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462 családnak segít
a város tűzifával

SZ

M

árki-Zay Péter meg�győző fölénnyel
nyerte meg a miniszterelnök-jelölti versenyt
az ellenzéki előválasztáson,
aminek a második fordulójában 662 ezren szavaztak.

Márki-Zay a voksok 56,7 százalékát, Dobrev Klára, a DK
jelöltje pedig a szavazatok
43,3 százalékát szerezte
meg. Ezzel eldőlt: Márki-Zay
Péter lesz az ellenzék közös
miniszterelnök-jelöltje, Orbán

Botka László a városházán
fogadta a finn nagykövetet

Viktor kihívója a jövő évi országgyűlési választáson.
Botka László polgármester az
elsők között gratulált MárkiZay Péternek a győzelméhez.
Fotó: Telex/Bődey János
Írásunk a 2. oldalon

eged önkormányzata a nehéz gazdasági
helyzete ellenére idén is segíti
azokat a családokat, akiknek
gondot okoz a téli tüzelő beszerzése. A város évek óta saját forrásából biztosítja a szociális tűzifát a rászorulóknak,
mivel olyan méretű településnek, mint Szeged, nincs lehetősége pályázni állami támogatásra. Idén 462 családnak
segít tűzifával az önkormányzat, amit ingyen szállítanak ki
a rászorulóknak. Szakál Józsefné már megkapta a várostól a téli tüzelőt, ami elmondása szerint nagy segítséget
jelent a számára. A Szentmihályon élő nyugdíjas elmondta,
hogy neki két hónapig elég lehet az önkormányzattól kapott
tűzifa, mivel egy kályhával fűt.
Cikkünk az 5. oldalon

Szakál Józsefnét a lánya beszélte rá, hogy pályázzon szociális tűzifára. Fotó: Iványi Aurél

1956-ban a szegedi egyetemisták
lobbantották fel a forradalom lángját

SZ

Botka László polgármester a városházán fogadta Markku
Virri finn nagykövetet a múlt héten, aki először járt Szegeden. Fotó: Szabó Luca 
Bővebben a 4. oldalon

egeden lobbant fel elsőként a forradalom lángja, itt alakult meg
1956. október 16-án a Magyar Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetsége.
A MEFESZ elsőként fogalmazta meg az akkor létező
diktatúrával szembeni követeléseit. Így például követelték a tájékoztatás szabadságát, az egyetemi autonómiát,
valamint az új alapokra fektetett, szabad, demokratikus
választási rendszert, és azt is
követelték a diákok, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik
felelősek az elmúlt időszak
bűneiért. Szeged város díszünnepségén a szegedi egyetemistákra és a forradalom
hőseire emlékeztek a Rákóczi
téren, Nagy Imre mártírhalált
halt miniszterelnök szobránál.

Tömegtüntetés 1956. október 25-én a Klauzál téren. Fotó: Móra Ferenc Múzeum
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Márki-Zay Péter lesz Orbán Viktor kihívója
Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje szerint kétharmaddal fogják legyőzni a Fideszt jövő áprilisban
Csanád megye volt az egyik
legaktívabb 33 ezer szavazóval az előválasztás második
fordulójában, ahol több mint
tízezer voks volt a különbség
a jelöltek között, Márki-Zay
Péter javára – a szerk.)
Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje elmondta,
Dobrev Klárával szövetségben mennek tovább egy „új
és tisztább, becsületes Magyarországért”. Dobrev Klára
a választás estéjén gratulált
Márki-Zay Péternek, akit

támogatásáról biztosított.
Márki-Zay szerint a szintén
vele szövetséges Karácsony
Gergely eddig sok támadást
felfogott, amelyeket ezután
biztosan ő kap majd, de valójában ellenfeleik egy új
Magyarországot támadnak
ezzel. „Egy párt nem képes
változtatni a rendszeren,
együtt viszont kivívhatjuk a
szabadságot. Nem csak egy
pártot akarunk váltani, nem
csak Orbán Viktort akarjuk
leváltani. Egy új kultúrát aka-

runk, ahol a szeretet lesz az
uralkodó, mert a gyűlölet ellen csak szeretettel lehet fellépni.” Úgy vélte, az ellenzéki
előválasztás után csak egy
kérdés maradt: Fidesz vagy
nem Fidesz.
„A Fidesznek eddig nem
volt fontos az a szintű osztogatás, aminek most szemtanúi vagyunk. Most azért osztogatnak, mert félnek, mert
a Fidesz készül a bukásra”
– mondta az ellenzék közös
miniszterelnök-jelöltje.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Botka László gratulált Márki-Zay Péternek. Szeged polgármestere és az ellenzék közös
miniszterelnök-jelöltje együtt szavazott a Kárász utcán. Fotó: Szabó Luca

Márki-Zay Péter szerint jövő áprilisban kétharmaddal
fogja legyőzni az ellenzéki összefogás a Fideszt, addig
viszont kemény kampány jön uszításokkal és lejáratásokkal.

M

árki-Zay Péter az ellenzéki előválasztás utáni győzelmi

beszédében egyebek mellett
azt mondta a Telex tudósítása szerint, hogy a „tiszták ko-

Botka: Márki-Zay Péter
reményt hozott
Botka László a Facebook-oldalán gratulált Márki-Zay Péternek. Szeged polgármestere azt írta, hogy Márki-Zay Péter győzelme reményt hozott, hogy „együtt egy új, szabad,
igazságos, szolidáris Magyarországot építhetünk”. Botka
László szerint ehhez mihamarabb egyesíteni kell a demokratikus ellenzéket, és közös program mentén, közös kampánnyal és jelöltekkel kell megnyerni a 2022-es választást.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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.

alíciója” szeretettel fogja lezárni az elmúlt harminc év
háborúskodását. Az ellenzék
közös miniszterelnök-jelöltje
szerint kétharmaddal fogják
legyőzni a Fideszt jövő áprilisban, addig viszont kemény
kampány jön uszításokkal és
lejáratásokkal.
– Ez a kicsik forradalma
– mondta Márki-Zay, hangsúlyozva, hogy a fiatalok
döntötték el a javára az előválasztást. Szerinte Orbán
Viktornak nem tőle, hanem a
fiataloktól kell félnie. Külön
kiemelte Csongrád-Csanád
megyét, ahol nagyot nyert, és
megköszönte az őt támogató
szervezeteknek, pártoknak
is a támogatást. (Csongrád-

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged, Kossuth Lajos sgt. – Vásárhelyi Pál út – Bakay Nándor u. – Londoni krt.
– Mars tér keleti oldala – Párizsi krt. által határolt területek településrendezési
eszközének módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket
és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu
e-mail-címre megküldve, legkésőbb 2021. november 8-ig.
A közzététel ideje:
2021. október 25-től 2021. november 8-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos
honlapján (www.szegedvaros.hu).

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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Vélemény

A magyar nagyvárosok közül Szegeden a legalacsonyabb a munkanélküliség
A munkanélküliségi adatok felől nézve Szeged gazdasága nem egyszerűen jó állapotban van, hanem még
a jóhoz képest is javul. Nem vita tárgya, hogy a foglalkoztatottak száma fontos és pontos mérőszáma a helyi
gazdaságnak.

A

z Innovációs és Technológiai Minisztérium
felügyelete alá tartozó Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat havonta adja ki településekre lebontva a hazai
munkaerőpiaci statisztikákat,
munkanélküliségi adatokat,
amelyek objektivitása aligha
vitatható.
Szeged alaposan rácáfolva a város gazdaságát feketével lefestők véleményére,
hosszú évek óta messze jobban szerepel a munkanélküliségi mutatókban, mint ahogy
az a földrajzi elhelyezkedéséből következne. Szegeden 2019 szeptemberében
2468 álláskeresőt tartottak
számon, és akkor a szegedi
munkanélküliség ráta 2,24
százalék volt. Ez csöppet

sem nevezhető magasnak,
különösen akkor, ha más
megyeszékhelyek hasonló
számsoraival vetjük össze.
Az országos adatról már nem
is beszélve.
A koronavírus-járvány
okozta gazdasági visszaesés
Szegeden is rajta hagyta
némileg a nyomát. Ezt jelzi,
hogy 2020 szeptemberére
a regisztrált munkanélküliek
száma 3129 főre ugrott, ami
2,91 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett. Miközben a város munkaképes
korú lakossága 102–107
ezer fő között ingadozott.
A járvány harmadik hullámának lezárultával fokozatosan
javultak a valójában addig
sem rossz értékeket mutató
szegedi munkanélküliségi

adatok. 2020 szeptembere
után előbb 2,5 százalék alá
ment, majd a bűvösnek tekintett 2 százalék alá esett.
Az utóbbi hónapokban,
ha Budapestet és a főváros
agglomerációjához tartozó
nagyobb városokat nem nézzük, akkor Szegedet kizárólag Győr és Veszprém előzte
meg. Sőt, nyáron Szeged
befogta Veszprémet. Rövid
ideig 1,76 százalékkal e két
város állt holtversenyben
a második helyen.
Az elmúlt hónapról megjelent munkanélküliségi
adatsorokból kiderül, hogy
a tudás- és egészségiparra,
valamint infokommunikációra építő Szeged, ha leheletnyivel is, de tudott javítani,
és az 1,73 százalékos munkanélküliségi rátájával megelőzte Veszprémet, és Győr
után a második legjobb ebben a mutatóban. Minthogy
Veszprém lényegesen kisebb
város, mint Szeged, ezért

a dunántúli városban elvben
könnyebb alacsonyabb munkanélküliségi számarányt
elérni.
Sokkal érdekesebb azonban, hogy a Szegeddel valóban összemérhető, tőle
mégis sok vonatkozásban
különböző városok hogyan
állnak a munkanélküliség
területén. Az ország „bezzegvárosaként” emlegetett
Debrecenben 2019-ben 3,3,
2020-ban 5,1, míg 2021
szeptemberében 3,82 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ami lényegesen
rosszabb, mint Szeged számai. Ráadásul Debrecenben
a munkanélküliek száma
háromszor annyi, mint Szegeden, vagyis 6 ezer, közben
a lakosságszámban csupán
40 ezer a különbség. Ugyanez a helyzet Kecskeméttel,
ahol 2019-ben 3,3, 2020ban 4,25, 2021 szeptemberében pedig 3,26 százalékos
volt a munkanélküliség.

