diplomájukat),
tizenöten
gyémánt oklevelet (60 éve),
huszonheten vas oklevelet
(65 éve), hatan pedig rubin
oklevelet (70 éve). Az ünnepeltek nevében a vasdiplomás Gyuris Imre mondott
köszönetet. Hangsúlyozta:
itt és most a dicső múlt és
az ígéretes jövő találkozott

Lángra lobbantották
a hit gyertyáját a Dóm téren
Az ünnepi esemény a Szegedi Nemzeti Színház adventi
kvartettjének énekével kezdődött, majd Szabó Sándor
országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket.
– Karácsony hangulata beköltözött a városba, már mindenütt kigyúltak az ünnepi fények. Advent időszakában érdemes egy kicsit megállnunk,
és végiggondolni, mi történt
idén, és milyen céljaink lesznek jövőre.
Kiemelte: fontos, hogy legyenek céljaink, higgyünk
azokban, és cselekedjünk a
megvalósításukért.
– Ha tiszteljük és megbecsüljük egymást, akkor nagy
dolgokra vagyunk képesek.
Hiszek abban is, hogy a szeretet megsokszorozódik. Hiszem, hogy Szeged sok min-

Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Vincze Délia,
a Szegedi Evangélikus Egyházközség lelkésze
gyújtotta meg Szeged óriás adventi koszorújának első,
a hitet szimbolizáló gyertyáját a Dóm téren.
denben jó példával jár elöl az
ország más városai előtt, hiszen sok karitatív szervezet
működik városunkban, és az
önkormányzat is egyedülálló szociális hálót működtet –
hangsúlyozta a képviselő.
– Szeretteink az igazi támaszaink, beragyogják a

napjainkat. De fontos, hogy
a tengernyi fény között meglássuk az igazi fényt, Istent is
az életünkben, hogy ne csak
a karácsonyfa tetején égjen
a fény, hanem a szívünkben
is, amikor egymásra nézünk
– hangsúlyozta Vincze Délia
lelkész.

Korom Kati keramikus segítségével készíthettek maguknak ünnepi díszeket és ajándékokat az érdeklődők a Tarjáni Infopontban, ahol az
idősebbek arról is meséltek a fiataloknak, milyen volt gyermekkorukban a karácsony, hogyan
zajlott az ünnepi készülődés és
ajándékozás. Az alapanyagokat
díjmentesen biztosította a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány. Fotó: Szabó Luca

egymással. Az önkormányzat minden díszdiplomás
pedagógusnak 25 ezer forint elismerést adott a díszoklevél mellé.
Szabó József ötven éve
vette át testnevelő tanári
diplomáját, ezért arany díszoklevelet kapott. Lapunknak
elmondta, hogy sokat sportolt az iskolában, nagyon jó
testnevelő tanárai voltak,

Szabó József

végzett pedagógusként a
Dózsa György Általános Iskolában helyezkedett el.
Gyermekkora óta készült
a tanári pályára. Jelenleg
napközis tanárként dolgozik. Elmondta, hogy nagyon
felemelő volt látni az idős
pedagógusokat, akik évtizedekig álltak a katedrán.
Patrícia is ilyen pályát szeretne befutni.

Ünnep óriáskerékkel, jégpályával
A december 24-ig tartó karácsonyi hetek programsorozatában a Széchenyi tér a
karácsonyi vásárról, a forralt
borról, a kürtős kalácsról, de
mindenekelőtt a 40 méteres
óriáskerékről szól, amelyre
tavaly több mint hetvenezren ültek fel. A Dóm téren a
kézművesek mellett egy 510
négyzetméteres korcsolyapálya és Dél-Magyarország
legnagyobb szalmalabirintusa várja a gyerekeket és
szüleiket, akik a Mesekastélyban is kalandozhatnak,
ahol táncházakat, koncerteket, kézműves-foglalkozásokat is tartanak, valamint a
Kastélymozi és a Kuflik mesehősei is várják a gyereke-

ket. Az önkormányzat jóvoltából a gyerekek hétköznap
2 óráig ingyen korcsolyázhatnak a Dóm téren. Újdonság
a Szelfibox, ahol a családok
elkészíthetik saját karácsonyi üdvözletüket. Lesz fényfestés is a dómon minden
szombaton, december 7-én,
14-én és 21-én este 6 és 7

óra között. Péntekenként –
december 13-án és 20-án –
este 7 órától a Fire Fantasy
tűzzsonglőrei szórakoztatják
a Dóm térre kilátogatókat. A
Dugonics tér elképzelhetetlen a fényszarvas és a szánon üldögélő Télapó nélkül,
akikkel rengetegen fényképezkednek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet

az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó
Zártkörűen működő Részvénytársaság (6722 Szeged, Dáni u. 14–16.)

vezérigazgatói
munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek:
1) büntetlen előélet,
2) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1) vezetői tapasztalat,
2) a Társaság tevékenységéhez hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
3) a munkakör ellátása során hasznosítható, tárgyalási szintű nyelvismeret.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.
A pályázattal kapcsolatos részletes információk
a www.szegedvaros.hu és a www.ikv.hu oldalról tölthetők le.
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A Szent György tér ékessége
az új szökőkút és zöldfelület
Az önkormányzat négyszázmillió forintos alapot hozott létre a városrészi központok rekonstrukciójára. A lakossági
kéréseknek eleget téve, 71 millió forintért ebből a forrásból újították fel a Szent György teret, melyet a napokban
adtak át. A tér ékessége lett az új szökőkút, de új fákat,
bokrokat is ültettek, padokat telepítettek, és a teret övező
járdákat is rendbe tették.
– Szép a szökőkút és a parkosítás is, úgyhogy szeretik a
gyermekek – dicsérte a Szeged Televíziónak a megú-

jult Szent György teret Bodor
Dezsőné.
A beruházást három hónap alatt végezte el a Sze-

A tér neve
A Szent György tér egy régi templomról kapta a nevét.
A tér sugárút felőli oldalán, a 7. szám alatti Dózsa-iskola helyén állt a Szent György-templom, amely még a
13. században épülhetett. A török idők után felújították, a 19. század közepén iskolává alakították át, végül
1907-ben lebontották.

A Szent György tér száz éve – és napjainkban
az új szökőkúttal, padokkal és járdákkal.
Fotó: Móra Ferenc Múzeum és Szabó Luca

Közösségi
központok
Már megújult a Klapka és Kolozsvári tér, s
új városrészi központ
született Dorozsmán.
Az önkormányzat deklarált célja a közösségi központok felújítása.
Hamarosan megszépül
a Glattfelder tér, továbbá újjávarázsolják a
szőregi Hősök terét és
a Lechner teret is.

gedi Környezetgazdálkodási Nkft. A leglátványosabb
elem a teljesen új szökőkút,
amely 15 köbméter vizet forgat; a másfél méteres magasságú vízoszlopokat éjszakánként kék fény világítja
majd meg – de csak tavasztól, mert a próbaüzem után
téliesítették a kutat.
A körzet önkormányzati
képviselője, Nagy Sándor elmondta: a szökőkút környékén díszburkolatot építettek
ki, és a járdák is megújultak.
A zöldfelületeket is fejlesztették, és arra is gondoltak,
hogy a kerékpárosok és a téren sétálók ne zavarják egymást. Négy új fát és ezer évelő növényt telepítettek, újravetették a füvet, s huszonkét új
pad került a térre. De új ivókutat, modern kerékpártárolókat és kukákat is elhelyeztek
a területen, valamint megújult
a gyöngykavicsos sétány is.

