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Ismét járványügyi veszélyhelyzetet hirdetett a kormány

A

ggasztó mértékben
növekszik a koronavírusos betegek és a
Covid-fertőzésben elhunytak száma Magyarországon.
Egyre nő a kórházban és lélegeztetőgépen lévő betegek száma, a Covid-osztályok kritikus állapotú betegeit már szemészek, pszichiáterek és fogorvosok látják el.
Orbán Viktor miniszterelnök
november 4-étől újra bevezette a rendkívüli jogrendet.
A rendezvényeken – sporteseményeken, színházban,
moziban – csak minden harmadik széken lehet ülni. A
szórakozóhelyek bezártak,
éjfél és reggel öt óra között
kijárási korlátozás érvényes.
Járatsűrítéseket is elrendelt
a közösségi közlekedésben
az Orbán-kormány. A parkolás újra ingyenes.
Miután a kormány ismét
kihirdette a járványügyi ve-

szélyhelyzetet, a rendelkezés értelmében – a tavaszihoz hasonlóan – a törvény
a közgyűlés és a közgyűlés
valamennyi bizottságának
hatáskörét a polgármesterre ruházta át.
Más városok gyakorlatától eltérően Botka László,
Szeged polgármestere minden egyes döntése előtt
kikéri a szakbizottságok
véleményét és jóváhagyását. Ez azt jelenti, hogy a
november 13-ára tervezett
közgyűlés elmarad, és valamennyi napirendi pontja az
illetékes szakbizottság elé
kerül a jövő héten. A bizottságok online véleményezik,
szavaznak róla, és a polgármester annak megfelelően
hirdeti ki a rendeleteket és
a határozatokat.
Nagy Sándor alpolgármester a szeged.hu-nak
elmondta: az ingyenes par-

Igazolt Covid-fertőzöttek

száma
Csongrád-Csanád megyében, 2020. 09. 12. és 11. 04. között
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kolás az üzemeltető SZKTnak várhatóan 250 millió
forint veszteséget okoz az

év végéig. Ez a kormányzati
intézkedés azért érinti súlyosan az önkormányzati cég

Szécsényi Rózsa: A sport a léleknek is nevelő eszköze
Gardi Dominika és Kis Máté Olivér Szeged Sportolója, Csiszér Előd és Protity Sándor Szeged Sportjáért díjat vehetett át

gazdálkodását, mert a teljes
parkolási bevételt a tömegközlekedés működtetésére

A díjátadó utáni csoportkép a városházán. Balról jobbra: Protity Sándor labdarúgó-szakedző, Csiszér Előd sportorvos,
Szécsényi Rózsa alpolgármester, Kis Máté Olivér ökölvívó, Ménesi Imre, a közgyűlés sportbizottságának elnöke és Gardi
Dominika gyorsasági görkorcsolyázó. Fotó: Iványi Aurél
idei Szeged Sportolója és Szeged Sportjáért díjat. Az alpolgármester elmondta: mind a sportbizottság, mind pedig a
közgyűlés egyhangúlag szavazta meg az
elismeréseket, nem volt vita arról, hogy
azok, akiket kitüntetnek, kivételes tel-

jesítményt nyújtottak. Elhangzott: Szeged városa ebben a nehéz, koronavírus sújtotta helyzetben is több száz millió forinttal támogatta a szegedi sportegyesületeket, az utánpótlásképzést.
Cikkünk a 10. oldalon

fordítja. Az SZKT vesztesége
idén eddig 800 millió forint.
Írásunk a 2. oldalon

Újszegeden félidejében jár
a kerékpárút-fejlesztés

A

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a
léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze” – idézte köszöntőjében Szent-Györgyi Albertet Szécsényi Rózsa alpolgármester azon a városházi ünnepségen, amelyen átadták az

2657

Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés
nevű program második ütemében az a város célja, hogy minél jobb feltételeket biztosítson a kerékpárosok és a közösségi közlekedést használók számára;
éppen ezért most öt városrészben fejlesztik a közösségi közlekedés és a kerékpározás infrastruktúráját, hogy
az biztonságosabb és gyorsabb legyen. Mihálik Edvin,
Zöld város programért felelős tanácsnok reményei szerint a fejlesztések nyomán
egyre több ember választja
majd az autó helyett a kerékpárt és a közösségi közlekedést, amivel csökkenteni
lehet a város környezeti terheltségét. Újszegeden a félidejében jár a kerékpárút-fej-

lesztés. A városrészben
buszmegállók újulnak meg,
és új gyalogátkelőhelyeket is
kialakítanak.
E program részeként építették át az Algyői út – Ladvánszky utca – Baktói utca
– Diadal utca forgalmas
csomópontját, ahol múlt
pénteken bekapcsolták a
jelzőlámpákat. Így már nem
kell az autósoknak hosszú
perceket várni arra, hogy a
mellékutcákból kihajthassanak az Algyői útra, a gyalogosok és a kerékpárosok
pedig biztonságosan tudnak
átkelni a főúton. Fontos változás, hogy az Algyői útról
a Ladvánszky utcába balra
kanyarodó helyi járatú autóbuszok előnyben részesülnek.
Bővebben a 4–5. oldalon
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Újra rendkívüli jogrendet vezetett be a kormány
Egyre több koronavírusos beteg szorul kórházi kezelésre és lélegeztetőgépre
A járványvédelmi szabályok azonnali szigorítására szólította fel a kormányt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) is.
Orbán Viktor miniszterelnök november 4-étől újra bevezette a rendkívüli jogrendet. A rendezvényeken csak
minden harmadik széken lehet ülni. A szórakozóhelyek
bezárnak, éjfél és reggel öt óra között kijárási korlátozás
érvényes.

A

ggasztó mértékben
növekszik az igazoltan koronavírusos betegek és a Covid-fertőzésben
elhunytak száma. Egyre többen szorulnak kórházi kezelésre, egyre több beteg kerül lélegeztetőgépre. Sokan
úgy vélik, kevés és elégtelen,
amit járványügyben tesz a
kormány.
– Az iskolákat azonnal
be kellene zárni. Meg kellene tiltani minden olyan rendezvényt, amelyen tizenöt
embernél több találkozik,
és ez vonatkozna a magánéletiekre is. Vannak olyan
országok, ahol ezt a számot
három főben, másutt hatban maximalizálták. Ezzel
szemben Magyarországon
ötszáz fős rendezvényt lehet tartani zárt térben, és
labdarúgó-mérkőzéseket
rendeznek több ezer néző
részvételével – nyilatkozta
a szeged.hu-nak Falus Ferenc.
– Úgy vélem, a jelenlegi
helyzetben a munkába járás
és a munkavégzés jelentette
kockázaton kívül mást nem
volna szabad vállalni. A szórakozás jelentette kockázat
olyan felelőtlenség, amellyel
emberek megbetegedését
és halálát okozhatjuk – fogalmazott az egykori országos tisztifőorvos.
– Száz megfertőzöttből
tíz nagyon súlyos szenvedésekkel járó betegségen fog
keresztülmenni, akik közül
ketten-hárman meghalnak
– mondta Falus. A szakember szerint megbecsülni

sem lehet a járvány fertőzőképességét, mint ahogy
azt sem, hogy három-négy
hét múlva mi történik. Szerinte ez önmagában is dermesztő.

Száz
megfertőzöttből tíz nagyon
súlyos szenvedésekkel járó betegségen fog keresztülmenni.
Falus Ferenc,
korábbi országos
tisztifőorvos
– Tény, hogy most még
nincsenek tele a kórházak,
de a fertőzöttek számának emelkedése miatt a
levegőben lóg a katasztrófa – festett drámai képet

Egyre több koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán
ben beigazolódott. Falus
szerint a kormány nem
tett semmit a járvány második hullámának fogadására.
– Alapvető tévedés, hogy
a gazdasági tevékenység
fenntartása és a járvány el-

Szigorítások
• Orbán Viktor miniszterelnök november 4-étől újra bevezette a rendkívüli
jogrendet.
• A rendezvényeken – sporteseményeken, színházban, moziban – csak
minden harmadik széken lehet ülni.
• A szórakozóhelyek bezártak.
• Éjfél és reggel öt óra között kijárási korlátozás érvényes.
• Járatsűrítéseket is elrendelt a közösségi közlekedésben az Orbán-kormány.
• A parkolás újra ingyenes.

Az orvosok több mint kétharmada
nem fogadja el az új jogviszonyt

Falus Ferenc. Fotó: MTI/Illyés Tibor
Falus a jelenlegi helyzetről. Hozzátette: az ismert
járványmodelleket felállító
szegedi matematikus kutatócsapat júniusban megjósolta, mi lesz a helyzet
augusztus végén, és akkori
becslésük teljes mérték-

leni védekezés egymásnak
ellentmond – illette erőteljes kritikával az Orbán-kormány eddigi intézkedéseit.
Szerinte több európai és
ázsiai ország példája és
gyakorlata cáfolja ezt a közkeletű vélekedést.

Szegedi intézkedések
Miután a kormány november 4-én ismét kihirdette a járványügyi veszélyhelyzetet, a
rendelkezés értelmében – a tavaszihoz hasonlóan – a törvény a közgyűlés és a közgyűlés valamennyi bizottságának hatáskörét a polgármesterre ruházta át.
Más városok gyakorlatától eltérően Botka László, Szeged polgármestere minden
egyes döntése előtt kikéri a szakbizottságok véleményét és jóváhagyását. Ez azt jelenti, hogy a november 13-ra tervezett közgyűlés elmarad, és valamennyi napirendi
pontja az illetékes szakbizottság elé kerül a jövő héten. A bizottságok online véleményezik, szavaznak róla, és a polgármester annak megfelelően hirdeti ki a rendeleteket
és a határozatokat.
Nagy Sándor alpolgármester a szeged.hu-nak elmondta: az ingyenes parkolás az üzemeltető SZKT-nak várhatóan 250 millió forint veszteséget okoz az év végéig. Ez a
kormányzati intézkedés azért érinti súlyosan az önkormányzati cég gazdálkodását,
mert a teljes parkolási bevételt a tömegközlekedés működtetésére fordítja. Az SZKT
vesztesége idén eddig 800 millió forint.

