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Szeged segít
Harmincötezer
szegedi nyugdíjas kapta meg
idén is a 10 ezer
forintos támogatást a várostól.
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Paganinije.
Életrajzi könyv
készült az egyik
legjobb magyar
mellkassebészről.

Ma született
borjú
Mezopotámiai
dámszarvasborjú született
nemrég a
Szegedi Vadasparkban.
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Csúcson
Fennállása óta
először nyerte
meg az I. osztályú tollaslabda-csapatbajnokságot a Tisza
Tollas SE.

Már mobillal is lehet jegyet és bérletet venni
Botka László: Szeged megőrzi
a buszon, trolin és villamoson
a szociális támogatások rendszerét

N

Megmutatta. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester próbajegyet vásárolt, miután
bemutatta a sajtónak az új rendszert. Fotó: Iványi Aurél

O

któber elsejével Szegeden vezették
be elsőként az országban a mobilos
jegyvásárlást. Ezentúl nem okoz bos�szúságot, ha nincs nálunk buszjegy, és utazni szeretnénk – sőt akár a pénztárcánkat is
otthon felejthetjük, elég, ha nálunk van az
okostelefonunk. Szeged évek óta élen jár az

utaskényelmi fejlesztésekben. Néhány éve
az országban elsőként vezették be, hogy valamennyi jármű fedélzetén érintéses bankkártyával vásárolható menetjegy – ezt a
szolgáltatást már több mint 700 ezer alkalommal vették igénybe az utasok.
Részletek az 5. oldalon

Városi támogatás

emcsak a járvány
okozott óriási károkat Szegednek, de az
önkormányzatokat sújtó kormányzati intézkedések is.
„Ebben a helyzetben az volt
a legfontosabb, hogy megőrizzük Szeged kiemelkedően fejlett szociális ellátórendszerét, s ezt el is értük”
– mondta Botka László polgármester a Szeged Televíziónak adott interjújában.
Természetesen
téma
volt a koronavírus-járvány
is. Ezzel kapcsolatban a
polgármester
elmondta,
hogy bizakodik a következő
hónapokat illetően, hiszen
– ahogy fogalmazott – a szegediek rendkívüli fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot a járvány első hulláma
idején. Elhangzott az is: Sze-

Botka László polgármester a Szeged Televíziónak adott
interjút.
ged város önkormányzata
cégeivel és intézményeivel,
valamint a civilszervezetekkel együttműködve igyekszik

Egy gyermekpszichológus,
aki egész életében
óvónőként dolgozott

Jobb, ha kérünk
influenza elleni
oltást

M

A

Hallássérült Gyermekekért Egyesület 250 ezer forintot kapott pályázat útján az önkormányzattól sportverseny szervezésére, de más, fogyatékkal élőket támogató szervezetet és nyugdíjas-egyesületet is segített a város.
Bővebben a 4. oldalon

inden eddiginél fontosabb az influenza
elleni oltás beadatása a jelenlegi helyzetben
az Egészségügyi Világszervezet, a világ vezető szakmai szervezetei és magyar
virológusok ajánlása szerint
is. Bár ez nem hatásos a koronavírus ellen, a kevesebb
influenzás eset jelentősen
csökkentheti az egészségügyi ellátás terhelését. Erről
írt nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
oldalán megjelent cikkében
Jakab Ferenc és Kemenesi
Gábor virológus.
Írásunk a 2. oldalon

Barna Lajosné Olgi néni. Fotó: Szabó Luca

minden segítséget megadni
a szegedieknek a járvány
második hulláma alatt is.
Bővebben a 3. oldalon

T

öretlenül jókedvű és
fáradhatatlan a szegedi Barna Lajosné Olgi
néni, aki gyermekpszichológusi főiskolai oklevelet szerzett Kárpátalján, mégis óvónőként dolgozta végig az életét.
A kendergyárban kezdett,
kollégái utálták, orosz bárisnyának csúfolták, amiből
még minisztériumi vizsgálat
is kerekedett. Saját gyermeke mellett kárpátaljai árvákat
is felnevelt. Megreformálta
a kendergyári óvodát, majd
újat épített Hattyastelepen.
Férje halála után egyetemi
diplomát is szerzett, nyugdíjazása után pedig időskorúakat tanított számítógépezni,
s beteg gyerekeket és felnőtteket látogatott a klinikán. Mivel a járványhelyzet
miatt látogatási tilalom van,
iratrendezéssel és gyöngyfűzéssel tölti a napjait. Arra
a kérdésre pedig, hogy hány
éves, két számot is tud
mondani.
Portrénk a 7. oldalon
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Magyar virológusok szerint is jobb, Elveszi a Fidesz-kormány Szegedtől
a 328 millió forintos
ha idén kérünk influenza elleni oltást
közösségi közlekedési támogatást

Minden eddiginél fontosabb az influenza elleni oltás beadatása a jelenlegi helyzetben az Egészségügyi Világszervezet, a világ vezető szakmai szervezetei és magyar
virológusok ajánlása szerint is. Bár ez nem hatásos a koronavírus ellen, a kevesebb influenzás eset jelentősen csökkentheti az egészségügyi ellátás terhelését.
„Az idei évben az influenza
elleni oltás széles körű alkalmazása tudományos tények
mentén is indokolt” – írja a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) oldalán megjelent cikkében Jakab Ferenc
és Kemenesi Gábor virológus. A szakemberek szerint
ez azért is fontos, mert az
influenzamegbetegedések
tünetei nagyrészt átfednek a
SARS–CoV–2 tüneteivel, így
a diagnosztikai ellátásra hatalmas pluszteher várhat az
elkövetkező hónapokban.
Miben hasonlít a szezonális influenza és a
SARS–CoV–2? Bár virológiai
szempontból két különböző
víruscsalád tagjáról beszélünk, mindkét vírus cseppfertőzéssel, közeli kontaktus
és kontaminált (vírussal fertőzött) felületek révén terjed
– írják a szakértők, akik szerint a mára jól ismert légúti
higiénés szabályok (ilyen a
maszkviselés, a távolságtartás és a kézhigiénia) mindkét megbetegedés ellen
alkalmas járványügyi intézkedések.
A kutatók szerint az influenzaszezon a bolygó déli és

északi féltekéjén elcsúszva
jelentkezik, az évszakokat
követve, így az egyenlítőtől
délre hivatalosan augusztusban ért véget. „Érdekes
adatokat találni az ottani
esetek kapcsán, ugyanis a
teljes régióra igaz, hogy a Covid–19-megbetegedés miatt
bevezetett
intézkedések
nagyságrendekkel kevesebb
influenzás megbetegedést

A vizsgált populáción belül a halálozási arány csökkenését figyelték
meg olyan Covid–19-betegek
körében,
akik
influenzaoltáson
estek át. Ennek
hátterét egyelőre
nem ismerjük.
eredményeztek” – olvasható
az elemzésben. Azt ugyanakkor nem tudni szerintük,
hogy az északi féltekén mi
várható a jelenlegi megváltozott járványügyi stratégiák
mentén. Megjegyzik azt is,
hogy mindkét betegség nagyon hasonló tünetegyüttest

Bár az influenza elleni oltás nem hatásos a koronavírus
ellen, a kevesebb influenzás eset jelentősen csökkentheti az egészségügyi ellátás terhelését. Képünk illusztráció.

képes okozni, légúti fertőzésként a tünetmentes manifesztációtól a mérsékelt
tünetek megjelenésén át a
súlyos lefolyásig. „Sajnos
az általános légúti tünetek
mindkét esetben azonosak,
így a diagnosztikai hálózat
komoly leterhelése várható”
– hangsúlyozzák a szakemberek.
Miben különbözik a két
vírus? Kemenesi Gáborék
szerint az influenzavírus
által okozott súlyos megbetegedések szempontjából
leginkább a gyermekek, az
idősek és a terhesek érintettek. „Jelenlegi ismereteink
szerint ez a Covid–19 esetében az időseknél és valamely krónikus vagy lappangó
betegségben szenvedőknél
áll fenn. A legsúlyosabb különbség a halálozási ráta
vonatkozásában figyelhető
meg: bár a Covid–19-megbetegedések tényleges halálozási mutatója a ránk
váró időszak alatt ismerhető
majd meg, továbbá térben
és időben rendkívül eltérő
lehet, a rendelkezésre álló
adatok és a tudomány ismeretei szerint is legalább
tízszerese a szezonális influenzáénak” – összegeznek a
kutatók.
A másik fontos különbség, hogy míg az influenza
esetén rendelkezésre állnak jól működő megelőzési
(vakcina) és terápiás (antivirális szerek) lehetőségek,
a Covid–19 esetében nincs
ilyen a tudósok és orvosok
kezében.
Mit tehetünk? Az MTA
oldalán megjelent cikkben a
virológusok idézik egy brazil
vizsgálat eredményét. Készült ugyanis egy több mint
90 ezer embert vizsgáló
tanulmány, amely még a
tudományos bírálaton nem
esett át, de az adatok biztatóak. „A vizsgált populáción belül a halálozási arány
csökkenését figyelték meg
olyan
Covid–19-betegek
körében, akik influenzaoltáson estek át. Ennek hátterét egyelőre nem ismerjük.
Semmiképp sem jelenthető
ki, hogy az influenzaoltás
védelmet nyújt az új koronavírus ellen, de valamely nem
specifikus
immunrendszeri
kapacitásnöveléssel
segíthette a betegség kimenetelét” – írják a szakemberek.

Mikor kapják meg a települések – köztük
Szeged – a helyi közösségi közlekedési
támogatást a központi költségvetésből? –
kérdezte Szabó Sándor (képünkön) a parlamentben. Az idei költségvetésben még ott
van a több mint kétmilliárd forint.
Szeged országgyűlési képviselője azt kérdezte, mikor pályázhat és kaphat hetven vidéki
település (közel egymillió ember) pénzt abból a több mint kétmilliárd forintos forrásból, amelyet a helyi közösségi közlekedés
támogatására szántak a 2020-as költségvetésben. Szabó kifogásolta, hogy ez az ös�szeg már nem szerepel a jövő évi költségvetésben. Szerinte beláthatatlan következményekkel járhat, ha jövőre már nem kapnak
támogatást a települések, mert a járvány miatt így is jelentős bevételkiesést szenvedtek
el az önkormányzatok, amelyektől a kormány
is jelentős forrásokat vont el, többek között
a szolidaritási hozzájárulással vagy a gépjárműadó elvételével. Tavaly 328 millió forint támogatást kapott Szeged, s már nyáron
pályázhattak a települések, októberre pedig
megszületett a döntés a támogatásról. Idén
azonban még semmi sem történt. Elhangzott:
kormánypárti és ellenzéki városok számára
egyaránt komoly terhet jelent a helyi közleke-

dés finanszírozása,
melynek
költségeit
nagyrészt
az önkormányzatok viselik.
A képviselő hangsúlyozta: világosan látszik, hogy
az állam
folyamatosan kivonul a helyi közlekedés finanszírozásából, hiszen a kormány évek óta egyre kevesebb támogatást nyújt a településeknek.
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára kitérő
választ adott. Elmondta: a helyi közlekedés
biztosítása az önkormányzatok önként vállalt feladata, és egyébként is az önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a koronavírus
elleni küzdelemhez. Szerinte az önkormányzatok iparűzésiadó-bevétele az elmúlt öt évben ötven százakkal emelkedett, és jövőre
növeli a kormány az önkormányzatok támo
gatását.