A Mikulás is részt vett
a Kollégiumi út felavatásában

Nagy Sándor alpolgármesternek a Mikulás is segített átvágni a szalagot.
Fotó: Iványi Aurél
Elkészült a Kollégiumi út teljes felújítása,
ami lökést adhat a már ott működő vállalkozások fejlődéséhez, valamint újabb cégek
betelepüléséhez. Az EU 800 millió forinttal
támogatta a beruházást, ezt 250 milliós önrésszel egészítette ki az önkormányzat.
Az utat a Dorozsmai és a Fonógyári út
között felújították, aszfaltozták. Mindkét ol-

dalon kerékpárút és járda épült. Öt akadálymentes fedett buszmegállót alakítottak ki.
Kiépült a közvilágítás, a csapadékvíz-elvezető csatorna, és rendezték a zöldterületeket.
Az önkormányzat az útépítés előtt közel 650
méter hosszan szennyvízcsatornát építtetett
ki, a Fonógyári és a Kollégiumi út kereszteződésébe pedig jelzőlámpákat telepíttetett.

Megújult és kizöldült
Belső-Tarján
Folytatás az 1. oldalról
Nagy Sándor felidézte, hogy
Tarján épült fel a szegedi lakótelepek közül másodikként. 1965-ben kezdték
meg a munkálatokat, az első
épületeket 1968-ban adták át. A Budapesti körúton
túli felében zajlott az ország
első városrész-rekonstrukciója, az utóbbi hónapokban
ez folytatódott Belső-Tarjánban. Számokban ez majdnem egymilliárd forint uniós
támogatást és 41 millió forint önkormányzati önrészt
jelent. A zöldterületek megújítására 227 fát ültettek,
közel 37 ezer négyzetméter
gyepet vetettek, és több mint
1100 négyzetméter cserjét
és évelőt telepítettek.
Megszépült a Piroska

tér, az Erős János utca, a
Csongor és a Tünde tér, a
József Attila sugárút – Tarján széle tömbbelső játszótere és parkja, az Építő, a
Hajlat, a Róna és a Retek
utca. A Pósz Jenő utcában sportpálya, a Hajlat utcai pálya helyén gyermek
KRESZ-pálya létesült. Két
kutyafuttatót alakítottak ki
a Retek utcában és a Budapesti körút – József Attila sugárút csomópontjánál.
A Dandár utcában, a Debreceni utcában, valamint a
Táltos Iskola mellett közösségi kertek épültek.
Megszépült a közösségi célokat szolgáló Máltai
játszótér és sportcentrum
épülete. Új kispiacon vásárolhatnak a tarjániak a

Retek utcában. Fogadóteret alakítottak ki a József
Attila sugárút és a Retek
utca sarkán, valamint a József Attila sugárút és a Budapesti körút találkozásánál.
Mészáros Tamás önkormányzati képviselő hozzátette: más fejlesztések is
megvalósultak Tarjánban
az utóbbi években. Utakat
és járdákat állítottak helyre. Felújították a Budapesti
körúti rendelőt, az intézmények közül az Építő utcai, a
Kemes utcai és Tünde téri
óvodát. Megújult a Tarjáni
Kéttannyelvű és a Weöres
Sándor Általános Iskola,
valamint átadták a Tarján
széle és Algyő közötti kerékpárutat.

Múlt szombaton ünnepelték a megfiatalodott Belső-Tarjánt
a Tarján széle és a József Attila sugárút találkozásánál lévő játszótéren.
A sárkányos mászókának volt a legnagyobb sikere. Fotó: Iványi Aurél
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Navigációs technológia a fogászatban – Európa 14 országában dolgoznak

A szegedi Varga Endre kapta az Év Alapítója díjat
viában és Nyugat-Európában jelenleg 14 országban
elérhető a szolgáltatásuk.
– A startup fogalmát sokszor félreértik. Úgy fogalmaznék, hogy a romantikus induláshoz nem feltétlenül kell
sok pénz, vagyis hogy valaki
egy bérelt garázsban, irodában vagy otthon egy laptoppal elindítson egy fejlesztést.
Az asztalon működő prototípusig el lehet jutni szerelemből,
összekuporgatott
önerőből, családi támogatásVarga Endrét nem a pénz motiválja. Valami kiemelkedőt, értékteremtőt akart létrehozni.
Fotó: Szabó Luca
Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb kockázati tőkealapja, a Hiventures, mely az egyik magyar bankcsoporthoz
tartozik, európai uniós és saját forrásból több mint százmilliárd forintnyi tőkével segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat, valamint startupokat – számolt be a Szeged
Televízió.
A nemrég megrendezett gálaesten több elismeréssel
együtt az Év Alapítója díjat
is kiosztották: szegedi siker
született. Varga Endre, a DicomLab alapító tulajdonosa
szakmai tudásával, üzleti érzékével és hozzáállásával kiemelkedik a többiek közül.
Az általa vezetett startup ki-

váló teljesítményt nyújtott.
Olyan navigációs technológiát fejlesztenek, amely kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a
fogászati implantológiát. A
megoldás sikerességét bizonyítja, hogy Európában minden órában elvégeznek egy
olyan műtétet, amelynél az

ő eszközüket használják. Az
eljárásokhoz olyan speciális
digitális szolgáltatást nyújtanak, mellyel a műtéteket
három dimenzióban előre,
páciensre szabva meg lehet
tervezni. Ennek alapján 3D-s
nyomtatóval készült segédeszközöket tudnak legyártani a beavatkozásokhoz. Így
vezetik az orvosok kezét a
műtéti terv szerint.
A DicomLab 2012-ben
kezdte meg e fejlesztéseket,
2015-ben léptek ki a hazai
piacra, tavaly pedig a nemzetközi porondra. Skandiná-

Mi az a startup?
A startup (korai fázisú
vállalkozás) általában
az újonnan alapított,
nagy növekedési potenciállal rendelkező
induló vállalkozásokat
jelenti, amelyek többsége termék vagy üzleti modell fejlesztésével
foglalkozik. Ezek a cégek a nemzetközi piacokon való jelenlétet
tűzik ki célul, mert a
magas növekedési potenciál alapvetően itt
érhető el.

Svájcban marasztalták,
mégis hazajött
Varga Endre eredetileg fogorvosként végzett, de mindig
is érdekelte a digitális világ és az orvostudomány kapcsolata. A szakdolgozatát is számítógépes tervezésből
írta, majd megpályázott egy doktori ösztöndíjat Svájcban. Az ottani kutatóközpontban sokat tanult a digitális
orvoslásról. – Azt tapasztaltam, hogy nem mindennapi
dolgok születnek abból, ha egy asztalhoz ülhet több,
különböző területhez értő szakember. Ott egy célért közösen dolgozott az orvos, a mérnök, az üzletember és
a szoftverfejlesztő. Marasztaltak, több jó ajánlatot is
kaptam, és megfordult a fejemben, hogy maradok, de
végül úgy döntöttem, hazajövök, sőt feleséget is Svájcból hoztam. Sosem a pénz motivált, hanem hogy valami kiemelkedő, értékteremtő dolgot csináljak. Ha kint
maradok, ma egy fogorvos lennék ott a sok közül.

sal. Ám ahhoz, hogy valaki a
nemzetközi piacon is labdába rúghasson, nagyon sok
tőke kell – fogalmazott Varga Endre. 2008 után a tőkebefektetők keresni kezdték,
hová helyezzék ki a pénzüket. Többek között a startupok is ilyen bázist jelentettek.
– Hogy milyen arányban futnak be ezek a startupok a
piacon, az szektor- és régiófüggő. A kezdeti szakaszban lévő startupok közül jó,

ha százból egy-kettőnek sikerül. Onnantól javul ez az
arány, amikor fel tudnak mutatni egy értékelhető terméket. Tehát nagyon kockázatos folyamat, de szerencsés
esetben mindnyájunk életében van egy pont, ahol döntenünk kell, belevágunk vagy
sem. Én az ilyen lehetőségeknél úgy éreztem, ha nem lépném meg, nem lennék megelégedve. Számomra egyértelmű, hogy csinálni kell.

