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7.
Visszaadják
Szabó Sándor a
parlamentben
elmondta: kormányváltás után
visszaadják az
önkormányzatok
pénzét.

Kiemelkedően magas
az átoltottság
az önkormányzati dolgozóknál

A

8.

Nem ciki
Karon ülő babáktól a felnőttekig kínál
programokat
a szegedi
Kövér Béla
Bábszínház.

z önkormányzati dolgozók átoltottsága 82 százalék feletti, ezért Szegeden nem teszik kötelezővé a vakcina
felvételét. November 5-étől a polgármesteri hivatal és
a városi cégek, intézmények ügyfélszolgálatain azonban kötelező a maszkviselés.
A kormány november 1-jétől adott lehetőséget a munkáltatóknak, így az önkormányzatoknak is arra, hogy kötelezővé tegyék az oltást.
A polgármesteri hivatal Botka László polgárés a városi cégek, intéz- mester ezt felelősséghárításnak
nevezte,
mények ügyfélszolgála180 fokos fordulatként
tain kötelező a maszkviértékelte az intézkeselés.
dést. Elrendelte a városi dolgozók átoltottságának felmérését. Az eredményről elmondta: a szegediek
a járvány kitörése óta a kormány helyett is fegyelmezetten
és felelősen járnak el. A szegedi önkormányzatnál, illetve
a városi cégeknél és intézményeknél 82,3 százalékos az
átoltottság mértéke, ami messze meghaladja az országos,
sőt az európai átlagot is. Az egészségügyi szakemberekkel
is konzultálva emiatt a polgármester úgy döntött, nem teszi kötelezővé az oltást. Ugyanakkor továbbra is arra kéri
azokat, akik még nem vették fel a vakcinát, hogy saját és
környezetük biztonsága érdekében minél előbb tegyék ezt
meg.
Interjúnk az 5. oldalon

A Szabadkai és a Horgosi út sarkán elhelyezkedő telepen építkezik a Pick. Fotó: Szabó Luca

A

Pick Szeged Zrt. a több
mint 150 éves hagyományokkal rendelkező téliszalámi-gyártás termelésének növelése érdekében jelentős beruházást hajt
végre a Szabadkai úti telepén. Az építkezés több fázisban, három év alatt valósul

meg. Takács István vezérigazgató városházi közmeghallgatáson ismertette a terveket.
A Pick Szeged Zrt. életében meghatározó az új készítményüzem-beruházás: a
vállalat történetének elmúlt
négy évtizedében nem volt

példa ehhez hasonló jelentőségű és nagyságú projektre.
40 milliárd forintból új, kétszintes üzemmel, valamint
egy fatárolóval és egy kamionparkolóval bővítik a Szabadkai úti telepüket. Az új
szalámiüzem a meglévő érlelőtorony közvetlen szomszéd-

M
Molnár Gábor, a kivitelező projektvezetője, Szabó Sándor parlamenti képviselő és Aradi
József óvodavezető az építkezésen. Fotó: Iványi Aurél
tább és egészségesebb lesz a környezet,
komfortosabb az óvodaépület – mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatón
Szabó Sándor országgyűlési képviselő.
A fejlesztésre két uniós pályázatból ös�szesen 560 millió forintot fordít a szegedi
önkormányzat. Az óvoda a tervek szerint a
jövő év második negyedévében fog elkészülni.
Folytatás a 4. oldalon

ságában épül majd. A Maros
utcai gyártóegység kiköltözik
Alsóvárosra; a Tisza-parti
ingatlant és a megmaradt,
5-ös főút mentén lévő telket
a tulajdonos Bonafarm-csoport
másként
hasznosítja.
Bővebben az 3. oldalon

Jövőre jön a szabadtéri
saját produkciója: a Chicago
eghirdette 2022-es Dóm téri évadát
a Szegedi Szabadtéri Játékok. A repertoárba a közkedvelt musical műfaján túl tánc- és különleges koprodukcióban
létrejövő operabemutató is került. A meghirdetéssel egy időben elkezdődött a jegy- és
bérletértékesítés is. A fesztivált július 2-án
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Petőfi Sán-

A

Meghívót kapott
Maronka Zsombor
is szerepel a kosárlabda-válogatott
keretében. A 19 éves
játékos klubszinten
a spanyol Joventut
Badalonát erősíti.

Új szalámiüzemet
épít a Pick
a Szabadkai úti
telepén

A tizenkettedik ovi a Gedói

z önkormányzat immár tizenkettedik
óvodáját újítja fel 2017 óta. Az óvodában már dolgozik a közbeszerzési eljáráson nyertes szegedi kivitelező.
A 200 férőhelyes, 1980-ban épült intézmény paneltechnológiával készült, három
részből álló épülete megérett a korszerűsítésre. Az óvoda a felújítással nemcsak
szebbé válik, hanem az üzemeltetésére is
kevesebbet kell majd költeni, ezáltal tisz-

10.

Saller
A színház két új
kisoperáját Göttinger Pál rendező úgy mutatta
be, hogy sallert
adnak a műfajnak.

dor életéről szóló Szabadság, szerelem! –
Petőfi, a vitéz című tánc-szín-játékának ősbemutatója nyitja. Visszatér a Mamma Mia!
(képünkön), az évadot pedig a szabadtéri saját produkciójaként a népszerű és a fesztivál
életében először színpadra kerülő Chicago
zárja.
Részletek az 5. oldalon
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Szabó Sándor a parlamentben: Kormányváltás után
visszaadjuk az önkormányzatok jogait és forrásait
Szeged MSZP-s parlamenti
képviselője, Szabó Sándor
országgyűlési hozzászólásában arról beszélt, hogy a
Fidesz súlyos károkat okoz
a magyar önkormányzatoknak. 2010 óta tart már az
önkormányzatiság
leépítése és a települések folyamatos pénzügyi ellehetetlenítése, és úgy tudják
kormányzati körökből, hogy
hamarosan újabb elvonásokkal kell szembenézniük.
– A kormányzati körökben már azt beszélik, jövőre újabb 150 milliárd forintot vonnak el a településektől. Elvették a gépjárműadó
60 százalékát 2012-ben,
majd elvették tavaly a maradék 40 százalékát is, a járványhelyzetre hivatkozva. Ez
35 milliárd forintot jelentett
a településeknek, ami azért
különösen fájó, mert több
önkormányzatnak ez volt az
egyetlen bevétele. Ebből tudtak fejlesztéseket megvalósítani. 2017-ben, amikor bevezették a szolidaritási hoz-

zájárulást, azzal tették, hogy
segíteni fogják az önkormányzatokat – fogalmazott
Szabó Sándor.
– 2020-ban ez az ös�szeg 40 milliárd volt, az idén
160 milliárdot vesznek el. A
vidéki helyi közösségi közlekedés 2 milliárdos támogatását is elvették, ami egymillió ember közlekedését
segítené – ezzel Szegedet
328 millió forinttól fosztották meg. Az iparűzési adó

pedig az árbevétel eddigi
2%-a helyett csak 1%-a lehet
a kis- és középvállalkozások
esetében. A félreértések elkerülése végett: nem a kisés középvállalkozások ellen
vagyunk, sőt. Az első perctől
kezdve sürgetjük, hogy támogassák őket kormányzati
eszközökkel, de ne az önkormányzatok kárára tegyék. Az
MSZP javaslatát, ami szerint
bruttó 321 ezer forintig lehetett volna emelni a bére-

ket, a minimálbéreket pedig
adómentessé tettük volna,
a gazdasági bizottságban
leszavazták a kormánypártok, holott ez sem a kis- és
középvállalkozásoknak, sem
az önkormányzatoknak nem
okozott volna kárt. Ehhez
képest itt egy újabb teher,
a kis- és középvállalkozások
minimálbérterhére hivatkozva vesznek el az iparűzési
adóból.
– Összegezve, megérett
a helyzet a kormányváltásra
az önkormányzati szektorban is. Az iparűzési adó az
önkormányzatok saját bevétele kell hogy legyen. Vissza
kell adni a gépjárműadót, és
még a jövedéki adó egy jelentős részét is, hogy az önkormányzatok ki tudják javítani
áldatlan állapotban lévő útjaikat – tette hozzá a képviselő. Jövőre a kormányváltás
után megszüntetnék a rendkívül igazságtalan közművezeték-adót, és felszámolnák
a szolidaritási hozzájárulást,
mert annak csak a nevében
van köze a szolidaritáshoz.

November 22-én
oltási akcióhét kezdődik
November 22-étől 28-áig
(hétfőtől vasárnapig) 101
megyei és városi kórházban
várják az oltakozni szándékozókat, 7 és 19 óra között
– adta hírül az MTI.

Oltópont. Fotó: MITI/Komka Péter
A dolgozóiknak oltást
előíró, nagyobb létszámú
munkáltatók a megyei oltási
munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát; az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiséget.
A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy
az oltási akcióhéten azok
is érkezhetnek időpontfog-

lalás nélkül a kórházi oltópontokra, akik a harmadik
oltásukat szeretnék felvenni. Mindenkinek ajánlott a
harmadik oltás felvétele, aki
elmúlt 18 éves, és már több
mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta.
A legfontosabb, hogy
az oltatlanok vegyék fel mielőbb az oltást, mert a most
terjedő delta vírusmutáns

rájuk a legveszélyesebb, náluk súlyos megbetegedést
képes okozni – áll a közleményben. A beoltottaknak
csak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, míg
ez a szám szakértők szerint
tízszeres az oltatlanok esetében. Természetesen az
oltási akcióhét előtt és után
is fel lehet venni az első
oltást.

döntéseknek ott kell megszületniük, ahol nemcsak
rendelkezésre állnak a szükséges információk és felmérhetők a helyi igények, hanem
a helyi közösségeknek lehetőségük is van az akaratukat
érvényesíteni.

A hivatásos sofőrök képzéséről
Szabó Sándor a hivatásos sofőrök képzésének modernizációját és ötévenkénti vizsgáztatásának eltörlését
kérte a parlamentben. A szegedi országgyűlési képviselő szerint elég csak megtartani a kötelező tanfolyamot, a vizsga viszont anyagilag megterhelő, és idő
sincs rá. Az Európai Unió csupán az ötévenkénti, 35
órás tanfolyamot írja elő, a vizsgát nem, ugyanakkor
a magyar jogszabályok még mindig megkövetelik a hivatásos sofőrök vizsgáztatását. Hozzátette, az amúgy
is nehéz helyzetben lévő közúti áruszállításban tevékenykedő kis-, közepes és nagyvállalkozásokra ez
szervezési, adminisztratív és pénzügyi terhet ró, mert
sokszor több mint egy hónap telik el a sikeres vizsga
és az okmányok kézbesítése között. Schanda Tamás
államtitkár azt válaszolta, szó sincs egy hónapos várakozásról, csupán 4, legfeljebb 13 napról. Úgy látja,
jobb, ha a hivatásos sofőröknek vizsgázniuk kell, ezért
nem szándékoznak sem a képzésüket megújítani,
sem a vizsgaterheket csökkenteni. Az új vizsgarendben hétfőtől vasárnapig vizsgázhatnak.

