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3.

Egészség
és gazdaság
Lakner Zoltán
politológus, a Jelen című közéleti hetilap főszerkesztőjének
jegyzete.

6.

Szívhasadás
Felfedte magát
lapunknak a
szegedi ügyvéd,
aki álnéven írta
meg első regényét. Vele beszélgettünk.

Fegyelmezettek a szegediek
Rendkívüli pandémiás menetrend szerint járnak a buszok, villamosok és trolik

F

egyelmezettek a szegediek, betartják a maszkviselési szabályokat, így
vigyáznak magukra
és egymásra. Szerdától nyári, tanszüneti menetrenden
alapuló rendkívüli pandémiás menetrendet vezettek
be minden vonalon az SZKT-nál és
a Volánbusznál. A
veszélyhelyzet kihirdetése és a kormányzati intézkedések, a kijárási tilalom, az ingyenessé tett parkolás, a A maszkviselés szabályait a rendőrség és a katonaság ellenőrzi.
középiskolák és a A szabálysértési törvény alapján a rendőrség dönt a pénzbírság kiszafelsőoktatási intéz- básáról. Fotó: Szabó Luca
mények
digitális
oktatásra, valamint számos munkáltató táv- si tilalom időszakában este nyolctól tíz óráig
munkára való átállása miatt jelentősen le- 20-30 perces ütemben, míg este tíz órától
csökkent az utasforgalom.
üzemzárásig 30 perces ütemben indulnak
A villamosok és a trolik teljes egészében a járatok. Bővebb információ a szolgáltatók
a nyári menetrend szerint járnak, de a kijárá- (szkt.hu és volanbusz.hu) honlapján.

Tájékoztatókampányt
indított az önkormányzat
a levegőminőség javításáért

A rossz fűtési módok súlyosan károsítják a környezetet!

– Azt a közös célt tűztük ki
magunk elé, hogy Szeged
lesz Magyarország legzöldebb és legegészségesebb
nagyvárosa. Ennek megvalósításához kiemelt figyelmet kell fordítanunk a levegő tisztaságára. Az elmúlt
évek önkormányzati fejlesztései jelentősen csökkentették a szegedi levegő terhelését – mondta kampányindító
sajtótájékoztatóján
Mihálik Edvin. A Zöld Város
programért felelős tanácsnok hangsúlyozta: a fűtési szezonban drasztikusan
növekszik a légszennyezettség.
Bővebben az 5. oldalon

7.

Honfoglalás
Munkácsy Mihály festményének történetét
mutatja be a
Móra Ferenc Múzeum. Interneten
is elérhető.

10.

A vírusról
Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick
Szeged spanyol
vezetőedzője:
„Egy nap véget
ér ez a rossz
álom.”

Botka: A kormány már több mint
4 milliárd forintot vont el Szegedtől
Botka László szerint életszerűtlen lett volna utcákat és
tereket kivenni a kötelező maszkviselésből Szegeden. A
polgármester a Szeged Televíziónak adott interjúban azt
is elmondta: Szeged költségvetésében eddig összesen 8,3
milliárd forint kárt okozott a koronavírus-járvány. A veszteség több mint fele, 4,2 milliárd forint kormányzati elvonás.
Ennek ellenére az önkormányzat a felére csökkenti azoknak a vendéglátó-ipari egységeknek a bérleti díját, amelyek ingatlanjaikat a várostól bérlik.
– Nem várható el az emberektől, hogy térképpel a kezükben mászkáljanak, hogy
melyik „maszkos utca”, és
melyik nem, ezért egészségügyi, rendvédelmi és közigazgatási szakemberekkel
egyeztettem, és egyöntetűen az volt a vélemény, hogy
a közterületi maszkviselés
csak akkor lehet hatékony,
ha az Szeged egész területére kiterjed – mondta Botka László a Szeged Televíziónak adott interjújában.
A polgármester elmondta,
hogy néhány napja részletes

tájékoztatást kapott a városi
rendőrkapitánytól a maszkviseléssel kapcsolatos rendőri ellenőrzésekről, és országos összehasonlításban
is példamutató a szegediek
fegyelmezettsége. Bízik benne, hogy ez a továbbiakban
is így marad.
Felhívta a figyelmet, hogy
a szakértők szerint a korlátozó intézkedések hatása
két-három héttel később
jelentkezik, így döntse el
mindenki, megkésettek-e a
mostani kormányzati intézkedések, vagy sem. A pol-

gármester szurkol annak,
hogy hatásosak legyenek a
november 11-én bevezetett
kormányzati szigorítások.
– Az elmúlt hónapokban
nem egy esetben fordult
elő, hogy száznyolcvan fokos fordulat következett be
a kormány hozzáállásában
és kommunikációjában a járványügyi védekezés kapcsán. Tavasszal hetekig, hónapokig hallgattuk kormányzati tisztviselőktől, hogy a
maszk nem megoldás – sőt
Müller Cecília országos tisztifőorvos egy alkalommal azt
mondta, egészséges embereknél a maszk még kártékony is lehet. Ehhez képest,
nagyon helyesen, eljutottak
odáig, hogy a maszkviselés –
amíg nincs vakcina – talán az
egyik legfontosabb védekezési eszköz – emlékeztetett
Botka László.
Folytatás a 3. oldalon

Móra-park: csobogótól a vízjátékshow-ig

Móra-parki szökőkút. Csobogó az 1950-es évek elején, valamint zenés fény- és vízjáték a próbaüzem alatt 2020-ban.

A

Móra-park mindig is közkedvelt hely volt a szegediek és
a városba látogató vendégek körében. Már a harmincas
években arról írt a helyi sajtó, hogy a kultúrpalota előtt
szép kis parkot létesített a város, ahol szökőkút csobog, és gondozott sétautak gyönyörködtetik az embert. Idén elbontották a
Móra-park elavult szökőkútját, és többfunkcióssá tették a múzeum előtti teret. A megújuló, függesztett burkolatú látvány-

szökőkút víztakarékos, visszakeringetős rendszerű vízgépészeti berendezéssel működik. A dinamikus vízkép miatt a szegedi szökőkút egyedülálló lesz Európában. Az új szökőkút három
üzemben működik majd: feszített víztükör, zenés fény- és vízjáték; víz nélkül pedig közösségi térként, rendezvénytérként is
funkcionálhat a sakktáblamintás felület.
Szökőkúttörténet régi fotókkal a 8. oldalon
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Orbán: Ausztria a mi laboratóriumunk Pluszfeladatok – kevesebb pénzből
Ausztriában 24 órás kijárási tilalmat rendeltek el, bezártak
az üzletek, óvodák és iskolák, tesztelik az egész lakosságot
Orbán Viktor többször is
elmondta, hogy Ausztria
„a mi laboratóriumunk”,
az ott bevezetett lépések
Magyarország számára is
például szolgálnak. Ausztriában súlyos szigorításokat
vezettek be keddtől, mert
a korábban életbe léptetett
korlátozások nem lassították a vírus terjedését.

A

usztriában december
6-áig egész napos kijárási tilalmat rendeltek el, csak meghatározott
esetekben, nyomós indokkal (munkavégzés, bevásárlás) lehet elhagyni a lakást.
Bezárták az üzleteket, csak
az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a trafikok, a bankok és a posták maradhattak nyitva. Bezártak a fodrászok és a kozmetikusok,
csakúgy, mint az óvodák és
az iskolák, s teljesen átálltak
a digitális oktatásra. Az óvodákban és az iskolákban indokolt esetben igénybe vehető maradt a gyermekfelügyelet. Minden munkahelyen a home office-ra kellett

átállni, ahol ez lehetséges.
Ausztriában a kereskedők –
ágazattól függően – 20–60
százalék közötti állami kompenzációra számíthatnak a
bevételkiesés miatt.
Sebastian Kurz kancellár
bejelentette: Ausztria a kijárási korlátozások feloldása
után, december 7-étől Szlovákiához hasonlóan tömeges
tesztelésbe kezd. (Szlovákiában az egész lakosságot letesztelték. A szlovák miniszterelnök azt hangsúlyozta: ez
a legfontosabb egy járvány
idején – minél gyorsabban minél több fertőzöttet azonosítani, akik karanténba mennek,
és nem fertőznek meg további

százakat vagy ezreket. Akinek
pozitív lett a tesztje, annak a
vele egy háztartásban élőkkel
együtt karanténba kellett vonulnia 10 napra.)
Az osztrák kancellár azt
mondta, hogy december
7-től elsőként a tanárokat
fogják letesztelni antigén
gyorstesztekkel, majd az
egész lakosságot, még karácsony előtt. Így szeretné elérni, hogy az idei karácsony a
„lehető legbiztonságosabb”
legyen. Ausztriában a tömeges tesztelés logisztikai feladatait már a héten elkezdték előkészíteni a szövetségi
tartományok és a rendvédelmi szakemberek.

Szlovákiában a pedagógusok
jutalmat kapnak a munkájukért
Szlovákiában a pedagógusok jutalmat kapnak a járvány idején végzett munkájukért. Az oktatási miniszter
elmondta: 78 ezer oktatásügyi alkalmazott kap pénzjutalmat a decemberi vagy a januári fizetése mellé. Ez
a pedagógusokon kívül az iskolák más alkalmazottait
is érinti. Tizenegymillió eurót (4 milliárd forintot) különítettek el erre a célra.

Szabó Sándor szerint a kormány padlóra küldi az önkormányzatokat
Két olyan intézkedést – az
ingyenes parkolás és a többletjáratok biztosítása a közösségi közlekedésben – is
hozott a kormány, amely komolyan sújtja az önkormányzatok költségvetését. Szabó
Sándor, Szeged szocialista
országgyűlési
képviselője
ezekről kérdezte a Miniszterelnökséget a parlamentben.
Orbán Balázs államtitkár viszont nem válaszolt érdemben a kérdésekre.
Szabó Sándor felszólalásában emlékeztetett arra, hogy
a kormány intézkedései közül az ingyenes parkolás bevezetése és a közösségi közlekedés kapacitásnövelésének előírása komolyan érinti
az önkormányzatok költségvetését. Elmondta: a vidéki városok közösségi közlekedésére
szánt kétmilliárd forintot nem
kapták meg az érintettek, az
belekerült a járványügyi alapba. Kifogásolta, hogy a kormány nem biztosított forrást a
járványügyi intézkedésekhez.
Szerinte ezzel teljesen padlóra küldik az önkormányzatokat.