A

Magyar Orvosi Kamara közzétette az új egészségügyi törvény vitás pontjai miatt kiküldött kérdőív
eredményét. Az összesített adatok szerint
a kérdőívet három nap alatt kitöltő 7739
orvoskamarai tag mintegy 72 százaléka,
tehát 5572 orvos nem akarja aláírni az új
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Ez a szerződés – ha a kormány nem változtat rajta – a béremelés
mellett már tartalmazná az átvezénylést
és a másodállások korlátozását is. Az igazán riasztó adat az, hogy a kérdőívet ki-

töltők 40 százaléka elhagyná a közegészségügyet, ha a kormány nem változtat a
jogszabályokon. Ha a kérdőív arányait a
közellátásban résztvevőkre vetítjük, akkor legalább 10 ezer orvosról lehet szó,
de ha csak a kitöltőkkel számolunk, akkor is több mint 3000 orvost veszíthet a
közellátás. A hogyan továbbról 37 százalékuk azt mondta, a magánegészségügyben kíván elhelyezkedni, a válaszadók
több mint egyharmada viszont inkább az
ország vagy az ágazat elhagyását választaná.
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Szabó Sándor: Ha nem akar elesni
a kormány az uniós forrásoktól,
vissza kell vonnia a civilellenes törvényt

Vélemény

Félelem
atomi-szöveti szinten

K

2017 áprilisában civilszervezetek vezetői és munkatársai tiltakoztak a civilellenes törvény ellen a Parlamentben, az
Igazságügyi Bizottság ülésén. Archív fotó Forrás: Index/Ajpek Orsi
Az Európai Unió Bíróságának döntése nyomán három ellenzéki képviselő közösen nyújtott be módosító javaslatot, hogy helyezzék hatályon kívül a civilellenes törvényt.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy ellenzéki indítványok parlament elé jutnak, de most a bizottság továbbengedte a
javaslatot, így tárgyalhat róla az országgyűlés. Szabó Sándor szegedi szocialista országgyűlési képviselő a törvény
visszavonására számít.

Ú

gy tűnik, a kormány
visszavonulni kényszerül a „külföldről finanszírozott” civilszervezeteket megbélyegző jogszabálytól. A 2017-ben elfogadott
törvény értelmében azok a
civilszervezetek,
amelyek
külföldről is kapnak támogatást, kötelesek azt feltüntetni, különben a NAV eljárást indíthat ellenük. A jogszabály egyértelműen a kormány által „sorosistának”
bélyegzett szervezetek ellen
irányult.

Az Európai Unió Bírósága
azonban idén június 18-án
az uniós joggal ellentétesnek minősítette a törvényt.
Most három ellenzéki képviselő – a szocialista Tóth Bertalan és Harangozó Tamás,
valamint a Párbeszéd politikusa, Szabó Tímea – által
jegyzett indítvány miatt akár
hatályát is veszítheti a civilszervezeteket megbélyegző
törvény.
Legalábbis erre utal,
hogy az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Fidesz–

Szabó Sándor: A kezdetektől fogva tudtuk, hogy ez a törvény nem állja meg a helyét egy jogállamban.

Közös ügyeink
Az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet megállapítja: a civilellenes törvény korlátozza a tőke szabad
mozgását, az egyesülés szabadságát, a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot, és
alkalmas arra, hogy aláássa a civilszervezetek iránti
bizalmat. A civilellenes törvény megszűnésével a kormány újabb lehetőséget kap arra, hogy el- és felismerje: a civilszervezetek mindennap azért dolgoznak,
hogy a világot és benne Magyarországot jobb és élhetőbb hellyé tegyék. A civilek támogatása egyet jelent
az elesettek segítésével, közösségeink ápolásával, a
környezet megóvásával és jogaink védelmével. Ezek
mindannyiunk közös ügyei.

KDNP képviselőinek támogatásával
tárgysorozatba
vette az erről szóló ellenzéki
indítványt. Ilyen csak nagyon
ritkán fordult elő eddig.
„Magyarország Kormányának nem sikerült bizonyítania azt, hogy a Civiltörvényre miért volna szükség.
Magyarországnak, az Európai Unió tagjaként, teljesítenie kell az Európai Unió Bíróságának ítéletét, és helyre
kell állítania az Unió jogával
összeegyeztethető állapotot.
Meg kell szüntetni a civilszervezetek megbélyegzését, a
velük szembeni ellenséges
légkör kialakítására irányuló
kormányzati lépéseket” – áll
a benyújtott tervezet indoklásában, amelyet immár a
kormánypárti képviselők is
támogatnak.
– Mi, ellenzéki képviselők kezdetektől fogva
tudtuk, hogy ez a törvény
egy jogállamban nem állja
meg a helyét. Miközben a
kormány igyekezett ellehetetleníteni a számára nem

kedves civilszervezeteket,
a kormányt támogatókat
igyekezett helyzetbe hozni.
Ez a törvény is része volt annak a gyűlöletkampánynak,
amelyet a Fidesz a 2018-as
választások előtt folytatott
– mondta a szeged.hu-nak
Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési képviselője.
Szabó ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a
tárgysorozatba vétel nem
jelenti automatikusan azt,
hogy a kormány vissza is
vonja majd a törvényt, a lépés azonban mégis ebbe az
irányba mutat.
– Az Európai Unió Bíróságának döntése után a
magyar kormány nem kockáztathatja meg azt, hogy
Brüsszelben megkérdőjelezzék a magyar jogállamiságot. Én arra számítok, hogy
a kormány, ha nem akar
elesni az uniós forrásoktól,
végül mégiscsak kénytelen
lesz visszavonni a civilellenes törvényt.
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evés izgalmasabb munkám volt az elmúlt években,
mint néhány hete, amikor utána kellett járnom a hírnek, amely szerint néhány hónapon belül tizenöt orvos hagyta el a szegedi klinika aneszteziológiai és intenzív
terápiás intézetét. Bevallom, eleinte nem hittem el a több vonalon érkező információt. Pontosabban hittem, azzal a megszorítással, hogy bizonyára úgy lehet igaz: szakdolgozókkal,
ápolókkal együtt értendő a tizenöt fős létszám.
Gyorsan kiderült: nem. A tizenöt kivétel nélkül orvos.
Elkezdődött a „hajtóvadászat”. Olyan embereket kellett találnom, akik vagy maguk érintettek az ügyben, vagy hiteles
tudással rendelkeznek mindarról, ami történt. Nem kizárólag a téma kényessége miatt gondoltam, hogy aligha fogok
névvel nyilatkozó embereket találni.
Az anyaggyűjtés során mindjobban kiderült számomra, amiről addig is tudtam, de olyan látványosan még nem
mutatkozott meg előttem: a félelem szöveti-atomi szinten
átjárja az országot. Nem tudtam szabadulni az érzéstől –
és akkor is leírom, ha túlidézettsége miatt talán jobb volna
ettől eltekinteni –, hogy „fortélyos félelem igazgat” itt szinte
mindent és mindenkit.
Még névtelenül sem akart senki nyilatkozni. Minden
rábeszélőképességemre szükség volt, hogy meggyőzzem
személyes találkozón vagy telefonon utolért, az egészségügyben dolgozó vagy onnan éppen frissen távozókat, hogy
beszéljenek. Valamennyiüket megnyugtattam, hogy kilétüket soha nem fedem fel, hogy erre még peres eljárásban,
bíróság előtt sem vagyok köteles. Hitték is, nem is. Érvelésem alapvetően arra irányult, hogy nélkülük, segítségük nélkül nem tudom elkészíteni a cikket, mert nem jutok hozzá a
szükséges információkhoz.
Ezzel valamennyien tisztában voltak, és annak ellenére szerettek volna kimaradni az ügyből, hogy személyes és
szakmai vesztesei voltak valaminek, amit nagyon szerettek
és szolgáltak. És valahol itt fordult meg a dolog. Többeknek
könnyes lett a szemük, elcsuklott a hangjuk, amikor úgy fogalmaztak: nehéz az orvosi munka, de „ez a világ legjobb
munkája”.
Gyóntató papnak éreztem magam, aki szeretne valamit
megnyitni ezekben az emberekben, és tudja, közel járhat
ahhoz, hogy ez megtörténjen. Nem mindenkivel sikerült, de
öten hosszabban beszéltek. A nehezen induló párbeszédek
egyre gördülékenyebbé váltak. Nem tudtam szabadulni az
érzéstől, hogy gátak szakadnak át a megkeresett és megtalált emberekben. Mintha évek kibeszéletlensége tört volna
elő belőlük.
Nem voltam abban a helyzetben, hogy ellenőrizni tudjam mindazt, amit elmondtak. Ám az felettébb feltűnő volt,
hogy mind az öten mintha ugyanazt a történetet mondták
volna. Ez önmagában elég meggyőzővé, hihetővé, mi több:
hitelessé tette az elmondottakat. Az újságírás írott és íratlan
szabályait alkalmazva, megkerestem az ügyben az egyetem
vezetését. A megfogalmazott kérdésekkel lehetőséget teremtettem arra – ez az újságíró kötelessége –, hogy cáfolják, pontosítsák, árnyalják mindazokat a megállapításokat,
kijelentéseket, amelyeket a név nélkül nyilatkozó orvosoktól
hallottam.
Jellemző vagy sem, három hete küldtem el az egyetemnek a kérdéssort, de a mai napig annyi választ sem kaptam, hogy „türelmet kérünk a válasz elkészüléséig”, vagy „a
kérdéssort a megfelelő helyre továbbítottuk”. Minden érzékenység nélkül, ennyit talán megérdemelne ilyen és hasonló ügyekben egy szerkesztőség.
Az igazi mélyütést ebben az ügyben mégis máshonnan
kaptam, még akkor is, ha ezt senki sem szánta annak. Tucatnyi orvos ismerősöm írt üzenet. Dicsérték a cikket, de leírták: nem merik megosztani.
Hol élünk?
Bod Péter
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A környékbelieknek kedvez
az Algyői úti csomópont

Még mindig nem tudni,
mennyiből kampányolt
Nemesi Pál és csapata
Megérte független polgármesterjelöltként indulni Nemesi Pálnak (képünkön balról) a tavalyi önkormányzati
választásokon, hiszen a piaci ár alatt dolgoztathatott
bárkivel, aki hajlandó volt
rá. Hiába ugyanis a szakértők szerinti milliárdos
kampányköltés, minimális
a nyereség a Nemesi-kampány egyik legfontosabb cégében.

A tapasztalatok alapján finomítják az új Algyői úti csomópont lámpáinak működését.
Fotó: Szabó Luca
– Ég és föld ahhoz képest, ami itt volt, most
már biztonságos – mondta egy fiatal nő, aki
gyalog kelt át az új Algyői úti csomópont zebráján. Az új kereszteződés lámpáit a napokban kapcsolták be, és a beállításukat már
módosították is a szakemberek az első napok tapasztalatai alapján. Megnéztük reggel
és délután is: amíg a mellékutcákból felhajtottak az autók, a főúton csak annyi jármű
torlódott fel, hogy a következő zöld alatt kiürült a csomópont.
– A Tyukász kocsmánál úgy mentünk

ki kocsival a szervizútról a 47-esre, hogy
sehogy. Most más lesz, de az autósoknak
meg kell tanulniuk a KRESZ-t, különben a
legjobb lámparendszer is kevés – mondta
a közelben lakó asszony. Czirok Gábor nap
mint nap itt jár dolgozni kerékpárral, örül az
új csomópontnak, mert biztonságosabb lett
a baktóiaknak és a petőfitelepieknek. Úgy
látja, az autósoknak kicsit türelmesebbnek
kell lenniük. Szabó Imre is naponta keresztezi biciklivel az Algyői utat, s egyetértett, hogy
nagyon kellett már a jelzőlámparendszer.

