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Botka László polgármester
Márki-Zay Péterre szavazott

Korszerű geotermikus
fűtéssel indult a téli szezon
14 ezer panellakás megújuló zöldenergiával
kapja a meleget

A

A 28 ezer panellakás felében október elején már környezetbarát geotermikus energiával kezdődött a távfűtési
szezon, az Európai Unióban egyedülálló fejlesztésnek
köszönhetően. A kilenc tervezett geotermikus fűtőkörből
négy már működik, így a távhő előállításának jelentős részét megújuló zöld energiával fedezik Odessza és Felsőváros után Rókuson (képünkön) és az Északi városrészben is.
Fotó: Iványi Aurél
Részletek a 4. oldalon

z ellenzéki előválasztás második fordulójában közösen
szavazott Szegeden Botka
László és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt. Szeged polgármestere kijelentette, hogy a szomszéd
város első emberét támogatja. A
voksolás október 16-áig tart; Márki-Zay vetélytársa a DK-s Dobrev
Klára. A győztes lesz Orbán Viktor
kihívója jövő áprilisban.
– Az első fordulóban Szegeden volt az egyik legmagasabb
részvétel az országban. Nagyon
fontos, hogy minden kormányváltást akaró választópolgár
kifejezze változás iránti akaratát. Barátommal, kollégámmal,
szomszédommal, Márki-Zay Péterrel vagyok itt, közösen fogjuk
leadni a szavazatunkat – így
ajánlotta közös sajtótájékoztatón az előválasztáson szavazók
figyelmébe Szeged polgármestere Márki-Zayt.
Írásunk a 2. oldalon Közösen szavazott Szegeden Botka László és Márki-Zay Péter. Fotó: Szabó Luca

1000 milliárd forintot spórolt
a kormány a nyugdíjasokon

A

z elszabaduló infláció
hatására novemberben idén harmadszor
emeli a nyugdíjat a kormány.
Ez törvényben rögzített kötelezettsége a kormánynak,
csakúgy, mint a nyugdíjprémium.
– Nagyon lényeges, hogy
2012 óta a nyugdíjemelés
inflációkövető. Az elmúlt években azáltal, hogy csak inflációkövető volt az emelés, közel
1000 milliárd forintot spórolt
meg a kormányzat a nyugdíjasokon. Ha most az infláció
4,8 százalékos, azt kell itt
észrevenni, hogy a tavalyi év
során is jelentősen alultervezték. Tehát a nyugdíjasok idén
januárban 3 százalékos eme-

Szeged a legnépszerűbb
magyar városok között

SZ
lést kaptak, év közben pedig
(ilyenre korábban soha nem
került sor) 0,6 százalékkal
emelték a nyugdíjakat, mert
már akkor is érzékelhető volt,
hogy az infláció ennél lényegesen magasabb lesz. Ezért
most, amikor újabb 1,2 százalékos kompenzációra kerül
sor, a kormány a törvényi kö-

telezettségének tesz eleget.
Mint a nyugdíjprémium kifizetésével is, ami szintén törvényi kötelezettség, hiszen azt
2009-ben a Bajnai-kormány
vezette be – mondta Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az
Éveknek Szövetség elnöke a
Klubrádióban.
Írásunk a 3. oldalon

eged az egyik
legnépszerűbb
magyar város
a National Geographic felmérése szerint. A világhírű tudományos és kulturális havilap a 18–65 évesek
körében kutatta a magyar
lakosság városlátogatással
kapcsolatos szokásait, amiből egyebek mellett kiderült: a megkérdezettek 33
százaléka elég izgalmasnak
tartja a saját városát ahhoz,
hogy ha valami érdekeset
akar látni, akkor azt fedezze fel. Az is kiderült a felmérésből, hogy egy városlátogatásnál a megkérdezettek
közül többen kíváncsiak a
történelmi épületekre, mint

a modern építményekre. A
National Geographic arra
biztat, hogy ha készített egy
jó fotót akár a saját városá-

ban, akár más magyar városban, töltse fel a lap interaktív térképére.
Bővebben a 7. oldalon

Szegeden szeretnek az emberek korzózni. Fotó: Szabó
Luca
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Dobrev Klára és Márki-Zay Péter
Megalázónak tartják
az előválasztás második fordulójában a pedagógusok a 10 százalékos

béremelési javaslatot

Közösen szavaztak Szegeden: Botka László polgármester Márki-Zay Péterre,
vásárhelyi kollégájára, miniszterelnök-jelöltre
voksolt az ellenzéki előválasztás második fordulójában.
A voksolás október 16-áig
tart a szavazósátraknál és
az interneten. Márki-Zay vetélytársa a DK-s Dobrev Klára; a győztes lesz Orbán Viktor kihívója jövő áprilisban.
– Az első fordulóban Szegeden volt az egyik legmagasabb részvétel az országban, és bízom benne, hogy
ez így lesz a második fordulóban is. Nagyon fontos,
hogy minden kormányváltást
akaró választópolgár kifejezze változás iránti akaratát.
Barátommal, kollégámmal,
szomszédommal, Márki-Zay
Péterrel vagyok itt, közösen
fogjuk leadni a szavazatunkat – így ajánlotta közös sajtótájékoztatón az előválasztáson szavazók figyelmébe
Szeged polgármestere Márki-Zayt. Hozzátette: három
éve dolgoznak együtt, és nagyon sokat vitatkoznak is,
mert nagyon sok témáról
mást gondolunk. De összefognak, mert azt szeretnék,
hogy ebben az országban
normálisan lehessen beszélgetni mindenről, ami az életünkről szól; ehhez azonban
vissza kell szerezni demokráciánkat, hazánkat, amelyet az elmúlt tizenkét évben

Azonnali béremelést sürgetnek a pedagógusok,
akiknek a miniszterelnök
a napokban csak 2023-ra
ígért komolyabb bérrendezést, jövőre viszont csupán
10 százalékot. Lapzártánkkor kezdett tárgyalni a kormány a szakszervezetek
sztrájkbizottságával.

SZ
Botka László Márki-Zay Pétert támogatja. Fotó: Szabó
Luca
elraboltak tőlünk. – Meggyőződésem, hogy a miniszterelnök-jelöltek közül Márki-Zay
Péternek van a legnagyobb
esélye, hogy összefogjon miden baloldali, jobboldali, liberális, zöld, civil és kiábrándult Fidesz-szavazót. Ezért
kérem, támogassák szavazatukkal – jegyezte meg Botka László.
Márki-Zay Péter elmondta: – Az a lényeg, hogy mindenki megtarthatja saját
álláspontját, nem kell feladnia a nézeteit. Ha valaki baloldaliként egy jobboldalira,
ateistaként egy keresztényre szavaz, az nem a nézetek

feladását jelenti. Olyan országban akarunk élni, ahol
ez teljesen normális. Már azt
elértük az előválasztáson,
hogy kulturált vita van az
országban. Megtisztítottuk
a közéletet, tabukat döntöttünk le. Békére, barátságra,
szeretetre van szükség ebben az országban. A DK-s
szavazóknak is meg kell érteni, hogy együtt mehetünk
csak tovább; ha Orbán Viktort le akarjuk váltani, akkor
mindenki álljon be abba a
csapatba, amiben mellettem áll Botka László és Karácsony Gergely – fűzte hozzá a miniszterelnök-jelölt.

Felhívás
a Szeged Ifjú Tehetsége díj
és
a Szeged Ifjú Tehetségéért díj
kitüntetésekre való ajánlásra
Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján azon tanulóknak, csapatoknak, akik 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 pénzbeli 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 – részletes indoklással, mely tartalmazza az elmúlt tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményt, a versenyek megnevezését és az elért eredményeket is – 2021. november 5-éig lehet eljuttatni írásban a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.), vagy e-mailben,
az antal.aniko@szeged.eu címre.
Szeged, 2021. október 5.
Dr. Botka László
polgármester

okásos péntek
reggeli tájékoztatójában az állami rádióban Orbán Viktor
bejelentette, hogy a kormány
január elsejétől béremelést
eszközöl számos szektorban. Jövőre 21 százalékkal
növekszik az ápolók bére,
míg a bölcsődei, kulturális és
szociális szférában dolgozók
20 százalékkal többet vihetnek haza 2022-től. Nem úgy
a pedagógusok, náluk egyelőre csak egy 10 százalékos
emelést lát elképzelhetőnek,
az oktatási szféra 2023 januárjában számíthat komo-

lyabb bérrendezésre. Orbán
leszögezte, nem lehet hitelből béremeléseket végrehajtani.
A bejelentés annak ment
elébe, hogy előtte pár nappal
a pedagógushiány, az alacsony bérek és az elviselhetetlenül magas munkaterhek
miatt közösen kezdeményezett sztrájktárgyalásokat a
két nagy pedagógus-szakszervezet, a Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ) és a
Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).
Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke
elmondta, hogy 2018 óta
hiába kongatják a vészharangot a bérfeszültség és a
munkaerőhiány miatt. Felidézte, hogy 2020 márciusában sztrájktárgyalásokat is
kezdeményeztek, ám ekkor
indult be Magyarországon a
koronavírus-járvány első hulláma, így az élet és az egészség védelmét fontosabbnak
tartva felfüggesztették. Az

