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4.

Tovább zöldül
130 fa ültetését
végzik el
a következő
hetekben
a környezetgazdák,
ebből harmincat
támogatással.

4.

Ünnepi díszben
Elkezdődött
a Szegedi
Karácsonyi Hetek
programsorozata
az adventi
fénybe öltözött
belvárosban.

6.

Fotópályázat
Három
kategóriában
hatvan kép
érkezett Szeged
legszebb
épületeiről az IKV
fotópályázatára.

10.

Főszerepben
Simándi
A Naturtex-SZTESzedeák férfi-kosárlabdacsapatának
vezetősége Simándi
Árpádot nevezte ki
vezetőedzőnek.

Kerékpárral és autóval szabad az út az Oskola utcán
A fákra már csak pár hétig, ám a teraszokra még tavaszig kell várni
A tervezettnél korábban elkészült az úttest burkolata
az Oskola utcán, a Híd utcán,
a hídfőben és a Stefánián.
Múlt szombaton visszakapták az autósok és a kerékpárosok az Oskola utcát,
Nagy Sándor alpolgármester
pedig vasárnap hivatalosan
is átadta a megújult útszakaszt, amelyet a szegediek
azonnal birtokba is vettek.

Ú

Átadás után Nagy Sándor alpolgármester (balról a harmadik) és sokan mások bebiciklizték az Oskola utcát és környékét. Fotó: Szabó Luca

j forgalmi rendet alakítottak ki az Oskola utcában és környékén, s
ez az Oskola utcában, a hídfőben és a Híd utcán már véglegesnek tekinthető. Az Oskola
utcán megvalósult az, amiért korábban két kerékpáros
demonstrációt is tartottak:
az irányhelyes közlekedés.
A részletekről bővebb
tájékoztatás és szemléltető
videók elérhetők a megujul.
szeged.hu internetes oldalon.
Részletek az 5. oldalon

Meghaladta a 85 százalékot
1944 hideg A veszteségek ellenére
nyara
stabil a költségvetés az önkormányzati dolgozók átoltottsága

L

iebmann Flórát és édesanyját 1944 júniusában
deportálták Szegedről
a Bécs melletti Strasshofba, ahová több mint ötezer
szegedi zsidót hurcoltak el
a nácik gyári és mezőgazdasági munkára. Az ide szállított szegediek többsége túlélte a kényszermunkát, és
hazatért. A kilencéves Flóra
anyukájával és harmincöt
szegedivel 1945. április 12-én
indult haza Magyarországra,
amikor belefutottak egy
kószáló SS-osztagba.
A harminchét szegedit
agyonlőtték, majd elégették
egy osztrák kőbányában. Az ő
történetük is szerepel Frojimovics Kinga és Molnár Judit Szeged–Strasshof–Szeged című,
nemrég megjelent könyvében.
Cikkünk a 7. oldalon

Tízmilliárd forintot vett el a kormány a várostól a két
járványos év alatt, nyolcmilliárd az önkormányzati cégek bevételkiesése – mondta a múlt pénteki közgyűlésen Kovács Tamás gazdasági alpolgármester.

A

z alpolgármester hozzátette, hogy a város
költségvetése a komoly
veszteségek ellenére is stabil.
A város 800 millió forint uniós
támogatást fordít az újszegedi
Bagoly utcában épülő új
bölcsődére, és 60 millió forintot biztosít a Vitéz utcai bölcsőde építésére, amely egy uniós pályázatnak köszönhetően
1,25 milliárd forintból születik
újjá – a bölcsőde régi épületét
lebontják, és teljesen újat építenek a helyére. Az önkormányzat
egy pályázat segítségével 1 milliárd 605 millió forintból újítja fel
jövőre a Kálvária sugárúti idősek otthonának két épületét.