Szabó Sándor a parlamentben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
A
képviselő
közölte,
hogy három önkormányzati szövetség is úgy látja: a
gépjárműadó elvonása és
a szolidaritási hozzájárulás
megemelése azt jelenti, hogy
a 3200 önkormányzatból
2300-nak semmilyen bevétele nem lesz.
Orbán Balázs, a Miniszter-

elnökség parlamenti államtitkára válaszában elmondta,
hogy 2010 után csökkent az
önkormányzatok
feladata,
és ennek köszönhetően nőtt
a bevételük. Úgy vélekedett:
nem lesz olyan önkormányzat, amely adott esetben ne
tudna pluszforrásokat kérni a
Belügyminisztériumtól.

B. Nagy László tudta, hogy Szeged rosszul jár
A szegedi fideszes országgyűlési képviselő megszavazta, hogy százmilliókat vegyenek el a várostól
Átalakította a kormány a víziközmű-szolgáltatók adózási rendszerét,
amely előtt értetlenül áll a vizes szakmákat tömörítő szövetség. Kedden megszavazták a nagyvárosi vízművek közműadójának emelését. A
törvénymódosítást benyújtók között volt B. Nagy László is. A szegedi fideszes országgyűlési képviselőnek is „köszönhető”, hogy megemelték
a nagyobb települések vízvezetékei után fizetendő közműadót. Szegedtől százmilliókat vettek el.

A

közműadó 2013-as bevezetése óta 110 milliárd 500
millió forintot fizetett be a
víziközmű-ágazat a költségvetésbe; ha ezt az összeget egy évre vetítenénk, akkor a tavalyi engedélyezett árbevételük 42 százaléka lenne az adókötelezettség mértéke.
Az új szabályozás a nagyobb
települések víziközmű-szolgáltató-

554 millió forint extra
terhet ró csak a Szegedi Vízmű Zrt.-re.
in vasalja be az adómilliárdokat. A
kormány összességében egy adóforintról sem mondott le, csak a nagyobbaktól szedi be a pénzt. A gond
csupán az, hogy a törvénybe foglalt
fideszes javaslat épp azokat az
egyébként is kifosztott, nagyobb önkormányzatokat sújtja, amelyeknek
a legtöbb feladatuk van a koronaví-

rus-járvány idején. Szeged is ilyen.
A mások mellett Szeged fideszes
országgyűlési képviselője, B. Nagy
László által is jegyzett javaslat 554
millió forint extra terhet ró csak a
Szegedi Vízmű Zrt.-re 2021-ben. Mivel a vízműtársaság 51 százalékos
tulajdonosa a szegedi önkormányzat, az adóemeléssel több mint 280
millió forintot szivattyúznak át a város pénztárából az államkasszába.
A fideszes javaslat – az igazságosság nevében – sávosította és az
adott területen értékesített vízmen�nyiség figyelembevételével igazította ki a közművezeték hossza alapján fizetendő közműadót.
Istókovics Zoltán, a Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója a szeged.
hu-nak elmondta: a társaság 695
kilométernyi ivóvízvezetéket és 572
kilométernyi
szennyvízcsatornát
üzemeltet, s ezek után 125 forintot
adózik méterenként. Az idén 158

Szövetség levelet írt
a döntéshozóknak.
Ebben a szakmai
szövetség arra figyelmeztetette a törvény
elfogadása előtt a
módosító indítványt
benyújtó képviselőket, hogy a szektor
már a 24. órában
van, amúgy is az ellehetetlenülés szélén állnak, ezért a
sarcolás helyett, ami
a szolgáltatás ös�szeomlásához vezethet, azt javasolják,
hogy mentesítsék a
B. Nagy László. A szegedi fideszes országgyűlési szolgáltatókat az adó
képviselő elmondta: az nem volt tárgya a módosí- megfizetése alól: „Jetásnak, hogy az adó sok vagy kevés.
len helyzetben csak
az adhat megoldást,
millió forint adót fizettek, ami 554 ha a teljes víziközmű-ágazat menmillió forinttal lesz több.
tesül a közműadó megfizetése alól,
Mivel a Szegedi Vízmű Zrt. nye- akár oly módon, hogy a befizetendő
resége tavaly 525 millió forint volt, adót – ellenőrzött módon – kizáa cég egyetlen tollvonással veszte- rólag működtetési költségekre a
séges lehet jövőre. – Kevesebb jut szolgáltatók visszaforgathatják, és
majd mindenre, így értelemszerűen béremelésre, karbantartásra, felkarbantartásra és fejlesztésre is – újításokra, pótlásokra fordítják” –
tette hozzá Istókovics Zoltán.
írták.
Az ügyben a Magyar Víziközmű
B. Nagy László, Szeged fide-

szes országgyűlési képviselője a
szeged.hu-nak nyilatkozva azt
mondta: „most kell, hogy helyreigazodjon a rendszer”. Elmondta: az
adóbevétel tömegének csökkentésére nincs akarat és szándék, de a
módosítással igazságosabb rendszer alakul ki. Amikor a szeged.hu
felhívta B. Nagy figyelmét arra, hogy

A vízügyi szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy
a nagyvárosi szolgáltatók
adóterhének növelésével a
Fidesz-kormány a víziközmű-szolgáltatás
összeomlását kockáztatja, ami nagy hiba
járvány idején.
a város, amelynek több kistelepülés
mellett ugyancsak országgyűlési
képviselője, százmilliókat veszít a
javaslat miatt, azt felelte: a nagyvárosok nem járnak jól, de a kisebb
települések szolgáltatói levegőhöz
jutnak. Hozzátette: az nem tárgya
ennek a javaslatnak, hogy az adó
sok vagy kevés.
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Botka László: A kormány már több mint
4 milliárd forintot vont el Szegedtől
Folytatás az 1. oldalról
otka László polgármester helyesli, hogy
a kormány bevezeti a gyorstesztet az oktatási intézményekben, igaz,
azt továbbra is furcsállja,
hogy amikor Karácsony Gergely főpolgármester javasolta ezt, akkor a Fidesz-média miért támadta. Ugyanakkor a polgármester leszögezte: – Van ideje a közös
küzdelemnek a vírus ellen,
ez van most, és megvan az
ideje annak is, amikor majd
végig kell gondolnunk, ki mit
tett felelősen, vagy nem tett.
Én azt gondolom, hogy a járvány közepén az önkormányzatnak együtt kell dolgoznia
a kormánnyal és mindenkivel azért, hogy megvédjük
a magyarokat, megvédjük a
szegedieket. Szeged sikeresen vette a járvány első hullámát – hangsúlyozta Botka László, majd arra kérte a
szegedieket, viselkedjenek
felelősen, mert „mindenki felelős magáért, és min-

B

Botka László polgármesterrel Balogh Judit hírigazgató beszélgetett a Szeged Televízióban. Fotó: Iványi Aurél
den szegedi felelős minden
szegediért”. Elmondta, hogy
részletes adatokat ő sem ismer, de ha ismerne, akkor
sem hozhatná azokat nyilvánosságra; azt azonban kijelentette, hogy „a tavasszal
ellentétben itt van a járvány,

Botka László hangsúlyozta: agyament javaslat az iparűzési adó elvételének ötlete. – Az önkormányzatok
lényegében az iparűzésiadó-bevételeikből finanszírozzák a kötelező feladataikat: a közösségi közlekedés,
a bölcsődék és óvodák, a szociális és kulturális intézmények működését, fenntartását. Ezt a gyakorlatot a
Fidesz-kormány alakította ki. Ha a javaslat valóra
válna, akkor két hónapon belül be kellene zárni a
bölcsődéket és óvodákat, a szociális és kulturális intézményeket, és nem működne Szegeden a közösségi közlekedés sem. Ez egy kormányzati provokáció –
hangsúlyozta a polgármester.

és tömeges megbetegedés
van Szeged városában is”.
Azt gondolja, a nagy számok
törvénye alapján szinte minden szegedi családjában
vagy ismerősi körében kell
lennie érintett, beteg vagy
fertőzött személynek. A polgármester kérte a szegedieket, továbbra is mutassunk
példát magunknak és az
országnak.
Botka László elmondta,
hogy Szeged költségvetésében eddig összesen 8,3
milliárd forint kárt okozott a
koronavírus-járvány.
– Ennek több mint fele,
4,2 milliárd forint, kormányzati elvonás. Az elmúlt hetekben nem a bezárások, a
gazdaság korlátozása és a
bevételkiesés okozta a hiány növekedését, hanem az,
hogy szinte minden héten
„ajándékba kapott” az önkor-

Szeged eddigi veszteségei a koronavírus-járványban
(2020. március 11. – november 18.)
Városi cégek, intézmények bevételkiesése:

4,1 milliárd forint

Kormányzati elvonás:
• Elvont gépjárműadó:
• Elvont óriásplakát-adó:
• Elvont idegenforgalmi adó:
• Iparűzésiadó-bevételkiesés:
• Közterület-használati díj bevételkiesés:
• Elvont tömegközlekedési támogatás:
• Elvont repülőtér-működtetési támogatás:
• Megemelt víziközműadó:

4,2 milliárd forint
500 millió forint
63 millió forint
220 millió forint
2,4 milliárd forint
78 millió forint
328 millió forint
35 millió forint
550 millió forint

Forrás: SZMJV Önkormányzata
Szegedi Tükör-grafika

Vélemény

Egészség és gazdaság

M

Botka László:
Ez kormányzati provokáció

Összesen:

3

8,3 milliárd forint

mányzat egy-egy kormányzati
elvonást. Elvette a kormány
azt a 328 millió forintot,
amivel a közösségi közlekedés fenntartását támogatta.
Megjelent az a törvényjavaslat, amellyel a kormány
a közműadót változtatná
meg. Ez több mint félmilliárd
forint bevételkiesést jelent
a város költségvetésének.
Mindeközben a legtöbb uniós országban a kormányok
plusztámogatásokat nyújtanak az önkormányzatoknak.
Németországban például 80
milliárd eurónyi kormányzati
támogatás érkezett önkormányzatokhoz, és azokon keresztül az emberekhez. Úgy
látszik, a kormány kétfrontos
háborút folytat: harcol a járvány ellen és az önkormányzatok ellen is – jegyezte meg
Botka László. A polgármester
az extra kiadások és a veszteségek között említette az
elvont közösségi közlekedési
támogatást, az elvett gépjárműadót, az ingyenessé tett
parkolást és a szegedi gazdaság veszteségeit is. Eddig
félmilliárd forintba kerültek
a védelmi intézkedések
Szegeden, ezek többségét
járatsűrítésekre, a városi
intézmények és cégek, a tömegközlekedési járművek
fertőtlenítésére és védelmi
felszerelések
vásárlására
költötte az önkormányzat.
Botka László a műsorban
jelentette be: az önkormányzat a kormányrendelet alapján bezárt 94 vendéglátó-ipari egységnek elengedi a rájuk
vonatkozó bérleti díj felét a
várostól bérelt ingatlanok
után.