SzeBIT: Szeged a technológia fővárosa

A világ már nem tud digitális kultúra nélkül létezni
Egy információtechnológiai
kiállítás kapcsán nem szokás fukarkodni a minősítésekkel. A SzeBIT azért különös, mert a mindennapi felhasználóknak szól, és közérthető nyelven szeretne arról beszélni, ami mindannyiunk közös dolga: a jelen és a
jövő digitalizációjáról.
Harmadik alkalommal rendezték meg a SzeBIT-et, ezt a
szegedi informatikai kiállítást,
amely hangsúlyozottan a mindennapi felhasználót célozta
meg. Ezt jelezte az is, hogy a
rendezvényen ingyenesen lehetett részt venni. A szegedi technológiai seregszemle
nem a kiállítók értékesítésére
összpontosított, amint arról a
szeged.hu tudósított.
A SzeBIT különlegessége
leginkább abban rejlik, hogy
a korunkat szinte minden vonatkozásban átható technológiai változásokról kívánt átfogó képet adni. Legyen szó
önvezető autóról, zsarolóvírusokról, robotikáról, mesterséges intelligenciáról vagy adat-

Rosta Miklós és Bodó Richárd beszélget Pepperrel, a humanoid robottal.
Fotó: Szabó Luca
gyűjtésről, a látogatók mindent kipróbálhattak és tesztelhettek.
Igazi közönségcsalogató
rendezvénynek bizonyult az a
beszélgetés, amelyet a MOLPick Szeged háromszoros Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázójával, Jonas Källmannal
folytatott Lukovics Miklós. A
nagy durranás azonban csak
ezután következett. A szegedi

kézilabdacsapat két játékosa,
Bodó Richárd és Rosta Miklós
beszélgetett Pepperrel, a humanoid robottal.
Ahogyan arról Tóth Gábor,
a PC Trade ügyvezetője beszámolt: Pepper nemcsak beszél, hanem beszélgetésre is
alkalmas robot. Ez irányú képességeit inkább csak felvillantotta a SzeBIT-en. A robot
előbb labdarúgóként azonosí-

totta a két kézilabdást, majd
amikor kijavították, kicsit „sértődötten” úgy reagált, hogy
nem süket, nem kell vele hangosan beszélni.
Pepper a beszélgetés ideje alatt „guglizott” egyet, és rákeresett Rosta Miklósra, ám a
program az édesapa adatait dobta fel. Amikor az ifjabb
Rosta észrevételezte Pepper
tévedését, a robot úgy vála-

szolt, hogy akkor majd a fia
adja át a robot üdvözletét az
apjának. A robot találós és beugratós kérdésekkel tesztelte
a két sportolót, ám a beszélgetés élvezeti értékét némileg
rontotta, hogy Pepper ismétlődően a teljes kimerültség jeleit mutatta.
A jövő technológiájáról
rendezett kerekasztal-beszélgetés két sztárja Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged kézilabdázója és Michelisz Norbert, világhírű túraautó-versenyző volt. Mellettük Pádár
Péter (HP) és Taál Péter (Fujitsu) beszélt arról, hogy az
okoskészülékek, a robotok és
a mesterséges intelligencia
miként formálják át életünket.
A két sportolót főként arról
kérdezték: mennyiben és hogyan használják a versenyzésben és az arra való felkészülésben a digitális eszközöket.
Nem meglepő módon az autóversenyzésben inkább, mint
a kézilabdázásban. Noha közben az is kiderült, hogy a kézilabdázásba is rohamléptekben épülnek be az elsősorban

az elemzésekhez szükséges
új technológiák.
Michelisz Norbert arra a
kérdésre, hogy inkább társadalmi vagy inkább technológiai gátja lehet az önvezető autók elterjedésének,
érdekes választ adott. Szerinte az emberek túlbonyolítják ezt a kérdést, amikor
„a vezetés élményének” elvesztése miatt aggódnak. Az
emberek viszonylag gyorsan
megértik, hogy az eddig utazással töltött időt az önvezető autókkal nem veszítik el,
hanem hatékonyan lesznek
képesek felhasználni, vélekedett. Ez szerinte szemléleti fordulópont lesz.
A két IT-szakember jóslásra nem vállalkozott az önvezető autók tömegessé válásának időpontját illetően, ám,
mint fogalmaztak, a számítógép elterjedéséhez egy emberöltőre volt szükség, a mobiltelefonokéhoz mindössze
öt évre. Vagyis a technológiai
folyamatok gyorsulnak, a világ az állandó technológiai újítások állapotában létezik.
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Január 22-éig látható a Petőfi-telepi Művelődési Házban az a fotókiállítás, amelynek központi témája az idő

Mossuk össze a múltat a jelennel!
A Petőfi-telepi Művelődési Ház által október- Művelődési Házban márciusban, a szentmiben meghirdetett Mossuk össze a múltat a je- hályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban áplennel! című fotópályázatra huszonkilencen ne- rilisban, a tápéi Heller Ödön Művelődési Házveztek, összesen 81 pályamunkával. A fotókiál- ban májusban, valamint a szőregi Tömörkény
lításon a zsűri által kiválasztott 25 pályamunka István Művelődési Házban egy később egyeztetett időpontban látható a kilátható, köztük természetesen
állítás. A részletekről a szegedia díjazott képek is. A kiállítás
muvhazak.hu honlapon tudnak
2020. január 22-éig tekinthető
tájékozódni.
meg a Petőfi-telepi MűvelődéA tárlaton Feil Balázs, Csesi Házban (Szántó Kovács Járép András, Kőszegi Béláné,
nos utca 28.) nyitvatartási időI. helyezett: Feil BaMihály Márk, Tímár Bence,
ben, hétfőtől szombatig, reggel
lázs: Vidra utca
Palásti Eszter, Palásti Péter,
8 órától este 8 óráig, de érdeII. helyezett: Cserép
Stana Andrea, Paplogó Marmes előtte tájékozódni. A MosAndrás: A tér szelleme
cell, Kiss Blanka, Székely Viksuk össze a múltat a jelennel!
III. helyezett: Kőszegi
tor, Dávid Albert Dániel, Szefotókiállítás képeit jövőre még
Béláné: Városlakók
keres Mariann, Molnár Dáöt szegedi művelődési házban
Különdíj: Mihály Márk:
mutatják be: a Dorozsmai Peniel, Dobayné Tóth Erzsébet,
Múlt, jelen, jövő
Dóbisz Áron és Gera Brenda
tőfi Sándor Művelődési Házban
februárban, a Kecskés-telepi
képei láthatók.

A fotópályázat
eredménye

Cserép András: A tér szelleme (2. hely)

Feil Balázs: Vidra utca (1. hely)

Kőszegi Béláné: Városlakók (3. hely)
Székely Viktor: Időparadoxon az Aradi vértanúk terén (2 hasábos fotó, balra)
Mihály Márk: Múlt, jelen, jövő (Különdíj, 1 hasábos fotó, balra)
Palásti Eszter: Megállt a múlt (balra lent)
Dávid Albert Dániel: Időkapu az Anna fürdőnél (lent)
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Egyszerre volt novellista, orvos, zeneszerző és -kritikus, valamint pszichoanalitikus

Csáth Géza leginkább életművész
szeretett volna lenni
Az elmúlt hetekben jelent
meg a szegedi egyetem
bölcsészkarán oktató Szajbély Mihály Csáth Géza élete és munkái című könyve.
Szajbély fiatal kutatóként
kezdett a huszadik századi
magyar irodalom egyik legtitokzatosabb alkotójával
foglalkozni, és ez egész pályáját végigkísérte. Új kötetéről faggattuk.
– Csáth töredékes életművet hagyott hátra, fiatalon, tragikus körülmények között halt meg. Napra pontosan tudjuk, mikor
fogyasztott először kábítószert, azt is, hogyan vált a
szer rabjává. Alakulhatott
volna másként, szerencsésebben Csáth élete?
– Különböző traumák
és képzelt problémák szövevénye eredményezték,
hogy élete oda jutott, ahová. Egész életében végigkísérte a hipochondriája,
amely folyamatos traumát
jelentett neki. Lehet, hogy
ha nem Szabadkán születik, ahol különösen pusztított a tüdőbaj, ha a tüdőbaj nem lett volna abban
az időben gyógyíthatatlan
betegség, és ha a századfordulón nem rettegtek volna tőle módfelett, ha a kishúga, Ilonka nem hal meg

