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Nem bíznak
Egy felmérés
szerint a naponta közölt
járványstatisztikáknak a válaszadók alig 30
százaléka hisz.

4.

7.

Másfél év
Súlyosabb büntetést, másfél év
börtönt kapott másodfokon a SZINT
Kft. korábbi igazgatója, akit a Fidesz
nevezett ki.

Nehéz helyzetű szegedi
családok kapnak tűzifát
az önkormányzattól

10.

Kulináris
örökségünk
Messze földön
híres főzőasszonyok éltek és főztek halat, sütöttek
récét és rétest
Szegeden.

Kezdenek
A jégkorong OB
II. új szezonjában vasárnap
hazai pályán játszik a Goodwill
Pharma Szegedi
Vízmű.

Átadták a vértói futókört

N

égyszázötven
hátrányos
helyzetű szegedi család kap
idén az önkormányzattól
tűzifát. A program 2015-ben indult,
akkor 9 és fél millió forintot költött
a város 300 család téli tüzelőjére;
az idén pedig már 24 millió forintért
vásároltak 450 kaloda fát. Szegedi sajátosság, hogy a tüzelőt ingyen
házhoz is szállítják – így történt ez
a Subasán lakó Faragó László (képünkön) esetében is. A Zöldfási
úton lakó hatvanegy éves férfi harminc évig sofőrködött, de a betegsége miatt ezt a munkát nem folytathatja. Most havi 50 ezer forintos
nyugdíj előtti segélyen van, s közben folyamatosan az egészségi állapotának megfelelő munkát keres.
Elmondta, a tüzelő óriási segítség
azoknak, akiknek különben nem
jutna rá. Ha nem túl szigorú a tél,
neki két hónapig is elég az egy kaloda keményfa. Fotó: Iványi Aurél
Írásunk az 5. oldalon

Szeged elismeri ifjú tehetségeit

110 millió forintból, a szegedi önkormányzat és a magyar kormány közös projektjeként jött létre korszerű futókör a Vértónál,
amelyet Nagy Sándor alpolgármester, Révész Máriusz kormánybiztos és Kozma József önkormányzati képviselő avatott fel.
A teljes büdzséből 65 milliót biztosított a város, 45 milliót pedig a központi költségvetés.

Nem kérnek
belőle

A

Szeged Ifjú Tehetsége, illetve Szeged Ifjú Tehetségéért díjat adott át a városházán Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Képünkön
a díjazottak (balról jobbra): Pádár Tímea, az
Arany János Általános Iskola angoltanára és
Viczián Dániel, az iskola volt diákja; Goda Gábor, az SZSZC Hansági Ferenc Szakképző Isko-

lája szakács szakoktatója és Szemendrey Zsuzsanna, az iskola volt tanulója; Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester; Poljak Éva, a
Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola klarinéttanára és Fodor Bálint, az iskola
növendéke. Fotó: Iványi Aurél
Részletek a 6. oldalon

z orvosok bérének jelentős emelésével és
a hálapénz megszüntetésével szinte mindenki egyetért. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló, október
6-án elfogadott törvény többi része azonban már komoly
visszatetszést váltott ki.
Sem az orvosi, sem az
egészségügyi szakdolgozói
kamara, sem az orvosok
szakszervezete nem támogatja az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
törvényt, amelynek „apró betűs része” még csak ezután
készül el. Az egészségügy
militarizálását, a dolgozók
kirendelhetőségét és a vállalkozóként végzett munka
tilalmát is elfogadhatatlannak tartják.
Bővebben a 2. oldalon

A szabadidős sportolók körében évek óta
népszerű a Vértó, amelynek egy kilométeres körzetében 30 ezren laknak, ez indokolta a helyszínválasztást. A pályának egyelőre
nincs világítása, az önkormányzat ezt a Zöld
város program részeként pótolja majd. Fotó:
Szabó Luca
Írásunk a 10. oldalon

Célegyenesben a Móra-park
és a Stefánia felújítása

H

amarosan elkészül a
belváros jelenleg futó
legnagyobb beruházása. Több mint másfél milliárd forintból teljesen megújul
a Stefánia zöldterülete, a Móra-park és a Roosevelt tér.
A nemrég teljes felújításon átesett Móra Ferenc
Múzeum után hamarosan elkészülnek az épület előtti tér

(képünkön), a Stefánia zöldterületei, valamint a Roosevelt tér. Összesen 28 ezer
négyzetméteren dolgoznak
a kivitelezők. A Zöld város
programnak erre a részére
850 millió forint uniós támogatást és a szegedi önkormányzat 710 millió forintját
fordítják. (Fotó: Iványi Aurél)
Folytatás a 4. oldalon
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ERŐS MONDATOK. A Színművészeti Egyetemen az nem kérhető számon, hogy a szórakoztatóipar mindig közel állt
hozzájuk. Most a hallgatók, úgy tűnik, ezt előrehozták. Gulyás Gergely miniszter az intézményfoglalásról.
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Ilyen béremelésből nem kérnek
az egészségügyi dolgozók
Sem az orvosi, sem az
egészségügyi
szakdolgozói kamara, sem az
orvosok
szakszervezete
nem támogatja az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt,
amelynek „apró betűs
része” még csak ezután
készül el. Az egészségügy
militarizálását, a dolgozók kirendelhetőségét és
a vállalkozóként végzett
munka tilalmát is elfogadhatatlannak tartják. Úgy
vélik, ha nem lesz változás, összeomolhat a magyar egészségügy.

A

z orvosok bérének jelentős emelésével és
a hálapénz megszüntetésével szinte mindenki
egyetért. Az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló, október 6-án elfogadott
törvény többi – a kormány
által beleerőszakolt – része
azonban már komoly visszatetszést váltott ki.

Levelet írtak
A szakdolgozói kamara nyílt levélben kérte a Magyar
Orvosi Kamarát, hogy ne támogassa a törvény megvalósulását. A MOK október 7-én sajtóközleményt adott
ki. Ebben többek között az olvasható: „A törvény végleges szövegének elemzését és javaslataink kidolgozását követően kérni fogjuk a törvény módosítását és
a végrehajtási rendeletek közös kidolgozását.
Katonák nem leszünk. A magyar orvostársadalom a
fő céllal, a tiszta, átlátható egészségügy kialakításával
egyetért, ezért azt gondoljuk, a kialakult helyzet szakmai alapon nyugvó valódi összefogással menthető.”

– Ez egy csapda! Egy
olyan törvényt fogadtak el,
ami fenekestül felborítja az
orvosok jogállását, és olyan
szigorításokat alkalmaz a
közalkalmazotti státusz helyett, amelyek szerintem elfogadhatatlanok, és sokkal
inkább egy katonai vagy egy

évekre más területre irányítsanak át, a családjuktól
távol. Ez olyasfajta kríziseket okozhat, amellyel a
pályaelhagyást, sőt akár az
ország elhagyását is ered-

goznak, nem végezhetnek
munkát vállalkozóként. A
Magyar Orvosok Szakszervezete szerint ez beláthatatlan következményekkel
járhat.
– Nagyon sok orvos
ilyen vállalkozási formában látja el a munkáját.
Sürgősségi
osztályokon,
intenzív osztályokon. Azt
nem tudjuk, és nem látjuk,
hogy a változás ezeken az
osztályokon milyen problémákat fog szülni. Adott
esetben lehetséges, hogy
az ilyen helyeken az ellátás
folytonosságát, minőségét,
mennyiségét vagy egyáltalán a létét veszélyezteti ez
a döntés – mondta Szabó
Zoltán, a Magyar Orvo-

sok
Szakszervezetének
elnöke.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara szerint már az is probléma, hogy
a szakdolgozók bére nem
emelkedik arányosan az orvosokéval. Tovább tetézi a
bajt, hogy a más munkahelyeken végzett munka tilalma el fogja lehetetleníteni
azokat ápolókat, akik eddig
két-három helyen is dolgoztak, hogy meg tudjanak
élni. Az akár két évre szóló
kirendelés pedig sokakat elüldözhet a pályáról, a jelenlegi alacsony bérek mellett
ugyanis ezt sokan nem fogják vállalni.
– Közel 100 ezer hölgyről, családanyáról, nagymamáról van szó, akik
munkájukat
végzik
az
egészségügyben. Nem lehet megoldani, hogy valakit
nem csupán néhány hétre,
hanem hónapokra vagy

Ludány Lajosné.

Kovács Dorina.

Bálint Andrea.

Domonkos Tibor.

orvoshoz is. És hát a betegeknek egyértelműen egyfajta tehercsökkenés, tehát
kevesebbe kerül majd az
ellátás, hogyha nem adnak
hálapénzt – mondta Kanka
Andor, a csoport tagja, aki
szerint az orvosok zöme is
egyetért a hálapénzrendszer
megszüntetésével, hiszen
ők is szeretnének inkább

tisztességes bérből megélni,
a mostani emeléssel pedig
ez lehetővé válhat.
A hálapénz megszüntetésével szinte minden megkérdezett szegedi egyetért, bár
van, aki úgy véli, hogy a most
meghozott szabályozás sem
tudja teljesen felszámolni.
– Én is azon a véleményen vagyok, hogy a hála-

pénzt adni is, meg zömmel
kapni is egy kicsit kellemetlen dolog – mondta Ludány
Lajosné. Kovács Dorina nem
adott még hálapénzt, de a
szüleitől hallott már róla.
Volt olyan alkalom, amikor
nem ártott, ha adtak egy keveset jó szándékból. Bálint
Andrea azt mondta, ha állami pénzen gyógyít az orvos

állami kórházban, akkor azt
fizetésért teszi. Ha maszek
úton megy, akkor meg kifizeti a szolgáltatás árát, amit
azért kérnek. Domonkos
Tibor megszüntetné a paraszolvenciát, de véleménye
szerint mindig lesznek kiskapuk. Vagyis úgy látja, fű alatt
mindig fognak az emberek
fizetni.

rendőrségi státuszra hajaznak, mint egy polgári orvosi
szakmára – fogalmazott Kunetz Zsombor egészségügyi
szakértő a Szeged Televíziónak.
A törvény például kimondja, hogy az orvosok,
ha az állami szférában dol-

Nincs benne, de állítólag majd benne lesz
Gulyás Gergely miniszter október 8-án bejelentette: a kormány úgy döntött, hogy az
ápolói béremelést is folytatják. Így az idén novemberi, 20 százalékos béremelés után
további 30 százalékosra kerül sor, 2022. január elsejével. A miniszter a magánpraxisok tiltásáról is beszélt, amivel kapcsolatban sok negatív visszhang érkezett szakmabeliektől. Hozzátette: nem szeretnék a magánpraxisokat megtiltatni, az új törvény
lehetőséget ad arra, hogy az „észszerűség határán belül” a magánegészségügyben
is rendelhessenek a dolgozók. Habár a háziorvosok bérfejlesztését nem foglalja magában a mostani törvény, Gulyás szerint elfogadnak majd egy új szabályozást, ami
garantálja, hogy az új bértáblánál rosszabbul ők se keressenek.