Kósa Lajos
elszólta magát
A Belügyminisztérium szerezte be
a Pegasus kémszoftvert

A

A

zoknak, akik már korábban regisztráltak
az eeszt.gov.hu oldalon, továbbra is az időpontfoglalót javasolják, akár az
első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.
Ugyanakkor azon a héten
időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni az oltásra. Ebben
az esetben az oltás érkezési
sorrendben történik. Az oltási akcióhéten azok az oltatlanok is mehetnek a kórházi oltópontokra, akik eddig
még nem regisztráltak, őket
a helyszínen regisztrálják
egy formanyomtatvány kitöltésével. A kórházi oltópontokon ötféle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.

A városok egyik fontos feladata lesz továbbra is a helyi
közösségi közlekedés megszervezése, a községek és a
kisvárosok pedig mindazon
feladatokat, amelyeket indokolatlanul államosítottak,
vissza fogják kapni. Mert a

Honvédelmi és Rendészeti Bizottság november 4-ei
ülése után Kósa Lajos azt mondta „az érintett szolgálatok minden esetben törvényesen jártak el, bírói, illetve igazságügyi miniszteri engedéllyel végezték a munkájukat
– írta meg az atv.hu. A Pegasus-ügy kapcsán összehívott bizottsági ülésen meghallgatták
Pintér Sándor belügyminisztert
„Az érintett szolgálaés Hajdu Jánost, a TEK főigaztok minden esetben
gatóját. Vadai Ágnes szerint a
törvényesen jártak
kormány tovább titkolózik, és
el, bírói, illetve igaznem hajlandó elárulni, kiket
ságügyi miniszteri
hallgattak le a kémszoftverrel.
engedéllyel végezA DK-s képviselő azt is elmondték a munkájukat.”
ta, amikor konkrét személyekKósa Lajos
re próbáltak rákérdezni, Pintér
Sándor sem megerősíteni, sem
cáfolni nem akarta, hogy a sajtóban is említett újságírókat, politikusokat valóban megfigyelték-e. Vadai Ágnes elmondta azt
is, hogy a kémszoftver beszerzéséről szóló szerződést sem ismerhették meg. A dokumentumot csak akkor mutatják meg a
bizottság ellenzéki tagjainak, ha arra a Nemzetbiztonsági Bizottság engedélyt ad – csakhogy abban fideszes többség van.
Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a Belügyminisztérium szerezte be a Pegasust, de ő nem lát ebben kivetnivalót. Az ülés jegyzőkönyvét 2050-ig titkosították.
A kémszoftverről korábban kiderült, hogy többek között
civileket, köztük ellenzékinek vélt ügyvédeket, vállalkozókat
és újságírókat is lehallgattak vele.

Aktuális

2021. november 13., szombat

Új üzemet épít a Pick
a Szabadkai úton
Takács István vezérigazgató közmeghallgatáson ismertette a beruházást

A Pick-torony melletti részen lévő régi, használaton kívüli épületeket lebontják; a helyén épül az új üzem, a kamionparkoló és a fatároló.
A világon egyedülálló hagyományokkal rendelkező szalámitermelés elérte a gyártókapacitás maximumát, így az
exportlehetőségek kihasználása érdekében bővít a Pick
Szeged Zrt. Az új Szabadkai úti szalámigyárban a legmodernebb, kifejezetten a téliszalámi készítéséhez kifejlesztett technológiát alkalmazzák majd. A cég 152 éves
történetében egyedülálló beruházás költsége 40 milliárd
forint, amelyhez a vállalkozás 10,6 milliárd forint vissza
nem térítendő támogatást kap. A bővítés három év alatt
valósul meg.

A

Pick Szeged Zrt. új
érlelőüzemét Takács
István vezérigazgató
mutatta be a városházi közmeghallgatáson. 2024 június végére a tervek szerint
a próbaüzemet is befejezik,
onnantól rendesen termelhet a gyár – írta meg a szeged.hu. Olcsóbb kerítésen
belül, barna mezős beruházásban fejleszteni a Szabadkai úti üzemet, ahová a Maros utcából is átkerül a penészes szalámi gyártása, mint
zöld mezős beruházásban
új üzemet építeni a Budapesti út mellett. Ezzel az új
gyárban két cél is megvalósulhat: egy telephelyre vonják össze a penészes szalámi készítését, és 25 százalékkal növelik a termelést.
A vezérigazgató hozzátette:
az exportnövekedésben látnak nagy potenciált a következő öt-tíz évben. A fejlesztésen a Pick ugyanis azon
dolgozik a szalámikészítés
fenoménjaival, olasz szakemberekkel, hogyan lehetne
minél jobban gépesíteni, automatizálni a penészes szalámi gyártását. Elismerte: az
építkezés alatt lesz zaj, por,
az építési forgalom megnövekszik, és lesznek ideiglenes forgalmi korlátozások is,

de ezeket mindig jó előre jelzik. Hétvégén és éjszaka tervezetten nem lesz munkavégzés. Kérdésre Csőke Péter projektvezető elmondta,
hogy a kamionforgalom jelentősen visszaesik majd, hiszen a Maros utcai gyár és a

létesít új munkahelyeket a
Pick, sőt kevesebben lesznek, de ez nem leépítést
jelent: a nyugdíjba menő
kollégáik helyett nem vesznek fel újakat, a gépesítés, a
robotizáció megoldja a gyártást. Nem épül újabb Pick-torony a jelenlegi mellé, az új
épület kétszintes lesz. A korábbi vasúti szállítást nem
tervezik visszaállítani. Barta
József alsóvárosi lakos arról
beszélt, hogy Alsóváros egy
kertváros, és inkább abba
az irányba kellett volna fejlődnie, de ez a bővítés évtizedekre meghatározza majd
e városrész funkcióját. Ő is

forintért megvásárolni – jegyezte meg.
A Maros utcai gyárat és
az 5-ös út melletti telket
is hasznosítják majd, erre
vonatkozóan azonban a tulajdonos Bonafarm-csoportnak még nincsenek konkrét
elképzelései. Ezeken újabb
munkahelyteremtő beruházások valósulhatnak meg.
Kérdésre Nagy Sándor alpolgármester elmagyarázta:
a beruházás a jelenlegi építési szabályzat keretein belül zajlik, az építési hatóság
már nem a városé, hanem
az államé; véleményt kifejthet Szeged, de csak ennyit

Nagy Sándor alpolgármester és Takács István vezérigazgató a közmeghallgatáson. Fotó:
Iványi Aurél
Szabadkai út között megszűnik a fuvarozás. Környezetvédelmi kérdésekben pedig
az üzem már most is megfelel a legszigorúbb előírásoknak.
Ugyancsak kérdésre Takács István elmondta, nem

megkérdezte, miért nem az
5-ös út mentén fejleszt a
Pick. Takács István megismételte: itt olcsóbb megvalósítani a beruházást. – Hétköznapi módon mondva, a
tulajdonos egy kétezer forintos ebédet nem fog négyezer

tehetnek, a hatósági eljárást
nem tudják befolyásolni.
„Ha megharagszunk, akkor
is lesz építkezés. Ám Szeged
nem haragszik a fejlesztés
miatt” – jegyezte meg a városfejlesztési alpolgármester.
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Vélemény

Gépezet a ködben

M

intha a novemberi köddel borított utcákon járnánk, amelyeken homályosan, alig pár méterre,
éppen csak a cipőnk orráig látunk, úgy érezhetjük
magunkat a hazai közélet mai viszonyai között.
Kezdve azzal, hogy ismét a mindennapok része a járvány, a közlekedésben kötelezően maszkot hordva senki
sem tehet úgy, mintha már túl lennénk rajta, bármennyire
elegünk is van belőle. Nehezen kiszámítható, hogy ezúttal
mit okoz majd mindannyiunk életében. Ha teljes lezárással
nem is kell számolnunk, a világrekorder hazai vírusreprodukciós ráta előrevetíti azt a lehetőséget, hogy a lakossági
átoltottság hatvan százalékos szint alatti beragadása mellett nem lesz kezelhető a helyzet csupán a részlegesen kötelező maszkviseléssel.
A pénzügyminiszter lefelé volt kénytelen módosítani az év
közepén még győzedelmesen felfelé módosított növekedési
adatokat, ami azonban nyilván nem akadályozza meg a kormányt abban, hogy a választás előtti hetekben a különböző társadalmi csoportokra irányított pénzesőt törölje a programból,
vagy legalábbis szűkmarkúbbá tegye. Közben régen látott magasságba szökik az infláció, amely súlyosan érinti az élelmiszerek, üzemanyagok, azaz a hétköznapi fogyasztási cikkek árát.
Két erős, ám ellentétes irányú gazdasági hatás éri tehát a
választás előtt az állampolgárokat: az egyszeri pénzhullás és az
elhúzódó pénzromlás.
Nem sokat mondanánk azzal, ha csupán annyit állítanánk,
hogy nehéz megmondani, mi lesz e hatások eredője – habár
igazat szólnánk –, inkább talán úgy kellene fogalmazni: arra
való a kampány, hogy
politikai értelmezést tár- Az együttműködés és
sítson a hétköznapi ta- az előválasztáson szerpasztalatokhoz.
zett legitimáció révén az
Az ellenzék számá- ellenzék 2010 óta még
ra politikai értelemben soha nem látott lehetőkedvező, hogy a korséget nyert a kormány
mány most ismét valódi
leváltására és a demokproblémákkal kénytelen
ratikus rendszerváltás
szembesülni, hiszen az
véghezvitelére.
elmúlt két év legerősebb
tapasztalata éppen az,
hogy a folyton mozgásban tartott propagandagépezet akkor
van igazán elemében, ha kitalált ellenségekre irányítják. A valóság azonban rendre szörnyen megzavarja, legyen szó egészségügyi vagy gazdasági krízisről.
Ahhoz viszont, hogy az ellenzék átértelmezze a helyzetet, mindenekelőtt saját értelmezéssel kell rendelkeznie.
Ez a feladat sok szempontból leegyszerűsödött az elmúlt
hetekben; az előválasztás nyomán jól látszik, hogy nem világképek versenye alakul ki – ahhoz túlságosan eltérőek az
ellenzéken belüli világképek –, hanem egy Orbán elleni népszavazás lesz az, amelyre áprilisban Márki-Zay Péter vezetheti az ellenzéki tábort. Az előválasztók nagy tömege őt látta
a leginkább alkalmasnak erre a feladatra.
Mármost az a kérdés, hogy mennyi idő alatt képes zöld
ágra vergődni egymással a jelölt és az egyéni jelölteket állító
fél tucat párt, amelyeknek – tetszik vagy sem – együtt kell működniük, ahogy azt egyébként mindenki előre tudta. Akkor sem
lenne kisebb a kooperáció nehézsége, csak a megoldásra váró
probléma lenne más természetű, ha valamelyik pártjelölt nyerte volna a miniszterelnök-jelöltségért folytatott versenyt.
Az együttműködés és az előválasztáson szerzett legitimáció révén az ellenzék 2010 óta még soha nem látott
lehetőséget nyert a kormány leváltására és a demokratikus
rendszerváltás véghezvitelére. A kormány helyzete bizonytalan, láthatóan képtelen valamennyi választást befolyásoló
tényező kontrollálására. Viszont korlátlan mennyiségű forrás áll rendelkezésére választási gépezete mozgásban tartására. Az ellenzék esélye akkor válhat valósággá, ha létrehozza saját üzemszerű mechanizmusait, ma még azonban a
masinéria tervrajzait is homály fedi.
Lakner Zoltán
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A tizenkettedik ovi a Gedói

Kétszázmillió forint
áfát csaltak el
A szegedi Fidesz korábbi bizottsági tagja segíthetett

NY
Elkezdődött a munka a Gedói oviban. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
Kívül-belül újjászületik az
óvoda, melyet egyúttal akadálymentesítenek is, és nagyobb játszóudvart alakítanak ki a gyerekek számára.
A kicsik a munkálatok ideje
alatt átmenetileg más óvo-

dákba járnak, az újszegedi
intézménybe járó csoportok
eljutását busszal segíti az
önkormányzat.
A kivitelezési munkákat
a közbeszerzési eljárásban
nyertes szegedi Dél-Szig
Kft. végzi el. 2017 óta ez a

tizenkettedik ovi, amelyet a
város felújít. Az eddig elkészültekre az önkormányzat
összesen bruttó 2 milliárd
369 millió forintot fordított
(ebből 1 milliárd 785 millió
uniós támogatás, 584 millió
pedig saját forrás volt).