Felhívás

a

Szeged Kultúrájáért díj
kitüntetésre való ajánlásra

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről
szóló 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a Szeged
Kultúrájáért díj adományozását.
Eszerint:
Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik
Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket
szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához.
Évente legfeljebb két Szeged Kultúrájáért díj adományozható. A díj aranygyűrűből
és oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged
címere és az adományozás éve látható. Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a kitüntetett nevét, az
adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.
A Szeged Kultúrájáért díjra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester
terjeszti a közgyűlés elé. A díjat a magyar kultúra napjához (január 22.) kapcsolódó
ünnepség részeként adják át.
Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot
arra vonatkozóan, hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra.
A javaslatokat 2020. október 15-éig – részletes szakmai indoklással – a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni
írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) vagy e-mailben, a roboz@szeged.eu címre.
Szeged, 2020. szeptember 7.
dr. Botka László
polgármester
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Botka László: Szeged megőrzi
a szociális támogatások rendszerét
Egy percre sem álltak le a városban a fejlesztések a járvány idején

Balogh Judit, a Szeged Televízió hírigazgatója kérdezte Botka László polgármestert.

A koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés soha nem látott
mértékben sújtja a magyarokat.
Mindeközben a kormány csak beszél a több ezer milliárdos mentőcsomagról, de nem nyújt valódi
segítséget – többek között erről is
beszélt Botka László polgármester a
Szeged Televíziónak adott interjújában.

A

z egész Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb
az infláció, magyarul a pénzromlás: az élelmiszerárak 40-50 százalékkal nőttek az utóbbi időben, ezért
egyre kevesebbet tudunk vásárolni. Az
ellenzék többször kérte a kormányt az
alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékos csökkentésére, és arra, hogy
legalább fontolja meg az alapjövedelem bevezetését.
Botka László polgármester úgy fogalmazott: „Miközben a kormány és
a Fidesz azt kommunikálja, hogy Európa legsikeresebb gazdaságélénkítő
programját hajtja végre, a számok azt
mutatják, hogy Magyarországot és a
magyar gazdaságot, ezen keresztül a
magyar embereket sújtotta leginkább
a járvány első hulláma. Nálunk a legmagasabb az infláció, óriási a gazdasági visszaesés, több százezren veszítették el a munkájukat. A kormány
több ezer milliárdos mentőcsomagról
kommunikál, de amikor az éjszaka
folyamán megjelennek a Magyar Közlönyben a kormányhatározatok, akkor
látjuk, hogy leginkább az oligarchák
járnak jól.” Szeged polgármestere szerint az a legnagyobb baj, hogy a családokhoz és a vállalkozásokhoz már
nem jut el az érdemi kormányzati támogatás.
Botka szerint nemcsak a járvány
okozott óriási károkat a város költségvetésének, hanem az önkormányzato-

kat sújtó kormányzati intézkedések is.
„Ebben a helyzetben az volt a legfontosabb, hogy megőrizzük Szeged kiemelkedően fejlett szociális ellátórendszerét, s ezt el is értük” – hangsúlyozta a
polgármester. Hozzátette: fontos volt,
hogy ne érje semmilyen kár a szociális
támogatások rendszerét, és ne álljanak le a folyamatban lévő fejlesztések.
Ez utóbbit is sikerült elérnie a városnak.

Minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy segíteni
tudjunk a szegedi vállalkozásoknak.
Botka László emlékeztetett: Szegeden tavasszal egyedülálló intézkedésekkel segítették a vállalkozókat,
például több mint százmillió forintot
hagytak a boltosoknál a bérleti díjak
elengedésével, iskolakezdési támogatást adtak a családoknak, és a Szegeden élő nyugdíjasokat is segítették.
A polgármester azt is elmondta a
műsorban, hogy messze még a károk
felmérése, de úgy látják, a szegedi
gazdaságot egyelőre kevésbé rázta
meg a válság. Botka bízik benne, hogy
Szeged mindenképpen jobb mutatókat produkál az átlagnál. Hozzátette:
az önkormányzat azon dolgozik, hogy
a lehető legtöbbet tudjon segíteni.
„Meglehetősen korlátozott lehetőségei vannak az önkormányzatoknak a
gazdaságélénkítésre, mert lényegében minden fontosabb eszközt elvont
a kormány a településektől, a városoktól, az önkormányzatoktól. De minden
létező önkormányzati eszközzel, teljes
erőnkkel azon vagyunk, hogy segíteni
tudjunk a szegedi vállalkozásoknak” –
hangsúlyozta a polgármester.
A koronavírus elleni védekezés
kapcsán kijelentette, hogy továbbra

sem szeretné politikailag minősíteni
a kormány módszereit. Szeged polgármestere az egységességet hiányolja;
akárcsak a többség, ő maga sem érti,
hogy a szórakozóhelyek miért veszélyesek este 11 óra után, vagy miért
nem fertőz a koronavírus például egy
szuperkupadöntőn, miközben más
rendezvényeken igen. Annyit azért
odaszúrt, hogy szerinte hibás döntés
volt a szuperkupadöntő megszervezése – a bajor miniszterelnök is azt kérte
a szurkolóktól, ne jöjjenek Budapestre.
Véleménye szerint a kormánynál itt is
kivételek vannak, mint ahogy nagyon
sok helyen az utóbbi években.
„Annak szurkolok, hogy közös felelősséggel meg tudjuk védeni Magyarországot, a magyar embereket, és ezen
belül természetesen a szegedieket a
járvány második hullámától” – mondta a polgármester, hangsúlyozva: nem
lehet az embereket egy évre bezárni.
Botka a szegedi helyzetről is beszélt. Kijelentette: a polgármesteri
hivatal és az önkormányzati cégek,

A kormányzati intézkedések is óriási károkat
okoztak Szegednek a
járvány alatt.
intézmények is felkészültek; ez ös�szesen 5400 dolgozót érint közvetlenül, közvetve pedig minden szegedit,
hiszen az ügyfélszolgálaton is betartanak minden egészségügyi előírást.
A polgármester bizakodik a következő hónapokat illetően, hiszen, mint
mondta, a szegediek rendkívüli fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot
a járvány első hulláma idején. A város
önkormányzata cégeivel, intézményeivel és a civilszervezetekkel együttműködve igyekszik minden segítséget
megadni a második hullám alatt is.
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Vélemény

Bűnös csönd

A

kormány egy lépéssel a népe mögött jár, vagyis a Fidesz naponta méreti az emberek hangulatát a különböző intézkedéseivel kapcsolatban: mit szeretnének az emberek, és mi az, amit nem akarnak. A kabinet
pedig egyelőre teljes mértékben ehhez igazítja a döntéseit.
És ezen, amíg lehet, nem is akarnak változtatni – mondták
az egyik utolsó független rádióban újságírók arról, amit kormánykörökből hallanak. Merthogy a szavazóbázis megerősítése egyelőre fontosabb, mint az, hogy az emberek akarata
ellenére drasztikusabb szabályokat vezessenek be. Az persze borítékolható, hogy mindenki attól fél, ha lesz egy nagyobb, a tavaszihoz hasonló karantén, akkor elveszíti a munkáját. Az első hullám időszakához képest sokkal kevésbé félünk magától a járványtól, hiszen most nem is ijesztgetnek
vele minden fórumon. Ennek köszönhető, hogy amikor ezeket a sorokat írom, visszafogottnak mondható szabályok érvényesek.
Régen rossz, hogy nálunk a járványhelyzetből is propagandatéma lett, mint annyi másból, de ezen már túl vagyunk. Azt viszont fel nem foghatom, hogy került ki az a felettébb kínos videó Orbán
Viktor közösségi oldalára,
Az a legszörnyűbb,
amelyen belefutott egy
hogy május óta,
kommunikációs zakóba.
amikor töredékére
Egyértelmű, hogy a korapadt az esetszám,
mányfő, amikor „spontán”
több mint három
betért a fővárosi Koráhónapja lett volna a
nyi-kórházba, és megkérkormánynak, hogy
dezte a huszonnegyedik
órája ügyelő fiatal orvost, felkészüljön a másovan-e elég lélegeztetőgép, dik hullámra.
csak azt az egy választ
akarta hallani, hogy van. Dugába dőlt viszont az egyszemélyes nemzeti konzultáció, hiszen az orvos azt hitte, tényleg a
véleményére kíváncsi Orbán Viktor. Mindjárt meg is akarta
mondani, mi a baj, vagyis hogy nincs elég ember a gépek
mellé. Ezt viszont a kormányfő agresszíven lesöpörte, hiszen
nem illett bele a propagandába. Az persze korántsem meglepő, hogy így zajlott ez a beszélgetésnek álcázott szituáció.
Hiszen a miniszterelnök legalább tíz éve csak azt hallja meg,
amit akar. Nem sajnálni akarom a kommunikációs fiaskók
miatt, de újságíróként még én is kapkodom a fejem, amikor
egyik nap azt fújják, hogy mindenből van elég, majd másnap halljuk panaszkodni a fiatal orvost; utána újra kihirdetik,
hogy minden rendben, rá egy napra meg azt olvasom, hogy
ha netán mégse, akkor odavezénylik az orvosokat és ápolókat, ahol szükség van rájuk. Azóta meg egyre-másra jönnek
a hírek, hogy ahonnan elvitték a szakembereket, ott dől be a
rendszer, mert műtétek maradnak el. Nem mintha nem tudtuk volna, hogy ez várható. Már a tavaszi válsághelyzetben is
kiderült, hogy kizsigerelt rendszerrel nagyon nehéz helytállni.
És az a legszörnyűbb, hogy május óta, amikor töredékére
apadt az esetszám, több mint három hónapja lett volna a
kormánynak, hogy felkészüljön a második hullámra. Csilliárdokért beszerzett fölösleges és használhatatlan lélegeztetőgépek helyett teszteket vásárolni, tesztelőpontokat felállítani, laborokat felszerelni, embereket kiképezni, és így
tovább. De nem tette. Most az amúgy is túlterhelt mentők
birkóznak a helyzettel, az új tesztelőhelyeket még nem látta
senki, a magánlaborok becsuknak a hatósági ár miatt. Ez
nem szúr szemet azoknak, akiknek a szimpátiáját mérik?
Emlékeznek még, amikor sok éve a „hány lélegeztetőgépre futná ebből?” kérdés mértékegység lett? Nos, mára rögvalósággá vált. De a kormány hátradőlhet. Amíg külön-külön
háborodnak fel színművészetis diákok és mindenki más,
addig igaza van Iványi Gábornak, aki – a támogatásoktól
megfosztott Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetőjeként – a hallgatók mellé állt: „Hallgat az ország. Bűnös
csönd van.”
Dombai Tünde
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Mi a hosszú élet titka?
Kilencvenéveseket köszöntött az önkormányzat
Kovács Mihály állítja: hosszú életének, szellemi és testi
frissességének egyik titka a sport. A 90 éves férfi a mai
napig minden reggel húsz percet tornázik. Emlékeznek
még a tévétornára? „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell,
a karosszékből álljanak most fel!”