Egy olyan törvényt fogadtak el,
ami
fenekestül
felborítja az orvosok jogállását, és
olyan
szigorításokat alkalmaz a
közalkalmazotti
státusz helyett,
amelyek szerintem elfogadhatatlanok.
Kunetz Zsombor
egészségügyi szakértő
ményezhetjük – tette hozzá Balog Zoltán, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara elnöke

Börtön jár
a hálapénzért
Az Országgyűlés által elfogadott orvosi béremelésről szóló
törvénybe az is bekerült, hogy 2021. január elsejétől tilos
lesz hálapénzt elfogadniuk az orvosoknak, de büntetést
kaphat az is, aki hálapénzt ad. Az új szabályozástól azt
várják, hogy a paraszolvencia teljesen eltűnjön az egészségügyből.

N

emcsak az orvosok bérének jelentős emeléséről döntött a parlament, módosítják a Büntető törvénykönyvet
is. A törvényjavaslat szerint
2021. január 1-től az a személy, aki egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben egészségügyi dolgozónak, egészségügyben
dolgozónak jogtalan előnyt
ad vagy ígér, vétség miatt

egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A
paraszolvencia megszüntetésért sok orvos harcolt korábban is, többek között az
1001 orvos hálapénz nélkül
nevű csoport is.
–
Mindenkinek
nagyon ártalmas dolog volt.
Az orvosnak is megalázó,
belekényszeríti olyan helyzetekbe, ami sokszor igazából méltatlan beteghez is,
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A lakosság túlnyomó többsége
nem hisz a járványstatisztikáknak
A megkérdezettek 79 százaléka egyetértett a kormánnyal abban, hogy nem
kell leállítani a gazdaságot
és bezárni az iskolákat,
akárhogy alakul is a járvány – derül ki a Publicus
Intézet felméréséből, amelyet a Népszava számára
készített.
A szeptember végén online
készült reprezentatív kutatás szerint a legnagyobb
arányban a Fidesz-szavazók
támogatják ebben a kormányt, 91 százalékuk nem
akar különösebb szigorítást.
Az már meglepőbb, hogy a
Momentum hívei szorosan a
kormánypártiak nyomában
vannak: 83 százalékban értenek egyet azzal, hogy nem
kell leállítani a gazdaságot.
Az MSZP szavazóinak csak
a fele gondolja így. A szocialista érzületű szavazók nagy
többsége úgy véli, hogy sokkal nagyobb társadalmi kárt
okoz az országnak, ha sok
ember megbetegszik, meghal a járványban, mint a leálló gazdaság miatti csőd- és
elbocsátási hullám. A Jobbik
és a Momentum választói
viszont a gazdasági károkat
tartják a nagyobb rossznak.
A Fidesz tábora erősen megosztott ebben a kérdésben:
alig 5 százalékkal többen
vélték úgy, hogy a gazdaság
leállása a rosszabb. A Demokratikus Koalíció (DK) híveinél a betegségtől való félelem felé billent el a mérleg
nyelve. A megkérdezettek
alig negyede fél attól, hogy ő
vagy több családtagja elkapja a koronavírust, így nagyon
elővigyázatos, ötödük viszont azt állította: egyáltalán

ÖN HITELESNEK TARTJA A NAPONTA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT
VÍRUSSTATISZTIKÁKAT?

Igen, de igyekeznek alacsonyan tartani a számokat
azzal, hogy kevés a teszt, és
nem közlik a magánlaborok
eredményeit.

Nem tudja/nem válaszol

5%

Nem

12%

53%
30%
Forrás:
Publicus
Infografika:
Szegedi Tükör

Igen

nem fél a betegségtől, sőt 8
százalék nem is hisz a járványban. A járványtagadók
többsége a 30–44 éves korosztályból került ki, 17 százalékuk válaszolta azt, hogy
nincs is járvány.
A felmérés szerint a válaszadók
háromnegyede
gyakorlatilag ugyanúgy él,
mint a járvány előtt. A gazdasági károktól tartó momentumosok 35 százaléka
viszont bevallotta, hogy már
nem ugyanaz a napi rutin.
A járvány legkevésbé a községekben és a kertes házakban élők magatartását
változtatta meg, míg a budapestiek, továbbá a panel- és
társasházban lakók részben
új szabályok mentén élnek.
A legtöbben a közlekedési
módon változtattak: 16 százalék inkább gyalogol vagy

biciklizik a közösségi közlekedés helyett, 11 százalék
átült az autóba. A fővárosi
közlekedési cég 20 milliárd
forint fölé kúszó jegyárbevétel-kiesését jól alátámasztja
a Publicus felmérése, hiszen
csak a 8 általános iskolát
végzettek használják többet
a tömegközlekedést a járvány kitörése óta. Ugyanakkor sokan spórolásba fogtak,
tartva a járvány gazdasági
hatásától, míg mások igyekeznek felpörgetni a saját
maguk és a családjuk számára szükséges orvosi vizsgálatokat, mielőtt esetleg
újra kijárási korlátozást vezetnének be. Minden tizedik
válaszadó igyekszik nagyobb
mennyiségű fertőtlenítőszert
és maszkot felhalmozni. Az
első hullám látványos felvásárlási láza viszont nem tért

vissza, élelmiszerből csak
minden huszadik megkérdezett tartalékol. A legtöbb
óvintézkedést a diplomások, illetve társasházban
élők teszik. Ők veszik a legtöbb maszkot, választanak
másik közlekedési módot,
előre elvégeztetik az orvosi vizsgálatokat, spórolnak.
A vidéki, kertes házban élő
szakmunkások életmódjára viszont szinte semmilyen
hatással nincs a járvány.
A legkevésbé aggodalmaskodónak a DK szavazói
bizonyultak.
A naponta közzétett
vírusstatisztikáknak a válaszadók alig 30 százaléka
hisz, a kormány eddigi intézkedéseivel a szűk többség
elégedett. Aligha meglepő
módon a fideszesek a legtámogatóbbak, a DK hívei
a legkevésbé. A magyar
egészségügy járványteljesítményével valamivel többen
elégedettek, itt is a DK-sok
a legnagyobb kritikusok. A
megkérdezettek alig 18 százaléka hiszi még mindig azt,
hogy külföldről hurcolják be
a vírust – a többségük fideszes. Az ingyenes tesztelésnek viszont a többség örülne, kiváltképp a szocialisták.
Közülük lényegében mindenki indokoltnak tartaná
az ingyenes tesztelés kiterjesztését, de nagy arányban
voksolt erre a többi ellenzéki válaszadó is. A fideszesek kevésbé értenek ezzel
egyet.
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Vélemény

Egy év után

N

e ellenzékieskedjünk – intette helyes viselkedésre tavaly októberben a választópolgárokat a miniszterelnök az önkormányzati választás kampányának hajrájában.
Sokan nem hallgattak rá: a fővárosban, tizennégy budapesti kerületben, valamint tíz megyei jogú városban ellenzéki polgármestert választottak. Habár országosan ezúttal is
a Fidesz szerezte a legtöbb szavazatot, 2006 ősze óta nem
volt ilyen kicsi a különbség közte és a többi induló között.
Azóta, más okból, minden megváltozott körülöttünk. A
koronavírus-járvány és a gazdasági válság sokkal nagyobb
próba elé állította a szemben álló táborokat, mint pusztán a
kormány és az ellenzéki önkormányzatok együttélése.
Ha mégis ez utóbbi szempontból próbáljuk összegezni az
elmúlt évet, három tanulság tűnik kiugróan erősnek.
Az első, hogy az Orbán-rendszernek csak addig számít a
választók szava, ameddig olyan körülményeket tud teremteni, hogy a többség a kormányt támogassa. Ha azonban sem
a média-, sem a hirdetési piac eltorzítása, sem az ellenzéki
pártok állami támogatásának visszatartása, sem a több tízmilliárdos propagandakampányok, sem a szavazatvásárlás,
sem a választókat célzó közvetlen nyomásgyakorlás nem
használ, akkor megkezdődik a választások eredményének
felülírása. Nem abban a formában (egyelőre), hogy nem ismerik el az ellenzék számára kedvező eredményt, hanem
úgy, hogy az önkormányzatok alól kiszervezik a még egyáltalán náluk lévő jogköröket és forrásokat.
Ami igazán elképesztő, hogy e művelet során a kormány
a világjárványtól sem zavartatja magát – sőt ürügyként használja a további központosításhoz. Akár annak árán is, hogy
ezzel aláássa a járvánnyal szembeni egyik legfontosabb védelmi vonalat: a helyi igazgatást.
A második tanulság, hogy bár a tavalyi győzelem után
néhány tapasztalt ellenzéki városvezető mellett a többség
szinte az utcáról esett be a polgármesteri hivatalokba és
képviselő-testületekbe, mégsem mutatkozik különbség a
bejáratott fideszes káderek és az ellenzéki újdonászok teljesítménye között, ami a napi ügyek menedzselésének nívóját
illeti. Míg a kifejlett Orbán-rendszerben egyre erősebben érvényesül a káderek kontraszelekciója, addig az ellenzékeik
számára az önkormányzatok vezetése a kormányképessé
válás első lépése lehet.
A válságkezelés során éppenséggel az ellenzéki önkormányzatok voltak képesek arra, hogy a gyökeresen új szituációra újfajta eszközökkel, rugalmasan reagáljanak. Az
ellenzéki politika súlypontja pedig bizonyosan áthelyeződött
az önkormányzatokra. Nem véletlen, hogy ellenük intézi a
kormány a legerősebb támadásokat.
A harmadik tanulság az ellenzéket és szavazóit érinti:
újra hozzá kell szokniuk a koalíciós kormányzás nehézségeihez. Ha az a cél, hogy ne egyetlen akarat határozzon
meg mindent, akkor azt is el kell fogadni, hogy az ellenzéki
pártok, miközben szövetségesek, egyúttal riválisok is. Persze nem mindegy, hogy a helyi kis könyöklések felülírják-e a
szövetség stratégiai céljait, s az sem, mi a stratégiai cél: a
kormány- és rendszerváltás, vagy a kipárnázott pozíciókban
való kényelmes elhelyezkedés a NER-en belül. Ezek döntő
kérdések.
A hétköznapokban azonban maguktól értetődőek a kisebb-nagyobb viták, amelyekkel kapcsolatban a gödi szétesés példája valószínűleg mindenkit óva int ellenzéki oldalon.
Ami ott történt, nem ismétlődhet meg.
És ha ilyesmi valóban nem történik, akkor az ellenzéki
pártok támogatóinak sem szükséges minden lokális vitára a
problémás ügyek szőnyeg alá söprésének követelésével válaszolni. Éppen az lenne a lényeg, hogy a politikai együttműködés ne az eltérő vélemények elnyomását jelentse, hanem
a sokszínűség összhangját. Csakis ebből emelkedhet ki egy
új Magyarország.
Lakner Zoltán
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Célegyenesben a Móra-park Másfél év börtönt kapott
és a Stefánia felújítása
Miklós Péter
A SZINT Kft. egykori vezetőjét, Miklós Pétert két évre
felfüggesztett, másfél éves
börtönbüntetésre ítélték;
ezenkívül hétmillió forintot
kell fizetnie az IKV-nak, és
nem mentesülhet a büntetett előélettől sem.

