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A remény gyertyáját gyújtotta meg 
Botka László és Kiss Rigó-László

Sok százan állták körül a hatal-
mas Dóm téri adventi koszorút 
múlt vasárnap. 

– A remény városa Szeged 
– mondta Botka László. A pol-
gármester megjegyezte, a ci-
vil kezdeményezések jelen-
tik helyben a karácsonyt, ezek 
igyekeznek a nélkülözők kará-
csonyát szebbé tenni. Az önkor-
mányzat is segít: 2 ezer aján-
dékcsomagot juttat rászorulók-
nak, 350 diákot támogat, mel-
lettük több száz család kapott 
tűzifát. Kiss-Rigó László me-
gyéspüspök Kalkuttai Szent Te-
rézt idézte: „A szeretet otthon 
kezdődik.” Hozzátette, segíteni 
kell a családban, a szomszéd-
ságban, a munkahelyeken. Ha 
ezt megtesszük, akkor válhat a 
remény városává Szeged.

A második adventi gyertyát gyújtotta meg a Dóm téri adventi koszorún 
múlt vasárnap Botka László és Kiss-Rigó László.  Fotó: Iványi Aurél

Sült gesztenye, forralt bor
és Károly bácsi kürtje

A SZÉCHENYI ÉS A DÓM TÉRI KARÁCSONYI VÁSÁR-
BAN MEGISMERKEDTÜNK egy balatonfüredivel, akinek 
Szeged a második otthona, megtudtuk, mi melegíti a for-
raltbor-árust, és még szarvasbőgést is hallottunk. Képünkön 
Árva István gesztenyeárus. Riportunk a 7. oldalon 

Megduplázza a létszámot a magyar szoftverfejlesztő cég

Korszerű irodát nyitott Szegeden a Tigra Informatika
Új, 650 négyzetméteres irodát nyitott hétfőn a 
Tigra Informatikai cégcsoport Szegeden. A társa-
ság öt éve van jelen a városban, most azért költöz-
tek nagyobb irodába, mert jövőre szeretnék meg-
duplázni kollégáik számát.

Huszonhárom éve két egyetemi kollégiumban ala-
kult a Tigra Kft., amely ma már négy informati-
kai cégcsoportban 550 munkavállalóval, döntően 
szoftverfejlesztőkkel dolgozik hazai és külföldi meg-
rendelőknek.

– Büszkék vagyunk rá, hogy lassan negyedszá-
zada ugyanaz az adószámunk, a bankszámlaszá-
munk, és változatlan a nevünk is. Fő profilunk a 
programozás, öt éve dolgozunk Szegeden is. Pró-
bálunk stabil szereplői lenni a magyar informatikai  
piacnak – mondta az irodaavatón a cégcsoport ala-
pító tulajdonosa, Vertán György.

A cég ügyfelei között olyan nagyvállalatok van-
nak, mint az Allianz Biztosító, a Budapest Bank vagy 
a német T-Punkt üzletlánc. Többek között idehaza a 
Tigra által fejlesztett mentésirányítási rendszer vál-
totta fel a mágnestáblákat az Országos Mentőszolgá-
latnál. Ennek segítségével valós időben, térkép alap-
ján követhetők a mentőautók, és a megfelelő egysé-
get tudják küldeni a balesetek helyszínére a központ-
ból, ezzel meggyorsítva a mentési folyamatot.

Folytatás a 2. oldalon

– A József Attila sugárúti új irodaházban lévő iroda kialakításánál fontos szempont volt a legmodernebb infrastruktúra,  
az igényes belsőépítészet és a bőséges természetes fény. Mindezt annak érdekében, hogy inspiráló, emberbarát munkahely 

várja a munkatársakat – mondta a megnyitón Gönczöl Mária üzemeltetési igazgató. Fotó: Szabó Luca
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Az előző ciklusban a váro-
si közgyűlés foglalkoztatá-
si, szociális és sportbizott-
ságát vezette Joób Márton, 
aki október óta tanács-
nokként felügyeli ezt a te-
rületet. Szeretné folytat-
ni a korábban megkezdett 
programokat, ugyanakkor 
a stratégiai tervezésben 
segítheti a szakbi-
zottság és 
a polgár-
m e s t e r 
munká-
ját.

– Bizottsági elnökből lett 
tanácsnok, ami annak el-
lenére új kihívás az ön 
számára, hogy megma-
radt a szociális ügyeknél 
és a sport területén.

– Igen, új megbízatá-
somnak köszönhetően be-
kerültem a város közvetlen 
vezetésébe. Tanácsnoki ki-
nevezésemnek köszönhető-
en ugyanis a korábbinál na-
gyobb beleszólásom lehet a 
fontos döntésekbe, ugyan-
akkor segíthetem egyrészt 
az általam korábban veze-
tett szakbizottság munkáját, 
másrészt Botka László pol-
gármesterrel egyeztetve elő-
készíthetek olyan stratégiai 
döntéseket, amelyek meg-
határozzák az önkormány-
zat szociális és sporttámo-
gatási koncepcióját.

– Főként a szociális te-
rületre figyelnek oda hely-
ben és országosan is az 
emberek, hiszen Szeged az 
utóbbi öt évben egyedülál-
ló programot hajtott végre. 
Ez hogyan folytatódik?

– Valóban, szociális bér-
lakás programunk nagyon 
sikeres volt az utóbbi évek-
ben, mivel ennek keretében 
közel 700 család jutott ön-
kormányzati tulajdonú la-
káshoz. Ezt mindenképpen 
folytatnunk kell. A város szá-
mára fontos, hogy a csa-

ládokat támogassuk, mert 
meggyőződésünk, hogy csak 
akkor lehet sikeres egy vá-
ros vagy egy ország, ha erős 
családok kötelékéből épül 
fel. Ugyanakkor olyan szoci-
ális hálót építettünk ki hely-
ben, amely erős, de köteles-
ségünk ezt tovább bővíteni. 
Oda fogunk figyelni minden 
szegedire, aki nehéz helyzet-
be kerül. Az a célom, hogy a 
szegedi családok érezzék a 
város támogatását.

– Több mint 1 milliárd 
forintot fordított idén az 
önkormányzat szociális 
támogatásokra. Lehet ezt 
az összeget növelni?

– Ez majd a jövő évi 
költségvetés elfogadása-
kor kiderül. Az azonban biz-
tos, hogy bővíthető a támo-

gatottak köre. Erre jó példa 
az idei keretösszeg elosztá-
sa. 600 millió forintot fordí-
tottunk közvetlen szociális 
támogatásra, ez azt jelen-
ti, hogy Szeged önkormány-
zata 11 ezer családnak tu-
dott támogatást biztosí-
tani. 450 millió forintból 

pedig segítséget 
n y ú j t o t -

tunk a gyerekes családok-
nak a beiskolázáshoz, illet-
ve a nyugdíjasokat is tud-
tuk támogatni egy 10 ezer 
forintos tétellel.

– Hogy tervezi folytat-
ni a kapcsolattartást az 
egyesületekkel, sportszer-
vezetekkel?

– Szeretném a szege-
di sportéletet is szélesebb 
alapokra helyezni. Az él-
sport támogatása mellett 
a közösségi sportélet, a tö-
megsport szerepét szeret-
ném erősíteni, és ehhez az 
egyesületek mellett a Sze-
gedi Sport és Fürdők Kft. 
együttműködésére is szá-
mítok. Az önkormányzat 
cégének olyan szolgáltatá-
sokat kell nyújtania, ame-
lyek a szegedieket segítik, 
közelebb viszik a sportot 
és a kikapcsolódást a he-
lyiek szélesebb tömegei-
hez. Ezen kívül természe-
tesen a sportegyesületek 
közvetlen támogatása is 
fontos számunkra, hiszen 
eddig is több mint 70 sze-
gedi sportszervezet kapott 
tőlünk pénzügyi segítséget. 
Minden erőmmel azon le-
szek, hogy a sport a jelen-
leginél is nagyobb szerepet 
töltsön be a szegedi embe-
rek életében.

Szincsok György
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Joób Márton: Célom,  
hogy a családok érezzék,  

Szeged a szolidaritás városa

A kormány szerint  
rendben halad a hídépítés

Új irodát nyitott a Tigra

Joób Márton tanácsnokként felügyeli a szociális ügyeket és a sportot, 
amelyekét eddig bizottsági elnökként dolgozott. Most már a stratégiai döntések 

előkészítésében is szerepet kap. Fotó: Szabó Luca

Az élsport támo-
gatása mellett a 
közösségi sport-
élet, a tömeg-
sport szerepét 
szeretném erő-
síteni, és ehhez 
az egyesületek 
mellett a Szege-
di Sport és Für-
dők Kft. együtt-
működésére is 
számítok. – Nagyon jó a kapcsolat az önkormányzattal,  

az új irodát is a város segítségével sikerült megtalálni  
– mondta Vertán György alapító tulajdonos. Fotó: Szabó Luca

Folytatás az 1. oldalról
Folyamatosan teljesítenek 
magyar állami megrende-
léseket is. Több a feladat, 
mint amennyit a jelenlegi 
létszámmal el bírnak látni, 
ezért bővítenek Szegeden.

– Igyekszünk minél jobb 
kapcsolatot kialakítani a 
szegedi egyetemmel. Eddigi 
25 fős csapatunkat szeret-
nénk 50 fősre bővíteni, ezért 
is költöztünk az új iroda-
házba – mondta el Vertán 
György.

– Azért választottuk an-
nak idején Szegedet, mert 
itt kiváló az informatikus-
képzés. Korábban is volt 
már egy kollégánk, aki in-
nen dolgozott be Buda-
pestre, ő köré szerveztük 
a szegedi csapatot, mert 
szükség volt egy erős, helyi 
szakmai vezetőre. Ma már 
több olyan, korábban Bu-
dapesten dolgozó, szege-
di származású kollégánk is 
van, akinek első dolga volt 
visszaköltözni Szegedre, 

amikor öt éve megnyitottuk 
az itteni irodát. Szeged sze-
rethető és nagyon élhető 
város, ahová szívesen tér-
nek vissza kollégáink – me-
sélte Vertán György.

Gönczöl Mária üzemel-
tetési igazgató úgy fogal-

mazott, igyekeznek min-
dent megtenni azért, hogy 
kollégáik otthon érezzék 
magukat, és hogy minél ki-
sebb legyen a fluktuáció, 
minél könnyebben tudja-
nak új kollégákat felvenni.

rag

Támogatja-e a harmadik 
szegedi híd megépítését? 
Ezt kérdezte Szabó Sándor 
országgyűlési képviselő a 
Parlamentben Orbán Vik-
tortól. A helyette válaszo- 
ló államtitkár mellébe-
szélt.

– Szeged a dél-alföldi régió 
gazdasági motorja, tudomá-
nyos és kulturális központ-
ja. Szeged és rajta keresz-
tül a megye, valamint a ré-
gió további gazdasági fejlő-
dését nagyban elősegítené a 
harmadik szegedi Tisza-híd 
megépítése – vezette fel Or-
bán Viktorhoz intézett kérdé-
sét kedden a Parlamentben 
Szabó Sándor. A szegedi or-
szággyűlési képviselő hozzá-
tette:

– A déli híd megépíté-
se több mint 20 éve a kam-
pányok fő témája és ígére-
te. A beruházás terve már 
az Ön 1998-as választá-
si programjának is részét 
képezte. Az elmúlt két év-
tizedben a kormánytól szá-
mos alkalommal kaptunk 
ígéretet rá, sőt még kor-
mányhatározat is született 
a híd megépítéséről. A be-
ruházás szerepel a Modern 
városok programban is, 
amelyről 2017 januárjában 
Ön együttműködési megál-

Szabó Sándor kedden a miniszterelnököt kérdezte  
a harmadik hídról a Parlamentben

lapodást írt alá Szeged pol-
gármesterével.