Az államtól a helyi iparűzési adó kiesésének vis�szapótlására 1,95 milliárd
forint érkezett, de a városi
cégek működéséhez további
önkormányzati segítség és
folyószámlahitel szükséges.
Komoly gond, hogy az önkormányzati szolgáltatások
árát a kormányzati tiltás miatt nem emelheti a város, ami
újabb tetemes bevételektől
fosztja meg a helyhatóságot.
Nem kis ellentmondás, hogy
a kormány emelte egyebek
mellett az autópálya-használat és a postai szolgáltatások
díját.
Bővebben 4. oldalon

Az önkormányzati dolgozók átoltottsága tovább emelkedik Szegeden, már meghaladta
a 85 százalékot. Botka László polgármester úgy fogalmazott: arra kér mindenkit, aki eddig még nem tette meg, hogy saját maga és mindannyiunk egészsége érdekében vegye fel
a koronavírus elleni oltást. Nem rendelte el a kötelező védőoltást, de kéthetente felméreti
a polgármesteri hivatal és a városi cégek munkatársainak átoltottságát. Az orvosi kamara
koronavírus-kisokost állított össze, hogy csökkenjen a háziorvosok leterheltsége. November
28-áig (vasárnapig) országszerte oltópontok működnek egész nap, ahol regisztráció nélkül
lehet vakcinát kérni. A kormány elrendelte a beltéri maszkviselést. Fotó: MTI/Mohai Balázs
Írásaink a 2. és a 3. oldalon
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Zárt térben kötelező a maszkviselés
Koronavírus-kisokost készített az orvosi kamara
Zárt térben kötelező
maszkviselést rendelt el
a kormány. A háziorvosok
leterheltségének csökkentése és a betegek
érdekében koronavíruskisokost állított össze
a Magyar Orvosi Kamara.

A

járvány negyedik hulláma november végén vagy december
elején tetőzhet. Védettséget
csak az oltás jelent – mondta
a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mindenkinek
javasolja a kormány a megerősítő, harmadik oltás fölvételét, ezt a második oltástól számítva 4 hónap után

Segítséget
kértek
a mentők
Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon kért
segítséget elsősorban
a közlekedéshez és parkoláshoz, mert mint írták,
a napi átlagosan 3 ezer
segélyhívás 4300-ra ugrott, a mintavételi igények
pedig 20 ezres nagyságrendben érkeznek.

lehet megtenni, és a 7. hónapig javasolt. Lapzártánkkor az újabb kormányzati
rendelkezések: zárt térben
kötelező maszkot viselni november 20-ától. Az egészségügyben dolgozóknak kötelező
a 3. oltás fölvétele. Az 500 fő
nél nagyobb rendezvényeket
csak védettségi igazolvánnyal
lehet látogatni.
Koronavírus-kisokost készített a Magyar Orvosi Kamara, amelyben lépésről lépésre
elmagyarázza, mit kell tenni
akkor, ha valaki koronavírusra utaló tüneteket tapasztal.
A háziorvos felhívása előtt
érdemes átgondolni, mióta
tartanak a tünetek. Második
lépésben a vezető tüneteket
kell pontosan megfogalmazni. Telefonálás előtt meg kell
mérni a lázat, a vérnyomást,
az egy perc alatti belégzések számát és – lehetőség
szerint pulzoximéterrel – az
oxigéntelítettség százalékos mértékét is. A háziorvos
biztosan megkérdezi majd,
melyik védőoltást és mikor
kapta meg a beteg. Fontos
tudnia azt is, van-e krónikus
betegsége, amire gyógyszert
szed; továbbá hogy milyen
gyógyszerekre allergiás, legyen az antibiotikum, lázvagy fájdalomcsillapító. Vé-

gül azt is gondolja át, van-e
táppénzigénye, vagy tud otthonról dolgozni. Telefonálás
előtt érdemes összeszedni
ezekre a kérdésekre a válaszokat, hiszen ez nemcsak
a háziorvos dolgát könnyíti
meg, hanem a betegét is.
A MOK háziorvosi csapata arra kéri a telefonálókat, hogy
legyenek türelmesek, hiszen