cégeket vontak össze, így a
SZINT tevékenysége az IKV
Zrt.-hez került. Ezért nyújtott
be kártérítési igényt az IKV. A
vádirat szerint abban az időszakban, amikor Miklós Péter állt a SZINT élén, szabály-

mazások
kifizetésekor,
és hiába hivatkozott arra,
hogy a cég ügyvédje nem
figyelmeztette a jogszabályi következményekre, a felelősség a károkozásért őt
terheli. Három olyan munka-

K
A múzeum előtt víztakarékos, fenntartható módon üzemelő szökőkutat építenek a régi
helyére. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
Stefánián kertészeti munka maradt hátra, és a játszótéren
dolgozik még a kivitelező, a
szabadtéri fitneszeszközöket
kihelyezték. Elkészült a Roosevelt téri játszótér, a kertészeti munka még folyik. A
Stefánián nyolc fát ültetnek,
4200 cserjét és 1200 virágot telepítenek. A Roosevelt
téren 370 évelő növény kap
helyet. A beruházás leglátványosabb része a múzeum

A

előtt található Móra-park felújítása. Vízjátékát a szegediek szavazáson választották ki. Ezzel többfunkciós
tér alakul ki, amely játszótérként és rendezvénytérként is
szolgál.
A 110 fúvókával és a
lámpákkal fény- és vízjátékot tudnak zenére összehangolni. A feltörő, többméteres
vízoszlopok között szaladgálhatnak a gyerekek, és a
nyári hőségben igazi hűsítő
szerepe is lesz. A szökőkút

feszített víztükörrel is látványos, ilyenkor a benne álló
3-4 centiméteres vízben
a múzeum épülete tükröződik.
A felújított Móra-parkban
áthelyezték az eddig takarásban lévő szobrokat is.
Átépítették a Stefánián a
trolimegállót, s a napokban
elkészül a vár és a színház
közötti gyalogos-átkelőhely.
November végén a szegediek visszakapják a Stefániát
és a Móra-parkot.

Elkészült az első tram-train

E

lkészült Spanyolországban az első tram-train szerelvény. A járművet most a gyár saját pályáján
tesztelik. Ha minden jól megy,
januárban talán már Szegeden is látható lesz az 1-es villamosvonalon.
Egy nemzetközi szakportál a napokban fotókat is közölt az első vasútvillamosról.
Tizenkét ilyen szerelvény jár
majd Szeged és Hódmezővásárhely között. Jövő ősszel

várhatóan már utasokat is
szállíthatnak, előtte azonban tesztelik a járműveket:
a próbajáratoknak összesen 50 ezer kilométert kell
hibamentesen
lefutniuk.
Az első szerelvény darabjait decemberben szállítják
Spanyolországból Magyarországra, ahol 3-4 hét alatt
szerelik össze és hozzák
forgalomképes állapotba. A
tram-train üzemeltetésével
kapcsolatos
szabályozás

azonban egyelőre még nem
született meg. Nagy Sándor
városfejlesztési
alpolgármester a Szeged Televíziónak elmondta, hogy még
több dolog nem tisztázott:
nincs elfogadott menetrend
a minisztérium részéről. és
tarifamegállapodás sincs.
A város ugyanis azt szeretné, hogy a szegediek a helyi
bérlettel és jeggyel is felszállhassanak Szegeden a
járművekre.

Megújult a SZAB-székház

H

at hónap alatt újították fel a Szegedi
Akadémiai Bizottság
székházát. Az egykor lakóházként és szállodaként is
működő műemléki épületen
1989 óta nem volt ilyen jelentős változtatás. A homlokzatrekonstrukciót
még
a SZAB korábbi elnöke, Fülöp Ferenc kezdeményezte.
A kivitelezők Vesmás Péter
Ybl-díjas szegedi építész tervei alapján dolgoztak, a díszítőelemek restaurálását
pedig Bánvölgyi László szob-

rászművész végezte. A műszaki átadás két héten belül várható. A székház felújításához az MTA költségvetéséből 62 millió forintot

biztosított, amelyből többek
között restaurálták a homlokzati címert, és korszerűsítették az árkádok alatti világítást.

özel két éve hirdették
ki az elsőfokú ítéletet;
akkor a Szegedi Járásbíróság jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntette miatt Miklós Pétert
fél év börtönbüntetésre ítélte,
amelyet egy év próbaidőre felfüggesztett. A szegedi közgyűlés egykori fideszes többsége által kinevezett valamikori
cégvezető szabálytalanul fizetett ki különböző javadalmazásokat az ügyvezetése alatt,
s ezzel jelentős vagyoni hátrányt okozott a SZINT Kft.-nek.
Miklós Péter 2011 áprilisától 2014 decemberéig
töltötte be a SZINT Kft. ügyvezetői posztját. Ez volt az
az időszak, amikor a jobboldali többségű képviselő-testület majdnem az összes
önkormányzati
tulajdonú
cégnél vezetőcserét hajtott
végre, így a takarítást végző
városi kft. esetében is egy,
a testület támogatását élvező ügyvezető kinevezését
kezdeményezte. A 2014-es
vezetőcserét követően a város vezetése nagyfokú racionalizálásba kezdett, ezért
korábban önállóan működő

Jobbról a jogerősen elítélt Miklós Péter párttársai körében. Balról Haág Zalán szegedi KDNP-s frakcióvezető.
Archív fotó.
talanul fizettek ki különböző
javadalmazásokat. A kár ös�szege több mint hatmillió forint, ami három szabálytalanul kifizetett tétel összértéke
volt. A SZINT Kft. javadalmazási szabályzata alapján a
versenytilalmi javadalmazás
jogszerűtlen volt, mert azt
csak a cég felügyelőbizottságának, illetve a városi közgyűlésnek a hozzájárulásával
lehetett volna megadni. A
munka törvénykönyve pedig
közös megegyezés esetén
nem engedi meg a végkielégítés fizetését sem. Az
elsőfokú ítélet szerint Miklós
Péter rendkívül „nagyvonalú”
volt a különböző javadal-

szerződés-bontás, illetve azt
követő visszafoglalkoztatás
volt, amely a bíróság szerint a hatályos jogszabályba
ütközött.
A Szegedi Törvényszék
Miklós Pétert két évre felfüggesztett, egy év hat hónap
börtönre ítélte; ezenkívül
közel hétmillió forintot kell
fizetnie az IKV-nak, és nem
mentesülhet a büntetett
előélettől sem. Miklós Péter
korábban a Csongrád megyei
közgyűlés tagja volt, KDNP-s
politikus, valamint a hódmezővásárhelyi Emlékpont igazgatója (infomációink szerint
erről a tisztségéről lemondott).
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Déli Tisza-híd:
Fideszes
mellébeszélés
Szabó Sándor, Szeged MSZP-s országgyűlési képviselője
újra kérdést nyújtott be az Országgyűlésben a harmadik
híddal kapcsolatban. A szokásos választ kapta.

M

ikor valósul meg a Szeged–Makó elővárosi közlekedés fejlesztése, a vegyes forgalmú Tisza-híd, valamint a hozzá kapcsolódó vasúti és tömegközlekedést kiszolgáló P + R parkoló megépítése? – ez volt a címe
annak a kérdésnek, amelyet Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési
képviselője Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszternek tett fel,
és amelyre írásban várt választ.
Úgy fogalmazott:
a magyar kormány
és Szeged önkormányzata között
együttműködési
megállapodás született, hogy a város
elérhetőségének
javítása, valamint
a térség gyorsforgalmi kapcsolatainak fejlesztése érdekében az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból, illetve hazai forrásból megvalósuljon a harmadik
Tisza-híd.
A kormányhatározatban az előkészítésre 2019. március
31-i dátum, míg a projekt megvalósítására 2022. augusztus 31. határidő szerepelt. 2019-ben a szegedi képviselő
kérdésére azt válaszolták: a kiviteli tervekhez szükséges
közbeszerzés lefolytatásához az ajánlatkérési dokumentáció elkészült, az építési engedély megszerzése 2019-ben
várható. Mivel azóta semmiféle információ nincs a projekt
állapotáról, Szabó Sándor újra kérte a miniszter tájékoztatását.
Schanda Tamás államtitkár semmitmondó válaszában
ez olvasható: „Kiemelt feladatként kezeljük hazánk fenntartható városi közlekedésének fejlesztését és az elővárosi
vasúti elérhetőség javítását. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt fejlesztése a »Szeged–
Makó elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú
Tisza-híd építése« című projekt. A projekt előkészítése folyamatos, a tervezési tender a támogatási szerződés aláírása után valósulhat meg.”

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve
2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan
hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő –
felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges,
amely elérhető az alábbi linken:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje:
2020. november 5.
További részletek a www.szegedvaros.hu honlapon
olvashatók.

Nehéz helyzetű szegedi családok
kapnak tűzifát az önkormányzattól
Négyszázötven hátrányos
helyzetű szegedi család
kap idén az önkormányzattól tűzifát. A program
2015-ben indult, akkor 9
és fél millió forintot költött
a város 300 család téli tüzelőjére; az idén pedig már
24 millió forintért vásároltak 450 kaloda fát. Szegedi
sajátosság, hogy a tüzelőt
ingyen házhoz is szállítják.