P

uskás Julianna 1930.
szeptember 24-én született
Kübekházán.
Mindig szeretett volna tanulni, de a nyolc osztály elvégzése után jött a háború. A szüleinek kellett segíteni a mezőgazdasági munkában. Húszévesen ment
férjhez Papp Gáborhoz, aki
zászlóaljparancsnok volt a
határőrségnél. Oda helyezték, ahol probléma volt, és
emiatt nyolcszor költöztek.
Bácsalmáson érték az 1956os események. Mivel a férje nem tudott a családjával
lenni, egyedül maradt az 5
éves és 6 hónapos gyermekével. Később visszakerültek Szegedre, és lehetősége
nyílt a munka mellett elvé-

gezni a középiskolát. 1970ben, negyvenévesen érettségizett le a közgazdasági
szakközépiskolában. Négy
munkahelye volt. A Centrum
áruház személyzeti és oktatási alkalmazottjaként ment
nyugdíjba, ami után még kilenc évet dolgozott a püspöki hivatalban, és segítette a
Gyermekek Életéért Alapítvány munkáját. Férje és két
fia elhunyt. Hat unokája közül egy él a közelében, ő és
két unokahúga segíti a mindennapokban. Az önkormányzat nevében Fodor Antal önkormányzati képviselő
és Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Puskás
Juliannát.

Argat Mária 1930. szeptember 24-én született Budapesten. Általános iskolai
tanulmányait Bátyán végezte, óvónői oklevelét Baján
szerezte, 1953-ban. Kisszálláson kezdte pályafutását,
óvónőként, majd vezető óvónőként dolgozott. 1961-től

Nyugdíjazása
után hazaköltözött
Szegedre,
mert a szülőföldje
közelébe vágyott.
Jászszentlászlón, 1966-tól
Budapesten, 1980-tól pedig
a kiskunfélegyházi Kossuth
utcai óvodában dolgozott.
1985. szeptember 24-én
ment nyugdíjba, de utána
még évekig dolgozott Félegyházán a Dózsa, majd a
Nagyszőlő úti óvodában.
2005 óta él Szegeden. Az
önkormányzat
nevében

Az ünnepeltek: Papp Gáborné Puskás Julianna, Ádám Ferencné Argat Mária és Kovács
Mihály. Fotók: Iványi Aurél
Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte az ünnepeltet.
Kovács Mihály 1930.
szeptember 26-án született
Kisteleken. Otthonról a becsületes munka tiszteletét
és a család szeretetét hozta magával, szülei nagyon
szép példát mutattak neki.
Az elemi és a polgári iskola
elvégzése után kereskedelmet tanult. Előbb vegyesboltban dolgozott, majd több
mint 26 évig volt a Mezőker

(későbbi nevén Zöldért)
telepvezetője. Az élet fiatalon, még katonakorában a
Bács-Kiskun megyei Mélykútra sodorta, ott alapított
családot. A házasságából
egy fia, Mihály és egy lánya,
Erika született. Lánya révén
két unokája van, János és
Gábor, akik szerinte nagyon
jó és szorgalmas gyerekek.
Nyugdíjazása után, 1988ban költöztek Szegedre,
mert a szülőföldje közelébe
vágyott. Kedvenc foglalatossága az olvasás és a nu-

mizmatika. Kovács Mihály
közel ötven éve tagja a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete szegedi csoportjának.
Hosszú élete, szellemi és testi frissessége egyik titkának
tartja a sport szeretetét, ami
egész életét végigkísérte.
Még ma, kilencvenévesen
is húszperces tornával kezdi minden napját. Az önkormányzat nevében Farkas
Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte az ünnepeltet.

Szeged segít a fogyatékkal élőknek Harmincötezer időskorú kapta meg
és a nyugdíjasszervezeteknek
idén is a 10 ezer forintos támogatást
Fogyatékkal élőket támogató szervezetek és nyugdíjas-egyesületek kaptak pályázat útján támogatást a várostól. A nyolc-, illetve tízmillió forintos keretösszeg elosztásáról a közgyűlés szociális bizottsága döntött.

A

fogyatékosügyi támogatási keretet tavaly
emelték a korábbi
5-ről 8 millió forintra. Akkor
negyvenkét szervezet kért
pénzt az önkormányzattól különböző, fogyatékkal élőket
ellátó feladatokra. Idén a felhívásban megadott határidő-

ig összesen 27 pályázat érkezett a 8 millió forintra.
A keretösszeg elosztására az önkormányzat humán közszolgáltatási irodája
tett javaslatot, amelyet a
bizottság változtatás nélkül
jóváhagyott. A támogatott
szervezetek között olyanok

Az Odú Központ 350 ezer forint támogatást kapott az
önkormányzattól. Képünk forrása: Odú Központ Facebookoldala

találhatók, mint a vakok és
gyengénlátók megyei szervezete, a Nem Adom Fel
Alapítvány, a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete, a
Máltai Szeretetszolgálat és a
Kreatív Formák Alapítvány. A
támogatással az önkormányzat igyekszik minden olyan
szervezetnek anyagi segítséget nyújtani, mely sokat tesz
a fogyatékossággal élők életkörülményeinek javításáért.
Az idősügyi keret 10 milliós keretösszegére összesen 54 pályázat érkezett az
önkormányzathoz. A rendelkezésre álló összeget egy
független
bírálóbizottság
javaslata szerint osztották
fel közöttük: a legmagasabb
elnyert támogatás 350 ezer,
a legalacsonyabb 55 ezer forint.
A nyertes szervezetek a
pénzt többek között egészségmegőrző programok és
ismeretterjesztő előadások
szervezésére, az idősek közösségi kapcsolattartásának
segítésére, a generáción belüli szolidaritás erősítésére,
valamint kirándulások és
kulturális programok rendezésére fordíthatják. (Címlapképünk forrása: Hallássérült
Gyermekekért Egyesület Facebook-oldala.)

A járvány miatt kialakult nehéz gazdasági
helyzet és a kormányzati elvonások ellenére Szeged városa megőrzi az országban
egyedülálló szociális rendszerét. Mostanra
a közel 35 ezer szegedi nyugdíjas jelentős többsége magkapta az önkormányzattól az alanyi jogon járó 10 ezer forintos
támogatást.

A

városban élő közel 35 ezer idős embert augusztusban levélben is értesítették: idén is számíthatnak az önkormányzat segítségére. A támogatások
postázása szeptember elején kezdődött, s
mostanra a nyugdíjasok jelentős többsége
magkapta a 10 ezer forintos segítséget. A támogatás alanyi jogon jár, ezért az idén sem
kellett külön kérni. Feltétele viszont a bejelentett szegedi lakcím mellett az életvitelszerű itt-tartózkodás is.
Tavaly május elsején jelentette be Botka
László polgármester a megszépült ligetben,
hogy ezentúl minden évben az idősek világnapjához, október elsejéhez kötődően az
összes szegedi nyugdíjas tízezer forintot kap
a várostól.
– Tavaly összesen 34 ezer 861 szegedi
nyugdíjas kapta meg a támogatást – tudtuk
meg Novkov Veszelinkától. Az önkormányzat humán közszolgáltatási irodájának vezetője elmondta: idén 34 ezer 681 szegedi
nyugdíjasnak küldték ki postán keresztül
az összeget. A város (akárcsak 2019-ben),
ebben az esztendőben is a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott hivatalos lista
alapján utalta a támogatást. Mivel azonban a lista májusban készült, az eltelt négy
hónapban változhatott (aki május végéig

ment öregségi nyugdíjba, vagy választotta a nők kedvezményes nyugdíjazását,
annak automatikusan kiutalták a tízezer
forintot).
– Azoknak is jár a támogatás, akik november 30-ig vonulnak majd nyugdíjba, de
nekik egyedi kérelmet kell benyújtaniuk az
önkormányzathoz, hiszen róluk májusban
még nem tudott információt adni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – mondta Novkov Veszelinka.
Azoknak, akik valamilyen okból nem vették át a küldeményt, még egyszer megkísérlik a kézbesítést. Ha akkor sem sikerül, a

Azoknak is jár a támogatás, akik
november 30-ig vonulnak nyugdíjba, de nekik egyedi kérelmet
kell benyújtaniuk az önkormányzathoz, hiszen róluk májusban
még nem tudott információt
adni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.
küldemény végleg visszakerül a feladóhoz.
Ezért azt tanácsolják, hogy aki a küldemény
kézbesítéskor nem volt otthon, és értesítést
hagyott számára a postás, a megjelölt postán és határidőig vegye át a küldeményt.
A járvány miatt sok család és időskorú került nehéz helyzetbe. A város a nehéz gazdasági helyzet ellenére idén is elkülönített 350
millió forintot a nyugdíjasok megsegítésére.
Szeged a beiskolázási támogatással együtt
2020-ban is félmilliárd forintot fordított erre
a két támogatási formára, ami egyedülálló
az országban.
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Már mobillal is
lehet jegyet
és bérletet venni
Újdonság a szegedi közösségi közlekedésben
Október elsejétől elérhetőek a mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül vásárolt jegyek és bérletek a szegedi közösségi közlekedésben. Év végétől várhatóan arra is lesz
lehetőség, hogy a szülők saját telefonjukon gyermeküknek váltsanak bérletet.

N

agy Sándor városfejlesztési alpolgármester az autómentes
napon tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Szegeden az utasok igényei alapján folyamatosan bővítik a
jegyvásárlás lehetőségeit.
Néhány éve az országban elsőként vezették be, hogy valamennyi jármű fedélzetén

Az előre megvásárolt menetjegy
a
járműveken
több helyen is
kihelyezett kétdimenziós vonalkód (Aztec kód)
mobiltelefonos
beolvasásával érvényesíthető.
érintéses bankkártyával vásárolható menetjegy – közölte az alpolgármester, hozzátéve: ezt a szolgáltatást
már több mint 700 ezer alkalommal vették igénybe az
utasok.
Az egy éve indított fejlesztés eredményeként a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

rendszerét használó mobiltelefonos alkalmazásokban – kényelmi díj nélkül –
megvásárolható valamennyi
menetjegy, időalapú jegy,
illetve bérlet, a MÁV-Start
Zrt. alkalmazásában pedig
jelenleg 24 és 72 órás jegy
váltható – közölte az alpolgármester.
Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság
ügyvezető igazgatója bejelentette: az előre megvásárolt menetjegy a járműveken
több helyen is kihelyezett
kétdimenziós vonalkód (Aztec kód) mobiltelefonos
beolvasásával érvényesíthető, az ellenőrök pedig az
alkalmazások által az utas
telefonján generált kódot
beolvasva tudják megnézni
a jegy vagy bérlet érvényességét.
Egy szülő vagy tanár egyszerre több jegyet is vásárolhat, amelyeket külön-külön
kell érvényesíteni. Várhatóan az év végétől pedig arra is
lesz lehetőség, hogy a szülők
saját telefonjukon gyermeküknek váltsanak bérletet –
közölte az igazgató.