Könyvem újraírására
az adott lehetőséget, hogy közgyűjteménybe kerültek a
naplók és a levelezés jelentős része,
s így kutathatóvá
váltak. Tulajdonosa
segítőkészségének
köszönhetően hozzáfértem a levelezés
magántulajdonban
maradt részéhez is.

agyhártyagyulladásban, akkor másként alakulhatott
volna az élete. Ha az apja
megértőbben
viszonyult
volna hozzá bizonyos életszakaszaiban és élethelyzeteiben. Ha az anyja nem
hal meg olyan korán. Ha
azon a reggelen nem lett
volna kéznél a morfiumos
fecskendő. Ha lett volna
kedve és ereje, hogy megtanulja az összhangzattant,

lehetett volna zeneszerző. Ha megszerzi a szükséges akadémiai ismereteket, lehetett volna festő. A
„ha”-val kezdődő és a „volná”-val folytatódó mondatokat sokáig lehetne sorolni. Biztosan másként alakult volna az élete, ha például nem lett volna olyan
sokirányúan tehetséges.
Eljátszhatunk ezekkel a lehetőségekkel, de ami az ő
életében történt, az egy idő
után már egészen biztosan
nem lehetett volna másként.
– Az év elején Önnel
készített interjúban úgy
fogalmazott, hogy az új
kötetet nem azért kellett megírni, mert
a harminc éve
megjelent
kismonográfiájának
állításai
tarthatatlanokká
vált a k ,

tet 560 oldalas. Óhatatlanul felmerül a kérdés:
maradtak-e megválaszolatlan kérdések, elvarratlan szálak?
– Részproblémák
igen. Ha tanulmányt
írunk, és nem áttekintő könyvet, akkor nagyobb tér nyílik egy-egy probléma
önálló és részletes kifejtésére. Az irodalomtörténeti munka mindig
konstrukció,

szegyűjtöttem magamnak az
életmű egészét, de nem
tudtam, mi lehet még
kéziratban. Maradtak Csáth után naplók is magántulajdonban, ám nem voltak elérhetők. Az első
Csáthról szóló könyvemet így a művek
vizsgálatára építettem.
Könyvem újraírására az
adott lehetőséget, hogy
közgyűjteménybe
kerültek a naplók és a levelezés
jelentős része, s így
kutathatóvá vál-

és mutassam be. Erre kellett összpontosítottam, és
lemondtam sok érdekes
kitérőről. Hiába vaskos a
könyv, nincs minden elintézve a Csáth-kutatásban.
Ráadásul én a magam nézőpontjából mutattam be
a szerzőt, más máshonnan
másként láthat. Egy hallgatóm, Varga Réka, most
Csáth naplórajzairól ír dolgozatot. Arról, hogy Csáthnál a rajzok időnként a szavak helyébe lépnek, s egyszerűbb volt valamit lerajzolnia, mint leírnia. A témára ő
talált rá, és nagyon izgalmas a
kutatá-

– Mindent megírtam Csáth Gézáról, amit nagyon meg akartam – mondta Szajbély Mihály irodalomtörténész. Fotó: Szabó Luca
hanem mert elmozdult
minden, és máshonnan
másként látszik ugyanaz.
Mi látszik ma Csáth-ügyben másként?
– Változott az irodalomszemlélet és az irodalomfelfogás, de más okok
is közrejátszanak ebben.
A Csáth-életmű fokozatosan vált hozzáférhetővé.
Az 1980-as évek közepén
még csak Illés Endre novellaválogatásai álltak rendelkezésemre, meg Dér Zoltán
kétkötetes szövegkiadása,
mely már Csáth egyéb írásaiból is ízelítőt adott, valamint Demény János Éjszakai esztétizálás című,
Csáth zenekritikáiból válogató kötete. Nagyjából en�nyi.
– A többit nem adták ki?
– Azzal szembesültem,
hogy nincs új kiadása. Akkor már megjelent Dér Zoltán Csáth-bibliográfiája, és
kéziratban elérhető volt
számomra a Nagy Júlia által összeállított bibliográfia
is. Ebből látszott, hogy a korabeli lapokban megjelent
írásoknak csak a töredéke
jelent meg új kiadásban.
Annyit tehettem, hogy ös�-

tak. Tulajdonosa segítőkészségének köszönhetően hozzáfértem a levelezés

magántulajdonban maradt
részéhez is. Az életmű terjedelme szinte megduplázódott. A naplók három vaskos kötetet tesznek ki, a levelezés négy további kötetet
adna ki. Ebből jövőre már
mindenki kézbe vehet egy
kötetnyi válogatást, a teljes
anyag pedig e-könyv formájában lesz majd elérhető. Az
új források egyszerre engednek bepillantást az életút és
az életmű alakulástörténetébe.
– A most megjelent kö-

nekem pedig most az volt
a célom, hogy az életút tragédiáját és az életmű tö-

sa. Máshonnan nézi ugyanazt, és mást vesz észre. Ez
így van rendjén.

Egy hallgatóm, Varga Réka, most
Csáth naplórajzairól ír dolgozatot. Arról, hogy Csáthnál a rajzok időnként
a szavak helyébe lépnek, s egyszerűbb volt valamit lerajzolnia, mint leírnia. A témára ő talált rá, és nagyon
izgalmas a kutatása.

redékességét a maga kölcsönhatásában vizsgáljam

Tudatosan választotta a morfiumot
Csáth Géza (1887–1919) 23 évesen használt először
morfiumot, amelyre ettől kezdve tudatosan rászokott,
mert érdekelte tudatmódosító hatása. Szenvedélyét
azonban csak rövid ideig sikerült kordában tartania. A
morfium hatása alatt szerzett élményei erősen érződnek irodalmi művein, melyekben az ideggyógyászat akkori eredményeit is felhasználta, s orvosi megfigyeléseinek irodalmi keretet adott. A leszokást elősegítendő falusi orvos lett, de a gondok csak fokozódtak. Környezetével megromlott a kapcsolata, s erősödött a paranoiája.
1919-ben már a bajai elmeosztályon ápolták. Miután
megszökött, lelőtte feleségét, Jónás Olgát, és öngyilkosságot próbált meg elkövetni. A sikertelen kísérlet után Szabadkán ápolták. Újabb szökése után Kelebiánál
feltartóztatták, majd nem sokkal később pantopon-túladagolásban meghalt. Agyvelejét, szívét és máját, kívánsága szerint, öccse a pesti klinikára, első munkahelyére küldte, vizsgálatra. Azokat ott is temették el.

– Ezek szerint a kutatásnak nincs vége?
– Nincs, nincs. Lehet,
hogy még írok Csáthról, de
úgy gondolom, amit nagyon
akartam, megírtam. Az első
változat ugyan lényegesen
hosszabb volt annál, mint
ami végül megjelent, de a
rövidítés során nem húztam
ki bekezdéseket, teljes mondatokat sem, csak szavakat.
Keserves munka volt, de a
szöveg feszesebb lett. Így is
jelentősen túlírtam a terjedelmet. Bíztam a kiadó toleranciájában, de nem akartam visszaélni vele. És azt
hiszem, jól jártam: az önkorlátozás jót tett a könyvnek.
De ezt döntse el az olvasó!
Bod Péter
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Postabontás

Horthy, az országvesztő

Mer nagyot álmodni
Az orbáni rezsim, betartva a mondást, mely szerint
„semmi sem olyan állandó,
mint a változás”, juszt is úgy
változtat meg milliókat érintő dolgokat (pl. törvényeket), hogy az érintettek véleményét ki sem kéri. Legjobb
esetben is csak látszatra
(nemzeti konzultációk!) tesz
valamit, hogy a „semmit”
szükség esetén meg tudja magyarázni. A sok hibája
közül ez az egyik.
Mióta jól megy a Fidesz
szerencsésebb részének,
azt veheti észre a megfigyelő, hogy Orbán minden igyekezetével azon van, hogy ő
mint meghatározó politikai
személyiség Magyarországon, Európában (de még
inkább a nagyvilágban) valami csúcsvezetői posztot
töltsön be. Az eddigi megnyilvánulásai, politikai szerepvállalásai és nyüzsgése csaknem minden nyilvános megmozdulásában ezt
a szándékot tükrözik – eleddig hiába. A sok hibája
közül ez a második. Persze
van több hibája is, de azokat most ne feszegessük.
A „Fidesznek nem kell
megszegnie a törvényeket,
mert meg tudja változtatni a törvényeket”. Amikor
Laczó Lászlónak, a maastrichti egyetem tanársegédjének egy EP-i nyilvános beszélgetésen a fent idézett
mondata elhangzott, volt
mosoly meg tetszésnyilvánítás a hallgatóság körében,
amelynek nem mellesleg
igencsak tetszett a közbeszólás. Az ott lévő Varga Judit igazságügy-miniszternek
már kevésbé. Hát igen, az
igazság sokszor fájdalmas.