Fűtsenek idén is okosan!
Ne égessenek el bármit!

A

szegedi levegő minőségének javítása érdekében az idei fűtési
szezon kezdetén már harmadik alkalommal indította el a
Fűtsünk okosan! kampányt
Szeged önkormányzata.
– A kampány illeszkedik
ahhoz a célkitűzésünkhöz,
hogy Szeged legyen Magyarország legzöldebb és
legegészségesebb nagyvárosa. Ennek megvalósítása
érdekében ugyanis kiemelt
figyelmet kell fordítanunk a

levegő tisztaságára – fogalmazott Mihálik Edvin Zöld
város programért felelős
tanácsnok. A fűtési szezonban azonban drasztikusan
növekszik a légszennyezettség, ennek egyik oka pedig a
helytelen lakossági tüzelés.
– A szegedi levegő minőségének javítása mindannyiunk közös érdeke, éppen
ezért kérjük a lakosság segítségét abban, hogy együtt
oldjuk meg ezt a problémát!
Kérjük, hogy mellőzzék az

egészségünkre és környezetünkre is ártalmas anyagok égetését, fűtsünk okosan! – hangsúlyozta Mihálik
Edvin.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Senki ne égessen
műanyag hulladékot, festett és lakkozott fát, színes
papírt, ruhákat és rongyokat – ehelyett fűtsünk jó
minőségű, száraz fával, fabrikettel, fapellettel, gázzal,
földhővel vagy elektromos
fűtőkészülékekkel.

Elhunyt Dorozsma hagyományainak
legfőbb őrzője
2021. november 5-én elhunyt Deli Albin, Dorozsma
történelmének és hagyományainak legfőbb őrzője.
A tárgyi örökség gyűjtésébe és őrzésébe 1991-ben
fogott, amikor feleségével
Kiskundorozsmára költöztek.
Helytörténeti tevékenységéhez kutatók munkáiból merített, és feljegyezte a helyi idősek emlékezéseit az általuk

megélt eseményekről, hagyományokról, szokásokról, valamint Dorozsma létrejöttéről

és fejlődéséről. 2017. június
23-án avatták fel a tájházat
Dorozsmán, amely Deli Albin
és családja magángyűjteményén alapul, azóta az intézményt ő vezette.
Gyászmiséjére november
20-án 15 órakor a Rókusi
templomban kerül sor. A család kérése, hogy a gyászolók
kegyeletüket jelképesen egy
szál virággal róják le.

Gyerekbiciklik – ajándékba

A

Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány nyolcvan darab új vagy tárolási sérült, 2–5 éveseknek való gyermekkerékpárt oszt ki szociálisan rászorulók között, Szegeden és környékén! Pályázni kitöltött és aláírt pályázati adatlappal
lehet a naposkerekpar@gmail.com e-mail-címre küldve, vagy postai úton az irodá-

jukba (6723 Szeged, Csongrádi sugárút
104.) eljuttatva, maximum 300 karakterben. A pályázati adatlap a naposoldal.org
oldalról tölthető le. A pályázatot elérhetővé tették intézmények részére is. Beadási határidő: november 20. Az értékelés és
a kerékpárok kiosztása decemberben várható!

olc gyanúsított,
köztük egy szegedi könyvelő
ellen indult eljárás. E. Péter
korábban külsős tagként a
Fideszt képviselte az önkormányzat pénzügyi bizottságában.
Zöldségekkel kereskedő
bűnözői csoport tagjai ellen
indult eljárás, akik a gyanú
szerint több száz millió forint
értékben árusítottak úgy petrezselymet és fokhagymát,
hogy beszerzéseiket fiktív
számlákkal fedezték, ily mó-

don kétszázmillió forint áfát
elcsalva – közölte az ügy fejleményeit a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal. A gyanúsítottak
Lengyelországból és belföldről vásároltak petrezselymet
és fokhagymát. A zöldségeket strómanok nevén lévő
cégeken futtatták át, majd
különböző vállalkozások nevében hozták forgalomba. A
termékek a szegedi nagybani piacon is felbukkantak. A
nyolcszázmillió forint értékű
fiktív számlákat egy dél-alföldi garázsban állították ki,

majd felvitték a NAV rendszerébe. A valótlan iratokkal
mintegy kétszázmillió forint
áfát csaltak el. A NAV munkatársai tizenöt helyszínen
foglaltak le bizonyítékokat.
A könyvelőt, E. Pétert, akiről már februárban kiderült,
hogy korábban a Fidesz által delegált külsős tag volt
a szegedi önkormányzat
pénzügyi
bizottságában,
bűnszövetségben elkövetett
költségvetési csalás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették.

Vadasparki fideszes játszótérmutyi

A

gyanú szerint a jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező vállalkozás
erősen túlárazta a vadasparki játszótér számítógépes szoftverfejlesztési költségeit.
Az ügyészség költségvetési csalással
és más bűncselekménnyel vádolja V. R.
első-, H. G. másod- és D. Z. harmadrendű
vádlottat, mert a Vadaspark játszóteréhez készített Flamingó-szoftver valódi piaci értéke a vádhatóság szerint a töredéke
annak az összegnek, amelyet kifizettek

érte. Nem kevés pénzről van szó, összesen
154 millió forintról. A perben meghallgatott szakértők szerint a szoftver nagyjából
14 millió forintot érhet, amit a vádlottak
vitatnak.
A november elején tartott tárgyaláson a
három vádlottból az első- és a másodrendű
jelent meg. Miután a bíró elutasította valamennyi új bizonyítási indítványukat, megtartották a perbeszédeket. Ítélethirdetés a
következő tárgyaláson, december 3-án várható.

Energiatudatos Vállalat díjat
kapott a Szegedi Vízmű
A Szegedi Vízmű Zrt. megkapta az Energiatudatos
Vállalat díjat a Virtuális
Erőmű Program Energiahatékonysági
Kiválósági
Pályázatán, 2020-ban. A
10 éves Virtuális Erőmű
Program XII. Parlamenti
Díjátadó Gálájára idén októberben került sor, a Parlamentben.

A

díjátadó gálán a Szegedi Vízmű Zrt. díját
Istókovics Zoltán vezérigazgató vette át Szili Katalintól, a program védnökétől.
A cég Szeged víziközmű-szolgáltatójaként a térség meghatározó villamosenergia-felhasználója, mely
kiemelt prioritásként kezeli
a környezettudatosságot,
az energiatakarékosságot,
a megújuló energiaforrások
használatát és az üvegházhatású gázok csökkenté-

sét. A társaság az elmúlt
négy évben a vásárolt villamos energia mennyiségét
a 2018-as teljes felhasználásának egyharmadával
csökkentette. Ez nagyrészt
saját és pályázati forrásból
megvalósított energetikai
korszerűsítési beruházások-

A társaság 2010 óta minden telephelyén megújuló
energiát használ a létesítményei fűtésére, a szegedi
szennyvíztisztító telepen pedig a szennyvíziszapból és
a beszállított melléktermékekből keletkező biogázból
villamos energiát állít elő,

A társaság 2010 óta minden telephelyén
megújuló energiát használ a létesítményei
fűtésére, a szegedi szennyvíztisztító telepen
pedig a szennyvíziszapból és a beszállított
melléktermékekből keletkező biogázból villamos energiát állít elő.
kal sikerült, melynek során
az elérhető legmodernebb
technológiákat építették be
a villamos hajtások, frekvenciaváltós szivattyúk és
szennyvíztelepi
légfúvók
vonatkozásában; továbbá
megtörtént a telephelyek
világítás-korszerűsítése
is.

mellyel a telep saját energiaigényének 80%-át fedezi.
A Szegedi Vízmű Zrt. jövő
évi fejlesztési tervei között
szerepel a tulajdonos önkormányzattal közös beruházásban megvalósuló két
500 kilowatt kapacitású
napelempark megvalósítása is.
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Jövőre jön a szabadtéri
saját produkciója: a Chicago
Meghirdette 2022-es Dóm téri évadát a Szegedi Szabadtéri Játékok. A repertoárba a közkedvelt musical műfaján
túl tánc- és különleges koprodukcióban megvalósuló operabemutató is került. Elkezdődött a jegy- és bérletértékesítés is.

J

úlius 2-án a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Petőfi Sándor életéről szóló Szabadság, szerelem! – Petőfi, a vitéz című tánc-szín-játékának ősbemutatója nyitja a fesztivált. Július 8-án visszatér a Dóm tér legsikeresebb musicalje, a Mamma Mia!, amely
a 2014-es bemutatót követő Az évadot a Szegedi
sikerszéria után újabb négy Szabadtéri Játékok
estén át ígér felejthetetlen él- saját produkciójaményt az ABBA-dalok szerel- ként a musicaliromeseinek.
dalom egyik legnépJúlius 29-én és 30-án a vi- szerűbb darabja, a
lág operarepertoárjának egyik Chicago zárja.
legsikeresebb darabja, Giuseppe Verdi Traviatája a nemzetközi hírű Macerata Opera Festivallal koprodukcióban kerül színre. A tükrök Traviátájaként ismertté vált előadás a fesztivál elmúlt harminc évének ikonikus
produkciója, amelyet 1992-ben mutattak be Olaszországban. A
2021-es felújítást követően jövőre olasz és magyar művészek
közreműködésével mutatkozik be a Dóm téren.
Az évadot a Szegedi Szabadtéri Játékok saját produkciójaként a musicalirodalom egyik legnépszerűbb darabja,
a Chicago zárja. A mű népszerűségét a jazz, a revü és az
amerikai show-biznisz legjobb hagyományait ötvöző zenéjén
kívül elévülhetetlen aktualitású témájának is köszönheti. A
különleges előadást hat estén láthatják a nézők.