ire ez a cikk megjelenik, egy hét van már a hátunk
mögött az újabb korlátozó intézkedések bevezetése óta. A sok nehézséget okozó esti kijárási tilalom
nem teszi ugyan lehetetlenné (sokunk) napi életét, de hogy
egyszerűbbé sem, az egészen biztos. Nehéz elviselni, hogy
a járvány miatti aggodalom és a találkozásokról való lemondás ismét a hétköznapok részévé vált.
Ennyi idő után még nem lehet kijelenteni, sikerül-e az
intézkedések révén a görbe lelapítása – a tavaszi periódus
egyik leggyakrabban használt kifejezését őszre szinte elfeledtük –, időben jöttek-e a korlátozások ahhoz, hogy az egészségügy túlterhelését meg lehessen akadályozni.
Merthogy, miként a Magyar Orvosi Kamara közleménye
fogalmazott, „egy ágy nem lesz intenzív terápiás ágy attól,
hogy betoljuk egy Intenzív osztály feliratú ajtó mögé”. Az
erőforrások korlátozottak azokban az országokban is, ahol
(innen nézve) példásan működik az egészségügy, csak ott a
terhelési plafon magasabban húzódik. A magyar kormányfő
meggyőződése az, ami mindig, hogy ő időben és jól cselekedett. Pontosan ez az, amit most még nem tudunk, habár
épeszű ember pártállásra való tekintet nélkül ebben reménykedik.
Ugyanis életekről van szó: az életben maradásról, az
egészségben élt élet esélyéről, valamint a megélhetés biztonságáról – legalábbis arról a szintjéről, amelyet a magyar
társadalom nagy része alapállapotban tapasztal.
Az egészség és a gazdaság szembeállítása az elmúlt hónapok egyik leginkább félrevezető közhelye. Lebetegedő,
netán életveszélybe kerülő, a szerettei egészségéért aggódó
ember dolgozni sem tud a rá amúgy jellemző hatékonysággal, ahogyan a megélhetése, családja anyagi biztonsága miatt pszichés nyomás alatt élő ember szintén rosszabbul teljesít, sőt az állandó stressz számos betegség forrásává válhat.
Bármennyit szidjuk a hétköznapokban az egészségügyi
rendszert, inkább ne kelljen soha megélnünk, hogy ez az életünket behálózó ellátás túlterheléses leállást szenved el.
A két baj, a járvány és a gazdasági válság ellen egyidejűleg kell küzdeni. Láthatóan minden állam igyekezett elkerülni a teljes lezárást, és ez különösen indokoltnak tűnhet egy
olyan országban, amilyen a miénk, ahol a családoknak és
a kisvállalkozásoknak zömmel nincsenek számottevő (vagy
egyáltalán nincsenek) tartalékai. Ha az országok mégis lezárnak, akkor az intézkedések funkciója az, hogy gátként szolgáljanak, megakadályozzák a vírus tovaterjedését, korlátozva
a bajt.
Erre az időre viszont valóban (ismét) visszaesik a gazdaság teljesítménye, és sok embernek már nincs hová hátrálni.
Ezért megdöbbentő, hogy a magyar kormány, tényleg lényegében egyedül a világon, nem nyújt közvetlen segítséget.
Mereven ellenáll a családi pótlék még akár átmeneti emelésének, a rekordrövidségű munkanélküliségi ellátás meghos�szabbításának. Tavasszal még lehetett mondani – bár akkor
sem volt igaz –, hogy egy rövid válság miatt nem érdemes
felborítani a költségvetést, csakhogy ma már a pénzügyminiszter is kénytelen elismerni: ez egy tartós válság. A háztartások elszegényedése, a vásárlóerő visszaesése ugyancsak
mélyíti a krízist – nem szólva arról, hogy a kormány éppen
most írja át a közpénz fogalmát az alaptörvényben (!), vagyis
a válságkezelésre és ezen belül a háztartások megsegítésére
fordítható összegek további kipumpálását készíti elő. Az ily
módon ellopni tervezett pénz nemcsak a háztartások és kisvállalkozások támogatását szolgálhatná, gazdaságélénkítő
céllal, hanem az egészségügy fejlesztését is.
Ebből is látszik, hogy nemcsak a gazdaság és az egészség(ügy) között van szoros összefüggés, de a válságban és
a „békeidőben” tanúsított magatartás között is. Aki lop, az
folyton lop. Érdemes odafigyelni, kiből mit hoz ki a krízis, és
ennek alapján mérlegelni a tetteit, amikor arra kerül a sor.
Lakner Zoltán
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Új kutyafuttatókat alakítanak ki a Bartók,
a Lechner, a Kálvária és a Mátyás király téren

Bírsággal sújtható,
aki nem tartja rendben
a háza előtti járdát és árkot
Mindenki a saját háza előtt seperjen! – tartja a mondás,
és a jövőben egy módosított önkormányzati rendelet is
erre szólítja fel a szegedieket. Sokan ma sincsenek tisztában azzal, hogy a házuk előtti járdát és árkot az ingatlan
tulajdonosának kell tisztán tartani, még akkor is, ha más
dobta oda a szemetet vagy a cigarettacsikket.

A
Zárt kutyafuttatót építenek a Lechner téren. Binszki József (képünkön jobbra), a körzet önkormányzati képviselője
lakossági igényekre még a nyáron kezdeményezte a téren a kutyafuttató kialakítását. Forrás: Szeged TV
Lakossági igényekre tekintettel új
kutyafuttatók kialakítását tervezik a
Bartók, a Lechner, a Kálvária és a Mátyás király téren.

H

iányoznak a város központjából a kutyafuttatók, így már hónapokkal korábban megfogalmazódott, hogy több helyen is szükség volna ilyenekre. Binszki József
önkormányzati képviselő elmondta:

körzetében, a Lechner téren mintegy
1,5 millió forintba kerül ennek kialakítása.
– Ez lényegében a terület körbekerítésének költsége, némi szükséges és
kényelmi berendezési tárggyal kibővítve.
Ilyen a szemetesek telepítése, amelyek
nagyon lényegesek a terület feltétlen
tisztán tartása érdekében, és néhány
padot is el kell oda helyezni, hogy a
megfáradt kutyások is le tudjanak ülni

– mondta. – A későbbiekben a Madách
utcai oldalnál pótolni és teljessé kell
tenni az élősövényt, de a gyakorlati tapasztalatok alapján akár más oldalról is
be lehet majd ültetni a kerítés melletti
részt. Fontos, hogy a futtató – amelyet
legkésőbb jövő áprilisban szeretnénk
átadni – minél kevésbé zavarja a nem
kutyásokat, mert ez a békés egymás
mellett élés alfája és omegája – hangsúlyozta a képviselő.

Rácz Attila vezetheti tovább
a Szegedi Városkép és Piac Kft.-t

H

at év után
október elsején – családi okokra hivatkozva – távozott a
Szegedi Városkép
és Piac Kft. éléről
Németh István. A közgyűlés
pályázatot írt ki a piac vezetésére. Hárman jelentkeztek
az igazgatói posztra: Rácz
Attila eddigi megbízott igaz-

gató (képünkön),
Mellár Tamás, a
polgármesteri hivatal tanácsnoki referense, valamint
Szendrei Gábor, a
Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály megyei szakállatorvosa. A pályázatokról a
határozatot – a pénzügyi és

Elhunyt Papp György
Nyolcvanöt éves korában elhunyt Papp
György grafikus, festő- és zománcművész.
A szegedi tanárképző főiskolán 1955 és
1958 között végezte tanulmányait. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1972ben szerzett művésztanári oklevelet. Tanulmányait befejezve Szegeden dolgozott
rajztanárként. 1977-től a szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola (ma SZTE JGYPK Művészeti Intézet) Rajz-művészettörténet Tanszékének oktatója, 1996-tól főiskolai tanára, majd négy éven át a művészeti intézet igazgatója volt.
Papp Györgyöt 2001-ben Szeged Kultúrájáért díjjal tüntette ki a város. 2006ban vonult nyugdíjba, akkor kapta meg a

vagyongazdálkodási bizottság tagjai véleményének figyelembevételével – a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló kormányrendelet alapján Botka László polgármester hozta meg, aki december
elsejével határozatlan időtartamra Rácz Attilát nevezte ki a Szegedi Városkép és
Piac Kft. ügyvezető igazgatójának.

magister emeritus címet. Tagja volt a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének és a Magyar
Grafikusművészek Szövetségének. Linómetszeteire, tollrajzaira, tűzzománc-kompozícióira, táblaképeire egyaránt jellemző
az epikus hajlam és a szabad asszociációnak is teret hagyó szürreális látásmód.
Művészi programja az ősi kultúrák formakincsének, a folklór tradícióinak átörökítése a korszerű vizualitás nyelvezetébe.
Következetesen egyéni formanyelvét a
népművészeti hagyományok és az egyetemes képzőművészet eszköztárának sajátos szintézise jellemzi.
Szűk családi körben, az újszegedi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Király Sándorné
maradt a szegedi
bölcsődék igazgatója

K

irály Sándorné (képünkön) 1985 óta
dolgozik a bölcsődei
hálózatban, végigjárta a lépcsőfokokat a kisgyermek-nevelői beosztástól kezdve.
1998-tól 2016-ig a Töltés utcai bölcsőde vezetője volt.
2016-ban a közgyűlés pályázat útján választotta meg
a Szeged Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja igazgatójának. Idén lejárt a mandátuma, posztjára pályázatot írt ki az önkormányzat,
amelyre ketten jelentkeztek.
Botka László polgármester
a közgyűlés foglalkoztatási,
szociális és sportbizottsága
tagjainak véleményét kikérve hozta meg döntését, és
újabb öt évre az eddigi vezetőt, Király Sándornét nevezte
ki a szegedi bölcsődék igazgatójává.