Maszkban és távolságtartással
Ellenszavazat nélkül fogadták el a kulturális intézményekkel kötött megállapodást
A biztonsági előírások miatt maszkban és a védőtávolságot betartva üléseztek
a múlt héten a képviselők a
városházán. A közgyűlésen
többek között módosították az építményadóról szóló rendeletet, és elfogadták
a kulturális intézményekkel
kötött
megállapodást.

A

z adórendszer egyszerűsítésére hivatkozva
– a kormány döntése nyomán – július 15-étől
törvény vonta meg a jogot
az önkormányzatoktól, hogy
az illetékességi területükön
elhelyezett szabadtéri reklámhordozókra (óriásplakátokra) építményadót vethessenek ki. Szeged területén
782 ilyen, a törvény hatálya
alá tartozó reklámhordozó
található. Szegeden az idei
évre összesen 85 millió forint építményadót állapítottak meg. Az erről szóló rendelet módosítása azért vált
szükségessé, mert az év
második felében befolyó közel negyvenmillió forintról a
törvényváltozás miatt le kell
mondania a városnak. A módosítás nyomán a strandfürdőknek is kell majd építményadót fizetniük, melyből
46 millió forint bevételt vár
az önkormányzat. Az építményadó módosítását egyhangúlag szavazta meg a
testület.

Buszmegállókat újítanak fel
a Retek és a Szamos utca sarkán

F

elújítják a Retek és a Szamos utca sarkán található két buszmegállót. A beruházás annak az uniós projektnek a része, melyben a Csillag téri körforgalmat és
a környező utcákat újították fel. Nem véletlenül időzítették mostanra a munkát: augusztusban a körforgalom és környéke felújítása

közlekedési fennakadásokat okozott. A Retek és a Szamos utca terelőútvonal volt, s ha
ott is dolgoztak volna, rendkívüli módon lelassul a forgalom Tarjánban. Ígérik, hogy a
felújítás után a korábbinál biztonságosabb
lesz a Retek és a Szamos, valamint a Retek
és a Róna utca kereszteződése.

Maszkban és a védőtávolságot betartva üléseztek a képviselők a városházán. Fotó: Iványi Aurél

Ugyancsak ellenszavazat
nélkül hagyta jóvá a közgyűlés azt a megállapodást,
amelyet az önkormányzat
vezetése kötött a városi
kulturális intézmények vezetőivel és az intézmények
dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Október elsejével lemondott a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető
igazgatója, Németh István,
akinek posztjára pályázatot írtak ki. A pályázat elbírálásáig, november 30-áig
Rácz Attila, a Cserepes sori
Piac Kft. vezetője irányítja
a Szegedi Városkép és Piac
Kft.-t.

Két esetben szűnik meg
a képviselő mandátuma
A letartóztatásban lévő Joób Márton önkormányzati képviselő tisztségeiből való visszahívását kérték a múlt heti
közgyűlésen a Fidesz és a KDNP képviselői. Joób ügye
nyomozati szakban van, gazdasági bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Botka László polgármester a
visszahívással kapcsolatos felvetésekre elmondta: Joób
Márton ügyét jogszabályok rendezik. „Az önkormányzati
képviselőt – márpedig a tanácsnok ilyen – se a polgármester, se a közgyűlés nem tudja megfosztani a mandátumától. A jogszabályok szerint két esetben szűnik
meg a képviselő mandátuma: ha egy évig nem tud részt
venni a közgyűlés munkájában, vagy ha jogerős szabadságvesztésre ítélik. A tanácsnoki pozíciójából le lehet
váltani, erre bármelyik képviselő javaslatot tehet a közgyűlésnek. A választott tisztségéből való visszahívására
pedig nem érkezett előterjesztés.”

Krónikák emberekről, a régi Szegedről
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Az orvosi kés Paganinije – életrajzi könyv
készült Kulka Frigyes mellkassebészről
Az egyik legjobb magyar mellkassebészről, Kulka Frigyesről, a
szegedi klinika mellkassebészeti
osztályának alapítójáról írt könyvet L. Horváth Katalin. A kötetet a
szegedi könyvhéten mutatták be
a szerző és az orvosprofesszor lánya, Kulka Janina társaságában.

K

evés település van Magyarországon, ahol tudósok, kutatók és orvosok a legnagyobb „sztárok” – Szeged ilyen.
Kulka Frigyes legendája – egyáltalán nem túlzás – ma is él a városban, pedig a Kulka család nem
tősgyökeres szegedi. Befogadták
őket, ők pedig örökre szívükbe zárták Szegedet.

Az életrajzi könyv borítója. A szerző, L. Horváth Katalin azt mondta: „Tartoztam neki annyival, hogy írnom kellett róla.” Színes fotók: Szabó Luca

Egy régi fotó Kulka Frigyesről.

L. Horváth Katalin a nyolcvanas
években operált betege volt Frédi
bácsinak, azóta foglalkoztatja őt
Kulka Frigyes személyisége. „Tartoztam neki annyival, hogy írnom
kellett róla” – mondta a könyvbemutatón. A kiváló mellkassebészről Balog József hangján szólalt
meg egy pályatárs, Kovács Károly:
„Előadásait az egyetem legjobb
előadásaiként értékeltük és látogattuk. A legszárazabb tananya-

got is képes volt olyan színesen
előadni, hogy mindenki érdeklődését felkeltette. Előadói, színészi
képességei csodálatosak voltak.
Környezetét mindig magával ragadta. Később, bár nem sokáig,
volt alkalmam együtt dolgozni
vele a szegedi sebészeti klinikán.
Fiatal orvosként meghatározó élmény volt, amint a betegekkel
bánt, beszélt, s igyekezett a gyógyulásba vetett bizalmat felkelteni,
megtartani. Az orvostanhallgatóktól az idősebb kollégákig, a szakszemélyzetig bezárólag mindenkivel türelmes volt. Aki csak figyelt
rá, nagyon sokat tudott tanulni
tőle. A sebészetnek és kifejezetten a mellkassebészetnek briliáns
művelője volt. Gyorsan, határozottan hozott döntéseket, melyek
pontosnak bizonyultak. A tervezett
műtétet magabiztosan hajtotta
végre. A betegeiért a végsőkig küz-

Az ideális beteg
Interjúrészlet a SZOTE 1979-es évkönyvéből:
– Ki az ideális beteg?
– Aki nem tudja jobban az orvosánál, hogy mi a baja, és aki a kezelés ellenére zavartalanul meggyógyul.
– Milyen az ideális hallgató?
– Aki nem hallgat, hanem kérdez és válaszol.
– Kit szeret a legjobban vizsgáztatni?
– Vagy azt, akit nem kell vizsgáztatni, mert elmondja egyedül, vagy
azt, aki végighallgat, amikor én mondom el egyedül.
– Milyen az ideális asszisztencia?
– Akitől tanulhatok, akit taníthatok.
– Egy jó pap holtig tanul, de egy orvosnak meddig kell tanulnia?
– Ugyanaddig, mert a klinika-patológia konferenciákon derül ki,
hogy mennyi mindent kell megtanulnunk.
– Hamuban sült pogácsa helyett mit adna nekünk útravalóul?
– Autót és lakáskiutalást, hogy orvosi működésetek során az anyagiasság ne vezéreljen.

dött, mindent megtett a gyógyulásukért.”
Kulka Frigyes fia, Kulka János
filmforgatás miatt nem tudott megjelenni a könyvbemutatón, de ott
volt Kulka Janina, a hajdani professzor lánya, aki maga is orvos.
Elmesélte, hogy kamaszkorában
érezte leginkább, mennyire nehéz
egy ilyen nagy formátumú szülő
gyerekének lenni. – Ültünk a nagy
szobában ketten egy fotelban, ő
szemben ült velünk, és akkor elmesélte, hogy miért nem találkoztunk soha a nagyszüleinkkel [...],
azt, hogyan haltak meg, ezen a délutánon mesélte el. Nagymamánk a
koncentrációs táborban halt meg,
nagypapánk pedig az oda vezető
úton, a vonaton – emlékezett vis�sza.
Kulka Frigyes 1959-ben költözött Szegedre; felesége, Eszter 29,
lányuk, Janina két-, fiuk, János egyéves volt ekkor. A szegedi klinika
igazgatója, Petri Gábor hívta, mert
a legjobb mellkassebészt akarta.
Tudta róla, hogy kitűnő szervező;
nem is csoda, hogy az ambiciózus
sebész pillanatok alatt létrehozta
a mellkassebészeti osztályt. Remekül forgatta a beteganyagot, a
megszokottnál sokkal korszerűbb
szemlélettel dolgozott. „Az embert
egészében kell gyógyítani, nem a
betegséget” – mondogatta.
Kulkáék a Vörösmarty utcában
laktak. „A háznak nagyon szép
udvara volt, benne egy háromszor
három méteres medencével, amibe nyáron vizet engedtünk. Néha
teknősbéka lakott benne, néha
meg mi pancsoltunk ott” – mesélte Kulka Janina. A család hamar a
társasági élet központjában találta
magát, a szegediek megkedvelték

őket. Nem telt el úgy nap, hogy miután hazaértek az iskolából, a gyerekeknek ne kelljen valakinek az
üdvözletét átadniuk édesapjuknak
és édesanyjuknak.
– Apánk egészen különleges
ember volt. Nagyon szeretetreméltó, nagyon nyílt, jó humorú, közösségi emberként ismerte mindenki.

Kulka Janina, Kulka Frigyes lánya
is orvos.
Nem hiszem, hogy lettek volna
olyanok, akik nem szerették – emlékezett vissza Kulka Janina.
Édesanyja, Boleman Eszter a
kor jegyzett szépsége volt, a Magyar Televízió kísérleti adásában
bemondónak is kiválasztották,
intelligenciájáért, eszéért is tisztelték. Szegeden a színházban
műfordítóként és dramaturgként
dolgozott.
Kulka Frigyes nemcsak virtuóz
módon operált, remekül diagnosztizált is. – A tapasztalat a legfontosabb, és neki abból nagyon sok
jutott. A koreai háborúban hadisebészként összesen másfél évet töltött el. Nem álltak rendelkezésére
kisegítő diagnosztikus eszközök,

