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köszönjük a türelmet!

megújul
az oskola utca

Az autósok és biciklisek visszakapják november 20-án, szombaton délután.

11 ezer LED-égővel
világít majd a fényszarvas

Kovács Tamás: Senki sem
maradhat segítség nélkül
Szeged a gondoskodás városa, ahol széles és erős hálót
építettünk ki a rászorulók
megsegítésére – mondta
Kovács Tamás alpolgármester a szociális munka
napja alkalmából rendezett
ünnepségen, ahol az ágazatban dolgozók munkáját
ismerte el az önkormányzat.

Felállították a Dugonics téren a fényszarvast, ami a karácsonyi ünnepek közeledtének egyik legcsalhatatlanabb
jele. November 26-ától 11 ezer LED-égővel világít majd a
szarvas. Ekkor kezdődik a Szegedi Karácsonyi Hetek ünnepségsorozata, és ekkor kapcsolják föl az egész városban az
ünnepi fényeket. Fotó: Szabó Luca

– Olyan időket élünk, amikor az önök munkájára és
az összefogásra nagyobb
szükség van, mint valaha –
kezdte ünnepi beszédét Kovács Tamás, aki szerint a járvány miatt egyszerre élünk át
egészségügyi, gazdasági és
szociális válságot. Az alpolgármester úgy vélte: minél
nagyobb a baj, mi, szegediek
annál inkább összezárunk,
hogy közös értékeinket meg

Kovács Tamás átadja az önkormányzat Szociális munkáért díját Karalyosné Czuth Zsuzsannának, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Acél
utcai telephelye osztályvezető ápolójának. Fotó: Iványi Aurél
tudjuk őrizni, és egyedülálló
közösségünket meg tudjuk
erősíteni.
– Egy közösség erejét
az mutatja meg leginkább,
hogy miképp bánik az ele-

settekkel, a rászorulókkal.
Azt gondolom, nincs okunk
a szégyenkezésre. Szeged
városa a jövőben is minden
eszközt meg fog ragadni annak érdekében, hogy minél

Szeged az ünnepek alatt is segít
a nehéz helyzetben lévő családokon

B

Tízezer forint értékű ajándékcsomagot kap decemberben 350 rászoruló gyermek a városházán. Archív fotó: Szabó Luca

ár a kormány több
mint tízmilliárd forintot vont el Szegedtől a
járványhelyzet kezdete óta,
az önkormányzat egyetlen
fillérrel sem csökkentette a
szociális kiadásait. Szeged
városa az ünnepek alatt is
segít a legnehezebb helyzetben lévő családokon.
Idén több mint kétezer
tartósélelmiszer-csomagot
osztanak ki a rászorulóknak,
462 háztartás kapott, illetve
kap egy-egy kaloda hasított
szociális tűzifát, több mint
nyolcszáz gyermeknek biztosítanak meleg ebédet a téli
szünetben, valamint közel
ötszáz gyermek kap karácsonyi ajándékcsomagot a
városházán.
Bővebben a 4. oldalon

jobb körülményeket biztosíthasson a szociális ágazatban dolgozók áldozatos
munkájához – hangsúlyozta
az alpolgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Zöld
közlekedés

SZ

eged
önkormányzata
2017-ben ös�szefogott a SASMob-projektben a cégekkel azért, hogy
ösztönözzék a munkavállalóikat arra, hogy válasszák a
munkába járáshoz a közösségi közlekedést vagy a kerékpárt. Mára kijelenthető:
sokkal több mindent értek el
a programban a résztvevők,
mint azt remélték. Biciklitárolók, szervizpontok épültek a
cégeken belül, a Picknél pedig jegyautomatát is telepítettek, hogy minél könnyebben
tudják megvenni a dolgozók a
bérletet. Papíron ugyan most
véget ért a projekt, de az önkormányzat úgy döntött: jövőre tízmillió forintos alapot hoz
létre a fenntartható közlekedés további támogatására.
Részletek az 5. oldalon
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Durván elszállt az infláció Tiltakoznak az önkormányzatok
Kilenc éve nem volt akkora a drágulás, mint most

az iparűzési adó elvétele miatt

Az önkormányzatok egyetértenek a kormány minimálbér-emelési szándékával, de azzal már nem, hogy ennek
hatásait ráterhelik az önkormányzatokra – hangzott el a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) sajtótájékoztatóján. Az önkormányzatok tiltakoznak az iparűzésiadó-bevételek elvételének terve miatt.

A

kormány nem szeretné
a munkaadókra hárítani a minimálbér-emelés terheit, ezért munkáltatói
javaslatra nagyobb, összesen
négyszázalékos adócsökkentést tervez a vállalkozásoknál, és azt is fontolgatja, hogy
az önkormányzatoktól idén
egy évre elvett iparűzési adót
2022-ben sem adja vissza. Az
iparűzési adó sok önkormányzat legnagyobb bevétele, nélküle többüket fizetésképtelenség fenyegeti – írta a Telex.
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a
MÖSZ társelnöke arról beszélt
a sajtótájékoztatón, hogy az
önkormányzatok
egyetértenek a kormány minimál-

Hová emelkedhetnek még az élelmiszerárak? Képünk illusztráció.
Októberben 6,5 százalék
volt az infláció, amire kilenc éve nem volt példa. Az
élelmiszerárak az egekben,
a nyugdíj-kiegészítést teljesen elviszi az infláció.

O

któberben 6,5 százalékkal nőttek az árak
az előző év azonos
hónapjához képest – derül
ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből. Kilenc éve nem mértek ilyen
magas inflációt Magyarországon. 2008 óta csak egyszer, 2012 szeptemberében
láttunk a mainál magasabb
inflációs számot (6,6 százalék) – írja a Telex a Portfolio
cikke alapján.
2020 októbere és 2021
októbere között az élelmiszerek ára átlagosan 5,2
százalékkal lett magasabb.
Ezen belül
• az étolajé 30,4,
• a margariné 18,8,
• a liszté 12,5,
• a munkahelyi étkezésé
10,1,
• a baromfihúsé 9,3,
• a péksüteményeké 8,4,
• a kenyéré 8,1,
• a büféáruké és az éttermi étkezésé egyaránt 7,9
százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagok ára
30,7, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 13,9 százalékkal lett magasabb. A
szeszes italok, dohányáruk
átlagosan 11,3, ezen belül a
dohányáruk 17,6 százalékkal drágultak.
A tartós fogyasztási cikkekért 5,4, ezen belül a
konyha- és egyéb bútorokért

Magyarországon
van a világ egyik
legmagasabb áfája.
Míg Európában 5–9,
addig nálunk 27 százalékos adó terheli
az alapvető élelmiszerek nagy részét.
Az Európai Unióban
hazánkban adóztatják a legjobban a
minimálbért.
12,7, a szobabútorokért
12,5, az ékszerekért 10,8,
az új autókért 6,9 százalékkal kellett többet fizetni. A
szolgáltatások díja 3,7 százalékkal emelkedett, ezen
belül a lakásjavítás és -karbantartás 13,8, a járműjavítás és -karbantartás 8,4 százalékkal került többe.
Szeptemberben a fo-

gyasztói árak átlagosan 5,5
százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, míg az egy hónappal
azelőttit még csak 0,2 százalékkal haladták meg. Idén
január és szeptember között
a fogyasztói árak az összes
háztartást figyelembe véve
átlagosan 4,4, a nyugdíjas háztartások körében 4
százalékkal emelkedtek az
előző év azonos időszakához képest. Az áremelkedés
nagyon rosszul érinti a nyugdíjasokat, mivel a nyugdíj-kiegészítést elviszi az infláció,
szinte semmit nem ér az,
hogy 3,6 helyett 3,9 százalékkal nőnek a nyugdíjak
idén.
Korábban lapunk is megírta, hogy évtizedes csúcson
van a világpiaci élelmiszerár,
és nem látni, mikor ér véget
a drágulás. Az okok összetettek: koronavírus, energiaválság, időjárási szélsőségek, klímaváltozás. Az elmúlt
egy év alatt átlagosan 32,8
százalékkal nőtt az élelmiszerek világpiaci ára. Idővel
az élelmiszer-áremelkedés
begyűrűzik a nemzetgazdasági szintekre is, Magyarországon 2022-ben várható
nagyobb áremelkedés.

bér-emelési szándékával, de
azzal már nem, hogy ennek
hatásait ráterhelik az önkormányzatokra. Ezen túl a leghatározottabban tiltakoznak
az iparűzésiadó-bevételek elvételének terve miatt.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere,
a MÖSZ elnökségi tagja az
elhangzottakhoz azt tette
hozzá, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezést is meg kellett oldaniuk.
Elmondta: Magyarország a
világ egyetlen olyan országa,
ahol ehhez a védekezéshez
nemhogy segítséget adott
volna a kormányzat, hanem
megszorításokat
vezetett
be. Az ellenzéki összefogás

miniszterelnök-jelöltje megígérte, ha jövőre sikerül leváltani Orbán Viktor kormányát, akkor olyan kormányt
alakítanak, amelyik politikamentesen támogat minden
önkormányzatot, partnerséget szeretne kialakítani az
önkormányzatokkal. – Egy
tisztességes, európai jogállamban, demokráciában
alapvetés, hogy a kormány
együttműködik, partnernek
tekinti az önkormányzatokat, hogy az önkormányzatok önálló, független egységek, és hogy alapvető jog a
szükséges finanszírozások
megadása, amiket a kormány később sem vehet
el. Ezeket helyre kell majd
állítani, és a jövőben egy átléphetetlen akadálynak kell
ezeket tekinteni. A központi
hatalom semmiképpen nem
veheti el az önkormányzatok
bevételeit, az önállóságát, a
döntéshozatalhoz való jogát.

Lélegeztetőgép-biznisz:
alkalmazottak nélkül csinált
185 milliós profitot egy cég
Az Európa Ázsia Kft.-nél tavalyi bevételként 16,9 milliárd
forintot számoltak el, miközben az előző évben csupán
276 millió folyt be a kasszába.