Tököt faragtak Tarjánban

N

emesi Pál tavalyi kampányának első szórólapjaira nem is írták rá
a kiadó nevét, holott a törvény
szerint kötelező. Később került
rájuk a Freakout Media Services Kft. neve, és ekkor vált először ismertté, hogy – Kubatov
Gáboron és a Fideszen kívül –
kik állnak a Nemesi-kampány
mögött. Azt viszont több mint
egy éve nem tudjuk, hogy a
Nemesi-szórólapokon feltüntetett cég mennyi pénzt kapott a
munkájáért, de még azt sem,
hogy a cégben dolgozók milyen munkát végeztek Nemesinek és a Fidesznek – írta meg
a szeged.hu.
Pedig fontosak az anyagiak. A jelenleg érvényes szabályozás szerint ugyanis tiltott
pártfinanszírozásnak minősül,
ha egy párt gyanúsan a piaci
ár alatti összeggel szerződik
kampánytevékenységre, ezt
kőkeményen bünteti az Állami
Számvevőszék.

A Fidesz-pártközpont legfőbb kampánymenedzserét,
Kubatov Gábort és a sokat
próbált fideszes kampányapparátust is bevetették Nemesi
Pál felfuttatásában: a jelölt a
szlogenjét is a Fidesztől kapta,
és még az egyik legfőbb fideszes ideológust, Kövér Lászlót
is idehívták kampányolni, öntötték a szórólapokat, gyanús
fehér tablettákat osztogattak,
hívogatták a szegedieket, és
teleplakátolták a várost Nemesi Pál arcával. Ezzel együtt sem
a Fidesz, sem a Nemesi-féle
kampánystáb nem tette közzé
soha, valójában mennyit költött a volt iparkamarai elnök
polgármester-jelölti kampányára. Egyes szakértők milliárdos
tételt emlegettek, és csak a
Facebookon közel 9 millió forintot égettek el.
A nyilvános adatokból
annyi látszik, a Nemesi-kampányban dolgozó Freakout
Media Services Kft. 2019-ben
megduplázta a 2018-as árbevételét, igaz, így is mindössze
70 ezer forinttal lett nagyobb
az adózott nyeresége.

A Freakout Media Services Kft. két tulajdonosa Kisházi Sándor és Kiss Balázs,
Nemesi Pál egykori kampányfelelősei. A cégük finoman
szólva is furcsa számokat
ért el tavaly: 2016 és 2018
között rendre 60 millió forint
körüli árbevételt és nagyjából ugyanennyi kiadást számoltak el. 2019-ben viszont
126 millió volt a bevételük,
de a cég alig termelt hasznot.
A nyereség mindössze 252
ezer forint volt. Ez lett volna a
kampányban végzett munka
fizetsége? Nehezen hihető.
Megkérdezték a tulajdonosokat a többi között
arról, hogy mennyibe került
Nemesi Pál polgármester-jelölti kampánya, és milyen
értelemben gondolják függetlennek az általuk vezetett híroldalt. Semmitmondó
válaszukban az állt: „A Szeged365.hu-nak semmilyen
formában sincs köze Nemesi Pál polgármesterjelölt
kampányához, mivel a Szeged365.hu nem is létezett
2019-ben.”

Felhívás
a Szeged Ifjú Tehetsége díj
és
a Szeged Ifjú Tehetségéért díj
kitüntetésekre való ajánlásra
Töklámpásokat készítettek idősek és fiatalok az ünnepi készülődés jegyében a tarjáni
Infopontban a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány szervezésében. A rendezvénynek Tóth Károly, a közalapítvány kuratóriumának elnöke és Mészáros Tamás tarjáni
önkormányzati képviselő volt a védnöke. Az első ötven résztvevőnek ingyen tököt, valamint
mécsest, illetve szerszámokat biztosítottak a faragáshoz a szervezők. Fotó: Iványi Aurél

Nyílászárócsere
28 bérlakásban

H

uszonnyolc
önkormányzati bérlakásban cserél nyílászárókat – ablakokat, erkélyajtókat – a város ingatlankezelő
cége, az IKV Zrt. Erről a közgyűlés pénzügyi bizottsága
döntött nemrégiben. A felújítás 25 millió forintba kerül,
és a tervek szerint karácsonyig végeznek a munkával.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”
pályázati felhívása
a 2020/2021. tanévre
Pályázhatnak tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti
és/vagy sport és/vagy egyéb társadalmi tevékenységet
folytató, szociálisan rászoruló,
szegedi középiskolában tanuló diákok.
A támogatás összege: 50.000 Ft
További információk: www.szegedvaros.hu
Beadási határidő: 2020. november 13.

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján azon tanulóknak vagy csapatoknak, akik
vagy amelyek országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a
szellemi gyarapodás területén kiváló példát mutattak, Szeged Ifjú Tehetsége díj adományozható. Azon pedagógusok, oktatók, szakoktatók, akik az országos és nemzetközi versenyeken
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat, csapatokat felkészítették,
Szeged Ifjú Tehetségéért díjban részesíthetők.
Évente legfeljebb három Szeged Ifjú Tehetsége és három Szeged Ifjú Tehetségéért díj adható.
A díjak plakettből, oklevélből és pénzügyi elismerésből állnak.
A díjakra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság
véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A díjakat a tehetség napjához (március 25.) kapcsolódó ünnepség részeként adják át.
Kérem, hogy a város köznevelési intézményei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan,
hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra. Egy iskola több javaslattal is élhet.
A javaslatokat 2020. november 13-áig – részletes indoklással, mely tartalmazza az elmúlt
tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményt, a versenyek megnevezését és az elért eredményeket is – a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet
eljuttatni írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) vagy e-mailben,
az antal.aniko@szeged.eu címre.
Szeged, 2020. október 9.
Dr. Botka László polgármester
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Félidőben az újszegedi kerékpárút-fejlesztés
A város célja, hogy biztonságosabb és gyorsabb legyen a kerékpáros és a közösségi közlekedés
A munkák felénél tartanak Újszegeden, a városrészben
280 millió forintból megvalósuló Fenntartható városi közlekedésfejlesztés elnevezésű program kivitelezésében.
Kerékpárút épül, buszmegállók újulnak meg, és új gyalogátkelőhelyeket is kialakítanak. Mihálik Edvin újszegedi
önkormányzati képviselő, a Zöld város programért felelős
tanácsnok lapunknak elmondta: az önkormányzat célja,
hogy minél jobb feltételeket biztosítson a kerékpárosoknak és a közösségi közlekedést használóknak.
– A kivitelezés befejezésének végső határideje az év
vége. A közbeszerzési eljárásban nyertes Délút Építő
és Bányászati Kft. jól halad a
munkálatokkal, jelenleg 5060 százalékos készültségnél
tartanak – mondta Tapasztó Sándor, a kivitelezést irányító Szeged Pólus Fejlesztési Nkft. projektigazgatója.
Az újszegedi beruházások a
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II.
ütemében készülhetnek el.
Ebben a projektben Újszeged

Mihálik Edvin.

mellett jelenleg még négy városrészben – Tarjánban, az
Északi városrészben, Baktón
és Új-Petőfitelepen – folynak
munkák. A fejlesztések a közösségi közlekedés és a kerékpározás feltételeinek további javítását szolgálják.
A projekt megvalósítására az öt városrészben az
önkormányzat
összesen
1 milliárd 430 millió forint
európai uniós támogatást
használ fel, amelyet a város
226 millió forinttal egészít ki
a saját költségvetéséből.
Újszegeden ezek a fejlesztések valósulnak meg év
végéig:
• Kerékpárút épül a Székely soron a liget mellett,
amelyen a Temesvári körút
felől a Belvárosi híd irányába
lehet közlekedni. A híd felől
a Temesvári körút felé haladó bicikliseknek kerékpáros
nyomot jelöltek ki a Székely
soron.
• Új gyalogátkelőhely
lesz a Székely soron a Korondi utcánál, valamint a
sportuszodánál.
• A Temesvári körút Székely sori és Népkert sori cso-

Kerékpárút épül Újszegeden. Fotók: Iványi Aurél
mópontjaiban biztonságos
megoldást alakítanak ki az
autóbusz-közlekedésre és a
kerékpárosok átvezetésére,
a kanyarodási lehetőségek
biztosításával és a jelenlegi
jelzőlámpás irányítás szabályozásával.
• Kijavítják és szélesítik
a Temesvári körúttal párhuzamos kétirányú kerékpárút
burkolatát a Népkert sortól
a Székely sorig, onnan a
Csanádi utcáig pedig a gyalogosok és kerékpárosok
által közösen használt útból
szétválasztott gyalog- és kerékpárút lesz.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közzéteszi
„Az épített környezet elemeinek fenntartásához
nyújtható támogatás 2020” című
PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
MÓDOSÍTÁSÁT
I. A Pályázati kiírás és útmutató 7.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
7.1. A pályázatok benyújtási módja, helye és határideje
A pályázatot 1 pld. nyomtatott, valamint 1 pld. elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható,
írásvédett CD/DVD lemezen- pdf formátumban) zárt borítékban személyesen kell benyújtani Szeged
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály ügyfélszolgálati
pontján (lásd 7.3.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Az épített környezet elemeinek fenntartásához nyújtható támogatás
2020.”
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30. (hétfő), 15 óra.
II. A Pályázati kiírás és útmutató 7.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
7.3. Pályázók felvilágosítási lehetősége a pályázattal kapcsolatban
A pályázattal kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Fejlesztési Iroda
Városrendezési Osztályán a Városi Főépítésznél érhető el:
Személyesen
ügyfélfogadási napokon: hétfőn 8:00 – 15:00, szerdán 8:00 – 17:00,
a Szeged, Széchenyi tér 11. sz. alatt,
a Városrendezési Osztály ügyfélszolgálati pontján (a bejárattól jobbra).
Telefonon
a 06-62/564-145 és a 06-62/564-317 számon.