a rendelőt valószínűleg nagyon sokan próbálják elérni.
Barna Ilona, a MOK megyei területi háziorvosi csoportjának vezetője, szegedi
háziorvos a Szeged Televízió
Téma című műsorában így
fogalmazott:
– Teljesen érthető, hogy
aki először találkozik a betegségre utaló tünetekkel,

megijed, és segítséget keres.
Ezzel a tájékoztatóval az volt
a cél, hogy az emberek kapjanak egy kis kapaszkodót,
mivel egyre többen keresik
meg háziorvosukat a különféle tünetekkel. Amennyiben
az emberek a felsorolt hét
pontot végiggondolják, az nekünk óriási segítség. Egy-egy
rendelési időben 50-60 telefonhívás is érkezik a rendelőbe. A mostani járványhelyzetben mind az orvosoknak,
mind a betegeknek meg kell
tanulniuk, hogyan kommunikáljanak, miként beszéljék
meg a szükséges dolgokat.
Ez mindenkinek megkönnyíti
a dolgát. A háziorvos felméri,
mennyire veszélyes ez az állapot, és felmerül-e Covid-fertőzés gyanúja, bár a mosatni
negyedik hullámban annyira változatosak a tünetek,
hogy ennek eldöntése nem
egyszerű. Ha szükséges,
a mentőkön vagy a központi
internetes portálon keresztül
megrendeljük a PCR-tesztet,
illetve a mintavételi helyen
először antigéntesztet végeznek, és ha az negatív, akkor
készül PCR-teszt. Ezt követően mindennap telefonon keresztül beszélünk a beteggel,
ellátjuk tanácsokkal, és ha
úgy látjuk, hogy szükséges,

intézkedünk a továbbiakról.
Tapasztalataim szerint a betegekkel jól működik a telefonos kapcsolattartás, nagy
részüknek ez nagyon megnyugtató, biztonságérzetet
ad, hiszen felhívhat bennünket, segítünk.

Segítséget kért
a gyerekklinika
Egy szegedi üzletemberhez futott be a szegedi gyerekklinikáról az az
üzenet, amelyben orvosi eszközöket, hűtőt, de
még vécépapírt is kérnek. Az egyik szegedi cég
is lépett: 1 millió forintot
adnak. A szegedi gyerekklinikáról érkező, nem hivatalos segítségkérésben
a többi között vérnyomásmérőt, véroxigénmérőt,
fejhőmérőt, hűtőt, mikrót, csecsemőmérleget,
szennyestárolót, orrszívót, apnoépárnát és gurulós tálalókocsit is kértek.
A jótékonysági gyűjtéseket gyakran szervező szegedi üzletember segített,
és más cégek, szervezetek, civilek is csatlakoztak hozzá.

Szabó Sándor: Mikor éri el a szociális dolgozók
bére az átlagbér szintjét?

Mikor éri el a szociális dolgozók bére az átlagbér szintjét?
– ezt a kérdést tette fel a parlamentben Szabó Sándor
szegedi országgyűlési képviselő. Szeptemberben az átlagbér bruttó 411 ezer, vagyis nettó 288 ezer forint volt.
A szociális ágazatban dolgozók bére ezt meg sem közelíti.

„Most a szociális munka napja alkalmából nézzük meg,
mennyire figyel oda a szociális dolgozókra a kormány.
Kezdjük a bérhelyzettel: köz-

tudomású, hogy a szociális
szférában a legalacsonyabbak a bérek az összes ágazat közül” – kezdte parlamenti felszólalását Szabó Sándor
országgyűlési képviselő.
Kiemelte, hogy a 20
százalékos béremelés csak
a garantált bérminimum
emelkedésének köszönhető, mivel a szociális dolgozók
85 százaléka a bérminimum
alapján kapja a fizetését,
különben a bértábla szerint
még annyi se járna nekik.
Hangsúlyozta: hiába
emelkedik jövőre a szociális
dolgozók bruttó átlagbére
370 ezer forintra, ez az ös�szeg is alig az átlagbér 75
százaléka, ha egyáltalán
eléri ezt a szociális szférában dolgozók keresete. Mert
az érintettek legalább 80
százaléka olyan besorolásban dolgozik, ami még a 370