z elmúlt időben Szegeden is egyre több
városrészben okozott
gondot, hogy az ott lakók
nem tartják rendben a portájuk előtti területet. Több helyen is szemetes árkok és koszos járdák fogadták az arra
járókat. Most módosították
az önkormányzati rendeletet, hogy a jövőben szankcionálható legyen, ha valaki
nem tartja rendben a háza,
üzlete előtti területet.
– Pár napja szállíttattam
el a Katona József utcai
buszmegállóból két nagy
szivacsmatracot – mondta
a rendeletmódosítás egyik
kezdeményezője, Koromné
Fenyvesi Rózsa. Móraváros
és Alsóváros önkormányzati képviselője nemrégiben egyeztető fórumot is
összehívott az érintettek
részvételével. Az IKV, a városüzemeltetési iroda, a
környezetgazdálkodási és
a
hulladékgazdálkodási
nkft.-k, valamint a közterület-felügyelet szakembereinek részvételével igyekeztek
megoldást találni a problémára. Ennek egyik fontos
része a rendeletmódosítás.
– Egyébként nem ros�szak a tapasztalataim, sokszor csöngetek be a körzetemben egy-egy házba, ha
az ingatlan előtt szemetet
találok. A kérésre gyorsan
rendbe is teszik a járdát, az
árkokat. Mindig akad azonban néhány notórius szemetelő – mondta a képviselő.
Hogy ez a helyzet javuljon, módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati
rendeletet. A rendeletmódosítást követően a jövőben
nemcsak figyelmeztethetik,
de 20 ezertől 50 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújthatják a
közterület-felügyelők
azt
az ingatlantulajdonost, aki
nem tartja rendben a háza,
üzlete előtti járdát és árkot.
A rendeletmódosítás szerint „az ingatlan tulajdonosa (társasház esetében a
tulajdonostársak közössé-

ge)... közigazgatási bírsággal
sújtható, amennyiben nem
gondoskodik az ingatlant
határoló járdaszakasz és
az ingatlan közvetlen környezetének tisztán tartásá-

Koromné Fenyvesi Rózsa,
Móraváros és Alsóváros
önkormányzati képviselője.
Fotó: Iványi Aurél
ról, gyommentesítéséről, a
fű rendszeres nyírásáról, a
fenti területeken elhelyezett
hulladék
eltakarításáról.”
Az is szabálysértést követ
el, aki az ingatlan előtti vízelvezető vagy szikkasztó árkot betemeti, feltölti, vagy
annak tisztán tartásáról
nem gondoskodik. A rendelet kitér az üzletek és
szórakozóhelyek, kereskedelmi és vendéglátó-ipari
egységek üzemeltetőinek,
bérlőinek kötelezettségeire
is. Nekik is gondoskodniuk
kell az intézmény előtti járdaszakaszok tisztán tartásáról. A rendeletmódosítás
szerint a jövőben az is szabálysértést követ el, aki fát
vagy cserjét a háza előtti
közterületre nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően telepít, s ott nem
megfelelően gondozza vagy
kezeli.
A rendeletmódosításról
a határozatot – a jogi bizottság tagjai véleményének
figyelembevételével – a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló kormányrendelet alapján a polgármester hozta
meg.
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Tájékoztatókampányt indított a város

Teljes útzár a Cédrus liget
lakópark építése miatt

A

Cédrus liget lakópark építési munkálatai miatt november 21–22-én (szombat és vasárnap) a Bakay
Nándor utca Mura és Teréz utca közötti szakaszán teljes útzár lesz, amely érinti a 7A jelzésű trolibuszjáratok közlekedési rendjét. A munkálatok ideje alatt a Szegedi Közlekedési Kft. a 7A jelzésű trolibuszjáratok közlekedtetését a Bakay Nándor utca végállomás és a Széchenyi tér végállomás
között az alapmenetrendi idők szerint, módosított útvonalon
biztosítja.
Módosított útvonal a Széchenyi téri végállomás irányába:
Bakay Nándor utca – Vásárhelyi Pál utca – Kálvária sugárút
– Boross József utca – Bakay Nándor utca – Párizsi körút – Attila utca – Széchenyi tér. Módosított útvonal a Bakay Nándor
utcai végállomás irányába: Széchenyi tér – Károlyi utca – Mikszáth Kálmán utca – Mars tér – Bakay Nándor utca – Boross
József utca – Kálvária sugárút – Vásárhelyi Pál utca – Bakay
Nándor utca.
A járatok a módosított útvonallal érintett valamennyi megállóhelyen megállnak.

Szigorodtak a házasságkötésre
vonatkozó járványügyi szabályok

A

kormány november
10-i rendelete értelmében a házasságkötésnél Szegeden is kizárólag
az alábbi személyek lehetnek jelen:
• a szertartás vezetője,
illetve az anyakönyvvezető,
• a házasulók,
• a házasulók tanúi,
• a házasulók szülei,
nagyszülei,
• a házasulók testvérei,
• a házasulók gyermekei.
A jelenlévők között meg
kell tartani az előírt 1,5 méteres védőtávolságot, a száj-

maszk viselése kötelező.
Fontos, hogy a szertartáson
csak tüneteket nem mutató,
magát egészségesnek érző
személyek vegyenek részt.
A jegyzői iroda arra kér
minden érintettet, hogy legkésőbb a házasságkötést
megelőző csütörtök 12 óráig
a fenti korlátozások figyelembevételével az eseményen
várhatóan részt vevő hozzátartozók névsorát, a házasulandókhoz viszonyított rokonsági fok megjelölésével,
küldjék el az anyakonyv@
szeged.eu e-mail-címre.

Mit tehetünk a tisztább levegőért? Fűtsünk okosan!
Óvjuk környezetünket és egészségünket!
Magyarországon naponta
harmincöt ember hal meg a
levegő szennyezettsége miatt – mondta Mihálik Edvin,
a Zöld Város programért felelős tanácsnok azon a sajtótájékoztatón, amelyen az
önkormányzat levegőtisztasági kampányáról beszélt.
– Az egészségre ártalmas
levegő bekerül a tüdőbe,
onnan a véráramba, mely
nagyban elősegíti a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulását, és korai elhalálozáshoz vezet. A szen�nyezett levegő gyermekeink
egészségét is károsíthatja,
és betegségeket idézhet elő
– hangsúlyozta a tanácsnok,
majd hozzátette: a levegőmi-

Mihálik Edvin, Zöld Város
programért felelős tanácsnok. Fotó: Iványi Aurél

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)

Nettó bérleti díj
alapár (Ft/hó)

Pályázati alapár
emelésének
mértéke

Bemutatás
időpontja

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

260 m2 terasz,
122 m2 vendéglátó
egység

620 000 Ft/hó

50 000 Ft vagy
ennek egész számú
többszöröse

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.

Környezete egészségét károsítja, ha műanyag hulladékot, színes papírt, nedves vagy festett fát éget el. Képünk illusztráció.
nőség romlása (melyet a
rossz fűtési módok mellett a
megnövekedett gépkocsiforgalom is okozhat, miután a
kormány ingyenessé tette a
parkolást) kedvez a koronavírus terjedésének is – tiszta
levegőben könnyebben vészelhetjük át a járványt.
Mihálik Edvin arról is beszélt, hogy az elmúlt évek
önkormányzati fejlesztései
jelentősen csökkentették a
szegedi levegő terhelését, a
távhőrendszer geotermikus
fejlesztésével felére csökken a gázfelhasználás és a
szén-dioxid-kibocsátás. Idén
450 rászoruló család kapott
ingyen tűzifát a várostól. A
közösségi közlekedés fejlesztésével pedig egyre több
környezetbarát, elektromos
jármű jár a városban, és év-

ről évre nő a kerékpározók
aránya is.
– A fűtési szezonban viszont erőfeszítéseink elle-

Ha környezetkímélő
fűtési módokat alkalmaz, és nem éget
hulladékot,
azzal
nemcsak Szeged levegőjének tisztaságáért tesz, de életminősége is javulhat,
és súlyos betegségeket előzhet meg!
nére drasztikusan növekszik
a légszennyezettség. Ennek oka mára elsősorban a
helytelen lakossági tüzelés.
A szegedi levegő minőségének javítása mindannyiunk
közös érdeke – mondta a
tanácsnok, aki arra kérte a

szegedieket, mellőzzék az
egészségünkre és környezetünkre is ártalmas fűtőanyagok használatát. Fűtsenek
gázzal, földhővel, száraz
tűzifával, fapellettel vagy
fabrikettel.
– Senki ne égessen
műanyag hulladékot, festett
fát, színes papírt, rongyot!
Ezt betartva nemcsak Szeged levegőjének tisztaságáért és a környezetért tesz,
de életminősége is sokat
javulhat, sőt komoly betegségeket előzhet meg. Egészségünk mellett a környezetünkre is veszélyes a rossz
levegőminőség, hiszen az
éghajlatváltozás összefügg
a levegőminőség romlásával
– hangsúlyozta a Zöld Város
programért felelős tanácsnok.
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Felfedte magát a szegedi ügyvéd,
aki álnéven írta meg első regényét
Bármelyikünkkel megtörténhet, és talán meg is történik
Nyilas Nikoletta Szegeden él, és
hivatását tekintve ügyvéd. Fülöp
Valentina is Szegeden él, és Szívhasadás címmel most jelent meg
az első regénye. Nyilas Nikoletta és Fülöp Valentina ugyanaz a
személy. A szegedi ügyvéd most
felfedte magát lapunknak – vele
beszélgettünk első könyvéről.
– Milyen a viszonya az ügyfeleivel?
– Minden ügyfelemmel az ügy
során végig és azt követően is
megmarad a kölcsönös tisztelet.
Részemről ehhez párosul a felelősségvállalás, hiszen a professzióm
ezt várja el. Ugyanakkor nagyon
sok üggyel szükségszerűen együtt
jár a bensőségesség, hiszen – különösen családjogi ügyekben – másokkal meg nem osztott érzéseket,
történéseket ismerek meg. Ez a
különös kombináció szinte mindig
kölcsönös bizalmat eredményez,
ami talán minden emberi kapcsolat
egyik legfontosabb alappillére.