A napokban Szabó Sán-
dor levélben kérte meg a 
miniszterelnököt, támogas-
sa országgyűlési javasla-
tát, amelyet néhány hete 
nyújtott be a Parlamentnek. 
Mindezek miatt kérdezte Or-
bán Viktortól:

– Támogatja-e határo-
zati javaslatomat, a vegyes 
forgalmú, déli szegedi Ti-
sza-híd, benne a Szeged–
Makó elővárosi vasútvonal 
és a P+R parkoló a kormány-
határozatban foglaltak sze-
rinti, 2022-ig történő meg-
építését?

A miniszterelnök helyett 
Schanda Tamás János, az 

Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium államtitká-
ra válaszolt. Azt mondta: a 
projekt becsült költsége 45 
milliárd forint, ez magában 
foglalja a szükséges közúti 
kapcsolatokat, felhajtókat, 
az egyvágányú vasúti átve-
zetést a szőregi állomástól 
a szegedi Nagyállomásig, 
a szegedi 1-es villamos be-
kötését a vasútvonalba, to-
vábbá a kapcsolódó autó-
busz-pályaudvarral az inter-
modális csomópont kiépíté-
sét. Ebből is látható, hogy a 
kormány elkötelezett, tartja 
is az ígéreteit, és a hídpro-
jekt megvalósítása rendben 
halad előre – zárta válaszát 
az államtitkár.
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Vélemény

Egyedül
Amikor a fodrászatban felolvastam a telefonomról az egyik 
hírportálon megjelent cikk címét, nemcsak az ollók csatto-
gása maradt abba, hanem hirtelen minden szempár rám 
szegeződött. Újra a telefonom kijelzőjére néztem, és még az 
előbbinél is lassabban mondtam ki egymás után a szava-
kat: „A tanítási óra végén egy diák megkéselte a tanárnőt 
egy győri gimnáziumban”. A beállt csendet egy fiatal fiú tör-
te meg. „És meghalt?” – kérdezte. „Szerintem nem, azt ír-
ták volna” – válaszoltam halkan, és olyan hangulat tört rám, 
mint amikor arról olvasok, hogy valahol az Egyesült Államok-
ban vérengzés volt egy iskolában, sok halottal. Hiába tudok 
mára többet a győri késelésről, most sem értem, miért tör-
tént.

Nem egyszerű, soha nem csak idilli hely egy iskola. Meg-
annyi szépsége – tisztelet, szeretet, rajongás, odaadás 
– mellett düh, gyűlölet, elfojtott indulatok és ellenérzések 
mérgezhetik mindennapjait. Ezzel sem menteni, sem ma-
gyarázni nem kívánom a győri esetet. Minderről egy régi tör-
ténet jutott eszembe, amelyben önuralommal és fegyelme-
zettséggel útját tudtam állni, hogy indulataimnak engedjek.

A harmadik gimnáziumot kezdtem, nagyjából akkor dön-
töttem el, hogy újságíró leszek. Az iskolaújságban novellafé-
lét írtam biológiatanáromról. Meg sem fordult a fejemben, 
hogy bármi baj származhatna a szeretetteljes ábrázolásból. 
A cikk megjelent, és elszabadult a pokol. Előbb arról érte-
sültem, hogy a tanáriban durván letámadta az iskolaújság 
kiadásával megbízott oktatót a biológiatanár. Nem sokkal 
később ez a jóravaló tanár félrehívott, és elújságolta a tör-
ténteket. Valamit vártam tőle, de csak annyit kaptam: „Nem 
tudlak megvédeni” – mondta fojtott hangon, majd sarkon 
fordult. Kevésszer éreztem olyan egyedül magam, mint ak-
kor a folyosón, miközben néztem távolodó alakját.

Eltelt néhány hét, látszólag nem történt semmi. Biológi-
ából nem írtunk dolgo-
zatot, nem feleltem. 
Az órák légköre még-
is baljóslatú volt. Vá-
ratlanul osztályfőnö-
köm hívatott, kezében 
a naplót szorongat-
ta, és az iránt érdek-
lődött, hogyan szerez-
tem három egyest bio-
lógiából. Elhűlve néz-
tem rá, majd annyit 
mondtam, fogalmam 
sincs. Szemtelennek nevezett és röviden lehazugozott. „Ta-
nárnő, harmincnyolc tanúm van, hogy nem feleltem” – vála-
szoltam. Harminckilencen jártunk az osztályba. Pulykavörös 
lett, majd ő is sarkon fordult és elviharzott.

Nehéz szavakba önteni, amit akkor éreztem, gondoltam. 
Elképedtem. Szóval így is lehet. Nem kell feleltetni, csak be-
írni az egyeseket. Egy tanár bárkit bármikor képes lefeleltet-
ni egyesre. Legalább ad a látszatra. Még a kirakatperekben 
is adtak a látszatra – füstölögtem magamban. Valamilyen 
láthatatlan karanténba helyezett a biológiatanár. Még vélet-
lenül sem feleltetett, én pedig azért nem jelentkeztem fele-
lésre, mert azzal elfogadtam volna az elégtelenjeimet, mint 
tényeket.

A félév utolsó óráján szokása szerint a tanár megkér-
dezett bennünket, hányast adnánk magunknak. (A legbu-
tább tanári kérdések egyike.) A névsor elején voltam, má-
sodikként nekem tette fel. Eldöntöttem, hogy nem válaszo-
lok. Kerestem a szemét, nem találtam. A hatásszünet után 
nagyot sóhajtott és olyan hangsúllyal ejtette ki szavait, mint 
aki meghajol a realitások előtt. „Szerettem volna, hogy lega-
lább kettes legyen, de ehhez te is kellettél volna” – dörmög-
te maga elé szinte sajnálkozva. Felnéztem a plafonra. Nem 
szakadt le.

Majdnem felrobbantam a dühtől. Talán remegtem is az 
idegességtől. A szünetben egy osztálytársam annyit mon-
dott: milyen nyugodtan viselted.

Bod Péter

Valamit vártam tőle, 
de csak annyit kap-
tam: „Nem tudlak 
megvédeni” – mondta 
fojtott hangon, majd 
sarkon fordult. Ke-
vésszer éreztem olyan 
egyedül magam, mint 
akkor a folyosón.

Közmeghallgatást tartottak a szegedi távhő közeli és távoli jövőjéről

Európa második legnagyobb 
geotermikus fűtőrendszere 

épül Szegeden
– Tíz-tizenöt éves tervezé-
si folyamat gyümölcse az 
a geotermikus fűtőrend-
szer, amely a következő há-
rom-négy évben a városban 
kiépül. Szegediként büsz-
kék lehetünk erre a világra-
szóló teljesítményre, mert 
Európa második alternatív 
energiára alapozó távfűtő 
rendszere lesz – fogalma-
zott a napokban tartott köz-
meghallgatáson Kóbor Ba-
lázs, a Szegedi Távfűtő Kft. 
ügyvezetője, geológus.

– Régóta tesz úgy a magyar 
nemzetgazdaság, mintha 
keresné az utat az alterna-
tív energiahordozókra való 
áttérésre. Merthogy be kell 
látni, egy évben fűtésre any-
nyi gázt éget el az ország, 
amely 11 centi vastagon 
beterítené teljes, 93 ezer 
négyzetkilométeres terüle-
tét – hozott meghökkentő 
hasonlatot a SZETÁV igaz-
gatója.

Arccal 
a zöldenergia felé

Tíz-tizenöt éve érik tehát a 
zöldgondolat, és már lát-
szik, bár nem mindenki hiszi, 
hogy globális éghajlatválto-
zással kell megküzdenünk. 
A szakember kiemelte: az 
utóbbi öt év volt a legmele-
gebb az utóbbi ezer évben, 
és ennek meglesz a követ-
kezménye. Ezért állami és 
önkormányzati szinten is tel-
jes mellszélességgel ki kell 
állni az alternatív energiafor-
rásokra való áttérés mellett. 
Ezek közül is arra, amelyik a 
leggazdaságosabb. Szeged 
esetében ez a geotermikus 
energia, amelynek haszno-
sítása leegyszerűsítve abból 
áll, hogy kihúzzák a földből 
a termálvizet, fűtenek vele, 
majd visszateszik a föld mé-
lyébe. Szegeden miért ép-
pen a geotermika? Térké-
pen mutatta meg a geoló-
gus: ahonnan a geotermikus 
energiát tervezik kitermelni, 
kétezer méteres mélységből 
95 fokos víz hozható fel.

A jelenlegi távfűtés 
számokban

– Jelenleg a szegedi távfű-
tő rendszer 21 hőkörzetből 
áll, mintha 21 önálló táv-

Kóbor Balázs SZETÁV-igazgató előadásában elmondta: 
négy év múlva 60 százalékkal csökken a szén-dioxid-kibocsátás. A most felhasznált gáz 

mennyiségének pedig 68 százalékát váltja ki az új rendszer. Fotó: Szabó Luca

hővállalat működne egy-
más mellett – jellemezte a 
mostani helyzetet az igaz-
gató. Előnye, hogy ha cső-
törés van, egyszerre egy hő-
körzetben mindössze 2-3-
4 ezer lakás marad fűtés 
vagy háztartási meleg víz 
nélkül. A hátránya, hogy ha 
össze lenne kötve, bárhol 
is táplálnának bele ener-
giát, azt keringethetnék. 
Utóbbin dolgoznak, vagy-
is két-három hőkörzetet 
kapcsolnak össze az ellá-
tás biztonsága érdekében. 
Az ügyvezető azt mondta, 
a földben a rendszer fino-
man szólva is rohad, hiszen 
1984 óta senki nem költött 

a 200 kilométernyi vezeték-
rendszerre a földben.

Jelenleg 23 fűtőmű és 
240 hőközpont 27 251 táv-
fűtött lakást és 469 intéz-
ményt lát el.

Riasztó adatokat is hall-
hattunk. Minden egyes év-
ben nagyjából 30 millió 
köbméter gázt égetnek el a 
fűtéshez. Ez olyan iszonya-
tos mennyiség, mintha Sze-
ged teljes területét, a külte-
rületeket is ideértve, 105 
centi vastagon töltenének 
meg gázzal. A folyamat so-
rán a levegőbe 55 ezer ton-

na szén-dioxid jut. Ha át-
számolnánk szénre, ame-
lyet felpakolnánk teherau-
tókra, Kiskunfélegyházáig 
állna a kocsisor.

Az épülő geotermikus 
távfűtési rendszert a SZE-
TÁV, a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda és a Geo-Hő-
term Kft. alkotta konzor-
cium építi ki. Összefogá-
sukkal kilenc geotermikus 
kútcsoport létesül. A 24 
milliárd forint értékű beru-
házáshoz a pénz 45 száza-
lékát adja az Európai Unió 
és a magyar állam, a többit 
a pénzügyi befektető bizto-
sítja. A SZETÁV szakmai be-
fektetőként van jelen, az ál-

lami iroda pedig a műszaki 
ellenőrzést végzi. Egy-egy 
kútcsoport 3 termálkútból 
áll: egy 2 ezer méter talp- 
mélységű termelőkútból 
nyerik ki a vizet, amelyet 
később két, 1600-1700 
méter talpmélységű kútba 
sajtolnak vissza. Egyetlen-
be nem lehet visszatenni 
a kőzet összetétele miatt. 
A kutak átlagos hozama 
óránként 80 köbméter lesz.

Odesszában már kiala-
kították ezt a kúthármast, 
most zajlik a vezetékfekte-
tés. Nemrég kezdtek hozzá 

a Gyík utcánál a következő 
két kút fúrásához. Koszos, 
hangos eljárás, amely hoz-
závetőleg három-négy hó-
napig tart. Ezért megpró-
bálják zajvédő fallal elszi-
getelni a munkaterületet.