Tovább bővítheti kapacitásait
a milliárdos árbevételt elérő szegedi cég
Jelentősen bővültek
az idén harmincéves szegedi Fémépszer Kft. lehetőségei az új telephellyel.
A tavaly több mint egymilliárd forint nettó árbevételt elérő szegedi cég
számottevően növelheti
a technológiai és munkavállalói kapacitását
Szegeden a nemrégiben
elkészült fejlesztésekkel.

A

szegedi székhelyű,
vegyipari, illetve gumiipari gépkarbantartással és felújítással foglalkozó
Fémépszer Kft. nemrégiben
befejezett fejlesztései egyszerre több célt szolgálnak
– tájékoztatott a cég közleményében. A Csongrád-Csanád megyében piacvezető
szegedi cég egyrészt az immár saját tulajdonú, Wimmer
Fülöp utcai új telephelyén
2000 négyzetméteres üzemcsarnokban és 600 négyzetméteres szociális részben
végezheti a magas szaktudást igénylő tevékenységét,
másrészt a jelentősen javuló környezet további fejlesztéseknek és bővítéseknek is jó
alapot adott. A cég új, csúcstechnológiás gépeket szerzett be, melyekkel számotte-

Befejezte fejlesztéseit Szegeden a Fémépszer. Fotó: Fémépszer Kft.

vően növelheti a technológiai
kapacitását. A jelenleg nyolcvanöt főt foglalkoztató Fémépszer tavaly több mint egymilliárd forint nettó árbevételt
ért el.

A technológiai fejlesztés további
munkaerő foglalkoztatására is lehetőséget biztosít.
„Fontos, hogy a folyamatosan változó iparággal és
az alkalmazott technológia
fejlődésével mi is lépést tartsunk, hogy megőrizzük piac-

vezető pozíciónkat. Minden
partnerünk a legjobb minőségre törekszik, így ebből mi
sem adhatunk alább” – fogalmazott a közleményben
Szigeti Mihály, a Fémépszer
Kft. ügyvezetője.
Az elvégzett felújításoknak és a telephelybővítésnek
köszönhetően a Fémépszer
Kft. sikerrel vette a minőségirányítási (ISO), munkaegészségügyi (MEBIR) és
környezetvédelmi (KIR) tanúsítványainak auditálását.
Utóbbihoz nagyban hozzájárult, hogy a telephelyen alkalmazott hőszivattyús rendszer

jelentősen növeli a környezet
védelmét szem előtt tartó vállalat energiahatékonyságát,
ugyanis a felhasznált energia
60 százalékát megújuló energiaforrás fedezi.
„A technológiai fejlesztés
további munkaerő foglalkoztatására is lehetőséget
biztosít, és bízunk benne,
hogy a munkavállalók is szívesebben jönnek egy olyan
telephelyre dolgozni, ahol
korszerű technológiával, biztonságosan, hatékonyan és
egyben igényes környezetben
végezhetik a munkájukat
– mondta az ügyvezető.

Kezdődhetne ötvenhattal

A

magyar belpolitika egyik általános jellemzője, hogy
homlokegyenest ellenkező csatakiáltások is jöhetnek,
jönnek is ugyanazon torokból. Olyanok, hogy jaj, de
szükséges lenne egy Nagy Nemzeti Kiegyezés, meg minek vitatkoznak állandóan a politikusok – de rögzítve azt is legott,
hogy a másik fél maga az ördög, akit tömjénbe kell fullasztani, esetleg elüttetni egy kombájnnal.
Nos. A közös pontok megtalálása egyébként tényleg nemzeti érdek lenne, csak épp szinte lehetetlen, ha a ma esedékes konfliktusokat akarjuk egy fojtogató öleléssel leszorítani.
Nem fog menni. A konszenzusnak talapzat kell, büszkeségre
okot adó nemzeti kiválóság, amiről ugyanazt és ugyanúgy
tudjuk. Tisztáznunk kell a múltat, az ahhoz való viszonyunkat,
hogy honnan jöttünk, máskülönben abban sem lesz egyetértés, hová jutottunk és mit írjunk be most a GPS-be.
1956 forradalma ideális talapzata lenne e közös megértésnek.
Ideális a távolsága időben: kellően közeli, hogy jól dokumentált és átélhető legyen, de annyira már távoli, hogy ne
friss sebeket szaggasson az emlékezés, illetve az ízlés és
valóságábrázolás keretein belül, de már heroizálhassuk a főszereplőket. Azonosulási lehetőséget nyújt balra és jobbra,
és nem szolgája egyik pártos világmagyarázatnak sem – 56
örökségéből nehéz lenne akár egy oroszbarát, akár egy kritikátlanul „nyugatimádó” narratívát kerekíteni. És nem csak
a „pesti srácok” ügye: Szegeden pattant ki az első szikra
a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége megalakulásával.
Ott van a történelmi atlaszon, ami Magyarország
Magyarnak lenni azt
helye a geopolitikában: keleis jelentené, hogy
tinek túl szabadságpárti és
van a nemzet ködomesztikált, nyugatinak túl
zelmúltjában olyan
sorjás és bajszos. 56 harca
mozzanat, amiről
támasztja meg a 89-es rendminden magyar
szerváltást is, belőle és általa
ugyanazt tudja és
érthető meg Kádár eljöveteugyanolyan fontos
le és rendszerének vele tett
számára.
végelgyengülése is.
1956 forradalmára kiválóan lehetne közösen emlékezni.
Ahogy arra egy-egy városban ma is képesek – és ami országosan egyelőre elképzelhetetlennek tűnik. Egy másik, nagyvonalúbb és barátságosabb kurzus ácsolhatna közös színpadot
kezdésként, ahol a hatalom emberei együtt gyászolnak és
ünnepelnek az ország másik felét képviselőkkel. Magyarnak
lenni azt is jelentené, hogy van a nemzet közelmúltjában
olyan mozzanat, amiről minden magyar ugyanazt tudja és
ugyanolyan fontos számára.
Ha pedig megvan ez a szál, fel tudok rá fűzni újabb és
újabb konszenzus-gyöngyöket. Eleve: nehezebb saját pitiáner
politikai agendájáról beszélnie bármely oldal politikusának
az ünnep ürügyén, ha tudja, hogy utána a másik fél is szólni
fog. Visszarántanánk 1956-ot a napi kampányból. Továbbá:
ha évente arról emlékezem meg a politikai versenytársammal
közösen, miként zajlott a Magyar Rádió ostroma, nehezebben
hozok olyan döntést, amellyel őt magát az állami médiából
kizárom, a sajtószabadságot rombolom. Ha egyetértünk abban, miért kell elrúgnunk magunkat az orosz zátonytól, úgy
sem ez, sem az az erő nem kokettál Putyinnal. A közös 56-os
hit a bázisa a szabad és tisztességes választás kölcsönös
tiszteletének. Az 1956 utáni megtorló vérbíráskodás közös
feldolgozása, megértése segíthet abban, hogy ma megbecsüljük és védelmezzük az igazságszolgáltatás függetlenségét.
A forradalom egyik bázisát jelentő egyetemi polgárság mai
jogait is nehezebben csorbítja az, aki a lánglelkű és szabadságszerető fiatalok eszményét hangoztatja.
Pompásan meg lehetne építeni az önkénnyel szembeszálló kelet-közép-európai kis állam nimbuszát, miként fordít
a sorsán a század közepén, hogy a végére rendszert váltson.
Kezdődhetne egy közös 1956-tal az új magyar világ.
Ceglédi Zoltán
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Botka László polgármester
hivatalában fogadta a finn nagykövetet

Lesújtó képet festett a hazai közoktatás helyzetéről
szegedi fórumán Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok
Szakszervezetének elnöke.

B

otka László polgármester a városházán fogadta Markku Virri finn
nagykövetet a múlt héten, aki
először járt Szegeden. Bár
2018-ban nevezték ki, a járvány eddig korlátozta a nagykövet személyes találkozóit.
A látogatásnak különös
hangsúlyt adott, hogy Markku
Virri Finnország legnagyobb
egyetemi városában, Turkuban diplomázott matematika
és nemzetközi tanulmányok
szakon, és egy ideig ott is dolgozott kutatóként.
Szeged és Turku ötven
éve testvérvárosok. A két település önkormányzata és
intézményei között szoros és
élő az együttműködés. A jubileumi évforduló alkalmából
például kiállítás nyílt Turku
főkönyvtárában, amely a szecessziós stílusú szegedi zsi-

SZ

nagógát és Szeged zsidó építészeti örökségét mutatta be.
A találkozón a szegedi fejlesztésekről és a város előtt
álló lehetőségekről beszélge-

tett a polgármester a nagykövettel, akit különösen érdekeltek a zöldberuházások, főleg
az Európában egyedülálló
geotermikus beruházás. A ta-

lálkozón szót ejtettek továbbá
Európa jövőjéről, Magyarország uniós szerepvállalásáról
és a jelenlegi magyar közéletről is. Fotó: Szabó Luca

Karácsonyi vásár – több helyszínen
November 26-án kezdődnek a Szegedi Karácsonyi
Hetek, ha addig nem szigorodnak a járványügyi
szabályok.