Nagyon
sok
üg�gyel szükségszerűen
együtt jár a bensőségesség, hiszen – különösen
családjogi
ügyekben – másokkal meg nem osztott
érzéseket, történéseket ismerek meg. Ez
a különös kombináció
szinte mindig kölcsönös bizalmat eredményez.
– Első regénye Adélról szól, aki
óvodás korú lányáért küzd, miután gyermeke édesapja, Péter egy
kapcsolattartás után elzárja tőle
Emíliát. Adél Fülöp Valentina ügyvédet bízza meg a képviseletével.
Adéllal már a regénye elején baráti, bizalmas kapcsolatba kerül
az ügyvédje, aki idővel mindent
tud és tudni is akar a fiatal nőről,
a környezetéről, kapcsolatairól
és érzéseiről. A kíváncsiság, az
együttérzés vagy valami egészen
más dolog hajtotta, volt a gyújtópontja annak, hogy tollat ragadott, és megírta Adél és kislánya
történetét?
– Az igaz, hogy a regényt egy
ügyem inspirálta, azonban a történet a valóságbeli alapról elrugaszkodva fikciós térben mozog. Talán
úgy fogalmazhatnánk meg, hogy
egyesíteni akartam a valóság szigorát és az irodalom varázsát. A
történések, a karakterek a képzeletem teremtette részei a regénynek,
amit valójában nagyon sok saját

Nyilas Nikoletta: Egyesíteni akartam a valóság szigorát és az irodalom varázsát. Fotók: Szabó Luca
érzésen, tudáson és élményen
alapulva szőttem kerek egésszé.
A Szívhasadás nemcsak egy könyv
számomra, de hitvallás az életről, a
szakmáról. Arról a világról akartam
írni, amelyet jól ismerek, és azokról
a vívódásokról, emberi kapcsolatokról és érzésekről, melyek mindan�nyiunkat foglalkoztatnak.
– Regényében beleshetünk
az igazságszolgáltatás kulis�szái mögé, de betekinthetünk a
családja életébe is, amely üdítő
színfolt, jól oldja a végig pulzáló
történetmesélést. Miért tartotta
fontosnak, hogy megismertesse
olvasóit a családja tagjaival, mindennapjaival?
– Alapvetően szerettem volna
láttatni, hogy az ügyvéd is ember, és
miközben számos elvárásnak kell
megfelelnie ahhoz, hogy professzionálisan ellássa a munkáját, bizony
otthoni teendője is akad, és a mindenkit sodró családi történések elől
ő sem menekülhet. Fülöp Vali családjának tagjai és a velük megtörténő események olyan vidám életszeletkék, amelyek bármelyikünkkel
megtörténhetnek, és talán meg is
történnek. A családi történetek, a
számtalan vicces pillanat, a családját jellemző öniróniával kezelt élethelyzetek – az ebből fakadó közös
nevetések – segítenek Valinak a
mindennapi elvárások sodrában is
embernek maradni.
– Fülöp Valentina néven publikálta az első regényét. Az írói

álnévvel leggyakrabban talán a
bestsellerszerzők élnek. Fülöp
Valentina reméli, hogy bestseller
lesz a Szívhasadás? Miért és mi
alapján választott szerzői álnevet?
– A szerzői álnév oka az, hogy
az ügyvédi praxisomat szeretném
markánsan különválasztani a szerzői munkámtól. És hogy miért Fülöp
Valentina? Az írói álnevem a számomra legmeghatározóbb két férfihez köthető: a Fülöp vezetéknév
imádott anyai nagyapám vezetékneve, míg a Valentina férjem veze-

A napokban megjelent könyv
borítója.
téknevének római női megfelelője.
Mint tudjuk, a név kötelez, és én
igyekszem ebben a szellemben minőséget teremteni. Bevallom, imádom a választott nevemet, amely-

hez szorosan kapcsolódik a regény
egyik főszereplője, Fülöp Vali ügyvéd. Az persze örömmel töltene el,
ha a bestsellerségnek akár csak a
közelébe kerülhetne a Szívhasadás,
ám ez a döntés az olvasók kezében
van. A könyv írásakor számomra
elsődlegesen mind szóhasználatában, mind a történetmesélés terén
a minőségi regény létrehozása volt
a cél, miközben szeretnék kikapcsolódást és örömteli könyvélményt
adni az olvasóknak azzal a nem
titkolt vággyal, hogy egy picit talán
családjogi területen is tanulságokat
fogalmazok meg. Okkal választottam a könyvhöz szlogenként, hogy
„Nemcsak szórakoztató, bár olykor
nagyon is az!”.
– Nem szeretnék spojlerezni,
és ne áruljuk el az olvasóknak, mi
a regény végkifejlete, ezért csak
annyit kérdeznék: ha Adél története nem úgy végződik, ahogy, akkor
is megírja a sztorit?
– A regényírás talán legszerethetőbb része, hogy a szereplők
sorsa a kezemben van. Nemcsak
nevet választok nekik, de a külsejüket és a tulajdonságaikat is
tőlem kapják. Imádtam együtt nevetni és sírni is a szereplőkkel, átéltem velük a saját szemszögükből
megélt érzéseiket is. Felelősség a
szereplőket megteremteni, hiszen
én döntök arról is, hogy – a szakmai és emberi tapasztalataimra
alapozva – milyen sorsot ajándékozok nekik. Tekintettel arra, hogy

a regény szakmai szállal is átszőtt,
a végkifejlet során ehhez is igazodni akartam.
– Kapott már visszajelzéseket
az olvasóktól? Lesz folytatás?
– Csodálatos utazás volt számomra megírni a regényt, hiszen
az írás olyan szellemi teljesítmény,
amely alatt lelkem hátsó kertjének
ajtaját nyitogattam. Komoly lélekmunka volt, ami már önmagában
örömet okozott. Akkor azonban
még csak nem is sejtettem az olvasói visszajelzések semmivel össze
nem hasonlítható varázsát. Igen,
kaptam fantasztikusan inspiráló, a
szerzői létem jogosultságát visszaigazoló jelzéseket a Facebook-oldalamon ismeretlen olvasótól is:
„Tegnap megérkezett, mára elolvastam, szuper volt!” Ismerősök
is írnak, ők sokszor privát üzenetben, személyesebb és hosszabb
terjedelemben: „Nagyon szuper
délutánt köszönhetek a Szívhasadásnak. Kíváncsi voltam, hogy
mennyire tudok belehelyezkedni a
történetbe úgy, hogy ismerjük egymást. Pontosan olyan jó érzés volt
találkozni Fülöp Valival a könyv
lapjain, mint veled az életben. Élveztem Adél történetét, és jutalom
volt Vali családjába bepillantani.
Sokszor megnevettettél. Remélem, lesz folytatás, Fülöp Valiban

A történések, a karakterek a képzeletem
teremtette részei a
regénynek, amit valójában nagyon sok
saját érzésen, tudáson és élményen alapulva szőttem kerek
egésszé.
biztosan sok történet van még!”,
vagy éppen rövidebb, tömörebb
formában: „Imádom, jöhet a következő.” A folytatásról annyit már
tudok mondani, hogy benyújtottam
a kiadóhoz a második regényem
kéziratát, amely a Fülöp Vali-sorozat újabb részeként értelmezhető,
bár egy teljesen új történetet mesél el. A második regényem, melyet
átszőnek a klasszikus irodalmi idézetek és utalások, valamint elszórva művészettörténeti kincsekre
lelhetünk benne, sodró lendületű,
huszonegyedik századi ballada egy
férfi szerelméről, az apaságról, a
váratlan ajándékként felbukkanó
barátság erejéről és az újrakezdés
minden helyzetben ott rejtőző lehetőségéről.
Szabó C. Szilárd
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A szegedi szépasszony, az egyszerű
juhász és Jókai Mór is ott van
Munkácsy legismertebb festményén
Munkácsy Mihály négy év alatt,
1890 és 1894 között festette
meg egyik leghíresebb festményét, a Honfoglalást, amelyet eredetileg az akkor épülő Parlament
üléstermébe szántak, végül mégsem oda került. A festménynek
számos szegedi szereplője van,
sőt még Jókai Mór is felfedezhető
rajta.
– Munkácsy Mihály 1890-ben,
amikor megkapta a megbízást a
Honfoglalás megfestésére, Párizsban élt. A műterme Neuillyben volt,
amely napjainkban Párizs elővárosa, és a festmény is ott készült
el, négy év alatt – mondta a városi közgyűjtemény legnagyobb festményéről Hegedűs Anita. A szegedi Móra-múzeum munkatársa hozzátette: már az 1880-as években
felmerült, hogy a millennium közeledtével illő módon meg kellene

Jókai Mór is szerepel a festményen, ő a fekete lovon ülő harcos.
emlékezni a magyarok bejöveteléről. Amikor megszületett a döntés
a Parlament épületének felépítéséről, akkor ez a két elképzelés találkozott egymással. Végül Munkácsy
Mihályt kérték fel egy monumentális, 15 méter hosszú és 5 méter magas festmény elkészítésére,
amely azt a pillanatot örökíti meg,
amikor Árpád vezér bevonul a Kárpát-medencébe. A művész 1890ben kezdett munkához, és négy
évig dolgozott rajta.

Árpád ült, majd felállt
A múzeum új tárlata végigköveti a
festmény születését. Kiderül, hogy
Munkácsy szeretett fotók után festeni. Elképzelt egy kompozíciót, arról készített egy vázlatot, majd színészeket hívott, akiket beöltöztetett, beállította őket, fényképezett,
és az alapján látott munkához. A
végleges festmény elkészítéséig
Munkácsy több vázlatot is készí-

A Móra-múzeum a monumentális festmény egy szintén nagyméretű színvázlatát szerezte meg. Fotók: Iványi Aurél
tett. Ezek egy része megtekinthető a múzeumban, és jól követhető,
hogyan érlelődött a mű menet közben. A legnagyobb változás Árpád
vezér alakján figyelhető meg. A tollrajzon az látszik, hogy Árpádot eredetileg ülve képzelte el a művész,
utána állva ábrázolta, majd pedig
lóra ültette, és ez lett a végső verzió. Minden bizonnyal Munkácsy
úgy gondolta, így vezéres igazán
Árpád, nem ülve vagy gyalog. Szegednek is van két eredeti, a Honfoglaláshoz kapcsolódó alkotása,
egy színvázlat és egy széngrafikavázlat. A múzeumban látható Honfoglalás című festmény nem eredeti, hisz az Budapesten, a Parlament Munkácsy-termében látható.
A szegedi egy eredeti méretű, digitális másolat.