Nyári színház karácsonyra
Minden évben slágerajándéknak számítanak a Szegedi Szabadtéri Játékok karácsonyi bérletei, amelyek
idén sem hiányozhatnak a karácsonyfa alól. Ezek között megtalálható a már ismert Karácsonyi Premier
bérlet, amelynek birtokában a Dóm tér minden produkciójának nyitó előadását tekinthetjük meg. Emellett a tánc-, opera- és musical-előadások kombinációit
tartalmazó konstrukciókból lehet válogatni a fesztiválbérletek közül.
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Kiemelkedően magas az átoltottság
az önkormányzati dolgozóknál
A városi ügyfélszolgálatokon kötelező a maszkviselés
Az önkormányzati dolgozók átoltottsága 82 százalék feletti, ezért Szegeden
nem teszik kötelezővé a vakcina felvételét. Botka László polgármester a szeged.hu-nak adott rendkívüli interjúban
ismertette a város friss belső felmérésének eredményét. November 5-étől
a polgármesteri hivatal és a városi cégek, intézmények ügyfélszolgálatain
azonban kötelező a maszkviselés.
– A kormány november 1-jétől adott
lehetőséget a munkáltatóknak, így az
önkormányzatoknak is arra, hogy kötelezővé tegyék az oltást. Ön ezt felelősséghárításnak nevezte, 180 fokos
fordulatként értékelte az intézkedést,
továbbá ígéretet tett rá, hogy azonnal
felmérik a város dolgozóinak átoltottságát. Mi lett ennek az eredménye?
– A szegediek a járvány kitörése óta
a kormány helyett is fegyelmezetten és
felelősen járnak el. Eddig nem tudhattuk,
mennyien vannak beoltva az önkormányzati dolgozók közül, hiszen ez személyes
egészségügyi adat, a múlt hétvégén
megjelent kormányrendelet viszont ezt
lehetővé teszi. A belső felmérésünk szerint a szegedi önkormányzatnál, illetve a
városi cégeknél és intézményeknél 82,3
százalékos az átoltottság mértéke, ami
messze meghaladja az országos, sőt az
európai átlagot is. Az egészségügyi szakemberekkel is konzultálva emiatt úgy
döntöttünk, hogy nem tesszük kötelezővé az oltást. Ugyanakkor továbbra is arra
kérem azokat, akik még nem vették fel a
vakcinát, hogy saját és környezetük biztonsága érdekében minél előbb tegyék
ezt meg!

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
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged, Derkovits fasor – Thököly utca – Szőregi út – hrsz.: 1588/12 utca – Borostyán
utca – 1554/2 hrsz.-ú telken tervezett utca által határolt tervezési terület településrendezési eszközei 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 29-éig.
A közzététel ideje:
2021. november 15-étől 2021. november 29-éig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

Mi továbbra is mindent meg fogunk
tenni a szegediek védelmében –
mondta Botka László polgármester.
– Az elmúlt napok statisztikái szerint Magyarországon az egyik legaggasztóbb a helyzet, jelenleg nálunk
terjed leggyorsabban a vírus. Csongrád-Csanád megyében is kiugróan magasak a számok. Mivel magyarázza ezt?
– A kormány a járvány kitörését követően az első adandó alkalommal minden lényeges jogkört magához rendelt,
amellyel meg lehetne fékezni a vírus terjedését. Mindeközben a legalapvetőbb
információkat is eltitkolják az emberek
elől. Továbbra sem tudjuk, hogy pontosan mely városokban hányan betegedtek és gyógyultak meg, hányan szorulnak kezelésre. A kormány kezében van
minden szükséges információ ahhoz,
hogy a megfelelő döntéseket meghozhassák. Ehelyett kapkodás, összevissza
beszéd és a felelősség áttolása jellem-

zi a járványkezelést. A miniszterelnök
még tavaly ősszel is azzal hitegette az
embereket, hogy mindenkit meg fognak
gyógyítani, aki elkapta a vírust. Ehelyett
sajnos arányában nálunk haltak meg az
egész világon az egyik legtöbben a járvány során. Az átoltottság terén a kezdeti
előnyünket is elvesztettük országosan,
sőt egyre jobban lemaradunk az európai átlagtól. Úgy tűnik, a kormány csak a
saját maga által kitalált fenyegetésektől
tudja megvédeni az embereket, a valódi
veszélytől viszont képtelen. Tesztelés, a
vírus terjedésének nyomon követése,
a maszkviselési szabályok adatalapú
szigorítása és még megannyi lehetőség
lenne a járvány megfékezésére, mégsem
élnek ezekkel.
– Szegeden ezért vezettek be újabb
óvintézkedést?
– November 5-étől elrendeltem a
polgármesteri hivatal és a városi cégek,
intézmények ügyfélszolgálatain a kötelező maszkviselést az ott dolgozók és
az ügyfelek számára is. Az önkormányzatok továbbra is ki vannak szolgáltatva
a kormányzatnak. Mi sem tudjuk, mit
hoz a holnap, mikor és milyen információk alapján hozza meg intézkedéseit a
kormány. Csak remélni tudjuk, hogy a
váratlan fordulatok és kapkodó döntések helyett végre megalapozott szakmai
megoldások születnek. Közös érdekünk,
hogy eredményes legyen a járvány elleni
védekezés. Mi továbbra is mindent meg
fogunk tenni a szegediek védelmében.
Köszönöm városunk minden polgárának
a fegyelmezettségét és együttműködését!
Garai Szakács László
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A Dunától a Tiszáig – víz, város, matematika
Totik Vilmos Szőkefalvi-Nagy Béla-díjat kapott
Totik Vilmos Mosonmagyaróváron
született, 1954-ben. Széchenyi-díjas matematikus, egyetemi tanár,
a Szegedi Tudományegyetem Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszékének és a József Attila
Tudományegyetem Bolyai Intézetének volt vezetője, a Dél-Floridai
Egyetem emeritus professzora. A
Magyar Tudományos Akadémiának 1993-tól levelező, 2001-től
rendes tagja. Idén a Szegedért
Alapítvány tudományos kuratóriuma neki ítélte a Szőkefalvi-Nagy
Béla-díjat.
− A Dunától a Tiszáig vezetett az
útja, hiszen a Szigetközben született, egy kis faluban…
− Magyarkimlén születtem, illetve oda kerültem haza a mosonmagyaróvári kórházból. Ötödikes
koromban azonban átköltöztünk
Ásványráróra, amely az ottani dunai szigetvilág közepe. Nyaranta
a vízügynél, az erdészetnél vagy a
téesznél dolgoztam. Ráadásul a
nagyapám halász volt, így állandóan a Dunán voltunk. A nagyapámnak segíteni kellett, sokat voltam a
vízen. Ez meghatározó élmény.
− Miként következik a vízből a
matematika?
− Az egy matematikaverseny
következménye volt. Az iskolából
kettőnket küldtek el, s mindketten
továbbjutottunk. Mindez nyolcadikban történt, amikor amúgy is
választani kellett, hogy hová megy
az ember továbbtanulni. Én a verseny hatására a győri Révai Miklós
Gimnáziumot jelöltem meg, méghozzá a matematika–fizika szakot.
Mindenki azt mondta, hogy az nem
lesz jó, mert az csak amolyan szakbarbároknak való. Fölvettek, és a
Révai révén kerültem a matematika
közelébe, bár eleinte annyira nem
foglalkoztatott a dolog. A futballozás meg ilyenek jobban izgattak,
de aztán második-harmadik osztály
körül már nagyon elkapott a matematika láza.
− Az iskola miatt?
− Nem igazán. Mivel szerény
jövedelmű családból származom,
a nyarakat mindig végigdolgoztam. Második osztály után egész
nyáron öntöztünk. Azonban ez
nem folyamatos munka volt, csak
négy-ötóránként kellett újra áttelepíteni a csőrendszert. A kezem
ügyében lévő könyveket már mind
elolvastam, és akkor elővettem a
Középiskolai Matematikai Lapokat, amit addig csak gyűjtögettem,
de nem nagyon foglalkoztam vele.
Nos, abban voltak feladatok, illetve
először gyakorlatok, azok könnyebbek, aztán feladatok, aztán pedig
a pontversenyen kívüli problémák,
amiket már egészen bonyolult mó-

– Jó érzés, amikor ott ismerik el az ember munkáját, ahol él, ahova már betagozódott, ahol otthon érzi magát. Márpedig ez a hely számomra
Szeged – mondta Totik Vilmos.
don lehetett csak megoldani. Az
öntözés szüneteiben elkezdtem olvasgatni, gyakorolni, próbálgatni, és
nyár végére egészen jól ment. Végső soron a feladatokon keresztül jutottam el a matematikához, és ma
is azt gondolom, hogy a matematikának lényeges része a feladat- és
problémamegoldás.
− Ezek szerint a gyakorlati oldalról közelített a matematikához?
− Nem, ez nem gyakorlat, ez
mind elmélet. Amikor gyakorlatokról beszélünk, azok voltaképpen
rutinfeladatok. Akadnak köztük egyszerűbbek, de olyanok is, amiken
többet, és olyanok is, amelyeken kimondottan sokat kell gondolkodni.
Egy híres, magyar származású matematikus, Paul Halmos, azaz Halmos Pál mondta, hogy a problémamegoldás a matematika lényege.
− A Révai-gimnázium után Szegedet választotta alma materéül.
Mi vonzotta ide?
− A középiskolai tanárnőm itt
végzett, Csákány professzor is tanította, és egyébként is nagyon jókat
hallottam Szegedről. Azok az oktatók, akik itt tevékenykedtek, így
Csákány Béla, Fodor Géza, Kalmár
László, Leindler László, Szőkefalvi-Nagy Béla, Tandori Károly, garanciát jelentettek. Nagyon élveztem,
hogy Szeged egy igazi diákváros,
rengeteg diákkal, sajátos hangulattal − nagyon kellemesnek bizonyult…
− És amikor végzett, maradt is
az egyetemen…
− Igen, végigjártam a fokozatokat: gyakornok, tanársegéd, adjunk-

tus, docens, egyetemi tanár. Nemrégiben valamilyen telefonügyet kellett
intéznem, és kérdezte az ügyintéző
hölgy, hogy hol és mióta dolgozom.
„1978 óta itt, a szegedi egyetemen”;
amire az volt a válasz, hogy „Ugye,
nem mondja komolyan?”.
− Ez egy igen szép és hosszú
időszak, de miként, kinek köszönhetően kezdődött?
− Az oktatók meghirdetnek
speciálkollégiumokat, amelyeken
a normál, elvárt tananyagon túlmenő ismeretek kerülnek elő, és
az érdeklődő hallgatók fölvehetik
ezeket a kurzusokat. Nos, én akkoriban több ilyenre is jártam, köztük
Leindler professzornak egy approximációelmélettel
kapcsolatos
speciálkollégiumára. Ezeken néha
megoldatlan problémákat is felvetnek, és egy ott felvetett problémában sikerült előrelépést tennem. Ez
jó ajánlólevélnek bizonyult. A másik
ok pedig, ami miatt az egyetemen
maradás szóba került, az az, hogy
az egyetemisták számára rendezett
Schweitzer-versenyeken jól szerepeltem.
− Ha már versenyekről beszélünk, a kilencvenes évek elejéig
még egy-egy matematikai diákolimpia első tíz helyezettjéből általában több magyar volt, ma már
azonban a kínai, tajvani, szingapúri
versenyzők tarolnak…
− Tény, hogy a távol-keleti oktatás nagyon megerősödött az elmúlt
évtizedekben, és tapasztalatból
tudom, hogy ott a családi háttér is
egészen más – nagy figyelmet fordítanak a gyerekek taníttatására.