T

avaly elmaradt a karácsonyi vásár a járvány miatt, idén azonban több helyszínen is várják
majd a szegedieket az adventi időszakban. Az óriáskerék
már forog a Széchenyi téren,
ahol gasztroudvar nyílik.
– Kézművesekkel, kereskedőkkel, ajándékvásárlási

Pedagógusok Szakszervezete:
nagy a baj, és nagyobb lesz

lehetőséggel idén a Dóm
téren találkozhatnak az érdeklődők – mondta Rácz
Attila, a Szegedi Karácsonyi
Hetek programjait szervező

Szegedi Városkép és Piac
Kft. ügyvezetője. A családi és
gyermekprogramok helyszíne
a Mesekastély lesz, de terveznek fényfestést, tűzzsonglőr-

bemutatókat és zenés produkciókat is a Dóm téren,
ahol a szalmalabirintust is
megépítik. – Az óriás adventi
koszorún közéleti személyiségek és az egyházak képviselői
közösen gyújtják majd meg
a gyertyákat vasárnaponként
– mondta Rácz Attila.
A Klauzál és a Dugonics
téren is lesznek vendéglátósok, előbbi helyszínen a város
karácsonyfája, a szökőkútnál
pedig az óriás rénszarvas és
a Mikulás várja a sétálókat.
(Fotó: MTI/Rosta Tibor)

abó Zsuzsanna
elmondta: a GDP
2003-as 5,7 százaléka helyett ma már csak
3,5 százalékot kap az ágazat,
de az ekkora csökkenést nem
magyarázza meg a kevesebb
gyerek. Összesen 12 ezer pedagógus hiányzik az iskolákból és óvodákból, fokozatosan
nő a nyugdíjba vonuló tanárok száma, és a belépők száma messze elmarad attól, mint
amire szükség volna.
Elhangzott a fórumon,
hogy hiába iskoláztak be 9
ezer olyan hallgatót a pedagógusképzésre, akik 2022ben végeznek, negyedük
lemorzsolódik a tanulmányi
idő alatt. Az induló létszámhoz képest megdöbbentően
kevesen, mindössze közel
2 ezren lesznek azok, akik
a kötelező minősítést követően elkezdik a pályát. Tovább

növeli a fennálló létszámhiányt, hogy jövőre közel 5 ezer
pedagógus megy nyugdíjba.
Nem véletlenül fogalmazott
úgy a PSZ elnöke, hogy „ha
ma nagy a baj, holnap még
nagyobb lesz”.
– Nincs oktatáspolitika,
mérhetetlenül nagy az apátia
a tantestületekben, és ezzel
párhuzamosan a kormány
minden érdekegyeztető fórumot leépített – mondta
Szabó Zsuzsanna. A tanári
pályára belépők 230 ezer forintos bruttó jövedelemmel
kezdenek, amiből 150 ezer
forintot kapnak kézhez. Növeli a gondokat, hogy ehhez
nagyon sok munka, kötelező
óraszám és felelősség társul. Aligha lehet csodálkozni,
hogy ilyen jövedelmi viszonyok és szakmai követelmények miatt nagyon kevesen
választják ezt a hivatást.

Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Fotó: Iványi Aurél

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés értelmében

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés
értelmében

közzéteszi
a Szeged, Fehértó – Halastó – közigazgatási határ – Sándorfalvi út – M43
autópálya – 5 ös főút által határolt terület településrendezési eszközeinek
módosítására vonatkozó tervezetét, valamint LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020.
évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és
javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag
elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@
szeged.eu e-mail-címre megküldve, legkésőbb 2021. november 8-ig.
A közzététel ideje: 2021. október 25-től 2021. november 8-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város
hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

közzéteszi
a Szeged, M43 – 01349/3 hrsz.-ú út – ELI szélén tervezett elkerülő út – 01311/1
hrsz.-ú közút – 01393/17 hrsz.-ú út – Régi posta út – Zápor út tervezett folytatása
– Zápor út – 16886 hrsz.-ú út – 16849/2 hrsz.-ú vasútvonal – Dorozsmai út
– vasútvonal által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására
vonatkozó tervezetét, valamint LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és
javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag
elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu
e-mail-címre megküldve, legkésőbb 2021. november 8-ig.
A közzététel ideje: 2021. október 25-től 2021. november 8-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos
honlapján (www.szegedvaros.hu).
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462 családnak segít a város
Ingyen kapnak tűzifát az önkormányzattól a rászorulók

A Vörösmarty általános iskola három osztálya, mintegy
kilencven diák szedte múlt pénteken a szemetet a Laposon. A gyerekekkel együtt gyűjtötte a szemetet Mihálik Edvin
újszegedi önkormányzati képviselő, a Zöld város programért
felelős tanácsnok, aki elmondta: nagyon fontosnak tartja
a szemléletformálást. Fotó: Iványi Aurél

Temetői járatok

A

halottak napi megemlékezésekre figyelemmel, a megnövekedő
utazási igényekhez igazodva október 29. (péntek) és
november 1. (hétfő) között a
3-as és a 3F jelzésű villamosok a tanév tartama alatti
munkanapi menetrend szerint közlekednek. A 3F jelzésű
villamosok meghosszabbított
üzemidőben Tarján végállomásról 6:27 órától 19:20
óráig közlekednek. Október
30. (szombat) és november
1. (hétfő) között azonban
a 3-as és 3F jelzésű villamosok ismét hétvégi menetrend
szerint közlekednek, de a 3F
jelzésű villamosok meghos�szabbított üzemidőben Tar-

ján végállomásról 7:00 órától
19:20 óráig járnak.
A Volánbusz Zrt. által
október 30. (szombat) és
november 1. között üzemeltetett 12-es temetői autóbuszjárat felfűzi a nagyobb
lakótelepeket (Tarján, Makkosház, Rókus), továbbá
érinti a jelentősebb átszállási pontokat is. Így a Belvárosi
temető a város nagy részéről
átszállás nélkül vagy egy átszállással megközelíthető.
Csuklós, alacsony padlós buszok közlekednek 30 percenként, amelyek a tarjáni Víztorony térről indulnak 8:15 és
16:30 óra között.
További információ az szkt.
hu és a volanbusz.hu honlapon.

Elkezdte kiszállíttatni
a szociális tűzifát az önkormányzat. Ahogy arról
korábban beszámoltunk:
idén 462 családnak tud
segíteni ingyenes tűzifával a város. A program
2015-ben indult, Szeged
saját erőből biztosítja
a szociális tűzifát, amelyre idén június közepéig
lehetett pályázni.

N

agyon örült a tüzelőnek Szakál Józsefné,
aki szerint nagy segítség a várostól kapott ingyen
tűzifa, melyet az unokájával
hordott be fedett helyre.
– Az unokám betalicskázta, én meg felraktam.

Szakál Józsefné nagyon örült a téli tüzelőnek, amit az unokájával hordott be fedett helyre.
Fotók: Iványi Aurél

Kolompárné Csejtei Juditnak és családjának nagy segítséget jelent a várostól kapott szociális tűzifa.

Mindig fával tüzeltünk, sose
fűtöttünk gázzal. Három éve
fordultam először az önkormányzathoz, amiben a lányom segített. Magamtól
sosem kértem volna, nem
vagyok az a típus. Ő unszolt,
hogy „anya, miért nem próbálod meg!”. Bementünk
az önkormányzathoz, kitöltöttem a papírokat, ennyit
kellett csináljak – mondta
Szakál Józsefné. Az asszony
tizennégy éve él egyedül
Szentmihályon, minden segítségnek örül. Az egész házat már régóta nem fűti, nem
is lenne értelme, csak egy
szobát, a konyhát és a folyosót fűti.

– Nekem két hónapig elég lehet ez a fa, így,
hogy egy kályhával fűtök
– mondta Szakál Józsefné, aki egyébként már
májusban megveszi a fát
a családdal, akkor ugyanis
olcsóbb is, és könnyebb is
beszerezni.
Kolompárné Csejtei Judit három gyermekét és egy
unokáját neveli szentmihályi házában a vasúti töltés
mellett. A népes családnak
nagy segítséget jelent, hogy
Szeged néhány hétre való
tűzifával támogatja őket. Az
asszony elmondta, régóta
kap így segítséget az önkormányzattól.
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Tetszik vagy sem, ez jó
A

MIképp című fotókiállítás
a 2021-ben Szegeden végzett fotográfusok legjobb
képeit mutatja be a Stefánia Fiókkönyvtár-klubban október végéig.
A húsz kiállító egyéni látásmódját,
saját stílusát izgalmasan villantják
fel a különböző témákat felölelő
fotók. Ami összeköti őket – a közös képzésen túl –, az a fotográfia szeretete, amit ezúton szeretnének a látogatókkal is megosztani.
Kiss Péter fotográfus Tetszik vagy
sem, ez jó címmel tartott tárlatbemutatót.
A kiállításhoz készült kiadvány
előszavában azt írja: „Nehéz dolga
van a kiállítás megtekintőjének.
Nem keveset vállal, amikor húsz,
látszólag összefüggés nélkül falra
tett képet próbál meg kényszerűen egy rendszerbe illeszteni tudatalattija. Örvendetes, hogy maguk az alkotók ezt a feladatot úgy
igyekeztek áthidalni, hogy mertek
kérdezni, külső segítséget behívni.
Mint a kiállítás rendezője, nekem
ugyanazt a munkát kellett elvégez-

Bemelegítés. A kép egy sorozat része Kárász Annáról, a Szegedi Vízisport
Egyesület olimpiai bajnokának mindennapjairól. Fotó: Gyuris Péter
nem a berendezés kialakításakor,
mint a nézőnek a megtekintéskor.
Helyzetemből kiindulva szeretném
a nézőt is segíteni.
Az egyes képek méretei sokszor
a hely adottságaihoz igazodva lettek kiválasztva, de elsődleges volt,
hogy ne apró tárgyak kerüljenek
a falra, igenis töltsük meg a teret;
a sok lineárisan értelmezett dolog

Napnyugta a Hortobágyon. Fotó: Mészáros Gergely

Virágzás. Fotó: Tóth Laura

között (könyvek, folyóiratok stb.)
a MIképp kiállítás felületei legyenek a tisztulás, az agyi felüdülés
pontjai. Mivel a kiállítók szabadon
nevezhettek képeket a kiállítás falaira, közös koncepcióul mindössze
a lehető legmagasabb minőség elérésére szolgál.
A képek tengerében úgy iparkodtunk friss forrás vonalát behozni, hogy minél kevesebb képi klisét
engedtünk a falakra. Azonban ez
nem minden esetben bizonyult célravezetőnek, hisz a nézőt nem elidegeníteni akarjuk, hanem bevonni, s észrevétlenül gondolkodásra
bírni, így kerültek falra mesteri ujjgyakorlatok és kíváncsi kísérletek
eredményei is.”
Az alkotók: Bodó Boglárka, Borbélyné Kovács Katalin, Fazekas Deniel Tamás, Ferenczi Tamás, Gyuris
Péter, Jenei Levente, Kispál Margit,
Kocsír Anikó, Majzik Zsolt, Mészáros Gergely, Mihályfi Dávid, PajerBoross Dóra Klára, Petrus Róbert,
Rabi-Dányi Zita, Rusznák György,
Somogyi-Szűcs Eszter, Szögi Zoltán,
Szűcs Gábor, Terhes Mihály, Tóth
Laura.