Szereplőket válogatott
Munkácsy nagyon fontosnak tartotta, hogy a képhez modelljei legyenek. Ezért modellkereső utakat szervezett, azaz mai kifejezéssel élve „castingolt”. Úgy gondolta, hogy a honfoglalás kori arcokat
a dél-alföldi és az erdélyi parasztemberek között találja meg. Ezért
1891-ben Csongrádra, Szentesre,
Szegvárra és Szegedre utazott, ahol
azt kérte ismerőseitől, hívják oda
azokat a környékbeli parasztembereket, akik ősmagyar arccal és ruházattal rendelkeznek. Az emberekről
fotókat készítettek; a felvételek egy
része látható a kiállításon is. Sőt
olyat is felfedezhetünk, akit a Hon-

foglalásra is felfestett. Az egyik Barna János, a másik pedig egy ismeretlen juhász, akiknek arca nagyon
megtetszett a festőnek, így modellként használta. Az ismeretlen juhász vonásait például a szláv vezérében fedezhetjük fel.
Azonban Munkácsy nemcsak
az arcoknál törekedett a tökéletességre, hanem a festményen szereplő tárgyakkal kapcsolatban is.
A Magyar Tudományos Akadémia
akkori elnöke, Eötvös József több
honfoglalás kori leletet, a szegedi
múzeum pedig ott őrzött honfoglalás kori tárgyakat mutatott meg a
művésznek. Ennek ellenére is maradtak hibák a képen, a ruházatok,
fegyverek, eszközök ugyanis nem
minden esetben korhűek: a kerámiaedények a XIX. századból, azaz
Munkácsy korából valók, de felfedezhetünk perzsa eredetű fegyvereket és bronzkori tárgyakat is.
A festménynek szegedi vonatkozásai is vannak. Munkácsy
1891-ben Tisza Lajos és Mikszáth
Kálmán kíséretében a városba
látogatott. Részt vett a Belvárosi
Kaszinó megnyitóján is, ahol találkozott egy gyönyörű hölggyel, Szeles Olgával (a néhai Kopasz Márta
grafikusművész, Szeged díszpolgárának édesanyja – a szerk.). Őt
abban az időben Szeged legszebb
asszonyaként emlegették, így nem
véletlen, hogy Munkácsy szeme is
megakadt rajta. Megismerkedtek,
majd a művész másnap meglátogatta otthonában a hölgyet, ahol
néhány fotót is készített róla. Sze-

Interneten látható
Ha a Móra-múzeum a járványügyi zárás miatt nem is, a Munkácsyfestmény az interneten látható. A Munkácsy Honfoglalása régész
szemmel és a Munkácsy Honfoglalásának kalandos története című
videó a YouTube-on érhető el; a Móra-múzeum kiállításai pedig virtuálisan a http://moramuzeum.hu/…/fotogaleriak oldalon járhatók be.

les Olga végül a festményen is feltűnt.

Húszan emelték meg
A Honfoglalás Munkácsy neuillyi
műtermében készült. A művet –
amelyet annyira fontosnak tartott, hogy egyedül dolgozott rajta –
1893-ban mutatta be, Párizsban,
ám a közönség és a megrendelők
sem voltak tőle elragadtatva. Egyrészt kifogásolták, hogy a behódoló szlávok gesztusai nagyon megalázkodók, s ez rájuk nézve sértő –
Munkácsy később ezeket tompította. Az impresszionisták a festményt

Szeles Olga arcvonásait a magyarok csoportjában gyermekét
magasba emelő nő őrzi.
túl konzervatívnak tartották, de az
a konzervatívabb irányzatok képviselőinek tetszését sem nyerte el.
A kritikák után Munkácsy újra dolgozni kezdett a festményen, amel�lyel 1894-ben végzett. Mielőtt Budapestre szállították volna, még
egyszer bemutatták Párizsban, ahol
a legendák szerint Munkácsy kiverette a galéria tejüveges ablakait,
hogy az alkotás több fényt kapjon,
s így jobban érvényesüljön. Ezt követően a festményt feltekerték egy
80 centiméter átmérőjű fahengerre,
és úgy szállították Magyarországra.
A mozgatásához 20 ember kellett.
A mű először nem az eredetileg ter-

vezett helyre, a Parlament üléstermébe került, hanem a Szépművészeti Múzeumba. Azonban 1926ban újra felmerült a gondolat, hogy
a festménynek mégis a Parlamentben a helye. Ekkor hozták azt a döntést, hogy ha nem is az ülésteremben, hanem egy kisebb teremben,
de mégis az Országházban állítják
ki a művet. Abban az évben már át
is szállították a képet, amely azóta
is ott van – a terem pedig a festő,
Munkácsy nevét viseli.
A Honfoglalás egyik színvázlata
Szegedre kerülésének külön története van. Az 1890-es években
erősödött meg az a gondolat, hogy
a Somogyi-könyvtárat és az akkor
alakuló múzeumot egy közös, arra
méltó épületben kellene elhelyezni.
Hamarosan el is készültek a kultúrpalota tervei. Ezzel egy időben az
is felmerült, hogy érdemes lenne
egy festményt elhelyezni az új épület képtárában, amely odavonzza
az embereket. Abban az időben
mindenki Munkácsyról és a készülő Honfoglalásról beszélt, és az is
köztudott volt, hogy a művész több
vázlatot is készített. Szeged képviselői felkeresték Munkácsyt, hogy
adja el a városnak az egyik ilyen
képet. A festő 25 ezer forintért hajlandó volt megválni a festménytől,
és vállalta, hogy befejezi, mivel több
részlete kidolgozatlan volt. Az ígéretét azonban nem tudta beváltani,
mivel 1900. május 1-jén elhunyt.
Az özvegye megkereste a várost, és
mert tudta, hogy a kép befejezetlen, felajánlott mellé egy nagyméretű széngrafikát is. Voltak persze,
akik sokallották, hogy a város 25
ezer forintot ad ki egy festményért
– az egyik városi képviselő pedig a
szénrajzra azt mondta, annyit sem
ér, hogy bekeretezzék. Szerencsére
nem neki lett igaza. Az illető nevére
már senki sem emlékszik, a festmény és a szénrajz azonban mind
a mai napig a múzeum büszkesége.
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Csobogótól a vízjátékshow-ig
A Móra-parki szökőkút egyedülálló lesz Európában

A

Móra-park lelke a
szökőkút, amely már
a háború előtt közkedvelt volt a szegediek körében. 1933-ban arról írt a
helyi sajtó, hogy a kultúrpalota előtt szép kis parkot létesített a város, ahol szökőkút
csobog, gondozott sétautak
gyönyörködtetik az embert,
és a park a város leggondozottabb parkja. 1963-ban
pedig arról írtak, hogy már
hónapok óta dolgoznak a
munkások a Móra-parkban,
hogy a régi szökőkút helyére újat, szebbet, nagyobbat
építsenek: a medence közepén és a négy sarkon elhelyezkedő 21 nagy és a hos�szanti széleken levő 580 kisebb vízsugarat hatvannégy
víz alatti reflektor fénye világítja meg hol piros, hol sárga, hol kék fénnyel, illetve
ezek keverékével. Azt írták,
az új szökőkút méltán lesz
nevezetessége a városnak,
szélcsendben pedig húsz
méter magasban szórja szét
az apró vízgyöngyöket. 1963ban a Szegedi Kertészeti Vállalat készítette a szökőkút

Próbaüzem. Zenés fény- és vízjáték 2020-ban.
terveit, és ez a cég is építette
meg; a villamos berendezést
a Csongrád Megyei Villanyszerelő Vállalat készítette, a
vízszerelést pedig a Csongrád Megyei Építőanyag-ipari
Vállalat végezte.
Idén elbontották a Móra-park elavult szökőkútját,
és többfunkcióssá tették a
múzeum előtti teret. Az új
szökőkút három üzemben
működik majd:
• feszített víztükör (amikor a 3-4 centiméteres vízben tükröződik a múzeum
épülete),
• zenés fény- és vízjáték (a vízjátékot 110 fúvóka
és lámpák teszik rendkívül

A Móra-parki szökőkút az 1960-as években.

A Móra-park a háború előtt.

látványossá; a szökőkút az
előre feltöltött és programozott vízjátékshow ritmusára
képes a vízjátékot megjeleníteni, így a zene ritmusával
összhangban mozgó vízjátékot láthatnak majd az érdeklődők),
• víz nélkül pedig közösségi térként, rendezvénytérként is funkcionálhat a sakktáblamintás felület.
A megújuló, függesztett
burkolatú látványszökőkút
víztakarékos, visszakeringetős rendszerű vízgépészeti
berendezéssel működik. A
szegedi szökőkút a dinamikus vízkép miatt egyedülálló
lesz Európában. A medence
burkolata modern kialakítása ellenére klasszikus mintázatú, illeszkedik a történeti
környezethez. A görög meandert idézi, melynek jelentése
folyókanyarulat, s az örök
élet szimbóluma. A szökőkút
terveit a Tér és Forma Szeged Építéstervező Kft. készítette, a kivitelező a HPQ PLUS
Kft. volt.
(Fotók: Móra Ferenc Múzeum, Tér és Forma Szeged
Építéstervező Kft., Fortepan/
Varga János, Szabó Luca).
Sz. C. Sz.

Már 1967-ben is szívesen fotózkodtak a múzeum előtti szökőkútnál.

Koncert a Móra-parki szökőkútnál 1977-ben, a Szegedi Ifjúsági Napokon.

1985 nyara a Móra-parkban.
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Gyászol a munkaügyi szakma

M

ély fájdalommal tudatjuk, hogy Vladiszavlyev András, a
munkaügyi szervezet ikonikus alakja, aki a Csongrád
Megyei Munkaügyi Központot megalakulásától nyugdíjba vonulásáig vezette, 76
éves korában váratlanul elhunyt.
Szakmai
tudását
a
Csongrád Megyei Pályaválasztási Intézetben vezetőként eltöltött időszak alapozta meg. Ezt követően került a
Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ élére, majd – szakmai munkájának elismeréseként – az Országos Munkaügyi Központ főigazgatója
lett. A munkaügyi szervezet
fejlesztését célzó országos
projekteket vezetett, és részt
vett a foglalkoztatási törvény
kialakításában is.
Szakmai munkájában elsődleges célkitűzése volt a
munkaügyi szervezetet megkereső ügyfelek számára a
személyre szóló szolgáltatások biztosítása.

Széles körű külföldi
szakmai tapasztalatait is
felhasználta a hazai fejlesztésekben. Továbbfejlesztette
a megyei munkaügyi hálózatot, az elhelyezkedést segítő,
személyre szabott eszközrendszert.
Szegeden mutatkozott
be elsőként a munkaügyi
központ internetes honlapja,
ahol állásajánlatok és fontos
információk között böngészhettek az érdeklődők, s az
országban elsőként itt lehetett mobiltelefonon állást
keresni. Innovatív személyiségét mutatja, hogy a főváros után először Szegeden

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink!