A

z idén hatodik alkalommal támogatja a
rászorulókat a szegedi önkormányzat tűzifával.
Ehhez évek óta pályázni kell,
és a tapasztalatok szerint az
igénylők száma fokozatosan

Tavaly 501 pályázat érkezett,
végül 460 igénylő kaphatott 50
ezer forint értékű
tűzifát. Az idén is
hasonló volt az
igénylők száma,
s aki megfelelt a
feltételeknek, az
meg is kapta a
segítséget.
emelkedik. Tavaly 501 pályázat érkezett, végül 460
igénylő kaphatott 50 ezer fo-

– Óriási segítség ez azoknak, akiknek különben nem jutna tüzelőre. Ha nem túl szigorú
a tél, nekem két hónapig is elég az egy kaloda keményfa – mondta a Subasán lakó Faragó László. Fotó: Iványi Aurél
rint értékű tűzifát. Az idén is
hasonló volt az igénylők száma, s aki megfelelt a feltételeknek, az meg is kapta a
segítséget. Az önkormányzat ebben az esztendőben is
közbeszerzési eljáráson szerezte be a szükséges 450
kaloda hasított kemény lombos fát.

Szegeden a tűzifát ingyen
ki is szállítják az érintetteknek. Az idén ezt október első
napjaiban kezdték, és legkésőbb a hónap végéig, mire a
nagy hidegek beköszönthetnek, mindenki hozzájut a téli
tüzelőhöz.
Faragó László Subasán
már megkapta az önkor-

Kutyafuttató
a Vidám Nők kérésére
Több mint egymillió forintból alakítottak ki kutyafuttatót Kiskundorozsmán,
a Jerney és a Málna utca
kereszteződésénél. A környékbeli kutyások hamarosan birtokba vehetik a létesítményt.

Ingyen
elviszik a
faleveleket
Szegeden

O

F

odor Antal, a városrész
önkormányzati képviselője elmesélte: az
ötlet a márciusban alakult,
több mint 30 tagot számláló dorozsmai klub, a Vidám
Nők Klubja alakuló ülésén
merült fel. Ők keresték meg
a két dorozsmai képviselőt
az igényükkel. A városrésznek 11 ezer lakosa van, és
nincs olyan közterület, ahol
szabályosan el lehetne engedni a kutyákat póráz nélkül. Azért döntöttek az üres
terület mellett, mert ezen a
részen vannak emeletes társasházak.

mányzattól a fát. A Zöldfási
úton lakó hatvanegy éves
férfi harminc évig sofőrködött, de a betegsége miatt
ezt a munkát nem folytathatja. Most havi 50 ezer forintos nyugdíj előtti segélyen
van, s közben folyamatosan
az egészségi állapotának
megfelelő munkát keres.

A közelben lakó Bönde Kata és kutyája, Boby már használja a létesítményt. A mutatványban Fodor Antal képviselő segített. Fotó: Szabó Luca
A közel hatszáz négyzetméteres kutyafuttató teljes
költsége 1,2 millió forint. S
bár a szemetesek és a padok kihelyezése még hátravan, a kutyatulajdonosok
már így is használják.
Fodor Antal elmondta: a
városrészben egyre intenzívebb a civilélet. Ilyen az az

aláírásgyűjtés, amelyet a
Dorozsmai út és a Szegedet
elkerülő 502-es út körforgalmának kétsávosítására
kezdtek el. A részönkormányzat erről már elfogadott egy határozatot: felkérik
az utat fenntartó Magyar
Közút Zrt.-t, hogy szélesítse
ki a körforgalmat.

któber 16. és december 13. között a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai ingyen elviszik az
épületek előtt, közterületen
lehullott falevelet.
Fontos tudni, hogy maximum két 110 literes zsákot
visznek el a rendes szállítási napokon, s a zsákoknak
átlátszóaknak kell lenniük,
hogy jól látható legyen, valóban csak falevelek vannak
bennük. Ha a levélen kívül
más szemét is kerül bele, azt
csak térítési díj ellenében
szállítják el. Az ingatlanon
belül gyűjtött faleveleket
továbbra is a kommunális
szeméttárolóba kell dobni.
Ha valaki mégis kiteszi ezeket is a ház elé, de ott nincs
fa, elviszik ugyan, ám azért
díjat számolnak fel.
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Szeged elismeri ifjú tehetségeit
Az egyik díjazott szerint ha valamit jól csinálunk, akkor is törekedni kell arra, hogy még jobban csináljuk

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester köszöntötte a díjazottakat a városházán. Fotó: Iványi Aurél
Fodor Bálint, Szemendrey Zsuzsanna és Viczián Dániel, valamint tanáraik, Poljak Éva, Goda
Gábor és Pádár Tímea vehették
át idén a Szeged Ifjú Tehetsége
és a Szeged Ifjú Tehetségéért
díjat.
– Szeged mindig büszke volt a kultúrájára, az oktatási hagyományaira és a kreatív gondolataira. Így
2006-ban örömmel csatlakozott
ahhoz a felhíváshoz, amely a településeken élő tehetséges diákok és tanáraik elismeréséről szól
– kezdte köszöntőjét a városházán Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármester hangsúlyozta:
Szeged város önkormányzata azóta adja át a tehetségeknek az elismerő oklevelet. Jellemzően tavas�szal, a tehetség napján, de az idei,
március 25-i ünnepséget elvitte a
koronavírus-járvány, és a mostani
is sajátos ünnepség – maszkban.
– A díj köszönet Szegedtől mindazoknak, akik tehetségükkel, illetve
a tehetségek gondozásával hozzájárulnak a város kulturális életéhez – mondta Nagy Sándor, majd
átadta az elismerő okleveleket a
diákoknak és felkészítő tanáraiknak.
Szeged Ifjú Tehetsége díjas diákok:
•Fodor Bálint, a Király-König
Péter Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola furulyás, klarinétos tanulója;
•Szemendrey Zsuzsanna, az
SZSZC Hansági Ferenc Szakképző
Iskolájának volt diákja, szakács;

•Viczián

Dániel, az Arany János Általános Iskola volt diákja,
az iskola egyik legeredményesebb
tanulója.
Szeged Ifjú Tehetségéért díjas
tanárok:
• Poljak Éva (Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola) klarinéttanár;
• Goda Gábor (SZSZC Hansági
Ferenc Szakképző Iskolája) szakács, séf;
•Pádár Tímea (Arany János Általános Iskola) angoltanár.

Mit kell tudni a díjazottakról?
Fodor Bálint – Felkészítő tanára, Poljak Éva így vélekedik róla:
„Hatéves kora óta ismerem Bálintot, és az első pillanattól kezdve
kiemelkedő tehetségnek gondolom, amit azóta már számtalanszor
bizonyított. Egy karácsonyi iskolai
ünnepségen furulyázott szólóban,
és a közönség némán hallgatta kifogástalan játékát. Ekkor még csak
első osztályos volt, és magánúton
tanulgatta a furulyát. Azonnal felkerestem, és felajánlottam neki,
hogy a Király-König Péter Zeneiskolában tudnám fogadni növendékemként. Innen indult a közös
munkánk. Számos fellépés, verseny, kurzus, nyári akadémia, fesztivál következett. 2017-ben klarinéton is elkezdett tanulni, amiben
szintén rendkívül tehetségesnek
bizonyul. Bálint az elmúlt tanévben
számos versenyen ért el szép ered-

ményt: a nemzetközi fafúvós fesztivál és versenyen és a Danubia
Talent nemzetközi zenei versenyen
1., míg az országos klarinétversenyen és az országos Czidra László
furulyaversenyen 2. lett.”
Poljak Éva – 2000-ben az
SZTE Konzervatóriumában, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
kihelyezett képzésén szerzett
klarinétművész, kamaraművész,
klarinéttanár diplomát. Főiskolás
évei alatt rendszeresen ért el sikereket országos és nemzetközi
versenyeken. 2006 óta az SZTE
Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium, valamint
a Király-König Péter Zeneiskola
klarinéttanára és tanszakvezetője.
Növendékei számos díjat kaptak
különböző nemzetközi, országos,
regionális és megyei versenyeken.
Aktív muzsikusként rendszeresen
játszik a szegedi, a békécsabai és
a kecskeméti szimfonikus zenekarban. A 2018/2019-es tanévben Az év tanára, valamint Az év
tanulójáért elismerésben részesült
a Király-König Péter Zeneiskolában.
Szemendrey Zsuzsanna – Méltatását lásd a 7. oldalon, a Szeged
kulináris öröksége című cikkünkben.
Goda Gábor – Az SZTE Élelmiszeripari Főiskolai Karán élelmiszeripari fejlesztő mérnöki tanulmányokat folytatott, majd szakács
szakoktatói minősítést nyert el.
2015-ben lett szakácsmester. Állítása szerint Mészáros Tibornak

köszönheti, hogy beleszeretett a
vendéglátás nyüzsgő világába a
szegedi Pick sörözőben, ahol nem
volt két egyforma nap. Külföldi
munkái kitágították szakmai horizontját: 2001 és 2003 között Jersey szigetén Thomas Rickauerrel
dolgozott együtt, aki sok halat és
tengeri alapanyagot használt fel,
a legmodernebb technológiákkal.
Ezután Angliában folytatta a tapasztalatgyűjtést, ahol Aiden Byrne
– a legfiatalabb Michelin-csillagos
séf – éttermében hat asztalra volt
nyolc szakács. A séf megmutatta,
mi mindent lehet kihozni az alapanyagokból úgy, hogy semmi ne
kerüljön a kukába. Különleges ízpárokat alkotott, például a borjút
sütőtökkel készítette el, hét-nyolcféle módon. Hazatérve volt konyhafőnök-helyettes, konyhafőnök
és étteremvezető is. 2012 óta a
négycsillagos Art Hotel Szeged
konyhafőnöke. Nagy lelkesedéssel vesz részt a jövő szakácsainak
képzésében. Tavaly diákja, Szemendrey Zsuzsanna képviselte
hazánkat a WorldSkills világversenyen.
Hitvallása szerint pályája alakulásában az iskola és a szülői
ház volt a legmeghatározóbb. Ott
tanulta meg: ha valamit jól csinálunk, akkor is törekedni kell a még
jobbra. Ennek szellemében végzi
munkáját és éli az életét.
Viczián Dániel – Az iskola történetének egyik legeredményesebb tanulója. Rendkívül sokszínű
egyéniség, tehetsége számos terü-

leten megmutatkozott, humán és
reál tárgyakból egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Több
városi és megyei versenyen is az
elsők között végzett, öregbítve ezzel iskolája hírnevét is. A Bendegúz
nyelvészverseny országos fordulóján négy alkalommal volt első
helyezett. Az országos angol tanulmányi versenyen és az Öveges József országos fizikaversenyen harmadik helyezést ért el. A nyolcadik
évfolyam végén sikeres felsőfokú
angol nyelvvizsgát tett. Mindezeken túl szenvedélyesen szereti a
néptáncot. A Szeged Táncegyüttes
Arany-Zsendice csoportjának tagjaként öt alkalommal nyerték el az
Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál arany minősítését.
Jelenleg a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium tanulója.
Pádár Tímea – Felkészültségét,
kiemelkedő munkáját tanítványainak eredményei dicsérik. Diákjai
kiválóan szerepelnek az országos
versenyeken. Kevés általános
iskolai tanár dicsekedhet azzal,
hogy diákjai felsőfokú nyelvvizsgát
tesznek a nyolcadik évfolyam végeztével – ez tavaly három tanítványának is sikerült. A versenyek, felvételik, nyelvvizsgák sikere egyben
az intézmény saját fejlesztésű nyelvi programjának az elismerése is.
Pádár Tímea a Playschool program
ötletgazdája. Munkáját az elkötelezettség, az igényesség, a kreativitás vezérli, s nemcsak nyelvtanárként, de néptáncoktatóként is
kimagasló munkát végez.
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Szeged kulináris
öröksége
Rézi nénitől a város legtehetségesebb ifjú szakácsáig
Szeged a bő levű korcsmák és szűkszavú magyarok városa
– írták egykoron a városról. Gyorsan tegyük hozzá: Szeged
az a város is, amely mindig sokat adott étkeire. Messze földön híres főzőasszonyok éltek és főztek itt halat, sütöttek
récét és rétest. Alább a szegedi gasztronómia múltjának,
jelenének és jövőjének kiemelkedő, tehetséges főzőas�szonyairól, mai szóhasználattal: séfjeiről olvashatnak.