elnök azt mondta: jelenleg
12 ezer ember hiányzik a pedagógusrendszerből, és ebben nincsenek benne azok,
akiket a koronavírus miatt
kellett vagy kell helyettesíteni. Kiemelte: ilyen leterhelt
állapotban a pedagógusok
nem tudják biztosítani azt az
oktatást, amely a gyermekek
alapjoga. A PSZ és a PDSZ
úgy döntött, közös fellépéssel
„muszáj eredményt kicsikarni a kormányból” – írta meg
a mérce.hu
A PSZ számításai szerint
2015-től 2021 októberéig a
kormány átlagosan 17 havi fizetést vett el minden pedagógustól. A PDSZ felmérése szerint az oktatásban dolgozók
jelentős része küzd valamilyen fajta anyagi nehézséggel,
és a pedagógusok általánosságban elégedetlenek a fizetésükkel. A pedagógusok nem
tekintik ajánlatnak, inkább a
szakma megalázásának tartják a 10 százalékos ígéretet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged MJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő Cserepes Sori Piac Kft. törzstőkéjének 91,36%-át megtestesítő üzletrész és a Szeged, Cserepes sor 4. – Katona József
utca 80. faliszám alatti (Szeged, III. kerület belterület 24013/24 hrsz.-ú) ingatlan együttes értékesítésére
1. Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet.
2. Pályázati alapár:
Az üzletrész pályázati alapára: 310.000.000 Ft, azaz Háromszáztízmillió forint.
Az ingatlan pályázati alapára: 156.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenhatmillió forint.
A pályázati alapár együttesen: 466.000.000 Ft, azaz Négyszázhatvanhatmillió forint.
A pályázó köteles pályázati biztosítékot fizetni, amelynek mértéke a pályázati alapár 10%-a,
összesen: 46.600.000 Ft, azaz Negyvenhatmillió-hatszázezer forint, mely biztosítékot a pályázó a 12067008-00102705-00100002 bankszámlára utalni és az erről szóló bizonylatot
a pályázathoz mellékelni köteles.
3. Az ingatlan helyszíni bemutatása:
Az ingatlan helyszíni bemutatása 2021. október 26. napjától 2021. november 10. napjáig terjedő időszak alatt a lorinczi.zsanett@szeged.eu e-mail-címre megküldött megtekintési
igény alapján, előre egyeztetett időpontban történik. Az ezen való részvétel a pályázat érvényességi kelléke.
4. Pályázati tárgyalás:
A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra, a
részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint.
5. A pályázati dokumentációra vonatkozó információk:
A részletes pályázati dokumentáció a www.szegedvaros.hu oldalról letölthető, vagy 2021.
október 18. napjától 2021. november 10. napjáig Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Irodáján, előre egyeztetett időpontban átvehető (elérhetőség: lorinczi.
zsanett@szeged.eu, 62/564-349).
6. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot zárt borítékban 2021. november 12. napján 12:00 óráig, postai úton, vagy személyesen, Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda Cégfelügyeleti Csoportjának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani.
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1000 milliárdot spórolt
a kormány a nyugdíjasokon
A nyugdíjprémium a Bajnai-kormány óta törvényi kötelezettség

A

80 ezer forintos nyugdíjprémiumról és a kiegészítő nyugdíjemelésről szóló rendelet szerint
november 1-jétől, de január
1-jéig visszamenőleges hatállyal, 1,2 százalékkal kell
emelni a nyugellátást és
nyugdíjszerű ellátást. Ez az
emelés lényegesen meghaladja a várakozásokat. A kormány gyakorlatilag a 4,8 százalékos infláció erejéig kompenzálja a nyugdíjasokat. De
persze mindenkinek akkora
az inflációja, ahogyan él. Hogyan viszonyul ez az emelés
az átlag nyugdíjas és a kisnyugdíjas fogyasztói kosarának drágulásához?
A Klubrádió kérdésére
Hegyesiné Orsós Éva, az
Életet az Éveknek Szövetség
elnöke elmondta: – Nagyon
lényeges, hogy 2012 óta a
nyugdíjemelés inflációkövető. Az elmúlt években azáltal, hogy csak inflációkövető
volt az emelés, közel 1000
milliárd forintot spórolt meg
a kormányzat a nyugdíjasokon. Ha most az infláció 4,8
százalékos, azt kell itt észrevenni, hogy a tavalyi év során
is jelentősen alultervezték.
Tehát a nyugdíjasok idén januárban 3 százalékos emelést kaptak, év közben pedig
(ilyenre korábban soha nem
került sor) 0,6 százalékkal
emelték a nyugdíjakat, mert
már akkor is érzékelhető
volt, hogy az infláció ennél
lényegesen magasabb lesz.
Ezért most, amikor újabb 1,2
százalékos kompenzációra
kerül sor, a kormány a törvényi kötelezettségének tesz
eleget. Ehhez képest olyan
alapvető élelmiszer ára, mint

Vélemény

A nehezén innen

SZ

Az elszabaduló infláció
hatására
novemberben
idén harmadszor emeli a
nyugdíjat a kormány. Ez
törvényben rögzített kötelezettsége a kormánynak,
csakúgy, mint a nyugdíjprémium, amelyet 2009-ben
a Bajnai-kormány vezetett
be. Hegyesiné Orsós Éva, az
Életet az Éveknek Szövetség elnöke a Klubrádióban
elmondta, hogy a 2012 óta
inflációkövető nyugdíjemeléssel a kormány 1000 milliárd forintot spórolt a nyugdíjasokon.

az étolaj, 27,5 százalékkal
emelkedett az előző évhez
képest, a zsiradékok 14,3,
a friss zöldségek 13,4, a
baromfihús pedig 7,7 százalékkal drágultak, és tudnám
még sorolni. Mindez azt jelenti, hogy a nyugdíjasoknak

Az elmúlt években
azáltal, hogy csak
inflációkövető volt
az emelés, közel
1000 milliárd forintot spórolt meg a
kormányzat a nyugdíjasokon.
erre a kompenzációra rendkívül nagy szükségük van, mint
ahogyan arra is, hogy a nyugdíjprémiumot
megkapják,
ami szintén törvényi kötelezettség, hiszen azt 2009-ben
a Bajnai-kormány vezette be
– tette hozzá az elnök.
Kérdés, milyen hosszan
tart a választások előtt az
ilyen hangulatjavító intézkedések hatása. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy erre
vonatkozó felmérésük nincs,
de sokan azt a véleményt fo-

galmazzák meg, hogy ezeket
az emeléseket azért kapják,
mert választás lesz, és bár
lenne minden évben választás. – Tegyük még ehhez
azt is hozzá, hogy 2012 óta
a nyugdíjemelés inflációkövető, és ezzel közel 1000
milliárd forintot spórolt meg
a kormányzat a nyugdíjasokon. Mintegy 37 százalékkal
kevesebb emelést kaptak,
mint ha az emelés a svájci
indexálás szerint történt volna, ami figyelemebe veszi
a nettó átlagkereset-növekedést is. Csak az utóbbi 5
évben, azaz 2015 és 2020
között a nettó átlagkereset-emelkedés 69,3 százalék volt, ezzel szemben
a nyugdíjemelés mértéke
mindössze 15,2 százalék.
Egyáltalán nem véletlen,
hogy még a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint is
a nyugdíjas szegénység elképesztő arányban növekedett
2010-hez képest, és ezt a
nyugdíjasok nagyon érzékelik – jegyezte meg az elnök.
– És hogy mennyire az
érzeteink határozzák meg a

Szeged segít
Bár ez nem önkormányzati feladat, Szeged a saját
költségvetéséből idén harmadik éve 10 ezer forinttal
támogatta a szegedi nyugdíjasokat. Emellett összesen
700 millió forint uniós és 200 millió forint önkormányzati támogatásból felépített egy új idősek klubját, felújított hat másik intézményt, valamint korszerűsítette
és bővítette a Kálvária sugárúti főzőkonyhát.

vélekedésünket, arra példa,
hogy nagyon gyakran halljuk

A Medgyessy-, a
Gyurcsány- és a Bajnai-kormány 2002
és 2010 között nyolc
év alatt 22 heti
nyugdíjat fizetett ki
a 13. havi nyugdíj
intézményének bevezetésével. Most
viszont 2010 és
2021 között egyheti
nyugdíj kifizetésére
került sor.
azt, hogy a Gyurcsány-kormány elvette a 13. havi
nyugdíjat. Igen, hozzátéve,
hogy a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány
2002 és 2010 között nyolc
év alatt 22 heti nyugdíjat fizetett ki a 13. havi nyugdíj
intézményének bevezetésével. Most viszont 2010 és
2021 között egyheti nyugdíj
kifizetésére került sor. És
ha mondjuk jövő februárban megkapjuk a kéthetit,
mert lépcsőzetesen vezetik vissza, akkor is a nyolc
év alatt kapott 22 hetivel
a tizenkét év alatt kapott
3 heti áll szemben. Mégis
folyamatosan azt hallották
az emberek, hogy „elvette,
elvette, elvette”. Emiatt sokan tényleg elhiszik, hogy
nem adta, hanem elvette –
zárta gondolatait Hegyesiné
Orsós Éva.