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

Egy kép, két mondat

alakult meg a Foglalkozási
Információs Tanácsadó, ahol
a diákok és az álláskeresők
a szakmákkal ismerkedhettek meg, valamint pályaorientációs és álláskeresési
tanácsadásban részesültek.
Neki köszönhetjük, hogy
az európai uniós hálózat tagjaként hazánkban Szegeden
jött létre a Nemzeti Pályainformációs Központ, ahol
uniós képzési programokkal
ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Több elismerésben részesült, kreatív, nemzetközileg is elismert szervezetfejlesztő munkáját a Magyar
Köztársaság tisztikeresztjével, majd Szegedért Emlékéremmel ismerték el.
Számára fontosak voltak
a szakmai értékek. A kollégái
számtalan sikeres programban vettek részt, támogatta
a kreativitást, a fejlődést.
Közkedvelt vezető volt, személyét tisztelet övezte. Hirtelen távozása megrendítő,
személye pótolhatatlan.

Az amerikai
elnökválasztásról

H

Árvácskás őszi reggel. Ezt a címet adta Túri Erika olvasónk
a Szent István téren készített fotójának.

9

ál’ istennek, ezen is
túl vagyunk. Gondolhat rólam bárki bármit, én bizony nagyon örülök, hogy a demokrata Joe
Biden nyert. Viszont van egy
kis félelmem. Ugyanis úgy
emlékszem, hogy Donald
Trump kijelentette, hogy ha
nem ő győz, még az országból is elköltözik. Jaj, csak
nehogy a mi hazánkba, van
már itt nekünk egy hozzá hasonló! Mondjuk azt izgi lenne látni, hogyan fér meg két
dudás egy csárdában, pláne egy olyan kicsiben, mint
a miénk.
Más. Olvasom az Amerikai Egyesült Államok 46.
elnökének életrajzát. 1942.
november 20-án született
a pennsylvaniai Scrantonban. Van-e, aki ezt a helyet
nem ismeri? Nem létezik!
Már elfelejtették volna, hogy
az NBC amerikai csatorna
áldokumentációs
sitcom
(szituációs komédia) sorozata, a The Office (Az iroda) Scrantonban, a Dunder
Mifflin papíripari vállalatnál
játszódott? Szerettem, mert
nagyon jó kis sorozat volt.
Remélem, hogy az új elnök
legalább olyan jó lesz, ha
nem is kilenc, de minimum
négy évig.
Méhes János

A Holt-Maros partján. Az ősz reménykeltő színeiből örökített meg és küldött el olvasónk,
Szerdahelyi Péter.

Már látjuk az alagút végét

E

me optimista (félrevezető) vezéri nyilatkozat
arra nem tért ki, hogy
az alagút sajnos le van falazva, a kibontakozás egyelőre
szünetel. Már régen nem elég
az operatív törzs mondókája,
a maguk által kitalált kérdésekre a sok semmitmondó válasz, miközben bizonyos csatornák kérdéseire soha nem
válaszolnak. Nem véletlenül
nem lehet a helyszínen kérdezni. Mindenkit arra kérünk,
különben büntetünk – ez a
vészhelyzeti forgatókönyv?
A büntetés-végrehajtás
maszkgyártó gépsorát vezérünk avatta fel, de a három
hónap alatt sem érte el a
beharangozott mennyiség
harmadát sem. A tízszeres
árért (haveri ügyintézéssel)
beszerzett gép a válság előtti 20 forintos maszkot most
150-200 forintét teríti a piacon. Megérte? Valakinek biztosan. Én is vettem már több
csomaggal.
Kormányunk óriási akciózásba kezdett: most vegyen
lélegeztetőgépet! Angol és
kínai használati útmutató.
Felárért még szakképzett

kezelő is bérelhető! Csak valutáért.
Régi ígéretek, mai hazugságok: felkészültünk, senkit sem hagyunk meghalni
(aki befér a kórházba). Már
látom, hogy a Rogán-minisztérium kaparós sorsjegyet
kínál a túléléshez, és lesz,
aki nyer. Aki euróért vesz,
duplán nyerhet, fideszeseknek külön narancsszínű
sorsjegyek. Olyan érzésem
van, hogy aki nem nyert a járványon, az nem haver, vagy
tök analfabéta fideszes.
De nézzünk békésebb témát.
Eddig azt hallgattuk a kormány bülbülszavú tagjaitól,
hogy a kormány nem támogat
semmiféle adóemelést, segíti
a vállalkozókat, annyi munkahelyet teremt, amennyit a
vírus elvett. Erre most megjelenik egy fideszes módosító indítvány, amely az eddigi
sokszorosára emeli a vízművek által befizetendő adót. Miközben önmagában abszurd,
hogy egy önkormányzat kulönadót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat az embereknek.
Az ingyenes parkolás, a jogos

támogatások visszatartása
a szegényeket támogató alapítványoktól a haveri kör kibélelésével összehasonlítva
vérfagyasztó. Talán a járvány
kezelésében kellene a határozottság, nem az ostoba és
káros sarcpolitikában.
Lesz jogállamiság? Ez egy
másik alagút, s itt fényt láthatunk. A készülő rendelet értelmében Magyarország simán
eleshetne brüsszeli támogatásoktól, amiért a civilszervezetekre vonatkozó törvényeit
öt hónappal az ítélet meghozatala után sem hozta összhangba a közösségi joggal,
és jó néhány nem kormányzati szervezet emiatt nem tud
uniós pénzekre pályázni. Kimondták, hogy a CEU elüldözése is jogtalan volt, csakúgy,
mint Iványi Gábor egyházának
elvont támogatása. Megy a
hazaárulózás, hogy a magyar
ellenzéki EP-képviselők Magyarország gazdasági érdekei
ellen dolgoznak. A kormány,
a Fidesz nem Magyarország,
csak élősködik hazánk meggyötört testén.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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GOVENS A VÁLOGATOTTBAN. Kihirdette az osztrákok
és a szlovének elleni Eb-selejtezőkre készülő 24 fős keretét Sztojan Ivkovics, a magyar férfikosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Meghívót kapott a Naturtex-SZTE-Szedeák irányítója,
Govens Darrin, de a névsorban ott van Hanga Ádám, a
Barcelona légiósa is. A vírushelyzet miatt a csapat mindkét meccsét Ljubljanában
játssza: az osztrákokkal november 28-án, a házigazdákkal két nappal később találkozik. A csapat két sikerrel
vezeti a csoportot, amelynek
negyedik tagja Ukrajna.
TOVÁBBRA IS BELGIUMBÓL SEGÍT. A Szegedi Röplabda Sportegyesület új
szakmai igazgatója, Jan De
Brandt október elején egészsége és családja érdekében
hazautazott. A lila iskola tornacsarnokának bezárásával
teendői átalakultak, amelyeket otthonról is végezhet, így
Belgiumból tesz meg mindent, hogy szakmailag fejlessze az SZRSE munkáját. A
klub honlapján megjelent interjúban megkérdezték tőle,
mikor térhet vissza Szegedre.
„Sajnos ezt most nem lehet pontosan megmondani.
A második hullám végén, ha
már újra lehet menni a lila iskolába, akkor lehet értelme
a visszatérésemnek, addig
nem. Remélem, hogy erre mihamarabb sor kerülhet. Hiányoznak a szegedi kollégák
és játékosok! Mielőtt eljöttem
Szegedről, meghosszabbítottuk a szerződésemet 2022ig, így biztos vagyok benne,
hogy még sok közös munka
vár ránk a napfény városában. Izgatottan várom!” – fogalmazott Jan De Brandt.
FOLYTATJÁK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST. Megtartották a
„Határon átnyúló integrált asztalitenisz-program folytatása
diák, amatőr és fogyatékkal
élő sportolók részvételével”
című rendezvénysorozat nyitóünnepségét. A projektben
az ATSK Szeged és a Zentai
AK a határ mindkét oldalán
élő pingpongosokat megmozgató, 16 hónapos programsorozatot akar megvalósítani
a korábbi két együttműködésük folytatásaként. A terv magába foglalja az asztaliteniszt
legmagasabb szinten űzőket,
az egészségmegőrző, rekreációs céllal pingpongozó szabadidős és diáksportolókat,
valamint a fogyatékkal élő
embereket.
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Pastor: Egy napon véget ér ez a rossz álom
Tovább nehezíti a MOL-Pick Szeged helyzetét a koronavírus
A MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatának újabb három
játékosa fertőződött meg a
koronavírussal, ami a múlt
héten ismét teljesen átírta
az együttes menetrendjét,
felkészülési programját. A
szokatlan helyzetről Juan
Carlos Pastor vezetőedző
beszélt.
– Nekem mindig pozitívnak
kell maradnom, még ebben
a nehéz időszakban is. Nem
könnyű, mert mindennap
akad egy új probléma. Ha
pesszimista lennék, vagy éppen negatívan látnám az életet, akkor hogyan működne
minden? Ezt nem tehetem
meg a játékosaim és a munkatársaim miatt, így mindig,
minden pillanatban erős maradok. Ebben a helyzetben is
együtt kell maradnunk, ez
fontos. Egy napon biztosan
véget ér ez a rossz álom, én
ebben hiszek, így élek. Fontos, hogy erősek maradjunk,
mert ha végre újból minden
működik majd, akkor kön�nyebb lesz a visszatérésünk
– fogalmazta meg érzéseit
Juan Carlos Pastor, a MOLPick Szeged spanyol vezetőedzője a klub honlapjának adott interjújában. Rá-

Pastor szerint fontos, hogy erősek maradjanak a jelenlegi helyzetben is. Fotó: MOL-Pick
Szeged
kérdeztek nála, miből merít
energiát ebben a komplikált
helyzetben.
– A családom adja. Tőlük
kapom. Arra is sokat gondolok, hogy vannak emberek,
akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint mi. Nekik
a kórházban kell helytállni,
illetve a betegeknek is meg

kell vívni a csatát a vírussal
szemben. A mi gondunk ezzel szemben jóval kisebb.
Mi harcosok vagyunk! Ezt
bizonyítottuk már a pályán.
Ígérem, ezt a harcot folytatjuk majd, nem eshetünk el,
és nem is bukunk el. Lesz
kiút, biztos vagyok benne! –
mondta a világhírű tréner.

Az interjú végén egy üzenetet is megfogalmazott a
szurkolók felé: „Mindenki
legyen türelmes! Maradjon
meg a közös álmunk, és ez
a sok rossz dolog egyszer
eltűnik. Együtt legyőzhetetlenek lehetünk, és ahogyan a
jelszavunk is mondja: csak
előre!”