D

olgozók nélkül bonyolított le hatalmas lélegeztetőgépes üzletet
az Európa Ázsia Kft., mely az
Mfor.hu szerint szeptember
végén tette közzé éves beszámolóját – írta a HVG. A dokumentumból az látszik a portál
szerint, hogy a vállalat értékesítésből származó bevételként 16,9 milliárd forintot számolt el tavaly, ami kiugróan
magas: az azt megelőző évben ugyanis csupán 276 millió folyt be a kasszába. Egy év
alatt 61-szeresére nőtt a cég
bevétele.
A 16,9 milliárdos összbevétellel szemben 16,5 milliárdos anyagjellegű ráfordítást
számolt el az Európa Ázsia,
ami szintén igen magas: egy
évvel ezelőtt ezen a soron
még 256 millió szerepelt. A
lap itt hozzáteszi, hogy bár
bővebb részletezés nincs sem

Egy év alatt a 61-szeresére, 16,9 milliárd forintra nőtt a
lélegeztetőgépeket beszerző egyik cég árbevétele. Fotónk
illusztráció: MTI
az eredménybeszámolóban,
sem a kiegészítő mellékletben, az mégis tudható, hogy
a növekedés az eladott áruk
beszerzési értéke sornak köszönhető.
Részben azért, mert a
magyar államnak eladott
lélegeztetőgépeket meg kellett vennie a cégnek, ami
anyagjellegű ráfordításként
értelmezhető, másrészt a lélegeztetőgép-bizniszben érintett cégek beszámolójában is
ugyanez a megugrás figyelhető meg – írták.
A cég tavalyi gazdálkodásából az is látszik, hogy ezt a
hatalmas üzletet alkalmazott

nélkül bonyolították le. Az
Európa Ázsiának ugyanakkor évek óta nincs egyetlen
dolgozója sem, amit onnan is
tudni, hogy a kiegészítő melléklet vonatkozó táblázatát
gyakorlatilag kihúzták. A cikkben az is olvasható még, hogy
üzemi szinten jelentősen nőtt
a cég nyeresége, ugyanis a
korábbi 19,3 millió után tavaly 271 milliót mutattak ki.
A pénzügyi műveleteken elért
55 milliós veszteség, valamint a 30 milliós adófizetési
kötelezettség elszámolása
után pedig 184,9 millió forint
tiszta profit maradt 2020 végén.
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Egymilliárd forintból
újult meg a Szeged Plaza
– Szükség volt a pláza korszerűsítésére, ez vezette a
tulajdonosokat. Minden ingatlan esetében időről időre eljön az a pillanat, amikor
a tulajdonosok a felújítás
mellett döntenek – mondta köszöntőjében Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A Szeged Plaza esetében a végeredmény magáért beszél. A modern kor
igényeinek megfelelően újult
meg az épület. A város kereskedelmében verseny van,
ami jó a fogyasztóknak, és a
szegedieket szolgálja – üdvözölte a pláza megújítását
Nagy Sándor, aki reményét
fejezte ki, hogy ennek a versenynek csak nyertesei lesznek, legyenek azok az üzletek és a vásárlók.
Megújult a mintegy 18
ezer négyzetméternyi belső
tér, alapos rekonstrukción

esett át a 400 férőhelyes
mélygarázs, új, a korábbinál
sokkal modernebb és tetszetősebb külsőt kapott a pláza
külső homlokzata. Mindez
hozzávetőlegesen egymilliárd forintba került.
A nagyobbrészt magyar
tulajdonban álló Indotek
Group hazánkban közel
negyven kereskedelmi egységet működtet, köztük tizennyolc plázát. Pintyőke
Marcell, a cégcsoport marketingvezetője elmondta: a
Szeged Plazában jelenleg
ötven bérlő szolgálja ki a vásárlókat, ezek száma az elmúlt két évben növekedett,
és mint kiderült: újabb üzletek nyitásával számolnak a
jövőben. Reményét fejezte
ki, hogy a megújuló pláza
nem kizárólag bevásárló-,
hanem
szórakoztatóközpontja is lesz Szegednek.

Botka László: Órabérért
gyűjtik a Fidesznek
az aláírásokat Szegeden
Órabérben dolgoznak Szegeden a Fidesz aláírásgyűjtő aktivistái – írta Botka László a Facebook-oldalán.

SZ

eged polgármestere a november 13-i bejegyzésében azt írta a közösségi oldalán: „Ma délben becsöngetett hozzám egy fiatal nő azzal,
hogy Bartók Csabának és a Fidesznek gyűjtenek aláírást. A
kapu videótelefonján beszéltünk, csak én láttam őt. Ennyit a
Kubatov-listáról! Azt mondtam a fiatal lánynak: rossz helyre
csengetett, ugye órabérben fizetik, és nem teljesítmény alapon, mert akkor Szegeden nagyon megjárja, nem lesz pénze.
A diákmunkás lány hangosan felnevetett, csak órabérre vállaltam – válaszolta. Azt mondtam neki, hogy jó munkát kívánok! Itt tartunk! Ennél csak feljebb van!”
Az MSZP már október elején is hasonló dolgokról számolt
be – írta a Telex. A párt szerint Győrben hirdetésben keresték az aláírásgyűjtésre az embereket, akiknek 1200 forintos
órabért fizettek azért, hogy bekopogtassanak az adatbázisukban szereplők otthonába, és aláírattassák a lakossággal
a Stop Gyurcsány! petíciót. Az MSZP erről videókat is közzétett. A győri Fidesz akkor egy rövid közleményben tagadta,
hogy szerződésben állnának a történet szereplőivel, illetve
azt írták, nincs tudomásuk róla, hogy fizetést kapnának az
aktivisták a kampányért.

Kovács Tamás: Senki sem
maradhat segítség nélkül
Elismeréseket adtak át a szociális munka napján
Folytatás az 1. oldalról
Kovács Tamás az elmúlt évek
fejlesztéseit sorolva elmondta: saját és uniós forrásból
sorra újította meg a város a
szociális intézményeit: korszerűsítette bölcsődéit és idősklubjait. Szerinte így lehet Szegednek a legnagyobb, legjobban szervezett és legaktívabb
idős közössége az egész országban. A hajléktalanellátás fejlesztése kapcsán, amit
a Máltai Szeretetszolgálattal
együttműködve végez a város,
azt hangsúlyozta: senki sem
maradhat segítség nélkül.
– Számunkra a szolidaritás és a gondoskodás nem
csak üres szlogen, az elmúlt
hét évben a kormányzati
megszorítások ellenére közel
6 milliárd forintot költöttünk
szociális intézményrendszerünk fejlesztésére – mondta
az alpolgármester, aki megköszönte a szociális területen
dolgozók munkáját és átadta
az elismeréseket.
Szociális munkáért díjat
kapott:
• az időskori aktivitás
megőrzéséért, valamint az
idősek ápolása, gondozása
terén végzett kiemelkedő
szakmai munkája elisme-

Díjazottak és díjátadók (balról jobbra): Novkov Veszelinka, a polgármesteri hivatal humán
közszolgálati iroda vezetője, Karalyosné Czuth Zsuzsanna, Kondé Ágnes, Zsóri Margit,
Gyuriczáné Botka Emőke, a Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány elnöke, Király Sándorné,
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központjának igazgatója, Szűcs Péter, Kovács Tamás
alpolgármester, Rácz Andrásné és Meszlényiné Szabó Andrea. Fotó: Iványi Aurél
réseként Karalyosné Czuth
Zsuzsanna, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény Acél utcai telephelyének osztályvezető ápolója,
• a szociális területen
végzett áldozatos, példamutató tevékenységéért Kondé
Ágnes, a Szegedi Görögkatolikus Parókia Szent Rozália
Szolgálat intézményvezetője,
• a bölcsődei ellátásban
négy évtizeden át végzett,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Zsóri Margit, SZMJVÖ
Bölcsődéi és Gyermekjóléti
Központja Csillag téri bölcsődéjének vezetője,

• valamint a fogyatékos
gyermekek, felnőttek és
családjaik számára nyújtott
több évtizedes kiemelkedő
munkájáért Szűcs Péter, a
Csongrád-Csanád
Megyei
Dr. Waltner Károly Otthon
intézményvezető igazgató
főorvosa.
Hat éve alapította a Dr.
Bontovics Erzsébet-díjat a
Bölcsődék Igazgatósága és
a „Tipegő” Szegedi Bölcsődei Alapítvány. Az alapítók
célja, hogy méltó emléket állítsanak az intézmény egykori igazgató főorvosának, őrizzék szellemiségét, és a róla
elnevezett szakmai díjjal
kitüntessék az intézmény-

ben kimagasló teljesítményt
nyújtó szakembereket.
Idén a Dr. Bontovics Erzsébet-díjat Rácz Andrásné,
az Agyagos Utcai Bölcsőde
vezetője kapta, aki harminc
éve dolgozik a bölcsődei ellátásban. Munkáját rendkívüli elhivatottsággal, folytonos szakmai megújulással
végzi.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara a szociális munka napja alkalmából elismerő oklevelet adományozott szakmai munkája
elismeréseként Meszlényiné
Szabó Andreának, a Krisztusban Hívő Nazarénus Otthon vezető ápolójának.
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Vélemény

Csökkentett benzinár?
Jó, de nem jó

E

gyfelől bár nincs autóm, pontosan értem, milyen közvetlen és közvetett károk mérséklésére volt muszáj
egyes üzemanyagtípusoknak árplafont szabni. Másfelől pedig a választások előtt fél évvel, egy tempóhátrányban
focizó ellenzékkel szemben szinte kötelező egy ilyen döntést
meghozni – mármint kampány- és hatalomtechnikai szempontokból. Harmadrészt pedig kifejezetten sánta lesz a cigaretta-hasonlat, amit használni fogok, de több okból mégis találónak gondolom. Mert: ha helyesen akarunk eljárni,
akkor a benzinnel, illetve dízelüzemanyaggal működő autók
használatára stratégiailag ugyanúgy kellene tekintenünk,
mint a dohányzásra. Igen, érdemi különbség, hogy a cigi kizárólag egyetlen, egyértelműen egészségkárosító funkcióval
bír, míg az autóvezetésnek lehet hasznos-magasztos célja
is, például életmentés vagy áruszállítás.
Vannak viszont fontos párhuzamosságok. Kezdve azzal,
hogy bármennyire is fejlődik a technika, bárhova jut a tudomány mindenféle szűrőkkel, egy szegedi polgár szívesebben
nyit úgy ablakot, ha azzal nem a közlekedés okozta szmog
jön be a szobába, sem a lent dohányzók füstje. Egyszerűen nem is lehet más cél, mint hogy idővel semmilyen efféle
káros égéstermék ne kerüljön a levegőbe, pláne az „ártatlanok”, a passzív szmog- és dohányszagolók tüdejébe. Erre
kell törekedni. Hasonló a gond ugyanakkor, hogy idehaza
a GDP fontos szelete az autógyártás és a dohányipar, de a
gyártás során is jelentős környezetterheléssel. Szintén költségvetési szempont, hogy érdemi forgalmat bonyolítanak
a trafikok, és mindkét terméktípus adótartalma is magas,
jelentékeny költségvetési hozzájárulást eredményezve. Ezeket holnap és egyben csak egy önakasztásra készülő, elmebeteg kormány rúgná ki sámliként maga alól.
Végül pedig mindkettő egy szükségszerűen torz szocializáció okozta életmóddeficit része. A dohányzás és az
autófüggőség is. Előbbire gyakran a kortárs környezet visz
rá, utóbbit pedig az a hülye helyzet erőszakolja ki, miszerint ebben az országban tényleg lutri magunkat a távolsági
tömegközlekedésre bízni. Mint minap, amikor állok Zugló
vasútállomáson, és egyszer csak kiderül, hogy persze, megy
az Aranyhomok Intercity Szegedre, megy, csak nem a fővárosból, hanem Ceglédről. Valami gebasz okán. Oké, és hogy
jussak el Ceglédre hirtelen? Hisz nem jön a vonat, amivel
elmehetnék oda, ahol a vonat van, ami nem jött, amivel mehetnék, ugye. Megszoktam már, hogy a saját nevemet mindenféle csúnya kontextusban emlegetik, de most először
ragadtattam magamat is arra, hogy no de azt a jó büdös
ceglédi…. teringettét.
Mindezzel együtt is: autómentes, de legalábbis autószegény jövőben kéne gondolkodnunk. Úgy, hogy a maradéknak se legyen kipufogója, és különösebb zaja sem. Azon
kellene dolgoznunk, hogy meghaladjuk a városi dugókat,
a kormos házfalakat, a visszhangzó motorbőgést. Az pedig
könnyen belátható, hogy pont a ciginél használt két ritkító
eszköz, miszerint egyre kevesebb helyen lehet használni, és
egyre drágább, bizony az autózásnál is működne. Tiltsuk ki
legalább a nem elektromos autókat a városok belső, egyre
nagyobb részéből, biztosítva ugyanakkor kint a megfelelő
parkolást, bent pedig a lehető legjobb tömegközlekedést!
Végül pedig, igen, kerüljön annyiba a benzin, és legyen egyúttal annyival olcsóbb a vonatjegy, és olyan magas színvonalú általában a tömegközlekedés, hogy egy mérlegelésnél
utóbbi legyen egyre többször a győztes.
Ha sikeresek vagyunk, akkor 20-30 év múlva benzines
autót vezetni drága és ritka passzió lesz, amolyan úri huncutság, fizetős hobbi, amihez szükségszerűen egy drága
üzemanyagár fog társulni. Szóval igen, értem, miért fontos
most letörni a benzin árát, de ettől még ne felejtsük el: olyan
világ a cél, ahol igenis drága, és okkal drága minden, amit
egy füstös gépbe töltünk.
Ceglédi Zoltán
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Szeged az ünnepek alatt is segít
a nehéz helyzetben lévő családokon
Bár a kormány több mint tízmilliárd forintot vont el Szegedtől a járványhelyzetben,
az önkormányzat egyetlen
fillérrel sem csökkentette a
szociális kiadásait. A város
az ünnepek alatt is segít
a legnehezebb helyzetben
lévő családokon.