Fotó: Terhes Mihály

Tramp. Fotó: Fazekas Deniel Tamás

Csíkos. Fotó: Rusznák György

Szálka tó. Fotó: Szögi Zoltán

Napkeleti hajós. Fotó: Kocsír Anikó
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Szaszák Zsolt: „Élvezem a soklakiságot,
nem szeretem a röghöz kötöttséget”
Aretha Franklint, L.L. Juniort és Mester Tamást utánozta a Sztárban sztár leszek! színpadán
Hogy ismert legyen, és mert nincs diplomája, ezért jelentkezett a Sztárban sztár
leszek! tévés műsorba Szaszák Zsolt, aki a szegedi színház legifjabb színésze. Pedig
nehezen egyeztette össze a hangutánzó show-t a fellépéseivel Szegeden, Veszprémben, Székesfehérváron és Pesten. Mégis szüksége van erre a stresszfaktorra,
ami minden eddigi feladatától különbözik. A harmadik élő show-ig jutott.

Aretha Franklin „bőrében” a tévéshow-ban. Fotó: Fotókredit TV2

– A szegedi színházban a Rádióst énekli
A padlás musical egyik szereposztásában,
miközben egy ország ismerheti meg most
a Sztárban sztár leszek! című tévés showműsoron keresztül. Hogy érezte magát?
– Kicsit zöldfülűként azt hittem, hogy a minimális zenés színházi tapasztalatom jobban
alkalmassá tesz erre a feladatra. Hiszen ebben az irányban elkezdtem tanulni, hiszem,
hogy amit csinálok, az értékálló lehet, főszerepeket játszom, imádom A padlást. Mégis pofára estem. Az a stressz ugyanis, ami
a tévében van, az elmondhatatlan. Annyira
gyors tempóban kell minőségi produkciókat
előállítani, hogy az hihetetlen.
– Hogy csöppent bele a tévéműsorba?
– Én akartam, én jelentkeztem a műsorba, ezért nem is hiszti, amit mondok, csak
mesélek. A hangulat nagyon jó, mindenki magáért küzd, nem a másik ellen, ez nagyon fontos különbség. Hasonlóan a zenés színházhoz, aminek egyébként is sajátja a casting,
a castinghelyzet, ahol a rendező és a kreatív
stáb egy rendkívül összetett technikai igényrendszer alapján méri fel a jelentkezőket.
– Árulja el, hogy nézett ki egy hete?
– Vasárnap kisorsolták az új előadót, hétfőn megkaptuk a dalt, amit szerdára már profi
minőségben tudnunk kellett volna a kamerapróbára tánccal, énekkel, az eredeti előadó
hangján. Szinte teljesíthetetlen feladat. Arról
a vékony határvonalról még nem is beszéltünk, hogy hol vagyok én, hol van a tehetség
ebben a produkcióban. Hiszen ez a műsor egy
tehetségkutató azzal nehezítve, hogy Szaszák
Zsoltot és a saját gondolataimat akartam
megmutatni egy másik ember bőrében. Ez
az én véleményem, más versenyzők lehet,
hogy nem így gondolják.
– Miért érezte, hogy ez a műsor is kell
az életébe? Nincs elég feladata?
– Anyukámmal és apukámmal beszéltünk erről, hogy kell-e ez még. Most tartok ott,

hogy játszom Szegeden, Fehérváron, Veszprémben, Budapesten, ami már önmagában
teljesíthetetlen feladat. Hazajárok Sopronba,
a barátnőm miskolci és Kaposváron tanul. Ja,
és a kutyám mindig jön velem. A kérdésre is
válaszolva: nem jártam egyetemre, nem is
jelentkeztem soha. Az Operettszínház zenés

A padlásban Rádiós.
Fotó: Szabó Luca

színész képzését végeztem el. 19 évesen megfordult a fejemben, hogy Novák Eszter zenés
osztályába felvételizek az egyetemre, kérdeztem rendezőket, akik biztattak, de hozzátették,
kénytelenek pótolni engem. Akkor úgy döntöttem, nem megyek el, négyévenként indul újra
ilyen osztály, 23 évesen meg már nem akarok.
Kell viszont a nevem mellé valami, ami értéket
képvisel. Játsszunk el a gondolattal, hogy öt
év múlva ott állok egy válogatáson egy diplomás srác mellett, akivel ugyanolyan jó a hangunk, és ugyanolyan alkalmasak vagyunk egy
feladatra. A nézők viszont nem ezért fognak
bejönni a színházba, mert valaki diplomás,
hanem ha valaki ismert. Akármennyire csúnya dolog is ez. Azok a számok! A színházat
hatszáz–ezer ember látja, a szabadtérin négyezer-ötszáz, az Arénában nyolcezer, a tévében
ehhez képest, merthogy ez az ország legnézettebb műsora: két–két és fél millióan látják,
még ha mellette vacsoráznak, beszélgetnek is.
Hát hány előadás kellene ehhez a színházban?
Nem véletlenül jelentkezett az előző Sztárban
sztárra Tasnádi Bence, a Katona József Színház vezető színésze, és másodikként zárta
a versenyt. Sokat beszélgettem erről Horgas
Ádám szegedi főrendezővel és Barnák László
főigazgatóval. Ádám mondta, hogy menjél és
csináld, mert ez a műsor működőképes. Én
pedig nagyon sokat adok a szavára. A celebség részére nem vágytam, nem vágyom. Művész akarok lenni, de ahhoz, hogy 21 évesen
labdába rúghassak, ahhoz ez a műsor kellett.
Élvezem ám a soklakiságot, nem szeretem
a röghöz kötöttséget.

– Meg lehet felelni mindenütt?
– Nem, mert az ember nem tud mindig hibátlant nyújtani. Ha ötöt vagy tízet játszanék
egy hónapban, az se lenne tökéletes. Így, hogy
mondjuk huszonötöt, sokkal több a jó, hiszen

L.L. Juniort utánozta a második élő adásban. Fotó: Fotókredit TV2

az arányok maradtak, csak nagyobb számokkal
dolgozom. Élvezem, hogy fiatal vagyok, sok helyen vagyok. Mindenhol más típusú munkával
találkozom. A tévében az ország legjobbjai dolgoznak: a sminkesek, a maszkmesterek, a fodrászok, nekem is a legjobbat kellett nyújtanom.
– Ennek ellenére akadt konfliktusa
az egyik eredeti előadóval, L.L. Juniorral.
– Eredeti Facebook-posztjában, amit azóta már leszedett, azt írta, elege van abból,
hogy „a roma előadókat parodizálják”. Nem
parodizáltam, énektechnikai kérdés az, amit
ő számon kért, de én így, felhúzott orral tudtam az ő hangját a legjobban leutánozni,
márpedig ez egy ilyen műsor. Annak nagyon
örülök, hogy Juniort ennyien szeretik, követik és megvédik, remélem, egyszer nekem is
megadatik, hogy ilyen sokan tisztelik a munkásságomat. Viszont nem fogok, és nem tudok bocsánatot kérni, mert a teljesítményem
adott, aznap este száz százalékot nyújtottam.
Az, hogy ez Juniornak nem ütötte meg a mércét, hogy művészileg értékelhető legyen, az ízlés kérdése, amiről nem lehet vitatkozni.
– Minek a rovására megy a sok feladat
Önnél? Nem alszik, nem eszik?
– Nem is a nem alvás, mert öt-hat órákkal
én hónapokat ki tudok húzni, hanem a testemet, a hangszálaimat kell tudatosan pihentetnem, és erre legjobb az alvás. Küzdök a súlyommal, most jól érzem magam, de ebben
szintén rengeteg munka van, ami nem látszik.
Nagyon hamar visszajönnének a kilók, vagyis
ilyen szintű energiabeosztás mellett még arra
is kell figyelnem, hogy mit eszem. Az edzést
régóta el akarom kezdeni, de ha végre van
egy szabadnapom, inkább alszom.
– Mikor volt ilyen utoljára?
– Augusztus 21-én. Tizenhat órát aludtam.
Kicsit ezért most már várom az évad végét.
(Nevet.)
Dombai Tünde
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Piros-narancs siker, sötétkék-fehér
lelki szabadság és türkiz figyelem

A petőfitelepi mandalacsapat: a távolabbi sorban Verba-Szögi Emma, Kelemen Zsuzsanna,
Reiner Betty, Kőhegyi Réka, Bóka Ágnes. Az asztal másik oldalán: Papp Renáta, Horváthné
Pulai Rita, Gombkötő Zita és Pap Melinda.