Asztalitenisz:
felfüggesztve

A

Magyar Asztalitenisz
Szövetség (MOATSZ)
elnöksége úgy döntött, hogy a járványügyi szigorítások miatt valamennyi
csapatbajnoki
osztályban
azonnali hatállyal felfüggeszti a meccseket. A szövetség
honlapján olvasható határozat szerint elhalasztották
az újonc, serdülő és ifjúsági Top 24 versenyeket, illetve az újonc és ifjúsági országos csapatbajnokságokat is.
Kiemelték: az elnökség külön megvizsgálta a férfi Extraliga folytatásának lehetőségét, amelyben a Floratom
Szeged AC is érintett, ám a
szigorító intézkedések miatt több csapatnak gondjai adódnak a játékhellyel,
így a legmagasabb férfi bajnoki osztályban ugyancsak
felfüggesztették a küzdelmeket.
„A MOATSZ elnöksége és
operatív testülete követi a
fejleményeket, a kormányzati
és sportirányító szervek általi
ajánlásokat, és amint lehetőség kínálkozik a csapatbajnokság folytatására, illetve
az elhalasztott egyéni versenyek megrendezésére, a lehető leggyorsabban megtes�szük a szükséges lépéseket”
– írták.

Már 113 bajnoki címnél jár Kanyó
Kiválóan szerepelt az országos bajnokságon a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub

R

emek helyezésekkel és
időkkel tértek haza a
Muréna Szegedi Úszóés Búvárklub versenyzői, Balassa Judit és Kanyó Dénes
tanítványai a Dunaújvárosban
megrendezett gyermek, ifjúsági és felnőtt országos bajnokságról. A felnőttek között
Kanyó két első, négy második és három harmadik helyezésével a legeredményesebb
férfisportolónak járó kupát is
elnyerte, összességében pedig immár 113 országos bajnoki címnél jár. Varga Jázmin
két, Varga Réka, Borka Panna
és Sztancsik Mária egy aran�nyal gazdagodott. Több fiatal
versenyző is az idősebb korosztályban ért el kiváló helyezéseket.
Kanyó szintidővel a zsebében készülhet a jövő évi
világbajnokságra, a junior
korosztályú Márton Balázst
pedig csak pár tized választja el a junior-vb szintjétől.
A juniorválogatottak, Borka

Kanyó megállíthatatlan.
Fotó: Muréna

Panna és Varga Jázmin már
a jövő évi felnőtt-vb szintjeit
vették célba, miután aranyesélyesként lemaradtak az
idei junior-Eb-ről, amelyet a
koronavírus-járvány miatt elhalasztottak.
A szegedi érmesek, 50
m búvár: 3. Kanyó, 100 m
felszíni: 2. Kanyó, 100 m
búvár: 1. Kanyó, 2. Varga
R., 200 m felszíni: 3. Kanyó,
400 m felszíni: 2. Sztancsik,
2. Kanyó, 3. Varga J., 400 m
búvár: 1. Varga R., 2. Varga
J., 3. Borka, 800 m felszíni: 1. Varga J., 1. Borka, 2.
Sztancsik, 2. Kanyó, 3. Varga
R., 1500 m felszíni: 1. Varga
J., 1. Sztancsik, 1. Kanyó, 2.
Varga R., 3. Borka. Váltók, 4
× 50 m felnőtt mix felszíni:
3. Szeged (Márton, Varga R.,
Borka, Kanyó), 4 × 200 m női
felszíni: 2. Szeged (Varga J.,
Sztancsik, Varga R., Borka),
4 × 50 m felnőtt mix gyors:
3. Szeged (Márton, Varga R.,
Borka, Süveg).

Zapletánt nem lehetett legyőzni az ob-n. Fotó: Szegedi TE

Mindent vitt Zapletán
Triplázott az ob-n a szegedi tekés

R

épcelakon rendezték a férfi egyéni teke országos bajnokság döntőjét, amelyen a Zengő Alföld Szegedi TE
játékosai hat érmet szereztek. Zapletán Zsombor megnyerte a napi egyéni és a sprint kategóriát, ezzel az összetettben szintén az élen zárt. Kiss Norbert napi egyéniben második, sprintben harmadik, összetettben szintén második lett.
Országos bajnokság, napi egyéni, szegedi eredmények:
1. Zapletán Zsombor 635, 2. Kiss Norbert 634, 4. Brancsek
János 606, 9. Karsai László 589 fával. Sprint, nyolcaddöntő: Falkus (BKV) – Ács 2 : 0, Márton (Szegvár) – Kiss 0 : 2,
Karsai – Illés (Kaposvár) 2 : 0, Pintér (Kaposvár) – Zapletán
1 : 1 (15 : 18), negyeddöntő: Kiss – Józsa (Balogunyom) 2 : 0,
Karsai – Zapletán 1 : 1 (19 : 21), elődöntő: Zapletán – Rácz
2 : 0, Kiss – Horváth (Répcelak) 1 : 1 (18 : 21), döntő: Zapletán – Horváth 1 : 1 (23 : 20). Összetett: 1. Zapletán 850,
2. Kiss 843, 3. Molnár Pál (Répcelak) 821 fával.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK november 7-én: Botos Tibor Gábor és Kolompár Alexandra Zsuzsanna, Kiss Zsolt István és
Varga Gabriella, Farkas Pál és Dohány Mónika, Pipicz Gábor és Sánta
Tímea, Papp Attila és Kiss Emese,
Kocsis Máté és Demeter Barbara,
Elek Márk és Yessenova Zhanara,
Józsa Péter és Nagy Tímea, Kövecs
Attila Ferenc és Bartucz Henrietta, Bálint Norbert és Raffai Veronika, Megyeri Dániel és Bodó Anna,
Petrov Tamás és Gajdán Alexandra
Mária, Nemes Roland és Szabados
Tímea Magdolna.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
párás, hűvös idő
November November November November November November November
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Gyengén Közepesen
felhős
felhős
6/–2
7/–3
Olivér

Cecília,
Filemon

Esős,
szeles
7/–2

Erősen
felhős
8/1

Erősen
felhős
6/–2

Párás

Párás

6/–2

6/–1

Kelemen,
Kolumbán

Emma,
Flóra

Katalin,
Liza

Virág,
Szvetlana

Virgil,
Virginia

GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

NOVEMBER 25., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963 8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
NOVEMBER 28., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/510 17 74 telefonszámon.)

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

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 ajándék könyvet nyerni? 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 25. 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: Dohnányi Ernő Szegedi miséje a dóm felszentelésére készült. A nyertes: Szántóné Benkő Judit. Gratulálunk!
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Programajánló

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Találjon ki egy jó tervet,
majd
következetesen
valósítsa is meg. A kezdeti
nehézségek után a szerencse
ön mellé fog állni. Partnere
mindenben támogatja, és
aktivitásra serkenti.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
A munkahelyi problémák, amelyekkel szembesül, megnehezítik mindennapjait. Semmiképp se döntsön
hirtelen, mert lehet, hogy nem
lát tisztán. Magánéletében is
legyen türelmes.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Az az érzése, hogy környezete állandó nyomás
alatt tartja, hogy tökéletes
teljesítményt vár el öntől.
Bátran mondjon nemet arra,
ami meghaladja a kapacitását.
Társával boldogok együtt.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Kérjen tanácsot pénzügyeivel és befektetéseivel kapcsolatban, így
elkerülheti a buktatókat. Úgy
érzi, társa titkol valamit ön előtt,
s ettől bizonytalanná válik.
Beszélgessenek erről!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Mostanában
hajlamos a hangulatingadozásra, különösen
amikor partnere nem fogadja
nyíltan az ötleteit. Ha úgy
érzi, eltávolodtak egymástól,
szakítsanak időt arra, hogy
többet legyenek kettesben!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) A héten több munkahelyi döntést is meg
kell hoznia; kollégái
neheztelése ellenére tartson ki az elképzelései mellett. Megérzései remekül
működnek, aminek magánéletében is nagy hasznát veheti.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Hallgassa meg
egy idősebb személy
véleményét az önt foglalkoztató kérdéssel kapcsolatban! Idővel minden a
helyére kerül. Párjától több
gyengédségre vágyik, mondja
ezt el neki is!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Figyeljen oda az
új karrierlehetőségekre! Ha szükséges, képezze magát, mert így növeli az előrelépés esélyeit.
E napokban másként tekint
a világra, s ennek párja is
nagyon örül.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Fordítson több
figyelmet környezete
jelzéseire, és ne fogadjon minden kritikát
bántásként, mert lehet, hogy
csak segíteni akarnak önnek.
Párkapcsolatában legyen kezdeményezőbb.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Valaki hasznos tanácsokkal látja el, amelyek
segítségével
könnyen
megoldhatja problémáit. Vita
esetén ne játsszon döntőbírót,
maradjon inkább a háttérben.
Szerelmi élete továbbra is
kiegyensúlyozott.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Néha el kell fogad-nia
a nehezebb körülményeket is, hogy bebizonyíthassa magának:
felnőtt a kihívásokhoz. Szerelmével együtt mindent a
lehető legjobban képesek
megoldani.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Megfelelő helyzetben
van ahhoz, hogy érvényesítse munkahelyi
érdekeit. Képes a megfelelő időben a megfelelő
helyen lenni. A szeretett személy társaságában elégedettséget érez.
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Szeged régen

AZ 1930. ÁPRILIS 30-AI KÁLVÁRIA SUGÁRÚTI CSEPEL KERÉKPÁRVERSENYRŐL KÜLDÖTT FOTÓT BÁCSKAI ÉVA OLVASÓNK. A korabeli
sajtó így számolt be az eseményről: „Vasárnap délelőtt egészen különös
jelentőségű kerékpárversenyt bonyolítottak le az alsótanyai (mórahalmi
– a szerk.) országúton. Ez a verseny – amelyet a tömeg jellemzett – nemcsak a kerékpársportnak, de a magyar iparnak is diadala volt. A versenyt
a Weiss Manfréd-gyár remek magyar gyártmányú Csepel kerékpárjai számára rendezték, és a legteljesebb siker jegyében zajlott le. Óriási tömegű

néző, érdeklődő és hasonló számú versenyző, akik mind Csepel gépen
tették meg végig a nehéz távot. A verseny azt bizonyította be, hogy a csepeli gyár a legelsőrendű gépeket hozza forgalomba. Az alsótanyai igen nehéz terepen, igen rossz állapotban lévő országúton az egész verseny alatt
egyetlen törés vagy hiba sem fordult elő. Ez jelenti a Csepel gépek legjobb
bizonyítványát.” A nagy sikerű verseny mintaszerű megrendezése a Csepel gépek szegedi lerakata vezetőjének, Radó Gézának, olvasónk nagyapjának az érdeme volt.