3

óba kell majd állni egymással az előválasztás lezárását követően is. Ez az egész folyamat arról szól, hogy az ellenzék, amely az Orbán-rendszer lebontására vállalkozott, a tavaszi választásra
kiválasztja közös jelöltjeit, az egyéni indulókat és az ellenzéki kampány vezetőjét, egy olyan személyt, aki azután kormányozni is képes Magyarországot. Ez önmagában is nagy
kihívás, tetterőt, bátorságot és józan gondolkodást igényel,
indulóktól és választóktól egyaránt.
Keserű a szájunk íze, ha nem az a jelölt kerekedik felül,
akinek az alkalmasságáról meg voltunk győződve, vagy akit
a legrokonszenvesebbnek tartottunk. Az is lehet, hogy valakire azért voksoltunk, mert azt gondoltuk, mások számára ő
lehet a legvonzóbb, és a saját ízlésünknél fontosabb, hogy
az „össz” nyerjen a végén. Lehetünk tehát csalódottak azért
is, mert ez a számításunk nem vált be.
Észben kell azonban tartani, hogy ezek a viták egyazon
politikai közösségen belül zajlanak. Nagyon különböző irányokból érkező politikusok, pártok és szavazótáborok még
mindig csak szokják egymás társaságát. Közösen vállalták,
hogy előre rögzített szabályok mentén választják ki azokat,
akik megmérkőzhetnek
a Fidesszel. Ez van ak- Valójában sok minden
kora felelősség, hogy jobb lett az előválaszérdemes legyen behívni tástól, mert fél évvel a
a folyamatba az állam- tavaszi választás előtt
polgárokat, akik közül felpiszkálta az ellenzéki
százezrek el is fogadták tábor érdeklődését, aktiaz invitálást. Rendkívü- vitását.
li fejlemény ez, fontos,
hogy néhány rosszul sikerült politikai akció ne homályosítsa
el az egész folyamat értékességét, s hogy az egy-egy szereplő iránt érzett ellenszenvünk fürdővizével együtt ne öntsük ki
a közös jelöltállítás gyerekét is.
Ahogy egy barátom fogalmazott, az előválasztástól semmi sem lett rosszabb, ami meg rosszul sikerült, az amúgy is
rossz vagy még rosszabb lett volna, mint előválasztás nélkül.
Én még egy kicsit tovább is mennék: valójában sok minden
jobb lett az előválasztástól, mert fél évvel a tavaszi választás
előtt felpiszkálta az ellenzéki tábor érdeklődését, aktivitását,
lehetőséget adott a jelölteknek edzőmérkőzések lejátszására, és a választók jó néhány problémás jelöltet kiszórhattak
az eléjük tett névsorból.
Nyilván azon is lehet vitatkozni, hogy ki, mennyire van
megbántva a kampánytól, de az előzetes megállapodás
arról szólt, hogy mindenki elfogadja az eredményt. Mindig
fontosnak tartom a választópolgárok szerepének hangsúlyozását, ahogy a voks leadásában kifejeződő döntésükre, úgy
a voksolás utáni felelős gondolkodásukra is nagy szükség
van. Az egész kócerájt az tarthatja egyben, életben, mozgásban, ha nemcsak a politikusok, de a választók is elfogadják
a kialakuló viszonyokat – és kikényszerítik a továbblépést.
Az október első napjait jellemző politikai kiborulásokon
túl ugyanis fenyeget egy sokkal kevésbé nyilvánvaló, mégis
sokkal nagyobb veszély. Az, hogy az ellenzéki politikai osztály azt hiszi, ő már megcsinálta. A győztesek győztek, a
vesztesek beálltak a sorba. A csodafegyver előállítási munkálatai befejeződnek a közös lista készre gyártásával.
De ez önmagában kevés.
A közös indulás a keret, a feltételrendszer ahhoz, hogy
egyáltalán eséllyel lehessen nekivágni a Fidesz legyőzésének, a NER lebontásának. Az előválasztási kampány során
éppen csak megpendített tartalmi viták eldöntése alapvető
szerepet játszik majd abban, hogy az ellenzék milyen ajánlatot tesz az országnak, a valaha látott legmocskosabb Fidesz-kampány ellenszelében.
Nem az előválasztási viták felett kell búsongani, hanem
erre a sokkal nagyobb feladatra felkészülni, fejben és lélekben egyaránt.
Lakner Zoltán
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Korszerű geotermikus fűtéssel indult a téli szezon Nagy Sándor: Önállóság
14 ezer panellakás megújuló zöldenergiával kapja a meleget
A 28 ezer panellakás felében október elején már
környezetbarát geotermikus energiával kezdődött
a távfűtési szezon, az Európai Unióban egyedülálló
fejlesztésnek
köszönhetően.

O

któber 5-én elkezdődött az idei távfűtési szezon. A szolgáltató a rendszer felkészítését már július végén megkezdte, szeptember közepe
óta pedig készen állt az indulásra. A Szegedi Távfűtő
Kft. a szokásos október közepe helyett korábban kezdte fűteni a lakótelepeket
és az intézményeket, mert
hűvösebbre fordult az időjárás.
A kilenc tervezett geotermikus fűtőkörből négy már

működik. Így a távhő előállításának jelentős részét megújuló zöldenergiával fedezik
Odessza és Felsőváros után
Rókuson és az Északi városrészben is. Ez a 28 ezer
távfűtött lakás felét, 14 ezer
otthont jelent. A korábban
használt gázkazánokat a
fűtési szezon kezdetén egyáltalán nem kell használni:
azokat csak akkor kell majd
beindítani, ha mínusz 2 foknál hidegebb lesz a középhőmérséklet, addig a termálkutak biztosítani tudják
a meleget a radiátorokban,
illetve a meleg vizet a fürdőszobákban, konyhákban. A
kitermelt termálvíz egyetlen
radiátorba sem jut el, és nem
is fürdünk, mosogatunk vele:
vizet melegít fel a fűtőművekben, a gázkazánokhoz
hasonlóan.

A Gáz utcai geotermikus
fúrás már csak emlék. Az
eredmény: korszerű környezetbarát fűtés a környező
lakótelepen. Archív fotó:
Iványi Aurél

Elhunyt Tandi Lajos
Október 6-án elhunyt Tandi Lajos újságíró, lapszerkesztő és művészeti író.
Gyomán született, 1947.
március 8-án. A Szegedi
Tanárképző Főiskola magyar–rajz szakán diplomázott, majd a Délmagyarország gyakornoka, újságírója, végül szerkesztője lett.
1988-ban megalapította
a Szeged című folyóiratot, amelynek 2017ig a főszerkesztője is volt. Emellett 1992 és
2019 között a szegedi Dugonics Társaság fő-

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve
2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan
hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázat beadásához pályázói regisztráció
szükséges, amely elérhető az alábbi linken:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje:
2021. november 5.
További részletek
a www.szegedvaros.hu honlapon olvashatók.

A

z 1849-es aradi vértanúkra emlékező beszédében
Nagy Sándor alpolgármester úgy fogalmazott: az igazság iránti olthatatlan vágy vezette a forradalom magyar hadseregének tábornokait. Valamennyien jómódban
élő emberek voltak, akik választhatták volna a nyugodt életet is, de ehelyett kiálltak a szabadság mellett, és mások
számára is jobb világot akartak teremteni. A legalapvetőbb
emberi és politikai célokért vállalták a harcot a mártírhalált
halt katonai vezetők, akik nem egy nemzethez tartoztak, de
a magyar szabadság iránti vágy azonos volt bennük.
– Felemelő időszak volt az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc – fogalmazott a szónok. Megemlékezett
Osztróvszky Józsefről, Szeged egykori országgyűlési képviselőjéről és kormánybiztosáról is, akit a szabadságharc bukása után halálra ítéltek, majd megváltoztatva az ítéletet, hat
évre börtönbe vetettek. Az Aradon kivégzett tábornokokról
hozzátette, ők pontosan tudták, hogy önállóság és szabadság nélkül nincs fejlődés. A szabadságharcban az országban
élő különböző nemzetiségek és felekezethez tartozók együtt
harcoltak. Nagy Sándor arra kérte hallgatóságát, ne hagyja veszni azokat az értékeket, amelyekért az aradi mártírok
meghaltak. – Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! – zárult a beszéd.

Első díjas szegedi
diákfotós

titkáraként dolgozott. Tandi Lajos Szeged kulturális
életének egyik legismertebb alakja volt; lokálpatrióta, a város kultúrájának
kiváló ismerője, számos
civilszervezet, kör, társaság, alapítvány, társaság
szervezője és támogatója,
aki több Szegeddel kapcsolatos könyvet is írt és
szerkesztett. Munkásságáért 2008-ban Szeged Kultúrájáért díjat kapott. Szűk családi
körben helyezik örök nyugalomra.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megírtuk: az Európai
Unióban egyedülálló méretű
fejlesztés értéke összesen
22 milliárd forint, melynek
40 százaléka uniós támogatás, 60 százaléka a pénzügyi
befektető, a Geo Hőterm része. A Szetáv Kft. szakmai
befektetőként vesz részt a
beruházásban. A teljes beruházás
eredményeként
az évente 55 ezer tonnás
széndioxid-kibocsátás a felére fog visszaesni. A tervek
szerint 2023 végére összesen 9 geotermikus kört alakítanak ki, 27 kutat fúrnak,
hozzá 8 km távvezeték és 3
hőfogadó állomás létesül. A
geotermikus átállás a távfűtés árát nem befolyásolja
(mint ahogyan az elszabadult gázár sem), mert azt
évek óta az állam szabályozza.

és szabadság nélkül
nincs fejlődés

A

szegedi Erzsébet-ligetben készült Sugarak
című képével a szegedi egyetem vegyészhallgatója,
Sütő Máté a DUE médiahálózat Az év diákfotósa című pályázaton második helyezést ért
el. A Szegedi Tudományegyetemről egyedül az ő fényképe
került be a felsőoktatási kategória legjobbjai közé. A zsűri kiemelte a képekben az egyedi
pillanatot és a természet szépségének hű visszaadását.