A

z önkormányzat 2109
tartósélelmiszer-csomagot oszt ki szociális és egészségügyi okokból
rászoruló családoknak, amiket december elején szállítanak ki. Idén is a területtel
foglalkozó szervezetek – Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, a Senior Center, a
Fogyatékkal Élők és Betegek
Érdekvédelmi Szervezeteinek
Fóruma, a Szegedi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat,
a Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete, gyermekvédelmi
szervezetek és több más civil
szervezet – tehettek javaslatot a támogatottakra.
A város idén összesen
462 háztartásba szállított,
szállít egy-egy kaloda hasított
szociális tűzifát, amire pályázniuk kellett a rászorulóknak.
Ünnepi műsorral várnak
decemberben a városháza
dísztermében 350 rászoruló

Toledói karácsony a városházán. Idén száz rászoruló szegedi gyermek ünnepét teszi szebbé az amerikai testvérváros. Archív fotó: Szabó Luca
gyermeket, akik közel 10 ezer
forint értékű ajándékcsomagot kapnak. A gyerekeket a
helyi tanárok és segítő szervezetek segítségével választották ki annak érdekében, hogy
a leginkább segítségre szoru-

lók lehessenek ott a rendezvényen. A téli szünet hét munkanapján – hasonlóan a nyári
és az őszi szünethez – meleg
ebédet biztosít az önkormányzat a rászoruló gyerekeknek,
ezúttal 820 főnek. Ők azok,

Csokigyűjtés
A kórházban fekvő és rászoruló gyerekeknek gyűjtenek csokit a szegedi bohócdoktorok. A csokiadományokat december 17-ig 9 és 17 óra között várják a
Karitáció Alapítvány irodájába (Szeged, Kálvária tér
31.). Ide akár csomagként is lehet küldeni csokit. Kérik, hogy a csoki mellé mindenki adjon egy szép üzenetet, vagy akár rajzot, verset, amit az édesség mellé
tesznek majd a gyerekeknek. Bővebb információ a
+36-30/682-20-44-es telefonszámon vagy az info@
karitacio.hu címen.

Bátor kiállásáért díjazták
a szegedi Boldogkői Zsoltot

Ígérem, amíg bírom, nem adom fel – írta Boldogkői Zsolt
(képünkön), aki a kezdetektől kiállt a koronavírus-oltás
mellett. A szegedi molekuláris biológus Közösségért díjat
kapott a Magyar Orvosi Kamarától.

A

koronavírus elleni oltás fontosságát a kezdetektől fogva rendszeresen hangsúlyozó szegedi molekuláris biológus,
Boldogkői Zsolt kapja idén
a Magyar Orvosi Kamara Közösségért díját. Ebben a díjban azok részesülhetnek,

akik valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorságukkal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében,
vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét
azokra a hibákra, amelyek

a gyógyítást akadályozzák,
vagy rontják annak hatékonyságát; hosszabb időn át
aktívan segítették a Magyar
Orvosi Kamara hatékonyabb
működését, akár kamarai
munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri,
de jelentős segítséget nyújtottak ebben; közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.
„Szavakba sem tudom
önteni, amit érzek. Köszönöm az orvoskollégáknak.
Ígérem, amíg bírom, nem
adom fel” – írta a kitüntetés
kapcsán a közösségi oldalán
a szegedi molekuláris biológus, aki halálos fenyegetéseket is kapott már az elmúlt
időszakban, amiért kiállt a
koronavírus-oltás mellett.

akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak.
A Klauzál téren, a város
karácsonyfájánál
a
Szent-Györgyi Albert Rotary
Club huszonöt családnak ad
át ajándékot idén is, ezt a
rendezvényt is támogatja az
önkormányzat. Idén is megtartják a Toledói karácsonyt,
itt száz rászoruló gyerek
ünnepét teszik szebbé az
amerikai testvérváros civiljei.
Idén közel egymillió forint értékben vásároltak játékokat.
A városatyák saját képviselői
alapjukból is rendszeresen
segítik a rászorulókat. A járvány idején többen tisztasági
és élelmiszercsomagot osztottak.

514 diákot támogat
az önkormányzat

N

emrégiben döntött az önkormányzat oktatási támogatási keretének felosztásáról a közgyűlés kulturális, oktatási, idegenforgalmi és ifjúsági bizottsága. A 9,6 millió
forintos városi keretre a helyi óvodák, általános és középiskolák
nyújthattak be pályázatot. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára kérhettek támogatást,
így biztosítva számukra a térítésmentes részvételt a város kulturális és közművelődési intézményeibe. Összesen 26 intézmény
514 diákja kapott fejenként 15 ezer forintos támogatást. Kozma József bizottsági elnök elmondta: a tavalyi 10 ezer forintos
támogatási összeget idén 15 ezer forintra emelték fel.
A kulturális támogatási keret fel nem használt összegére
kiírt pályázatról is döntött a bizottság. Erre a célra 13 millió forintot különített el a város az idei költségvetésében. A jelentkezők a 4,5 millió forint maradványösszegre adhattak be pályázatot. A szabályok szerint 50–400 ezer forint közötti támogatást
osztott ki a bizottság. A benyújtott 24 pályázatból hetet nem
támogatott a bizottság, akadt köztük olyan is, amely a hiánypótlási felszólításnak nem tett eleget. Az elutasított pályázatok
mindegyike egy azonos címre bejelentett szövetség, egyesület
és alapítvány volt.

Első alkalommal rendeztek Petőfitelepen Szent Márton-napi lámpás felvonulást. Aki lámpa nélkül jött, készíthetett magának egyet a felvonulás előtt a művelődési
házban. A szervezők libazsíros kenyérrel és teával látták
vendégül a résztvevőket. Fotó: Szabó Luca

Karikó Katalin ott adott elő,
ahol korábban Churchill
üzletemberekig. A fentieken
túl olyan személyeket fogadott
már vendégként a szabad eszmecsere egyedülálló fóruma,
mint Theodore Roosevelt és a
Dalai Láma, Judi Dench, Harrison Ford és Roger Moore, valamint Bill Gates és John May-

Karikó Katalin a Cambridge-i Egyetemen.

A

szólásszabadság kiemelkedő fórumaként
számontartott és a világ legrégebbi és leghíresebb
értelmiségi vitatársaságában,
a Cambridge Unionban tartott előadást Karikó Katalin
biokémikus. Erről a Twitterén
számolt be Szeged város díszpolgára. „Előadást tartottam
a 2021-es Professor Hawking
Ösztöndíj keretében a Cambridge Unionban, ahol Stephen
Hawking, Winston Churchill és

sok-sok más fontos személyiség mondott már beszédet.
Fel vagyok dobva, meg vagyok
hatódva és megtisztelve érzem magam” – írta.
A Cambridge Union 1815
óta létezik a Cambridge-i
Egyetemen. Azóta biztosítanak lehetőséget a cambridge-i
hallgatóknak arra, hogy találkozzanak és beszélgessenek
a világunkat formáló emberekkel – a politikusoktól a tudósokon és művészeken át az

A Cambridge Unionban olyanok adtak
elő korábban, mint
Theodore
Roosevelt, Stephen Hawking, a Dalai Láma,
Bill Gates vagy Harrison Ford.
nard Keynes. Kivételes hely,
amelynek vendégkatedráján
legutóbb az mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, Karikó Katalin
biokémikus, Szeged város
díszpolgára adott elő.
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Véget ér a SASMob, de Szeged folytatja
Jövőre 10 millió forintos alapot hoz létre a város a fenntartható közlekedés támogatására
Szeged önkormányzata összefogott a SASMob-projektben
a városban működő cégekkel azért, hogy ösztönözzék a
munkavállalóikat arra, hogy válasszák a munkába járáshoz a közösségi közlekedést vagy a kerékpárt.
2017-ben kezdődött és
2022 januárjában ér véget
a SASMob-projekt, aminek
az indulásakor csak annyit
lehetett tudni, jó lenne, ha
a megállapodást aláíró cégeknek sikerülne elérniük a
munkavállalóiknál, hogy minél kevesebbet használják
az autóikat, és minél tudatosabban, zöldebb módon közlekedjenek. Mára kijelenthető: a SASMob-projektben
sokkal több mindent elértek
a résztvevők, mint azt remélni lehetett.
– Annak idején azért
pályáztunk az Európai Uniónál, mert azt gondoltuk,
Szegeden már akkor rendelkezésre állt az a közösségi
közlekedési
infrastruktúra, amely mentén el lehet
kezdeni ezt a programot.

Már akkor is folyamatosan
fejlesztettük a kerékpárút-hálózatot, költöttünk a
gyalogos felületek modernizálására – mondta a projekt

Ez volt az első magyar program, amely
közvetlen uniós támogatást kapott az
Urban
Innovative
Actions
pályázati
forrásból.