Előnye a tiszta levegő

Az új távhőrendszer előnye-
ire áttérve Kóbor Balázs el-
mondta, évente 450-500 
ezer gigajoule energiát 
várnak tőle, ami annyit je-
lent, hogy négy év múlva 
60 százalékkal csökken a 
szén-dioxid-kibocsátás, 20 
ezer tonnára, a most fel-
használt gáz mennyisé-
gének pedig 68 százalé-
kát váltja ki. A fűtéssel a 
termálvíz csak 70 fokosra 
hűl vissza, vagyis még ma-
rad energiatartalék a rend-
szerben, így további létesít-
mények is rácsatlakoztat-
hatók. Erre jó példa, hogy 
Felsőváros fűtése után 
a rendszer még az épülő 
sportuszodát is fűti majd. 
Rossz példa az egyetemi 
klinikáknál létesített kúté, 
amely fűti a klinikakert épü-
leteit, de a legújabb klinikát 
nem, mert azt nem úgy ter-
vezték meg.

Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester az-
zal egészítette ki az előa-
dást, hogy ez a beruházás 
a távhő árát nem befolyá-
solja, mivel azt 2013 óta az 
állam határozza meg.

Dombai Tünde

Követhető a munka
A SZETÁV honlapján meg lehet nézni, 2022-ig melyik 
városrészekben mikor és meddig tervezik a kútfúráso-
kat, a távhővezeték-építést. Noha lehetőség lett volna 
rá, a jelenlévő lakosok közül nem kérdezett senki.
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Már egy évtizede hagyomány 
Szegeden, hogy a baloldali 
képviselők december 6-án 
mikulásvirággal kedvesked-
nek a hölgyeknek. 

Idén is a város több pont-
ján több mint ezer virág ta-

lált gazdára. A hagyományok 
szerint a virágosztás egyik 
állomása Tarjánban a Vízto-
rony tér, ahol idén is Mészá-
ros Tamás önkormányzati 
képviselő és Szabó Sándor 
országgyűlési képviselő jár-

ta az üzleteket és adta át az 
ott dolgozóknak a virágokat. 
Természetesen a járókelők 
sem maradtak ki a meglepe-
tésből, az utcán sétáló höl-
gyek is kaptak mikulásvirá-
got.

A Víztorony téren Szabó Sándor és Mészáros Tamás adta át a mikulásvirágokat. 
Fotó: Iványi Aurél

Nem múlhat el 
a Mikulás mikulásvirág nélkül

A zsűri megkönnyezte az írásokat

2100 ajándékcsomag karácsonyra
Idén is karácsonyi ajándék-
kal lepte meg a leginkább 
rászorulókat az önkormány-
zat. A 2100 csomag össze-
sen 12 millió forintba ke-
rült.

– Sírni tudnék, annyira örü-
lök, most már nekem is lesz 
karácsonyom. Alig 60 ezer a 
nyugdíjam, szívesen oda is 
adnám valakinek, hogy osz-
sza be. Csak a rezsi 40 ezer. 
Az önkormányzattól lakhatá-
si támogatást, átmeneti se-
gélyt, gyógyszertámogatást 
kapok, a múltkor energiata-
karékos villanyégőket adott 
a város. A családom nem 
tud segíteni, a vejem meg-
halt, a lányom egyedül küzd 
a devizahitelével – mondta 
György Erzsébet. Az asszony 
megmutatta a csomagot: 
száraz tésztát, levesporokat, 

kávét, teát, kakaót, mákot, 
konzerveket és kolbászt.

Két hónapos előkészítés 
után az önkormányzat a na-
pokban kezdte meg a pol-
gármesteri hivatalban a leg-
inkább rászorulóknak járó 
karácsonyi ajándék átadá-
sát. Mint a szeged.hu Nov-
kov Veszelinka irodaveze-

tőtől megtudta, a helyi szo- 
ciális szervezetektől kérték, 
hogy gyűjtsék össze azok ne-
vét, akiknek a legnagyobb 
szükségük van az ajándék-
csomagokra.

A karácsonyi juttatás át-
vételének idejéről és helyszí-
néről a 2100 jogosultat írás-
ban értesítették.

Egyenként 5 ezer 600 forint értékű tartós élelmiszert 
kaptak a nélkülözők karácsonyra. Fotó: Iványi Aurél

kormányzati választások 
után jelezte, szívesen látja 
a frissen megválasztott el-
lenzéki polgármestereket 
Szegeden, és akár tanácso-
kat is ad nekik, hogyan tart-
sanak ellent a kormányzati 
nyomásnak. A 444.hu-nak 
úgy fogalmazott: „Felaján-
lom minden, újonnan meg-
választott ellenzéki polgár-
mesternek az én 17 éves 
polgármesteri tapasztalato-
mat, szívesen látok minden-
kit, és a magam tudásával 
próbálom segíteni, hogy si-
keres legyen. Ehhez nekem 
semmilyen tisztségre nin-
csen szükségem, 17 év töb-
bet ér, mint bármilyen tiszt-
ség.”

Korábban járt Szegeden 
Soproni Tamás, Terézváros 
azóta megválasztott polgár-
mestere, nemrég Pikó And-
rás, Józsefváros új vezetője 
egyeztetett Botka Lászlóval, 
aki a napokban Márki-Zay 
Péterrel tárgyalt.

Botka László: Tíz megyei jogú város  
polgármestere kötött szövetséget

Botka László társaságában Csőzik László, Márki-Zay Pé-
ter, Péterffy Attila, Nemény András, Szücsné Posztovics 
Ilona, Fekete Zsolt, Mirkóczki Ádám, Veres Pál és Pintér 

Tamás látható a Facebookon közzétett fotón

Idén is fogattal jött a Mikulás
HÚSZÉVES HAGYOMÁNY, 
HOGY MIKULÁS NAPJÁN 
LOVAS FOGATTAL JÁRJA 
KÖRBE TÁPÉT, PETŐFITE-
LEPET ÉS BAKTÓT MAGA 
A LEGILLETÉKESEBB, A 
MIKULÁS. Nem volt ez más-
ként idén sem. A tápai busz-
fordulónál Szécsényi Rózsa 
önkormányzati képviselő is 
csatlakozott a várakozó csa-
ládokhoz. A lovas fogattal út-
nak induló Mikulás puttonyá-
ból 18 kiló szaloncukor ke-
rült elő. A tekintélyes meny-
nyiségű édességre szükség is 
volt, mert a városrész gyere-
kei megannyi állomáshelyen 
nagyon várták a délutáni Mi-
kulást.

A tápai buszfordulónál is sok gyerek várta a Mikulást, 
a legszerencsésebbek fel is ülhettek mellé a fogatra. 

Fotó: Szabó Luca

A fényképen Botka mellett 
Csőzik László (Érd), Márki-Zay 
Péter (Hódmezővásárhely), 
Péterffy Attila (Pécs), dr. Ne-
mény András (Szombathely), 
Szücsné Posztovics Ilona (Ta-
tabánya), Fekete Zsolt (Sal-
gótarján), Mirkóczki Ádám 
(Eger), Veres Pál (Miskolc) és 
Pintér Tamás (Dunaújváros) 

látható. Botka László azt írta 
a fénykép alá: „A mai napon 
szövetséget kötöttünk egy-
mással hazánk jövője érdeké-
ben. Közös értékek és straté-
gia mentén az a célunk, hogy 
Magyarország igazságos, szo-
lidáris és szabad otthona le-
gyen minden magyarnak.”

Botka László az őszi ön-
Eredményt hirdettek a 
nyugdíjasok Ezüst évek no-
vellapályázatán. Az írások 
megjelennek egy kötetben 
a jövő évi könyvhéten.

Huszonöt pályamunka érke-
zett a szegedi Idősügyi Ta-
nács, a Senior Center és 
az SZTE Kulturális Irodája 
Ezüst évek című novellapá-
lyázatára, amelyre szege-
di, szabadkai és temesvá-
ri nyugdíjasok magyar nyel-
vű, maximum háromoldalas 
kisprózáit várták. A Kocsis 

Illés nyugalmazott gimnáziu-
mi tanár, Zsoldos Sándor iro-
dalomtörténész, Ferencz-Fe-
hér Dorottya, az SZTE Kultu-
rális Iroda munkatársa, vala-
mint Makai Zoltán temesvári 
újságíró, szerkesztő alkotta 
zsűri a napokban hirdetett 
eredményt.

– A pályázók emlékei-
ket elevenítették fel, életü-
ket összegezték elbeszélé-
seikben, s akadtak, akik a 
hajdani, ötven-hatvan év-
vel ezelőtti világot hasonlí-
tották össze a maival. Be-

vallom, megkönnyeztem az 
elveszített társról, hitvesről 
vagy férjről szóló írásokat – 
mondta Kocsis Illés zsűriel-
nök. A novellapályázatra ér-
kezett műveket kötetbe fog-
lalják, és a jövő évi könyvhét-
re kiadják. Az első helyezett 
Hegedűs Gábor, Vörös Pál és 
Bodnár Zsuzsanna lett. Sze-
ged város különdíját Bajza 
Lászlónénak ítélték, Temes-
várét pedig Horváth Máriá-
nak. Az SZTE Kulturális Iro-
da különdíját András K. Zol-
tán kapta.

Szövetséget kötött tíz megyei jogú város polgármestere, 
derül ki Botka László szegedi polgármester hétfői Face-
book-posztjából.

Fenyőt állítottak a Senior Centerben
HOSSZÚ ÉVEK HA-
GYOMÁNYA, HOGY 
A KÖZEL HATVAN 
SZEGEDI NYUGDÍ-
JASKLUBOT ÖSSZE-
FOGÓ SENIOR CEN-
TERBEN DECEMBER 
ELSŐ HETÉBEN KA-
RÁCSONYFÁT ÁL-
LÍTANAK. Az ünnep-
ségre érkező időseket 
Szabó Sándor ország- 
gyűlési képviselő kö-
szöntötte. 

Az egymásra figyelés fontosságáról be-
szélt, ami az év minden napjára érvényes, 
különösen az előttünk álló ünnepek idején. 

A százötven vendéget mikulásvirággal aján-
dékozták meg. Az est kulturális műsorral zá-
rult.

Az ünnepi műsorban többek között az alsóvárosi kórus is fellé-
pett Vighné Rózsika (jobbról) vezetésével. Fotó: Iványi Aurél
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90 éves mindenki Jutka nénije Ötvenegy fa Szegedért

ÖTVENEGY FÁT ÜLTETTEK A PARTFÜRDŐ TERÜLETÉN 
AZ IDÉN RENDEZETT 51. SZIN EMLÉKÉRE a Szegedi 
Ifjúsági Napok szervezői, az IH Rendezvényközpont, a part-
fürdő munkatársai és a Csemete Környezetvédő Egyesület.  
Fotó: Szabó Luca

Gerencsér Szabó Julianna 
néven született 1929. de-
cember 8-án Orosházán. 
Egyszerű emberek gyerme-
keként éltek húgával szülő-
városában, ott is kezdte az 
elemi iskolát. Később Tót-
komlósra költöztek, mert 
édesapja ott kapott mun-
kát egy gabonakereskedés-
ben. Itt Jutka nénit, ahogy 
mindenki szólítja, felvették 
a MÁV-hoz, és távírász lett. 
Több városba is áthelyezték, 
így ismerkedett meg későbbi 
férjével. 

Vadászy Róbert forgalmi 
szolgálattevő volt Pitvaro-

Jutka nénit fia, unokája és az önkormányzat munkatársa 
köszöntötte. Fotó: Szabó Luca

laktak. 1975-ben költöztek 
Szegedre, ahol a MÁV Igaz-
gatóságban főtávírászként 
dolgozott, s onnan ment 
nyugdíjba. 

Sok kedves ismerőssel 
és munkatárssal tartotta 
és tartja a kapcsolatot vi-
dám, barátkozó természe-
te folytán. December 8-án 
90 éves az 5 dédunoka és 
5 unoka szeretett Dédije, 
Mamája. A szegedi önkor-
mányzat és a miniszterel-
nök nevében Farkas Kata-
lin, a humán közszolgálta-
tási iroda munkatársa kö-
szöntötte Jutka nénit.