Mi vagyunk
Európa jövője
Kormányfőnk a bársonyos
forradalom 30. évfordulójának alkalmából Prágában
rendezett megemlékezésen
egyebek mellett a következőket mondta: „Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával
és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy
30 éve még azt gondoltuk,
Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látom,
hogy »mi vagyunk Európa jövője«…”
Kormányfőnk korán tapsol a közép-európai orszá-

gok „győzelméhez”, mert
az az állítás, hogy mi (a V4ek) vagyunk Európa jövője,
csak úgy kikerülve Európát,
enyhén szólva is – blöff.
Tudomásul kell vennünk, hogy Brüsszel senkinek – így Magyarországnak
– sem diktál, nemtetszését
viszont kifejezi. Mert elvárja
– jogosan – a tagsági szabályok maradéktalan betartását. Na de az, aki magáról azt állítja: „én vagyok a
legkeresztényebb, így a legeurópaibb, én vagyok Európa DNS-e, a védője” – az
bizony kösse fel a gatyát,
mert a tagsági kötelezettségekből elsősorban rá vonatkoznak a szentenciák.
Még akkor is, ha Orbán a
magyar embert valami kivételes csodabogárnak tartja,
különleges adottságokkal
felruházva.
A Fidesz nemhogy meg
tudja változtatni a törvényeket, hanem egyszerűen és
direkt megváltoztatja azokat. Ezzel „vagy magához
hajlítja (az ellenzéket), vagy
a politikai ellenfelet próbálja (…) kiszorítani”.

Orbán
szavahihetősége
A kormányfő váltig hangoztatja: nem Karácsony Gergely főpolgármester és az
új budapesti városvezetés ellehetetlenítését tervezik. Mint ahogy az építési engedélyek kiadását is
meg akarják vonni az önkormányzati jegyzőktől, kizárólag a szakmai munka hatékonyságát segítendő. Azaz
nemcsak a korábban ígért
együttműködés nem fog az
ellenzéki önkormányzati vezetőkkel megvalósulni, hanem külön törvényekkel a
hatáskörüket is erőteljesen
szűkíteni akarják. Ennyit Orbán szavahihetőségéhez.
Centenáriumra készül a
jobboldal: Horthy Miklós fővezér (később: kormányzó)
100 éve vonult be fehér lován Budapestre. Az az ember, aki több százezer honfitársunkat küldte a halálba,
és akit a jobboldaliak kö-

zül sokan hősnek, a haza
megmentőjének titulálnak.
Horthy és miniszterei 1941
nyarán nemcsak a zsidókra,
hanem a keresztény és civil
áldozatok tömegére is kiható döntést hoztak a Szovjetunió elleni hadba lépéssel.
Hogy Horthy mennyi bűnt
követett el regnálása alatt,
ma már senki, aki egy kicsit
is jártas a magyar történelemben, és reálisan gondolkodik, nem vitatja.

Egy helyben
toporgunk
Az 1990-es rendszerváltással nemcsak a demokrácia tért vissza (sajnos csak
ideiglenesen), hanem más
is megkezdődött: az 1945
előtti Horthy-rendszer felmentése és legitimizálása.
A doni katasztrófát, a hadsereg és a polgári lakosság
háborús feláldozását nem
súlyos felelőtlenségnek, hanem hőstettnek aposztrofálták. A mai államfelfogás
nemcsak egyszerűen rehabilitálta Horthyt, hanem elismerte, és befogadni készül,
elfogadva az akkori politikai
miliőt.
Orbán szentül meg van
győződve tévedhetetlenségéről, holott eddigi sikereit
nem feltétlenül tálentumának köszönheti, hanem annak az 1,8 millió becsapott
magyar választónak, akik
közül már sokan megbánták a szavazatukat.
Harminc éve váltott Magyarország társadalmi-gazdasági rendszert, 1990től építve a szabad versenyen alapuló kapitalizmust.
Láss csodát, 30 év elteltével mégis olyan érzése van
az embernek, mintha ugyanott toporognánk, egy helyben, ahonnan elindultunk,
csak rosszabb és bizonytalanabb körülmények között létezünk, ami országunk polgárainak többségét érinti.
De ahol a regnáló hatalom kénye-kedve szerint úgy
változtatja törvénykezését,
ahogyan éppen akarja – ott
nincs min csodálkoznunk!
Kutnyik Pál

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

A napokban Lázár János Kenderesre látogatott, s virágot vitt Horthy Miklós sírjára.
A fideszes országgyűlési képviselő Facebook-videójában azt mondta: Horthy bajtársaival
és szövetségeseivel megmentette Magyarországot.
Hős katona volt, igaz magyar hazafi, akire főhajtással kell emlékeznünk.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke osztogatja a besorolást a nemzet legaljához,
de valahogy kifelejtette a lovas tengerész reális méltatását. A miniszterelnök meg
a megújult Klebelsberg-kastély ünnepélyes átadásán
azt mondta, néhány kivételes államférfiúnak, köztük
Horthynak köszönhető, hogy
az elvesztett világháború, a
vörösterror 133 napja és a
trianoni diktátum roppant
súlya alatt „mégsem temetett maga alá minket a történelem”. A szintén fideszes
külügyér szerint Horthy tevékenységéhez pozitív és kiemelkedően negatív időszakok is tartoznak. Szijjártó
Péter szerint a kiemelkedően negatív és a történelmi
bűn kategóriájába tartozik,
hogy esküjével ellentétben
nem védte meg a magyar
nemzet részét képező magyar zsidóságot, hogy hivatali ideje alatt a zsidóságot
súlyosan diszkrimináló jog-

szabályok születtek, és több
százezer magyar zsidó vált a
holokauszt áldozatává. De
most nem ezekkel a bűnökkel foglalkozom.
A rosszul megszervezett
puccs, a németbarát vezérkar szabotálása, illetve a fiával való zsarolás miatt Horthy nem adott ki parancsot a
németekkel való szembefordulásra, s ezzel elszalasztotta az utolsó esélyt Észak-Erdély megtartására.
A párizsi békében nagyrészt az 1937-es határok álltak vissza. A nagy országgyarapító ismételten csak vesztett, s ezzel magyarok millióinak életét nyomorította
meg. Tízezrek tértek vissza
Erdélybe a korábbi menekültek közül, s ismét hontalanokká váltak (bár akik lemondtak a magyar állampolgárságról, maradhattak).
Nagyapám fegyveres ös�szeesküvésben vett részt,
nyolc hónapig volt román siralomházban, majd renge-