– A munkavállalók elégedettsége szempontjából fontos, hogyan tudnak eljutni a
munkahelyükre. Összejött
egy konzorcium, aminek jelentős szereplője a Szegedi
Tudományegyetem. A gazdaságtudományi kar a szakmai
munkában, az informatikai
intézet pedig az okos szenzorok fejlesztésében vállalt
jelentős szerepet. A csatlakozó cégeknél felmérések
készültek a mobilitási szokásokról, amelyek alapján

Fontos része volt a projektnek a kutatás-fejlesztés,
ami elsősorban a forgalomszámlálás szempontjából jelentős. Az első szenzorokat
a Belvárosi hídra telepítették, de ma már egyre több
SZKT-járművön képesek valós időben utast számlálni,
sőt arra is vannak adatsorok, hogy hogyan használjuk
a közösségi közlekedési járműveket:
• melyek a forgalmasabb megállók,

első magyar program, amely
közvetlen uniós támogatást
kapott az Urban Innovative
Actions pályázati forrásból.
Papíron ugyan most véget
ért a projekt, de folytatódik a szenzorok fejlesztése,
és a részt vevő cégekkel
az együttműködés. Ezért is
döntött úgy az önkormányzat, hogy 2022-től egy 10

zárókonferenciáján
Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester. Szeged önkormányzata összefogott azokkal a városi munkáltatókkal,
amelyekről úgy gondolták,
fontos lehet nekik, hogy a
dolgozóik fenntartható módon közlekedjenek.
Szegeden az utazások 71 százaléka környezetbarát módon történik.
különböző intézkedéseket
vezettek be, fejlesztéseket
végeztek:
• biciklitárolók,
• szervizpontok épültek
a cégeken belül,
• a Picknél pedig jegyautomatát is telepítettek, hogy
minél könnyebben tudják
megvenni a dolgozók a bérletet.

Bringás reggeli.

Visszakapják az Oskola utcát
a biciklisek és az autósok
A tervezettnél korábban elkészült az úttest burkolata
az Oskola utcán. November
20., szombat délutántól vis�szakapják az autósok és a
kerékpárosok. Új közlekedési rend és új jelzőlámparendszer működik, amit a következő hetekben felmerülő
tapasztalatok alapján még
finomhangolnak.

E

lkészült az Oskola utcán
az úttest a Somogyi utca
és a Híd utca között. Ezzel az úttest forgalomba helyezésének határideje teljesül,
a járdák burkolatépítése és a
kapcsolódó munkák folytatódnak, a projekttel érintett terület teljes felújítása a terveknek megfelelően jövő nyárra
készül el. Az ideiglenes gya-

logosközlekedés az elkészült
burkolatalapon biztosított a
járdákon.
Elkészült a Belvárosi
hídfőben a csomópont az új
jelzőlámparendszerrel, melyet a következő hetekben
felmerülő tapasztalatok alapján még finomhangolnak. A
színházi körforgalomban és a
Stefánián továbbra is dolgozik
a kivitelező.
A biztonságosabb közlekedés érdekében a Dóm
tértől az Oskola utcán és a
Stefánián egyelőre a Vár utcáig két oldalon, irányhelyesen
haladhatnak a kerékpárosok.
A kerékpáros terelőutak megszűnnek. Az Oskola utcából
a gépjárművek jobbra kanyarodva közvetlenül hajthatnak
fel a hídra.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester nyilatkozik
a sajtónak a SASMob-projekt zárókonferenciáján. Fotók:
Iványi Aurél

A Belvárosi hídra egyelőre ideiglenesen a Deák Ferenc utca felől balra továbbra is fel lehet hajtani addig,
amíg a színházi körforgalom
el nem készül, várhatóan
december közepéig. Emellett a végleges forgalmi rend
szerint a Stefániáról is balra
kanyarodva közvetlenül elérhető a híd.
Figyelmet igényel a Híd
utca–Kelemen utca kereszteződése is: a nagyposta elől
balra a Belvárosi hídra kanyarodó kerékpárosok elindulhatnak a zöld jelzésre, DE a kerékpárosokat megállító lámpa
piros jelzésére a sárga felfestésnél megállva el kell engedniük a villamost. Bővebb
tájékoztatás a www.megujul.
szeged.hu oldalon.

• mikor, melyiknél szállunk le vagy fel többet, többször a járművekre,
• mikor, hol szállunk át
egyik járatról a másikra.
E program részeként
hirdettek gyerekeknek rajzpályázatot, és nekik épült
KRESZ-park a Kodály téren.
A SASMob-projekt azért is
jelentős, mert ez volt az

millió forintos városi alapot
hoz létre, melyből a városi
mobilitást fenntartható módon segítő munkavállalókat
támogatják. Cégek pályázhatnak arra, hogy még több
helyen legyen kerékpártároló, jegyvásárlási lehetőség,
valamint vállalati célra használható roller.
Garai Szakács László

Kiváltották az autós közlekedést
Erdei Ágnes, az evosoft Hungary Kft. szegedi telephelyének vezetője elmondta, korábban sosem gondolta
volna, hogy a cége kerékpár- és elektromosroller-flottát üzemeltet majd. – Nagyon sok segítséget kaptunk
az önkormányzattól és a partnercégektől a projektben,
amiben különböző cégek álltak össze, de a törekvés
ugyanaz volt: fenntartható mobilitásra ösztönözzük a
munkavállalóinkat. A kerékpárjaink és rollerjeink tényleg érdemben kiváltották az autós közlekedés egy részét – mondta Erdei Ágnes.
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Dékány Imre: Idegyökereztem. Szeged-párti vagyok
A Szegedért Alapítvány fődíjasának két témája a gyógyszer és a kőolaj
Dékány Imre 1946-ban született Szegeden, a Radnóti
Miklós Gimnáziumban érettségizett, felsőfokú tanulmányait a JATE Természettudományi Karának vegyész szakán
végezte. Egyetemi vegyész oklevelet szerzett, 1972-ben
lett egyetemi doktor, majd kandidátus, és 1989-ben védte
meg akadémiai nagydoktori disszertációját. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, munkásságát többek
között Széchenyi- és Jedlik Ányos-díjjal ismerték el. Idén
elnyerte a Szegedért Alapítvány fődíját.
− Bár sokfelé kutatott a világban, ajánlatokkal is keresték más városokból,
más egyetemekről, mégis hű maradt Szegedhez, a
szülővárosához.
− Szegeden születtem
1946 decemberében, és
Felsővároson jártam a Dózsa György Általános Iskolába, ami akkoriban tiszta
fiúiskola volt. 1956. október
24-én a tanítási szünet az
iskolában ért, hazaküldtek
bennünket.
Zongoraórára
azonban jártam, a mai Kőrösy szakgimnázium épületébe. Egyik nap véletlenül
éppen abban az időpontban mentem órára, amikor
ledöntötték a sajtóházzal
szembeni Lenin–Sztálin páros szobrot. Egy hatalmas,
erős traktorral távolították el
a szobrot, amelyet úgy hívtak
akkoriban, hogy Sztalinyec.
Úgy tíz-tizenöt gyerek végignézte az egészet, köztük én
is. Novemberben aztán jöttek a szovjet csapatok. Nem
tudom, hányadikán megint
zongoraórára tartottam, amikor iszonyatos csörömpölésre lettem figyelmes. A Stefánián, a színház előtt vonultak
az orosz tankok. A hídon át
érkeztek, és a Kossuth Lajos
sugárútra tartottak, onnan föl
az ötös útra. Mentek Pestre.
Emlékszem, a kanyart, ahol
most a körforgalom van a
Stefánián, a tankok egész
egyszerűen levágták. Ezáltal a terméskőből készített
útpadka teljesen lekopott,
gyakorlatilag ott eltűnt, a
Kossuth Lajos sugárút kockakövei pedig, mert akkor
még kockaköves út volt, kifényesedtek a lánctalpaktól.
− Ez meghatározó élmény lehetett, gondolom.
− Hogyne! Amint az is,
hogy olyan új tanárokat kaptunk, akik korábban nem
tanítottak az iskolában. Tudniillik fiatal tanársegédeket,
mert részt vettek az 56-os
tüntetésen, azonnal kirúgtak, mondván, itt, az egyetemen nem lehet rombolni.
Ha elmehettek általános

iskolai tanárnak, örültek,
hogy megúszták azzal. Így
került az iskolába Fenyvesi István, aki később, vis�szatérve az egyetemre, a
szláv tanszék vezetője lett.
A személye azért lényeges,
mert nem kerültem volna
egyetemre, ha nem ő az osztályfőnököm. Nyolcadikos
koromban gépésztechnikus
akartam lenni. Izgattak a
műszaki-technikai dolgok.
Egy családlátogatás alkalmával azonban Fenyvesi tanár úr azt mondta, ennek a

Most van egy olyan
programunk, amelyben kétmilliárdos
fejlesztést hajtunk
végre, amelynek révén máris több hallgatónknak
állást
tudtunk biztosítani,
s a Science parkban, az ELI mellett
fölépül majd egy
anyagtudományokkal foglalkozó kutatóközpont is.
gyereknek gimnáziumba kell
mennie, s mikor a szüleim
kérdezték, hogy miért, mit
kezd majd az érettségivel,
azt felelte, azért, mert azzal
tud majd egyetemre menni.
Így kerültem a Radnótiba.
Ezek sarokpontok voltak
az életemben. A Radnóti
egy fantasztikusan jó iskola
volt, országosan is az első
tíz gimnázium egyike, onnan könnyű volt eljutni az
egyetemre. Így jött aztán a
kémia. A vegyész szakra jelentkeztem, ahol az első két
évben, amíg az alaptárgyakat hallgattuk, gyakorlatilag
nem kellett tanulnom. Olyan
jó volt a fizikatanárom, Bábiczky Edéné, hogy számos
dolgot tudtam már, amit az
első két esztendőben kellett
volna megtanulnom.
− Miért éppen a vegyészet mellett döntött?
− Mert a fizika meg a
kémia érdekelt. De fizikára
nem akartam menni, mert

Dolgoztam viszonylag sokat például Münchenben, de véglegesen Szegedről elmenni sosem akartam – mondta Dékány
Imre. Fotó: Iványi Aurél
ott nagyon kemény a matematika, s abban nem éreztem magam annyira jónak,
viszont a preparatív munkák
érdekeltek. Már hetedik osztályos koromban otthon, a
műhelyben kémiai kísérleteket végeztem. Természetesen néhány robbanásos
reakciót kipróbáltam. Tanultuk, hogy cink segítségével
hogyan lehet sósavból hidrogént fejleszteni, hát én azon
nyomban hidrogént fejlesztettem. Ilyenkor durranógáz
keletkezik, ami föl is robbant. A kis cső, amely kék
lánggal égett, kirepült, beleállt a plafonba, s benne is
maradt. Azért nem sérültem
meg, mert nem fölé hajoltam, hanem kicsit hátrébb.
− Miként alakult az
egyetemi pályája?
− Az egyetemen a laborokban az oktatók nagyon
figyelték, ki hogyan teljesít,
dolgozik a laborgyakorlaton.
Aki rendesen, precízen végezte a munkáját, azt elhívták tudományos diákkörbe.
Én a diákköri munkát 1964ben kezdtem, különböző
tanszékeken dolgoztam. A
Kolloidkémia Tanszéken volt
egy tanárom, Sipos Sándor,
aki megmutatott egy nagyon
korszerű, nagyon drága műszert, amelyből az egész
országban, mondjuk, kettő
vagy három darab lehetett.