A legszebb kerteket díjazták
A 100 éves Bálint gazda de-
dikált könyvét kapták aján-
dékba a Virágos Szeged és 
A legszebb konyhakert el-
nevezésű pályázatok díja-
zottjai a házi ünnepségen.

Szántó Mária Petőfitelepről, 
a Bánk bán utcából érkezett, 
és a legszebb kertvárosi elő-
kert kategóriában pályázott. 
Azt mondja, egy kis szorga-
lommal és odafigyeléssel 
szebbé, otthonosabbá vará-
zsolhatjuk környezetünket. A 
zsűri végül a második hely-
re rangsorolta őt, ám Szántó 
Mária kapta a közönségdíjat 
is, amely az egyik legnagyobb 
elismerés a sok kategória 
egyéb díjai mellett. Mihálik 
Edvin, a városi közgyűlés Zöld 

város kialakítása programért 
felelős tanácsnoka elmond-
ta, Szeged egyre élhetőbb 
város lesz azáltal, hogy egy-
re többen tartják fontosnak 
közvetlen környezetük szépí-
tését, zöldebbé, virágosabbá 
tételét. Fontos, hogy minden-
ki ügyeljen a rendezett, válto-
zatos környezet megtartásá-
ra, bővítésére, így válik egy-
re otthonosabbá ez a város 
mindannyiunk számára.

Makrai László, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nkft. 
igazgatója arról beszélt, hogy 
az általa vezetett cég két és 
fél millió négyzetméter gyep-
felületet gondoz, ugyanak-
kor tizenegyezer négyzetmé-
ter közterületen a virágokért 
is felelnek.

A legszebb kertek és konyhakertek díjazottjait énekes-ze-
nés műsorral köszöntötték a városházán. Fotó: Szabó Luca

A legbringásabb városhoz méltóan tovább 
bővül Szeged kerékpárút-hálózata

A határidőnél előbb, december köze-
pén elkészülhet az a gyalog- és ke-
rékpárútszakasz, amely a tarjáni vil-
lamosforduló mögött, a Murányi utcá-
nál a töltésen átvezetve visz ki Bak-
tóba. 

A fejlesztés egy átfogó kerékpár- 

út-fejlesztési program részeként va-
lósul meg. A beruházást az Európai 
Unió 500 millió forinttal támogat-
ja, ezt bruttó 32 millió forint önerő-
vel egészíti ki a város. Ugyancsak a 
projekt részeként a Dorozsmai úttól a 
gumigyárig felújítják a kerékpárutat, 

onnan megépül a kapcsolat a Szege-
di Ipari Logisztikai Központtal. Ez a 
rész jövő tavasszal készül el. A pro-
jekt következő szakasza jövőre indul 
el a tervek szerint: megépül a Kiskun-
dorozsmát Bordánnyal összekötő ke-
rékpárút.

A Szeged és Baktó közötti 113 méteres szakasz elkészült, és már használják is. Fotó: Iványi Aurél

Két szegedi is megkapta 
a Rátz Tanár Úr Életműdíjat

jes életet – tette hozzá 
Horváthné Fazekas Eri-
ka.

Győri István, az SZTE 
Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola fizikata-
nára ajándéknak nevez-
te azt az élményt, ame-
lyet a tanítványok fejlő-
dése jelent neki.

– A természettudo-
mányos megismerés lé-
pései közül kiemelkedő 
fontosságú a kísérle- 
tek, megfigyelések, mé-
rések elvégzésével tör-

ténő tapasztalatgyűjtés. 
Minden lehetőséget meg 
kell ragadni a tanári de-
monstrációkra és tanulói kí-
sérletek, mérések megszer-
vezésére – fogalmazott a 
pedagógus.

Idén 19. alkalommal 
adták át a híres pe-
dagógusról, több vi-
lághírű magyar tudós 
tudományos karrier- 
jét is elindító Rátz 
László tanár úrról el-
nevezett életműdíja-
kat. Horváthné Fa-
zekas Erika, az SZTE 
Juhász Gyula Gyakor-
ló Általános és Alap-
fokú Művészeti Isko-
la tanára a díjátadón 
elmondta, végignéz-
ve a korábbi díja-
zottak névsorát, felemelő, 
hogy szinte valamennyi ko-
rábbi fizika szakos díjazottat 
személyesen is ismeri vagy  
ismerte, és sokat tanult tő-
lük.

– Szívet melengető, hogy 

látom kollégáim őszinte örö-
mét. Ebben a díjban az ő 
munkájuk is benne van, hi-
szen 28 éve ugyanabban az 
iskolában dolgozom. A taní-
tás számomra nemcsak a 

munkám, hanem a hobbim 
is, a családom után a leg-
fontosabb. Választhattam 
volna más pályát, de most 
már tudom, hogy a tanítás 
nélkül nem éltem volna tel-

Horváthné Fazekas Erika és Győri István is átvehette 
a pedagógusoknak járó rangos elismerést Budapesten

A győztesek
Virágos Szeged, a legszebb kertvárosi előkert kategó-
ria: Pálfalvi Csenge; a legszebb balkon, erkély: Nagyné 
Nyíri Emese; a legszebb társasházi előkert: Sebestyén 
Ferencné; a legszebb közterület: Bölcs utcai óvoda; kö-
zönségdíj: Szántó Mária.
A legszebb konyhakert, balkon: Savanya Róbert és 
Geyer Mária; minikert: Radnai Istvánné; normál kert: 
Ábrahám György és Ábrahám Györgyné; közösségi kert: 
makkosházi közösségi kert; zártkert-gyümölcsös: Far-
kas Józsefné és Farkas József; zártkert-zöldséges: Len-
gyel Józsefné; zártkert, vegyes: Sziráki Gréta; zártkert, 
gyümölcsös különdíj: Simon Mátyás.

son. Itt kezdték meg önál-
ló életüket két fiúgyermek-
kel, Andrással és Gyurival. 

Majd Battonyán kaptak 
szolgálati lakást, amelyben 
hosszú évekig boldogan 
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Szakmai és magánéleti siker a kapocs polgár és városa közt

Marjanucz László: Magaménak érzem Szegedet

– Makóra járt gimnázium-
ba, ezt követően került 
Szegedre főiskolásként. 
Ízes tájszólással beszé-
li a magyar nyelvet. Soha 
nem mondták önnek, hogy 
gyüttmönt?

– Nem, annak ellené-
re, hogy jó rég, 1973 óta itt 
élek. Akkor kezdtem meg 
tanulmányaimat a főiskola 
történelem–orosz szakán. 
Szegedet a magaménak ér-
zem, ide kötnek a szakmai 
és magánéleti sikerek. Azt 
hiszem, ez a kulcsa annak, 
hogy szoros kötődés alakul-
jon ki a polgár és lakhelye 
között.

– A kutatásaihoz első-
sorban a német nyelv isme-
retére volt szüksége, de a 
főiskolán orosz szakot vég-
zett. Tudta hasznosítani a 
kutatásai során ezt a nyel-
vet?

– A makói József Attila 
Gimnáziumban az oroszt 
és a németet is emelt óra-
számban tanultam, és a je-

lek szerint jó a nyelvérzé-
kem. Az oroszt kicsit tud-
tam használni, amikor fő 
kutatási területem, a Bán-
ság történetének szak-
irodalmát olvasgattam, 
ugyanis elég sok ide vo-
natkozó tanulmány készült 
ezen a nyelven. A német az 
alapnyelv a 19. századi pol-
gárság kutatásához, hiszen 
a források döntő hányada a 
magyar közigazgatás akko-
ri hivatalos nyelvén íródott. 
Ráadásul a gót kézírásos 
betűkkel is meg kell barát-

– Az 1700-as években nem képviselő-testület, hanem 12 fős szenátus irányította a vá-
rost. Tagjai még pallosjoggal is rendelkeztek – mesélte Marjanucz László. Fotó: Szabó Luca

Egyetemi oktató, a történe-
lemtudományok doktora, 
aki Szeged polgárságának 
históriáját kutatva bepil-
lanthatott az egykor itt élők 
mindennapjaiba, gondolko-
dásuk sajátosságaiba. Azt 
mondja, a szakmai sikerek 
megalapozzák az egyén és 
lakhelye szoros kapcsola-
tát. 

A helyi politikai karrier csú-
csa volt ebbe a testületbe 
bekerülni. Általában köztisz-
teletben álló, ismert, jó hírű 
családokból származó és ko-
moly élettapasztalattal bíró 
embereket választott meg az 
az elektori testület, amely-
ben városi polgárok, iparo-
sok, kereskedők és gazdál-
kodók ültek.

koznia annak, aki az akkori 
német nyelvű forrásokat le 
akarja fordítani.

– Szeged történetével 
mikor kezdett foglalkoz-
ni?

– A főiskola után a Móra 
Ferenc Múzeumba kerültem, 
ahol a szegedi polgárság tör-
ténete lett a kutatási terüle-
tem. Így aztán a város tör-
ténete számomra több év-
tizede kutatási téma. Idén, 
amikor a Szeged szabad ki-
rályi várossá nyilvánításának 
300. évfordulója alkalmából 

rendezett tudo-
mányos konfe-
rencián kellett 
előadnom, újra 
beleástam ma-
gam olyan régeb-
ben kutatott té-
mákba, mint az 
itteni közigazga-
tás története.

– Hogyan 
kell elképzel-
nünk a szegedi 
közigazgatást a 
18. században? 

Volt képviselő-testület és 
polgármester, mint most?

– Az önigazgatás rend-
szere más volt akkoriban, 
de azért vannak hasonló-
ságok. A várost lényegében 
egy 12 fős szenátus irányí-
totta, amelynek tagjait elek-
torokból álló testület válasz-
totta meg. A helyi politikai 
karrier csúcsa volt ebbe a 
testületbe bekerülni. Álta-
lában köztiszteletben álló, 
ismert, jó hírű családokból 
származó és komoly életta-
pasztalattal bíró embereket 

választott meg az az elekto-
ri testület, amelyben városi 
polgárok, iparosok, keres-
kedők és gazdálkodók ültek. 
Hogy el tudjuk képzelni a 12 
tanácsnok befolyását, meg 
kell említenünk, hogy ők íté-
leteket is hoztak, sőt pallos-
joggal is rendelkeztek. Veze-
tőjük, az általuk megválasz-
tott főbíró volt lényegében a 
polgármester, de sokkal na-
gyobb hatalommal, mint a 
mai városvezetők. E testület 
mellett még a királynak volt 
komoly beleszólása a városi 
ügyekbe, hiszen Szeged sza-
bad királyi városként a 18. 
század elejétől közvetlenül 
az uralkodó fennhatósága 
alá tartozott.

– Szegeden akkoriban 
több nemzetiség, vagyoni-
lag különböző lehetőségek-
kel bíró, befolyását tekint-
ve pedig hatalmas eltéré-
seket mutató közösség élt. 
Hogyan kell elképzelnünk 
az akkori közéletet?

– A polgárság jelentős 
hányada szerb nemzetiségű 
volt, ők sok esetben boltos-
ként, kereskedőként sze-
reztek vagyont. A németek 
is fontos közösséget alkot-
tak, ők főként iparosok vol-
tak. A magyarok elsősorban 
gazdálkodóként éltek Alsó-
városon, esetleg a Palánk-
ban. Később települtek be a 
zsidók, akik nagy lökést ad-
tak a város polgárosodásá-
nak. Érdemes megjegyezni, 
hogy a zsidók letelepedésé-
nek engedélyezését a király 
a helyi döntéshozókra ruház-
ta át, így ez a közösség a 19. 

zó hatalommal?
– Több helyi liberális po-

litikus és hivatalnok – töb-
bek között a nemrég em-
léktáblát kapott Aigner 
(Rengey) Ferdinánd – me-
revnek érezte ezt a rend-
szert, hiszen lényegében 
ugyanazok a családok ju-
tottak meghatározó szerep-
hez ebben a testületben. 
Mai analógiával élve akár 
oligarchikus rendszernek 
is nevezhetnénk ezt, hiszen 
ezek a családok generáció-
ról generációra örökölték a 
döntéshozói és végrehajtói 
hatalmat. Ezért változtat-
tak a struktúrán, és külön-
böző cenzusos feltételek-
nek megfelelve már több 
polgár is közvetlenül sza-
vazhatott arról, kik üljenek 
a városházán, és milyen 
hatáskörökkel rendelkez-
zenek. Ekkortól már polgár-
mester állt a testület élén, 
és a várost irányító testü-
let már nem rendelkezett 
bírói jogkörrel. A polgári ér-
tékrend ekkor teljesedett 
ki leginkább, s megjelent a 

városára oly büszke szege-
di elit.