Az Aradi vértanúk terén Nagy Sándor alpolgármester
mondott emlékező beszédet a nemzeti gyásznapon. Fotó:
Szabó Luca

FELHÍVÁS

a Szeged Kultúrájáért díj kitüntetésre való ajánlásra
Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a Szeged Kultúrájáért díj adományozását. Eszerint Szeged Kultúrájáért
díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális
közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában,
tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged
város értékeinek gyarapításához.
Évente legfeljebb két Szeged Kultúrájáért díj adományozható. A díj aranygyűrűből és oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek fejrészvésetében Szeged címere és az adományozás éve látható. Az oklevél
tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a kitüntetett
nevét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.
A Szeged Kultúrájáért díjra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság
véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A díj a magyar kultúra napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepségen kerül átadásra.
Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy kiket
tartanak érdemesnek a díjra.
A javaslatokat részletes szakmai indoklással 2021. november 12-éig lehet eljuttatni írásban a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.), vagy
e-mailben, a szaz.krisztina@szeged.eu címre.
Szeged, 2021. október 6.
Dr. Botka László
polgármester
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A MÁV ad pénzt
Közgyűlési döntésleltár
Határoztak a Cserepes sori piacról, a művelődési
a szegedi villamosrendszerre házakról
és az IH Rendezvényközpont igazgatójáról
Elfelejtették megnézni, bírja-e a tram-traint

Az állami fejlesztők nem
nézték meg, hogy a szegedi
villamosközlekedést ellátó áramfejlesztő el tudja-e
látni a tram-traint is – mint
kiderült, nem tudja. Utóbb
lett világos, hogy kapacitásfejlesztés kell, amire a
MÁV ad 70 millió forint támogatást az SZKT-nak.

A

közgyűlés pénzügyi
bizottságán hangzott
el mindez Kovács Tamás gazdasági alpolgármester előterjesztéséből. Ebben
az áll, hogy „a vasútvillamos beruházási projekt során a Szegedi Közlekedési
Kft. meglévő infrastruktúrájára adottságként tekintett
a beruházó, és emiatt nem

vizsgálta a meglévő szegedi szakaszon az áramellátás
maximális terhelhetőségét.
A próbafutások során megállapításra került, hogy a
tram-train vasútvillamos-járművek használatakor lényegesen több az áramfelvétel,
mint a PESA villamosok esetén, ezért az áramalakítók
fejlesztésére, átalakítására
van szükség.”
A feladatra a MÁV Zrt.,
mint a tram-train vasúti pályahálózatának működtetője
nettó 70 millió forint vissza
nem téritendő támogatást
nyújt az SZKT részére. A
fejlesztést december 31ig kell elvégezni, ami azért
érdekes, mert a tram-train
hivatalosan már az adventi

időszakban elindul. A szegedi közgyűlés megszavazta a
fejlesztést.
A MÁV-nak az Átlátszó
számára küldött korábbi tájékoztatásából kiderül, hogy
„a vonal Szeged-Rókus és
Hódmezővásárhely-Népkert
szakaszán a pályasebesség 100 kilométer per óra,
a tram-train járművek ezzel
a sebességgel közlekednek
majd. A Szeged–Békéscsaba-vonali vonatok jelenleg
érvényes menetrendjét még
80 km/h-ás sebességgel
alakították ki.” Majd hozzáteszik: a várható sebességnövekedés a jelenlegi
kalkulációk alapján 3 perccel rövidebb menetidőt tesz
lehetővé.

Négyszáz éves bibliát is bemutatnak
Nyolcszáz példány készült mindössze abból a négyszáz éves bibliából, amely az
egyik kiemelt darabja a Somogyi-könyvtár
új kiállításának. A restaurált könyvritkaságok között egy 1490-es bázeli ősnyomtatvány is szerepel. A tárlat november 10-éig
látogatható. A városi közgyűjtemény földszinti kiállítóterében az Emlékkönyvtár olyan
féltve őrzött kincseit mutatják be, melyeket
az utóbbi időben restauráltak: így a Legenda aurea sanctorum című ősnyomtatványt, a
2015 januárjától hungarikumnak számító vizsolyi bibliát, valamint több egyedi vagy ritka
kéziratot. Fotó: Szabó Luca

IKV-s lakásokról, a Cserepes
sori piac eladásáról, valamint a művelődési házak és
az Agóra összevonásáról is
komoly vita után döntött az
október 8-ai közgyűlés. Kolonics Erikát választották a
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont igazgatójává, az
Agóra élére pedig pályázatot
írnak ki.

R

endeletet módosítottak
a képviselők az IKV-s
bérlakásokkal kapcsolatban, ugyanis egy felsőbb
jogszabály miatt a szociális
alapon kiadott bérlakások
esetében nem lehetne egyes
költségeket a bérlőkre hárítani. Kovács Tamás gazdasági
alpolgármester elmagyarázta: a közjegyzői díjat az IKV
fizette, az óvadékot pedig az
IKV elkülönített számlán kezeli. Utóbbi összeg annak biz-

Személyi
döntések
Pályázatot hirdet az
önkormányzat az Agóra igazgatói posztjára. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nkft. élére pedig azt a
Kolonics Erikát választották meg, aki eddig
megbízott vezetőként
látta el feladatát.

Négy órán át vitatkoztak a képviselők az októberi közgyűlésen. Fotó: Szabó Luca
tosítéka, hogy a lakó rendeltetésszerűen használja a lakást; kiköltözéskor pedig maradéktalanul visszakapja, ha
megfelelő állapotban adja át
a bérleményt.
A Cserepes sori piacról elhangzott, hogy az önkormányzat szeretné eladni a területet
és a cégben lévő üzletrészét
is; értékként az ingatlanszakértő becslése alapján 465 millió forintot állapított meg, de
szeretne magasabb árat elérni, ezért licitálni lehet majd rá.
Haág Zalán (KDNP) több száz
milliós ingatlanfejlesztést indítványozott, amellyel szerinte
a terület értéke növelhető lenne. Ménesi Imre szocialista
képviselő ellenvetése szerint
az ellenzék nincs tisztában a
Cserepes sor környéki telkek
értékével: vannak arrafelé
olyanok is, melyeket harminc
éve nem lehet eladni. Javasolta, hogy győzzék meg a Fidesz-közeli nagyvállalkozókat,

mert ő lenne a legboldogabb,
ha a terület árát felvernék, és
az több milliárdért kelne el.
Az önkormányzat az Agórát és hét művelődési házát
egységes szervezetben működteti a jövőben. Tápai Péter
fideszes frakcióvezető a hatékony működtetés racionális
okait elfogadta, azzal viszont
nem értett egyet, hogy ez a
legjobb forma erre. Válaszul
elhangzott: összevonással a
szakmai munka színvonala
nem fog csökkenni, minden
dolgozónak megmarad a
munkahelye, és a hatékonyabb működtetés érdekében szinte minden más városban megtették már korábban
ezt a lépést. Botka László polgármester hozzáfűzte: több
körben egyeztettek erről a
szakmai és a szakszervezetekkel, sőt kikérték az illetékes minisztérium véleményét
is, és az EMMI támogatja az
intézkedést.
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Kulcsár Viktória: Szeged az egyetlen hely,
ahová szívem szerint költöznék
A színésznő lubickol a Kölyök szerepében A padlás című musicelben
Nemrégiben mutatták be a Szegedi Nemzeti Színházban a legtöbbet játszott magyar musicalt,
A padlást. Az ötszázharminc éves
naiv szellem, a Kölyök szerepében Kulcsár Viktóriát láthatták a
nézők a premieren, aki a József
Attila Színház művésze. Vele beszélgettünk.
– Milyen érzés ötszázharminc
évesnek lenni?
– Egészen jó! Valójában ennek
a karakternek az az egyik érdekessége, hogy bár több mint ötszáz
éves, mégis egy fiatal kölyökről és
így egy nadrágszerepről beszélünk.
Ezért mindenképpen fittnek kell
lennem ahhoz, hogy el tudjam játszani.
– Nagyjából ötszáz évet kell
levonnunk, hogy megkapjuk az
igazi életkorát. Ilyenkor éri az
embert a legtöbb tennivaló. Nyáron volt az esküvője, számtalan
darabban játszik, Budapesten és
Pécsett is fellép. Elég sűrűnek tűnik az élete, és most még Szeged
is… Hogy került ide?
– Korábban már játszottam
ezt a szerepet Pécsett, ezért meghívtak a castingra, ahol Horgas
Ádám is ott volt, vele pedig még
pécsi rendező korában dolgoztam
együtt. A darab rendezője, Méhes
László korábban a pécsi színház
művészeti vezetője volt, így mindketten jól ismernek. Meghívtak, és
végül engem választottak a szerepre. Az pedig, hogy most máshol is
sokat játszom, és szinte minden
hónapban három-négy bemutatóm
van, mind a járvány utóhatása.
Több elmaradt bemutatót most
kell pótolni, minden torlódik, közben szabadúszóból a József Attila

Színház tagja lettem, ami szintén
új feladatokat jelent. Ezért kicsit
itt is, ott is vagyok, igyekszem mindenütt helytállni. Valóban nagyon
sűrű most az életem, de nagyon élvezem, hiszen ezért lettem színész.
– Pécsen a Böhm György
rendezésében bemutatott musicalban is a Kölyök bőrébe bújt,
Szegeden pedig Méhes Lászlótól
kapta meg ezt a szerepet. Mi a
különbség a két előadás között?
– A legnagyobb különbség,
hogy a pécsi előadást nem próbáltam a társulattal, hanem a várandós kolléganőm helyett kellett
beugranom. Így a próbafolyamatban sem vettem részt, nem tudtam
ötletelni, nem tudtam a karaktert
igazán kidolgozni, csak kicsit faragtam rajta. Szegeden viszont végig
részese voltam a próbáknak, volt
lehetőségem ízlelgetni a darabot
és a figurát. A nézők szempontjából az a nagy különbség, hogy a
szegedi előadásban jóval több az
érzelem. Ezt mondták a bemutató után a szüleim, akik mindkét
produkciót látták. Például a darab
legikonikusabb, a Fényév távolság
alatt című dalánál semmilyen színpadi eszközzel nem élt a rendező,
hagyta, hogy a dal önmaga érje el
a megfelelő hatást, és így az érzelmek tisztán, sallangmentesen átjöhessenek a színpadról a nézőtérre.
– Könnyebb vagy nehezebb
volt-e az előzmények miatt a szegedi szerep?
– Egy beugrás olyan szempontból mindig könnyebb, hogy ott nem
masszírozzuk másfél-két hónapig
a darabot, nem kell belehalni, hanem beleugrunk, és megcsináljuk.
A szegedi próbafolyamat igazi játék
volt, amit nagyon élveztem. Kiváló