Úgy hívták, hogy ultracentrifuga – no, ez a műszer
megfogott, tudtam, hogy ezzel nekem dolgoznom kell!
Így kerültem a Kolloidkémia
Tanszék diákkörébe, s végül
ott írtam a diplomamunkámat is. Szerencsére éppen
akkoriban hoztak létre az
egyetemen a fiataloknak egy
kétéves gyakornoki ösztöndíjat, így lettem egyetemi gyakornok, elkezdtem oktatni
és kutatni. És azt mondtam,
ezt bizony érdemes csinálni,
mert ennek óriási előnyei
vannak.
Tulajdonképpen
sokkal szabadabban kutathat egy egyetemi ember,
mint az, aki az iparban vagy
kutatócégeknél dolgozik.
− Hívták többször, többfelé.
− Igen, és dolgoztam viszonylag sokat például Münchenben, de véglegesen
Szegedről elmenni sosem
akartam, pedig hívtak az
ELTE-re és a BME-re is több
alkalommal, tanszékvezetőnek is. Nem bántam meg,
hogy Szegeden maradtam. A
másik érv, hogy a család is
Szegedhez kötődött mindig.
Apai ágon balástyaiak vagyunk, a rokonság egy része
még mindig Balástyán és
Kisteleken él. Mondhatom,
hogy idegyökereztem. Szeged-párti vagyok.
− Manapság nemcsak

az ipar elszívóereje nagy, de
sajnos a hallgatók is egyre
kevesebben választják a
természettudományokat.
Pedig vannak itt komoly,
nagy beruházások, amelyek
jövőt, perspektívát biztosítanak. Elég, ha csak az ELIre utalunk.
− Most van egy olyan
programunk, amelyben kétmilliárdos fejlesztést hajtunk végre, amelynek révén
máris több hallgatónknak
állást tudtunk biztosítani, s
a Science parkban, az ELI
mellett fölépül majd egy
anyagtudományokkal foglalkozó kutatóközpont is. Ez
is egyfajta perspektíva, jövőkép, amelyet meg tudunk
mutatni a fiataloknak, hogy
lám, érdemes vegyésznek
tanulni, mert jó fizetésű, jó
állása lehet annak, aki beleteszi a munkát… Palkovics miniszter úr sokat tett
azért, hogy ez a beruházás,
fejlesztés ide kerüljön. Ráadásul ez nekem különösen
szerencsésen jött össze, hiszen harminc éve dolgozom
együtt a MOL-lal, egy csomó
szabadalmam kötődik ehhez az együttműködéshez.
Kutatóként nekem két témám volt: gyógyszer és olaj.
− Számos kitüntetés
birtokosa, köztük a Széchenyi-díjé, de a Jedlik
Ányos-díjat éppen Karikó

Katalinnal vehette át a nyár
folyamán. Most a Szegedért
Alapítvány fődíját érdemelte ki. Hol helyezkedik el ez
a kitüntetés a többihez képest?
− Mivelhogy ez végső
soron a város díja, legalább
annyira értékes számomra,
mint a Széchenyi-díj, amely
a legmagasabb tudományos
kitüntetés Magyarországon.
Megmondom őszintén, nem
is számítottam erre. Nem is
tudom, hogy miként történt
a fölterjesztés, mindenesetre sikerült nagy titokban tartani. Van egy olyan mondás,
hogy senki sem próféta a saját hazájában. Nos, ez általában igaz. Szegeden és az én
esetemben talán nem…
Bene Zoltán
A teljes interjú a Szeged folyóirat 2021. októberi számában olvasható.

Fotópályázat
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Észrevették a titkot
a részletekben
Szeged legszebb palotáit fotózták, ahogy eddig senki
A palotás Szeged fotósait díjazta az IKV Zrt. negyedik alkalommal. Szeged legszebb épületeiről vártak képeket,
hatvan pályamű érkezett. A legjobb alkotásokból szabadtéri kiállítás nyílt a Klauzál téren. Az alkotások november
24-éig láthatók.
– A beérkezett alkotások nekünk is, akik naponta találkozunk ezekkel az épületekkel, tudtak újat mutatni. Sok
apró részlet, amit a fotók
megmutatnak, rejtve marad
a mindennapokban előttünk
– mondta Csarnó Zsuzsánna, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Azért is született
ez a pályázat, hogy újszerű
látásmóddal hívják fel a figyelmet a társaság kezelésében lévő épületek szépségeire. Fotókkal üzenni: közös

kincseink ezek az épületek,
vigyázzunk rájuk. A pályázók a fotók elkészítése során az idén is huszonnégy
épület közül választhattak.
Az IKV fotóséták során tette
lehetővé az épületekbe való
bejutást, ezek mindegyike
az önkormányzati társaság
kezelésében van, ilyen például az Ungár–Mayer-palota a Kárász utca 16. szám
alatt, vagy a Gróf-palota a
Tisza Lajos körút 20. szám
alatt.

A pályázók három kategóriában nevezhettek maximum 3-3 fotóval. Az „A
titok a részletekben rejlik”,
valamint a „Fekete-fehérben kapd el a pillanatot!”
kategóriákat a korábbi években is meghirdették, idén
újdonság volt, hogy a téma
keretein belül fotótechnikai
eszközökkel, szoftverekkel
módosított
alkotásokkal
is lehetett pályázni. A három kategóriába beérkezett hatvan fotót szakmai
zsűri értékelte, aminek elnöke Dusha Béla szegedi
fotóművész, tagjai Kármán
Balázs fotográfus és Varsányi András építészmérnök
voltak.

Magány. Fotó: Husztik Dániel

Parafrázis 3. Fotó: Tóth-Piusz István
A díjátadás előtt Dusha
Béla, a zsűri elnöke elmondta, bár ez már a negyedik
ilyen pályázat, az alkotók
még mindig tudtak újat mutatni Szeged évszázados
épületeinek szépségeiről.

Virágom, virágom. Fotó: Lengyelné Domány Anikó

Hazafelé. Fotó: Domány Anikó

Kontraszt. Fotó: Szőnyi István

Az IKV idei épületfotó
pályázatára beküldött alkotásokat egy szabadtéri kiállítás keretén belül november
24-ig bárki megtekintheti a
Klauzál téren elhelyezett paravánokon.

Kategóriák
és győztesek
A titok a részletekben rejlik. I. helyezett:
Husztik Dániel – Magány. II. helyezett:
Dobronay-Fenyvessy
Orsolya – Felhőkarcoló. III. helyezett: Lengyelné Domány Anikó
– Virágom, virágom.
Fekete-fehérben
kapd el a pillanatot!
I. helyezett: Domonkos Sándor – Cím
nélkül. II. helyezett:
Dobronay-Fenyvessy
Orsolya – Leselkedő.
III. helyezett: Husztik Dániel – Egyszerű
csend. Fotótechnikai
eszközökkel, szoftverekkel módosított
fotók. I. helyezett:
Tóth-Piusz István –
Parafrázis 3. II. helyezett: Husztik Dániel
– A múlt. III. helyezett:
Szőnyi István – Kontraszt. Az IKV Zrt. különdíját Domány Anikó vehette át Hazafelé
című képéért.
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Játszva, szórakoztatva nevelik
a nézők generációit

Közösségi játékterünk
szórakoztató, miközben
hatékony, korhatár nélkül, óvodástól 99 éves
korig mindenki meríthet
belőle – mondta foglalkozásaikról Kállai Ákos
színházpedagógus.
Fotók: Szabó
Luca

Csak a szegedi kőszínház tartott a karantén alatt is online tantermi előadást
Kooperáló
elnevezéssel
színjátszóköröket és más
szórakoztató, játékos foglalkozásokat tart a Szegedi
Nemzeti Színház, hogy a különböző színpadi műfajokat
megszerettesse a következő generációval, azokat a
felnőtteket, akik pedig már
szeretik, még elkötelezettebbé tegye.
– A Kooperáló a Szegedi
Nemzeti Színház színházpedagógiai alkotóműhelye, ez
igazából egy kreatív alkotótér, ahol a színházpedagógiai módszertanra épülve különböző közösségi programokkal várom a fiatalokat és
a felnőtteket – mondta Kállai Ákos színházpedagógus.
A cél egyfelől a személyiségfejlesztés, közösségépítés,
és az is, hogy az emberek
gyakorolják a közös gondolkodást, hogy milyen együtt
alkotni olyan témák mentén,
amik a színházi előadáshoz

kapcsolódnak. Másfelől az
is cél, hogy az emberek közelebb kerüljenek a színházi
gondolkodásmódhoz, hogy
tudatosabb, a színházi kultúrát értőbb és azt formáló közösséggé és közönséggé váljanak.
– Vannak általános iskolásoknak és kamaszoknak szóló színjátszóköreink,
ezek év elejétől működnek,
beteltek. Van viszont felnőtteknek szóló közösségi játéktér is minden vasárnap
délután 5-től 7 óráig a színház próbatermében. Ezekre
a foglalkozásokra bármikor
bárki jöhet, akár csak egy
alkalomra is. A cél a kikapcsolódás, amit különböző
színházi gyakorlatok segítségével valósítunk meg. A
programon
egyetemisták
és szépkorúak is feltűnnek, akik zárkózottabbak,
és szeretnék gyakorolni a
kapcsolatteremtést. Viszont
vannak, akiket a színház

Bázis, a kamaszok alkotóműhelye.

érdekel, és a színházi gyakorlatok, de olyanok is eljönnek, akik csak szeretnék önfeledten jól érezni magukat,
játszani, nevetni egyet – tette hozzá a színházpedagógus. – Olyan koncentrációs
és energetizáló csapat- és
ritmusjátékokat, szituációs gyakorlatokat veszünk elő, amik nagyon
jól építik a közösség
dinamikáját, ugyanakkor a figyelmet is. Ezek
szórakoztatóak, miközben hatékonyan fejlesztik a személyiséget is;
korhatár nélkül, óvodástól 99 éves korig
mindenki meríthet
belőle.
A Hangadó elnevezésű
programjuk felkészítő és feldolgozó foglalkozásokat jelent a színház előadásaihoz.
Ezeket elsősorban iskolás
osztályoknak szánják, akik
jegyet váltanak egy előadásra, és ha kérik, vagy az
előadás előtt, vagy utána,
akár előtte és utána is kimennek az iskolába, és az
előadáshoz kapcsolódóan
játszanak, gondolkodnak,
beszélgetnek az adott témáról, az előadásról, annak tartalmi és formai sajátosságairól. Erre egész évben lehet
jelentkezni; tartanak ilyet az
1984-hez, a Sirályhoz, a Leonce és Lénához és A padláshoz is.