– Említette a városhá-
zát, amely amellett, hogy 
a várost irányító apparátus 
székhelye, Szeged egyik 
legszebb épülete is. Elgon-
dolkodik arról néha, meny-
nyire magába sűríti Szeged 
közigazgatásának történe-
tét ez a patinás épület?

– Nagyon kedvelem a 
szegedi városháza épületét, 
amelyet a nagyárvíz pusztítá-
sa után átépítettek, és cso-
dálatos dísztermét is akkor 
alakították ki a mai formájá-
ban. Számomra azonban a 
Kárász-ház szimbolizálja leg-
inkább Szeged és az ország 
polgári fejlődését. Amikor 
a Klauzál téren áthaladok, 
mindig megcsodálom ennek 
az épületnek a puritán szép-
ségét. Nekem ez a ház tük-
rözi leghitelesebben a polgá-
ri lét lényegét, amely az ön-
tudatra, a büszkeségre és a 
lokálpatriotizmusra épül.

Szincsok György

század elejétől van jelen a 
város életében, amikor a he-
lyi szenátus engedélyezte a 
helyben maradásukat.

– Meddig bírt a helyi 
szenátus ilyen meghatáro-
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Sült gesztenye, forralt bor és Károly bácsi kürtje
Ha karácsony, akkor sült 
gesztenye és forralt bor. A 
Széchenyi és a Dóm téri ka-
rácsonyi vásárban jártunk, 
ahol megismerkedtünk egy 
balatonfüredivel, akinek 
Szeged a második ottho-
na, megtudtuk, mi melegí-
ti a forraltbor-árust, és még 
szarvasbőgést is hallot-
tunk. Szabó C. Szilárd írása.

– Most csak az a kérdés, 
hogy ez olasz gesztenye vagy 
magyar gesztenye – kérdezi 
Szindbád a legendás, Latino-
vits Zoltán főszereplésével 
készült film vendéglős jele-
netében, amikor a kulináris 
élvezetek halmozása közben 
fácánt rendel gesztenyével.

– Fácán gesztenyével – 
válaszolja Vendelin, a pincér, 
akinek a feleségét Szindbád 
elszerette.

A gesztenyeárus

– Most csak az a kérdés, 
hogy ez olasz gesztenye vagy 
magyar gesztenye – kérdez-
tük mi is Szindbád után sza-
badon a Széchenyi tér és a 
Kárász utca sarkán a geszte-
nyeárustól.

– Egyik sem. Ez spanyol 
gesztenye – válaszolta a fi-
atalember, akiről kiderült, 
szegedi egyetemista. Árva 
István a vajdasági Király-

halomról jött az egyetemre, 
ahol biológiát tanul. A gesz-
tenyesütés nem az ő bizni-
sze, de itt van a tulajdonos 
is a Széchenyi téren, ugyan-
is bőrdíszműves termékeket 
árul.

– A magyar gesztenyét 
megtámadta valami kukac, 
ezért nagyon kevés termett 
belőle az idén. Próbálkoz-
tunk görög gesztenyével is, 

de annak öt-tíz százaléka 
rossz volt. A spanyolban nin-

csen rossz, ráadásul éde-
sebb is, mint a görög gesz-
tenye – mondta István, aki 
gázon, nem pedig parázsló 

faszénen süti a gesztenyét, 
mert a klasszikus sütési mód 
nagy füsttel járna. Miközben 
beszélgettünk, vizet öntött a 
sülő gesztenyékre. Teljesen 
beterítette a gőzfelhő.

– Ettől puhul a gesztenye 
– magyarázta.

– Általában vagy tíz dekát 
vesznek az emberek, ami öt-
hat darab és 790 forintba 
kerül, vagy egy ezresért kér-

nek gesztenyét, s akkor még 
rádobok egy-két szemet. De 
olyan is akadt, aki fél kilót 
vett, mert nagyon szereti – 
mondta Árva István.

Közben megérkezett a 
tulajdonos.

– Noha Balatonfüreden 
lakom, Szeged a második 
otthonom. Szeretem a vá-
rost és a szegedieket, na-
gyon jó emberek, közvetle-
nek és kedvesek. Az lenne 
az igazán tökéletes, ha Sze-

ged a Balaton-parton lenne 
– mondta nevetve Erős Pé-
ter, aki tizenhét éve jár árul-
ni Szegedre a város napjá-
hoz kapcsolódó rendezvé-

nyekre és a karácsonyi vá-
sárokra.

– Mondhatom, én indítot-
tam el újra a gesztenyesü-
tést Szegeden. Azt mondták 
szegedi ismerőseim, árultak 
korábban sült gesztenyét a 
városban, de kimaradt kö-
rülbelül húsz-huszonöt év, 
mielőtt elkezdtem. Az ele-
jén voltak olyanok, akik nem 
tudták, hogyan kell enni a 
sült gesztenyét. Egy férfi pél-
dául azzal hozta vissza, hogy 
„barátom, ez bűnrossz”. Ki-
derült, héjastól ette a gesz-
tenyét – mesélte Erős Péter.

A forraltbor-árus

A Kontyos borház a Széchenyi 
és a Dóm téri vásárban is 
kínálja forralt gyümölcsborait.

– Több éve járunk Sze-
gedre, nemcsak a karácso-
nyi vásárra, hanem a bor-
fesztiválra és más gasztro-
fesztiválokra is – mondta 
Mocsári Nándor. A meleg 
italra vágyókat többek között 
körtéből, meggyből, eperből 
és szilvából készült forralt 
borral várják, amelynek de-
cijét 350 forintért mérik. A 
fiatal eladó elmondása sze-
rint a forralt eperboruk a leg-
kedveltebb, de sokan isznak 
kombót is. Hogy az mi? Két 
deciliter forralt bor és két 
centiliter pálinka, amelyért 
6-800 forintot kérnek, attól 
függően, ki hogyan párosítja 
a bort a pálinkával. Kínálnak 
egyebek mellett kajszi-, sza-
móca-, szilva- és meggypá-
linkát. A legkelendőbb kom-
bó a forralt eperbor ágyas 
szamócapálinkával.

Mocsári Nándor hat-

nyolc órát is áll a hidegben, 
amit elmondása szerint ne-
hezen visel.

– Még az a szerencse, 
hogy melegít a borgőz! Vizet 
is sokat forralunk, és a pára 
is ad némi meleget. Így a bó-
déban legalább négy-öt fok-
kal van melegebb, csak a 
szél ne fújjon, mert az kiviszi 
ezt a kis meleget is – tette 
hozzá.

A régiségárus

– Tudja, miért szeretek ide 
járni? Nem a pénzért! Jó itt a 
levegő, lehet beszélgetni az 
emberekkel, jó sztorik jönnek 
elő. Azokat szeretem, akik 
tudnak alkudni, nekik akár 
félpénzért is odaadom az 
árut – vágott bele a közepébe 
Papós Károly, aki régiségeket 

árul a Dóm téren. Elmondása 
szerint már nyolc-tíz éve kí-
nálja a Dóm téri karácsonyi 
vásáron régiségeit: mozsara-
kat, gyertyatartókat, csengő-
ket, sétapálcákat, pénzérmé-
ket, köztük lyukas kétfillére-
seket. A régi fizetőeszközöket 
adja a legolcsóbban.

– Hogy mi a legdrágább? 
Ez a kürt – mutatja, és le-
kasztja a háta mögül. – Is-
meri Lehel vezér történetét, 
aki fejbe csapta a kürtjével 
Konrád császárt? Na, ez a 
kürt annak a kürtnek a sza-
kasztott mása. De sose kel 
el, csak mindig kihozom 
szellőztetni. Amúgy sincs 
ára – közli. Közben idős nők 
érdeklődnek a rézmozsár 
iránt, Károly bácsi pedig ma-
gyaráz, lyukat beszél a ha-
sukba. Nagy dumás az öreg. 

Jól tartja magát, hatvanöt-
nek néz ki, valójában nyolc-
vanéves.

– Tudja, mi megy most 
nagyon? – fordul vissza hoz-
zánk. – Ezek – mutat a Má-

ria-képekre. Hamiskásan csil-
log a szeme, amikor a hatal-
mon lévő pártokkal hozza ösz-
szefüggésbe a szentképek 
iránti megnőtt keresletet.

Búcsúzóul megfújta a 
kürtöt, amelynek, ugye, 
nincs ára. De volt hangja. 
Egy gímszarvasbika vágya-
kozó, harci hangjától zengett 
a Dóm tér.

Papós Károly régiségárus csönget egy picit. Fotók: Szabó Luca

Árva István gesztenyeárus gőzfelhőben 
Mocsári Nándor kiméri a forralt meggybort 

Az lenne az iga-
zán tökéletes, ha 
Szeged a Bala-
ton-parton lenne.

Egy gímszarvas-
bika vágyakozó, 
harci hangjától 
zengett a Dóm 
tér.

Két deciliter for-
ralt bor és két 
centiliter pálin-
ka.
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Politikai nagygyűlés a Szegedi Nemzeti Színházban 1949-ben

Mit látunk, hol járunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Szeged kultúrájának zászlóshajója

Szeged kultúrájának egyik 
zászlóshajója a Szegedi 
Nemzeti Színház. A Móra 
Ferenc Múzeum fotógyűj-
teményében az építéstől 
kezdve találhatunk képe-
ket az épületről. Ezekből 
válogattunk.

1882-től kezdjük, amikor is 
egy fotó hátterében az épü-

lő színházépületet is láthat-
juk. A megnyitás, majd az új-
jáépítés és újranyitás után 
több képeslapon is megjele-
nítették a csodálatos épüle-
tet, amelyben 1949-ben poli-
tikai nagygyűlést is tartottak. 
1958-ból látható egy, Dom-
ján Edittel, Huszka Jenővel és 
Iván Margittal. 1968 júliusá-
ból Simándy József és Moldo-

ván Stefánia operaénekes kö-
szön ránk a színház művész-
bejárója előtt állva. Abban az 
évben főszerepet játszottak a 
szabadtérin Erkel Bánk bánjá-
ban. Ugrunk az időben: 1986-
ban felújították az épületet, 
ebből az évből láthatjuk a fel-
állványozott színházat. (Szö-
veg és fotó: Móra Ferenc Mú-
zeum)

Balról jobbra: Domján Edit, Huszka Jenő és Iván Margit  
a Szegedi Nemzeti Színházban 1958-ban

Simándy József és Moldován Stefánia operaénekes 
a Szegedi Nemzeti Színház művészbejárója előtt 

1968 júliusában Körforgalom nélkül. A szegedi színház és az épület előtti terület 1910 körül

Lauscher Lipót felvételén az épülő színház a Stefánia térrel

1882. október 24-én készült a fotográfia. 
A kép előterében a közúti híd, a háttérben a színház épül. Letzter és Társa felvétele

Szeged, Bástya utca. Séta a színházba

A színházat felújították és rekonstruálták, 
1986. október 4-én ünnepélyesen átadták. 