• Kerékpáros nyomokat
jelölnek ki a Székely soron
kívül további tizenkét ut-

Ma már minden
ötödik
szegedi
kerékpárral
jár
munkába, iskolába.
cában: Népkert sor, Fő és
Derkovits fasor, Bérkert, Tanács, Thököly, Hargitai, Fülemüle, Katalin, Csíz, Cinke és
Pipiske utca.
• Felújítanak tíz buszmegállót: mindegyik bazalt-

beton burkolatot kap, három
megállóban új peronburkolat
is épül, ötben pedig esőbeálló pavilont is kihelyeznek.
– Nagyon sokan közlekednek kerékpárral Újszegeden belül és a Belvárosi híd
irányába is. Elég csak arra
gondolni, hogy a Belvárosi
hídon áthaladva mennyi kerékpárossal találkozunk, és
természetesen rengetegen
használják a közösségi közlekedést is. A város célja,
hogy minél jobb feltételeket
biztosítson a kerékpárosok
és a közösségi közlekedést
használók számára, hogy fo-

lyamatosan növelhessük az
arányukat. A most zajló fejlesztések biztonságosabbá
teszik a közlekedést, és javítják az infrastruktúrát. Nagyon
fontosnak tartom ezt a beruházást, mely reményeim szerint minél több embert ösztönöz majd arra, hogy az autó
helyett alternatív megoldást
válasszon a közlekedésre, és
ezzel is csökkenteni tudjuk
a város terheltségét – nyilatkozta lapunknak Mihálik Edvin, a Zöld város programért
felelős tanácsnok, Újszeged
és Odessza városrész önkormányzati képviselője.
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Gazdaság vagy egészség: melyik ujjamat harapjam?
Zacher Gábor szerint elszabadul a járvány
Mentálisan is fel kellene készíteni az embereket a járványra, mert az a tény, hogy nem tudni, mikor lesz vége, növeli
a stresszt – mondta Zacher Gábor Szegeden, a Traccs című
országos előadássorozatban. A sürgősségi betegellátásban
dolgozó orvos szerint ebben az időszakban rengeteg függőség alakulhat ki észrevétlenül. A statisztikák szerint nő
a nyugtatók és altatók forgalma, és a családok bevallása
alapján az is látszik, hogy az emberek többet dohányoznak,
többször nyúlnak a pohárhoz, és többet is esznek.

T

avasszal úgy tűnt, gátat
lehet szabni a koronavírusnak, most elszabadulni látszik a járvány. És el
is fog – fogalmazott a Szeged
Televíziónak adott interjúban
Zacher Gábor. A toxikológus
hozzátette: messze vagyunk
még a pandémia csúcsától. Ráadásul a kormánynak,
úgy tűnik, azt kell mérlegelnie, hogy a gazdaságot vagy
az egészségügyet részesítse
előnyben. Mármint nem a teljes ágazatot, hanem az emberek egészségét. Ez amolyan „melyik ujjamat harapjam?” helyzet. Jelenleg az orvos úgy látja, hogy a kormány
az egészségügyet kevésbé
tartja fontosnak, mint a gazdaságot. A magyar gazdaság
ugyanis erősen visszaesett (a
második negyedévben több
mint 13 százalékos volt a
GDP csökkenése, amivel harmadikok voltunk Nagy-Britannia és Spanyolország mögött), és nem biztos, hogy ebből 3-4 éven belül talpra tud
állni.

– Szerintem, aki az
egészségügyben dolgozom,
az egészségügy lenne a prioritás – tette hozzá Zacher
Gábor. – A helyzetet tovább
súlyosbítja, hogy a szakszemélyzet különféle átvezényléséről lehet hallani azokba
a centrumokba, ahol a koronavírusos betegeket látják
el. De a magyar egészségügy
nem rendelkezik olyan tar-

Zacher Gábor toxikológus szerint a mostani járványhelyzetben rengeteg függőség alakulhat ki észrevétlenül.
orvosok áthelyezéséről van
szó egyelőre. Ugyanakkor azt
is látni kell, hogy olyan sokan

Húsz százalékkal megnőtt tavasszal a családon belüli
erőszakos esetek száma.
talékokkal, hogy ha az egyik
helyről elvesznek, akkor ott
nem lép fel egyfajta hiányállapot. Itt nővérek, intenzíves szakdolgozók, belgyógyászok, tüdőgyógyászok és

ők sincsenek, hogy játszani
lehessen a számokkal. Mert
ahonnan őket elvezénylik,
oda is kell embert biztosítani.
Emiatt a járványnak ebben
a második hullámában félő

lesz, hogy eszköz van, védőfelszerelés van, gyógyszerek is vannak, de az emberi
részét nehéz lesz bírni. Remélem, nem következik be
ilyen.
– Azt gondolom, a tájékoztatás hihetetlenül fontos
lenne, hogy az emberek lássák a valóságot – mondta a
toxikológus. Visszaemlékezett, hogy az első hullámban
az operatív törzs rendszeresen adott ki tájékoztatókat.
Ezt most már stúdióban
teszik, nehogy kényelmetlen újságírói kérdések születhessenek. A kérdések
valószínűleg apró lyukú
tésztaszűrőn mennek át, és
másképp kezelik a kormánysajtó kérdéseit, és azokét,

Mindenkinek van
egy jó története
Mindenkinek van egy története. A
történetmesélés pedig nem a kreativitás, hanem a megélt tapasztalatok bölcsessége – így tartja
a storytelling, a történetmesélés
egyik hazai szakértője. Györffy
Kinga (képünkön) a Mentorháló
vendégeként beszélt arról is, hogyan lehet előadni a legjobb mondatainkat a legjobb pillanatban.

M

indenkinek van egy jó története addig a pillanatig,
amíg el nem kell mesélni.
Györffy Kinga ez tapasztalta közéleti beszédíróként. Ezért döntött
úgy, hogy tanácsadó lesz, és segít
abban, hogy mindenki megtalálja és profi módon elmesélhesse a
maga történeteit.
– Tíz év alatt megtanultam,
hogy mindent meg tudok írni a másik ember helyett. Meg tudom írni

egy beszéd elejét és végét, kitalálom a metaforákat és az üzeneteket. Egyvalamit nem tudok a másik
ember helyett megírni: a személyes történetét – mondta a Szeged
Televíziónak a szakértő. – Ebből
a hiányélményből indult tulajdonképpen, hogy megtanítsam az embereket arra, miként bányásszák
elő magukból a történeteiket, és
hogyan használják ezeket profes�szionális kommunikációs helyzetekben.
– Az a storytelling, amiről én
beszélek, nem azonos a szépirodalmi, a filmes vagy a színházi
történetmeséléssel, nem azonos
a gyermeki világnak a mesés atmoszférájával. Ez egy meggyőzéstechnikai kommunikációs eszköz,
amelyet az életünk legkülönfélébb
helyzeteiben alkalmaznunk kell.
Gondolta volna, hogy a budapesti

patológiai és kísérleti rákkutató
intézet tudósai storytelling alapú
képzést kapnak, és az ott tanultakat a különböző belső és külső
kommunikációs helyzetekben ragyogóan használják? Szoftverfejlesztő mérnökök, elméleti fizikusok
is kapnak történetmesélés alapú
fejlesztést, és használják is az előadásaikban – fűzte hozzá Györffy
Kinga.
A módszer jól használható a
mindennapokban is, hiszen természetes, hogy egy történettel
érzelmi kapcsolatot hozunk létre
magunk és a többi ember között,

akik nem Mészáros Lőrinc
birtokában vannak. És ez
alapvetően nem jó.
Zacher Gábor szerint hiányzik a tájékoztatásból az
emberek mentális felkészítése – ami viszont jobban
érinti a lakosságot, mint
maga a vírus. Ez a mostani helyzet olyan változás az
életünkben, amihez nem
nagyon tudunk alkalmazkodni, nem szólva arról,
hogy a helyzet megoldása
is rajtunk kívül álló körülményektől függ. Mert mi mit
tudunk csinálni: kezet mosunk, figyelünk a szociális
távolságtartásra, fertőtlenítünk, és maszkot viselünk.
A megoldás majd maga az
oltóanyag lesz, fél vagy egy

akiket egyúttal a bizalmunkba is
fogadunk. A szakértő említett egy
másik példát is: amikor hazajön
a kamasz, és a szülő megkérdezi
tőle, mi történt ma az iskolában,
rendre azt válaszolja, semmi. Ilyenkor a szülő választhatja azt a technikát, hogy elkezd mesélni, és a
tükörneuronok révén a történetük
óhatatlanul történetet hív elő a kamaszból. – Varázslatos kommunikációs meggyőzéstechnikai eszköz
a storytelling, rengeteg mindenre
képes, ugyanakkor az is igaz, hogy
nincs még egy olyan kommunikációs eszköz, amelynek kapcsán
ennyi félreértéssel, félelemmel és
bizonytalansággal találkoznék –
fogalmazott Györffy Kinga. – Azt
szokták mondani a tanítványaim,
hogy nincsenek vagy nem elég érdekesek a történeteik, nem tudnak
jól mesélni, nincs idő történetmesélésre, nem azért beszélget vele
a másik, hogy ilyenekkel eltereljék
a figyelmét, vagy éppen a szakmaisággal nem fér össze a történetmesélés. A fejlesztés azzal kezdődik,
hogy ezeket a félelmeket feloldjuk,
és onnantól lehet megtanulni egy

év múlva, és akkor sem lesz
egyből a világ minden lakója
számára elérhető. Lépcsőzetesen haladnak majd, előbb
az egészségügyi dolgozókat,
az idős és a fiatal betegeket,
majd a lakosság többi részét
oltják be. Ez az emberek jelentős részénél stresszhelyzetet okoz, ha pedig tartósan fennáll, az szorongáshoz
vezet. Kérdés, meglépi-e a
kormány, hogy bezárkózunk,
hiszen az első körben a bezárkózásnál húsz százalékkal megemelkedett a családon belüli erőszakos esetek
száma. Több mint harminc
százalékkal meg kellett növelni a segélyvonalak számát, hogy tájékoztassanak,
milyen lehetőségek vannak
még a stresszoldásra az evésen, iváson, dohányzáson és
bódítószereken kívül. Csalóka adat az is, hogy például
Magyarországon a válaszadók egykilós karanténhízást vallottak csak be, míg a
francia férfiak 2,7-et, a nők
pedig 2,3-at.
– Az embereket meg kell
tanítani relaxálni, amolyan
mentális wellnessre felkészíteni. És hallott valaki ilyenről?
Semmi nem történt – hangsúlyozta a szakember. A pszichés stressz viszont gyengíti
az immunrendszert, és attól
sokkal könnyebben kialakulhat betegség.

történetet jól, magával ragadóan
felépíteni. Még a tehetséges történetmesélőknek is sokat kell azon
dolgozni, hogy profik legyenek benne – mondta a szakértő.
– Az aktív figyelem hossza
mindössze egyetlen perc, ha tehát
nem vagyunk elég ügyesek, a hallgatóság gondolatai elkalandoznak
múltbeli képek vagy jövőbeli vágyak felé. A profi történetmesélés
arról ismerszik meg, hogy érzelmi
feszültség van benne, ami felkelti
és fenntartja az érdeklődést, majd
végül ott a feloldás is, amely az
agyunk elégedettségi központját
stimulálja. Minden, ami szembemegy a másik ember elvárásaival,
vagyis azzal, amit megszokott hasonló szituációban, képes arra,
hogy újra aktiválja a figyelmét. Egy
adat után így jöhet váratlanul egy
történet, esetleg történetmesélés közben megállok, és taktikai
szünetet tartok, gyors tempóról
lassítok, hangosról halkítok, vagy
éppen fordítva. Ezek a váltások alkalmasak újra és újra aktivizálni a
figyelmet – javasolta végül Györffy
Kinga.
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Ágoston Péter
Szegeden lett
bonviván
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Ágoston Péter Baracs szerepére
érkezett Szegedre. A Mágnás
Miskában Széles Flóra a partnere. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház/Kelemen József

Legtöbb partnerével a színpadon is
működik a kémia
A Mágnás Miskában tavaly mutatkozott be a szegedi közönségnek, tizennyolc év után állt ismét egy színpadon a testvérével. Minden műfaj közel áll hozzá, de csak szerepekre
szerződik, mert nem hisz a társulati rendszerben. Úgy látja,
Szegeden színészközpontú gondolkodás kezd körvonalazódni.
Ezért is vágott bele egy próbaévadba Ágoston Péter.