Nálunk a matematikától gyakran
az informatika szívja el a jó hallgatókat. Egyébként a matematikában
is nagyon sok olyan terület van,
amelynek lehet gyakorlati vetülete.
Van azért, aki az elméleti matematikát akarja művelni, és esetleg
oktatni is szeretne − ők maradnak
nálunk, többé-kevésbé úgy, ahogy
annak idején én. Az egyetemi-akadémiai vonalnál van szabadsága az
embernek, azzal foglalkozhat, amivel szeretne.
− Az utánpótlás kapcsán sokan
kongatják a vészharangot. A reál
tudományokat kevesen választják
manapság.
− Sajnos valóban van probléma.
Jelenleg tényleg nagyon kevés a jelentkező, legalábbis a régi évfolyamok létszámaihoz képest, de én remélem, hogy a piac ezt majd rendbe
teszi. A legnagyobb gond az, hogy
nagyon kevés a tanár, úgy kell vadászni a kémia-, a fizika- és a matematikatanárokat; ezen mindenképpen változtatni kell, ez elemi érdeke
a társadalomnak. És − mi tagadás
− az elméleti matematikus sem
egy felkapott szakma. Ugyanakkor
világszerte sokkal többen foglalkoznak matematikával, mint korábban.
Talán kevesebb a zseni, ám mivel
több ember fókuszál matematikai
problémákra, több eredmény is
születik. Természetesen manapság
is élnek kiemelkedő gondolkodók,
akik relatíve sokkal több vagy fontosabb problémát oldanak meg, mint
mások – a legkiválóbbnak Terence
Taót tartják −, de vannak sokan
mások is, akik magasan kiemelked-

nek, Magyarországon például Lovász László vagy Szemerédi Endre.
− Ön számos kitüntetés birtokosa, köztük a Széchenyi-díjé, ami a
legjelentősebb hazai tudományos
elismerés. Vajon ezek mellett hol
helyezkedik el az ön értékrendjében a Szegedért Alapítvány tudományos kuratóriumának díja?
− Az országos díjakat kicsit máshogyan élem meg. Ez egy nagyon
kedves elismerés, mert azok kapják, akik a szegedi tudományhoz
hozzájárultak. A díj talán azt jelenti,
hogy én is tettem valamit a szegedi
tudomány hírnevének öregbítéséért, és ez nagyon jólesik. Jó érzés,
amikor ott ismerik el az ember munkáját, ahol él, ahova már betagozódott, ahol otthon érzi magát. Márpedig ez a hely számomra Szeged.
Bene Zoltán
Az interjú teljes terjedelmében a
Szeged folyóirat októberi számában
olvasható.
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Mérleghintától a bakancslistás roadmovie-ig
Felnőtteknek sem ciki bábszínházba járni
Karon ülő babáktól a felnőttekig kínál programokat a szegedi Kövér Béla
Bábszínház, mivel ez az
izgalmas műfaj mindenkinek tartogat mondanivalót.
– Elindítottunk egy Hány
éves a kapitány? című sorozatot, minden hónapban egy
hétfő estén felnőtt előadásokat kínálunk. Igen, felnőtteknek, merthogy visszavárjuk azokat is, akik kisiskolás
koruk óta nem láttak bábelőadást. Felnőtteknek, sőt
középiskolásoknak sem ciki
bábszínházba járni. A következő november 15-én a
Szárnypróba, avagy a repülés története lesz, egy pécsi
családi bábszínház, a MárkusZínház előadásában. November 28-án, advent első
vasárnapján a kamarateremben karácsonyváró szobát indítunk, izgalmas hófödte tájjal, árnyjátékokkal,
bábokkal és más furcsaságokkal – sorolta a következő hetek műsorából Kiss Ágnes, a bábszínház igazgatója. Családok, ovis és isko-

Kiss Ágnes igazgató és Schneider Jankó művészeti vezető. Fotók: Szabó Luca
lás csoportok készíthetnek
benne maguknak, magukról telefonnal kisfilmet, amit
akár egymásnak is átadhatnak karácsonyi ajándékba.
Bábos segítő működik majd
közre ezeknek a közös ka-

Életeken át
Januárban a felnőtt nézők a Barboncás Társulat Wonder-full, avagy Nóra Csodaországban című előadását
láthatják, melyet beszélgetés követ egy családterapeutával. Februárban Győrből érkezik Markó-Valentyik
Anna, aki az Ideje a meghalásnak című darabot adja
elő Polcz Alaine utolsó napjairól egy testre szerelt bábbal; a koreográfus Ladányi Andrea Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas balettművész. Márciusban Budapestről
az Eszme és a Manna Produkció közös előadása, Gimesi Dóra darabja kerül színpadra négy szédült öregemberről, Az időnk rövid története címmel. Áprilisban
a Szinkópé Fesztiválról ismerős Fabók Mancsi Bábszínháza hozza el Mikszáth Kálmán Fekete kakasát.

Kukucs.

landoknak a megörökítésénél.
Új bemutatót november
21-én, vasárnap láthat a közönség a művészeti vezető,
Schneider Jankó rendezésében. – Timo Parvela Mérleghinta című meséjét állítjuk
színpadra. Három fiú játszik
benne, kimondottan a férfi
energia érdekelt, ugyanis
egy barátság megtalálásáról
szól – mondta az új előadásról a rendező. – A főhős rengeteg különféle karakterrel
találkozik, miközben azon
keresztül nézi az új ismerőseit, hogy jönnek-e vele mérleghintázni. Így a kicsik számára is egyértelmű, hogy a
barátságkeresésről van szó,
ami súrlódásoktól sem mentes. Hiszen előfordul, hogy
ha már ott áll végre előtte
egy barátnak való, egymás-

ra üvöltözés, veszekedés
alakul ki belőle, ahogyan nálunk is, persze csak játékos
formában. El kell telnie egy
kis időnek, meg kell ismerniük egymást ahhoz, hogy
barátnak elfogadják a másikat, mégis úgy búcsúzunk el
tőlük, hogy barátságuk egy
életre szól. Az előadás tervezője Wunder Judit, aki már
tervezett itt nálunk, és nagyon játékos, ölelnivaló bábokat készített most is. Judit
sokszorosan díjazott animációsfilm-készítő; lesz vetítés
is a színpadon, de természetesen nem uralja el a bábos
részt, hanem inkább kiegészíti, feldobja. Ezt az animációs részt egy szegedi alkotó, Molnár Luca hozza létre.
Az előadást négyéves kortól
mindenkinek ajánljuk. Amikor a Csöppségek színházából kezd kinőni a csimota, át
lehet hozni a Mérleghintára.
A legkisebbeknek a
Csöppségek színháza sorozatban most a Kukucs című
előadást kínálják. A csecsemőknek szóló foglalkozásról
a bábszínház-igazgató úgy
fogalmazott, ez a beszoktató
színház, pár hónapos kortól
várják vele a gyerekeket. Hasonlóan kicsiknek ajánlják a
Rókus Mókus és tavasszal
a Kíváncsi pillangó című
előadásukat. Rövid, 20-25
perces bemutatókról van
szó, színes felületek előtt,
nem túl nagy mozdulatokkal, pici, lágy dallamokkal,
susogásokkal, hangokkal,

hangeffektusokkal, egyszerű történetmeséléssel. Például: felébred a pillangó,
repdes, nektárt iszik, esik
az eső, elbújik, szivárványt
lát, lepihen. A végén a színészek az előadásból beemelt
játékokat játszanak a gyerekekkel, felnőttekkel. Párnákon lehet ülni, feküdni, sőt
járkálni is szabad közben. A
közös játék és a színházba
járás öröme így ivódik bele a
családokba.
A bábszínház Barangoló füzete, mely a támogatói
jegy mellé kapható, folya-

Rókus Mókus.

matosan bővül; ebben az
évben tíz kártyát lehet ös�szegyűjteni a hozzá tartozó
dobozzal. Az első három az
idén 75 éves bábszínházról,
a többi a bemutatóikról szól.
Segítségével a családok bebarangolhatják Szegedet, a
bábszínházat, kódfejtést is
játszhatnak, és pontok, sőt
pontyok is szerezhetők vele.
A törzsközönséget az évad
végén a társulat különleges
napra várja, ahol terveik
szerint lesz majd kakaóparti, kulisszajárás és sok-sok
játék is.
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Egy hajónyi smaragd
és ágyúgolyók a Dunában
Víz alatti régészek nyomában

A

szerint kétezren halhattak meg azonnal, háromezren pedig
a későbbi fertőzésekben.
Nemrégiben a hazai régészek a Lánchíd felújítása kapcsán végeztek víz alatti feltárást a Dunában. A munka során
két ágyúgolyót is találtak a budai rakpart előtt, melyek valószínűleg Buda 1686-os ostromához kötődnek.
A Móra Ferenc Múzeum által kiadott Határtalan Régészet
című, negyedévente megjelenő magazin őszi száma elérhető országszerte a nagyobb újságárusoknál.

Adtak egy sallert az operának
Két kisoperát állított színpadra tavaly télen Göttinger
Pál rendező, de a bemutató
a járványveszély miatt tíz
hónapot csúszott. A Dido és
Aeneas, valamint a Négyhangú opera születése között
viszont ennél jóval több: háromszáz év telt el.
– Úgy került a látóterünkbe a
két kisopera, hogy olyan műveket kerestünk, amelyeket a
saját operatagozatunkkal is
meg tudunk valósítani, hiszen
a járvány idején nem volt lehetőség vendégművészeket hívni – mondta a közönségtalálkozón Dinyés Dániel, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója. Míg a barokk kisopera
egy tragikus szerelmi dráma, és elsősorban a szívhez
szól, addig a másik egy vígjáték, amelyik az agyat és a rekeszizmokat is megdolgoztatja. Sok közös nincs bennük,
legfeljebb annyi, hogy mindkettő angol nyelven született.
A Dido és Aeneas a XVII.
században alkotó angol mester, Henry Purcell főműve,
egyben a barokk opera egyik
gyöngyszeme. Egészen más
az operaest másik darabja,

Aeneas szerepében: Szélpál Szilveszter. Fotó: Szabó Luca
az 1970-es években született, egyfelvonásos stílusbravúr, a Négyhangú opera. Az
idén 81 éves kortárs amerikai szerző, Tom Johnson
alig ötvenperces művének
szereplői az énekestársadalom közismert figuráinak
karikatúrái. Ellenállhatatlan
humorral kalauzol minket
a színfalak mögé, összekacsintva velünk az énekesek
esendőségein. Megmutatja
az egyébként nem látható

Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Bátyi Zoltán
szegedi író, újságíró Ernest Hemingway Akiért a harang
szól című művét ajánlja.