amelyekkel egyébként könnyebben diagnosztizálhatott volna. Muszáj volt megtanulnia a klasszikus
módszereket, és az érzékszerveire,
az intuícióira hagyatkoznia – mesélte Kulka Janina.
A professzor mesterségnek,
művészetnek és tudománynak írta
le a sebészi munkát. 1976-ban úgy
fogalmazott: a típusműtét mozdulatai ugyanazok, ezt a koreográfiát
nem lehet megsérteni. Ez a mesterség. Művészetté akkor válik ugyanez, amikor az orvos egy váratlan
helyzetben képes olyan fordulatra,
ami nincs leírva, amit ő alkalmaz
először, és képes újszerű, merész
megoldást találni, mer kockáztatni
a beteg életéért.
Kulka Frigyes a családi tragédia
és a megpróbáltatások ellenére is
humoros, jó kedélyű ember volt.
– Meghatározó volt a közvetlen
személyisége, a műtőben pedig a
kés Paganinije volt – fogalmazott
Füzesi Kristóf gyermeksebész.
1979-ben a család visszaköltözött Budapestre, pontosabban a
család háromnegyede, mert Kulka
János ekkoriban már a Színház- és
Filmművészeti Főiskola hallgatója volt. Kulka Janina úgy emlékezett: édesapját azzal győzték meg,
hogy benne lesz az orvostörténeti
könyvekben, mint az első magyarországi mellkassebészeti tanszék
igazgatója. Így lett az Orvostovábbképző Egyetem Mellkassebészeti
Tanszékének vezetője, 1981-től
pedig az I. Sz. Sebészeti Klinika
tanszékvezető egyetemi tanára,
majd 1986. július 1-jétől 1989.
szeptember 23-án bekövetkezett
haláláig rektora.
Cservenák Zoltán
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Egy gyermekpszichológus,
aki egész életében óvónőként dolgozott
Töretlenül jókedvű és fáradhatatlan Barna Lajosné Olgi néni.
Gyermekpszichológusi
diplomát
szerzett, óvónőként dolgozta végig
az életét Szegeden. Egy saját gyermeke mellett kárpátaljai árvákat is
felnevelt, óvodát reformált és épített. Nyugdíjazása után betegeket
látogatott, és mert a járványhelyzet
miatt ezt nem teheti, most iratrendezéssel és gyöngyfűzéssel tölti
napjait. Hogy hány éves, arra két
számot is tud mondani.
– Kárpátalján, Lembergben (ma
Lviv, Ukrajna – a szerk.) szereztem
gyermekpszichológusi
diplomát.
Munkácson dolgoztam is óvodában,
de amikor Szegedre kerültem, a minisztérium azt mondta, itt ilyen szakma nincs, ha mégis dolgozni akarok,
legfeljebb óvónő lehetek. Akartam
– mesélte Barna Lajosné, akit mindenki csak Olgi néninek vagy Óvónéninek szólít. Különbözeti vizsgát kellett tennie, és úgy nevezhették ki a
kendergyár óvodájába, amely a mostani Árkád helyén állt. Addig is átmenetileg újságíróknak tolmácskodott,
hiszen édesapja ruszin, édesanyja
szlovák volt, otthon magyarul és németül beszéltek, orosz iskolába járt,
és tudott lengyelül, csehül és ukránul is.

Orosz bárisnya
– 21 évesen léptem be az első szegedi munkahelyemre, a kendergyárba, 1960-ban. Utáltak, „orosz bárisnyának” emlegettek, én meg csak
legyintettem a kolléganőkre, mondván, ha nem tudjátok a történelmet,
inkább hallgassatok. „Jóakaróim” fel
is jelentettek, hogy nem tudok rendesen magyarul, egyenesen a mi-

nőttorvosi ellátás is, mert az addig a
kocsmában működött – fűzte hozzá
Olgi néni.

Óvodát álmodtak

– Már apák és nagyapák az első kendergyári óvodásaim, de sokan
közülük most is úgy köszönnek rám az utcán: „Drága Óvónéni!” – mesélte Barna Lajosné Olgi néni. Fotó: Szabó Luca
nisztériumtól jöttek le kivizsgálni,
úgy simult el a dolog – elevenítette
fel Olgi néni. – Szerettek a gyerekek,
csodálatos bölcsődét és óvodát működtetett egymás mellett a kendergyár. Életemben nem láttam még ehhez fogható bölcsődét, pedig addigra
jó párat megismertem már, és amikor három év múlva a kisfiam megszületett, magától értetődően odavittem. Hiszen akkoriban csak hat hét
szülési szabadságot kaptunk, nem
úgy, mint most.

Asztalon aludtak
Az óvodában az új vezető érdekes
dolgot tapasztalt: asztalon aludtak a
gyerekek. Olgi néni elment a hivatalba, és elmondta, hogy noha őt csúfolják orosz bárisnyának, náluk Munkácson összecsukható ágyon alud-

tak a kicsik, volt hozzá párna, takaró, azokra pedig huzat. Egy hétre rá
a kendergyári oviban is lett – sőt az
addigi 1400 forintos fizetését is felemelték 2400-ra. És hogy a gyerekek
szép utcai ruháját kíméljék, varratott
nekik óvodai váltóruhákat is, azokban
nyugodtan játszhattak egész nap.
– Mivel a kendergyári helyemen
bántottak, kerestem magamnak
másik óvodát. Egy átmeneti évet
követően, 1970 nyarán neveztek ki
Klebelsbergtelepre, amelyet akkor
még Hattyastelepnek hívtak. Tizenkét gyereket vettem át, egy dajkával.
Hatalmas kert és szolgálati lakás állt
rendelkezésemre, mi viszont nem
akartunk beköltözni. A kertből játszóudvart alakítottunk ki, a lakást
pedig felajánlottam gyermekorvosi
rendelőnek, mert annak nem volt
helye. Később odaköltözött a fel-

Napközben csíkos egyenruhában játszhattak a kicsik a kendergyári oviban.

– Hitetlenkedtek a hivatalban, minek kevés gyereknek ekkora nagy
hely. Én meg nem árultam el senkinek, hogy mit tervezek, hanem házról házra jártam, meg akartam ismerkedni a telepiekkel, akik fiatalok voltak, akkor kezdtek építkezni
és családot alapítani. Annyira összebarátkoztunk, hogy nemsokára már
harmincketten lettünk. Mivel még
mindig egyedül dolgoztam, felvehettem a telepről egy dajkát és egy tanítónőt. Aztán százfősre bővült az
óvoda. Amikor Dobi Ferencet megválasztották a Szeged környéki települések országgyűlési képviselőjének,
meghívtam az óvodába ebédre, és
előhozakodtam a kérésemmel, hogy
szeretnénk óvodát és játszóudvart
építeni. A művelődési osztály vezetője és a szülők támogatásával 1978ra felépült a mostani emeletes óvoda, négy évre rá pedig teljes egészében elkészült. Négycsoportos intézmény lettünk, a régi épületben pedig
kiszolgálóhelyiségeket hoztunk létre:
étkező, tornaterem, bábszínház is
kapott benne helyet. Még minicsoportot is szerveztünk, mert bölcsőde
nem volt, így a legkisebbeket is tudtuk fogadni.

Árvákat nevelt
Noha Olgi néninek csak egy gyermeke született, ötöt nevelt fel. Nem feledkezett meg ugyanis az övéiről: az
egyházon keresztül kárpátaljai árvákat vett magához. Nevelte, taníttatta
őket, azt választhatták, amit szeret-

Két születési
dátuma van
Vélhetően elírásnak köszönheti Olgi néni, hogy 81 és 86
évesnek is mondhatja magát.
Merthogy mindkettőről papírja van: ugyanis a születési
anyakönyvi kivonatára 1939
helyett egyszer 1934-et írtak.
Édesanyjának is megmutatta,
mire ő azzal viccelődött, hogy
jó néhány évvel idősebb férje
még így is korosabb marad
nála, tehát ha akarja, nyugodtan használja csak a magasabb életkorát.

tek volna – kikerült közülük német
szakos tanár, gyógyszerész, fogász
és védőnő.
– A férjem 1983-as halála után
felnőtt fejjel úgy gondoltam, főiskolai
diplomám már van, de egyetemit is
szeretnék. Szívem szerint orosz–német szakra jártam volna, de mert
óvodában dolgoztam, a pszichológiát ajánlották. Mondtam, pszichológus már vagyok, ezért aztán végül
elvégeztem egy év pedagógiát, de
a pszichológián fejeztem be, 1989ben – fűzte hozzá.
– Miután nyugdíjba mentem, beteg gyerekeket és felnőtteket kezdtem látogatni a klinikán. Most csak
a járvány miatt nem tudok bemenni
hozzájuk, úgyhogy gyöngyfűzéssel
és iratok rendezésével foglalom el
magam. Annak, aki panaszkodik,
azt szoktam mondani, hogy így az
öregség sem nehéz, hiszen egyben
vagyunk – mondta mosolyogva Olgi
néni.
Dombai Tünde

Kendergyári csoportkép Olgi néni gyűjteményéből.
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Ritka szarvasfajnak született borja – Rendetlenkedik a zebracsikó
Mezopotámiai
dámszarvas született a Szegedi
Vadasparkban. A borjút
már a látogatók is megfigyelhetik a veszélyeztetett
faj erdei kifutójában. A
kis Böhm-zebra, Dia pedig
rendetlenkedik, jól érzi magát.

B

ár a mezopotámiai
dámszarvas állatkerti és természetvédelmi szempontból is kiemelt
fajnak számít, melyet egyszer már kipusztítottnak
véltek, a szegedi borjú születése mégsem számít akkora szenzációnak. A világ
legritkább
szarvasfajtáját
2013 óta tartják a szegedi
állatkertben, s a csapat évről évre növekszik egy-két
borjúval.
A Közel-Keleten élő faj

A kisborjú mamájával, a
kifutóban. Fotó: Szegedi
Vadaspark
többször is előfordul az
ószövetségi történetekben,
de említik úgy is, mint olyan
vadon élő állatot, amely nem
tisztátalan, vagyis a zsidó
vallási előírások szerint is
fogyasztható. A faj vesztét
egyrészt élőhelyének pusztulása, másrészt a modern
lőfegyverek
megjelenése
okozta.

A múlt század közepére
már kipusztultnak vélték.
Ám ekkor Iránban felfedezték egy kisebb populációját, amelyből pár egyed a
németországi Opel Zooba
került; később ezek szolgáltak a faj megmentésének
és visszatelepítésének alapjául. Bár a teljes kipusztulást elkerülték, még ma is
kevés – mintegy 1100 –
példánya él ősi élőhelyén,
többek között Izraelben,
Irakban és Iránban. A világ
24 állatkertjében több mint
háromszáz példányát gondozzák.
Dia az első Böhm-zebra
(sőt az első zebra!), aki Szegeden született. Bár a zebrák nem számítanak a legnagyobb állatkerti ritkaságok
közé, és a vadasparkban is
régóta élnek, a csikóáldás

eddig elkerülte a szegedi állatkertet. Az első hetet még
a zebráknak is otthont adó
zsiráfházban töltötte, majd
kiengedték a külső kifutóba,

így a látogatók is találkozhatnak vele. A Böhm-zebra
a leggyakoribb zebraalfajnak
számít, vadon és az állatkertekben egyaránt.

Sajnos más zebraalfajok kevésbé szerencsések,
Dél-Afrikában például kipusztult az egyik legérdekesebb, a kvagga.

Dia nagyon jól érzi magát. Fotó: Szabó Luca

Covid-történeteket gyűjtenek A bábszínházasok hisznek az évadban
Elkezdte a feldolgozást a múzeum
A Móra Ferenc Múzeum a tavaszi karantén időszakában
indította el új kezdeményezését, a koronavírus-történetek
gyűjtését. Elkészült az első gyorsjelentés a projektről: a
legtöbb interjúalany a karantén első két hetét viselte a
legrosszabbul. Jellemzővé vált a közösségi munka, de volt
olyan nagymama, aki újszülött unokáját csak fotón keresztül ismerhette meg.