– Hogy került Szegedre?
ma, körülbelül ötven embernek
– Horgas Ádám, a színház művékedvez. Ők a kőszínházak igazgatói
szeti vezetője felhívott telefonon, és
és művészeti vezetői. De nem nekik
megkérdezte, el tudom-e énekelni
kellene kedvezni, hanem azoknak,
Baracs szerepét a Mágnás Miskáakik a legtöbb munkát végzik a színban. Bonvivánszerepet korábban
házban: a művészeknek, az alkotókmég sohasem játszottam. Beszélnak és a műszaknak. Ők nem ötvetem az énekmesteremmel, Bagó
nen, hanem ezren vannak.
Gizellával, és úgy láttuk, érdemes
– Hogy nézne ki ez a gyakorlatbelevágni. Így lett belőlem bonviván
ban?
Szegeden.
– Fogalmam sincs. Egy szí– A testvére, Ágoston
nésznek akkor lenne jó a társuKatalin három éve
lati konstrukció, ha cserébe
tagja a szegedi
azért, hogy rendelkeznek
társulatnak,
minden idejével – túl
ő
Marazon, hogy megfizetik
Ágoston Péter: Nagyon jó, hogy Szegeden be lehet ülni jobbnál jobb
csát ala–, olyan feladatokat
helyekre, és kedvesek az emberek. Fotó: Szabó Luca
kítja a dabíznának rá, amelyekrabban.
től folyamatosan tud
Korábban játszottak már együtt?
azért mondtam végül igent, mert erősödni. Ezt én nem látom a mai
– Még gyerekekként, 2002- olyan feladatokat ajánlottak, amiket színházi életben. Ezért is menekülben, Egerben. A Valahol Európában ez nem befolyásol, és vonzóak a szá- tem el ebből a kötöttségből, és ha
című darabban Kati bandatag volt, momra.
aláírok egy szerződést, azt adott daén Csóró. Azóta nem találkoztunk
– Nem is hívták castingra?
rabra és szerepre teszem. Ez most
színpadon, de amikor csak tehetjük,
– Nem is jöttem volna. Nem hi- sincs másképpen.
mindig megnézzük egymást.
szek a színházi castingokban. Kicsi
– Ebből a szempontból elfogad– Milyen érzés, hogy most egy ez a szakma Magyarországon ah- ható a Szegedi Nemzeti Színház?
társulatban játszanak, sőt több da- hoz, hogy erre szükség volna. Nem
– Úgy látom, igen. Olyan színrabban együtt is szerepelnek.
bírom az olyan helyzeteket, ahol né- házban, ahol több szerepről kell tár– Büszke vagyok arra, hogy Kati hány perc alatt döntenek arról, mire gyalnunk, még nem nyugodtam meg
a testvérem, egyáltalán nem problé- vagyok alkalmas, és mire nem. Ez ennyire igazgatói irodában, mint itt,
ma a közös munka. Először persze egy szakma, amelynek az alapjait Szegeden. Kifejezetten jó ízlésűnek
én is felvetettem, hogy nem aka- öt év alatt elsajátítottam csodálatos találom a színház művészeti kondály-e, ha egy színházban vagyunk, mestereimtől a Színház- és Filmmű- cepcióját, és nagyon drukkolok enemiatt ugyanis mindketten eshe- vészeti Egyetemen, innentől kezdve nek, de a beszélgetés során mégis
tünk el szerepektől. Szerelmespárt folyamatosan próbálok és játszom, azt mondtam, legyen ez a mostani
például nem játszhatnánk.
a legkülönfélébb műfajokban. El mindkét részről egy próbaév, mert
– Nem tudnák eljátszani?
kell jönni megnézni. A filmes terü- rettenetesen kiábrándultam abból a
– Nem! Mostanában, harminc- let teljesen más, ott pofavizit van. A közösségi rendszerből, ami országoéves férfikoromra meglepően sok filmrendezők nem ismerik a színé- san uralja a szakmát.
romantikus, szerelmes szerepet osz- szeket, a producer meg arra figyel, ki
– A próza vagy a zenés darab áll
tanak rám. Lehetetlennek érzem, mennyire eladható „termék”.
közelebb Ágoston Péterhez?
hogy ilyen szerepkörben két ember
– És a színház?
– Nincs ilyen különbség. Zenés
között ne legyen valamilyen kémia
– Három évvel ezelőtt voltam szakirányon végeztem az egyetea színpadon, ha hitelesek szeretné- szerződtetett tag utoljára színház- men, de színész szakon, mindennek lenni. Az a fajta kémia viszont a ban. Ekkor megfogadtam, hogy a félét kell tudnunk játszani. Az a
testvéremmel nem tudna létre jönni. jövőben másként leszek színész.
feladat ragad meg igazán, amiben
– Volt már példa hasonlóra?
– Miben hisz most?
önmagamon keresztül tudok vala– Kati tag volt a Centrál Színház– Egyszerűbb inkább azt mon- mit megfogalmazni. Azt szenvedéban, ahol ment egy Woody Allen-da- danom, hogy miben nem hiszek. lyesen és vadul tudom csinálni.
rab, és szerelmespárt kellett volna Jelenlegi formájában nem hiszek
– A Mágnás Miska Baracs szejátszanunk. Mivel testvérek vagyunk, a társulati rendszerben, mert ez a repére jött Szegedre, de azóta egy
lemondtak rólam. Szegeden most konstrukció, amelyhez még mindig teljesen más előadásban, Orwell
számolnak ezzel. A felkérésnek is fogcsikorgatva ragaszkodik a szak- 1984 című disztópiájában is szere-

pet kapott. Milyen érzés részt venni
ebben a különleges darabban?
– A produkció egy nagyszabású
látványszínház. A három főszereplőn
kívül mindenki apró, zárt jelenetekben bukkan fel. Az én karakterem,
Syme, egy nyelvész. Feladata a nyelv
pusztítása és cenzúrázása. Neki kell
kiirtani azokat a szavakat, amelyek
használata nem kedvez a pártnak.
Nagy kérdés, hogy ő tényleg aláveti-e
magát ennek, vagy csak megjátssza,
miközben a lelke mélyén forradalmár.
– Mi foglalkoztatja még mostanában?
– Most kezdtem el próbálni egy
csodálatos szerepet Zalán Tibor El
kell mondanom című új darabjában,
a Rózsavölgyi Szalonban, Budapesten. Ezen kívül tíz futó színdarab
szövege van a fejemben. Szegeden
beugrottam az Illatszertárba, Árpád
szerepére. Így bizonyos értelemben
nekem ez is egy bemutató.
– Miben láthatják még ezenkívül a nézők az évad során?
– Játszom majd Peter Shaffer
Black comedy című vígjátékában,
továbbá Székely Csaba Mária országa című új színdarabjában is, melyet
Alföldi Róbert rendez jövő tavasszal.
– Van szerepálma? Vagy elfogadja azt, amit kiosztanak?
– Meghallgatom, hogy mit gondolnak rám osztani, aztán döntök.
Soha nem volt szerepálmom, de
egyre gyakoribb, hogy vágyódom bizonyos műfajok iránt. Nemrég a Tanulmány a nőkről című előadásban
hatféle karaktert kellett eljátszanom,
régóta vágytam már egy ilyen technikai kihívásra. Azután jött a Sándor
Mátyás, egy új magyar musical. Ebben az előadásban amint belépek a
színpadra, belenézek a partnerem
szemébe, és azonnal bele is kell szeretnem. Ezek a feladatok boldoggá
tesznek.
– Egymásba lehet szeretni másfél órára a színpadon?
– Én kicsit minden hölgypartnerembe beleszeretek. Az ember mély
titkokat képes felfedezni a másik

szemében a színpadon. Ha nem működik a kémia, az nagyon rossz, azt
csak túlélni lehet nekünk is, meg a
nézőknek is. Azt is tudni kell jól használni, ha az embernek rosszkedve
van.
– Mikor jó a rosszkedv?
– Ha az előadás előtt van. Az
semmiképp nem jelent jót, ha utána van. Fellépés előtt mostanában
egyre később megyek be a színházépületbe. Az érkezés és az előadás
kezdése közti időt egyre nagyobb
nyűgnek élem meg, és ez rosszkedvet okoz.
– És előadás után? Megy a lazítás?
– Na az nekem nagyon megy.
Budapesten, ha legördül a függöny,
többnyire mindenki siet haza. Vidéken leülünk egymással, kinyitunk
egy üveg bort, és beszélgetünk mindenről. Ez nagyon kell. Ha Szegeden
vagyok, csak azzal foglalkozom, ami
a színházhoz köt, Pesten már kora
reggel egy stúdióban állok és szinkronizálok, azután tízre hatalmas
dugókon keresztül átverekszem magam a városon, hogy odaérjek a próbára, utána vissza a stúdióba, este
pedig előadás. Mindkettőnek van
egy varázsa. A pörgésre szükségem
van, de reggel átsétálni a Tisza felett
a kutyámmal egy próba előtt páratlan jó dolog.
– Most kétlaki életet él?
– Budapesten élek, de Szegeden
van egy színészlakásom. Közben
rengeteget utazom másfelé is, a legtöbb időmet mostanában az autópályán töltöm.
– Ha nem dolgozik, ismerkedik
a várossal?
– Nem ismeretlen számomra
Szeged, hiszen már korábban is játszottam a szabadtéri játékokon. Az
az igazság, hogy irgalmatlanul szeretek enni és inni, és azt Szegeden
nagyon lehet. Tele a város gasztronómiai különlegességekkel. Nagyon
jó, hogy itt be lehet ülni jobbnál jobb
helyekre, és kedvesek az emberek,
mert ez nem mindenhol jellemző.
Rafai Gábor

Téma
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A munka világa Dobóczky Zsolttal

Légtornász

A

munka világa 2020 fotópályázatot az idén tizenegyedik
alkalommal írta ki a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szegedi fotográfus, Dobóczky Zsolt
képei közül négyet válogatott be a megmérettetésre a rangos
zsűri. A Légtornász, a Fellegekben és az Árnyjáték című felvételét az Etelka soron készülő Tiszavirág Sportuszoda építkezésén
készítette, a Vermeer laboratóriuma címűt pedig az ELI egyik
laboratóriumában, egy lézer beállítása közben.
A kiírásban a kamara így fogalmazott: a fotópályázat
célja az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek tevékenységének és
termékeinek művészi módon való megjelenítése. Ez magába foglalja a cégek mindennapi életének, az ottani munkafolyamatoknak a bemutatását. Célunk ráirányítani
a figyelmet a vállalkozások
értékteremtő, munkaadói
tevékenységére. Dobóczky
Zsolt többször szerepelt sikerrel a pályázaton: 2011ben a Móra Ferenc híd,
2015-ben pedig az ELI építésén készült képpel nyert
első díjat, továbbá 2014ben a szintén az ELI építésén
készült képéért különdíjat
Vermeer laboratóriuma
kapott.