E

Egy különleges, izgalmas terület: a víz alatti régészet a
központi témája a Határtalan Régészet őszi számának.
víz alatti régészet kezdetei a 20. század elejére esnek,
de fontos szerepe volt a terület fejlődésében Jacques
Cousteau-nak, aki az első modernebb búvárkészüléket 1942-ben tervezte meg.
Az elsüllyedt spanyol kincseshajók történetéről azt írja a
Határtalan Régészet, hogy azokat roskadásig tömték aran�nyal és ezüsttel, majd az anyaország felé indultak – ám nagyon sok a tengerbe veszett a hosszú út során. Az egykori
Kincses Flotta hajói közül kiemelkedik a San Jose nevű, melyet 1708-ban süllyesztettek el. A hajó 340 tonna arany- és
ezüstérmét, valamint 116 ládányi smaragdot szállított fedélzetén, melynek értéke mai árfolyamon több mint 4000
milliárd forint lenne.
A Szent István csatahajó tragédiáját is megismerhetik az
olvasók, mely az Osztrák–Magyar Monarchia részére épült,
majd rögtön az első bevetésén elsüllyedt 1918-ban, a világháború időszakában. A hajót két olasz motorcsónak megtorpedózta, a test felborult és elsüllyedt; nyolcvankilencen
vesztek a hullámsírba. A roncsokra 1994-ben bukkantak rá,
majd többéves víz alatti régészeti kutatás vette kezdetét.
A víz alatti régészeti parkok különleges szeletét jelentik a
régészetnek: külön engedéllyel és vezetéssel elsüllyedt városokat is meg lehet ismerni. Ilyen például a jamaicai Port
Royal, amely hírhedt kalózfészek volt a 17. században. A
kikötővárost óriási földrengés rázta meg 1692-ben, majd
kétharmadát eltüntette az öbölben egy szökőár. Becslések

Szegeden divat az olvasás!

és hallható helyzeteket, rivalizálásokat, örök konfliktusokat, a harcot a közönség
kegyeiért. Mindezt négy hangon, négy szereplővel.
A rendező, Göttinger Pál
Purcell művéről elmondta: ez
abból a korból való, amikor
az opera elsősorban látvány
volt, ezért meglehetősen
statikus, ami feladja a leckét egy mai rendezőnek. Az
egész opera kimerevített pillanatokból áll, mégis nagyon

vegytiszta. Nagy kihívás volt,
hogy mindent képekben kellett megfogalmazni. Egészen
más a Négyhangú opera, hol
elképzelt szituációk követik
egymást. Ezért tiszteletlen
tisztelettel álltak a műhöz,
mert nagyon kellett már egy
saller az operának.
A Dido és Aeneas, valamint
a Négyhangú opera legközelebb december 12-én látható a Kisszínházban.

zt olvasd el… – tolt elém egy könyvet osztálytársam a
hetvenes évek közepén a szegedi Vedres István-szakközépiskolában, kihasználva a nagyszünetet és az üres
padot, ahol kipihenhettük a magunk mögött hagyott matekórát. Pontosabban inkább csak annak egy lapját kínálta fel a
barátom úgy, hogy azt sem tudtam, ki írta, és mi a címe a
műnek. Én pedig olvastam:
„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens
egy része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el
a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted
szól.” John Donne
Ma is megborzongok, ha arra gondolok, mennyire megérintettek ezek a szavak, holott korábban egyetlen könyv
mottóját, ajánlóját, előszavát, bevezetőjét sem voltam hajlandó elolvasni, nehogy már befolyásoljon bármi is abban,
hogy alámerüljek egy regény rejtelmeiben.
A könyvet hónom alá csaptam, és egy héten át minden estémen faltam a mondatait, elszakadtam Szegedtől, és
Spanyolországba,
egészen pontosan
a Sierra de Guadarrama hegyei
közé költöztem.
John Donne angol
költő 1624-ben
megjelent könyvének
mottóul
felhasznált részlete csalt el. De a
regényt, amelyet
azóta többször is
elolvastam, Ernest
Hemingway írta,
és Akiért a harang
szól címmel jelent meg, 1940-ben. Első olvasatra a főszereplő, Robert Jordan hősiessége ragadott meg, aki amerikaiként
a spanyol polgárháborúban csatlakozott a köztársaságiakhoz.
A könyv mindössze négy nap történéseiben foglalja össze,
hogyan készül feladatára, egy híd felrobbantására, miközben
szerelmes lesz Mariába, a sokat szenvedett spanyol lányba (mi
más kellett még a hős mellé egy tini diáknak, mint a szerelmi
szál…), és végül életét áldozza eszméiért.
Ma már persze azt mondanám: a szikár mondatokat
egybefűzve Hemingway olyan varázslatos hangulatot teremtett, amely az első mondattól a záró bekezdésig magához
szorítja, megroppantja az olvasót. Nem írnám azt: letehetetlen mű. Igenis, néha le kell tenni magunk mellé, hogy elgondolkodjunk azon, mennyi gonoszságra képes az ember,
milyen hatalmas bűnök, fájdalmak terheit kell olykor cipelnünk, mit is jelent egy háború, amelyet kirobbantói mindig
az egyedül üdvözítő eszme győzelemre vitele érdekében
robbantanak ki. És amelyben mindig a kisemberek élete bicsaklik meg, mint ahogy a véráldozatokat is nekik kell meghozniuk.
Hemingway nagyon is hétköznapi nyelven beszél csöppet sem hétköznapi borzalmakról, rajzol meg felejthetetlen
karaktereket, mesél el izgalmas kalandokat, miközben megmutatja, hogy a harag és a gyűlölködés miként torzítja el a
lelket, álljon az ember a lövészárok bármelyik oldalán.
A történet egyébként 1937 májusában játszódik. De egy
percig sem hiszem, hogy a benne leírtakon nem kellene a
ma emberének is elgondolkodnia…
Ernest Hemingway Akiért a harang szól című regénye a
Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Postabontás
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„Kutyaalázatos”
kiszolgálók

Postabontás

Baj lesz, baj van!

A

Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége megalakulásának 65. évfordulójára emlékeztek Szegeden
október 16-án. A Hallgatói Önkormányzatok Szövetsége Országos Konferenciájának ünnepi közgyűlésén részt vett
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is.
A független önigazgatás, önrendelkezés sok területen
nagy súllyal bírhat, bír, így az egyetemek falai között is, de
attól tartok, napjainkban minden területen egyre inkább
csökken a renoméja, különösen a közéletben, akárcsak a
politikában vagy az iskolákban.
De valami az elmúlt hónapokban elkezdődött, és az ellenzéki előválasztások véget vetnek az erősödő rezignáltságnak.
Tulajdonképpen Karikó Sándor újságíró terjedelmes írása alapján az autonómiáról szeretném elmondani szerény
véleményemet. A szerző szerint: „Az autonómia a közlési
és politikai csatározások izgalmas témája, sokféle szaktudományt és művészetet is foglalkoztat, érdeklődik utána a
média, a filozófia, az egyházi és civilszervezetek jó része is.”
És persze engem sem hagy hidegen. Hiszen ennek a témának igen jelentős szerep jut a gyerekek, a fiatal és idős
felnőttek gondolatvilágában, önállóságuk alakulásában és
sok más területen is. Nehogy aztán a fiatal valamiféle bábfigurává, vagy (ahogy Petőfi fogalmazott korábban) „kutyaalázatos” kiszolgálóvá váljék, hanem megerősödő egyénként
lépjen be a felnőttek világába. A tapasztalatok azt igazolják,
hogy temérdek probléma halmozódott fel az oktatás, még
inkább a nevelés világában. Szent-Györgyi Albert és Márai
Sándor egymástól függetlenül is hasonló gondolatra jutottak: „… a nemzet legnagyobb problémája az ifjúság nevelése” – írja a Népszavában Karikó Sándor.
A nevelés során kiváltképp az autonómia értékét s erényét kívánatos volna képviselnünk, mert e téren nagy a lemaradás. A fiataloknak (és bárkinek) az önálló véleményformálás, a szabad gondolkodás, a kritika gyakorlására ott van
lehetősége, ahol erre nyilvánosságot adnak. De ettől még
távol állunk!
A kizárólagosan felülről vezényelt és előkészületlenül
végzett gyors átalakítások – lásd az Orbán-rezsim ténykedését – inkább (sőt leginkább) ártalmasak, mint hasznosak (ez
utóbbi egy szűk rétegnek jó). De majd ha nem fél az ember
gondolatai szabad elmondásától, kritikai meglátásaitól, és
bátran felvállalja az érvek és ellenérvek folyamatos ütköztetését, mondhatjuk azt: itt a szabadság!
Kutnyik Pál

A szlogenekről

T

udom én azt jól, hogy a Tiszát rekesztő mennyiségű különféle szlogeneket, szólásmondásokat, még ha azok
jók is valamire, nem illik szó szerint venni, magyarázgatni, leginkább a súlyos mentális zavarok elkerülése végett,
de hát esendő az ember. Ilyenekre gondolok, mint: „Világ proletárjai, egyesüljetek!”; „Jobb később, mint soha.”; „Szabadság, egyenlőség, testvériség.”; Hit, remény, szeretet.”; Engedjétek hozzám a kisdedeket.” De ezek már lerágott csontok,
mint a „Huj, huj, hajrá!”.
De van másik! Gondolok itt Márki Zay Péter úrnak, a jelenlegi ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének jelmondatára, amely kb. így hangzik: „Se nem jobb, se nem bal. Csak
felfelé!” Na erre varrjunk gombot. Én például ezzel a „csak
felfelé”-vel biztatom magam, amikor egyre nehezebben bat�tyogok fel az ötödikre; de felérve tehetek-e mást, balra kell
fordulnom, minthogy ott van kies lakásunk. Szárnyalásom
ott véget ér, nem úgy, mint egyeseknek.
M. J.