teg pénzért 1920-ban sikerült Gyulára szöktetni. Később Kiskunfélegyházán tanárkodott a gimnáziumban.
Az 1940–41-es évkönyvben
a következők jelentek meg:
Zsadányi Nagy Árpád latin–német szakos tanárt a
nm. V.K.M. Úr Beszterce-Naszód vármegye vezető tanfelügyelőjévé nevezte ki. Intézetünkből 1940. december 27-én távozott. Erdélyből menekült hozzánk 1923.
szeptember 25-én, és most
visszatérhetett kedves szülőföldjére. Derűlátó, az élet
sorscsapásait nyugodt lélekkel tűrő, kartársainak és tanítványainak mindig segíteni
kész, kedélyes és jólelkű tanár volt.
Természetesen nem várta meg a párizsi békekötést,
halálos ítélete érvényes volt,
menekülhetett újra. A csongrádi gimnázium igazgatójaként vonult nyugdíjba 1948ban.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Bocsánatos bűnök
Káromkodós fajta a magyar
ember, az már igaz, noha
keresztény is állítólag. Pedig a Bibliában is benne
van: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne
vedd; mert nem hagyja azt
az Úr büntetés nélkül, aki
az ő nevét hiába felveszi.”
Igaz, ez a parancsolat nemcsak a káromkodás tilalmáról szól. Sajnos én sem vagyok különb a Deákné vásznánál. Ha elfog a „harctéri
izgalom”, nehezen türtőztetem magam, és gyakran
olyan is kiszalad a számon,
aminek nem kéne – persze
később szánom-bánom.
Hogyan szabadulhatunk
meg ettől a rossz szokástól? Nos, kiötlöttem egy ha-

tékonynak tűnő módszert.
Frusztrált állapotban eleinte
bátran szitkozódjunk, de ne
a Jóistent szólítsuk fel bizonyos intim cselekedetre, hanem valaki mást – például
az ördögöt. Vannak is ilyen
kiszólások a nyomdafestéket tűrők között: „Az ördög
vinné el!”, „Az ördög essen
belé!”, és így tovább.
De lehet egy számunkra unszimpatikus személy
nevét is behelyettesíteni a
már megszokott formulákba. Talán a politikai palettán szereplők a legalkalmasabbak erre. Úgy a jobboldalon, mint a baloldalon,
esetleg középen is van választék, ahogy a frizurákon
is. Bár politikusaink közül

egyeseket már-már a Teremtőnek kijáró tisztelet,
imádat övez, ezekkel tehát
csínján bánjunk.
Arany Jánostól kérdezte
meg egyszer valaki, aki sohasem hallotta őt káromkodni, hogy „Mit tesz jegyző úr (mert az is volt Arany,
nemcsak „koszorús”), ha
nagyon mérges?” „Hallgatok” – válaszolt röviden
Arany. „De ha nagyon-nagyon mérges, akkor?” –
kérdezte újra az illető. „Akkor még jobban hallgatok”
– volt a bővebb válasz.
Ez sem rossz módszer,
de ehhez egy angyali türelmű, erős akaratú Arany embernek kell lenni.
Méhes János

2019. december 7., szombat

10 Sport
●

Sportmix
ELHUNYT IDŐSEBB SZABICS IMRE. Múlt szerdán,
életének 67. évében elhunyt
id. Szabics Imre egykori cselgáncsozó, edző, ügyvéd – közölte a közösségi médiában
fia, a szegedi nevelésű korábbi válogatott labdarúgó,
az osztrák nemzeti csapat jelenlegi másodedzője, Szabics
Imre. A cselgáncsozóként vidékbajnokságot nyerő, felnőttként kétszeres magyar
bajnoki ezüstérmes, alacsonyabb korosztályokban sokszoros bajnok, válogatott kerettag id. Szabics Imre sportolói pályafutása befejeztével
edzősködött, majd a szegedi
cselgáncsélet fontos szereplőjeként tevékenykedett.
REMEKLŐ SZEGEDI LÁBTENISZESEK. Éremesővel
zárult a Szentesen megrendezett FIFTA lábtenisz Európa-bajnokság a magyar válogatott számára. Három szegedi játékos, Pats Enikő, Fodor
Ádám és Oláh Máté is több
dobogós hellyel zárt. Pats ös�szesen egy arany-, négy ezüstés egy bronzéremmel, Fodor
négy arannyal és egy ezüsttel,
Oláh négy arannyal és három
ezüsttel végzett a különböző
kategóriákban.
KINEVEZÉS. A Szeged SZTE
női vízilabdacsapatának mestere, a kétszeres olimpiai bajnok Varga Tamás lett a női juniorválogatott egyik edzője. A
két munkát párhuzamosan
végzi a szakember. Varga mellett Lukács Dénes és Béres
Gergely kapott megbízatást. A
Szeged SZTE az őszi szezont
két győzelemmel és hét vereséggel zárta; legközelebb februárban ugrik medencébe a
csapat.
KAPITÁNY LESZ JUAN CARLOS PASTOR? Több szlovén
portál információi szerint nem
Veszelin Vujovics vezeti majd
a szlovén nemzeti csapatot a
januári férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Utódjaként a
hírek szerint a MOL-PICK Szeged mestere, a spanyol Juan
Carlos Pastor az első számú
kiszemelt. A portál kiemeli, hogy Pastor együttesében
négy szlovén játékos is szerepel. Sajtóinformációk szerint
Pastor mellett Uros Zorman,
Talant Dujshebaev, Alfred Gíslason és Branko Tamse van
még a jelöltek között.
VÁLTÁS A VEZETŐSÉGBEN.
Távozott a MOL-PICK Szeged
kézilabdacsapatának cégvezetője, Juhász Levente. Juhász
hét évig dolgozott az együttes
mellett. Utódjáról később dönt
az egyesület vezetése.

A szegedi klasszis magabiztosan nyert Oroszlányban

Sorozatban 15. alkalommal
bajnok Nagy Péter

Nagy Péter (jobbról a második) és a szegediek
az országos bajnokságon. Fotó: Szegedi Lelkesedés SK
Megvédte ólomsúlyú elsőségét, így megszakítás nélkül 15. bajnoki címét gyűjtötte be a szegedi Nagy Péter az Oroszlányban rendezett súlyemelő országos
bajnokságon.
A Szegedi Lelkesedés SK
plusz 109 kilogrammos versenyzője közepes eredmén�nyel is magabiztosan nyert
a súlycsoport reményteljes
utánpótláskorú emelője, a
kazincbarcikai Holló Szilárd
előtt. Nagy szakításban 171,

lökésben 206 kilóig jutott,
így 377 kilogrammos összteljesítménnyel zárt.
Tizenkettedszer
lett
magyar bajnok a versenyzőként még 40 évesen is
aktív szövetségi kapitány,
Gyurkovics Ferenc, aki a
109 kilósok mezőnyében
hatalmas fölénnyel diadalmaskodott, 83 kilogrammal előzve meg az ezüstérmest. Az egyéni értékelés
szerint – a teljesítményt a
testsúlyhoz viszonyító számítási rendszer alapján –

Mandics helyére Szekulovics érkezett

Edzőváltás a Szedeáknál
Az NB I. A csoportos
férfi-kosárlabdabajnokságban a 13. helyen álló Naturtex-SZTE-Szedeák közös
megegyezéssel szerződést
bontott a csapatot 2017
nyara óta irányító Andjelko
Mandics vezetőedzővel.
– Andjelko Mandics személyében nagyszerű embert
és kiváló szakembert ismertünk meg, de úgy éreztük, a
jelenlegi helyzetben a csa-

Andjelko Mandiccsal közös megegyezéssel bontott
szerződést a Szedeák.
Fotó: Szedeák/Faragó Imre

patnak új impulzusra van
szüksége. Köszönjük azt a
munkát, amit Duca a Szedeáknál elvégzett, és sok sikert
kívánunk neki a jövőben –
mondta Kardos Péter, a Szedeák elnöke.
A szegediek hamar megtalálták Mandics utódját, és
az idény végéig szóló szerződést kötöttek Szrecsko
Szekuloviccsal. Az 57 éves
szerb szakvezető 2008-ban
bajnoki aranyérmet, 2017ben és 2018-ban ezüstöt
nyert a Falco csapatával.
2015 decemberében 1/11es győzelem-vereség mutatóval, sereghajtóként vette
át a Jászberény irányítását,
és végül a 12. helyet megszerezve benn tartotta az A
csoportban a jászságiakat.
Legutóbbi együttese a Paks
volt, amelytől 2018 novemberében távozott.
A Szedeák legközelebb
jövő csütörtökön lép pályára,
18 órától az újszegedi sportcsarnokban fogadja az újonc
OSE Lions együttesét.