M

agyarország a 19.
század második felében élte gasztronómiai virágkorát, amit a hazai szakácskönyvtermés is
jól mutat.

Az első halászlérecept
Ekkor jelent meg a szegedi
piaristák főzőasszonya, Zsalosevits Józsefné született
Dolecsko Teréz, írói nevén
Rézi néni Szegedi szakácskönyv című receptgyűjteménye az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadásában. Az 1876-ban megjelent
könyv hamar sikeres lett, és
a következő ötven évben,
1926-ig tizenhat kiadást ért
meg. Erzsébet királyné (Sisi)
is kapott egy díszpéldányt
Rézi néni Szegedi szakácskönyvéből, mire 50 forintot
küldetett a szerzőnek a főudvarmesteri hivatallal.
Hogy miért volt ennyire
sikeres Rézi néni könyve?
Mert tartalmazta a millenniumi magyar gasztronómia „minden gyöngyszemét”, kezdve a levestől a
süteményig, a fagylalttól az
„ecetbe csinált gyümölcs
és zöldségig”, de gyakorlati

ződik a bográcsba. Ennek az
ételnek a neve: „halpaprikás
halászosan”. Tömörkény István író, a Szegedi Híradó és a
Szegedi Napló újságírója lelkes rajongója volt Rézi néni
receptjeinek, mert, ahogy
írja: „Nem is ételek voltak
azok, hanem költemények.
Néha nehéz, súlyos alexand-

1876. október 13-án a Fővárosi Lapok adta hírül, hogy
Erzsébet királyné (Sisi) is kapott egy díszpéldányt Rézi
néni Szegedi szakácskönyvéből, mire a főudvarmesteri
hivatallal 50 forintot küldetett a szerzőnek.
rinusok, máskor tréfás, játékos szerelmes versek.”
Rézi néni 62 éves korában, 1883. szeptember 29én hunyt el Szegeden.

Egy ételnek
két ára is volt

tanácsokat is nyújtott a húsok szeleteléséről, az ünnepi asztal megterítéséről, és
komplett étlapokat ajánlott
minden alkalomra.
Rézi néni volt talán az
első szakácskönyvíró, aki
leírta a Tisza-parton is főzött
halászlé készítésének módját, melynek során minden
összetevő egyszerre réteg-

az ár az „egyszerű szögény
embörnek”, és más az „úri
népeknek”. A halászcsárda
a Tisza-hídtól alig százötven
lépésnyire, az Erzsébet-rakparton volt, ott, ahol most
a Sellőház áll. Onozó Lipót
korai halála után felesége
vezette a vendéglőt, akit
mindenki Poldi néninek hívott. Negyven éven át főzte a
vérpiros színű halpaprikást,
a túrós csuszát, és sütötte
az ínycsiklandozó rétestésztát a halászcsárdában. Azt
írták egy helyütt: „Szegeden
forgolódni és az Onozó Poldiék belpalánki, tiszaparti

Onozóné Poldi néni nem írt
szakácskönyvet, nem adta
tovább a tudományát, pedig
nagyon sokat tudott a gasztronómiáról. Evett a főztjéből
többek között Vilmos német
császár, Walter Crane angol
festő vagy François Coppée
francia költő.
Onozó Lipót (Poldi) és
felesége, Dobó Juliska vendégfogadója Szeged nevezetességei közé tartozott. Idejárt többek között Mikszáth,
Móra, Dankó Pista és Fedák
Sári is. A leghíresebb vendég Tömörkény István volt,
aki külön szobát is kapott.
A csárda arról is nevezetes
volt, hogy ugyanannak a halételnek az ára aszerint változott, hogy ki ette: más volt

csárdájában – buckai siller
leöntéssel – halat, csuszát,
akár récesültet, fánkot nem
kóstolgatni, az sem Rómát,
sem a régi Szögedet nem
látta.” Hogy milyen volt a
régi Szöged? Onozóék fogadója a zegzugos Palánkban
állt, amelyet nem öntött el
az 1879-es nagyárvíz, mert
ez volt a város legmagasabb
pontja. Girbegörbe utcái,
alacsony, magas tetejű házai, zöld zsalugáteres ablakai, napsugaras kapuajtói
miatt Szeged Tabánjának
is nevezték. Német iparosok, szerb, görög boltosok,

Katkó Krisztina.
kalmárok,
hadiszállítók
és gazdálkodók lakták. Az
Onozó-féle csárda épületét
1934-ben bontották le.

Szeged alkimistája
A Dining Guide Étteremkalauz listája szerint Magyarország nyolc legjobb progres�szív konyhájának egyike a
szegedi Alkimista, mely idén
bekerült a TOP 100 legjobb
magyar étterem közé.
– Tíz év munkája érett
be. Az Alkimista neve összeforrt Szegeddel, és fordítva.
Így is emlegetnek bennünket Budapesten… Nagyon
sok jót lehetne még ebből
kihozni, Pick, mangalica,
paprikahasználat, elismert
szegedi termékek, klisék
nélkül – nyilatkozta lapunknak az Alkimista megálmodója, séfje, amikor kiderült
előkelő helyezésük. Az 59.
hely szenzációs eredmény a
Katkó Krisztina által vezetett
szegedi butikétteremtől. A
séf egyik posztjában azt írta,
hogy a helyezés számára a
felelősségen túl azt is jelenti:
nagyobb súlya van a személyes terveinek is. „Figyelmet
fordíthatok olyan dolgokra,
mint a termelők támogatása,
a tiszta élelmiszer fontossága, az eredet kutatása, kulináris örökségünk és környezetünk megóvása, amit akár
otthon, a saját konyhájában
is elkezdhet bárki.” „Szegedet szeretem. Az étterem

Onozóék csárdája, melynek helyére épült később a Sellőház.

és a saját nevem is szinte
összeforrt a városéval: máshol mi a »kis szegediek« vagyunk. Ennek megfelelően,
az apró lehetőségek szerint
tolni, emelni, nyomni fogom
ezt a várost mindenütt, ahol

Poldi néni.
csak járok, és 2020-ban új
alföldi konyhával, helyi alapanyagok nagyon magasra
emelésével tányérra teszem
mindazt, amit szeretünk magunkban.”

hazai étteremben sztázsolt
is, azaz fizetés nélkül dolgozott, hogy tanulhasson az
adott étteremről, ételeikről
és a séftől. Tavaly a Fehértói
halászcsárdában török ételek elkészítését mutatta be
vendéglátós diákoknak egy
török mesterszakács, akivel
spontán együtt főzhetett. A
mester felfigyelt Zsuzsanna
különleges tehetségére, és
meghívta egy kéthetes tanulmányútra. Ezután kemény
felkészülés
következett,
majd megnyerte a WorldSkills Hungary 2019 versenyt,
és tavaly szakácsszakmában ő képviselte Magyarországot a Kazanyban rendezett világversenyen, ahol dicséretes középmezőnyben
végzett. Szakmája iránti lelkesedése töretlen, jelenleg
Budapesten dolgozik, a Monastery Boutique Hotelben.

Szeged ifjú tehetsége
Szeged Ifjú Tehetsége díjjal
tüntette ki a város Szemendrey Zsuzsannát, aki 2017 és
2019 között tanult szakácsnak a Hansági Ferenc Szakképző Iskolában. Gyakorlatát az Art Hotel Szegedben
végezte, Goda Gábor séf vezetésével. Tanárai már elsősként támogatták nevezését
az EuroSkills Hungary versenyre, ahol a nemzeti döntőben negyedik lett. Az első
tanévet követően – az iskola Erasmus+ pályázatának
köszönhetően – három hónapos tanulmányúton vett
részt Máltán, ahol kiemelkedő munkája elismeréseként
a Hammett’s Macina étteremben gardemanger pozícióban dolgozott: az üdvözlőfalatért, az előételért és a
desszertért volt felelős. Több

Szemendrey Zsuzsanna.
Fotó: Nyilasiné Forray Cintia
Zsuzsanna nem szakadt el
Szegedtől, visszajár élménybeszámolókat tartani az iskolájába.
(Felhasznált irodalom:
foodandwine.hu, képek forrása: Móra Ferenc Múzeum,
Szegedi emlékkereső, Szeged régi fotói)
Szabó C. Szilárd
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Aki műbőr kalapban, nagykanállal ette a rántott húst
Húsz éve, egy nappal 56. születésnapja után hunyt el Boncz Géza humorista
Boncz Géza mesélte, hogy bármit
kérdez a fiától, Dani egy szót sem
szól, csak előredugja a kezét. Ez
lett Boncznak a Sanyi figurája,
akitől bármit kérdezett Markos
vagy Nádas, előredugta a kezét.
Ez kiváló karakter volt Boncz
Gézának, aki nemhogy nehezen
tanult, de még a lapozás is probléma volt nála.