Jelenet A padlás című előadásból. Fotó: Szabó Luca

Kulcsár Viktória: A legfontosabb üzenet, hogy mindent el lehet érni,
csak kitartás kell hozzá. Fotó: Eszterle Gábor
csapatszellemben tudtunk együtt
dolgozni. Élmény volt minden egyes
szegedi próba. Végig azt éreztem,
hogy mindenki dolgozni akar, és ez
nagyon jó hatással volt rám is. Ezért
a szegedi produkció számomra sokkal termékenyebb volt, és sokkal
többet adott, mint egy beugrás.
– Milyen ez a szellem, amit
megformál, azon túl, hogy ötszázharminc éves, és naiv?
– Nagyon sok előadás született már ebből a musicalből, sokan sokféleképpen értelmezték
a Kölyök figuráját is. Szerintem

nagyon fontos, hogy ez egy olyan
ötszázharminc éves szellem, aki
egy kölyök testében ragadt, a társaival végigélték azt a tragédiát,
hogy több mint fél évezreden keresztül nem tudtak elrepülni oda,
ahová vágytak. A padlás már az
utolsó pillanatban éri őket, amikor
a sok csalódás után újra felcsillan
a remény. Nagyon fontos, hogy ez
a kettősség is érvényesüljön a karakterben. Azon kívül persze, hogy
naiv, hiszen egy gyerekről beszélünk, aki szereti a játékos helyzeteket. Ezeket az apró ízeket próbáltam egy-egy szituációba beleszőni,
hogy gazdagabb legyen a szerep.
– Az életben is naiv?
– Igen. Lubickolok is ebben a
szerepben, mert nagyon szeretem
a kicsit infantilis, naiv dolgokat,
ezek közel állnak a személyiségemhez.
– Mit szeretne üzenni a színpadról a nézőknek?
– A négy szellem egy csapat
az előadásban, ezért fontos, hogy
amit üzenünk, azt együtt üzenjük.
A legfontosabb pedig az, hogy mindent el lehet érni, csak kitartás kell
hozzá. Végül sok nehézség árán
mégiscsak eljutunk oda, ahová
több száz éven keresztül vágytunk.
– Hárman is játsszák ezt a
szerepet a szegedi előadásban.
Miért alakult így?
– Az eredeti felállásban még
csak Fekete Lindával próbáltuk a

darabot, de közben engem leszerződtettek a József Attila Színházba,
és sok egyéb elfoglaltságom is van,
így nagyon nehéz volt az egyeztetés, ezért döntött úgy a színház,
hogy Rózsa Kittit is beveszik a Kölyök-csapatba. Így hárman váltjuk
egymást. Októberben két előadásban játszom, eddig háromszor léptem fel a darabban. Abban maradtunk, hogy később, ha több időm
lesz, sűrűbben beosztanak.
– Mit játszik most a József Attila Színházban?
– Az Egy szoknya, egy nadrág
főszerepét, de most próbálom a
Szibériai csárdás primadonnáját is,
közben három musicalbe is bekerültem: a 9-től 5-ig, a Macskafogó
és a Valami bűzlik című produkcióknak most zajlik a felújító próbája. A Nemzeti Táncszínházban
pedig az Egy halálra táncoltatott
lányban játszom. Ezzel a produkcióval sokat fogunk utazni, és még
Pécsen és a Pinceszínházban is
játszom. Nem unatkozom.
– Ezek többsége zenés darab.
Pécsen korábban sok prózai, drámai szerepet is kapott. Nem hiányoznak?
– De, nagyon hiányoznak! Az
az igazság, hogy ha valaki zenés
színészi szakon végzett, jó ideig
erre van predesztinálva. Ha tudják,
hogy jól énekel, szinte minden zenés darabba beosztják. Remélem,
előbb-utóbb megismerik, hogy
nemcsak énekelni tudok, és akkor
több drámai szerepet kapok.
– Megismerkedett már Szegeddel? Hogy tetszik a város?
– Volt időm rá, hiszen két nyáron is dolgoztam a szabadtérin. A
próbák ideje alatt hónapokat töltöttem a városban, Szeged több
pontján is laktam az elmúlt években. Nagyon megszerettem a várost. A férjemnek is azt mondtam,
hogy Szeged az egyetlen hely, ahová szívem szerint költöznék. Most
Budapesten lakunk, de nem szerelemből, hanem szükségszerűségből, mert odaköt a szakmánk.
Szegeden gazdag és sokszínű a
kulturális élet, sok a szórakozóhely
és a fesztivál, kiváló az infrastruktúra. Mindent megtalálhatok itt,
amit az életben keresnék, hogy
kényelmesen és boldogan éljek.
Szegednek igazi nagyvárosi hangulata van a villamosokkal, de mégis
békés, családias a miliője. Pusztán
praktikumból gondolom úgy, hogy
egyelőre Budapest számunkra a
jövő. Most a munkához alakítjuk az
életünket, de ez később még akár
változhat is.
Rafai Gábor
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Szeged a legnépszerűbb magyar városok között
Fotózza a várost, és töltse fel a képeket a National Geographic interaktív térképére!
Szeged a legnépszerűbb magyar városok egyike a világhírű National Geographic felmérése alapján. A kutatás
szerint az emberek szeretnek akár céltalanul is sétálgatni
Szegeden, amin nincs mit csodálkozni, hiszen a korzózás
már kétszáz éve életforma a városban. A ráérős sétálgatás
az 1800-as évek elején jött divatba Szegeden.

A

National Geographic
Irány a város! elnevezéssel végzett reprezentatív felmérést a 18–65

Fotózzon!
A nagy múltú, világhírű tudományos és
kulturális
havilap
mindenkit arra biztat,
hogy ha készített egy
jó fotót akár a saját
városában, akár egy
másik magyar városban, töltse fel a
National Geographic
interaktív térképére,
annak
érdekében,
hogy minél többen
megismerjék Magyarország történelmi kincseit. Az interaktív
térkép a https://felfedezonekszulettunk.
hu/ oldalon található.

évesek körében, ugyanis kíváncsi volt a magyar lakosság városlátogatással kapcsolatos szokásaira, no és
persze arra is, melyek a kedvenc magyarországi városok
– adta hírül az MTI. Spontán
említések alapján a lakosság harmada Budapestet
kedveli a legjobban. A főváros utána a második legnépszerűbb város Eger, a harmadik helyen pedig holtversenyben Szeged, Pécs és Debrecen végzett.
A kutatás résztvevői közül sokakkal előfordult már,
hogy minden cél nélkül, csak
úgy sétálni indultak saját
városukban: a megkérdezettek mindössze 9 százaléka
nyilatkozta, hogy soha nem
fordult elő ilyen vele, míg 26
százaléka legalább hetente
egyszer sétálgat céltalanul.
Válaszaik alapján ennek az
az oka, hogy szeretnek a sza-

Szegeden életforma a korzózás. A ráérős sétálgatás az 1800-as évek elején jött divatba a városban. Fotó: Szabó Luca
bad levegőn lenni, mozogni,
gondolkodni – vagy éppen
nem gondolni semmire.
Azok körében, akik nem csinálnak ilyesmit, 47 százalék
mondta, hogy a céltalan utcai sétálgatás soha fel sem
merült benne, és 24 százalék szerint ez kimondottan
értelmetlen tevékenység.
A 18–65 éves magyar
lakosság demográfiai összetételéhez képest a legalább
heti egyszer sétálók között

felülreprezentáltak a 30–39
évesek és a Budapesten
élők. Azok körében pedig,
akik soha nem szoktak sétálgatni, nagyobb arányban
vannak a 40–49 évesek, az
alapfokú végzettségűek és a
falun élők.
Egy városlátogatásnál a
megkérdezettek közül többen kíváncsiak a történelmi
épületekre, mint a modern
építményekre. A legkedveltebb városnézős tevékeny-

ségek között szerepel még a
parkok látogatása és a sétálóutcán való nézelődés is. A

szabadtéri programokat többen szeretik, mint a „beülős”
programokat.

Bécs vezet
A kedvenc külföldi városok közül Bécs kapta a legtöbb említést, megelőzve Párizst, Rómát és Londont.
Kevesebben szavaztak Európán kívüli városokra, ezek
közül New York-ot mondták a legtöbben. A megkérdezettek 33 százaléka elég izgalmasnak tartja a saját
városát ahhoz, hogy ha valami érdekeset akar látni,
akkor azt fedezze fel.