Nagy végzett az élen, Gyurkovics és Holló előtt.
– Egy különdíjat is kaptam Hanzlik Jánostól, Magyarország első „kétszázas”
lökőjétől, amit úgy adott át,
hogy az egykori legerősebbtől a jelenlegi legerősebbnek. Köszönöm szépen, Jani
bácsi! Külön öröm volt, hogy
nevelőedzőm, Pirk János is
jelen volt a versenyen, köszönhetően Darázs Ádám
barátomnak, aki mindig kocsiba ülteti a tanár urat, ha
mindketten ráérnek. Külön
gratulálok Holló Szilárdnak,
ő az első versenyző az elmúlt tizenöt évben, aki a kétszáz kilóra rápróbált a súlycsoportomban, biztató kísérlet volt, hamarosan meglesz
neki – értékelt közösségi oldalán Nagy Péter.
A szegedi klubból három
további sportoló állt pódiumra: Salha Nabil a 67 kilós
súlycsoportban ötödik helyen végzett, Nagypál Márk
73 kilogrammban hetedik,
Szalai Róbert pedig 96 kilóban harmadik lett. Szalai a
tavalyi vállműtétje után tért
vissza, és megszerezte élete
első bajnoki érmét.

Bemutatták Szeged
új kézilabdacsarnokának
látványterveit
Folyamatosan zajlik az új
szegedi kézilabdacsarnok
építkezésének előkészítése:
a létesítménynek a 2022-es
Európa-bajnokságra kell felépülnie. Az esemény rendezési jogát korábban Magyarország és Szlovákia kapta
meg közösen, s Szeged lesz
az egyik helyszín. Elkészültek a látványtervek, ezeket
a Sport Tv Mai helyzet című
műsorában mutatta be az
Eb kormánybiztosa, Bardóczy Gábor.
Szeged városa korábban
úgy döntött, hogy az új csarnok megépítéséhez ingyenesen biztosítja a több mint
800 millió forintos telket az

Etelka soron, emellett kiépíti
a közműveket és a közlekedési infrastruktúrát.
Az állam közel 36 milliárd forintot költ a csarnokra, amely az új sportuszoda szomszédságában épül
meg. A létesítmény 8300
fős lesz, tartozik majd hozzá
egy kétpályás edzőcsarnok
és egy akadémia működtetésére alkalmas, 30 férőhelyes kollégium. Az arénában
a mobillelátós alsó karéjt be
lehet majd tolni, így ott is
kétpályás edzéslehetőség
biztosítható. A csarnokot a
West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. tervezheti
és építheti.

Erőnléti edző lett az olimpiai bajnok kenus

Vízilabdacsapatnál vállalt munkát
Vajda Attila
A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület felkérte a
szegedi olimpiai, világ- és
Európa-bajnok kenust, Vajda
Attilát a szárazföldi munka
vezetőedzőjének az OB I.-es
bajnokság hátralévő részére
a DUE-MAARSK női csapata
mellé.
– Alternatív edzésmódokat
kerestünk a csapatnak. Először nyáron kezdtek a lányok
a Balatonon kajakozni, majd
az alapozást követően Dunaújvárosban is lejártak a csónakházba. Ekkor volt alkalmunk megismerkedni a helyi kajakos egyesület kiváló
stábjával, többek között Attilával. Beszélgettünk a szakmáról, a két klub működéséről, a saját elképzeléseinkről, ebből vetődött fel az az
ötlet, hogy Attila felkészültségénél fogva eredményesen tudna együtt dolgozni a
csapattal – fogalmazott Mi-

hók Attila vezetőedző a klub
honlapján.
– A vízilabdában szükség
van a fizikumra az ütközéseknél, az egymás elleni harcban,
illetve az erődemonstráció
sem utolsó szempont, legyen
látszata a sok munkának,
amikor ledobjuk a köntöst. A
mozdulatok hasonlóak a kenuzásban használtaknál, a
hangsúly a törzs feszességén
van, a lábak szerepe még inkább megjelenik. Ezeken túl
természetesen erősíteni kell a
kar-, mell- és hátizmokat, ezek
mind a lövésekhez, passzokhoz szükségesek, illetve különböző egyéb tevékenységek
elvégzéséhez, melyekhez kőkemény izommunka kell. Az
a feladatom, hogy a lányokkal
közös nevezőre jussak, és a
lehető legjobban felkészítsem
őket arra, hogy bármi történjen a vízben, a medence partján, ne tudják őket meglepni.
A legfontosabb számomra,

hogy megismerjem őket személy szerint, és a lehető legjobbat tudjam nekik adni. Elmondtam, hogy nagyjából mik
azok a dolgok, amiket fontosnak tartok, mit hogyan gondolok, illetve meghallgattam,
hogy nekik milyen egyéni igényeik vannak, eddig mivel és
hogyan dolgoztak. A bajnokság és a válogatott lebonyolítási menete teljesen más,
mint a kenuzásban, figyelembe kell vennem, hogy egy héten akár két megmérettetése
is lehet a lányoknak, illetve a
meccs- és edzésterhelések
mellett dinamikusak és robbanékonyak legyenek. A Dunaferrben végzett tevékenységemet nem hátráltatja a vízilabdásokkal való együttműködésem, sikerült az edzéseket
úgy ütemezni, hogy helyt tudjak állni mindkét klubnál –
mondta Vajda Attila, aki az újvárosi kajakos és kenus egyesületnél is edzőként dolgozik.
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és Szabó Csaba (dob). Fekete Jenő pedig a kristálytiszta
füstös-inspirált intim blues.

ÉRTEM ÉN, HOGY VILLANYDOB, DE MITŐL
SZÓL?
Időpont: december 9., hétfő, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
eNerd (Huszár Endre) / The
Hybrid Drummer (Jancsovics
Máté) koncertje. Metáltól az
elektronikus zenéken át a fusionig. Két generáció, kétféle megközelítés. Akusztikus
dobok + elektronikus kütyük
(triggerek, ütőfelületek, mo-

dulok) = rengeteg új lehetőség. Új, egyedi hangzások.
Más zenei funkciók átvétele
(dallamok, basszusok, effektek). Új játéktechnikai kihívások.
RENDET TESZÜNK A FEJEKBEN
Időpont: december 10.,
kedd, 17 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A rendszerváltás 30 év távlatából. A két vendég, Lányi

András filozófus, egyetemi
docens és Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési
képviselő sajátos szemszögből, személyes élményeket
is feltárva idézi fel és világítja meg az eseményeket, bemutatva és megismertetve a
hallgatósággal a hazai zöldmozgalom történetét, valamint az ökopolitika meghonosodását. Az est házigazdája: Fehér Attila, az LMP
megyei elnöke.
BOGGIE
KARÁCSONYI
AKUSZTIKUS
DUÓKONCERT
Időpont: december 10.,
kedd, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Csemer Boglárka dalszerző-énekes saját dalai mellett izgalmas karácsonyi dalfeldolgozásokkal is kedves-

kedik a közönségnek. Hagyományos koncertműsorát
idén Szakonyi Milánnal mutatja be. A koncertre érkezők
igazi adventi hangulatra számíthatnak.
FEKETE JENŐ ÉS A BLUES
BELL KÖZÖS KONCERTJE
Időpont: december 11.,
szerda, 20 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Több mint húsz éve vándorol a blues–funk–jazz–
rock’n’roll égtájak között a
Blues Bell négyesfogata. A
zenekar tagjai Hrabovszky
Tamás (ének, szájharmonika), Török Péter (gitár), Wilhelm Gábor (basszusgitár)

Szilveszter; Pixi: Szívós László / Varga-Huszti Máté; Mixi:
Ferencz Nándor / Medveczky Balázs.