A

Nagybányán született Boncz
Géza 1945-ben települt családjával együtt Szegedre.
Testvére Boncz István pszichiáter
volt. 1961-ben rádió-, villamosságiés műszakicikk-eladói szakképesítést szerzett. A hatvanas években
tagja volt Szeged legnépszerűbb
zenekarának, a Kristálynak. Ő írta
a Villon ballada szövegét, amely az
országos slágerlista élén is állt. Később játszott az Aladdin és a Skodalámpa nevű együttesben, és tagja volt az Atléta Triónak is. 1970ben gimnáziumi érettségi vizsgát
tett a Ságvári Endre Gimnáziumban, majd dobogós lett a humorfesztiválon, s onnantól rendszeres
írója és szereplője volt a Rádiókabarénak.
Farkasházy Tivadar azt írta
róla a Hócipőben, hogy „Boncz
Géza mindenkinek szórta a poénokat, tucatnyi kolléga élt belőle, ráadásul a legjobb társaság

volt”. Farkasházy
szerint ha egyszer
valaki feldolgozza
a nyolcvanas évek
humorát,
Boncz
Géza személye kikerülhetetlen lesz,
elég az írásait elolvasni. „Rengetegen tudnak Boncz
stílusában
írni,
csak amíg állítólag
Udo Jürgens osztrák énekes csak
hetedik lett egy
Udo Jürgens hasonmásversenyen,
a Bonczok közül
magasan ő a legjobb. A személyzetis, aki műbőr
kalapban, nagykanállal ette a rántott Boncz Géza operaénekes-paródiája.
húst. Folytassam?
Boncz Géza (Kelemen Istvánnal
Minek. A műbőr kalap mellett viharkabátot is szeretett a színpa- és dr. Molnár Gyulával) társszerdon viselni, ebben ment vízért a zője volt az 1995-ben megjelent
83-as Televáróban, s közben leült Kiviszem a lovam. „Gimme some
lovin” – Szegedi rock úttörők című
Nádassal beszélgetni.
munkának. Összegyűjtött humo– Maga pesti?
– Igen.
reszkjeit 1999-ben jelentette meg,
Az őrület határa című könyvében.
– Akkor ismeri a Szabóékat!”
Boncz Géza univerzális művész 2000-ben jelent meg Nádas Györgyvolt, akinél nem is igazán a csatta- gyel közösen írt kötete, a Fogjuk a
nó volt a lényeg, inkább az előadás hasunkat – Jókedvű szakácskönyv.
(Képek forrása: hocipo.hu)
módja.

Boncz Géza 1994-ben a Karinthy-gyűrűvel.

Mondd el, hogy volt, Sanyi! Boncz Géza, Markos György, Nádas György
és Katona János 1982-ben

Az #EUinmyRegion győztesei között a SZETÁV

Átkelés
Nagy Gábor több mint 300 alkotása a REÖK-ben

N

A

SZETÁV Kft. a geotermikus és egy képzési projektje
mellett több H2020 pályázatban is részt vesz (a Horizont 2020 az EU kutatási-fejlesztési és innovációs politikáját meghatározó program). Jelenleg két H2020 pályázata van bírálati szakaszban, egynek pedig a lebonyolítása
folyik. Ez utóbbi a megújuló energiák közösségi finanszírozási lehetőségeit vizsgálja, s a szegedi távfűtés mint kísérleti
helyszín szerepel az Európai Geológus Szövetség által vezetett projektben.
Nyáron a rókusi fűtőmű oldalára festett hatalmas TV és
az arra vetített filmek alkalmanként átlagosan mintegy 500
nézőt csábítottak a Külvárosi Mozi Piknik programra. A filmek
előtt három alkalommal egy rövid, termálenergetikai témájú
videót is levetítettek: az angol nyelvű, magyarul feliratozott

kisfilmben a CROWDTHERMAL projekt szegedi, madridi és
reykjavíki tevékenységeit mutatták be, melyekben a nézőket
megismertették a megújuló energiák előnyeivel. A SZETÁV
benevezte akcióját az Európai Bizottság #EUinmyRegion
című versenyére, melyben a projektgazdák, kedvezményezettek uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseiket mutathatták be kép vagy rövid történet formájában. „Promóciós
akciónkat és képeit, s így Szegedet, mint zöld várost az Európai Bizottság honlapján, Facebook- és Instagram-oldalán
fogja promotálni, illetve a fotóból 300 képeslapot is készít,
amelyet későbbi kommunikációs kampányainkban fogunk
felhasználni. A nyertesek galériája, így a szegedi fotó a https://euinmyregion.eu/postcards/page/3/ linken érhető el”
– tájékoztatott a SZETÁV.

agyszabású, összegző kiállítással tiszteleg Nagy Gábor festőművész előtt a REÖK. Az
Átkelés című kiállítás az elmúlt évek talán legátfogóbb
tárlata, a több mint 300 alkotás a Munkácsy-díjas művész szinte teljes életművét
összefoglalja.
A magyar képzőművészet
egyik
legmeghatározóbb
alakjának
munkásságát
végigkísérte művészetoktatói tevékenysége is, hiszen
1974-től egészen 2011ig egykori iskolájában, a
Magyar
Képzőművészeti
Egyetemen tanított. Pályája
kezdetén az egyén létbevetettségének viszonyait vizsgálta, majd a 80-as évektől
egyre erősebb vágy hajtotta
a háromdimenziós ábrázolás felé is. Sok művében
foglalkozik az ember és a
táj kapcsolatával, az utóbbi
évek motívumai között pedig
megjelent a „bárány”, amely
a tisztaságot, az őszinteséget, a szeretetet és az áldozatvállalást jelképezi. A tár-

lat valódi időutazás a nézők
számára, hiszen Nagy Gábor
valamennyi alkotói korszakát bemutatja, a korai évektől egészen 2020-ig.
A több mint 300 alkotás
a REÖK összes kiállítóterét
elfoglalja, a művek tematikus csoportokba szedve sorakoznak. Az első emeleten
főként a grafikák, míg a másodikon a festmények láthatók, ezt egészítik ki mindkét
szinten a kisplasztikák. Az
Átkelés című tárlat 2021.
január 3-ig tekinthető meg a
Reök-palotában.
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Postabontás

Holnap már égetnek?

É

n is szoktam mesélni, mint ahogy régen az édesapám
is. Akkoriban még nem volt tévé, az internetről pedig a
fantasztikus irodalmak is bölcsen hallgattak, de édesapám meleg hangja, meséje mindig szép álmokat ígért. Mesékkel kezdtem, könyvekkel folytatom. Kétszer találkoztam
olyan tömeges könyvmegsemmisítéssel, aminek gyakorlata
újra meg újra visszamászik a történelmünkbe. Nagyapám
gimnáziumi igazgatóként 1947-ben kénytelen volt mindazon
tankönyveket beszolgáltatni papírgyártásra, melyekben halvány utalás találtatott az előző rendszerre. Gyermek voltam,
amikor a bérházunk egyik lakója – orosz katonatiszt volt a
férje – az SZKP XX. pártkongresszusát követően az ablakon
dobálta ki Sztálin összes művét. Nem értettem, miért. Ma viszont azt gondolom, legalább egyet jó lett volna megmenteni. A rendszerváltás hajnalán összegyűjtöttem a százkötetes
Uljanov-hagyatékot, igaz, három kötetet sehogyan sem tudtam pótolni. A kötetek jól mutatnak a polcon. Ilyen díszkiadványok, Wass Albert-kötetek lehetnek a NER-lovagok irodáiban is – érintetlenül.
Sokan nem tudják, de az Erdoğan oszmán őseinek világából származó Ezeregyéjszaka meséit, amelyben rablók és
kivégzések is szerepelnek, először Vörösmarty Mihály fordította magyarra. A Biblia is tartalmaz sok elborzasztó dolgot
a szép történetek mellett. Az Ő (nem az enyém!) Hazájuk
Mozgalom üdvöskéje, a zászlólopó Előd felesége – a négy
gyermeke ellenére – nem mesél, hanem politizál. Ledarál
egy mesekönyvet, a Meseország mindenkié címűt. Holnap
már égetni fognak? Ez lenne a lopakodó fasizmus? Ha nem
tetszik neki, ne olvassa! Így olyan reklámot csinált, hogy sorban álltak a mesekönyvért az emberek.
Ma már egy kézlegyintéssel elintézzük a nyugdíjas fogyasztói árindexet, a javuló gazdasági teljesítményt. Az az
igaz, amit én mondok – így a kormány. Operatív törzsünk is
hol lassuló, hol platózó, hol mégis növekvő esetszámról beszél, egy minden lében kanál miniszterhelyettes szerint pedig a virológusok csak a pánikot keltik. Hogy egyszerű példát
mondjak: két horgász kimegy a Tisza-partra, azonos a felszerelés, a beetetés, minden. Egyik napközben hazamegy,
és közli az asszonnyal, száz halat fogott. A másik csak este
ér haza, és megmutatja, kettőszáz hal van a tarisznyájában.
Ma már Nyunyóka is beismeri, hogy nem tudnak többet tesztelni, ezért nem nő a fertőzöttségi mutató.
Szegedi vagyok, itt születtem, tanultam és diplomáztam.
A szívem változatlanul bal oldalon dobog. Mégis ritmuszavaraim vannak, amikor az adócsalással gyanúsított Joób Márton ügyéről olvasok, akit bilincsben hurcoltak el, a gyermekei, a családja mellől. Ugyanakkor a már bíróság előtt álló,
milliárdos sikkasztással vádolt Simonka György most is parlamenti képviselő. Kell a kétharmadhoz. Mint ahogy a díszképviselő Farkas Flórián is, aki sok száz millióval sáros, de
ő is kell a kétharmadhoz. Ellene még nyomozás sem indult!
De említhetném az ügyészség által kiszemelt Czeglédy
Csaba meghurcoltatását, aki most éppen szabadlábon küzd
az igazáért. Vagy beszélhetnék a Nemzeti Vagyonkezelő volt
vezérigazgatójáról és helyetteséről, akiket a sukorói telekpanama miatt, hűtlen kezelés kísérlete vádjával, bizonyítottság
nélkül több év börtönre ítéltek. Az államnak semmilyen kára
nem keletkezett a meghiúsult üzletből, igaz, az akkori kormányfőt akarták besározni, sikertelenül. A tizenegy gyermekes családapa gyanúsított, jelenleg nyomozás folyik ellene,
de már több mint két hónapja letartóztatásban van. Most ő
a kiszemelt.

Én sem leszek a szürkék hegedőse!

A

dy Endre nem kívánt
a szürkék hegedőse
lenni. Szegény anyám
meg mindig azt mondta, legjobb szürke verébnek maradni, nem kitűnni, nem feltűnni, csendben tűrni. Ez
mindenesetre nem valami
hősies magatartás. Sok mindent átélt, megúszott ezzel a
taktikával, és valljuk be, sokan voltak és vannak most
is, akik ekképp gondolkodnak.