Krea-tér címmel minden páratlan hét szerda délután különböző kézműves workshopokra várja az érdeklődőket
a Petőfitelepi Művelődési Ház. Legutóbb nyolcan mandalát színeztek. Október 27-én bőrdíszműves, november
10-én gyöngymedálkészítő foglalkozást tartanak.

Betty sötétkék-fehér pillangója a lelki szabadságot jelképezi.

Melinda és piros-narancssárga sikermandalája.

– Most vagyok itt legelső alkalommal, tetszenek a mandalák, gondoltam, kipróbálom.
Szokatlan, nem foglalkoztam
korábban semmiféle kézműves dologgal, napközben egy
bankban dolgozom – mondta
rajzolás közben Pap Melinda.
Gombkötő Zita megmutatta,
a színes hátteret készen kapták, arra tervezték el a saját
mandalájukat: – Soha életemben nem csináltam még ilyet.
Kikapcsolódni jöttem, két gyerek mellett úgy éreztem, kell
valami. Betty egyébként az óvó
nénink, miatta jöttem el. A gyerekek meg örülnek, mert addig
a mamával lehetnek. Kozmetikus, sminkes a foglalkozásom
– tette hozzá Zita.

A hatodikos Verba-Szögi
Emma gyakorlott mozdulatokkal rajzolt, festett. A tavaszi foglalkozáson kapott
kedvet, azóta több mandalát
is festett otthon: – Kikapcsol,
az is jó, hogy sok rétegből áll
össze a kép, aprólékos, több
időt eltölthetek vele. Amit
Bettyvel készítettünk, az elsőt megőrzöm, a többit mindig valakinek csinálom, és
közben rá gondolok, milyen
színeket szeret, szokták dicsérni. Egy nap legalább kell
hozzá, de ha pöttyözöm is,
akkor másnap délelőtt fejezem be – mosolygott Emma.
Az egyetemen gyógytornásznak készülő Kőhegyi Réka
születésnapjára kapta ezt
a lehetőséget, Szatymazról
csatlakozott a csoporthoz.
Miközben Reiner Betty
mandalafestő az alkotókat

Magocska
vásár és
workshop
A Krea-tér sorozatban
október 27-én bőrdíszműves, november 10-én
gyöngymedálkészítő foglalkozást tartanak. Október 23-án, szombaton
9 és 14 óra között pedig szintén a Petőfitelepi
Művelődési Házban Magocska kézműves vásár
és workshop lesz.

és a kezük munkáját figyelte, a mandalákról mesélt.
– Azért szeretik az emberek,
mert olyan, mint az ásvány,
jó hatással van ránk a színeivel, javítja a közérzetünket.
Belülről kifelé megalkotva,
a kiteljesedést jeleníti meg.
Lehet bármilyen alakú,
de hagyományos formája
a kör, a teljesség szimbóluma, motiválhat bennünket.
Készíthetünk sikermandalát narancssárga-pirossal
a szobánkba, ahol sokat
tartózkodunk, a türkiz a nőiesség és figyelem is lehet,
a sötétkék és fehér a lelki
szabadság, a lila egy mértékletesség-mandala, kékkel
együtt segíti a tanulást. Igazából minden szín árnyalata
és kombinációja más, ezért
nem kell aggódni, hogy nem
olyan lesz a kép, mint amilyenre gondoltak, hiszen akkor is olyan lesz. Azt valósítják meg, ami éppen bennük
van – biztatta a résztvevőket
Betty.

Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár
könyvajánló sorozatában
Novotny Katalin, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára Michael
Chabon Kavalier és Clay
bámulatos kalandjai, valamint Dragomán György
Máglya című regényét
ajánlja.

B

ármikor, ha könyvekről esik szó, akaratlanul is a gyerekkori
emlékeim jutnak eszembe:
a rendes évi tüszős mandulagyulladással fekve a szemem az ágy melletti könyvespolc köteteinek gerincén
szalad végig. A jelentés nélküli szavak csak később
nyertek értelmet, amikor
a könyveken keresztül feltárultak azok az univerzumok,
amelyektől érdekesebb lett
az az egy, amelybe beleszülettem.
Az olvasás a munkám
része is, de nem kizárólag
az, főleg az utóbbi hónapokban – a karanténidőszak
alatt – igazi mentőkötélnek
bizonyult. Az ebben az időszakban kedvencemmé vált
könyvekből ajánlok most két,
számomra összekapcsolódó
regényt.
Az egyik egy
fiú története,
az 1950-es
években játszódik az USAban – Michael
Chabon Pulitzer-díjas Kavalier és Clay
bámulatos kalandjai című
műve. A másik
egy lány 1989
körül Romániában játszódó története
– Dragomán
György világszerte nagy
sikert elért
Máglya című regénye. Mi
köti össze ezeket a történeteket?
Mindkét regény „coming
of age”-történet. Bemutatják,
mit jelent ráébredni a világra, szembesülni az ábrándok
széthullásával – és megtanulni élni. A regények hősei
olyan korszakokban ismerik
meg az életet, amikor a rabság és szabadság fogalmai
jóval bonyolultabbakká válnak, mint a békés történelmi
időszakokban.

Chabon regénye a képregények és egy csodálatos, életre szóló barátság
története: ennek a barátságnak a szűrőjén keresztül
ismeri meg az olvasó az 50es évek Amerikáját, a pénz
hatalmát. Főhőse, Kavalier
csodálatos módon kerül ki
Prágából. A fiú tehetséges
a bűvészkedésben és a rajzolásban egyaránt, tragédiák és hihetetlen szerencsés
fordulatok között válik felnőtté.
Dragomán regényének
hőse Emma, a kamaszlány,
aki szülei tragikus halála
után a különös képességekkel rendelkező nagymamájához kerül, és olyasmiknek
lesz szemtanúja és átélője,
amiket elképzelni sem tudott volna. Felnőtté válása
egybeesik a Ceaușescu bukása utáni Románia átalakulásával.
A két regény közös vonása, hogy a szabadság korlátaival szembesítik a hőseiket
és az olvasót, a szabadság
eltiprása ellen néha csak
az egyén léphet fel, a társadalom és törvényei nem
mindig. A másik, és ennél
meghatározóbb ok a két mű

összekapcsolására az elbeszélés módja: a valóság keveredik a mágiával, és bár
meg tudjuk különböztetni
e kettőt, mégis van néhány
olyan pillanat, amikor a két
világ határa közel kerül egymáshoz, és azt érezhetjük:
vannak csodák.
Michael Chabon Kavalier és
Clay bámulatos kalandjai és
Dragomán György Máglya című regénye a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.
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A kiskakas gyémánt félkrajcárja

H

ol volt, hol nem volt,
Nekeresdország határain innen, Harácsföldön túl, élt egyszer egy szegény asszony és annak egy
kiskakasa. Nagyon átlagos
kiskakas volt, a szárnyai pirosak, törzse fehér, sarkantyúja zöld, de őt hiába válogatták volna be a forinttáppal
felfújt álnemzeti válogatottba, ő sem tudott focizni, de
nem is akart kijutni a vb-re.
Igencsak sovány kiskakas
volt, s hiába kapirgált a zsákfalu határában, alig-alig talált valamit. Már csak ő volt
a település egyetlen kakasa,
a többiek elmentek Al- és
Felcsútra keresgélni, mert
ott még a kukacok is kövé
rebbek voltak, s találtak már
olyan egzotikus csemegéket
is a hetedhét országra szóló
lakodalom után, amit öregapjuk, a kakasok legkakasabbja sem ismert, pedig
azt mire megfőzték, vagy két
nap beletellett. De a mi haza- és faluszerető kakaskánk
naiv lelkesedéssel kapirgált,
s reggelenként váltótárs nélkül is szorgalmasan kukorékolt. Nap mint nap, kihagyás
nélkül. Ez nagy dicsőséget
s esetenként némi konyhai
maradékot eredményezett,
amikor a Facebook hat órán
keresztül meg sem tudott
szólalni.
Egyszóval a mi soványka
kakaskánk addig kapirgált
a faluvégen, mígnem valami
csillogót nem talált. Nézegette jobbról, majd balról,
megkocogtatta a csőrivel,
de az csak csillogott, semmi
ennivalót nem mutatott. De
azért csak türelmesen és
– be kell vallani – kíváncsian foglalatoskodott, mígnem
a csillogásból óriási fényesség nem támadt. Előbb ijedten kukorékolt, felrebbent,
de nem történt semmi, hát
közelebb merészkedett. Noha csak csibe korában látott

palatáblát, el tudta olvasni
a feliratot: igazság.
De nem sokáig büszkélkedett írástudományával, mert
arra járt helikopterével az álszent császár, s ráparancsolt:
– Kiskakas, add nekem
a gyémánt félkrajcárodat.
– Nem adom biz én, kell
a gazdasszonyomnak.
De a császár ráküldte
a seregét, erőszakkal elvette
tőle, betette a kincseskamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítése
tetejére, elkezdett kiabálni:
– Kukurikú, te császár,
add vissza a gyémánt fél
krajcárom! Odahaza már
petróleum sincs a lámpába,
ennek fényénél mindent el
tudunk olvasni, még a sosem kért konzultációs lapokat is, melyekből gyújtós
készül. Különben is, nem
az öregapja gánti bányájánál, sem pedig a főhercegi
arborétumban találtam, hanem itt a nekeresdi határ
szemétdombján, az pedig
nem lehet a császáré!
Megharagudott erre
a császár.
– Eredj, te szolgáló, fogd
meg a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a feneketlen kútba!
A szolgáló kútba vetette, de
az a kút majd olyan száraz volt,
mint a Velencei-tó. De a kiskakas csak elkezdi odalent:
– Szídd fel, begyem, ezt
a kis vizet! – Erre a begye
mind felszítta a maradék vizet a kútból, nem is maradt
benne egy csöpp sem. A kiskakas megint felszállott a budai császár ablakába:
– Kukurikú, te telhetetlen
császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Megint azt mondja erre
a császár a kabinetminiszterének:
– Eredj, te szolgám, fogd
meg azt a kiskakast, vesd belé az égő kemencébe!