A füvészkert története: száz éve 20 hold földet
adott ingyen a város az egyetemnek örök használatra

Szaletli a füvészkertben, a hatvanas-hetvenes években. Győrffy István botanikus kezdte növényekkel betelepíteni a füvészkertet. Fotó: Kakuszi József

Sz

áz éve nyitották meg az egyetem első szegedi
tanévét. Ez alkalomból Szeged városa 20 hold
földet engedett át Újszegeden az egyetemnek,
örök használatra. Itt alakították ki a füvészkertet.
Száz éve a Szeged című újságban a magyar némafilmek
első csillagának parádés alakításaként hirdették Lenkeffy
Ica új filmjét, az Angela örökségét, amelyet a Belvárosi moziban vetítettek. Száz éve harmincezer főnyi közönség előtt
2–0-ra verte meg az MTK régi riválisát, az FTC-t. A gólokat

Molnár és Orth rúgta. Száz éve jelent meg, hogy a város tanácsa 20 hold földet jelölt ki az egyetemi füvészkert céljaira
az újszegedi alsótiszaparti dűlőn. A cikk szerint „a kijelölt területet dr. Győry egyetemi tanár (vélhetően elírták a nevét,
mert a füvészkert alapító igazgatója, Győrffy István botanikus, egyetemi tanár volt – a szerk.) megfelelőnek találta, és
az egyetem e földet a jövő évben a mostani bérletek lejárta
után meg is fogja kapni. A város e földterületet ingyen adja
át az egyetemnek örök használatra, és megjegyezzük, hogy

a parkírozott területet a város közönsége is használhatja sétahelyül.”
Győrffy István 1925-ben kezdte növényekkel betelepíteni a füvészkertet. 1931-ben létesült az első tó.
Győrffy István 1932-ben az óföldeáki Návay-kastély parkjának tavában talált rá az indiai lótuszra. Innen kerültek
lovas kocsin a Szegedi Füvészkertbe az első indiai lótusztövek. Az indiai lótusz azóta is a füvészkert látványossága.

Kiállítás
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Letakart és összefirkált régi szerelem
Véletlenszerűen elkapott, félrekomponált, elrontott és megrongált fotókból látható kiállítás a Fekete házban

K

ardos Sándor több
mint negyven éve
gyűjti a régi, feleslegessé vált amatőr felvételeket. Ez a szenvedélye a 77
éves, Kossuth- és Balázs
Béla-díjas operatőrnek, aki
olyan filmeket fotografált,
mint az Egészséges erotika,
az Eldorádó vagy A legényanya. A magyar operatőrvilág ikonikus alakja negyvenéves pályafutása alatt több
mint harminc játékfilmet és
száznál is több tévé- és kisjátékfilmet
fényképezett.
Idén Kardos Sándor kapta
az életműdíjat a Zsigmond
Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon.
A 77 éves operatőr által
összegyűjtött és a Fekete
házban kiállított fotók legfőbb alkotóeleme a hiba, a
tévedés vagy a véletlen rongálódás, utóbbi kidolgozási
hibákból, esetleg szakszerűtlen tárolásból ered. Előfordulnak azonban olyan fotók is, amelyeket a készítők
utólag, szándékosan cenzúráztak, meglehetősen komi-

kus módon – egy-egy nem kívánt, rossz emlékű személyt,
régi szerelmet egyszerűen
kivágtak, letakartak vagy átsatíroztak. A Fekete házban
ötven képet láthatnak Kardos Sándor milliós nagyságrendű kollekciójából.
Kardos egy korábbi interjújában a véletlenszerűen
elkapott,
félrekomponált,
elrontott fotók esztétikájáról
szólva elmondta, hogy szerinte az amatőr fotós „legfeljebb véletlenül kapja el a jó
pillanatot. Így viszont bárki
válhat jó fotóssá, legfeljebb
egy-két kép erejéig.” Szerinte azonban a legnagyobb
fényképészek, például Cartier-Bresson, kezelni tudják
a véletlent. „Vagyis kivárják
azt, vagy azonnal meglátják a tökéletes pillanatot.
Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a művésznek
legyen önálló látásmódja.
Utóbbi az amatőrnek nincs.
Ő csak felemeli a gépet, és
takk!”
Kardos Sándor arra a
felvetésre, hogy szokott-e el-

rontott képeket gyűjtögetni
a Facebookon, lévén, hogy
manapság az emberek a
fotóalbumok helyett inkább
a közösségi oldalra helyezik
fel a fotóikat, azt válaszolta:
érdemes lenne ezeket gyűjteni, „csak az a baj, hogy
azokat a képeket, amelyek
nekem tetszenének, a felhasználók rögtön törlik. Mert
szerintük azok rosszak. Miközben nem.”
(A bomlás virágai – Fejezetek a Hórusz Archívumból
című fotókiállítást december
31-éig láthatják a Fekete
házban.)
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Egyre több embernek
van elege a lopásból

Postabontás

Ezerkilencszáznyolcvannégy

L

ehet, hogy nem kellett volna, de én
mégis elolvastam, és filmen is megnéztem az 1984-et, mielőtt az azonos című
színpadi művet megtekintettem volna folyó
év október 2-án a Szegedi Nemzeti Színházban. Mit mondjak, szeretem összehasonlítani a különféle élményeket. Egy kedves ismerősöm szerint ő ennél rémisztőbb, nyomasztóbb színdarabot még nem látott. Én, mint
sok mindent megélt férfiú, nem estem kétségbe ettől a véleménytől sem, láttam én
már éjjeliőrt nappal meghalni, sőt karón varjút is.
Mivel a darab rendezőjével és két főszereplőjével készített online közönségtalálkozót
is megtekintettem korábban, ezért nem ért
meglepetésként az alapműtől való jó néhány

Kisbetű

B

evásárolni mentem
a közeli üzletbe. Még
otthon
összeállítottam a listát, csak a legszükségesebbeket jegyeztem fel.
A hűtőpultnál nagy számokkal írták fel, hogy a fagyasztott burgonyahasáb 1449
forint helyett most „csak”
999 forint. Jelentős különbség! Ha otthon akarok sütni
burgonyát, akkor meghámozom, vékony hasábokra darabolom, és megsütöm. Ez
a termék azonban hullámosan volt szeletelve, és nagyon gusztusosan nézett ki.
Már csak egy zacskó volt a
hűtőben.
Milyen szerencse, hogy
még nem vitték el! – gondoltam, és gyorsan a kosaramba tettem.
Szokásomhoz híven otthon elővettem a blokkot,
és leellenőriztem az árakat.
Megdöbbenve láttam, hogy
a burgonyát 1449 forinttal
számolták. Ennyiért biztosan nem vettem volna meg!
Visszamentem a blokkal az

eltérés. Aki nem veszett el a látványos technikai trükköktől hemzsegő, igencsak mozgalmas előadásban, annak a mű mondanivalója
így sem sikkadt el. Az előadást nézve óhatatlanul lehetett aktualizálni, párhuzamot vonni
Orwell 1949-ben megjelent disztópiája és például a mai magyar valóság között. De van értelme? Van új a nap alatt? Szerintem nincs. A
szomorú az, hogy mindezeket tudva és ismerve, újra és újra csőbe lehet húzni az emberek
nagy többségét. Ahogy mondani szokták, kissé
cinikusan, minden csak vélemény. Az enyém
ez volt, tisztelettel.
(Képünk a Szegedi Nemzeti Színház
1984 című előadásán készült. Fotó: Szabó
Luca.)
Méhes János

üzletbe, és kértem a biztonsági őrt, segítsen tisztázni az
árakat. Mint ahogy korábban, most is nagyon készséges volt.
Bár a hűtőpultban már
nem volt ilyen áru, ott díszelgett az árcédulája, melyen
kisbetűkkel az állt: „két darab esetén”. – Én is jártam
már így – mondta vigasztalóan a biztonsági őr. Hát ezért
volt ott a „pár” nélküli zacskós, fagyasztott hasábburgonya! A jó szeműek az apró
betűket is el tudták olvasni.
Hogy vigasztaljam magam, megnéztem az éttermi
árakat. A burgonyaköret egy
adagja 200-250 gramm,
amely – az éttermek besorolásától függően – 380–750
forintba kerül. Az általam
vásárolt 1500 gramm burgonya, egy adag átlagtömegét tekintve, 6,6 adagnak felelne meg. Ha ezt a
mennyiséget a legolcsóbb

étteremben fogyasztanám
el, akkor is 2510 forintba
kerülne. Tehát 1000 forintot spóroltam meg azzal is,
hogy otthon dolgoztam fel a
„drága” félkész terméket. És
így már nem is vagyok olyan
szomorú.
Persze az a legkifizetőbb,
ha a piacon vásárolunk, és
a nyersanyagból magunk
készítjük el a végterméket.
A piacon vásárolt burgonya
árából kiindulva: az 1500
gramm vékonyan hámozott
burgonyát 1600 gramm
nyers burgonyából nyerünk,
amely 200 forint/kilogramm
árral számolva 320 forintba
kerülne, és nem 1449 forintba!
A számítgatásokból látható, hogy mennyire értékes
a háziasszonyok munkája!
És mindez a következtetés a
nagyító hiányának következménye volt.
Dr. Berecz Árpádné
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a lenne jövőbe látó
gép, mindenki, még
a legelvakultabb fideszesek is jól láthatnák a
2022-es új táblákat: Elég
volt! Stop Fidesz! Hiába íratta alá szaporításként hárompéldányos indigóval a narancssereg az íveket, és írta
alá személyesen Orbán Viktor is a saját magának címzett stopos levelet, mégis az
előválasztás a sikeresebb.
Ébred az ország, egyre több
embernek van elege a hazugságból, a lopásból. Budapesten járt az unió emberjogi bizottsága, de Orbán nem
ért rá, neki a megbukott szabad pálinkafőzést kellett ünnepelni.
Több mint 633 ezer ellenzéki szavazó mozdult
meg, és jelezte: változást,
kormány- és rendszerváltást
akar. Viták ugyan vannak a
megvalósítás, az elszámoltatás módjáról, de a kétharmados betonfal abban hasonló
az 1927 és 1932 között a
francia–német és az olasz–
francia határ védelmére épí-