Változatlanul él és jelen
van a mai társadalomban is
a K.u.K. (Császári és Királyi)
hadseregben elvárt magatartás, a „pofát befogni, és
tovább szolgálni” elve, ahogyan azt a Švejkben olvashatjuk.
Sok egyéb dolog mellett,
úgy vélem, ez a fajta életszemlélet is „ludas” abban,
hogy miért tudott oly sokáig
a hatalom csúcsán maradni
hazánkban I. Ferenc József,

Horthy Miklós vagy Kádár
János. Szerintem most Orbán Viktor is egy hasonlóan
hosszan tartó uralkodásra
készül. Ha kap elegendő időt
a célja elérésére, ne legyen
kétségünk afelől, hogy meg
is tudja valósítani. A gyűlölettől a beletörődésen és a
megszokáson át hosszú út
vezet az elfogadásig, ezért
kell a viszonylag hosszú idő.
Egy-két ciklus erre kevés,
három már-már elég lehet,

de négy szinte biztosan. Ez
tehát az igazi tétje a következő választásnak. Ezt sohase feledjük!
Ezért én sem leszek a
szürkék hegedőse! Maximálisan egyetértek Albert
Einsteinnel, aki szerint „a világ egy veszélyes hely, nem
azok miatt, akik gonoszságot követnek el, hanem azok
miatt, akik ezt tétlenül nézik”. Akinek van füle, hallja!
Méhes János

Hangosan gyorsabban múlik az idő

A

falióra mutatói évek
óta szorgalmasan róják a köröket a cifra rajzolatú számlap előtt.
Aranyszínű ingája ide-oda
billeg,
kerek
korongján
fel-felcsillan a rávetődő lámpa fénye.
Bencike unokám mindig figyelmesen nézi az időmérőt. Őt minden érdekli,
ami forog, mozog. Egyszer
arra kért, vegyem le a falról
az órát, hogy megnézhesse a szerkezetét. Levettem
az óra hátsó, takaró lemezét, s azonnal látta, hogy
még lenne hely két elemnek.
– Nagymami, ha betennénk még két elemet, akkor mi történne? – kérdezte.
– Nos, akkor minden
egész órában muzsikálna és
elütné az adott óraszámot.

Csak éjjel lenne csendben –
válaszoltam.
Persze azonnal kérte,
hogy tegyük be a hiányzó
elemeket, és próbáljuk ki,
hogyan szól az óra.
Az elemek behelyezése után be kellett állítani
az órát, hogy megfeleljen
az adott időpontnak az
ütésszám. A muzsikáló óra
elnyerte Bencike unokám
tetszését.
Azóta hajnaltól késő estig minden órában hallható
az időmérő jelzése az egész
lakásban.
Amíg csendesen járt,
észre sem vettem az idő
múlását, de most, amióta
hangos, szinte hitetlenkedve veszem tudomásul, hogy
már megint milyen gyorsan
eltelt egy óra.
Dr. Berecz Árpádné

Egy kép, két mondat

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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Öreg zebra. Olvasónk a Göndör soron készítette a képet. Fotó: Gyémánt István
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Hosszabbítottak
Jan De Brandttal

Sportmix
REA LEHETŐSÉGE. A MOLPick Szeged kézilabdacsapatának tagja, a 17 éves Rea
Barnabás idén mutatkozott
be az NB I-ben, s kerettag volt
a Kielce elleni BL-meccsen is.
Az irányító a klub honlapján
elmondta, hatalmas lehetőséget kapott, amellyel élni szeretne.
„Juan Carlos Pastor vezetőedző mindig kiemeli, hogy
az egyszerűbb megoldást
válasszam, mert az a biztos. Az lesz a hatékonyabb,
ne bonyolítsam túl a dolgot.
Védekezésben is előrébb
kell lépnem, ebben kell talán a legtöbbet fejlődnöm”
– mondta Rea, aki magántanuló a Kőrösy József Közgazdasági Technikumban.
ÚJRA A TRÓNON. Megtartotta harmadik országos bajnokságát a Magyar Padelszövetség: idén 40 pár indult három kategóriában, férfi és női
párosban, illetve vegyes párosban. A férfiak döntőjében
a szegedi Bíró André és a budapesti Tóth Csongor duója
három szettben verte a Kósa,
Weidinger párost. A két sikeres teniszező padelben is veszi az akadályokat – Bíró két
éve az első országos bajnokságon már nyert aranyat, tavaly második lett, most pedig
újra az élen zárt.
HÁROMBÓL HÁROM. Az
NKM Szeged VE versenyzői közül Varga Katalin (KL2
női), Rescsik Csaba (KL2 férfi)
és Suba Róbert (KL1 férfi) is
aranyérmet szerzett a Győrben rendezett parakenu maratoni magyar bajnokságon,
az 5 kilométeres távon.

A

Az új pályát a kivitelező, egy iskolás, Révész Máriusz kormánybiztos, Kozma József önkormányzati képviselő és Nagy
Sándor alpolgármester avatta fel. Fotó: Szabó Luca

Átadták a vértói futókört
110 millió forintból valósult meg a beruházás
A szegedi önkormányzat és
a kormány közös beruházásaként jött létre a frissen
átadott futókör a Vértónál,
amelyet Nagy Sándor alpolgármester, Révész Máriusz
kormánybiztos és Kozma
József önkormányzati képviselő avatott fel.

A

város eredeti terveiben úgy szerepelt,
hogy a Vértónál építendő futókör a Zöld város
program része lesz, de egy
pályázati lehetőség miatt ebből kivették. Az önálló megépítés mellett szólt, hogy egy
állami alapból a költségek

jelentős részét biztosították
ehhez – mondta az avatáson
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester.
A helyszínválasztás sem
volt véletlen: a futókör megépítése előtt is sokan kocogtak a tó körül, most erre a
lakossági igényre született
egy, a korábbinál sokkal
jobb megoldás a korszerű
pálya megépítésével.
A beruházás 110 milliós
költségéből 65 milliót biztosított a város, 45 milliót pedig a központi költségvetés.
A Zöld város program folytatódik: 650 millióból újul meg
a Vértó és környéke, amely-

nek átalakításáról hamarosan lakossági fórumot tartanak. Világítása még nincs
a futókörnek, de a program
részeként ezt pótolják majd,
így valóban egész nap használható lesz a pálya.
„Ha az ember heti két
és fél órát sportol, átlagosan négy évvel hosszabb
ideig él” – vette át a szót a
megnyitón Révész Máriusz
országgyűlési képviselő, a
kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért
és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos, aki futva
érkezett az eseményre. Révész a megnyitó után a hely-

beli általános iskolásokkal
együtt is megtett két kört.
A kormánybiztos emlékeztetett rá, hogy az önkormányzat vállalta: amennyiben állami segítségnyújtás mellett
elkészül a futókör, évente
négy rendezvényt szerveznek ide.
„Ennél jobb célra nem
lehet elkölteni 110 millió
forintot” – mondta Kozma
József, a terület önkormányzati képviselője. Egyetlen
számadattal
támasztotta
alá, mennyire jó helyre építették a futókört: a Vértó egy
kilométeres körzetében 30
ezren laknak.

Szegedi
Röplabda
Sportegyesület különleges helyzetbe került
nyáron kinevezett szakmai
igazgatója kapcsán.
– Már két hónap közös
munka után is kiváló döntésnek érezzük Jan De Brandt
kinevezését, viszont a járványhelyzet okozta edzéshiányok miatt lehetetlenné
vált a munkája teljes körű
elvégzése. Ezért Jannal konzultálva két döntést hoztunk:
a szerződését 2022. május
30-ig meghosszabbítottuk,
illetve megegyeztünk, hogy
a járvány második hullámának végéig hazájából, Belgiumból online végezheti
munkáját. Reméljük, hogy
mihamarabb lehetőség nyílik a gyakorlati folytatásra
is – mondta Varga Tamás
elnök.
De Brandt az internet
segítségével továbbképzéseket tart az edzőknek, illetve
folytatja a hosszú távú szakmai program kidolgozását.
– Szívszorító, hogy ilyen
változtatásra volt szükség. A
közös munka nem áll meg,
csak átalakul, ahogy világszerte sokak számára. Reménykedem, hogy mielőbb
visszatérhetek Szegedre. Az
elmúlt két hónapban nemcsak kiváló szakembereket
ismertem meg, de remek
barátokat is szereztem, és
rengeteg lelkes gyermeket
láttam – köszönt el ideiglenesen De Brandt.

Éremért száll harcba a szegedi jégkorongcsapat
Sajtótájékoztatót tartottak az OB II-es idény előtt

SZEGEDI ÉREMESŐ. Hét
arany-, hat ezüst- és nyolc
bronzérmet szereztek az NKM
Szeged VE serdülő, kölyök és
gyermek versenyzői az utánpótlás maratoni kajak-kenu
országos bajnokságon. Kiss
Ágnes és Molnár Csanád duplázott, az egyes mellett párosban is nyert – előbbi Kiszely
Petrával, utóbbi Gyányi Leventével lett első C2-ben. A szegediek közül Szabó Levente, Gyányi Milán és Zs. Somló
Zsuzsanna is egyesben győzött és lett bajnok a korosztályában.

A jégkorong OB II. új szezonjában szeretne előrelépni a
Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű együttese. Pápai
Miklós szakosztály-igazgató elmondta, erősödött a
mezőny, de a szegedi csapat is, így bízik az éremszerzésben.

J

elentős változások történtek a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű OB IIes jégkorongcsapatánál: ketten távoztak, s tizenketten érkeztek – közülük szegediként
tért vissza Ambrus András,
Lippai Balázs és Varga Zalán.
A keretben 34 játékos kapott
helyet, játékos-edzőként pedig György Róbert a vezetőedzői feladatokat is ellátja.
– A szövetség egyértelmű szándéka az elmúlt két

évben, hogy emelje az OB II.
színvonalát, megfelelő helyet teremtve az Erste Ligába
igyekvő fiataloknak. Ez a törekvés eredményes, így idén
is erősebb lett a mezőny.
Mi is erősítettünk, Erste Liga-tapasztalattal rendelkező
játékosok érkeztek, de ezt
a riválisok is elmondhatják
magukról. Örülök, hogy egyre
jobb hokit hozunk Szegedre,
így az utánpótlásunk magasabb színvonalú meccseket
láthat – emelte ki Pápai Miklós.
A mezőnyben öt együttes
kapott helyet, a szegediek
mellett a MAC Ikonok, a székesfehérvári Hevület, a dunaújvárosi Worm Angels és
a címvédő KMH. Az alapszakaszban körmérkőzések lesznek, ez négy szegedi és négy

idegenbeli bajnokit jelent,
majd az első négy gárda bejut
a rájátszásba.
– A bő keretre azért lesz
szükségünk, mert egyre több
gyerek játszik az utánpótlásban; a szezon végére várhatóan átlépjük a kétszázas
számot, így a velük foglalkozó
edzőknek kevés idejük marad
a játékra. Ahhoz, hogy mindenhol emelni tudjuk a minőséget, ezt a kettős terhelést
szerettük volna csökkenteni
– mondta Pápai.
Az OB II-ben várhatóan
nézők előtt léphetnek jégre
a szegediek – ehhez a klub
megkapta a szövetség útmutatását, amelyet szigorúan be
is tart majd. Minden további
hírért érdemes követni a csapat közösségi médiás felületeit.