Egy személy – egy könyv
Szegeden divat az olvasás!
A Somogyi-könyvtár könyvajánló
sorozatában Balázs Alexandra, az
Európa Rádió Szeged vezető szerkesztője Karinthy Frigyes Capillária című művét ajánlja.

M

ár gyerekkoromban imádtam a könyveket, de leginkább azt, ahogyan Édesanyám mesélt. A mai napig előttem van, ahogy ültem mellette, és
olvasta nekem Marék Veronikától
a Kippkopp a hóban című mesét,
ez volt a nagy kedvenc, no meg a
Csipike, az óriás törpe. Nem voltunk gazdagok, sőt, de édesanyám
könyvre sosem sajnálta a pénzt.
Születésnap, mikulás, karácsony,
húsvét nem telhetett el könyv nélkül. Az irodalomhoz volt érzékem,
az iskolai ünnepségeken vagy be-

szédet mondtam, vagy szavaltam,
így amikor 18 évesen felvételizni
kellett, a magyar szakot jelöltem
meg.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar.
Életem legmeghatározóbb 4 évét
itt töltöttem. Itt találkoztam azzal
a két fantasztikus emberrel, tanárral, akik nagy szerepet játszottak
abban, hogy Karinthy Frigyes Capillária című műve a legkedvesebb
könyvem. Az egyikük, Heleszta
Sándor – sajnos már nem él – szociológiát és filmesztétikát tanított,
sőt nekem ennél is többet. Merj
gondolkozni, nőnek leni, vállalni
és küzdeni bármi áron az igazadért. A másik, Komoróczy Emőke,
aki világ-, valamint modern magyar
irodalmat tanított, akinél lehetett

– Rendszeres programunk még a szintén osztályközösségeknek
szóló
Visszajátszó. A program
során
drámapedagógiai
módszerekkel tartok közösségépítést, ami a fiatalokat
hangolja egymásra, a közös gondolkodásra, a közös
döntéshozatalra, valamint
arra, hogy megtanulják kifejezni magukat egymás
előtt. Azt tapasztalom, hogy
a fiatalokban megvan az
igény, hogy elmélyülten elmondják a véleményüket a
világról, ha meghallgatják
őket. Sajnos ezt a jelenlegi
közoktatás nem mindig teszi
lehetővé, mert nincs rá idő
– fogalmazott Kállai Ákos.

szárnyalni, akit nem az érdekelt,
hogy egy regény százhuszonötödik
oldalán milyen színű széken ült a
főhős (vagyis, tényleg elolvastam-e
a művet), hanem hogy látom-e, értem-e a mű lényegét, mondanivalóját. Nála lehettem Anna Karenina,
Bovaryné, Nóra, híres, szerelmes,
tragikus.
A Capillária Karinthy szatirikus,
utópikus és fantasztikus regénye.
Engem teljesen magával ragadott.
Bármikor olvassa az ember, mindig lesz aktualitása. Kik vagyunk
mi? Emberek vagyunk, vagy csak
férfiak és nők? És mitől az, és
meddig? Egy regény, amely elejétől a végéig a férfi és a nő harcáról, különbségeiről, kommunikációs zavarairól szól. És valljuk be
őszintén, erről szól a való élet is, a
nő meg akarja érteni a férfit, a férfi
meg akarja érteni a nőt, de nem
nagyon megy. Legalábbis nekem
biztos nem.

– A szegedi volt az egyetlen
kőszínház a karanténos hónapok alatt, amely készített
online tantermi előadásokat, amivel reflektáltunk a
kialakult oktatási helyzetre,
és körbejártuk a tanár-di-

ák konfliktusokat, amiket
az új szituáció hozott. Azzal segítettünk, hogy görbe
tükröt tartottunk nekik, közösen játszottunk, és beszélgettünk a kialakult helyzetről.

Tanári értekezlet és Szessön
November 27-én, szombaton 10-től 14 óráig Tanári értekezlet címmel bármilyen tagozatos tanárokat várnak
drámapedagógiai workshopra, mely révén játékosan
segíthetnek elmélyíteni a tananyagot. November 28án, vasárnap folytatódik a Szessön programsorozat:
minden hónap utolsó vasárnapján fiatal pályakezdő
színházi alkotók érkeznek egy-egy tréninggel. Ezúttal
Jónás Vera és Botka Dóra, a Soharóza kórus tagjai tartanak zenés-játékos alkotóműhelyt. A foglalkozásokra a
kooperalo@szinhaz.szeged.hu címen lehet jelentkezni.

„Nem vagyunk állatok, nem vagyunk hímek és nőstények, hanem
férfiak vagyunk és nők. És a mi szerelmünk nem kényszer és végzet,
hanem boldog felismerése annak
a boldogságnak, amit nyújtani tudunk egymásnak.”
Popper Péter mondta, és an�-

nyira igaz, hogyha nem lenne az a
fránya kémia nő és férfi között, akkor sokkal több boldog kapcsolat,
házasság lenne. A kémia ugyanis
tévútra viszi az embert. Sokszor
nem azzal kötjük össze az életünket, akivel igazán megértjük egymást, egy hullámhosszon vagyunk,
hanem azzal, akihez vonzódunk.
Ahogy ő mondta:
„Az »Igazi« nem létezik. Nincsen. Sehol nem él valahol egy nő
vagy egy férfi, aki az igazi, s akit
csak meg kell találni. De aki szerencsés, élete során találkozhat
két-három olyan emberrel, akiből
lehetne igazi.”
Olvasni jó, ezt sokszor halljuk,
de amit én ennél is fontosabbnak
tartok, a klasszikusok és olyan
gyöngyszemek tanítását, mint például a Capillária.
Karinthy Frigyes Capillária
című műve kölcsönözhető a Somogyi-könyvtárból.
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Búcsúszavak
Karikó Terézhez

A Pannon bárdok

Mi az, mi zúg álmom éjjelén,
Jó Budavár magas tornyán az érckakas?
Mi ez a Zay Vásárhely felől?
Libsi ármány életemre tőr?

A

klasszicista Károlyi-palotában, ahol korábban Liszt
Ferenc is zongorázott, Ferenc József is bálozott, ráadásul 1918 októberében a csúnya emlékű Magyar
Nemzeti Tanács megalakult, jelenleg az Irodalmi Múzeum
működik. A már negyedik éve kinevezett főigazgató, kulturális komisszár D. Szilárd nagy gondban van. Mivel a magyar
irodalom 80 százalékát a kukába kellene dobni, ki legyen az
idei új Művészeti Akadémia aranykoszorús költője? Forgatja-forgatja a Pannón bárdok című költeményt, hol összegyűri,
hol kisimítja, hiszen pont a tavalyi győztes mű: Orbán, a vitéz
szerzője írja ennek a még nem ismert falusi költőnek:

Művész Akadémiát csináltam,
Mert örömódákat kívántam,
Mégis hallom a hisztiket,
Nyugati szélben a libsiket.
Uram, ébredj, gyorsan pakolj,
A nép veri kővel ablakod!
Felnyergeltük lovad, a Pegazust,
Azzal bárhová épségben eljutsz!

A Bárdok írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!...
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége.

A

z égi deszkákon énekel már Karikó Teréz, a szegedi
operatársulat örökös tagja, aki 89 évesen hagyott
itt bennünket. Cso-cso-szán, Abigél, Desdemona,
Elza, Lady Macbeth, Angelica nővér, Michaela, Elvira, Leonora, Tosca, az operairodalom legszebb szerepei ezek,
melyeket a Szegedhez hűséges művész szólaltatott meg
drámai szopránján. Fiatalon kapta meg a Liszt-díjat, működése összefonódik a Vaszy Viktor neve által fémjelzett
időszakkal, mely a szegedi opera aranykora volt. Hogy művészként milyen volt, arról számos szakmai publikáció tanúskodik, hogy milyen ember és barát volt, arról hadd álljon itt egy olyan részlet, amelyet e sorok írója fogalmazott
egy tizenöt évvel ezelőtt kiadott könyvben. (A szegedi operajátszás csillaga)
„Karikó Teréznél eredetibb emberrel aligha találkoztam. Ő a szabad ember, aki persze a szabadsággyakorlás
minden hátrányát ismeri. Ő a nem félek ember, aki olyan,
mint a lepke, ha fényt lát, nem érdekli a tűzhalál sem. Ő
a nincs mit veszítenem ember, aki soha semmiből sem
kapart össze annyi fölösleget, hogy aztán azt rettegve őrizgetnie kellene. Ő a nem bánok semmit sem ember, akiben
a tartás nem engedi, hogy bevallja: többre ment volna, ha
nem annyira szabad, ha kicsit jobban fél másoktól, ha nem
becsüli le mások kicsinyességének nagyságát (…) Mondom, szabad ember. Azt szeret, akit akar és megengedi
magának, hogy ne mindenkit. (…)
Egy perc alatt ott terem, ha segíteni kell és kámforként
tűnik el, mire valamit megköszönnél neki. Elfogadni semmit sem tud csak úgy. Adni viszont annál inkább. Hűséget persze ő is csak hűségért ad. Amíg érdemes vagy rá.
Ösztönből nyit, de gyorsan bezárul, mint a gyöngykagyló,
ha megérzi, hogy igazgyöngyét akarják ellopni tőle. Önként
persze odaadná. (…) Ha fél szavait nem érted meg, nem
vagy méltó szavainak másik felére.
...Csillagok, fények, karrier, siker.
Vajon melyik csillagot látjuk fényesebbnek, azt-e, amelyik a Naphoz van közelebb, vagy azt, amelyik hozzánk?
A csillagász biztos tudja a jó választ.
De aki az égboltban gyönyörködik, azt nem a fényévek
érdeklik.
Annak az a fontos: biztosan tudja, hiába borús az éjszaka, a csillagok a felhők mögött is ott vannak.
Mindig a helyükön.
És örökké élnek.”
Ragyogj békében, drága Terike!
Pacsika Emília
(Karikó Teréz Liszt-díjas operaénekest, a Szegedi Nemzeti
Színház Örökös Tagját 2012-ben Szegedért emlékéremmel tüntette ki a város.)