A felvétel az átépítés közben készült
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A kormánypárt ignorálja a par-
lamenti demokráciát. Más-
képpen fogalmazva: szánt-
szándékkal mellőzi, semmibe 
veszi az ellenzék véleményét. 
Ezt erősíti meg Kocsis Máté 
felelőtlen „műfelháborodása” 
is az egyszer már lefuttatott 
parlamenti vitában, ahol ezt 
a fajta törvénykezést „szájzár-
törvénynek” nevezték el – ta-
lálóan.

Hasonlóan találó volt a 
„rabszolgatörvény” elneve-
zés, hiszen ennek alapján a 

munkáltató kénye-kedve sze-
rint rendelhet el túlórát, túl-
munkát. A lényeg azonban az, 
hogy a regnáló hatalom sza-
bad kezet ad a munkáltató-
nak (elég tág keretek között) 
a munkavállalót túlmunkába 
állítani, amit köteles a munka-
vállaló elvégezni.

A kormányerő képtelen 
a kompromisszumra, ese-
tükben az erő dominál (az 
emberiesség véletlenül se), 
így negligálja az ellenoldalt, 
nem utolsó sorban így za-
varja meg a boldog családi 
együttlétet. Ebben a formá-
ban pedig nem prosperál a 
demokratikus együttműkö-
dés sem. De ez már csak-
nem mind a két oldal számá-
ra „közömbös”, mert nem 
is olyan régen Kövér László 
házelnök azt hangoztatta, 
hogy a demokrácia a múlt 
rendszerek itt maradt csö-
kevénye. Ennél sokkal fon-
tosabb egy állandó látszatel-
lenség képének megtartása. 
Mert a házelnök mellett Or-
bán sem demokrata lélek-
ben. A demokrácia nemcsak 
többpártrendszer szabad és 
rendszeres választásokkal, 
nemcsak törvények, fékek 
és ellensúlyok rendszere, 
hanem szellemiség, össztár-
sadalmi lelkiállapot.

Ma már ott tart az orbáni 
rezsim (mert hiszen fejlődni is 
kell), hogy Magyarország vala-
mennyi polgárát (legszíveseb-
ben a teljes ellenzéket) pök-
hendi fölényességgel a földbe 
döngölnék. Még csak lelkiis-
meret-furdalást sem érezné-
nek. Ami nem jelent keve-

sebbet, mint hogy a „körön 
kívüliek” szabad szólását, az 
igazság kimondását, az igen 
fontos információk megosztá-
sát egy pillanatig se veszik ko-
molyan. A törvényeket tetszé-
sük, saját szájuk íze szerint 
csűrik-csavarják.

Nem vitatom, hogy a par-
lamenti dialógus időnként 
menthetetlenül eldurvul. De 
arról se feledkezzünk meg, 
hogy minden okozatnak oka 
is van. Ha nem úgy viszonyul a 
két tábor egymáshoz, hogy az 
objektivitás derüljön ki, akkor 
senki sem veszi komolyan a 
másikat. Ilyenkor a parlamenti 
többség (Orbánék) a saját szá-
ja íze szerint dönt. Ez a gyako-
ribb eset. Ízlés szerint szaba-
don törvényt módosítanak.

Sajnos a miniszterelnöki 
rajongásból hiányzik a mér-
tékletesség, ami nagy baj. A 
problémát meg az adja, hogy 
imádata (például a futball 
iránt) mindent felülír, háttér-
be szorít, és nem terjed ki 
égbekiáltóan fontosabb te-
rületekre, mint például az 
egészségügyre, az iskolákra, 
a nyugdíjasokra és így tovább 
– írta a Népszava. Ha nem így 

volna, már sokkal előrébb jár-
hatnánk. Így pedig majdnem 
mindenben leghátul kullo-
gunk az EU-ban.

Úgy tűnik, megkopott mi-
niszterelnökünk találékony-
sága. Átlátni a kormányfő 
üres szólamain, halványuló 
poénjain. Mindennap kide-
rül, mennyire korruptak. Egy 
jól szervezett, Orbán irányí-
totta kisebbség kifosztja az 
ország többségét.

A kormányoldal elment a 
falig a népképviselet korlá-
tozásában, az úgynevezett 
szájzártörvénnyel tán még 
azon is túl. Ó, hogy ők csak 

meg akarják védeni (mit is? 
Ja,) a parlament tekintélyét. 
Micsoda mázli, hiszen ezt 
már évekkel korábban elját-
szotta a regnáló hatalom – 
természetesen a Fidesz.

Nem is lepett meg, hogy 
provokáció kísérte az ellen-
zéki képviselők rendzavará-
sát a szankcionáló törvény-
javaslat vitáján. Egyáltalán, 
meg tudná-e mondani va-
laki, hogy ezek után lesz-e 
szükség az ellenzék vélemé-
nyére? Mert hiszen abból Or-
bánék eddig sem vettek fi-
gyelembe semmit, ezek után 
meg nem is lesz nagyon, 
amit akár figyelembe is ve-
hetnének. De egyedül sem 
hagyhatók ezek a jó embe-
rek (Fidesz), mert újabb túl-
zásokba esve nem tudnak 
mit kezdeni a zavaró bőség-
gel.

Nem sorolnám fel, de 
reménytelen vállalkozás is 
lenne lajstromba venni a Fi-
desz-KDNP által eddig elkö-
vetett jóvátehetetlen hibá-
kat. Azt azért szóvá teszem: 
hogyan is képzelték el a Kö-
zép-Európai Sajtó és Média 
Alapítvány (KESMA) mega-
lakítását és üzemeltetését? 
Ezzel egy csapásra meg-
szüntetve a normális és ob-
jektív sajtó- és szólássza-
badságot, visszatartva fon-
tos információkat, és annál 
nagyobb számban elhintve 
hazugságaikat.

Kinek lesz, lett ez jó?
A társadalmi depresszió 

előidézője és permanens 
fenntartója, sőt minden áron 
megőrzője, ugyan, ki más is 
lehetne, mint a Fidesz? A fi-
atal utánpótlás építésében 
kevésbé tehetséges, csak a 
politikában – sokszor alpári 
és erőszakos módon – érvé-
nyesülő törtetőket látok, aki-
ket elvarázsolt a hatalom, 
a lehetséges befolyás és a 
pénz. Egyszóval: a gazdag-
ság. E mellett mit is kezdhe-
tünk azokkal a sanda szán-
dékú alakokkal, akik a de-
mokráciát időpocsékolás-
nak, haszontalan dolognak 
tartják? A pénzért, a hatalo-
mért mint komoly vonzerőért 
nem kevesen esnek kísér-
tésbe.

Kutnyik Pál
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Tisztelt Olvasóink!

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

Tetszésük, saját szájuk íze szerint
csűrik-csavarják a törvényeket

Nem vitatom, 
hogy a parlamen-
ti dialógus időn-
ként menthetet-
lenül eldurvul. De 
arról se feledkez-
zünk meg, hogy 
minden okozat-
nak oka is van.

Mit is kezdhe-
tünk azokkal a 
sanda szándékú 
alakokkal, akik a 
demokráciát idő-
pocsékolásnak, 
haszontalan do-
lognak tartják? 
A pénzért és a 
hatalomért nem 
kevesen esnek 
kísértésbe.

Nem lehet külön okoskodni
Az ember sok-sok százezer 
év alatt belakta a Földet. Ma 
már hét és fél milliárd ember 
akar boldogulni a szülőhe-
lyén, hazájában vagy más tá-
ján a világának. A jobb élet-
lehetőségek kereséséből 
egy aktuális fogalom válik 
ma ki: a migráció. Mit jelent 
ez a szó? Amikor az embe-
rek tömegei elhagyják a szü-
lőföldjüket, és egy jobb, sza-
badabb és biztonságosabb 
élet reményében vándorol-
nak egy általuk elképzelten 
élhetőbb tájára a Földnek. 
Így az Európai Unió gazda-
ságilag fejlettebb országai-
nak (például Németország-
nak, Olaszországnak, Svéd-
országnak) a migráció jel-
lemzően betelepülést jelent. 
Egy unión belüli migráció is 
jól megfigyelhető napjaink-
ban. Az alacsonyabb fejlett-
ségű területeken a migrá-
ció elvándorlást jelent. Ezt 
figyelhetjük meg jól hazánk-
ban is, amikor az 5-600 ezer 
külföldön, többszörös bérért 
dolgozó vagy ösztöndíjjal ta-
nulni kívánó honfitársunk-
ról beszélünk. Az országon 
belül a migráció egyrészt a 
szegényebb keleti megyék-
ből a gazdaságilag fejlettebb 
nyugati, dunántúli megyék-
be, másrészt vidékről a fővá-
rosba irányul. Egy alapvető 
rendezőelvünk van e bonyo-
lult kérdésben: az EU-n be-

lül nincs semmi akadálya a 
migrációnak. A menekültek 
befogadásának humanitári-
us kérdéseire (őket befogad-
ni kötelességünk) jelenleg 
nem térek ki.

A feladat túlnő hazánkon. 
A közel-keleti és az afrikai or-
szágokból a 400 milliós EU-
ba bevándorolni szándékozó 
tömegek rendezetlensége a 
kialakult, erős jogrendszerű 
nemzetállamokban politikai, 
társadalmi káoszt teremtett 
és teremt. A semmiféle en-
gedéllyel (gyakran szakmá-
val és nyelvtudással) sem 
rendelkező tömegek beö-
zönlése felkészületlenül érte 
az EU célországait, de az át-
haladást elszenvedőket, így 
hazánkat is. A kelet felől, a 
jobb élet reményében érkező 
migránsok tömegeinek most 
nem hazánk volt az úti célja. 
Csak áthaladtak. A közeli na-
pokban közzétett EU-s átlag-
bér statisztikája jól mutat-
ja, hogy hazánk (még) nem 
vonzó célpontja a migráció-
nak (csak Bulgáriát előzzük 
meg). Sokak biztonságér-
zetét növel(het)i a megépí-
tett kerítésrendszer. Véle-
ményem szerint csak közös 
európai gondolkodással és 
akarattal tudjuk megtalálni 
a gazdagságában és jogbiz-
tonságában is vonzónak vélt 
Európába irányuló migráció 
törvényes módját. Mindenki 

segítő szándékú gondolatá-
ra és akaratára szükség van. 
Fontos az európai kohézió 
vállalása. Felelősek vagyunk 
ma azért, hogy élhető hazát, 
Európát, földgolyót hagyjunk 
gyermekeinkre. Ennek pedig 
ára van. Minden európai or-
szág kormányának alá kell 
vetnie magát ennek a közös 
elhatározásnak. 1. A migrá-
ciót nem lehet teljes mérték-
ben megállítani, mert az ősi, 
alapvetően szerzett emberi 
jog. 2. A rendezett befoga-
dás egységes, normatív sza-
bályozása bizonyos mértékű 
visszatartó erővel bír. 3. Az 
egyes államok elvárásai (val-
lás, szakma) is érvényesül-
hetnek az elhelyezésben.

Alapvető a tagországok 
vezetőinek tiszta és segítő 
szándéka ebben a ránk ne-
hezedő helyzetben. A fela-
dat nagysága és komolysá-
ga alapján nincs mód a kis 
egyéni (politikai/gazdasági) 
hasznot kereső, a sikeres tö-
rekvéseket gátló megoldá-
sokra. Nem várhatunk, mert 
talán már tornyosulnak is a 
jövő újabb és fenyegetőbb 
globális kihívásai. Nem lehet 
külön okoskodni! Minden 
kormánynak és az egyének-
nek is kötelességük mindent 
megtenni a biztonságos ha-
zát adó Európáért.

Zenei József

Az ötös lottó főnyereményéről:
unortodox nyereményplafon

Hogy, hogy nem, elég gyakran előfordul, 
hogy hatalmasra duzzad az ötös lottó főnye-
reménye. Több mint izgalmas kérdés, hogy 
mit tesz majd a nyertes azzal az irdatlan 
nagy pénzösszeggel? Sajnos számtalan pél-
da mutatja, hogy nem kevesen rokkantak 
már bele az ilyen óriási szerencsébe. Nem 
lehetne itt is unortodox módon nyeremény-
plafont megállapítani, és az a fölötti össze-
get szétosztani a többi nyereményosztály kö-
zött vagy felajánlani valamelyik rászoruló ka-
ritatív szervezetnek?