tett Maginot-vonalhoz, hogy
megkerülhető. Más is megmozdult, nem csak az ellenzéki szavazók: Orbán Ráhel
és Tiborcz István gyerekestül
Spanyolországba költözött...
A Fidesz mániája a számháború, állítják, soha ennyire jól még nem ment a rendszerváltás óta! Dübörög az
ország gazdasága, a legtöbb
stadion mellett, azt messze
leelőzve, itt épült a legtöbb
templom. A csúnya ellenzék
által pénzkidobásnak minősített vadászati világkiállítás
(halászati olcsóbb lett volna:
üvegfolyosók a Dunában és
a Balatonban, pár kukac
egy konzervdobozban stb.)
70 milliárd forintja csak
úgy vonzza a látogatókat: a
Hubertustól fellelkesült kormánybiztos szerint már 600
ezer felett van a látogatók
száma. Igaz, sok iskolában
kötelező volt megvenni a
négyezer forintos kirándulójegyet, de a belépőért már
nem kellett fizetni. Hogy
hányan maradtak inkább a
kötelező kirándulás helyett

az iskolában, a „hatalmas”
látogatószám hány százaléka volt ingyenes, azt ötven
évre titkosították, de már
tudjuk, nagyon megérte (valakinek). Kong az ürességtől
a konferenciaterem (húsz fő
a kétszáz férőhelyes teremben), a BNV-k idején zsúfolt
parkoló, és szerintem a bevételi pénztár is.
Megtörtént az évtized
esküvője! Olyan cipőket, ruhákat láthattak az erdő mélyén a beavatottak, és olyan
ételeket és italokat ehettek
és ihattak, amit eddig elképzelni sem tudtunk. Tellett a
vőlegény megfiatalítására és
a testőrségre is, de az újságírók nem mehettek be, még
képesek lettek volna enni a
homár-mangó krémfreschből, a fésűkagyló-wakaméból, a konfitált libamájból
vagy az ázsiai wagyubélszínből. A világ legdrágább marhahúsából annyiba kerül egy
kilogramm, mint amennyit
az átlag magyar keres egy
hónap alatt.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
Nagy utazás. Tacsik Szegednél, a Tiszán. Fotó: Dávid Kristóf

10

Sport

2021. október 16., szombat

Molnár Csenge: Az a cél, hogy
jövőre még jobbak legyünk

Sportmix
MARATONI ARANYAK. Az
MVM Szeged VE kajakosai és
kenusai közül Laczó Dániel C1
U23-ban aranyérmes lett, míg
a Csanki Márk, Papp László
egység ezüstérmet szerzett a
C2 ifjúsági döntőben, a romániai maratoni világbajnokságon. A sportolókat Seller László és Boldizsár Gáspár edzők
készítették fel. Emellett a
Győrben rendezett parakenu
maratoni magyar bajnokságon a szegedi klub válogatott
versenyzői három aranyérmet
szereztek: Varga Katalin, Rescsik Csaba és Suba Róbert is
megnyerte kategóriáját az 5
kilométeres távon.
SIKER A II. VIDUX-KUPÁN.
A tavalyi remek szervezés
után idén ismét felkészülési tornát rendezett a szegedi röplabdaklub a Lila iskolában, mely három férfi- és
három női együttes küzdelmét hozta. A Vidux-Szegedi
RSE mindkét fronton képviselte magát: a hölgyek két
vereséggel a harmadik helyen végeztek, a fiúk viszont
mindkét mérkőzésükön diadalmaskodtak, így megnyerték a kupát. Nusser Elemér
edző kiemelte: örül, hogy sikerélménnyel zökkentek ki a
monoton munkából, amit a
nyári alapozás jelentett.
SEGÍTENI SZERETNÉNEK.
A Szegedi Vízilabda Egylet
pénzadománnyal támogatja
az édesanyját elveszítő szegedi egyetemistát – adta hírül a klub honlapja. Mint írják, egy szakorvosjelölt tett
ki egy posztot a közösségi oldalára nemrég, ebben az általa készített festményt bocsátja licitre. A közelmúltban hunyt el kolléganője,
akit a zebrán gázolt el egy
teherautó. A nő lánya, aki a
szegedi egyetemen tanul,
így szülői támogatás nélkül
maradt. A férfi-vízilabdacsapat kapitánya, Sánta Dániel
is olvasta a szomorú történetet.
„Megrendített a hír. Úgy
gondoltam, hogy nekünk ebben a helyzetben segítenünk
kell. A csapat, azaz a játékosok és a stáb tagjai egyből
az ügy mellé álltak, így szeretnénk mi is pénzadomán�nyal támogatni az egyetemista lányt. Tudjuk, a fájdalmát nem tudjuk enyhíteni,
de ebben a helyzetben segítség lesz számára az adományunk. Őszinte részvétünket
fejezzük ki a Szegedi VE nevében” – nyilatkozta.

Az új szegedi sportcsarnok várja az Európa-bajnokság C csoportját. Fotó: Facebook/
WHB Group

Elégedetten távozott
az EHF küldöttsége
Már száz nap sincs a kézilabdázók Európa-bajnokságáig
A szegedi, valamint a budapesti multifunkcionális
sportcsarnokkal is elégedett volt az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) küldöttsége, amely száz nappal
a magyar–szlovák közös
rendezésű férfi Európa-bajnokság előtt látogatott el az
átadás előtt álló létesítményekbe.

T

homas Schöneich, az
EHF kommunikációs
igazgatója az M1 aktuális csatornán elmondta,
hogy figyelemmel kísérik a
munkálatokat, és most látták
megfelelőnek az időpontot
arra, hogy személyesen megtekintsék a két csarnokot. A
szegedi látogatásukkal kap-

csolatban elárulta, nagyon
elégedettek voltak a látottakkal, hiszen nagyszerű aréna
épül, amely az Európa-bajnokság minden követelményének megfelel. A budapesti tapasztalataik kapcsán
megjegyezte, jó benyomásokat szereztek, és már a csarnok méretei is tekintélyt parancsolóak. A kommunikációs igazgató elmondta: sok
szempontot vizsgáltak, ilyen
a játékosok útvonala, a médiának fenntartott helyek, a
kamerapozíciók, az öltözők,
a VIP-helyiségek, illetve az
ajándékboltok és a különböző játékokhoz kialakításra kerülő közösségi területek.
A 24 csapatos tornán,
január 13. és 30. között 65

mérkőzést játszanak Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Kassán és Pozsonyban.
A magyar válogatott a budapesti B csoportban 13-án
20.30-tól Hollandiával, 16-án
18 órától Portugáliával, majd
18-án 18 órától Izlanddal
találkozik. A C jelű szegedi
négyesben
Franciaország,
Szerbia, Horvátország és Ukrajna szerepel majd. Mind a
hat négycsapatos csoportból
az első két helyezett jut a középdöntőbe, onnan pedig az
első kettő az elődöntőbe. Az
egyik középdöntős csoportnak Pozsony, a másiknak Budapest ad otthont, az elődöntőket, a bronzmérkőzést és a
finálét a magyar fővárosban
rendezik.

A 19 éves Molnár Csenge
először ünnepelhetett világbajnoki címet: az MVM
Szeged VE kenusa a portugáliai utánpótláskorú eseményen az U23-as négyes
tagjaként lett első 500
méteren. Bragato Giada, a
szintén szegedi Nagy Bianka, Molnár és Horányi Dóra
egysége
magabiztosan
győzött a döntőben – ennek kapcsán Molnár klubja honlapjának adott interjút.
– A négyes sikerének
köszönhetően U23-as világbajnoki címmel a tarsolyodban utazhattál haza.
– Boldog vagyok, és örülök, hogy ezt az évet így sikerült lezárni. Jó pályát mentünk a lányokkal, büszke
vagyok erre a győzelemre és
az aranyéremre.
– Ismerve a mezőnyt,
milyen céllal vágtatok neki
a C4 döntőjének?
– Egy jó pályát szerettünk volna menni a lányokkal, különösebb célt nem fogalmaztunk meg. Sokat nem
tudtunk rá külön készülni,
hiszen későn álltunk össze,
illetve még az sem volt biztos, hogy ki melyik helyen
térdel a hajóban. Szerencsére a végére minden szépen
összeállt, így meg tudtuk
nyerni a döntőt.
– A másik számod a C1
500 méter volt, amelyben
nem jutottál döntőbe. Csalódott vagy?

– Az egyes valóban nem
úgy sikerült, ahogy terveztük, még a döntőbe sem tudtam bekerülni – ezt nagyon
sajnálom. Jövőre kijavítjuk!
– Mit jelent ez az U23as vb-cím?
– Szerintem kellő lendületet ad majd, hogy újra
nekivágjunk a kemény munkának.
– A női kenu fejlődése
erőteljes! A magyar mezőny is egyre erősebb, egymás után jönnek a fiatal
tehetségek, akik versenyképesek, jó példa erre csapattársad, a 16 éves Kiss
Ágnes.
– Ez örömteli, de azt
is jelenti, hogy sokat kell
dolgozni a következő szezonban! Az U23-as mezőny
még erősebb lesz, hiszen jó
ifik kerülnek át ebbe a korosztályba, szóval nagy lesz
a harc, de ez a fejlődésünk
záloga. Az a cél, hogy jövőre
még jobbak legyünk!

Címvédésre készül az EL-CO Tech Tisza Tollas SE
A párizsi olimpia is cél lehet a tollaslabdázó Sárosi Laura számára

Szezonnyitó sajtótájékoztatón jelentette be Szeged kétszeres magyar bajnok tollaslabdacsapata, hogy új névadó szponzorral, EL-CO Tech
Tisza Tollas SE néven indul
az előttünk álló idényben.

A

párizsi olimpiai részvétel lehet a cél Sárosi
Laura, az EL-CO Tech Tisza Tollas SE versenyzője számára, de végleges döntést sérülésének gyógyulása fényében tud majd hozni – mondta az olimpikon a szegedi klub
sajtótájékoztatóján, amelyen
bejelentették az új névadó
szponzor, az EL-CO Tech Kft.
csatlakozását. Ezt Pápai Miklós klubvezető, illetve Muhari
Márton, az EL-CO Tech tulajdonosa szentesítette.