Árnyjáték

„az Én zÖld
vÁrosom”
fotópályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának felhatalmazása alapján a Móra Ferenc Múzeum
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló
Fekete ház, 6720 Szeged, Somogyi utca 13. sz. (3837. hrsz.) alatti ingatlanrész ellenérték
fejében, licitálással történő, profilkötött (vendéglátói tevékenység folytatása)
BÉRBEVÉTELÉRE
a 2021. 01. 01. és 2025. 12. 31. közötti időszakra.
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű
gazdasági tevékenység folytatására jogosult.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérbe adandó területet a bemutatás időpontjában
megtekintse, és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg (vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja) aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

Bérlemény címe

Bérelhető
terület (m2)

Fekete ház
6720 Szeged,
Somogyi utca 13.
(Hrsz. 3837.)

260 m2 terasz,
122 m2 vendéglátó
egység

Nettó bérleti díj
alapár (Ft/hó)

620 000 Ft/hó

Pályázati alapár
emelésének
mértéke

50 000 Ft vagy

ennek egész számú
többszöröse

Fellegekben

Bemutatás
időpontja

2020. november
16–17., 14 óra

A pályázati dokumentáció 2020. november 9-étől 2020. december 3-áig kérhető
az info@mfm.u-szeged.hu e-mail-címen.

Nevezési határidő:
november 17.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Városkép és Piac K�.
meghirde� környeze�udatosság témában „Az én zöld városom” fotópályázatát.
Szeged város (elsősorban belvárosi) közterületeinek környeze�udatos megújulásáról,
a megszépült parkokról, terekről készült pályamunkákat várunk. Olyan fotókat,
amelyek megmutatják, hogy készítőinek mit jelent a zöld város, mit jelent SZEGED.

I. DÍJ: 50 000 Ft
II. DÍJ: 30 000 Ft
III.DÍJ: 15 000 Ft
További információ:

szvp.hu/fotopalyazat

NINCS
NEVEZÉSI
DÍJ!

A pályamunkákat a

fotopalyazat@szvp.hu

„ A fotópályázat a Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban
(TOP-6,3,2-16-SG1-2017-00004) projekthez kapcsolódik”

címre várjuk!
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Postabontás

Krumplivásár Kövéréknél

H

azánk bőven termi a kiváló virológusokat, futtballedzőket, stadionépítőket, ezt már eddig is tudtuk. Igaz,
hogy évente több ezer frissen végzett orvos
kezdi életpályáját az Európai Unióban, de
semmi gond, pszichiáterből terem idehaza.
Semjén Zsolt, akinek egyházi diplomája kicsit döcögősre sikeredett, most orvosi látleleteket oszt, nem emlékezve az orvosi titoktartásra, miszerint az ilyen súlyos anamnézist csak a szűk családi körrel szabad megosztani. Az orvosi titoktartás adatvédelem;
azt jelenti, hogy jogellenes, ha a betegekről,
megfelelő engedély nélkül, személyes adatokat közölnek arra illetéktelenekkel. Még az
érdeklődő hozzátartozóknak sem lehet információkat kiadni.

Kövér László házelnök rendreutasítja
Jakab Péter Jobbik-elnököt. Fotó: Jakab
Péter Facebook-oldala
De a fővadász merész ember, kormánybarát publicisták körében adott pszichológiai szakvéleményt. Gyurcsány Ferenc szerinte tehetséges őrült, az Országgyűlésben
pedig ma három pszichopata van: Jakab
Péter, Hadházy Ákos és Tordai Bence, ők
hárman orvosi értelemben véve is pszichopaták, következésképpen így is kell hozzájuk viszonyulni. Ha esetleg a bíróság kéri az
erre vonatkozó diplomáját, akkor sem hátrál
meg, hiszen magánvéleménye neki is lehet.
Igazsága, becsülete alig.
Szerencsére a Covid-háború nem az ő
reszortja, ott Orbán Balázs államtitkár már
bőszen leszerepelt jóslataival, a drága tisztifőorvos is csak a fentről kapott válaszokat
olvassa fel, saját véleménye nincs. Baj semmi, van hadsereg, mezei és parlagi főtisztek
bőven, jut belőlük egyetemre, kórházba, gyárakba. A Színház- és Filmművészeti Egyetem
ellen lövészezredest küldtek, de tűzparancsot
remélhetőleg nem fog kapni.
Kövér László viszont saját hadsereggel
őrzi a nemzeti cirkusz fegyelmét, sőt gondoskodik a választási előkészületekről is.
Kevesellte a Jobbik krumpliadományát,
hiszen Orbán Viktornak állandóan bővül a
családja, ezt a kis zsákot 4,4 millió forintos
csekkre váltotta: ebből száz forinttal számolva 44 ezer kiló, 20 kilós zsákokkal 220
ezer zsák választási krumplira fog telni. Sok
a billegő körzet, már látják: jobb félni, mint
megijedni.

Osztogatnak bőven lovag- és a tisztikeresztet boldog-boldogtalannak, 2016-ban
Bayernek, most Csizmadia Lászlónak, a
CÖF-vezetőjének és a zsidóellenességéről
hírhedté vált Raffay Ernő áltörténésznek.
Ezek az emberek sajtót, médiát, jutalmakat
kapnak.
Most számháború is zajlik, mennyi a
friss megbetegedés országosan. Komolyan
mondom, már senki nem hiszi el, hogy igazat mondanak. Valahogy úgy jönnek össze
a számok, hogy a vezér leszól: „Mennyi?”
„Harminckettő!” „Mi harminckettő?” „Mi
mennyi?” Hiába, már a KSH sem az igazi,
félrehallja a kérdést. Miért nem lehet városra lebontani, hol hányan kerültek veszélybe? Vagy kitör a pánik, mint a Vesztegzár
a Grand Hotelben című könyvben a megnyugtató szavakra? Most nincs vészhelyzet,
mondja az egyik főokos, mikor napi 2-3000
fő bizonyul fertőzöttnek, 200 felett a lélegeztetőgépesek száma, lassan és biztosan
közelít százhoz a naponta elhunytak száma.
Európai szinten rosszul teljesítünk, ha csak
a szeptember–októberi számokat nézzük.
Azért van, ahol Magyarország jobban teljesít, pl. az élelmiszerárak kifejezetten jól állnak. Nyugdíjasaink beérik a fél csirkafarháttal, gyümölcsöt csak akkor esznek, ha tavaly
sokat befőztek. Igaz, jön a beígért, általuk a
kormánynak megelőlegezett, kamatmentes
1,2 százalékos korrekció, s ha megérik, a
januári egynegyed havi plusz. Szállodaáraink megizmosodtak, mintha nyugati turisták
tolonganának a recepción. Nem csoda, hogy
unokáink tátott szájjal hallgatják a szakszervezeti beutalókról szóló meséinket.
Nem lesz más választás, a járvány nem
kegyelmez, az élet így vagy úgy, de le fog
állni. Ki kell mondani: ismét kijárási korlátozásra, idősávos vásárlásra, az iskolák bezárására és sokkal több tesztelésre van szükség. A gazdaság és az egészségügy közül az
utóbbit kell választani, ha túl akarjuk élni a
járványt, hogy maradjon ember, aki a gazdaságot – akár egy súlyosabb visszaesés árán
is – életre tudja kelteni.
Nincs az az ellenzéki politikus, aki a hatalom bukását kívánná az ország csődjének
árán. De abban is mind biztosabbak lehetünk, hogy ha így mennek tovább a dolgok,
a rendszert nem az ellenzék fogja megbuktatni, hanem önmaga. A vírus. Az a politika,
amely napról napra bizonyítja, hogy képtelen
a kormányzásra, nem találja a gazdaság és
a járvány közötti hajszálvékony utat. Kimenekíti alapítványokba az ebül szerzett vagyont, tömi a klientúra zsebeit, nem törődve
a valódi munkanélküliek megugró számával.
A focimeccs nem fertőző, a másként gondolkodás üldözendő. Viktorunk jobban fél a
politikai veszteségtől, mint a feláldozott emberektől.
Már csak abban reménykedünk, hogy mi
túléljük.
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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A butítás mindenekelőtt

B

izony-bizony, már 30
év telt el azóta, hogy
hazánkban megtörtént a társadalom politikai
és gazdasági átalakulása.
Beköszöntött egy új társadalmi rend, amely a politika és
más lehetőségek nagyjainak
határtalan hatalmat adott a
kezükbe. Azoknak, akik az
iskolapadból kinőttek, és
akiknek a hatalom az ölükbe
pottyant. Akiknek még alig
volt fogalmuk az élet rejtelmeiről, a tisztességes és becsületes munka és élet valóságáról. Ők néhányan lettek
az országos és helyi vezetők,
egyszóval: kiskirályok.
Igen, mert akkor a srácoknak még a mese csaknem többet mondott, mint
a valóság. Mert mi történt
1988–1989-ben? Övék lett
a világ – hitték. Hát ha nem
is teljesen, de úgy tűnik, Európa ezen pontján 93 ezer
négyzetkilométeren bizonyosan. Ahol ezek a fiatalok azt
hitték, súlyosabb esetekben
el is hitték, hogy a hatalmat
gyakorolják. Hogy hogyan,
arra bizonyítékok az elmúlt
évtizedek, de leginkább a
legutóbbi tíz év intézkedései.
Az eltelt időt nézve saj-

nálatosan azt kell mondjam,
hogy napjainkban sokkal bizonytalanabb az élet, mint
volt még a változás előtt. Úgy
is mondhatnám, hogy a sok
hazugsággal, korrupcióval
és egyéb haszontalanságokkal jól elszúrták az ország
irányítását, konszolidációját.
Mert napjainkban sokkal bizonytalanabb az élet, mint
volt 1989 előtt – hangsúlyozom már ki másodszor is.
Hogy miért? Mert több
lett a nagyon gazdag, és
sokkal több az egyre szegényebb. Az orbáni „nemzeti
és keresztény ügyek kormánya” alig tíz év alatt kizsige-