A miniszter megigazította magát a tükörben, hátha
ott van már a ballibsi tv, megint megfogta a kiskakast, s
az égő kemencébe vetette. Bizony a kemence alig lángolt,
a rezsibiztos tekergette az ukrán és az orosz gázcsapot,
mégis fáztak a fél országban.
A kiskakas egyet tüsszentett,
megint csak elkezdi:
– Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
– Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet.
Akkor megint csak felszállott
a budai vár erkélyére:
– Kukurikú, te tolvaj császár, add vissza a gyémánt
félkrajcárom!
Még nagyobb méregbe
jött erre a császár.
– Eredj, te szolgáló, fogd
meg azt a kiskakast, vesd
bele a méhes kasba, hadd
csípjék agyon a darazsak.
A szolgáló fogta a kiskakast, elvitte Brüsszelbe, mert
ott hallott nagy zsibongást,
zsongást, döngicsélést, belevetette a kiskakast az uniós kasba. Ott megint elkezdi
a kiskakas:
– Szídd fel, begyem, a sok
jogállamisági méhecskét,
szídd fel, begyem, a sok fullánkosat!
Arra a begye mind felszítta a parlamenti frakciók valamennyi döngicsélőjét, jobbról
és balról is. Akkor megint felszállott a császár ablakába:
– Kukurikú, hazug császár, add vissza a gyémánt
félkrajcárom!
Már a császár nem tudta,
mit csináljon vele.
– Eredj, te szolgáló, hozd
ide azt a kiskakast, hadd

tegyem ide a bő bugyogóm
fenekébe.
Megfogja a szolgáló a kiskakast; a császár beteszi
a bő bugyogója fenekébe.
Akkor a kiskakas megint
csak elkezdi:
– Ereszd ki, begyem,
a sok fullánkost, ereszd ki,
begyem, a jogállamiakat, méhet és darázst, hadd csípje
meg a farát.
A begye mind kieresztette
a darázst, azok jól megcsipkedték a török császár farát.
Felugrik erre a császár:
– Jaj, jaj, a fránya egye
meg ezt a kiskakast; vigyétek
hamar a kincseskamrába,
hadd keresse meg a maga
gyémánt félkrajcárját.
Bevitték a kiskakast
a kincseskamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját:
– Szídd fel, begyem, a sok
uniós pénzt, szídd fel, begyem, a sok uniós pénzt!
Erre a begye mind felszítta
a császár tíz éve összeharácsolt három kád pénzét. Mind
felszippantotta, a császár
meg fejvesztve menekült.
Csak annyi szerencséje volt,
hogy a kormányzati magánrepülőt a kakas nem vette
észre, s 133 hívével rögvest
Spanyolba ment, ahol már
nem bántotta szemét a világosság fénye. A kiskakas pedig hazavitte, odaadta a pénz
egy részét gazdasszonyának;
gazdag asszony lett belőle,
máig is él, ha meg nem halt.
Másik részével a civil szervezeteket örvendeztette meg,
volt vagy 4 milliárd. A csodás
fényű félkrajcár, az igazság fénye azóta sem homályosult el.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

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

Egy kép, két mondat

Elszúrtuk. A kormányzati plakátokat a Rókusi körúton örökítette meg olvasónk. Fotó: Méhes János

Van bőr a képükön

A

közeledő választások
előtt különösen sok
hazugságot áraszt a Fidesz szóban, írásban vagy plakátokon. Ami legföljebb arra
jó, hogy tisztességes embereket vegzáljanak, Isten ne adja,
meghurcoljanak. Mindezt gátlástalanul teszi a Fidesz.
Az egy dolog, hogy az ország lakosai már évek óta
szemben állnak egymással.
Van két nagy csoport: a Fidesz és pártolói meg az ös�szes többi. A harc permanens,
a hatalom intézkedései személyfüggőek, autokratikusak.
A kettészakadt országban
a gyűlölet szításában, a hazug információk tengerében
éljük szürke napjainkat.
Nem vagyok politikus,
de nem vagyok hülye sem.
Csak érdekel a politika, és

a tisztességes szakmám:
közgazdász. Egyrészt érdekel
a lakosság, elsősorban a szerényebb körülmények között
élők sorsa; másrészt a szakmám és ötven év munkatapasztalatom alapján értek
valamit a számokhoz is. Az általánosítások és az átlagok
nem jönnek be nálam, mert
a direkt hazugságok (csűrheti és csavarhatja, ki hogyan
akarja) hazugságok maradnak. Sejtéseim azért vannak
a politikáról, leginkább az,
hogy ahhoz, hogy valaki tisztességes munkával milliárdos
legyen, nem elég egy-két év,
egy élet is kevés ekkora gazdagság eléréséhez.
De akinek van bőr a képén, az talán még el is hiszi
a politikai meséket.
Kutnyik Pál

SZEGEDI SZAKFORDÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉÉRT
KÉZMŰVESSÉG A DÉLVIDÉKEN
A projekt célkitűzése, hogy Csongrád-Csanád megye és Észak-Bácska határmenti térségben elősegítse az itteni kézműves mesterségek nyilvánosságban történő megjelenítését és kulturális vonzerejüket. E célból került sor a kézművesség
jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetének és jövőjének empirikus fölmérésére. A kérdőíves kutatás a szerbiai
oldalon 114, a magyar oldalon 113 kézműves mesterre terjedt ki. Magyarországon ez kiegészült egy online, 650 fős
lakossági adatfelvétellel is. Ez utóbbi képet adott, milyen a mesterségek lakossági ismertsége, s milyen preferenciák,
elvárások, megítélések élnek velük kapcsolatban. Ami a fontos: a válaszolók szinte kivétel nélkül úgy vélték, hogy
a kézműves mesterségek és termékek a nemzeti kultúra legértékesebb részéhez tartoznak, s ezért is fontos a hagyományos értékeket hordozó mesterségek fennmaradása. A mesterek körében végzett helyzetfeltárás alapja bármiféle
civil segítségnyújtásnak – amit ez a projekt is képvisel. A kézművesség helyzetének és lehetőségeinek ismerete ezért
alapvetés. A kutatás révén képet kaptunk a határ két oldalán tevékenykedő mesterek egzisztenciális problémáiról,
az értékesítés nehézségeiről, a COVID hatásáról és a jövőre vonatkozó kilátásokról. A jövőkép alapvetően mindkét
oldalon pesszimista (szerbiai oldalon mélyen az). Ugyanakkor látszik, hogy a mesterek másként képzelik el a jelenlegi
nehéz helyzetből való kilábalást. Magyar oldalon inkább a munkát, a nyilvánosságban való megjelenést, a piacra jutást,
az értékesítési lehetőségeket segítő feltételek (piacok, vásárok, kiállítások, pályázatok stb.) biztosítását igénylik. Szerb
oldalon viszont a direkt állami támogatásokban (adókedvezmények, vissza nem térítendő támogatások, kedvezményes
hitelek stb.) látják a megoldást.
HUSRB/1903/33/0094 Az újságcikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarország–Szerbia által. A tartalmáért teljes mértékben a SZÓ-TÉR Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem
tekinthető az Európai Unió és/vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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A 2003-ban alapított Hunnect Kft. Szeged legnagyobb fordítóirodája. Munkatársainak száma csaknem
négyszáz szakfordító. Az alkalmazott célnyelvek megközelítik a százat.
A cég egyik fontos szakterülete az élettudományok, az orvosi és gyógyszerészeti szakfordítások készítése.
A Hunnect idén augusztusban fejezte be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pályázatán elnyert,
klinikai kutatásokhoz kapcsolódó pályázati projektet (2020-1.1.1-KKV-START-2020-00241.),
melynek címe: „Nyelvi validáció és kifejlesztése a Hunnect Kft.-nél”.
Ismeretes, hogy a világ országainak még angol nyelven írt orvosi szakzsargonja is eltérő, s azonos szakkifejezések
gyakran nem azonos tartalmat hordoznak. A Hunnect szakembereinek pályázati célja az idegen nyelvi megfeleléseknek az élettudományok területén szükséges nyelvi validációja, illetve a klinikai kutatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások kifejlesztése volt. A rendszer használói a nemzetközi kapcsolatrendszer segítségével, a nyelvi validációhoz
szükséges egészségügyi interjúkra tudnak toborozni egészséges, vagy éppen vizsgálandó betegség által érintett
önkénteseket. Egyúttal orvos szakértőket is tudnak képezni a legmodernebb gyógyító eszközök
hasznosíthatósági dokumentációjának validációjára.
Ezt a célt szolgálja a Hunnect Outcomes kifejlesztett weboldal (hunnect-oc.com) is.
A projekt összes költsége: 20.125.312 Ft (amelyből a támogatás
12.075.187 Ft) volt. A magyar nyelvű szolgáltatások – az eredeti
terveknek megfelelően – már működnek, igénybevételükre máris
jelentős igény mutatkozik. A további nyelvek adaptálása pedig
folyamatos. A komplex rendszer több országra való bővítése ezzel
párhuzamosan halad. A Hunnect „nyelvi validáció” rendszerének
tíz nyelvre történő kibővítését a 2021–2022-es évekre tervezik.
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Sport
Sportmix