Sárosi részleges Achilles-ín-szakadás miatt nem
tudott kiállni második csoportmeccsére a tokiói olimpián. Elmondta, végzi a
gyógytornát, a rehabilitációt,
de felépülése nem annyira
gyors, mint szeretné. Az edzéseket is elkezdte, reményei
szerint a csapatbajnokság
október végi fordulójában
már párosban pályára léphet.
A novemberi magyar bajnokságra nevezett, de indulása
gyógyulásának függvénye.
– Decemberben világbajnokság lesz Spanyolországban, jelen állás szerint alanyi
jogon indulhatnék az első
vb-men. Nem kimondott célom, hogy ott legyek, inkább
arra koncentrálok, hogy minél
gyorsabban felépüljek. A távo-

labbi jövőmről is csak ezután
döntök – tette hozzá a 28
éves sportoló.
Kapitány Péter, a Magyar
Tollaslabda Szövetség elnöke
hangsúlyozta: a sportág hazai
fejlődése szempontjából fontos, hogy a szegedihez hasonló klubok professzionálissá

válhassanak. Az elnök kitért
arra, hogy átalakult a csapatbajnokság lebonyolítási rendszere, minden első osztályú
csapat vendégül láthat egy
vagy két ellenfelet, de a rájátszás is több helyszínen folyik
majd, így valamennyi csapat
saját otthonában mutatkoz-

Sárosi a tokiói szereplés után már Párizs felé kacsingat.
Fotó: MTI

hat be az utánpótláskorú versenyzőknek és a helyi közösségnek. Kapitány szerint a magyar játékosoknak óriási motivációt adhat, hogy a világranglista élvonalába tartozó külföldi versenyzőkkel mérkőzhetnek meg a bajnokságban.
Pápai Miklós, az utóbbi
két csapatbajnokságon győztes EL-CO Tech Tisza Tollas
SE vezetője azt mondta, az
akadémiai rendszert, valamint a verseny- és sportklubot
ötvöző egyesületet szeretnének kialakítani. Külföldi igazolásokat is terveznek, olyan
versenyzőkkel állapodnának
meg, akik nemcsak a csapatbajnokságban szerepelnének,
hanem Szegeden is készülnének, ezzel segítve a fiatalok
fejlődését.

Tarkabarka

2021. október 16., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT október 1-jén: Czinege István és Kosztándi Orsolya,
Remzső Gábor Róbert és Rádóczy Éva Szilvia; október 2-án:
Gargya Csaba Krisztián és Hidasi Katalin, Császár Csaba és
Bajkán Martina, Balázs Géza és
Csényi Adrienn Edit, Bódi Ádám
és Király Fanni, Cserny Antal és
Győri Hajnalka.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Papp
Attilának és Kiss Emesének
2021. 09. 20-án Ádám, Hoffmann Attilának és Róta Dominikának 2021. 09. 28-án Hanna
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

OKTÓBER 13., 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.)
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 18.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/459-7777 telefonszámon.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
több napsütés, kevesebb eső
Október
16.
szombat

Október
17.
vasárnap

Október
18.
hétfő

Október
19.
kedd

Október
20.
szerda

Közepesen Közepesen Közepesen Gyengén Közepesen
felhős,
felhős
felhős
felhős
felhős
szeles
15/4
16/3
16/4
17/5
16/3
Vendel,
Gál,
Hedvig,
Lukács,
Nándor,
Iringó
Lehel
Mályva
Ambrus
Lora

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

Október
21.
csütörtök

Október
22.
péntek

Záporok

Záporok

18/6

17/7

Orsolya,
Zselyke

Előd,
Korinna

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 CD-t 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: október 20. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon
értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A tápai táj
és nép ihletett megfestője volt Nyilasy Sándor. A nyertes: Bolyog Renáta. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS
(III.
21–IV.
20.) Párkapcsolatában
valószínűleg
számos
problémával kell szembenéznie ezekben a napokban.
De ne keseredjen el –
barátai tanácsaira hallgatva
ezeket gyorsan megoldhatja.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Erős szenvedélyei minden
mást elnyomnak most a
lelkében, s néha szinte izzik
ön körül a levegő. Próbálja
meg ezeket megfékezni vagy
jó irányba terelni – szerettei
segítenek majd benne.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ezen a héten figyeljen
a környezetében élő
fiatalokra, sokat tanulhat
tőlük. Kis szerencsével lazán
megoldhat olyan kérdéseket,
amelyek eddig gondot okoztak
önnek.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Tele lesz energiával a
következő napokban, bátran belefoghat régóta
tervezett munkáiba. Azonban
ahhoz, hogy minden terve sikerüljön, barátai, sőt még egy
kívülálló segítségére is szüksége lehet.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Komoly kihívások előtt áll, ám ezt
részben önmagának köszönheti. Persze némi
akaraterővel legyűrheti negatív
tulajdonságait, és úrrá lehet a
gondokon.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Mivel a vitákból
mindenáron győztesként
szeretne kikerülni, sok
ellentéte lehet a héten. Próbáljon meg a másik fejével
gondolkodni, és akkor könnyebben telnek a napjai. Munkahelyi
sikerek vannak a láthatáron!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ha valaki megpróbálná rábeszélni pénzügyi
befektetésre, semmiképpen ne menjen bele. Önmaga
céljait kövesse, így eredményesebb lehet. A hét vége
felé szervezzen a párjával
közös programot, lehetőleg a
szabadba, sok öröm éri majd.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Noha számos
gond aggasztja, felfedezheti, hogy sok közös
vonása van valakivel, aki eddig
nem állt önhöz túl közel. A
munka területén is együttműködhetnek, amiből mindkettejüknek kellemes élményeik
lehetnek.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ne engedje, hogy
a múlt megzavarja a
párjával kibontakozó harmóniát! A munkájában szép
sikerek előtt áll – de azért ne
bízza el magát. Egyik szerette
rászorul az ön segítségére.
BAK (XII. 22–I. 20.)
A következő napok rengeteg kellemes élményt
tartogatnak az ön számára, főleg a magánéletében. Ez pozitív hatást gyakorol
a munkájára, ami hosszú távon
is gyümölcsöző lehet. Ne féljen
kimutatni az érzelmeit!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Ezen a héten eredményesen befejezheti azokat a munkáit, amelyeket korábban megkezdett,
és ez igen pozitív hatással
lehet lelkiállapotára – és persze
anyagi helyzetére is. Párjától
minden segítséget megkap.
HALAK (II. 20–III. 20.)
A hét elején nem alakulnak jól a dolgai, sőt ez a
hét közepéig nem is fog
változni. Ne essen azonban
kétségbe, az idő mindent
megold. Addig is töltsön több
időt a természetben, főleg
családja társaságában.

Szeged régen

A török kiűzése után sok szerb, német, bunyevác és zsidó család költözött
a Palánkba, melyet Rácvárosnak (Raitzenstadt) hívtak, míg a Külpalánkot
Deutsche Stadtnak nevezték. Nagyfestő, Háromfejsze, Ötpacsirta – ilyen
utcanevek voltak az ősi Palánkban, amelynek az Oskola utca volt a főutcája. Az 1879-es nagyárvízben csak Szeged legősibb, legkiemelkedőbb ré-

sze, a Palánk, az Oskola utca és környéke maradt szárazon, a város többi
részét elnyelte az ár. Az Oskola utcának központi szerepe volt a város életében, itt nyílt meg a múlt század ötvenes éveiben Szeged első igazi, modern könyvkereskedése. Képünk a hatvanas évek elején készülhetett az
Oskola utcában. Fotó: Kakuszi József

Gyerekdalok, francia filmek és Kepes András

HALÁSZ JUDIT-KONCERT
Időpont: október 17., vasárnap, 11 és 15 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Halász Judit új műfajt teremtett előadóművészként. Évtizedek óta énekli a klasszikus és kortárs magyar költők verseit gyermekeknek
– a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében. Generációk nőttek fel
a lemezein. Dalait, melyeket
játékosság, humor, fantázia
és nagyon sok szeretet jellemez, kicsik és nagyok együtt
énekelhetik a koncerteken.

FRANKOFÓN FILMNAPOK
Időpont: október 18–23.,
hétfő–szombat.
Helyszín: Belvárosi mozi.
A francia nyelvű filmek legjavát, vígjátékot, romantikus
játékfilmet, drámát és restaurált klasszikust is láthatunk
a Frankofón filmnapokon.

A BOLDOG HÜLYE ÉS AZ
OKOS DEPRESSZIÓS
Időpont: október 18., hétfő,
18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Kepes András író, újságíró, televíziós műsorkészítő,
egyetemi tanár a Mentor(h)
áló Pedagógiai esték őszi
nagy visszatérője. Előadásában arra keresi a választ,
hogy átalakuló, ellentmondásos világunkban meg tudjuk-e ítélni, mit hoz a jövő. És
azt tudjuk-e, hogy mit hoz a
jelen? Vajon csak a leegyszerűsítő
magyarázatokban hiszünk, vagy képesek
vagyunk akár a kétellyel is
megbarátkozva, kritikusan
szemlélni önmagunkat és a
jövőnket? Az előadás után a
szerző A boldog hülye és az
okos depressziós című könyvét dedikálja.
AZ UTCA NAPOS OLDALÁN
Időpont: október 21., csütörtök, 18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
A Régi Zongoristák Klubjá-

nak koncertje. A több mint
huszonöt éve működő klub
tagjai – a fellépő vendégművészek segítségével – felidé-

zik az elmúlt évtizedek hazai
és külföldi bárjainak, zenés
szórakozóhelyeinek hangulatát.