Egy kép,
két mondat

Az ősz ezer színében pompázik a víztorony az egykori dohány-, későbbi ruhagyár területén. A repkénnyel befutott
épületet bárki megcsodálhatja. Fotó: Szabó Luca

relte az ország lakosainak
legkevesebb 20-25 százalékát. Nem mintha a többiek
dúskálnának a javakban.
Akár azt is írhatnám: a srácok nemcsak felnőttek, hanem dörzsöltebbek is lettek,
mint előttük bárki más. Az
ügyesebbjei jól meg is szedték magukat. Mindennek
akár örülhetnénk is, ha nem
a társadalom rovására mennének a disznóságok. Miért
és hogyan kerül erre sor?
Az Orbán-kormány kétharmados többségének első
csapásai 2010-ben a médiát találták el. Ekkor hozták létre a Médiatanácsot,
amely hatósági feladatokat
is ellátott. Mi sem természetesebb, mint hogy a tanács
tagjai kivétel nélkül lojálisak
voltak a Fideszhez. Nemrégiben az EU a jogállamisági
jelentésében megállapította,
hogy a magyar kormány befolyást gyakorolt a médiára.
Aktuális példája ennek a
KESMA létezése. Magyarán:
közpénzből tartja el az ország a rezsim fenntartását
segítő pártállami médiát.
Persze ez ügyben is érkezett
Jávor Benedektől panasz
az EU-hoz, ugyanis az nem
közszolgálat, hogy a köztévé
pl. egyetlen párt érdekeinek
megfelelve teljesíti feladatait.
A Fidesz, amely korábban gyökeresen át akarta
alakítani a médiarendszert,
emiatt összeütközésbe került a versenyjogi és igazságügyi biztosokkal. Az eredmény: kreatívabb hozzáállás
a „bűn” elkövetéséhez. A
kormány és megmondóemberei, illetve a médiumai közötti kapcsolat nap nap után
tapinthatóbb lett.
Ja persze, mert ahová
csak a NER-hívek jutnak el,
ott nincs esély a változásra
és az igazságra.
A butítás mindenekelőtt.
Kutnyik Pál
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Díjazták a legjobbakat

Sportmix
ÚJABB FERTŐZÖTTEK. Ismét megjelent a koronavírus-járvány a MOL-Pick Szeged
kézilabdacsapatánál, ezért elhalasztották a múlt heti, Flensburg elleni hazai BL-meccset.
A szegediek harmadszor kerültek karanténba, mivel a
breszti BL-találkozó után három játékosnak lett pozitív a
tesztje. A fehéroroszoknál a
mérkőzés előtt több játékosról kiderült, hogy fertőzött, a
nemzetközi szövetség (EHF)
mégis játékra kötelezte a szegedieket. Emiatt a Pick közleményben tiltakozott. Mint írták, számukra az egészség a
legfontosabb, így a breszti események elfogadhatatlanok.
Megvizsgálják a jogi lépések
lehetőségét, és várják, hogy
az EHF milyen döntést hoz az
ügyben.
HÁROM MEGHÍVÓ. Gulyás
István szövetségi kapitány kihirdette a férfikézilabda-válogatott szűkített keretét az
Eurokupa meccseire. A MOLPick Szegedből hárman kaptak meghívót: Bodó Richárd,
Mikler Roland és Rosta Miklós. A május elejéig tartó sorozatban azok a csapatok indulnak, amelyek már kijutottak a következő Eb-re, ezért
nem vesznek részt a selejtezőben. A magyarok a szlovákokkal együtt, részben Szegeden
lesznek házigazdái a 2022-es
tornának, így a címvédő spanyolokkal, valamint a legutóbb
ezüstérmes horvátokkal játszanak jövő tavaszig.
EDZŐT VÁLTOTTAK. A másodosztályú Szegedi Női Kézilabda Egyesület közleményben tudatta: a klub vezetése
és Zubai Gábor vezetőedző
kiértékelték a csapat eddigi
szereplését, majd közös megegyezéssel arra a döntésre jutottak, hogy nem folytatják a
közös munkát. A klub már keresi azt a szakembert, akivel
folyamatos lehet a szakmai
fejlődés, illetve elérhetővé válnak a kitűzött célok.
VISSZAVONULT A CENTER. A korábbi szegedi vízilabdázó, Bujka Barbara bejelentette, hogy befejezte profi
pályafutását. A 34 éves, Európa-bajnok center édesapja 1989-től Németországban
vízilabdázott, ezért gyerekkorában ő is ott kezdte a sportágat, majd 2004 után megfordult a Dunaújváros, a Szentes, a Szeged és a FTC csapatánál, illetve Olaszországban,
Hollandiában és Görögországban. Legutóbb, tavaly
nyár óta az olasz Rapallo PN
együttesét erősítette.

Átadták a Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért elismeréseket
Kiosztották a hagyományos Szeged Sportolója és Szeged
Sportjáért díjat a városházán: előbbit Gardi Dominika görkorcsolyázó és Kis Máté Olivér ökölvívó, utóbbit Csiszér Előd
sportorvos és Protity Sándor labdarúgóedző vehette át.

A

hagyományosan tavasszal esedékes köszöntést a koronavírus miatt csak múlt csütörtökön tudta megtartani
Szeged. Idén is két remek
sportolót, illetve két, az
egész életművére joggal
büszke szakembert ismert
el a város, amelynek nevében Szécsényi Rózsa nyújtotta át az elismeréseket. Az
alpolgármester elmondta:
bár a járvány miatt a sportélet lelassult, ez semmit nem
von le a díjak értékéből, hiszen nem az évet értékelték,
hanem az eddigi időszak
munkáját, teljesítményét.

Gardi Dominika
A gyorsasági görkorcsolyázó
ötévesen kezdte a sportágat, majd a ranglétrát végigjárva érte el sikereit. Az
1000 métertől a maratoni
távig versenyez legszívesebben. Több alkalommal
választották meg az év sportolójának, Európa legjobbjai között tartják számon.
Többszörös utánpótlás és

felnőtt magyar bajnok, volt a
junioroknál Eb-ezüstérmes,
a junior Európa-kupában
három évig nem talált legyőzőre. A felnőttek között elért
világbajnoki hatodik helye a
sportág legértékesebb hazai
eredménye. Az SZTE Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar
hallgatója, tanulmányai mellett naponta kétszer edz,
tagja a válogatottnak.

Kis Máté Olivér veszi át a Szeged Sportolója elismerést Szécsényi Rózsától, az előtérben a másik díjazott, Gardi Dominika. Fotó: Iványi Aurél

Kis Máté Olivér
A 26 éves ökölvívó a megyei rendőr-főkapitányságon
dolgozik, bevetési járőrvezetőként. A küzdősportot
2007-ben kezdte K1-ben és
thai-bokszban, majd 2010ben érte el első sikereit: magyar bajnok lett mindkét szabályrendszerben. 2012-ben
a WAKO kick-boksz- és K1-világkupán bronzot, 2013-ban
ezüstöt szerzett. 2010 óta
foglalkozik ökölvívással, a
Szeged Boksz Club színeiben, 2015 óta profi. 2017ben és 2018-ban profi félnehézsúlyú magyar bajnok lett,
2018 óta a WBO világszer-

vezet interkontinentális bajnoka. Mindennap keményen
edz, hogy világbajnoki címmérkőzésen vehessen részt.

Csiszér Előd
2019-ben volt 50 éves a
sportorvosi
munkássága,
tudását számos sportágban kamatoztatta. 1969-től
1973-ig az SZVSE birkózóinál, 1971 és 1988 között a
Tisza Volán SC férfi kézilabdázóinál dolgozott, módszereit a válogatottnál is alkalmazta. 1979 és 2000 között
a Délép SC női tekecsapatánál járult hozzá a világsike-

rekhez. 1988-tól belekóstolt
a röplabdába, részese volt a
bajnokságot és kupát nyert
csapat stábjának. 2002től tavalyig a többszörös
BL-győztes férfi tekecsapat,
illetve a válogatott mellett
társadalmi munkában dolgozott. Aktív gyógyító, kórházi
munkássága mellett kilenc
éven át oktatta a testnevelőket, edzőket, sportvezetőket
az SZTE főiskolai karán.

Protity Sándor
Szegeden született, a Postásban kezdett játszani, 15
évesen bekerült a megyei I.

Bajnokhoz méltóan kezdett a Tisza SE
Sárosi Laura bemutatkozott a szegedi tollaslabdacsapatban
A várt magabiztossággal
kezdte a tollaslabda-csapatbajnokság 2020–2021es szezonját a címvédő
Goodwill Pharma Tisza Tollas SE: előbb a Fehérvár,
majd a Hajdúszoboszló ellen nyertek a hazai nyitányon.

aki a folytatásban az edzősködésre koncentrál. A helyükön a legmagasabban
jegyzett hazai tollaslabdázó,
a szegedieknél bemutatkozó
Sárosi Laura, valamint a saját nevelésű, utánpótlás-válogatott Bozsogi Mira kapott
lehetőséget. Sárosi sérülten

vállalta a játékot, ennek ellenére mind a négy összecsapását megnyerte női és
vegyes párosban.
Ami a meccseket illeti, a
várakozásoknak megfelelően két sikerrel kezdett a Tisza SE. A Fehérvár elleni volt
a nehezebb, 3–3-ig együtt

A

lig egy hónappal azután, hogy fennállása
során először elhódította az I. osztályú tollaslabda-csapatbajnokság aranyérmét, újra pályára lépett a
Goodwill Pharma Tisza Tollas SE. A címvédő hazai környezetben kezdte a 2020–
2021-es szezon alapszakaszát, az ellenfelek a tavalyi
bronzérmes Fehérvár BSE
és a Hajdúszoboszlói TSE
voltak.
A bajnokcsapatból ketten hiányoztak: Febby Angguni, valamint a játékosedző, Dian Ayu Mayasari,

A kék mezes Purwanto, Sárosi vegyes páros mindkét mérkőzését megnyerte. Fotó: Goodwill Pharma Tisza Tollas SE

haladtak a csapatok, az
utolsó három összecsapást
azonban behúzták a hazaiak, így alakult ki a 6–3-as
végeredmény. A Hajdúszoboszló könnyebb ellenfélnek
bizonyult, szettet sem veszítettek a 9–0-ra nyerő szegediek, akiknél a saját nevelésű, 16 esztendős Könczöl
Ádám is pályára léphetett,
amit győzelemmel hálált
meg. Az alapszakasz második fordulóját márciusban
rendezik, az érmek sorsa pedig a rájátszásban dől el.
Szintén
a
szegedi
Squash Club Szabadidőközpont adott otthont a III. osztály rajtjának, ahol a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE
második csapata ugyancsak
két sikerrel rajtolt. Az együttes tagjai: Muhari Márton, Fitor Gábor, Kóta Máté, Bába
Máté, Dudás Nelli, Bordás
Gyöngyvér, Pápai Luca, Tóth
Dóra.

osztályba. Edzőként végigjárta a szamárlétrát. A Délép
SC serdülőinél kezdte, majd
a korosztályos csapatokkal
foglalkozott a Szeol-Délép SCnél, 1985-ig. Az NB III-as SZVSE-nél volt pályaedző, később
a Szegedi Dózsa NB II-es és
NB III-as együttesénél segítette a stáb munkáját. 1986-ban
szakedző, 1989-ben az NB
I-es Szeged SC másodedzője
lett. 1999 óta az utánpótlásért dolgozik, idén ünnepli
edzői pályafutása 40. évfordulóját. Testnevelői hivatását semmilyen sportszakmai
felkérés érdekében nem volt
hajlandó feladni.