A

Móra Ferenc Múzeum áprilisban kezdett
bele egy új kezdeményezésbe: egyéni koronavírus-történeteket vártak hétköznapi emberektől, hogy aztán ezeket a fontos korlenyomatokat megőrizhessék a
jövő kutatói s az érdeklődők
számára. Elkészült a projektfelelős, Szolnoki Zoltán történész első gyorsjelentése,
melyből kiderül, hogy eddig
tizenhárom online interjú készült el, s ezek közül kettőn
párosával vettek részt az in-

terjúalanyok. Főleg szegediek jelentkeztek, de akadt
olyan aradi résztvevő is, aki
egyébként Norvégiában él.
A legfiatalabb interjúalany
25, a legidősebb 66 éves volt.
Az interjúk alapján a jelentés
különböző trendekre hívja
fel a figyelmet. – Az alanyok
számára a legnehezebb a karantén első két hete volt, de
mindenkinek komoly változásokat hozott a vírushelyzet:
a bevásárlás megszervezése
például a legtöbb esetben
az egyik legfontosabb szem-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
a Szegedi Városkép és Piac Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére
Pályázati feltételek:
a) büntetlen előélet,
b) felsőfokú végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) vezetői tapasztalat,
b) a Társaság valamely tevékenységével azonos vagy ahhoz
hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. október 25-e.
A pályázattal kapcsolatos részletes információk
a www.szegedvaros.hu és az szvp.hu oldalakról tölthetőek le.

ponttá vált. Egy hétköznapi
eseményből – kis túlzással –
stratégiai fontosságú „küldetés” lett – emelte ki Szolnoki
Zoltán.
Általában nehézséget jelentett az új napi rutin kidolgozása, de többen vettek részt
közösségi munkában (főként
maszkvarrásban), illetve jellemző karanténtevékenységgé vált a sütés-főzés is. Olyanok is fakanalat ragadtak,
akik egyébként nem szoktak
a konyhában tüsténkedni.
A lehetőségekhez mérten
nagyobb teret kapott a szabadban, kihalt környékeken
történő sportolás is (főként a
kerékpározás és a séta).
A jelentkezés menete
megtalálható a múzeum honlapján: http://moramuzeum.
hu/koronatortenetek

Elmarad

A

koronavírus-járvány
miatt elmarad a Szegedi Jazz Napok novemberre tervezett koncertsorozata, hogy senkinek az
egészségét ne veszélyeztessék a programokon való
részvétellel – adták hírül
közösségi oldalukon a szervezők. Egyúttal azt is kihirdették, hogy jövőre november 5-én és 6-án szeretnék megtartani a rendezvényt.

Hét bemutatóval készülnek
a 2020–2021-es évadra, és
bár a járványhelyzet miatt a
Kövér Béla Bábszínház fölött is viharfelhők gyülekeznek, remélik: minden előadásukat megtarthatják.
– Egy másik színházba jöttek be, akik beléptek a Tisza
Lajos körúti épületbe, mint
amiből az előző évadban kiléptek – fogalmazott Kardos János, a polgármesteri hivatal művelődési osztályának vezetője az évadnyitón. – A bábszínház nyitott
a város és az utca felé. Igaz,
a járványhelyzet ezzel ellentétes irányba tereli az intéz-

Hét bemutató
Október 11.: Tiszavirág. Október 18.: a
Szegedhez ezer szállal kötődő író, Darvasi László könyvéből
készült darab, A 3
emeletes mesekönyv.
November 8.: A kis
boszorkány. November 29.: Lakjatok mi
szívünkben. Február
7.: Rókus Mókus. Február 14.: A százéves
kislány. Május 2.: A
csodafa (ezt a darabot a Kisszínházban
mutatják be, s különlegessége, hogy közreműködik benne a
Szegedi Szimfonikus
Zenekar).

Fotó: Szabó Luca
ményt, de innen szép nyerni. A fenntartó, vagyis az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz a színházért.
Nagy az elvárás, és nagy a
várakozás – fordult a nemrég kinevezett igazgató, Kiss
Ágnes felé.
Az új direktor elmondta:
valóban kinyitották a város
felé a bábszínházat. Az új vezetés elsőként a rakparton, a
Szeged főutcája a Tisza rendezvényen mutatkozott be a
helyieknek, nagy sikerrel. A
frissülést szolgálta, hogy a
nyáron a színház teljes személyi állománya háromnapos csapatépítő tréningen
vett részt
Bár augusztusban eljutottak a SzinKópé Fesztivál
szervezésének finiséig, az
utolsó pillanatban halasztani kellett – idézte fel a fájdal-

mas döntést Kiss Ágnes, de
megígérte, hogy jövőre megrendezik a fesztivált.
Az elmúlt hónapokban
a bábszínház vezetése és
művészei 53 városi óvodát
kerestek fel, és meglepetésműsort adtak az erre kiéhezett gyerekeknek, mondta
az igazgató, aki hozzátette:
új módon kíván hozzányúlni a közönségszervezéshez is.
– Engedjék meg, hogy ne
feltételes módban szóljak
az évadról és annak előadásairól – vette át a szót
Schneider Jankó, a bábszínház művészeti vezetője.
Majd hozzátette: tudja, hogy
inkább ábránd, mint valóság, hogy a járványhelyzet
miatt zavartalanul futhat le a
most induló évad, de ők reménykednek.

Aktuális
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Repüljünk bátran!

K

ettészakadt
országunk péntekenként
eddig is arra ébredt,
hogy bölcs vezérünk elmagyarázta a helyzetet, majd
gyakran már este újramagyarázta, de ha fáradt volt,
lovagjai ugrottak be helyette,
ment az igeosztás szombaton és vasárnap is, minden
hullámhosszon. Megmondta a tutit, lesz itt napi ezer
új megbetegedés, de senki ne féljen, alaposan felkészültünk. Erről kora reggeli
kórházlátogatásával is meg
kívánt győzni minket, amikor egy szerencsétlen fiatal
orvos próbálta megemlíteni: lélegeztetőgép van, csak
hát a technikusok… Itt a vezér közbevágott: minden nagyon szép, minden nagyon
jó, mindennel meg vagyok
elégedve.
Nincs semmi probléma,
elővették Cilikét, a biodíszlet-bizottság újra felállt.
NER-lovagjaink mind hazaértek az Adrián végzett fáradságos munkanyaralásukról,
gyorsan volt határsávszemle, jöhettek a hírmagyarázók.
Jöhettek a focidrukkerek, hiszen a kupadöntő csak egy
orvosilag igazolt és ellenőrzött Covid-teszt. Most újabb
csúcsot értünk el: eddig
mindenki a focihoz értett,
most viszont a tízmillió virológus országa lettünk! Pro
és kontra érvek csatáznak,
míg az a mocskos királypárti ragadozó, a gaz royálvírus
már szép nyugodtan megdöntött minden eddigi fertőzésszám-rekordot. Lidérces
álmaimban a fő törzsfőnöknő bejelenti, hogy legyőztük
a vírust, az meg előbújik egyszer, kétszer, megállíthatatlanul: „Van másik!”

De nem kell félni, van
elég ágy, van bőven lélegeztetőgép (alig 2,4 milliárdért
most raktárat kell építeni nekik, amíg a kipcsák rokonoknak el nem tudják ajándékozni). Még a szakszemélyzet
is ott áll a vártán, vannak
bőven. Igaz, a gyakorlattal
rendelkező létszám alig kétezres, ezt három műszakra,
hétnapos munkahétre és ötven kórházra elosztva már
csak 2 fős csapat van műszakonként, kórtermenként, egy
team viszont csak 2-3 betegre tud felelősséggel vigyázni.
160 kórház, 22 súlyponti
kórház működik az országban, s a Covid-rém mellett
vannak más betegségek is,
ahol szükség lenne szakszemélyzetre. Ha pedig tíz beteg
kerül a gépekre egy kórházban, ott a matematika újabb
csavarjára van szükség! Egy
intenzíves ápoló a szakma
szabályai szerint egy műszakban legfeljebb két lélegeztetett, instabil beteget tud
egyszerre megfelelő szakmai
gondossággal ellátni (ez az
alacsonynak tűnő szám egy
fontos minőségi mutatója
minden intenzív osztálynak)
– így már talán könnyen érthető, hogy hiába a tizenhatezer gép vagy a tízezer szabad ágy, ha nincs, aki ott legyen a betegek mellett.
Az intenzív terápiás
szakorvosok egyetemi és a
szakvizsgához
szükséges
tanulmányaik alapján ismerkednek meg a lélegeztetés
elveivel, a lélegeztetőgépek
használatával. Rajtuk kívül
az osztályon dolgozó szakápolók is ismerik a gépeket,
de azok beállítása, hogy a
lehető legkisebb károsodás
mellett a lehető legjobban

oxigenizálják a betegeket, az
intenzív terápiás szakorvos
feladata. Egy lélegeztetésre
szoruló betegnek csak akkor lehet esélye a túlélésre,
ha a nap 24 órájában van
mellette megfelelő intenzív
osztályos szakszemélyzet:
aneszteziológus és intenzív
terápiás orvos, valamint intenzív terápiás szakápoló.
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet munkatársa hozzátette: az egyes
lélegeztetőgépek típusával
való megismerkedés igényelhet pár nap betanulást,
de az elv mindenhol ugyanaz. (Ha van jogsid, bármelyik
autót el tudod vezetni!)
Erről az amerikai szuperfilmek jutnak eszembe,
ahol a pilóta elájul, lelövik, s
nincs helyette másik, de van
szőke, barna, fehér, kínai
14-16 éves fiatal, aki szimulátoron, videojátékon már
kezelt óriásgépeket, semmiből sem áll neki megfordulni, letenni a napsütésben,
hóviharban, akár egy-két
géprablóval a háta mögött.
Igen, a film határozottan izgis. De a Grace-klinika vagy
a Vészhelyzet színészei sem
ugranak be operálni, pedig
legtöbbjük éveket tölt a kamerák előtt. De mi bizakodjunk, nálunk bárki betanulhat!
A Korányiban jelenleg
ugyanúgy működik a mellkassebészet, a tüdőbeteg-ellátás, a rehabilitáció, a krónikus lélegeztetett betegek
ellátása, „mint békeidőben”.
A lélegeztetőgépek covidos
igénybevétele egyre nagyobb, már 30-40 fő közötti.
Egy jó tanács: lehetőleg kerüljük a kórházakat!
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Egy kép, két mondat

Újszegedről fotózta a szeptember közepén látott légiparádé egyik látványos attrakcióját
Joó Gabriella olvasónk. Helikopter szállt át a Belvárosi híd alatt.
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Egy kép, két mondat

Szeged telis-tele van kis csodákkal. Ezt a tündéri alkotást Szerdahelyi Péter olvasónk örökítette meg a Kecskeméti utcában.