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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inden szülőnek a legnagyobb
kincse a gyermeke. A nagyszülőnek pedig még az unoka.
Eteti, itatja, altatja, vesz neki sok szép
ajándékot karácsonyra, elutaznak ide
és oda, van nyári tábor és kirándulás
– már ahol van, de induljunk ki abból,
hogy van.
Azon viszont sokkal kevesebbet
gondolkodnak, kevésbé aggódnak,
hogy ki és mire fogja tanítani gyermekeiket, hogy milyen foglalkozása lesz,
ha felnő, mit fog dolgozni az elkövetkező 40-50 évben; hogy azt fogja-e csinálni, amire a legalkalmasabb, ami őt
a legjobban érdekli, amihez képessége
van. Vagy azt, amit lehet, amit a döntéshozók ráerőltetnek.
Mert Orbán Viktornak van oktatáspolitikája, és így az oktatásért felelősöknek is van koncepciójuk. És az
iparkamarának is, Parragh elnökkel az
élen. (Igen, ő az a Parragh, aki – megértve a kormánypropagandát – ös�szekeveri a pedofíliát a homoszexualitással: „Nehezen viselem, amikor…
kisfiamat a tanár úgy segíti fel a létrán
vagy a kötélen, hogy egyébként tudom
róla, hogy a fiúkhoz vonzódik” – amiből
persze logikusan az következik, hogy
Parragh elmélete szerint heteroszexuális tanár nem taníthatna testnevelést
a másik nemű diáknak…) Parragh koncepciója – amelyet a miniszterelnök
is elfogad –, hogy Magyarországon a
(német) iparnak alapvetően összeszerelőkre van szüksége, ezért a fiatalokat
leginkább a szakoktatásba kell terelni.
Ezt szolgálja a tankötelezettség 18ról 16 évre történt leszállítása, a fizetőssé kiterjesztett egyetemi oktatás,
az, hogy az egész gazdaságpolitika a
multiknak történő bedolgozásra épül,
hogy a szakképzésben jelentősen magasabbak a fizetések, mint a gimnáziu-

mokban tanítóknál, az egyetemi bérekről nem is beszélve.
Mert az oktatásban az a legnagyobb
baj, hogy alacsonyak a fizetések. A kezdő szakmunkás ma már többet keres,
mint aki 20-30 éve van a tanári pályán.
És a helyzet csak romlik, mert tanítani
már senki sem akar a fiatalok közül.
Illetve tanítani szeretne, csak amikor
megtudja, mennyi a tanári fizetés, már
akkor pályaelhagyó lesz, mielőtt még
egyáltalán elkezdte volna…

Azok az európai országok,
amelyekben színvonalas az
oktatás, hosszú távra terveztek, a tantervet nem egyegy párt ad hoc ötletei alapján állították össze, hanem
szakértők dolgozták ki, hos�szú évek alatt.
Azok az európai országok, amelyekben színvonalas az oktatás, hosszú távra terveztek, a tantervet nem egy-egy
párt ad hoc ötletei alapján állították
össze, hanem szakértők dolgozták ki,
hosszú évek alatt. Ott először megteremtették a feltételeket és évek, évtizedek során alakult ki ez a rendszer, a
pártok egyetértésével, konszenzussal,
mert tudják, hogy a jövőjük a tét. Ott
a pedagóguspálya elismert, a tanárképzésre sokszoros a túljelentkezés.
ahová csak a legkiválóbbak juthatnak
be – rájöttek, hogy a legjobbak tudják
tanítani legjobban a gyermekeinket,
hogy majd ők is sikeresek lehessenek.
Látszólag azzal sincs baj, hogy ös�szevonják a természettudományos
tárgyakat, a kémiát, fizikát, biológiát,
egyetlen tantárgyi keretbe, ahogyan
sok más országban. Mert egy biológia–
testnevelés vagy egy fizika–matemati-

ka szakos tanár nem tud most magas
színvonalon tanítani olyan ismereteket,
amelyeket ő is csak gimnáziumban
tanult évtizedekkel ezelőtt. A gond az,
hogy ez a tervezett váltás megint nem
egy hosszú távú, előremutató koncepció része, hanem tűzoltás, azért, mert
az iskolákban pár év múlva nem lesz
kémia, fizika vagy biológia szakos tanár. A most tanítók átlagéletkora közel
50 év, és az évente nyugdíjba vonuló
pedagógusok száma kb. duplája a
kezdők létszámának, ami különösen
igaz a természettudományokat (és az
informatikát, a matematikát) oktatók
esetében. Tavaly az egész országban
mindössze egyetlen kémia szakos tanár végzett.
A pedagógusok megalázásával ér
fel az, amikor a miniszterelnök bejelenti bérük 10%-os emelését. Orbán Viktor
nem szereti a pedagógusokat. Mert
azok tiltakoznak, tüntetnek, és legtöbben nem is használják a NER által az
iskolákra kényszeritett egyentankönyveket. Mert a pedagógusok (még) gondolkoznak.
Ezzel a 10%-os bejelentéssel valószínűleg sikerült minden olyan fiatalt
még jobban eltávolítani a pedagógus
szakmától, aki néha nézi a netet, és
hallott róla, hogy a minimálbér január
1-től 20%-kal lesz magasabb…
Pedig a megoldás egyszerű. Csak
azt kellene betartani, amiben a Fidesz-kormány megegyezett a pedagógusokkal 2013-ban – e megállapodás
szerint most a bérük a mainak körülbelül a duplája lenne. Azért, hogy legyen
jó pedagógus 5-10 év múlva is.
Kedves Szülők, Nagyszülők! Kezdjenek el aggódni. Vagy tenni valamit.
Mert baj nemcsak lesz, hanem már
van! Nagy baj.
Brandt István
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ALAKULNAK A KVÓTÁK.
Két magyar váltó, az ötkarikás címvédő férfi, illetve a
vegyes is bronzérmet nyert
a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs
világkupa-sorozatának nagojai állomásán. Az 5000
méteres férfi váltóban Liu
Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry mellett a szegedi Nógrádi Bence indult a döntőben,
de korábban a Szegedi Korcsolyázó Egyesület tehetsége, Jászapáti Péter is lehetőséget kapott. A pekingi
vk-ezüst után ez a harmadik hely szinte biztossá tette
a kvótát, ami öt férfi ötkarikás részvételét tenné lehetővé. A 2000 méteres vegyes
váltó döntőjében Liu Shaoang és Krueger mellett két
szegedi lány, Jászapáti Petra
és Kónya Zsófia kapott lehetőséget, s szerzett bronzérmet. Egyéniben 500-on Jászapáti Petra 7., Kónya 28. lett,
1000 méteren utóbbi 20.,
előbbi 21. helyen zárt; 1500on Somodi Maja 40. lett. A
világkupa harmadik állomásának Debrecen ad otthont,
november 18. és 21. között.
MEGNYERTÉK A PONTVERSENYT. 2021-ben az
MVM Szeged Vízisport Egyesület lett a legeredményesebb hazai klub kajak-kenuban: az összesített bajnoki pontverseny alapján idén
több mint 200 pontos előn�nyel az MVM győzött a Győr,
a KSI és az UTE előtt. Ebben
az évben Kárász Anna olimpiai bajnok lett; Varga Katalin bronzérmet szerzett a
paralimpián, Nádas Bence
pedig egy értékes negyedik
helyezést gyűjtött Tokióban.
Emellett a fiatalok szenzációsan szerepeltek az ifjúsági
és U23-as világbajnokságon,
az ORV-n és a hazai korosztályos bajnokságokon.
KÉT SIKERREL KEZDTEK.
A tollaslabda-csapatbajnokság I. osztályában két sikerrel kezdte a szezont az EL-CO
Tech Tisza Tollas SE. A címvédő Hajdúszoboszlón lépett
pályára, ahol a házigazda,
valamint a Debrecen elleni is
6–3-ra nyert. A csapatban a
fiúk minden meccsüket hozták, a lányoknál a sérülésből lábadozó Sárosi Laura
egy mérkőzést játszott, amit
meg is nyert; mellette a most
bemutatkozó Pápai Luca elkönyvelhette első győzelmét,
de Dudás Nelli is remekül
teljesített.
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Először kapott meghívót Maronka Zsombor
A 19 éves szegedi tehetség bizonyíthat a kosárlabda-válogatottban is
A szegedi Maronka Zsombor
is szerepel a világbajnoki
selejtezők előtt álló magyar
férfi-kosárlabdaválogatott
keretében.
„Itt lesz velünk Maronka
Zsombor és Mócsán Bálint is.
Örülök, hogy belátták, a magyar válogatottban szerepelni
nem csupán erkölcsileg megtiszteltetés, hanem a karrier
szempontjából is meghatározó dolog, így most már ők is
teljes mértékben a válogatott
rendelkezésére állnak” – idézi Sztojan Ivkovics szövetségi kapitányt a szövetség honlapja.
A 19 éves, Szedeák-nevelésű Maronka a spanyol
Joventut Badalona, a 24 éves
Mócsán a Körmend csapatát
erősíti. Utóbbi a térdműtétje miatt a közös edzésmunkához még nem tud csatlakozni, de Ivkovics szerint
hamarosan pályára léphet
a válogatottban. A keretnek
tagja a korábban egy szezont
a Naturtex-SZTE-Szedeáknál

töltő, jelenleg a spanyol Obradorio CAB csapatában szereplő Filipovity Márkó is.
A csapat egy hét múlva
Kecskeméten kezdi a felkészülést, majd az európai világbajnoki selejtezősorozat
E csoportjában november
26-án Portugáliával játszik
idegenben, 29-én pedig az
olimpiai ezüstérmes Franciaországot fogadja Kaposváron.
A csoportból, melynek negyedik tagja Montenegró, az első
három helyezett jut tovább.
A szövetségi kapitány
elmondta, hogy a felkészülésnek vendégei is lesznek,
ugyanis a legtehetségesebb
2004-es és 2005-ös születésű játékosok közül öten-hatan
néhány napig együtt dolgozhatnak a legjobbakkal.
„A játékosokat a Nemzeti Kosárlabda Akadémia
mellett működő Módszertani Központ javaslata alapján hívtuk meg, ők az U18as válogatott új szövetségi
edzőjével együtt érkeznek”
– mondta Ivkovics.

Egyre magasabbra jut a szegedi Maronka Zsombor. Fotó: Joventut Badalona

Éremeső az online térben

O

któber végén rendezték az első FitKid
online
Európa-bajnokságot, amelyre a szegedi Phoenix Fitness 26 versenyzője kvalifikálta magát.
A nemzetközi versenyt a koronavírus-járvány miatt szervezte meg megváltozott formában a Magyar FitKid Szövetség. A lányok ennek ellenére kitartóan edzettek és
tudatosan készültek, a munkájuknak pedig meg is lett
az eredménye, hisz nagyszerű eredményeket értek el.

Eredmények, 1. helyezettek: Osznovics Kincső
(II/A osztály), Rideg Kata
(I.), Szabó Vivien (I.), Domonkos Luca (I., open),
Transzformersz (Domonkos
Luca, Keresztúri Kata, Osznovics Kincső, Sisák Barbara, Szőnyi Noémi, Vidiczki
Jázmina – I.), Racing Team
(Gémes Gerda, Gyimesi
Regina, Kiss Neszta, Nagy
Bogi, Tóth Tamara – II.), 2.
helyezettek: Girls just wanna have fun (Rideg Kata,
Szabó Vivien – I.), Vogue

(Domonkos Luca, Gera Dorottya, Magyar Janka, Popik
Petra – I.), Secret (Bíró Viktória, Kis Boglárka, Szalai
Léna, Tóth Laura, Vidiczki
Dorina – II.), 3. helyezettek:
Bíró Viktória (II/A), Phoenix
Cheerleader (Birtók Hanna, Domonkos Luca, Gera
Dorottya, Keresztúri Kata,
Magyar Janka, Osznovics
Kincső, Popik Petra, Rideg
Kata, Tóth Zita, Szabó Vivien – I.), 4. helyezettek: JLO
(Birtók Emma, Füle Alíz, Simon Daniella – II.).

Egy csokorban a Phoenix Fitness tehetségei. Fotó: Phoenix Fitness

Összeálltak Szeged Csillagai
Közösségépítő programokra szövetkezett a Szegedi Kortárs Balett és a Pick Szeged kézilabdacsapata.