Remekeltek
a SZUE úszói

A

Haász
SZUE
két
arany-, két ezüst- és
három bronzéremmel
zárta a debreceni hosszútávúszó medencés országos
bajnokságot. A nőknél kétszer is két szegedi volt a dobogón: Olasz Anna 10 ezer,
Vas Luca 5000 méteren lett
hazánk legjobbja, emellett
egy ezüstöt és bronzot is begyűjtöttek; a rövidebb távon
komoly csatát vívtak. A korosztályos megmérettetéseken is remekeltek a szegedi tehetségek: Fábián Bettina 5000 és 1500 méteren
bronzérmes lett az U16–
U17-es mezőnyben, míg az
U18–U19-esek között Fábián Milán a dobogó második
fokára állhatott fel 10 ezer
méteren. A vezetőedző, Gellért Gábor minden versenynap végén elégedetten nyilatkozhatott, ami nem csoda: a négy szegedi versenyző
összesen hét érmet szerzett,
illetve minden számban javított a tavalyi eredményén.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK október 24-én:
Sebő Gábor és Yun Seonhee,
Börcsök Norbert István és
Bódi Andrea Erzsébet, Molnár László és Nagymihály
Anikó, Hódi Ákos és Nagy
Eliza Katalin, Veres Kálmán
Gyula és Kövér Erika, Elek
Gábor és Szabó Viktória Hilda, Jeddi Ágost és Tóth Kit-

ti Karolina, Ladányi László
és Dér Szilvia, Zsótér Dániel
és Eperjesi Dorina, Szűcs Tamás és Béleczki Petra, Haska Szabolcs Csaba és Csikós
Tímea, Karanyicz Richárd és
Vadászy Anikó.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Nemesszeghy Balázsnak és
Nagy Enikőnek 2020. 10.

Képviselői fogadóóra
NOVEMBER 11., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 17.00
óra (Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.);
17.30 – 18.30 óra (Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola,
Szabadkai út 3.)
Szécsényi Rózsa és Szénási Róbert: 16.00
óra (SZSZC József Attila Ált. Iskolája és Szakiskolája, Balatoni utcai telephely, Balatoni

05-én Zalán, Jambrik József
Krisztiánnak és Foki Biankának 2020. 10. 07-én Júlia,
Szabó Rudolf Ferencnek és
Sándor Zsófiának 2020. 10.
23-án Rudolf Gyula, Kunos
Ádámnak és Nedényi Fanninak 2020. 10. 24-én Janka
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

utca 11.); 16.30 óra (Nádas presszó, Tölgyfa u. 12.).
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00
óra (Jelzett időponton belül elérhető a
30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Mihálik Edvin: 17.00 – 18.00 óra (Odesszai
Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 – 17.30 óra (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség, Negyvennyolcas u. 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
hűvös, őszi idő
November November November November November November November
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Gomolyfelhős
13/3

Gomolyfelhős
13/4

Ködös

Ködös

Ködös

12/3

14/3

Rezső,
Zsombor,
Amaranta Kolos

Tivadar,
Nátán

Réka,
Ariel

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

12/5

Változékony
11/4

Változékony
10/2

Márton,
Bartos

Jónás,
Renátó

Szilvia,
Kilián

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

Szeretne 2 belépőt nyerni a vadasparkba? Játsszon velünk! 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: november 11. A nyerteseket
e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Gyálaréten van Magyarország legmélyebb pontja. A nyertes: Péva Sándor. Gratulálunk!
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Programajánló

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Valaki megpróbálja rávenni pénzügyi befektetésre, ám ön ódzkodjon
ettől. Saját céljait kövesse, mert
csak így lehet sikeres. A hét
közepén szervezzen a párjával
közös programot.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Gondjait ossza meg a barátaival, és fogadja meg a
tanácsaikat. Titkait tartsa
meg magának, hasznukat veheti az üzleti életben. Úgy érzi,
kapcsolata túl bonyolult, talán
ön az oka ennek.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Menni vagy maradni –
ez a hét kérdése az
ön számára, akár a
magánéletről, akár a munkahelyről van szó. A döntéssel
várjon, mert még nem lát
tisztán.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ön körül mindenki boldognak tűnik, ám nem
biztos, hogy ez így is van.
A héten magára figyeljen, és
arra a személyre, aki iránt
komoly érzelmeket táplál. Ne
habozzon, hívja randevúra –
bátraké a szerencse!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Elemző
képességének köszönhetően a héten hamar
rájön, hogy valaki be akarja
csapni. Szakítson meg minden
kapcsolatot ezzel a személlyel!
A hétvégét töltse a szerelmével,
van mit megbeszélniük.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) A hét eleje a munka és a pénz jegyében
fog telni. Egy ismerőse
vállalkozni szeretne önnel,
ne utasítsa el azonnal az
ajánlatát! Ha családja támogatását is élvezi, bátran vágjon
bele.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) A héten sokan
kérnek segítséget öntől,
de válogassa meg, hogy
kinek mond igent. Munkahelyén ne féljen kifejteni a
véleményét, meg fog lepődni,
milyen sokat értenek egyet
önnel – akár a főnökei közül is.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Végre hagyja
abba az álmodozást,
és kezdjen hozzá tervei
megvalósításához! A párjával
szövetkezve a határ a csillagos
ég. Azért hagyjanak időt a
kikapcsolódásra is, a hétvégét
töltsék munka nélkül.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Túl sok mindent
szeretne a héten kivitelezni – állítson fel
fontossági sorrendet! Figyeljen az önt körülvevő emberekre
is, mert néhányuknak nagy
szüksége lehet most a segítségére. Mozogjon többet a
szabadban!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Az elmúlt időszakban karrierje került a középpontba – döntenie kell,
merre menjen tovább! Figyelje
az ön körül zajló dolgokat, a
válasz a kérdéseire ezekben
rejlik. Szabad idejét töltse
szerelme társaságában.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
A héten valaki megpróbálhatja kihasználni a
jóindulatát.
Hallgassa
meg, de utasítsa el! A
munkájában sikerekre számíthat, ami anyagiakban is
megmutatkozik. Ez jó hatással
lehet a magánéletére is.
HALAK (II. 20–III. 20.)
A hét elején elveszettnek
érezheti magát. Ahelyett, hogy elmerül a
gondolataiban, kiránduljon
egy nagyot valamelyik folyó
partján, szerettei társaságában.
Most ne a munkába fektesse
összes energiáját.
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Szeged régen

A KÉP 1931-BŐL VALÓ, A NAGYPAPÁM, RADÓ GÉZA (1878–1956) BALRÓL A MÁSODIK, KOPASZ ÚR. Ez az ő fotója volt, amelyet én őrzök tovább az utókornak – írta olvasónk, Bácskai Éva. Színházi körökben mozgott, egyik legjobb barátja volt Rónai Imre, akinek színészi jubileumán készült
a felvétel. A korabeli lapok azt írták: „Meleg, elérzékenyült tapsokkal ünnepelt a zsúfolásig megtelt színház közönsége egy derék színészt, aki 30 évet
töltött el a pályáján. Szombaton este Fall Leó operettjében, A jókedvű paraszt címszerepében játszott.” Megemlítik, hogy a „rendezés Sziklai érdeme,
és sokoldalú figyelme különösen a második felvonás zajos, élethű képében tette változatossá az operettet. Kitűnő, aranyos humorú volt Herczeg, szintén pillére az előadásnak Patkós Irma, akinek a jókedve átragadt a nézőtérre, és Kiss Manyi bájossága…”
A fotó érdekessége, hogy elöl világos ruhában Kiss Manyi látható, mellette a nővére, Kiss Icu áll, Rónai Imre pedig balról, az asztal mellett.

Programok

FEKETEFEHÉREK
Helyszín: Petőfitelepi Művelődési Ház.
Időpont: november 13-ig.
Munkatársunk, Szabó Luca
fotóriporter kiállítása.
NAGY SZENES-GÁLA
Időpont: november 8., vasárnap, 19 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont.
Interaktív zenés műsor Szenes Iván slágereivel a Mo-

narchia Operett sztárjainak
előadásában.
Csaknem
kétezer dalszöveget írt, az
egész ország, szinte minden korosztály ismeri és
dúdolja még ma is a Nemcsak a húszéveseké a világ,
a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Kislány
a zongoránál, a Találkozás
egy régi szerelemmel, az
Úgy szeretném meghálálni,
a Kicsi gyere velem rózsát
szedni, a Mindenkinek van

egy álma című örökzöldeket.
Több mint száz színdarabot,
filmet, rádió- és tévéjátékot mutattak be a verseivel, illetve az átdolgozásában.
RAY COONEY: PÁRATLAN
PÁROS
Időpont: november 12., csütörtök, 19 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont.
Mary izgatottan várja haza

wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt,
aki túl sokat késik. Az as�szony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hátha
hitvesének baja esett. Nem
messze tőle, úgy négy és fél
percnyi autózásra, Barbara
izgatottan várja haza richmondi otthonába férjét, John
Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért
úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hátha hitvesének
baja esett… Ezzel pedig megkezdődik a kalamajka. A férj,
John ugyanis egy és ugyanaz
a személy, és régóta éli kettős életét, amely most ös�szedőlni látszik; John ugyanis egy idős hölgy segítségére
sietve balesetet szenved, és
a kórházban nem a megfelelő lakcímét adja meg.

CSERFALVI IBOLYA FRAKTÁLGRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
Időpont: november 14.,
szombat, 17 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont.
A kiállítás november végéig
látogatható a Szeged teremben.
MAGIC SHOW 2.
Időpont: november 15., vasárnap, 17 óra.
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont.
Ismét Szegedre érkezik megújult előadásával Magyarország leglátványosabb országjáró bűvész- és illúzióshow-ja!
A KIS BOSZORKA
Időpont: november 8., vasárnap, 11 óra; november
14., szombat, 17 óra; november 15., vasárnap, 11
óra.
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház.
Gyermek bábelőadás sok
varázslattal egy fiatal boszorkányról, aki csupa jót
tesz az őt körülvevő városi
emberekkel, és csak a velük gonoszkodókkal szemben engedi meg magának a
csínyt.