Minthogy évtizedek óta állandó számok-
kal lottózom, és ezért nem is merem abba-
hagyni ezt az áldásos tevékenységet, rám is 
leselkedik a veszély, hogy egyszer csak ha-
talmas nyeremény birtokába jutok. A sors 
eddig kegyes volt hozzám, de ki tudja, mit 
hoz a jövő. Ám fel vagyok készülve erre az 
eshetőségre is, van megoldásom a problé-
mára, ami pedig nem más, mint a jókedvű 
adakozás (vö. Pál II. levele a korinthusbeli-
ekhez 9.7).

Méhes János
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RAPPORT A LEGJOBB MA-
GYAR. Pályafutása legjobbja-
ként a nagyszülei révén szege-
di kötődésű Rapport Richárd 
a 14. helyen áll a Nemzetközi 
Sakkszövetség friss világrang-
listáján. A 23 éves játékos 
2758 Élő-ponttal a legjobb 
magyar, Almási Zoltán a 42., a 
szegedi Lékó Péter a 69., Ber-
kes Ferenc a 92. a százas lis-
tán. Az élen továbbra is a nor-
vég Magnus Carlsen áll, má-
sodik az amerikai Fabiano Ca-
ruana, harmadik a kínai Ting 
Li-zsen. A nőknél a kínai Hou 
Ji-fan vezet honfitársa, Csü 
Ven-csün előtt, legjobb ma-
gyarként Hoang Thanh Trang 
a 39. helyen áll.
ELŐSZÖR A VÁLOGATOTT-
BAN. A magyar futsalválo-
gatott bravúros sikert ara-
tott a világ élvonalához tarto-
zó orosz csapat ellen a múlt 
keddi, veszprémi felkészülési 
mérkőzésen. A meccset Dávid 
Richárd duplája döntötte el, a 
végeredmény 2–1 lett. A két 
együttes múlt hétfőn is össze-
csapott ugyanott, akkor a ven-
dégek nyertek 3–2-re. A nem-
zeti csapatban most mutat-
kozhatott be a 23 esztendős, 
szegedi Szentes-Bíró Tamás. 
A válogatott január végén Lit-
vániában játszik Eb-selejtezőt.
SZÜNET JÖN A BAJNOK-
SÁGBAN. A Szolnoki Dózsa 
elleni 13–7-es hazai vereség-
gel a Szegedi Férfi Vízilabda-
csapat egészen februárig le-
zárta az OB I-es bajnoki sze-
zont. A gárda kilenc meccsé-
ből kettőt nyert meg ősszel, a 
Debrecen ellen 10–7-re, a Ta-
tabánya ellen 10–9-re diadal-
maskodtak, így hat ponttal az 
A csoport hatodik helyén áll-
nak.
SZEGEDIEK NAGOJÁBAN. 
A szegedi Jászapáti Petra 
1500 méteren elért negye-
dik helyével – a reményfuta-
mokból visszaküzdve magát 
– éppen lemaradt a dobogó-
ról a rövidpályás gyorskorcso-
lyázók világkupájának nagojai 
állomásán, míg 500 méteren 
a 12., a 2000 méteres vegyes 
váltóval pedig a 11. pozíció-
ban zárt. A sorozatban min-
den állomáson egy-egy távot 
kétszer rendeznek meg, ez a 
táv Nagojában az 1500 mé-
ter volt. Jászapáti klubtársa, a 
Szegedi Korcsolyázó Egyesü-
letben szereplő Kónya Zsófia 
500 méteren 14., 1000 méte-
ren 30. lett. A férfiaknál 1000 
méteren a szintén szegedi 
Oláh Bence a selejtezőben 
búcsúzott, 37. lett, az 1500 
méter második futamában a 
34. helyen zárt.

FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
 felkéri a szegedi sportegyesületeket,

a városban működő társadalmi szervezeteket,
sportági szakszövetségeket, hogy

tegyenek javaslatot 
a

Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért 
díjra méltónak tartott személyekre.

Javaslataikat legkésőbb
2019. december 31-éig juttassák el

Szeged város polgármesteréhez
a következő címre:

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Bővebb felvilágosítás kérhető
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztályán (tel.: 564-224).

Szegedi éremeső a pécsi 
Multi Alarm Kupán

Pécsett rendezték meg a 
Multi Alarm Kupa felnőtt A 
és C kategóriás országos tol-
laslabdaversenyt, amelyen a 
Goodwill Pharma Tisza Tollas 
SE sportolói is elindultak. A 
közel hatvan játékost felvo-
nultató mezőnyben számos 
egyesület képviseltette ma-
gát, a hazaiak és a szegedi-
ek mellett sokan léptek pá-
lyára Budapestről és Székes-
fehérvárról is.

A férfi párosoknál szege-
diekkel volt tele a dobogó: a 

Didi Purwanto, Pápai Bálint 
duó aranyérmet nyert, Ke-
reszti Zoltán második lett 
debreceni párjával, Mes-
ter Józseffel, míg a Piliszky 
András, Bálint Máté kettős 
a harmadik helyen végzett. 
Férfi egyesben Piliszky a 
döntőig jutott, ahol kikapott 
Szerecz Mártontól, így ezüst- 
érmet szerzett. 

A C kategóriás verseny-
ben a Didi Purwanto, Fitor 
Gábor kettős a második po-
zícióban zárt.

Három győzelemmel kezdett a Vidux Tisza Squash SE

Kilencből nyolc pontot gyűjtöttek
Vas Máté hiába nyerte meg 
az első szettjét, megsérült, 
így végül fel kellett adnia az 
összecsapását, 3–1-re az el-
lenfél nyert. Sebők viszont 
hatalmas izgalmak után hoz-
ta a saját találkozóját 3–1-
re, azaz a meccsek (2–2) és 
a szettek (7–7) terén is dön-
tetlen született. Ilyenkor az 
összes megszerzett pontot 
nézik, ebben 124–121-re a 
szegediek voltak jobbak. A 
kilenc megszerezhető pont-
ból nyolcat gyűjtött be a Vi-
dux Tisza Squash SE.

– Az első két sikerünk pa-
pírforma, a harmadik nehe-
zebb volt, de jó felállással si-
került győznünk. Büszke va-
gyok a csapatra, mindenki 
várakozáson felül teljesített. 
Ez a nyolc pont kiváló kez-
dést jelent, az élmezőnybe 
tartozunk, bízunk a jó folyta-
tásban – fogalmazott a ma-
gyar válogatott Sebők Bene-
dek.

Vas Máté bal térdét meg 
is műtötték, egyelőre nem 
tudni, játszhat-e a január 
25-i második, valamint a 
február 29-i harmadik fordu-
lóban.

Kiválóan kezdte az első 
osztályú fallabda csapat-
bajnokságot a Vidux Tisza 
Squash SE: a szegedi együt-
tes mindhárom meccsét 
megnyerte, a lehetséges ki-
lenc pontból pedig nyolcat 
begyűjtött.

A kétszeres bajnok Vidux Ti-
sza Squash SE veretlen ma-
radt a férfi fallabda csapat-
bajnokságban: a budapes-
ti első fordulóban mindhá-
rom mérkőzését megnyerte 
a csapat. A válogatott Hoff-

mann Péter külföldön edzős- 
ködik, emiatt nem tudott 
részt venni az eseményen, a 
Tisza SE így Sebők Benedek, 
Vas Máté, Kiss Dániel, Ta-
kács Bence, Vas Márton ösz-
szeállításban állt fel.

Kezdésnek a Budapest 
Squash Akadémiát múl-
ták felül 4–0-ra, majd a 
Top Challenge ellen nyertek 
ugyanilyen különbséggel. A 
legnehezebb összecsapásuk 
a Csé-Team SE elleni volt: itt 
Vas Márton 3–0-ra győzött, 
Kiss 3–0-ra kapott ki, majd 

Jól kezdték a bajnokságot a szegediek. 
Fotó: Vidux Tisza Squash SE

Futókkal telt
meg a belváros
Közel 1500 futó vett részt 
az 5. Szegedi Jótékonysá-
gi Félmaratonon, amelyen a 
6 és a 10 kilométeres, va-
lamint az 500 méteres tá-
vot is választhatták a spor-
tolók. A nevezési díjakból és 
a felajánlásokból azoknak a 
szegénységben élő, nélkülö-
ző gyermekeknek segítenek, 
akik hiába vágynak ajándék-
ra karácsonykor, nincs lehe-
tőségük bármit is kapni.

Eredmények, 500 mé-
ter, leány: 1. Molnár Csen-
ge, 2. Perneki Nikolett, 3. 
Kecskés Léna, fiú: 1. Gala- 
vits Levente Csaba, 2. Mol-
nár Lukács, 3. Sógor-Jász 
Soma, 6 km, női: 1. Sulyok 
Anita, 2. Takács Adél, 3. Bí-
róné Révész Erzsébet, férfi: 
1. Várbíró Attila, 2. Babar-
czy Kristóf, 3. Petar Vlatko-
vics, 10 km, női: 1. Podma-
niczkiné Tóth Annamária, 2. 
Kozák-Ignáth Éva, 3. Várbí-
róné Schulcz Viktória, férfi: 
1. Trója Tibor, 2. Bürges Mi-
lán, 3. Muntean Cristian Iuli-
an, félmaraton, női: 1. Biró 
Bianka, 2. Gyebnár Linda, 3. 
Brázik Kitti, férfi: 1. Maglódi 
Levente, 2. Lajtos Márton, 3. 
Nyéki Péter.

Sorozatban hétszer nyertek a Bajnokok Ligájában

Klubcsúcsot döntött a MOL-Pick Szeged
Legyőzte a PPD Zagreb 
csapatát, így sorozatban 
hetedszer nyert a Bajno-
kok Ligájában a MOL-Pick 
Szeged férfi kézilabdacsa-
pata, ami új klubcsúcsot 
jelent. Az együttes 2018 
után 2019-ben is veretlen 
maradt hazai pályán a BL-
ben.

A MOL-Pick Szeged házigaz-
daként tíz góllal, 33–23-ra 
legyőzte a horvát PPD Zag-
reb csapatát a férfi kézilab-
da Bajnokok Ligája csoport-
körének idei utolsó, 10. for-
dulójában. A két csapat 16. 
egymás elleni BL-meccsén 
három döntetlen és négy ve-
reség mellett kilencedik al-
kalommal született szegedi 
siker.

A hazai csapatból négy 
alapember, Bodó Richárd, 
Alen Blažević, Stefán Sigur- 
mannsson és Matej Gaber is 
hiányzott sérülés miatt, en-
nek ellenére a Szeged so-
rozatban hetedszer győzött 
a BL-ben, ami új klubcsú-
csot jelent, ráadásul a gárda 
2018 után 2019-ben is ve-
retlen maradt hazai pályán 

Bánhidi Bencéék megállíthatatlanok hazai pályán. 
Fotó: MOL-Pick Szeged/Kocsis Alíz/Sólya Eliza

a Bajnokok Ligájában. A me-
zőny legeredményesebb já-
tékosa a zágrábi Ante Gadza 
volt hét góllal, a szegediek 
közül Joan Cañellas ötször 
talált be.

– Az eredmény nem reá-
lis. Sokat kellett dolgoznunk 
a győzelemért, a hét a hat 
elleni védekezésben hibá-

kat vétettünk, hat a hat el-
len jól védekeztünk. Mirko 
Alilović remekül védett, a  
meccs fordulópontja volt, 
amikor könnyű gólokat tud-
tunk szerezni. Nagyon bol-
dog vagyok a győzelem miatt 
– értékelt Juan Carlos Pastor 
vezetőedző.