A

mi a kézilabdában a Pick Szeged, az a táncművészetben a Szegedi Kortárs Balett – mindkettő a város és a
régió nemzetközi hírű márkája. A két „szegedi csillag”
egy nagy közösséget alkot a jövőben.
„Otthonunkban, Szegeden a mozgáson és az egészséges életmódon kívül számos közös érték köti össze a két
csapatot, így nagy öröm és büszkeség, hogy együtt építjük
helyi közösségünket, együtt folytatjuk társadalmi szerepvállalásainkat. Egymás népszerűsítése és kölcsönös támogatása mellett célunk, hogy még izgalmasabb és színesebb
közösséget hozzunk létre, amely Szeged és a régió lakosságát szolgálja” – írják a megállapodásról kiadott közleményükben.
A közös programok el is kezdődtek. Első lépésként
a táncművészek és a sportolók csatlakoztak a KöJkök a
gyermekotthonban egyesület támogatóihoz, így a gyerekek
megnézhetik a táncelőadásokat és a kézilabdameccseket.
A hódmezővásárhelyi gyermekotthon lakói nemrég a Szegedért Alapítvány gálaestjén a Concerto című táncjátékot nézték meg, találkoztak Juronics Tamás művészeti vezetővel,
Pataki András igazgatóval és Heim Boglárka táncművésszel
is. Ezt követően a Pick Szeged Komló elleni mérkőzésére
az újszegedi sportcsarnokba látogattak, ahol többek között
Mikler Rolanddal találkoztak.
A Szeged Csillagai projekt csatlakozott az MTK idei
kék-fehér csokigyűjtéséhez, melynek a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a kedvezményezettje. November
5. és december 5. között az MTK, valamint a Pick Szeged
mérkőzésein, december folyamán pedig a Szegedi Kortárs
Balett Diótörő előadásain várják a közönség csokoládés felajánlásait, amivel az állami gondozásban élő gyerekek karácsonyát igyekeznek szebbé tenni.

Tarkabarka

2021. november 13., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT október
29-én: Galzó-Polyák Róbert és Tusor Vivien; október 30-án: Szabó István
és Kővári Lilian Dóra, Balogh Viktor és Dudás Andrea, Vata Ádám és Ábrahám Renáta, Boldizsár
Gábor és Tanács Anna,
Nagy Zsolt Tamás és Turi
Rita Anikó.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Kelemen Évának és Vladiszavlyev Bencének 2021.
10. 21-én Panka, Rangasz

Képviselői
fogadóóra

Edit Beátának és Remete Józsefnek 2021. 10.
26-án Vencel, Gregus Nikolettnek és Ördög Imrének 2021. 10. 26-án Csaba, Kertész Juditnak és
Sütő Péter Pálnak 2021.
10. 26-án Nelli, Ven Nórának és Kumich Tamásnak
2021. 10. 27-én Nina Viktória, Kókai-Varga Krisztinának és Sliger Péternek
2021. 10. 29-én Zsófia
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

NOVEMBER 17., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/459-7777
telefonszámon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 16.00 (A jelzett

időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
NOVEMBER 20., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 óra (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
nyirkos reggelek, felhős nappalok
November November November November November November November
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Párás, Közepesen Gyengén
szeles idő
felhős
felhős
11/–1
10/1
10/1
Szilvia,
Szaniszló

Aliz,
Vanda

Albert,
Lipót

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

Gyengén Közepesen
felhős
felhős
8/–2
8/–4
Ödön,
Margit

Hortenzia,
Gergely

Gyenge
eső
8/–2

Erősen
felhős
9/–1

Jenő,
Pető

Erzsébet,
Zsóka

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 DVD-t nyerni?
Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@
szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 17. 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: Vinkler László művészeti iskolát teremtett Szegeden. A nyertes: Uglár Zsuzsanna. Gratulálunk!
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Színes

2021. november 13., szombat

Horoszkóp
KOS
(III.
21–IV.
20.) Úgy érzi, minden
összeesküdött ön ellen,
és túl sok elvárásnak kell
megfelelnie. Szelektáljon a feladatai között, és csak a legfontosabbakat végezze el. Maradék idejét töltse szeretteivel.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Igyekezzen kerülni a túlzásokat, mind a munkahelyén,
mind otthon. Partnerével
szemben válogassa meg a
szavait, máskülönben még az
apró nézeteltérések is komoly
konfliktussá fajulhatnak!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Fontos találkozás vár önre
a héten, el ne szalassza
a kínálkozó lehetőséget!
Emellett sikeresen befejezheti
egy régóta húzódó munkáját,
s ebből hosszú időre erőt
meríthet – ami a magánéletére
is jó hatással lesz.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Elöntik az érzelmek: az
egyik percben boldogságot
érez, a másikban szomorúságot. Ezt az érzelmi libikókát
környezete nehezen viseli,
ezért ha teheti, vonuljon vissza.
Az egyedüllét most jót tehet –
és nem csak önnek.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Munkahelyén legyen kompromiszszumkészebb, ne ragaszkodjon annyira az ötleteihez
– ezzel nyugodt órákat szerezhet mindenkinek. Ajándékozza
meg partnerét valamivel, amire
már régóta vágyik.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Az a sok-sok energia, amelyet a munkába
fektetett, a héten megtérülhet. Ennek örömére menjen el pár nap szabadságra,
és
ünnepeljék
meg
a
sikert a párjával. Kellemes
időszaknak
néz
elébe.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Munkahelyén egyre
több feladat találja meg.
Nagyon élvezi a helyzetet,
mert szereti a kihívásokat
– nem beszélve az ezzel járó
anyagi előnyökről. De ne
költsön túl sokat – gondoljon a
jövőre is!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Túlteng az
energiától, s ugyanezt
várja el környezetétől is
– ám ne lepődjön meg, ha
ezt nem mindenki fogadja jó
szívvel. Magánéletében nem
várható változás.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Önre nem jellemző
módon a következő napokban nem keresi mások társaságát. De ez csak
átmeneti – felkészülés a közelgő kihívásokra. Feltétlenül
beszélje meg a terveit azokkal,
akiket legközelebb érez magához.
BAK (XII. 22–I. 20.)
A héten lehetőséget kap
arra, hogy megvalósítsa
régi terveit – s ha ez nem
lenne elég a jóból, szerelmi
életében is tökéletes harmónia
uralkodik. Élvezze ki ezt a
csodás időszakot, mert lehet,
hogy nem tart örökké.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Szinte ki sem látszik a
munkából, ám mivel
rengeteg az energiája, ez
egyáltalán nem viseli meg.
Ebben persze szerepet játszik
az is, hogy partnerétől minden
segítséget megkap. Viszonozza
fokozott kedvességgel!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ha bármilyen problémája van párjával, üljenek le, és beszéljék
meg higgadtan. Ugyanez
vonatkozik a munkahelyi
gondjaira is, amelyekből bőven
akad.

Szeged régen

1990-BEN ÍGY FESTETT AZ ANNA-KÚT ÉS KÖRNYÉKE. Azóta megszépült a tér, lecserélődtek az autók, az akkori Lenin körutat ma Tisza
Lajos körútnak, a Bajcsy-Zsilinszky utcát pedig Fekete Sasnak hívják.
2006-ban a kút korábbi mészkőtalapzata a múlté lett, edzett üveglapokból összeállított díszkúttá változott, úgy került vissza rá a Táncoló
lány szobra. Az Anna-kúti a dél-alföldi régió első hévízforrása; 944 méter
mélyről fakad, és 51 fokos. Az ásványi sókban gazdag, szénsavval dú-

sított gyógyvizet 1927-ben fedezték fel; nevét később, 1938-ban kapta
a gyógyvizet palackozó Patzauer Dezső lányáról, gyógyvíz minősítését
pedig 1929-ben nyerte el. Az eklektikus épületben működő Anna-fürdő
is ebből a forrásból nyeri gyógyvizét. A kút mellett található MÁV-palotát egy időben a forrás vizével fűtötték, így ez volt az első geotermikus energiával fűtött épület Magyarországon. Fotó: Fortepan/Urbán
Tamás

Képregény, szárnypróba és aranybuborék

13. SZEGEDI KÉPREGÉNYFESZTIVÁL
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Időpont: november 13.,
szombat, 10–17 óra.
6. EURÓPA ART MOZI
NAP
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: november 14., vasárnap.
SZÁRNYPRÓBA, AVAGY
A REPÜLÉS TÖRTÉNETE

Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: november 15., hétfő, 19 óra.
A pécsi MárkusZínház előadása 16 éven felülieknek.
A történet nonverbális asztali bábjáték és néhány nézőtéren repkedő tárgy által
elevenedik meg, különböző
hangszerek,
természetes
emberi impulzusok és gesztusok kíséretével gondoskodva arról, hogy beszéd
nélkül is tudjunk tájékozódni
ebben a sajátos, szavakon
túli világban.
MAGYAR–ROMÁN ZENEI
EST
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház.
Időpont: november 16.,
kedd, 19.30 óra.
A Szegedi Szimfonikus Zenekar előadása. Műsoron
Ránki György: Pomádé király új ruhája – I. szvit; Kovács Zoltán: Álomtáncok
– versenymű klarinétra és
vonószenekarra;
Weiner

Leó: Szerenád, f-moll, op. 3.;
G. Enescu: I. román rapszódia, D-dúr, Op. 11. Szólista:
Varga Gábor (klarinét). Vezényel: Kovács László.

Mesekuckó
Helyszín: Északvárosi Fiókkönyvtár.
Időpont: november 25., csütörtök, 16 óra.

KUKUCS

GIOVANI ARTISTI VONÓSNÉGYES
Helyszín: Korzó Zeneház.
Időpont: november 21., csütörtök, 18 óra.
Műsoron Petrovics Emil:
Rapszódia hegedűre; Muntag Lőrinc: For 16; Petrovics

Helyszín: Kövér Béla Bábszínház kamaraterme.
Időpont: november 16., 18.,
19. és 20., 10 óra.
Zenés-mondókás játék a
legkisebbeknek. Ajánlott pár
hónapos kortól.
NAGY DIAHÓNAP
Világszép kecskebéka
Helyszín: Rókusi Fiókkönyvtár.
Időpont: november 18., csütörtök, 16 óra.
Tekerős mozimaraton
Helyszín: Odessza Fiókkönyvtár.
Időpont: november 19., péntek, 16 óra.

IDŐFUTÁR
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: november 19., 10
óra; november 20., 18 óra;
november 23–24., 10 és 14
óra.
Ifjúsági színmű, melyet a
magyar Harry Potterként is
emlegetnek.
ÜZENETEK AZ ARANYBUBORÉKBÓL
Helyszín: SZSB Székház.
Időpont: november 21-éig.
Kiállítás Pacsika Lia textilművész kollázsaiból.
ELTŰNT CSALÁDOK NYOMÁBAN
Helyszín: az új zsinagóga kiállítóterme.
Időpont: 2022. január 31éig.
Eltűnt családok nyomában –
A Holtzerek. A Szegedi Zsidó
Hitközség kiállítása.

Emil: String Quartet. A belépés ingyenes.

A programokról minden információ megtalálható a
http://szegedtourism.hu/
hu/esemenyek oldalon.