EGY VÁLTÓBAN MILÁKKAL.
A Haász SZUE csapatát Pádár Nikolett képviselte a budapesti Duna Arénában megrendezett úszóvilágkupán.
A 15 éves szegedi versenyző sok számban indult, ebből kettőben különösen kiemelkedőt teljesített. A 4×50
méteres mix gyorsváltóval
ezüstérmes lett, itt a társai az olimpiai bajnok Milák
Kristóf, valamint az Európabajnok Szabó Szebasztián
és Jakabos Zsuzsanna voltak. Emellett 200 méteres
gyorsúszásban jutott még
döntőbe, itt hetedik lett, ráadásul hatalmas egyéni csúcsot úszott.
EB-RE HANGOLÓDTAK. Gulyás István szövetségi kapitány
szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott közelmúltban
rendezett összetartása azt
a célt szolgálta, hogy ráhangolódjanak a keretre váró feladatokra. A szakember az M4
Sportnak kifejtette: a válogatottnál számításba vett játékosok már régen dolgozhattak közösen, most viszont
egy kicsit előbb van lehetőségük találkozni, mint hogy társházigazdaként megkezdenék
a közvetlen felkészülést a januári, magyar–szlovák rendezésű, részben szegedi Európa-bajnokságra. A válogatott
november 1-jén találkozik újra, november 5-én 17.15-től
pedig Bosznia-Hercegovina
ellen játszik felkészülési mérkőzést hazai pályán. A 24 csapatos Eb-n január 13. és 30.
között 65 mérkőzést játszanak majd Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Kassán és
Pozsonyban.
ÉRMEK LENGYELORSZÁGBÓL. Hegedűs László szegedi
bocsás a lengyelországi Prometeus Kupán versenyzett.
Erős volt a mezőny: a lengyel
bajnok mellett a világranglistán előkelő helyen álló ukránok, valamint a paralimpián
szép helyezést elért horvát
játékos is indult. A párossal
kezdték társával, Szabó Alexandrával, ahol vereség nélkül jutottak a döntőbe, majd
egy szoros meccsen verték
a horvát bajnok párost, így
megszerezték az első helyet.
Egyéniben Hegedűs az elődöntőig vereség nélkül jutott el, ám ott kikapott, így
a lengyel bajnok ellen kellett
megküzdenie a harmadik helyért, ahol magabiztos játékkal nyert, ezzel pedig bronzérmes lett. Összességében
a magyar csapat két arany-,
két ezüst- és egy bronzéremmel zárta a tornát.
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Mindenkit megelőzött Varga Jázmin
Remekelt a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub
az egri világkupán

Világkupákra készülnek
a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület
klasszisai
Kiderült, kik képviselhetik Magyarországot a négyállomásos, rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozaton. A Szegedi Korcsolyázó
Egyesület az FTC után a második legeredményesebb
klubként négy sportolót is ad a válogatottba.

E
Kiválóan teljesített a Muréna különítménye Egerben. Fotó: Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub

Kilenc aranyérmet gyűjtöttek a felnőtt magyar versenyzők az egri uszonyosúszó-világkupán. Ebből a legszebb
nekünk a 800 méteres felszíni úszásban szerzett győzelem volt, hiszen azt Varga Jázmin, a Muréna Szegedi
Úszó- és Búvárklub versenyzője érte el.

A

mi a magyar eredményeket illeti, Varga Jázmin mellett Varga Krisztina 50 és 100 méteren is
elsőként csapott célba a gyorsúszók versenyszámában, míg
Bukor Ádám a 100 és a 200
méteres felszíni úszást nyerte
meg. Az 1500 méter női mezőnyében Szabó Anita Petrának sikerült diadalmaskodnia,
de a férfiaknál is magyar siker
született Pázmányi Sándor révén, illetve a váltók is csúcsra
értek – tájékoztatta a Magyar
Búvár Szakszövetség az MTI-t.
Az egri világkupát tizedik alkalommal rendezték meg,

az eseményen csaknem háromszázan vettek részt. A két
nap során az utánpótlás képviselői is eredményesek voltak,
így 56 éremmel gazdagodott
a magyar csapat.
A Muréna képviseletében
Varga Jázmin az aranyérme
mellett 400 méter felszíni
úszásban második, míg edzője, Kanyó Dénes 800 méter
felszíni úszásban harmadik
lett. Szintén bronzérmet nyert
Sztancsik Mária, aki az 1500
méteres felszíni úszásban
állhatott a dobogóra kategóriájában. Mellettük a szegedi
klubból Márton Balázs legjobb

eredménye a 4×50 méteres
felszíni váltóval elért negyedik
hely, Duzmath Izabella ugyancsak negyedik lett az 1500
méteres felszíni szakágban,
Borka Panna pedig 200 méter felszínen, illetve a 4×50
méteres váltóval maradt le
kicsivel a dobogóról.
– Fantasztikus érzés volt
a dobogó tetejére állni, mert
már régen sikerült ilyen jól
teljesítenem. Nem számítottam ilyen jó eredményre,
inkább az érettségire való
készülés kötött le, de nagyon
örülök, hogy ilyen jó helyezést
sikerült elérnem. Nagyon jó
volt újból nemzetközi eseményen szerepelni, teljesen elszoktam a versenyzéstől. Alig
várom a következőt! – értékelt klubja Facebook-oldalán
Varga Jázmin.

ldőlt, kik azok a női és
férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók, akik képviselhetik hazánkat az őszi,
négyállomásos olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozaton,
ugyanis Bánhidi Ákos, a magyar válogatott edzője és menedzsere keretet hirdetett.
A 12 fős csapat kerete egy
válogató után vált véglegessé.
A nőknél a Szegedi Korcsolyázó Egyesületet a kiemelt
Jászapáti Petra mellett Kónya
Zsófia és Somodi Maja képviselheti, mellettük Bácskai
Sára Luca (MTK), Sziliczei-Német Rebeka (FTC) és Somogyi
Barbara (FTC) került be. A férfiaknál az SZKE-ből Jászapáti
Péter kap lehetőséget, mellette a szintén szegedi Nógrádi
Bence (FTC) és Tiborcz Dániel
(MTK) vívták ki teljesítményükkel, hogy az elmúlt két évben
elért eredményeik alapján
védettnek minősülő Jászapáti Petra, illetve Krueger JohnHenry, Liu Shaolin Sándor és
Liu Shaoang (mind FTC) mellé
csatlakozva képviselhessék
hazánkat a világkupákon.
– Összességében sikeres
volt a válogató. Óriási pozitívum, hogy remekül helytálltak
és kifejezetten jól szerepeltek
azok a női, illetve férfi ver-

senyzők is, akik a mezőnyt
a juniorkeretből felkerülve kiegészítették. A tét feszültsége
sokszor rányomta a bélyegét
az egyes futamok végkimenetelére. Voltak kizárások
és bukások, amelyek miatt
gyakran borult a papírforma.
Így történhetett meg, hogy
például az 5000 méteres váltóban olimpiai bajnok Burján
Csabának ezúttal nem jött
össze, ő most kimaradt a keretből – értékelt Bánhidi.
A négyállomásos világkupa,
amelynek egyik hétvégéje november 18. és 21. között Debrecenben, a Főnix Csarnokban
lesz, azért kiemelten fontos
a rövidpályás gyorskorcsolyázók számára, mert ezeken nyílik esély a jövő februári, pekingi
olimpiára kvótákat szerezni.
– Természetesen az ös�szes lehetséges kvóta megszerzése a cél, a maximális
szám elérése mégis óriási bravúr lenne. Azt viszont fontos kiemelni, hogy azok, akik most
kimaradtak a keretből, még
kivívhatják a helyüket az olimpiára utazó csapatba. Ez persze függ majd a világkupán
megszerzett kvótaszámtól,
valamint az aktuális formájuktól és teljesítményüktől – tette
hozzá a szövetségi edző.

Szegedi arany és bronz
a pontbegyűjtő ob-n

A

férfiaknál a Pécsi VSK,
a nőknél a Szegedi
VSE nyerte a tájékozódási futók pontbegyűjtő csapat országos bajnokságát
Szögligeten. A verseny eredményközlője alapján a Baumholczer Máté, Schauermann
Barnabás, Turcsán Gábor alkotta pécsiek 87:20 perc alatt
teljesítették a távot, és előzték
meg a társrendező diósgyőri,
valamint a Kovács Ádám, Barkász Dániel, Vajda Balázs ös�szeállítású szegedi triót. A táv
8,6 kilométer volt, a szintkülönbség 310 méter, az ellenőrző pontok száma tizenkettő.
A nőknél a Gerber Csenge, Gera Krisztina, Szerencsi
Ildikó hármassal versenyző
szegediek 62:13 perc alatt
értek célba a tabániak és a

pécsiek előtt. Itt a táv 4,6
kilométer volt, a szintkülönbség 140 méter, az ellenőrző
pontok száma pedig hét.
Eredmények, pontbegyűjtő csapat ob, férfiak:
1. Pécsi VSK (Baumholczer
Máté, Schauermann Barnabás, Turcsán Gábor) 87:20
perc, 2. DVTK (Tőczik Vendel,
Demeter Ambrus, Tölgyesi
Tamás) 90:13 perc, 3. SZVSE (Kovács Ádám, Barkász
Dániel, Vajda Balázs) 90:16
perc, nők: 1. SZVSE (Gerber
Csenge, Gera Krisztina, Szerencsi Ildikó) 62:13 perc, 2.
Tabáni Spartacus SKE (Sárközy Zsófia, Hajnal Dorottya,
Németh Luca) 63:40 perc, 3.
Pécsi VSK (Becze Rita, Werner Boróka, Péley Dorottya)
69:53 perc.