Egy másik kéretlen kritikus meg azt írja: oroszlánnak látom itten körmeit. Azanyja! Ennyire jó ez a ballada? Már mindenben nekem kell döntenem! Mégiscsak elolvasom ismét,
mert mindjárt jön a telefon a várból, reagálnom kell, mielőtt
az erkélyen elolvassák:
Orbán király, Fidesz király léptet fakó lován,
Hadd látom, úgymond, mit ér még a Pannón tartomány:
Van-e ott folyó és földje jó, immár mind a miénk?
Használt-e a sok plakát, a pártos honfivér?
S a nép, az istenadta nép, menetel-e értem még,
vagy nem buszozik Pestre, hitét vesztette rég?,
A sok plakát, fogadkozás csak poljákot hoz?
Minek a külföldre szórt pénz, csak haragot hoz?
Felség! valóban birodalmad legszebb éke Te vagy
Földet, folyót, kisvasutat, minden tied, mit akarsz.
Szablyád élén megcsillan a fény,
Nem támadhat ránk a belső ellenség!
Al-Felcsút a vár neve, hol aznap este szállt
Mészáros a vár ura, vendégli a királyt.
Hozok mindent, mi jó falat a lagzimból megmaradt,
Tokaji bort, fácánt, vadat, halat.
Hol KÉSMÁ a dalnokok, dícsem zengeni?
Kaptak Akadémiát, díjakat, filmeket,
Tapsoló fürkészhadam még egyetemet is.
Tízmilliókat, repülőt, ezüstös serleget.

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

Vagy vár a repülőd, feltöltve minden
Ami belefért, 10 év lopott kincse,
Lovagjaid már benne ülnek,
Unokáid is menekülnek.
A főigazgató megtörölte gyöngyöző homlokát, kétszer megtörölgette szemüvegét, még meg is csípte magát, hátha csak
álmodik, de a merített vízjeles papír ott maradt előtte. Nem is
merte tovább olvasni, inkább kilesett az ablakon, s gyors pakolásba kezdett. Utolsó intézkedésként – munkát félbehagyni
nem szabad – gyors választ diktált titkárnőjének:
– Milyen díjat is kapott tavaly az Orbán, a vitéz szerzője?
– Nagydíjat, Szörényiék rockoperát, Kacsóh Pongrác operettet írt a műből, ja, meg Kossuth-díjat is!
– A fenébe! Ennek az akárkinek írja meg, hogy már most
megkapja a 14. havi nyugdíjat, meg az egyik visszaküldött lovagkeresztet, oklevelet a cafrangokkal. Adja a szöveget oda
a Beatricének, csináljanak ők vele bármit, csak ne harci indulót, mert nem kap Feró több Kossuth-díjat! Ha sláger lesz
belőle, ZaCi művésznő vegye fel a repertoárjába, őt már 10
millióval kifizettük.
Kinézett Szilárd az ablakon: de jó, hogy csak egyemeletes ez a palota, s még ereszcsatorna is van!
Lágyan kél az esti szél Felcsút dombja felől,
Míg Pestre ér, a zsarnokság ledől,
No halld meg, király, neved ki diccsel ejtené,
Nem él oly pannon bárd!
Már Spanyolhonban sem alhatik,
Hiába síp, dob, zene,
Fülébe zúgja átkait
A felcsúti lakoma!
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Egy kép, két mondat

Gombolkodó

N

Tisztelt Olvasóink!

Nyárutó. November elején kapta lencsevégre a füvészkertben a fátyolvirág egy példányát olvasónk. Fotó: Tóth Judit
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emrég a trolin utazva egy szép, nagy kabátgombot
vettem észre a mellettem levő ülésen. Minthogy a
végállomáson szálltam fel, üres volt a jármű, ezért
lelkiismeret-furdalás nélkül zsebre vágtam a gombot, miközben jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat vele
kapcsolatban, mondhatni gombot ütött a fejembe.
Amikor én még kis srác voltam, sokat gombfociztam, akár
egyedül is. Akkor még nem voltak azok „műanyag gombok”
a focisták képeivel, hanem igazi kabátról metszett gombokkal játszottam. Mekkora szerencse volt egy jó magas, nagy
kabátgombot találni, esetleg csereberélni, aki kiváló hátvédként játszhatott a csapatban. Mily gyakran kupászkodtam
szegény anyám varrósdobozában! Sajnos a gyermekeim,
bár próbáltam megkedveltetni velük, nem szerettek gombfocizni, maximum a rugós focival játszottak velem, ha ígértem nekik ezt-azt. Az unokáim meg tán azt se tudják, mi az,
egyébként is túlkorosak már hozzá, nem úgy, mint én, aki
már majdhogynem a második gyerekkorban vagyok. De sajnos nem hiszem, hogy lenne még annyi időm, hogy találjak
itt-ott-amott két csapatra való gombot, összevásárolni őket
meg nem az igazi. Lassan már annyi mindenből kikopok,
pont a gombfoci miatt keseregjek, hát nem? Hát nem.
Méhes János
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Remekeltek
a szegedi úszók

Sportmix
IRÁNY AZ NBA! Maronka
Zsombor, a spanyol Badalona
szegedi kosárlabdázója nyáron jelentkezik az észak-amerikai liga, az NBA játékosbörzéjére, és azt tervezi, hogy az
Egyesült Államokban folytatja
pályafutását. A 19 éves játékos az M1 aktuális csatornának azt mondta, ebben klubja
is partner lenne, hiszen akkor
egy újabb saját nevelésű kosarasuk kerülne az NBA-be, valamint a szerződésében szerepel egy kivásárlási ár, így
anyagilag is jól járnának. Maronka az idény eddigi részét értékelve úgy fogalmazott, pozitív
volt számára ez az időszak, jól
kezdte a szezont, ott ragadt az
első csapatnál. A centerposzt
kivételével minden pozícióban
megfordult, bár fizikálisan van
még hova fejlődnie, illetve tapasztalatot is gyűjtenie kell.
VÁCON
LESZ
EDZŐ
HERBERT.
Jövő
nyártól
Herbert Gábor lesz a Váci
NKSE női kézilabdacsapatának vezetőedzője. A játékosként a Pick Szegeddel bajnok
és Magyar Kupa-győztes, hetvenszeres válogatott tréner
szerződése 2022. július 1-től
két idényre szól. A 42 éves
Herbert jelenleg a női NB I/B
Keleti csoportjának harmadik
helyén álló Orosháza szakmai
munkáját irányítja, korábban
pedig az Algyő férficsapatának
edzője és a férfi juniorválogatott másodedzője volt, valamint a Pick Szeged és a Csurgó
utánpótlásában dolgozott.
BŐVEBB LESZ AZ NB I.?
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke a
portfolio.hu-nak adott interjút,
amelyben a bajnokságról úgy
vélekedett, hogy a színvonala
jelentősen javult az elmúlt időszakban, de nem tartja jónak,
hogy a nagyvárosok tradicionális csapatai, például a Győr, a
Pécs, a Szeged vagy a Békéscsaba nem az NB I.-ben játszik.
Elmondta, gondolkodnak azon,
hogy megemeljék az NB I. létszámát, ezzel párhuzamosan
pedig csökkentsék az NB II.-ét.
ÉVZÁRÓ ÉRMEK. Az év utolsó nagy versenyét rendezték a fallabdázók számára a
Squash Club Szabadidőközpontban, ez volt a Mórahűtő
Országos Ranglistaverseny. A
házigazda Tisza Squash SEből az A kategóriában Sebők
Benedek második, Vas Máté
ötödik, Hoffmann Péter hatodik lett, a C-ben Hódi György
ezüstöt nyert, Kozma János
negyedik helyen zárt, a D-ben
Vas Bence szerzett harmadik
helyet.

F

Nagy Péter 372 kilós összteljesítménnyel diadalmaskodott. Fotó: MTI

Meglett Nagy Péter sorozatban
17. magyar bajnoki címe
Továbbra is legyőzhetetlen itthon a szegedi súlyemelő
Nagy Péter nyert ólomsúlyban a
súlyemelők országos bajnokságán,
Tatán. A 35 éves szegedi versenyző
pályafutása 17. magyar bajnoki címét
szerezte meg.

A

Szegedi Lelkesedés SK klas�szisa, aki eddig is a sportág abszolút rekordere volt az ob-elsőségek számát illetően, megszakítás
nélkül lett ismét a legjobb kategóriá-

jában. A tatai edzőtáborban rendezett
viadalon a sportoló, aki a nyári, tokiói
olimpián hetedikként végzett a plusz
109 kilósok között, 372 kilogrammos
összteljesítménnyel győzött, ami az
abszolút rangsorban is elsőséget ért
számára.
„Megvan a tizenhetedik magyar
bajnoki cím zsinórban. Verseny közben a Nutri8 segített fitten tartani
magam. Az abszolút bajnoki címet is

sikerült begyűjtenem a verseny végén. Szakításban 167, lökésben 205
kilót teljesítettem” – összegzett közösségi médiás oldalán a szegedi
klasszis.
Ugyancsak címét megvédve nyert
a 109 kilósok mezőnyében a 42 éves
Gyurkovics Ferenc volt szövetségi kapitány, a pécsiek elnyűhetetlen versenyzője, aki 14. alkalommal lett országos
bajnok a felnőttek mezőnyében.

Lemondott a Szedeák vezetőedzője
Szrecsko Szekulovics távozott, hazájában vállalt munkát
A címvédő Falco elleni vereséget követően benyújtotta lemondását Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A
csoportos férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője.
– Elfáradtam. Úgy érzem, a kialakult helyzetben már nem
tudok a csapatnak segíteni.
Nem vagyok az a típus, aki
mindenáron ragaszkodik a
pozíciójához, csak azért, hogy
pénzt kapjon érte. Köszönöm
a közös munkát a Szedeák
vezetőinek, mindig, mindenben támogattak, partnerek
voltak, jó volt itt dolgozni. Bízom abban, hogy egy új edző,
egy új impulzus lendületet ad
a csapatnak – indokolta döntését a klub Facebook-oldalán a szegediek mestere. Lemondása után néhány nappal kiderült, hogy Szekulovics
lett a szerb másodosztályban

szereplő Spartak Office Shoes
edzője.
A Szedeák elnöke, Kardos
Péter is kommentálta az edző
döntését.
– Váratlanul ért bennünket
Szrecsko Szekulovics lemondása, nem erre számítottunk,
minden körülmények között
vele képzeltük el a folytatást.
Tudomásul véve Szrecsko
döntését, megköszönjük neki
az eddigi munkáját, a kiemel-

kedően sikeres tavalyi évet. A
vezetőedzői feladatok ellátásával Simándi Árpádot bíztuk
meg, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy túl legyünk ezen
a nehéz perióduson – fogalmazott Kardos.
A Szedeák kilenc meccsen
eddig négy győzelmet ért el az
élvonalban, az utolsó, Debrecen elleni siker során már Simándi irányította a csapatot.