MÁGNÁS MISKA
Időpont: december 13., péntek, 19 óra
Helyszín: Nagyszínház
Operett három felvonásban, két részben. A főbb szerepekben: Miska: Gömöri
Krisztián / Rétfalvi Tamás;
Marcsa: Ágoston Katalin /

SZEGEDI
KARÁCSONYI
HETEK – GYERTYAGYÚJTÁS
Időpont: december 8., vasárnap, 17 óra
Helyszín: Dóm tér
Botka László polgármester
és Kiss-Rigó László megyés

Sziládi Hajna; Nagymama:
Oszvald Marika (képünkön)
/ Vajda Júlia, Rolla Horák
Renáta / Széles Flóra; Baracs: Ágoston Péter / Szélpál

püspök gyújtja meg a második gyertyát a város adventi
óriáskoszorúján. Bővebb információ a Szegedi Karácsonyi Hetek Facebook-oldalán.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a műjégpályára? 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 11. 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 vagyok a magyarság csöndes, nemes folyója. A nyertes: Gránási Hajnalka. Gratulálunk!

2019. december 7., szombat

12 Tarka-barka
●

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Komoly munkahelyi sikerekre számíthat a következő héten. Magánéletében azonban problémák várhatók, úgyhogy legyen nagyon
türelmes, mert csak így tudja
elkerülni, hogy ezek hosszú
távon is megmaradjanak.
BIKA (IV. 21–V. 20.) A
magánélet területén nagyon pozitív változások
várhatók ezekben a napokban. A munkahelyén már
kevésbé, de azért ott sem
alakulnak majd rosszul a dolgai. A külföldi utazás viszont
most nem ajánlott.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ezen a héten különösen ügyeljen az egészségére! Az időjárás változásai az átlagosnál jobban
megviselhetik, s ettől ingerlékenyebbé válhat, ami viszont
negatív hatással lehet társas
kapcsolataira.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Nagyon fontos, hogy azokat a pozitív érzelmeket,
amelyeket eddig igyekezett magában elfojtani, végre
szabadjára engedje. Ezzel
boldogabbá teheti önmagát –
és persze másokat is.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ezekben a
napokban az a leglényegesebb, hogy próbáljon meg uralkodni az indulatain! A munkahelyén lehetőleg kerülje el a vitákat – de
ugyanez igaz a partnerével
kapcsolatban is.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) A hét elején
több (főleg személyes
jellegű) konfliktusa is
kialakulhat. Ám ezek, főleg ha
megfogadja barátai tanácsait,
gyorsan megoldódnak majd,
ráadásul az ön számára
kedvező végkifejlettel.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Nagyon szerencsés
napok előtt áll, itt van
tehát a remek alkalom
arra, hogy régóta dédelgetett
terveit megvalósítsa. Ehhez
persze kell némi kockázatvállalás is, de most bátran
belevághat, sikerülni fog!
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.) Társas kapcsolatai
remekül alakulnak majd
ezen a héten. Töltsön
minél több időt a barátaival,
lehetőség szerint a szabadban, hogy feltöltődjön.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) A héten különösen súlyos problémái
származhatnak
abból, ha nem akarja meghallani mások érveit. Legyen
tehát sokkal nyitottabb,
még ha ez néha igencsak
nehezére esik is!
BAK (XII. 22–I. 20.)
A következő hét rengeteg kellemes élményt
tartogat az ön számára.
Ez pozitív hatást fog gyakorolni a munkahelyi kapcsolataira, ami hosszú távon is
gyümölcsöző lehet.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) Párkapcsolati problémáit csak úgy oldhatja meg, ha nem feledi a szabályt: élni és élni
hagyni! Ekkor, látva partnere
boldogságát, önnek is számos
nagyszerű pillanatban lehet
része.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Nagyon sok energiája
lesz a most következő
napokban, így bátran
belefoghat régóta tervezett munkáiba. Azonban
ahhoz, hogy minden terve
sikerüljön, barátai segítségére
is szüksége lehet.

Szeged

BELVÁROSI GYEREKEK A DUGONICS TÉREN – ADTA
A CÍMET ENNEK AZ 1959 KÖRÜL KÉSZÜLT FÉNYKÉPNEK OLVASÓNK, BÁCSKAI ÉVA. A fotóról azt is elárulta, hogy ő az, akit szívecskés nadrágban láthatunk rajta,
mellette pedig az öccsét. Háttérben még az a régi, Gyógyszertár feliratú épület áll, amely már a múlté, hiszen a helyén épült a Kárász utcai sarokra az az emeletes ház, amit
legtöbben az aljában lévő újságosról ismernek. Olvasónk a

régen

Facebookra szintén feltöltötte a képet, melyhez többen is
hozzászóltak. Valaki azt írta, hogy a régi ház Örley báró családjáé volt; másnak az jutott eszébe, hogy akkoriban látott
a téren egy sovány bácsit, aki szúrós végű botjával szedte
össze az eldobált szemetet; egy harmadik emlékező pedig
azt fűzte hozzá, hogy erre járt haza az iskolából. Másodikos
korában egyszer szembefutott vele egy nagyobb fiú, és lekapta fejéről a svájci sapkáját – ki is kapott otthon miatta.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
December 9., hétfő, 19.55
Szent-Györgyi Napok – Beszélgetés a Hippokrates-díjas Bartyik Katalinnal a kiégésről és ellenszeréről.
FÓKUSZBAN
December 10., kedd, 19.25
Szegedi orvos a MOK új alelnöke; lakáspiac, lakásárak.
KARÁCSONYI KÖRÚT
December 12., csütörtök,
19.25
A Forrás Hotelből jelentkezik
karácsonyt váró műsorunk,
Fekete Gizivel és unokájával, Kancsár Orsolyával és
családjával, Wirth Ádámmal
és édesapjával. JÁTÉK!
EGY NAP A VILÁG – ISMERETTERJESZTŐ FILM
Szombatonként 20 órától
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 megnézni, megkóstolni.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős idő
December 7.
szombat

December 8.
vasárnap

December 9.
hétfő

December 10.
kedd

December 11.
szerda

December 12.
csütörtök

December 13.
péntek

5/0
Ambrus

6/1
Mária

7/1
Natália

6/1
Judit

4/0
Árpád

4/–2
Gabriella

5/–2
Luca,
Otília

Anyakönyvi
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT november 23-án: Börcsök Imre Krisztián és
Kovács Ramona Mariann, Juhász Norbert és
Takács Ildikó, Magony Tamás és Kolompár
Judit, Csányi Balázs és Boros Rebeka, Böde
Tibor és Biacsi Barbara Ivett, Grandpierre Richárd és Nagy Alexandra-Éva, Fődi János és
Gémes Adrienn Eszter, Battonyai László Mihály és Nagy
Tünde.
SZEGEDEN
SZÜLETTEK:
Árgyelán Andrásnak és Kerékgyártó Diánának 2019.
11. 16-án Attila
és Gábor, Hebők Gábornak
és Deák Dori-

hírek

na Kittinek 2019. 11. 18-án Marcell Gábor,
Szerencsi Istvánnak és Szobácsi Anitának
2019. 11. 20-án Nimród, Kurucz Ferencnek
és Szilágyi Gyöngyinek 2019. 11. 22-én Kristóf, dr. Bohus Jánosnak és Megyesi Verának
2019. 11. 23-án Dóra és Barnabás.
GRATULÁLUNK!

Képviselői

fogadóóra

DECEMBER 10., KEDD
Dr. Simon-Fiala Donát (képünkön): 16.00 – 17.00 óra
(Gyálarét, művelődési ház,
Koszorú u. 39.)
Tóth Károly: 17.00 (Bonifert
Domonkos Ált. Isk., Ortutay
u. 3.)
DECEMBER 11, SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 15.00 (30/9638137, Virág cukrászda, Klauzál tér)
Avramov András: 15.00 – 18.00 (Polgármesteri Hivatal
Szőregi Kirendeltség)
DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 – 17.30 (30/719-1709 munkanap
8.00 – 16.00 óra, Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai
Kirendeltség)
Dr. Simon-Fiala Donát: 16.00 – 17.00 óra (Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Kapisztrán u. 50.)

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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