Hol itt a kakas?
Avagy a modern művészet mámorában

N

os, a bezárás előtt
nem sokkal, másodszülött leánygyermekemmel én is megnéztem
az Acélos történetek című
acélszobrászati kiállítást a
REÖK-ben, ráadásul ingyen,
merthogy hetvenéves lettem nemrég. Régóta kedvelem a szobrászat ezen ágát.
Van, aki bevallja, van, aki
tagadja, de én nem, hogy
az ilyen alkotásokat elnézve gyakran felmerült bennem a gondolat: „No hiszen, ilyet én is tudnék csinálni!” De persze hegeszteni nem tudok, és a lángvágó
használatában is járatlan
vagyok, ezek pedig alapvető technikai követelmények egy acélszobrásszal
szemben. Hányszor bámultam egykor sóvárogva a
Dorozsmai úton levő MÉH-telepen a művészi összevisszaságban
felhalmo-

zott fémhulladék hegyeket!
Sajnos egyre jobban érzem, hogy kifutok az időből.
Már semmi sem lesz azok-

ból az álmokból, tervekből,
elképzelésekből,
melyek
megvalósulásában titkon reménykedtem, noha túl sokat
nem tettem értük. Egy keveset azért igen. Tessenek
csak gyönyörködni acélszobraimban, melyeknek az Acélkakas és Acélszarvas címet
adtam. Egykori kollégám,
Géza mondta ezekre: „Hol
itt a kakas? Melyik a szarvas? Csak összeeszkábált
biciklikulcsokat látok.” De
kacérkodtam
kavicsokkal
és agyaggal is. Ez utóbbival
főleg akkor, mikor még kicsik voltak az unokáim. Hol
van már a tavalyi agyag?!
Ma már csak az ukulelémet
pengetem, de azt sem valami acélosan, igaz, nejlonhúrok vannak rajta.
Méhes János

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

HŐSIESEN
KÜZDÖTTEK.
A MOL-Pick Szeged 26–23ra kikapott a lengyel Lomza Vive Kielce otthonában a
férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, ami a szegediek bemutatkozása volt. A
keretből koronavírusos megbetegedés miatt Bodó Richárd, Bánhidi Bence, Borut
Mačkovšek, Dean Bombač,
Stanislav Kašpárek és Nik Henigman, sérülés miatt Luka
Stepančić, Mario Šoštarič és
Stefán Sigurmannsson hiányzott, ezért több olyan fiatal kézilabdázót is neveztek a
meccsre, aki még az NB I-ben
is alig kapott lehetőséget,
vagy egyáltalán nem játszott.
REMEKELT SIKE JÓZSEF.
A 30 + 30-as számban Tasi
Tamás, míg 40 vegyesben a
szegedi Sike József győzelmét
hozta a Gyenesdiáson rendezett 50 méteres futócéllövő
országos bajnokság. A 60 lövéses viadalt Tasi 580 körös
eredménnyel nyerte, három
körrel megelőzve Sikét, aki a
vegyesben „vigasztalódott”.
Ez utóbbiban a tapasztalt puskás óriási fölénnyel végzett az
élen, 391 körös eredményét
meg sem tudták közelíteni vetélytársai. A Győri LK-ban versenyző Sike a csapatverseny
mindkét számát megnyerte
társaival.
ÚJRA ARANY. Az SZTE Vívó
Klub újonc fiú tőrcsapata is
aranyérmes lett az országos
bajnokságon. Egy héttel korábban a 2007-es, ezúttal a
2006-os születésűek ob-ját
rendezték Budapesten, ahol
egyéniben két versenyzőjük lett döntős: Van Leeuwen
Nina a harmadik, Zsögön Andor a hatodik helyen végzett.
A csapatversenyben a fiúk
(Hegyes Dávid, Kerekes András, Nagy Huba, Zsögön Andor) lehengerlően vívtak, így
ismét elhozták az aranyat.
ÉRTÉKES HELYEZÉSEK. A
Csepelen rendezett országos
bajnokságon értékes helyezéseket szereztek az SZVSE birkózói. Kötöttfogásban Budavári Tibor (130 kg) negyedik, Vékes György (60 kg) ötödik lett;
szabadfogásban Micziz Zoltán
(97 kg) az ötödik, Lele Attila
(125 kg) a hatodik, Rimovszky
Szabolcs (92 kg) pedig (az első
meccsén szerzett sérülése ellenére) az ötödik helyet szerezte meg. A szegedi származású
Kiss Károly (65 kg) szabadfogásban bajnok lett a PEAC színeiben, míg Lukics Alex (61 kg)
negyedik helyet ért el a Dorog
versenyzőjeként.
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Csúcsra ért a Tisza Tollas SE!
Trónfosztás: szegedi arany a tollaslabda-csapatbajnokságban
Fennállása során először
nyerte meg az I. osztályú
tollaslabda-csapatbajnokságot a Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE, amely a legutóbbi kilenc évben aranyérmes pécsieket taszította le a trónról. A mindent
eldöntő
összecsapáson
simán diadalmaskodtak a
szegediek.

Ö

A

bajnoki érmek sorsára derült fény a tollaslabda-csapatbajnokság rájátszásában, amelyet
az alapszakaszt megnyerő
Goodwill Pharma Tisza Tollas SE rendezhetett meg
Szegeden, a Squash Club
Szabadidőközpontban található Károlyi Ákos Tollascsarnok pályáin. Az erőviszonyok
alapján várható volt, hogy a
bajnoki cím a 2011 óta minden évben első pécsi Multi Alarm SE, valamint a házigazda között dőlhet el, és
mivel mindkét csapat legyőzte a harmadik résztvevő Fehérvár Badminton SE-t, be is
igazolódott a papírforma.
A szegediek és a pécsiek találkozóján hatalmas
izgalmakra lehetett számítani, ám ezek elmaradtak:
a Goodwill Pharma Tisza
Tollas SE ellentmondást
nem tűrő játékkal 7–2-re
győzött, így első alkalommal
hódította el a trófeát. A ráját-

Magyar
éremeső
a Maty-éren

Történelmi sikert értek el a szegediek. Fotó: Goodwill Pharma Tisza Tollas SE
szás során minden szegedi
remekül játszott. A Pápai
testvérek, Balázs és Bálint
extra teljesítménnyel mind a
hat meccsüket megnyerték
egyesben és párosban, de a
játékos-edzők, az öt éve Szegeden élő indonéz házaspár,
Didi Purwanto és Dian Ayu
Mayasari is alaposan kivette
részét a sikerből.
A szegedi együttes a dobogó tetején megemlékezett
tavaly elhunyt masszőréről

és hangulatfelelőséről, Horváth Jenőről is, aki a klub
alapításától kezdve mindenben segítette a versenyzőket.
A bajnoki címmel a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE
jogot szerzett a Bajnokok Ligájában való indulásra, ám a
nemzetközi sorozatról Pápai
Miklós klubvezető elmondta,
hogy annak megrendezése a
vírushelyzet miatt egyelőre
teljesen bizonytalan.

A 2019–2020-as I. osztályú tollaslabda-csapatbajnokság végeredménye:
1. Goodwill Pharma Tisza
Tollas SE (Febby Angguni,
Bálint Máté, Bozsogi Anna,
Gellért Benedek, Kereszti
Zoltán, Könczöl Ádám, Dian
Ayu Mayasari, Pápai Balázs, Pápai Bálint, Piliszky
András, Didi Purwanto, Silvi
Wulandari), 2. Multi Alarm
SE, 3. Fehérvár Badminton SE.

sszesen 109 érmet,
köztük 42 aranyat
nyertek a magyar
indulók a Szegeden rendezett kajak-kenu olimpiai reménységek versenyén.
A legjobb nemzetnek járó
serleget Magyarország vehette át. A házigazda NKM
Szeged VE sportolói parádés teljesítményt nyújtottak, mindenki szerzett érmet. A 15 és 18 év közötti korosztály idei legjelentősebb nemzetközi regattáján
az NKM tehetségei kilenc
aranyat, kilenc ezüstöt és
négy bronzot gyűjtöttek.
A szegediek közül Molnár
Csanád lett a legeredményesebb: a 16 éves kenus
három számban győzött, és
begyűjtött még egy ezüstöt is. Kiss Ágnes tökéletes
versenyt zárt: három számban indult, mindhármat
megnyerte. Mellettük Csorba Zsófia és Gyányi Levente
is két aranyérmet szerzett,
míg Kiszely Petra, Dobronoky Zalán, Papp László és
Csanki Márk egy számban
állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Makrai Csaba
utánpótlás szövetségi kapitány szerint mind a négy
szakágban jól teljesítettek
a magyarok, és ez optimizmusra adhat okot a sportág
jövőjét nézve.

Kerékpáron is villámgyors Jászapáti
A rövidpályás gyorskorcsolyázó sportágat váltott, majd három bajnoki aranyat nyert

A

szegedi Jászapáti Petra
összesen három számban diadalmaskodott
a pályakerékpáros országos
bajnokságon. A Millenáris
Velodromban rendezett ob-n
különlegességként két rövidpályás gyorskorcsolyázó is indult, Jászapáti és a szintén
szegedi Oláh Bence.
A jégen a Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja-

ként szereplő, a kerekpársportban azonban a BVSC-Zuglót
erősítő Jászapáti Petra előbb
győzött 200 méteren, majd az
500 méteres állórajtos időfutamban is. A harmadik aranyérméhez pályacsúcs társult:
női csapatsprintben 1:02.44
perces idővel értek célba Borissza Johanna Kittivel, s ez a
Millenáris Velodrom eddigi legjobb ideje.

Jászapáti mindkét sportágában országa egyik legjobbja.
Fotó: BVSC

– Örülök, hogy fél év
után rajthoz állhattam és
versenyezhettem, hiszen a
kialakult szituáció miatt a
mi versenyeink egy részét
is törölték – fogalmazott az
M1 stábjának a jégen tavaly
januárban a váltóval Ebbronzérmes Jászapáti. Hangsúlyozta: a részvétellel az
volt a célja, hogy a versenyrutinját csiszolja, és új dolgokat gyakorolhasson. – Az
meg, hogy első lettem, csak
egy plusz hab a tortán – tette
hozzá.
Arra a kérdésre, hogy
lát-e esélyt a sportágváltásra, azt felelte: ez a jövő zenéje, s jelenleg a 2022-es
pekingi téli olimpiára fókuszál.
– Aztán majd eldöntöm,
hogy utána mi lesz – fűzte
hozzá a még mindig csak 21
esztendős Jászapáti.

Komoly versenyekre készülnek. Fotó: Fiona Fitness SE

Újra lendületben
a Fiona Fitness SE

H

osszú idő után újra színpadra léptek a Fiona Fitness SE
növendékei, méghozzá a Szent-Györgyi Albert Agórában
rendezett II. szegedi nagy táncválasztón. Open kategóriában Lehmann Anna, Kozma Szimonetta, Tímár Zoé, Császár
Lilla, Halász-Szabó Izabella, Zámbó Zsófi és Zámbó Julianna,
egyéniben, színpadi látványtánc és pompon kategóriában pedig Kozma Szimonetta és Zámbó Zsófi mutathatta meg tehetségét. A gyerekeket Károlyi Viktória vezetőedző készítette fel.
A szegedi egyesület sportolói most az október 17-i VIII. Dance
Universum nemzetközi táncversenyre készülnek, amely Kecskeméten lesz, majd a ritmuscsapatok őszi bajnokságára kezdenek edzeni, ezt november 28-án rendezik Budapesten.
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GYÖRFFY KINGA: MI A TE TÖRTÉNETED?
Időpont: október 5., hétfő, 18 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont.
A történetmesélést – noha varázslatos dolgokra képes – rengeteg
félreértés és félelem övezi a munkahelyen és a magánéletben egyaránt. Nehéz a megfelelő pillanatban a megfelelő történetet elmesélni, egy mondatba sűríteni valódi sikerekről és kudarcokról szóló

történeteket. A Mentor(h)áló Pedagógiai esték vendége, Györffy
Kinga, a storytelling hazai úttörője
ezeket a témákat járja körül. Arra
bátorít mindenkit, hogy elhiggye:
a személyes történeteknek egyedi és egyszeri, megismételhetetlen és utánozhatatlan ereje van.
Megtalálni és profin elmesélni egy
mélyen megbúvó, elfeledett vagy
fel nem ismert történetet: különleges, gyakran sorsfordító tapasztalat.