Már nem Szekulovics irányítja a szegedieket. Fotó: Szedeák

antasztikus szegedi sikerek születtek a kazanyi felnőtt rövidpályás Európa-bajnokságon: a
Haász SZUE úszói a nemzetközi elitbe kerültek. A 15
éves Pádár Nikolett öt korosztályos magyar rekordot
döntött meg, köztük a két
évvel idősebbek csúcsát
200 méter gyorson. Ebben
a számban döntőbe jutott a
kontinensviadalon, ahol tovább javított rekordján, így
a mezőny legfiatalabb tagjaként ötödik helyen végzett. A
16 esztendős Fábián Bettina
szintén fináléban szerepelt
1500 méter gyorson, ahol
egy orosz riválist megelőzve
hetedik lett, emellett 400 és
800 méter gyorson is remekelt, mindkét számban a 11.
helyen végzett.
A SZUE úszói dobogós
helyezéseket értek el a kaposvári rövidpályás országos bajnokságon is: Fábián
bronzérmes lett 400 méter
gyorson, majd a szegedi
egyesület címvédőként induló 4×200 méteres gyorsváltója (Pádár, Fábián, Vas
Luca, Olasz Anna) szintén
harmadik helyen végzett.
Pádár is harmadik lett 100
méter gyorson, miután óriási versenyben szerezte
meg első egyéni felnőtt obérmét.

Visszavonul a profi
sporttól Sárosi Laura
Bejelentette a profi sporttól történő visszavonulását Sárosi Laura, a szegedi EL-CO Tech Tisza Tollas SE kétszeres
olimpikon tollaslabdázója. A riói és az idei tokiói játékokon szerepelt magyar éljátékos Facebook-oldalán közölte
döntését.
„Talán ez az egyik legnehezebben megírt posztom. Nagyon
hosszú időbe telt, hogy ki tudjam mondani, visszavonulok
a profi sporttól. Egy szakasznak vége van, de mint minden
más az életben, ez is egy fejlődési folyamat” – áll a tollaslabdázó bejegyzésében, amelyben arról is ír, hogy szeretne
a civil életben hasonlóan eredményesen helytállni, mint a
sportban.
„Szponzoraim, a csapatom, a csapattársaim, a szurkolók, a szövetség és a hozzám közel álló emberek mind hozzásegítettek ahhoz, hogy a pályafutásom során, két olimpián és nagyon sok világeseményen képviselhettem hazámat.
Hatszor választottak meg a legjobb magyar női tollaslabdázónak és 21-szeres felnőtt országos bajnoknak mondhatom
magam, ezek mind elképzelhetetlenek lettek volna csapat
nélkül. Kiemelten köszönöm az EL-CO Tech Kft.-nek és a
Squash Clubnak, amit az elmúlt években tettek értem és a
magyar tollaslabdáért, köszönöm azokat az erőfeszítéseket,
amiket senki mástól nem kaphattam volna meg.”
Sárosi a riói és a tokiói olimpián sem jutott tovább a csoportjából. Utóbbin a második mérkőzése előtt visszalépett
részleges Achilles-ín-szakadás miatt.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT november 6-án: Kakuszi József Gyula és Gémes Katalin, Somogyi István és
Rigó Anita.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Zsadányi Zsuzsának és Papp Zsigmond Józsefnek 2021. 11. 04-én
Lujza, Spengler Kitti Noéminek és Petrovics Józsefnek 2021. 11. 04-én Prijá
nevű gyermeke született.

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
felhős, párás idő
November November November November November November November
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra
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NOVEMBER 24., 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 27., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 óra (Csongor tér 12.)

Közepesen
felhős
13/4

Pára,
köd
12/0

Pára,
köd
10/1

Jolán,
Zolta

Olivér,
Iliász

Cecília,
Filemon

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

Erősen
felhős,
hidegfront
9/0
Kelemen,
Klementina

Borult

Eső

Eső

7/0

6/–1

8/3

Emma,
Flóra

Katalin,
Katinka

Virág,
Konrád

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 a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@
szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 24. 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: Dorogi Imre szívből festette a Tiszát és Tápé utcáit. A nyertes: Ballai Nikolett. Gratulálunk!
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Színes

2021. november 20., szombat

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Harmonikus időszak köszönt be a munkájában
és a magánéletében egyaránt. Régi ismeretségeit is
kamatoztathatja, de új, gyümölcsöző kapcsolatokra is
szert tehet.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Nézeteltérése támadhat
néhány kollégájával, mert
kiáll az elvei és elképzelései
mellett, azonban ne adjon
alább a maximalizmusából!
Párja ebben a helyzetben nagy
segítségére lehet, ne féljen
tanácsot kérni tőle.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Fokozatosan eltűnik a
szokásos őszi lehangoltsága, és pozitív életszemlélete átragad családjára, barátaira is. Elégedett a munkájával,
és bár tudja, hogy jó benne,
mégis vágyik a megerősítésre.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Bearanyozza a mindennapjait, hogy az utóbbi
időszak kemény munkája
kezdi meghozni a gyümölcseit,
és sikerek érik a munkahelyén.
Családja is büszkeséggel tekint
önre, ami jólesik, hiszen régóta
vágyott az elismerésükre.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Kollégáit új
oldalukról ismerheti meg,
ami pozitív hatást tesz
önre. Jól érzi magát a munkahelyén, és erőt adnak önnek
a kihívások. Meglepődnek családtagjai is, hogy ilyen eltökéltnek látják.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Kihívásokkal teli
időszak köszönt be az
életében. Ha figyelmes
lesz, nem várt helyről kaphat
segítséget, érdemes nyitottnak
lennie! Párjával többet kellene
foglalkoznia, régen csináltak
közös programot.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Érdemes hallgatni
kollégái tanácsára, megfogadni, amit javasolnak.
Sok újat tanulhat, ha nyitott
szemmel jár. Próbáljon párja
kedvében járni, szabadidejét
töltse vele, szervezzenek közös
programokat!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Keresi az új
kihívásokat a munkájában, amelyek szerencsére
mindig megtalálják önt, így
kiélheti kreativitását is, amit
már régóta hiányolt. Egyre biztosabb abban, hogy személyes
kapcsolatainak ön a motorja.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Folytatódik a tendencia, hogy szinte már
elveszik a sok munkában,
most valahogy mégis jó
érzéssel tölti el, mert ettől
tevékenynek és energikusnak
érzi magát. Családja azonban
kicsit aggódik ön miatt.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Munkájában egyre inkább
örömét leli, bár közben
sokszor érzi úgy, túlhajtja
magát. Nem árt néha lassítani
egy kicsit! Szenteljen több
figyelmet családjának is, őket
semmiképp se hanyagolja el!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Új kihívásokkal kell szembenéznie a munkahelyén, de tapasztalatai kisegítik önt, és így még
előnyt is kovácsolhat a helyzetből. Családja is kiáll ön mellett, ez pedig, hogy számíthat rájuk, megerősíti önbizalmát.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Főnöke választás elé
állíthatja önt, de ettől
még jobb irányt is vehet
karrierje, ha nem adja
alább munkája minőségét.
Döntéseibe mindenképp avassa be párját.

Szeged régen

VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT! – KIÁLTHATTA A TANÍTÓNŐ NÉHÁNY PILLANATTAL ENNEK A FÉNYKÉPNEK AZ ELKÉSZÜLTE ELŐTT A RETEK UTCÁBAN. Néhány pillanattal és 45 évvel ezelőtt, mert ez a fotó 1976-ban örökítette meg az akkori kisiskolásokat. Azóta talán már az ő gyerekeik is itt
futkároztak a Retek utcai panelek között. És valószínűleg azt hitték, az utcájuk a primőr tavaszi zöldségről kapta a nevét, pedig nem így van. Péter László

helytörténész azt írta erről, hogy Retek János családnevét őrzi, aki egykoron a
Fölsőváros 609. szám alatt lakott. Mint ahogy a városrész elnevezése is egy
név, ugyanis a Tarján törzsnek állít emléket. Eleink ugyanis a honfoglaláskor
itt, a Tiszának ezen a „hátas” szakaszán telepedtek le az Ond törzs mellé.
Tarján korábban volt utca is, de a Sólyom utcai építkezés során ez eltűnt,
egyedül a Tarján széle maradt utcanév. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Adventi séta, karácsonyi hetek és Diótörő

IDŐFUTÁR
Helyszín: Kisszínház
Időpont: november 20., 18
óra, november 23. és 25.,
10 és 14 óra
Ifjúsági színmű, melyet a
magyar Harry Potterként is
emlegetnek.
GIOVANI ARTISTI VONÓSNÉGYES
Helyszín: Korzó Zeneház
Időpont: november 21., vasárnap 18 óra
Műsoron Petrovics Emil:
Rapszódia hegedűre, Muntag Lőrinc: For 16, Petrovics
Emil: String Quartet. A belépés ingyenes.

KORTÁRSZENE
Helyszín: SZTE, Agóra, Korzó
Zeneház
Időpont: november 22–25.,
hétfő–csütörtök
A Vántus István Kortárszenei
Napok részletes programja a rendezvény honlapján:
http://www.vantustarsasag.
hu/vantus-istvan-kortarszenei-napok/
SZEGEDI
KARÁCSONYI
HETEK
Helyszín: Széchenyi, Dóm,
Klauzál és Dugonics tér
Időpont: november 26. – december 24.
A Dóm téren helyet kapnak

a kézművesek és a kereskedők, akik számtalan érdekességgel és karácsonyi
ajándékötlettel, a vendéglátósok pedig forralt borokkal, kürtőskaláccsal és más
gasztrokülönlegességekkel
várják a kilátogatókat. Idén
is hatalmas szalmalabirintus és az izgalmas meglepetésekkel teli Mesés Kastély várja a kicsiket és szüleiket. A fogadalmi templom előtti óriáskoszorún
minden vasárnap 17 órakor közéleti személyiségek
és az egyházak képviselői
közösen gyújtanak adventi
gyertyát.
A Széchenyi téren forog a 37
méter magas adventi óriáskerék, alatta egy forró italokat és finom ételeket kínáló
gasztrológus.
A Klauzál és a Dugonics téren forró italkülönlegességek, ínycsiklandó gasztronómiai specialitások és egy
ünnepi találkahely várja a
belvárosban sétálókat. A
Klauzál téren a város karácsonyfája, a szökőkútnál az

óriás rénszarvas és a díszes
mikulásszán lesz idén is a
szelfizők kedvence.
ADVENTI SÉTA
Találkozó: Tourinform
Időpont: november 27.,
szombat 17 óra
Kétórás, részvételi díjas és
regisztrációhoz kötött séta
az ünnepi díszbe öltözött
belvárosban.
NAGYON, NAGYON, NAGYON SÖTÉT DOLOG
Helyszín: Kisszínház
Időpont: november 26., 19
óra; november 27., 15 óra;
december 19., 19 óra; december 21., 19 óra; december 23., 19 óra
Martin McDonagh fekete ko-

médiája Alföldi Róbert főszereplésével.
DIÓTÖRŐ
Helyszín: Kisszínház
Időpont: december 3., 19
óra; december 4., 14 és 18
óra; december 5., 14 óra
Mesebalett a Szegedi Kortárs Balett előadásában.
1984
Helyszín: Nagyszínház
Időpont: december 7., 19
óra; december 22., 19 óra
George Orwell színműve.
A programokról minden információ egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny oldalon.