Bajnokok az U18-as kajakpólósok

T

örténete legnagyobb
sikerét aratta az
MVM Szeged VE néhány éve alakult kajakpólócsapata, amely az U18as korosztályban magyar
bajnoki címet szerzett. A fi-

atalok Madár Valentina vezetőedzővel kiegészülve a
felnőtt ob-n a negyedik helyen végeztek.
Az U18-as bajnok MVM
Szeged VE tagjai: Bakó
Ádám, Hubai Nimród, Ka-

tona Balázs, Kiss Máté,
Lampert Luca, Nagy Hunor, Szamosvári Zsombor,
Szekerczés István, Szenczi
Kristóf, Ványi Vivien, edző:
Madár Valentina. Fotó: MVM
Szeged VE

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK OKTÓBER 8-ÁN
Pusztai Dávid és Vidács Anita,
Engelhardt Ferenc és Savanya
Ilona Ágnes, Váczi Dániel és
Mikó Zsófia Sára.
OKTÓBER 9-ÉN
Galát Roland István és Czéfó
Alexandra, Szilágyi Tamás
és Szögi Andrea, Kozma
Szilárd és Nagypál Petra,
Pálmai Péter és Mitykó Anita
Franciska, Kőszegi Vendel és
Ernszt Petra, Börcsök Dániel
István és Bogáthy Júlia,

Képviselői
fogadóóra

Neszvecskó Ádám és Gugán
Vivien.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Takács Bélának és Romsics
Renátának 2021. 10. 04-én
Lilla, Novák Ferencnek és Finta Csillának 2021. 10. 05-én
Dániel, Farkas Lászlónak és
Rutai Bettinának 2021. 10.
07-én Zara, Papp Zoltánnak
és Joó Anitának 2021. 10.
08-án Ádám, Huszár Lászlónak és Szabó Krisztinának
2021. 10. 08-án Panka.
GRATULÁLUNK!

OKTÓBER 27., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
OKTÓBER 28., CSÜTÖRTÖK
Mihálik Edvin: 17.00–18.00 óra. Odesszai Fiókkönyvtár,
Székely sor 11.
Urbán Tamás: 17.00–18.00 óra. Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont (Felső Tisza-part 2.).
OKTÓBER 30., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. A jelzett időponton belül
elérhető a Csongor tér 12. címen.

11

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
borús, felhős idő lesz
Október
23.
szombat

Október
24.
vasárnap

Október
25.
hétfő

Október
26.
kedd

Október
27.
szerda

Október
28.
csütörtök

Szeles
Gyengén Közepesen Közepesen Erősen Közepesen
felhős
felhős
felhős
15/6
felhős
felhős
16/3
17/5
17/8
Nemzeti
17/6
15/2
ünnep,
Dömötör, Szabina,
Simon,
Gyöngyi, Salamon, Blanka,
Bianka
Armand Antonietta Szimonetta
Gyöngyvér
Antal

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

Október
29.
péntek

Erősen
felhős
18/9
Nárcisz,
Melinda

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

Szeretne 2 jegyet nyerni egy Ön által választott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint
a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 27. 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 szegedi kőbárány beépült a városi hagyományokba. A nyertes: Miklósné Hancsák Mária. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) Mostanában sokszor nyomasztja a borongós őszi idő, hangulata is leginkább ezt tükrözi.
Hogy jobban érezze magát, próbálja meglátni ebben az időszakban is a szépet, a mindennapok apró örömeit. Családja
is hálás lesz önnek ezért.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Karrierjével kapcsolatban nagyobb elhatározásra juthat,
de ezt mindenképp jól gondolja át minden lehetséges szempontból, ne hamarkodjon el
semmit. Döntéseibe avassa be
párját is, ő is elláthatja hasznos tanácsokkal.
IKREK (V. 21–VI. 21.) Itt
az ideje, hogy végre sokkal komolyabban vegye
a munkáját, mert sikeres
csak így lehet benne. Ez több
idő ráfordítását igényli, de ennek hosszabb távon csak hasznát láthatja. Párjával is legyen
sokkal figyelmesebb!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Szánjon végre több időt
az önnek fontos dolgokra, például barátaival közösen
nézzen meg egy filmet, amire
már régóta vágyik. Ez nemcsak
önre lesz jóhatással, hanem
személyes kapcsolataira is.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Igyekezzen megtörni
a mindennapi monotóniát,
foglalkozzon többet olyan
dolgokkal is, amelyekre mostanában kevesebb ideje jutott.
A párkapcsolata jó irányba halad, nyugodtan lehet türelmesebb!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Rájön, hogy a munka nem
minden, több időt kellene
szánnia a kikapcsolódásra is. Bár az idő most nemigen
kedvez a szabadtéri tevékenységeknek, otthon is biztosan
talál olyan dolgot, amiben örömét leli.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Nagyon tevékenyek a napjai, rengeteg a munkája, ráadásul mindezt élvezi is. Mindeközben azért ne hanyagolja el
családját, barátait sem! Önre
mosolyoghat a szerencse, ha
nyitott szemmel jár!
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
A munkája terén sikeres
időszak vár önre. Felbukkanhat életében egy régi ismerős, akiről nem tudja eldönteni,
örüljön-e neki. Ne hagyja, hogy
a borongós időjárás elrontsa
a hangulatát!
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Munkahelyén sok feszültség törhet felszínre a következő napokban, de ne engedje, hogy ez családi életére
is rányomja a bélyegét. Igyekezzen mindig pozitívan állni a kihívásokhoz, meglátja, ez meghozza gyümölcseit.
BAK (XII. 22–I. 20.) Munkahelyén konfliktusokkal
terhelt időszak várható,
de ha kiáll önmagáért és
elképzeléseiért, jól jöhet ki belőle. Családja biztos hátteret jelent önnek, ezért legyen nekik
hálásabb: sose felejtsen hallgatni rájuk!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Sokszor érzi lehangoltnak
magát, a szürke őszi idő
van önre ilyen hatással. Ha
időnként kisüt a nap, használja
ki, hogy kedélyállapota is helyreálljon. Ha jól érzi magát, az a
munkáján is meglátszik majd.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Az utóbbi időben nagyon
sokat dolgozott, ezért ha
tud, vegyen ki egy kis szabadságot, hogy soron következő munkáinak kipihenten
vághasson neki. Párjával is
szép időszaknak nézhetnek
elébe.

Szeged régen

AZ ARADI VÉRTANÚK TERE 1970-BEN. A tér neve 1880 és 1941 között Gizella tér volt, az elnevezést Ferenc József legidősebb lányáról, Gizella Mária Lujza főhercegnőről kapta. A fotóra nézve a hátunk mögött található a lépcsős, apró vízesésként folydogáló szökőkút, illetve a tér mai elnevezését
adó márványtábla az Aradon vértanúhalált halt tizenhármak névsorával. Fölötte az elveszített, mégis dicsőséges 1849. augusztus 5-ei szőregi csata
közel tízméteres emlékoszlopára nézhetünk föl. A millennium évében állított márványoszlop tetején ágyúgolyóba markoló turulmadár terjeszti ki szárnyait. A teret kettéosztó villamossín túloldalán pedig az 1956-os forradalom hőseinek tiszteletére emlékeztet egy kopjafa. 1989 májusában állították,
Németh Zoltán fafaragó munkája, ez Szeged első 1956-os emlékműve. A forradalom áldozatainak emlékét a közelben, a Rerrich Béla téren méltó szobor örökíti meg. Fotó: Fortepan/Földvári Tamás

Megemlékezések, néptáncfesztivál, gasztroutazás
1956-OS MEGEMLÉKEZÉSEK, ORSZÁGZÁSZLÓ FELVONÁSA
Helyszín: Széchenyi tér,
városháza
Időpont: 10.45 óra
DÍSZÜNNEPSÉG,
KOSZORÚZÁS
Helyszín: Nagy Imre szobránál, Rákóczi tér
Időpont: 11 óra
Ünnepi beszédet mond
Botka László polgármester. Közreműködnek
a Szegedi Nemzeti Színház művészei, a Szeged
Városi Kórusegyesület
egyesített összkara és
a Fricsay Ferenc Városi
Koncertfúvószenekar.

FORRADALMI EMLÉKSÉTA
Találkozó: Tourinform Iroda
Időpont: október 23., szombat 10–12 óra

Kipattant egy szikra 1956ban Szegeden, ami történelmi eseményeket lobbantott lángra. A szegedi lelkes
MEFESZ-alapítókat, a mellettük kiállókat elsodorta
a forradalom szele, a megemlékezések fókuszában
a budapesti történetek, ikonikus személyiségek állnak.
A kétórás sétán a résztvevők
a Széchenyi térről indulva és
a Dóm térre érkezve felidézik a kezdeteket, a szikrát,
és felkeresik a helyi ’56-os
emlékhelyeket. A séta regisztrációhoz kötött és részvételi díjas.
TÖK JÓ NAP A TELEPI FONÓBAN
Helyszín: Petőfitelepi Művelődési Ház
Időpont: október 23., szombat 9–11 óra
Lehet töklámpást faragni és
tökös finomságokat kóstolni,
a program az őszi Magocska
rendezvény része, ahol több
mint tíz kézműves tevékenységbe lehet bekapcsolódni.
A tökfaragásra előzetes bejelentkezés szükséges, részvételi díj: a kiválasztott tök
ára.

ELTŰNT CSALÁDOK NYOMÁBAN
Helyszín: Új zsinagóga kiállítóterme
Időpont: 2022. január 31-ig
Eltűnt családok nyomában – A
Holtzerek családtörténete, a Szegedi Zsidó Hitközség kiállítása.
A programokról minden információ egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.
hu/hu/esemeny oldalon.
MEGISMERNI A TÖKÖT
A MAGJÁRÓL
Helyszín: Alsóvárosi Napsugaras Tájház
Időpont: október 23., szombat 10–18 óra
Őszbúcsúztató gasztroutazás.

XXX. ORSZÁGOS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Időpont: október 27–29.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatói munkakörének
betöltésére 2022. február 16-tól 2027. február 15-ig tartó
5 éves határozott időre szóló munkaviszony keretében.
Részletek a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.