ÁBRAHÁM KRISZTIÁN: VÁLTOZZ MEG BOLDOGAN!
Időpont: október 6., kedd, 18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Egyik legerősebb tévhitünk, hogy
negatívként értékelt szokásaink,
tulajdonságaink megváltoztatása
küzdelmes, nehéz feladat, mely lemondásokkal jár – akárcsak a tanulás, a fogyókúra vagy párkapcsolatunk rendbehozatala. Ez nem
igaz. Nem kell szenvedés és erőfeszítések által fejlődnünk, tehetjük ezt gyengédebben, boldogan
is. Ez a beszélgetéssorozat választ
ad néhány alapvető kérdésre. Nem
oldja meg varázsütésre a problémákat, de felvillantja, hogyan oldhatók meg.
FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI,
MENYEGZŐ
Időpont: október 6., 7., 8. (kedd,
szerda, csütörtök), 19 óra.
Helyszín: Kisszínház.
Táncjáték, a Szegedi Kortárs Balett és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója. Balázs Béla történetében a két fiatal szerelme
nagyon komoly küzdelmek árán
tud csak beteljesedni. A Tündér

varázslatával a
Termés z e t
e r ő i
állják
útjuk a t ,
hogy
mindaddig ne lehessenek egymáséi, amíg meg nem tisztultak a
sok talmi külsőségtől, azoktól,
amelyek eltakarják igazi értékeiket. Bartók zenéje emeli filozofikus szintre ezt a tanulságos mesét, melyben a fájdalmas önmagunkba nézés útján juthatunk el
a legtisztább szerelem eszményéhez.
HAMUPIPŐKE
Időpont: október
7., szerda, 10 óra.
Helyszín: SzentGyörgyi
Albert
Agóra.
Zenés
mesejáték Fogi Színháza
előadásában.

GERÖLY MATYI – SZUMPER
ÁKOS RENDHAGYÓ WORKSHOP
Időpont: október 12., hétfő, 19 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont.
Jazz rock, hiphop és rock – zenei szerepek a dob mögött. A kurzus témái: improvizációfejlesztés,
technikai és lelki gyakorlás, saját hangzás
keresése és
fontossága,
élő és stúdiókörülmények
közötti
különbségek,
rock/metál
dobolás.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím,
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 7. 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: A Dóm előtti bortér Szeged népszerű őszi bormustrája. A nyertes: Keserű Szilvia. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Nincs ideje felületes találkozásokra és az ön számára érdektelen eseményekre. Viselkedjen visszafogottabban, mert túl sok energiája
neheztelést eredményezhet a
munkahelyén.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Találjon ki magának egy
kivitelezhető tervet, és mindenáron ragaszkodjon a
megvalósításához. A munkahelyi történések az ön malmára
hajtják a vizet, csak maradjon
kitartó és következetes. Partnere mindenben támogatja.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Támasszon kevesebb elvárást
munkatársaival
szemben! Ne gondolja,
hogy mindenki úgy táncol majd,
ahogy ön fütyül. Szélesítse látókörét, mindenféle tekintetben. Magánéleti problémái
gyorsan rendeződni fognak.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Valakitől hasznos információkhoz juthat, amelyek
segítségével feljebb emelkedhet a ranglétrán. Fontos,
hogy együtt dolgozzon a csapatával. Párja felé tegyen
figyelmes gesztusokat!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) A siker már
csak karnyújtásnyira van
öntől. Leginkább anyagi
helyzete javulásának fog
örülni, de szerelmi életében
sincs oka a panaszra. Napjai
különleges hangulatban telnek
– élvezze ki a pozitív időszakot!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Környezete nagyon
ambiciózusnak
látja,
amit ön hangsúlyoz is,
azzal, hogy nem tűr ellentmondást. Pénzét óvatosan fektesse be. Hallgasson párjára,
ha megkéri: pihenjen többet.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Akadnak bizonyos
komplikációk a munkájával kapcsolatban, azonban ön gond nélkül megoldja ezeket. Ne engedje magát
rábeszélni semmi olyanra,
amivel nem ért egyet. Társával
mindent meg tudnak beszélni.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Gondolja újra,
miként tudja megvalósítani céljait – lehet, hogy
csak a hozzáállásában van a
hiba! Továbbra is legyen körültekintő, ezzel megkönnyíti mindennapjait. Szerelmi életében
szerencsés fordulat várható.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Támaszkodjon kiváló tárgyalóképességére, ezzel bármit elérhet.
A figyelem és a megértés,
amelyet a családjától kap,
rendkívül ösztönzőleg hat önre.
Igyekezzen ezt valamilyen
különleges módon meghálálni
nekik!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Valaki a munkatársai
közül nem tiszteli a megegyezésüket. Adja tudtára, hogy így nem hajlandó tovább együttműködni vele! Mostanában gyakoriak a hangulatingadozásai, de párja társaságában mindig megnyugszik.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Néha el kell fogadnia
az ön körül történő eseményeket, hiszen nem
tud mindent befolyásolni.
Szíve választottjával közösen
minden akadályon túl tudnak
lépni, s ez még erősebben
összekapcsolja önöket.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Pozitív időszakon megy
keresztül, és kreativitása
nagy hatással van a környezetére. Kamatoztassa
képességeit anyagilag is! Kerülje el a kockázatos helyzeteket – ebben nagy segítséget
jelenthetnek társa tanácsai.

Szeged régen

MAJDNEM MÁSFÉL ÉVSZÁZADOT REPÜLÜNK VISSZA AZ IDŐBEN, MÉGPEDIG A NAGYÁRVÍZ UTÁNI ÚJJÁÉPÍTÉS ÉVEIBE. Ott is a Stefániára, az éppen születőfélben lévő palotasorhoz. Fényképünk 1883 körül készült, amikor
már állt az 1883. október 14-én felavatott színházépület. Ennek a tetejére kapaszkodott fel a fényképész, hogy a vár
irányába fotózzon. Addigra elbontották az erődítmény lepusztult maradványait is, amelyeket a szegediek nem kedveltek, s csak a most is látható egyetlen kaput őrizték meg hírmondónak. A felvételen a Stefánia és a Dózsa György utca
palotáinak helyén csak a szabályosan kijelölt utcák és építési telkek látszanak. Egyedül a távolban a Belvedere épülettömbje, pontosabban annak tűzfala nyújt támpontot a szemünknek, merre is járunk. A saroképületben akkortájt a Magyar Királyi Pénzügyi Igazgatóság, a fináncia működött. Forrás: Fortepan/Fődi Gábor

SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰSOR
Minden hétköznap 19 óra
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
GÖDÖLLŐI NEMZETKÖZI
TERMÉSZETFILM-FESZTIVÁL
Mindennap 20.25 és 21.30
Válogatás a fesztivál filmjeiből, valamint érdekes háttérbeszélgetések a természetről és a filmkészítésről.
KVANTUM
Október 7., szerda, 20.00
Portré Röst Gergely matematikusról; nyelvészeti szótár nyolc nyelven; látványlabor az Agórában; klímaváltozás a pandémia árnyékában.
KÖRÚT – KULTURÁLIS,
KÖZÉLETI MAGAZIN
Október 8., csütörtök, 19.25
Az első idei bemutató Orwell 1984-e; táncválasztó az
Agórában; Dragomán György
és Szalai T. Anna az írásról
és az együttlétről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: átmeneti felmelegedés
Október 3.
szombat

Október 4.
vasárnap

Október 5.
hétfő

Október 6.
kedd

Október 7.
szerda

Október 8.
csütörtök

Október 9.
péntek

25/14
Helga,
Évald

27/16
Ferenc,
Hajnalka

24/15
Aurél,
Placid

22/14
Brúnó,
Renáta

21/12
Amália,
Bekény

21/11
Koppány,
Benedikta

20/10
Dénes,
János

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK szeptember 18-án: Kővári Kristóf
és Horváth Nikolett, Orosz
Róbert és Pusztai Anita,
Tandari Dániel és Tessényi
Viktória Anna; szeptember
19-én: Kovács Zoltán és
Csincsák Zsuzsanna, Németh Tamás és Kis Rita,
Máll Krisztián és Szabó
Zita, Balogh István László
és Szekeres Erika Tünde,
Inhoff Attila József és Vass
Violetta, Prém János és
Vér Orsolya, Simon Ferenc
István és Katics Veronika,
Zsolnai Gergely és Ambrus
Noémi, Csekő Arnold és
Pataki Judit Kitti, Farkas

Imre László és Kriska Zsuzsanna, Sári Attila Sándor
és Rozinka Éva Erzsébet,
Kocsis Zoltán Tamás és
Maróthi Nóra, Aradi Ádám
és Pinjung Judit, Magyar
Attila és Terhes Tímea, Talpai Gábor István és Szalma Baksi Timea, Fülep Gábor és Nagy Sarolta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Molnár-Gábor Olivér Csabának és Varmuzsa Ildikónak 2020. 08. 24-én
János, Tanács Gábornak
és Szalkai Bernadettnek
2020. 08. 25-én Hanna, Zsoldi Istvánnak és
Horváth Dóra Andreának
2020. 09. 14-én Máté és

Roland, Prokopecz Dávidnak és Petrács Gabriellának 2020. 09. 15-én Levente, Vladiszavlyev Bence Mártonnak és Kelemen Éva Olgának 2020.
09. 15-én Ada, Fenyvesi
Lászlónak és Szűcs Katának 2020. 09. 16-án Janka, Ács Gábornak és Kiss
Amarillának 2020. 09.
16-án Benett, Máriás Ferencnek és Pikó Ágnesnek 2020. 09. 16-án Nándor, Számfira Csabának
és Simon Éva Tündének
2020. 09. 19-én Csaba
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői fogadóóra
OKTÓBER 5., HÉTFŐ
Ménesi Imre: 16.00 óra (Rókusi Fiókkönyvtár, Vértói út
5.)
OKTÓBER 6., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 óra
(SZTE Kossuth Zsuzsanna
Technikum és Szakképző Iskola, Kodály tér 1.)
Szénási Róbert: 16.00 óra
(Petőfi-telepi
Művelődési
Ház, Fő tér)
OKTÓBER 7., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00
óra (Polgármesteri Hivatal
Tápéi Kirendeltség, Honfoglalás u. 73.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
15.00 – 16.00 óra (Virág
Cukrászda)

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

Szénási Róbert: 16.00
óra (Tarján Infó Közösségi
Pont, József Attila sugárút
132.)
Tóth Károly: 17.00 óra
(Gyöngyvirág u. 2–4. számú társasház mögötti kondipark)
Mihálik Edvin: 17.00 –
18.00 óra
(Odesszai
Fiókkönyvtár, Székely sor
11.)
OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 óra
(Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség,
Negyvennyolcas utca 12.)
OKTÓBER 10., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)

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