A szegediekre négy hazai meccs vár az alapszakaszban.
Fotó: Annófotó – Képek színesben
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Programok
NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Időpont: október 19., hétfő, 19
óra.
Helyszín: Szegedi Nemzeti Színház.
A Filharmónia Tisza bérlet nyitókoncertje. Előadók: Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Hadady László
(oboa), Zempléni Szabolcs (kürt).
Vezényel: Rajna Martin. A műsorban Farkas Ferenc, Balassa Sándor és Dohnányi művei csendülnek
fel.
A SZEGEDI DRÁMA ÉS PRÓZA
ÜNNEPE
Időpont: október 20., kedd,18 óra.
Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház
Dugonics András születésének
280., Baka István halálának 25.
évfordulóján többek között Dugonics, Baka, Podmaniczky Szilárd
és Szilasi László műveiből hangzanak el részletek. Zene: Klebnicz-

ki György. Köszöntőt mond Csapó
Benő, Szeged díszpolgára, a Dugonics Társaság elnöke. A rendezvény
ingyenes.
AZ AZORI-SZIGETEKRŐL
Időpont: október 21., szerda, 17
óra.
Helyszín: TIT Szeged (Kárász u.
11.).
Karancsi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens ismeretterjesztő előadása az Azori-szigetekről.
Az Atlanti-óceán közepén kialakult
vulkáni szigetek felszíne a termé-

szet és az ember közös alkotása.
Homokos strandok híján a tömegturizmus még elkerülte a területet.
A természeti értékek bemutatásán
túl a gyarmati időszakban épült városokról is szó lesz az előadáson.
A BESZÉD
Időpont: október 22., csütörtök,
18 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
A 35 éves Adrien éppen halálra
unja magát a családi vacsorán: ma
este is minden ugyanúgy történik,
ahogy a megelőző ezer alkalommal. Unalma váratlanul pánikba
fordul át, amikor leendő sógora felkéri, hogy tartson beszédet közelgő esküvőjükön. Adrien nincs olyan

állapotban, hogy esküvői beszédet
tartson. Barátnője nemrég szakított vele, őt pedig csak az érdekli, hogy visszaszerezze. A beszéd
című film az év francia vígjátékmeglepetése. Intelligens humora,
váratlan fordulatai és vizuális megoldásai biztosan sokáig velünk maradnak.
SZÍNHÁZ VS. POLITIKA
Időpont: október 22., csütörtök,
19 óra.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra.
Örök vita, hogy a színház mennyire legyen, lehet politikus. Kizárólag
a szórakoztatás a feladata, vagy az
(is), hogy szembesítse a nézőket a

hétköznapi valósággal, problémákkal, társadalmi kérdésekkel? A párbeszéd folyamatos, az elmúlt egy
hónap eseményeinek fényében pedig különösen aktuális is. Egy közéleti szerepvállalás mikor politikai
tett, és mikor szól csak a művészet
önállóságáról? Le lehet-e, illetve
érdemes-e leválasztani a színházat
arról a társadalmi térről, amelyben
tagjai és maga az intézmény is működik? Máté Gábor színész-rendező, a Katona József Színház igazgatója (fenti képünkön balra) és
Jászay Tamás színikritikus, szerkesztő (fenti képünkön jobbra) beszélget ezekről a kérdésekről és
még sok minden másról a színház
és a politika viszonya kapcsán.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni a Belvárosi moziba, egy Ön által választott filmre? 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
21. 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: Évszázadokig Torontál megyéhez tartozott Szőreg. A nyertes: Nyári Gizella. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) A
mostani időszak megterhelő lehet a számára,
ezért mindennél fontosabb,
hogy időnként el tudjon lazulni. Tartózkodjon sokat a természetben, és vonja be párját is az
önt érintő problémákba.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Növekszik önben a feszültség, mert olyan kihívásokkal kényszerül szembenézni, amelyekkel nehezen birkózik meg. Amíg nem végzi el
aktuális feladatait, ne kezdjen
bele újabbakba. Rosszkedvét
ne kedvesén töltse ki.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Egy családi ügy vonja
el a figyelmét munkahelyi gondjairól. Igyekezzen
elkerülni a vitákat, maradjon
inkább kívülálló, és koncentráljon a saját életére. Munkahelyén manipuláció áldozatává
válhat, ha nem vigyáz!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ne ringassa magát illúziókba, a napokban semmi
sem az, aminek látszik. Ha
új projektbe óhajt vágni, legyen
nagyon óvatos, mert könnyen
átverhetik! Fogadja el egy önhöz közel álló személy tanácsát.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Elképzelhető,
hogy hamarabb kell
végeznie egy határidős
munkával, mint gondolta. Ne
halogasson semmit, így elejét
veheti a feszültségnek. Párja
kissé nyugtalan mostanában,
szenteljen neki több figyelmet!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Annak ellenére,
hogy azt hiszi, minden
lelassult ön körül, gyors
döntés meghozatalára lesz
szükség a karrierje terén. Tegye meg a szükséges lépéseket, mert ezzel lendületet adhat
a párkapcsolatának is.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ne töltse szabadidejét olyanok társaságában, akik nem tisztelik
önt. Mondjon bátran nemet
mindenre, ami nem okoz boldogságot. Amint ezt megteszi,
új ajtók nyílnak meg ön előtt.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Nehezére esik
a kommunikáció olyan
emberekkel, akikkel nem
ért egyet. Próbálja megérteni
az ő nézőpontjukat is! Szabad
idejét töltse kettesben párjával,
erre mindkettejüknek szüksége
van.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ne kezdjen nagyszabású vállalkozásba,
mert komoly az esélye,
hogy kudarccal végződhet.
Várja ki a kedvezőbb időszakot, türelemmel most sokkal
messzebbre juthat. Feszültségét ne vetítse ki kedvesére.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Sajnos nemcsak a jövedelme, hanem a kiadásai is növekednek. Mindenáron kerülje el a túlköltekezést, így számos családi konfliktustól megkímélheti magát.
Társa kitart ön mellett, merjen
rá támaszkodni mindenben.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Erőfeszítéseinek köszönhetően sikerül minden
feladatát teljesítenie. Feletteseivel viták adódhatnak, ám ezeket nagyobb kompromisszumok nélkül, gyorsan
lezárhatja. A türelem még közelebb hozhatja önt párjához.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Összességében jó formában van, egyedül az
álmodozással érdemes
vigyáznia. Reális célokat
tűzzön ki maga elé, így biztosan
nem fog csalódni. Szerelmi
életében változás várható,
amely örömére fog szolgálni.

Szeged régen
SZEGEDI HÍREK
Minden hétköznap 19 óra
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Október 19., hétfő, 20 óra
Amit a szívinfarktusról tudni érdemes; szegedi felfedezés a Covid–19-cel kapcsolatban, kezelési lehetőségek
koronavírusos betegeknél.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Október 20., kedd, 20 óra
Szeged, Szombathely, Debrecen, Békéscsaba, Szolnok
– öt színház, öt évadnyitó
előadás.

A KORÁNYI FASORON JÁRUNK, 1963-BAN. Onnan nézünk le a Tisza-partra: az alsó rakpart még macskaköves,
csendes, a folyóparton pedig haltartó bárka is horgonyoz. Hatvan éve még mindennapos látvány volt, hogy tíz-tizenöt
méter hosszú haltartó bárkák kötöttek ki a belvárosban. A Keszeg a kilencvenes évekig volt látható, igaz, a vár udvarán. Fotó: Fortepan/Nagy Gyula

SZEGED DÍSZPOLGÁRA –
PORTRÉBESZÉLGETÉS
Október 23., péntek, 19.30
Katona Márta, Szeged legújabb díszpolgára mesél
életről, hivatásról, Szegedhez tartozásról.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő
Október 17.
szombat

Október 18.
vasárnap

Október 19.
hétfő

Október 20.
kedd

Október 21.
szerda

Október 22.
csütörtök

Október 23.
péntek

13/5
Hedvig,
Ignác

14/8
Lukács,
Jusztusz

14/6
Nándor,
János

15/6
Vendel,
Irén

16/7
Orsolya,
Zsolt

16/8
Előd,
Szalomé

17/8
Gyöngyi
Nemzeti ünnep

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK október 2-án: Juhász Péter József
és Gondos Hajnalka, Gyarmati Árpád és
Kocsispéter Ildikó, Krassy Félix és Pál-Kovács Petra; október 3-án: Szegfű József
és Gergi Kitti Alexandra, Sashalmi Tamás István és Zsiga Judit, Kovács László és Makk Mária Magdolna, Kocsis László Márk és Nagy Marianna, Molnár Zsombor Benedek és Süveges Ruth, Horváth
Péter Pál és Bagi
Éva, Varga Gábor
és Kalicka Melinda
Tünde, Sós Bence
László és Blidár Tímea, Szabó Gábor
és Szakács Szandra, Lázár Bence András és Kádár Bettina

Kata, Széll István és Farkas Zsuzsanna,
Dér Ádám és Vincze Diána, Balogh Ádám
és Nagy Renáta Margit, Jurdi Dániel és
Petrik Réka, Koligyer Bence és Huczek Nikolett.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Vedelek Tamásnak és Oláh Zsuzsannának 2020.
09. 23-án Róbert, Ménesi Jenőnek és
Gyorgyev
Anka
Szintiának 2020.
09. 30-án Mirella, Domonkos Tibornak és Sárközi
Noéminek
2020. 10. 01-én
Ádám nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Ezen
a napon

Képviselői
fogadóóra

155 ÉVE, 1865. NOVEMBER 1-JÉN GYULLADTAK
FEL ELŐSZÖR SZEGED
UTCÁIN A GÁZLÁNGOK.
Az urbanizációs fejlődés fontos területe volt a közvilágítás, amelynek rendszerét a
nagyárvíz utáni újjáépítéskor
teremtették meg. Lechner
Lajos mérnök tervei alapján
először a kiskörúton, a vasutakhoz vezető sugárutakon,
majd pedig az újonnan megépült közúti hídon szerelték
fel a gázlámpákat. 1882ben 414, 1883 végén pedig
már 810 utcai és köztéri gázlámpa világított. A kevésbé
fontos útvonalakon továbbra
is olajlámpák égtek.

OKTÓBER 21., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 16.00 óra (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963
8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
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