A nyolc sikerrel, egy dön-

tetlennel és egy vereséggel 
álló Szeged számára 2020-
ban folytatódik a BL csoport-
köre: a dán Åalborg ellen 
február 8-án, a francia PSG 
ellen 16-án csatáznak az új-
szegedi sportcsarnokban. Az 
összecsapásokra már meg-
kezdődött a jegymester.hu-n 
az értékesítés.
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: december 18. A nyerteseket e-ma-
ilben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével ön hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonat-
kozó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
 Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szeged nemsokára megújuló főutcája a Tisza. A nyertes: Karlovics Petra. Gratulálunk!

MINDEN LÉBEN HÁROM 
KANÁL 
Időpont: december 16., hét-
fő 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Komédia a Körúti Szín-
ház előadásában, Belez-
nay Endre (Tom) és Placskó 
Emese (Linda) főszereplé-
sével. Tom, a kissé ügyefo-
gyott ifjú férj és a családban 
a nadrágot hordó felesége, 
Linda várják az örökbefoga-

dási ügynökség képviselő-
jét, akinek döntésén múlik, 
lehet-e gyermekük. Tom két 
vagány öccse úgy dönt, segí-
tenek helyre tenni Tom éle-
tét, de nem sikerül túl törvé-
nyesen. Megjelenik a rend 
éber őre, néhány illegális 
bevándorló, és ezzel meg is 
indul, a világ legismertebb 
vígjátékszerzőitől – Ray & 
Michael Cooneytól – elvár-
hatóan, a vidám bonyodal-
mak sorozata.

MEDITÁCIÓ, VERSEK, 
TÁNCOK  
Időpont: december 17., 
kedd 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
MantraSOUND meditációs 
koncert versekkel, tánccal. 
Mantrazene, klaviár: Virinchi 
Shakti, Bakos Judit Eszter 
mantraénekes; versmeditá-
ciók: Bakos Attila író, filozó-
fus, költő; indiai tánc: Ber-
ki Éva táncművész; konfe-
ranszié: Osváth Diána. Mi a 
mantra? Gondolataink me-
derbe terelésének, érzése-

ink finomításának, személyi-
ségünk fejlesztésének egyik 
legelterjedtebb meditációs 
eszköze. A mantra szó két 

s z a n s z k r i t 
szó összevo-
násából szár-
mazik: a ma-
nas elmét, a 
trajaté pedig 
tisztítást je-
lent. Az estre 
díjtalan a be-

lépés, de regisztrációhoz kö-
tött.

DOLLÁR BOYS, SHA-
DOWS-DALLAMOK 
Időpont: december 18., 
szerda 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Szeged közel harminc éve 
működő tánczenekara, a 
Dollár Boys (fenti képünkön) 
ad ünnepi koncertet kará-
csony előtt. Nem csalódnak 
azok sem, akik táncolni sze-
retnének, de azok sem, akik 
csak hallgatnák a zenét. A 

műsorban ezúttal a gitárze-
ne szerelmeseinek kérésé-
re a legszebb, legismertebb 
Shadows-dallamok is fel-
csendülnek, de természete-
sen a már megszokott rock 
and roll és diszkószámok 
is sorra kerülnek az ünnepi 
hangulatot megidéző dalok 
mellett.

JAZZAROSA SAJÁT DA-
LOKKAL ÉS KLASSZIKU-
SOKKAL 
Időpont: december 20., 
péntek 20 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A zenekar repertoárján igé-
nyes, dallamos jazz stan-

d a r d e k 
s z e r e p e l -
nek, ame-
lyeket szá-
mos ismert 
e l ő a d ó tó l 
hallhattunk 
már (Ella 
Fitzgerald, 
Stan Getz, 

João Gilberto, Frank Sinatra, 
Ray Charles, Norah Jones). A 
programot különlegessé te-
szi, hogy a dalokat általában 
magyar nyelvű szövegekkel 
adják elő, amelyek zöme sa-
ját szerzemény. 

A NAGY SZEGEDI RETRO 
FESZTIVÁL
Időpont: december 21., 
szombat 17 óra
Helyszín: Városi Sportcsar-
nok
Nagy szegedi retro fesztivál 
a Neoton Famíliával, Korda 
Györggyel és Balázs Klárival, 
a Desperadóval, Zoltán Eri-
kával, a TNT-vel és DJ Domi-
nique-kel hajnali 2 óráig.
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT no-
vember 30-án: Szűcs István és Jakus Teré-
zia, Oltványi Róbert és Árendás Anikó, Bacsa 
Ákos és Geringer Nikolett, Csatlós Richárd 
Tamás és Hegedűs Adrienn.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Sléger Zoltánnak és Mérai Melinda Erzsé-
betnek 2019. 11. 25-én Simon, Fülöp Mar-
tin Somának és 
Répa Szilviának 
2019. 11. 25-
én Hanna Szilvia, 
Böröcz Csaba Szil-
veszternek és Ki-
rály Alexandrának 
2019. 11. 27-én 
Ádám, Ale Sándor-
nak és Gálos Ren-
átának 2019. 11. 
29-én Csenge Ág-

nes, Fofana Lassinának és  Marosi Mónika 
Évának 2019. 11. 30-án Sarah Aminata, Bá-
nyai Norbertnek és Rádi Orsolyának 2019. 
11. 30-án Bálint, Nyári Attilának és Czékus 
Dórának 2019. 11. 30-án Zente Ábel nevű 
gyermeke született.

GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.) 
Munkájában rendkívül 
aktív lehet, nehezen 

kapcsolhat pihenés „üzem- 
módra”. Ha sikerül elég időt, 
figyelmet szentelnie csa- 
ládjának, karácsonyra ben- 
sőséges hangulatot teremt- 
het.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Hivatalos munkáját „el- 
alibizheti”, szívesebben 

fordítja energiáit az otthoni 
teendőkre és az ünnepi 
készülődésre. Bátran kérjen 
segítséget családtagjaitól, 
díszítsék fel együtt a lakást!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Maximalizmusa miatt 
munkájában és otthon 
egyaránt befeszülhet, 

türelmetlenné válhat. Lazít- 
son szaunázással, zenehall- 
gatással vagy bármi mással, 
hogy békében teljen a 
karácsony.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Munkájában kicsit „el- 
varázsolt” lehet, mert 

máris eluralkodott Önön 
az ünnepi hangulat. Kon- 
centráljon jobban otthon 
is, mert sok a tennivaló, 
kevés az idő, precízen kell 
megszerveznie életüket.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.)  Miért is fog- 
lalkozna olyan hétköz- 
napi dolgokkal, mint 

mondjuk a munka, amikor 
mindjárt itt a karácsony? 
Inkább vegyen ki néhány nap 
szabadságot, otthon pedig 
élje ki kreativitását!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 
22.) Keményen dolgo- 
zott egész évben, 
ne csodálkozzon, ha 

most jutalmat kap. Csa- 
ládja mintha magára hagy- 
ná Önt az ünnepi előké- 
születekkel. Okkal lehet dü- 
hös, de szelídséggel többet 
érhet el.

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Reggelente nehe- 
zen hangolódhat rá a 
munkára, bár kiváló 

ötletei lehetnek. A család- 
jára koncentráljon, ha szük- 
séges, rendezze kapcsolatait, 
igyekezzen megelőzni a 
súrlódásokat!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Nagyon „össze-
szaladhat” Önnek a 
munka az év végére, 

ami megnehezítheti az ün- 
nepre hangolódást. Pedig 
ha feszültség támad otthon, 
Önnek kell majd oldania azt. 
Csak lazán!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ne feledje: so- 
ha semmi nem lehet 

tökéletes! Sem munká- 
jában, sem karácsonykor. 

Munkájában ne görcsöljön, 
otthon beszélgessen család- 
tagjaival.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Ne legyen lelkiismeret-
furdalása, ha azon kapja 

magát, hogy pillanatnyilag 
a legkevésbé sem érdekli a 
munka. Teremtsen magának 
belső csendet, így készüljön 
fel az ünnepekre!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Alaposan elfáradhat 
az év végi hajszában. 
Környezete is türelmet- 

lennek tűnhet, Önnek pe- 
dig mindez túl sok lehet. 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Mostanra sikerülhet 
beilleszkednie a mun- 
kahelyén, otthon re- 

mekül állíthatja össze 
az ünnepi „menetrendet”, így 
egészen nyugodtan töltheti 
el az év végét. Vigyázzon, ne 
vállalja túl magát!

„NEM LEHET ELÉGSZER ELMONDANI, hogy ezekben a 
nehéz napokban mekkora segítség volt hőn szeretett fe-
leségem, a császárné. Az égieknek hála, hogy ilyen társat 
adtak mellém, és nem lehet elégszer köszönetet monda-
ni érte. Minél több ember tudja ezt, annál melegebb há-
lám érte” – írta Ferenc József császár 1889-ben felesé-
géről, Erzsébet magyar királynéról, aki kora legszebb ural-
kodófelesége volt. Halála (1898) után három tölgyfát ül-

tettek Sisi emlékére Szegeden, és a ligetet is elnevezték 
Erzsébet királyné-ligetnek. 1901-ben az újszegedi Paulo-
vits Márton ötlete volt, hogy építsenek templomot Erzsé-
bet királyné emlékére és Árpád-házi Szent Erzsébet tiszte-
letére a ligetben. A sikeres gyűjtés és a város támogatá-
sa révén 1910-ben felszentelték a templomot. A Bécsből 
emlékül küldött századeleji képeslap a Móra Ferenc Mú-
zeum tulajdona.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: enyhe idő

FORGÓSZÍNPAD 
December 17., kedd 19.55
Szombathely, Debrecen, 
Zalaegerszeg, Békéscsaba, 
Székesfehérvár – öt színház, 
öt előadás.
SZEMKÖZT 
December 18., szerda 19.25
A hét témájáról két újságíró 
kérdezi a hét emberét.
KARÁCSONYI KÖRÚT 
December 19., csütörtök 
19.25
A Forrás Hotelből jelentkezik 
karácsonyt váró műsorunk
a Sánta családdal, egy cso-
dás hangú énekessel, a Ti-
szavirág Néptáncegyesület 
táncosaival és egy Guin-
ness-rekorder léggömbmű-
vésszel. JÁTÉK!
EMLÉKEZET 
December 22., vasárnap 
20.25
A vasárnap esténként jelent-
kező Dokusávban most No-
vák Tamás filmjét látják az 
emberi agyról. Képes-e az 
agyunk  megfejteni, hogyan 
működik az emberi elme.

December 14.
szombat

December 15.
vasárnap

December  16.
hétfő

December 17.
kedd

December 18.
szerda

December 19.
csütörtök

December 20.
péntek

7/2
  Szilárda

 

8/2
Valér 

8/3
 Aletta, 
Etelka 

10/4
 Lázár, 
Olimpia 

10/4
Auguszta 

  

11/4
Viola

10/3
Teofil 

képviselői fogadóóra

DECEMBER 17., KEDD 
Dr. Simon-Fiala Donát: 16.00–17.00 óra (Klebersbergtelep, 
Összefogás Háza, Zentai u. 31.)
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Szegedi Szakképzési Centrum Jó-
zsef Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája Telep-
hely, Balatoni u. 1.)
DECEMBER 18., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Nádas Presszó, Tölgyfa u. 12.)
Dr. Binszki József: 17.00 (Radnóti-gimnázium, Tisza L. krt. 
6–8. )
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (30/963-8137, 
Reök-palota, cukrászda)
Nagy Sándor:  16.30 (IH Rendezvényközpont, Felső Ti-
sza-part 2.)
DECEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
Dr. Simon-Fiala Donát: 16.00–17.00 óra (Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház, Kapisztrán u. 50.)
DECEMBER  21., SZOMBAT
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 12.00–15.00 (30/963-8137, 
Klauzál téri szabadtéri fogadóóra)
Kothencz János: 12.00–14.00 (LÉT Egyesület, Csongor tér 1.)

anyakönyvi Hírek