ezres bruttó átlagot sem éri
majd el.
Ezt követően Szabó Sándor arra hívta fel a figyelmet,
hogy a kormány a vírushelyzetben is magára hagyta
a szociális szférában dolgozókat, hiszen nem kapták
meg azt az ötszázezer forint egyszeri juttatást sem,
amelyet az egészségügyi
dolgozók. Pedig a járvány tovább nehezítette a szociális
szolgáltatásokban dolgozók
munkáját is.
Emellett szerinte a szociális ágazatban dolgozók
alig kaptak valami segítséget, akkor, amikor a megfelelő védőeszközök időben és kellő mennyiségben
történő biztosításáról lett
volna szó. Felszólalása végén Szabó Sándor két kérdést tett fel a kormánynak:
„Mikor éri el a szociális

dolgozók bére az átlagbér
szintjét? Mikor és milyen
védőeszközöket biztosít
a negyedik hullámban az állam a szociális területen
ellátottak, gondozottak és
az ott dolgozók védelme érdekében?”
A kormány nevében
Rétvári Bence államtitkár
válaszolt. Szerinte a baloldali kormányok alatt csökkent a szociális ágazatban
dolgozók bére. Felemlegette, hogy a kormány január
1-jétől 20 százalékkal emelni fogja az ágazatban dolgozók bérét. Arról is beszélt,
hogy 2010-ben mennyi volt
a bérük, illetve mennyivel
emelkedett a minimálbér. Arról viszont nem tett
említést, hogy a minimálbér-emelés ezt a beígért
keresetnövekedést is elolvasztja.
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Tovább emelkedett
az önkormányzati dolgozók
átoltottsága Szegeden, s immár
meghaladja a 85 százalékot
Az önkormányzati dolgozók átoltottsága tovább
emelkedett Szegeden, s
immár meghaladja a 85
százalékot. A szeged.hu
Botka László polgármestert kérdezte.

M

int ismert, a kormány az október
29-i rendeletében
áthárította a munkáltatókra
a felelősséget, és jogosultságot adott minden munkáltatónak arra, hogy kötelezővé
tegye munkavállalói számára az oltást. Az önkormányzatoknál ezt a jogot a polgármesternek delegálták. E
jogszabály életbe lépése előtt
a munkáltatók nem rendelkezhettek konkrét adatokkal
a munkavállalók átoltottságáról, mert ez személyes egészségügyi adat.
A nagyobb állami cégek
és a nagyobb munkáltatók
folyamatosan jelentették
be, hogy nem élnek a fenti
lehetőséggel. Botka László polgármester a rendelet
megjelenése után nyomban
utasította a jegyzőt és az önkormányzat fenntartásában
működő valamennyi cég és
intézmény vezetőjét, hogy
azonnal mérje fel a munkavállalók átoltottságát. Ez
november 4-ére megtörtént.
A számok azt mutatták, hogy
az 5224 szegedi önkormányzati dolgozó 82,3 százaléka
volt átoltva, ami jóval magasabb nemcsak a hazai,
hanem az európai átlagnál
is. Ezért Botka László polgár-

Szeretnék arra kérni mindenkit, aki eddig még nem tette meg, hogy saját maga és mindannyiunk egészsége érdekében vegye fel az oltást – mondta Botka László polgármester.
Fotó: Iványi Aurél
mester nem rendelte el a kötelező oltást.
Ugyanakkor a polgármester arra is utasította az önkormányzati intézmény- és cégvezetőket, hogy kéthetente
mérjék fel a munkavállalók
átoltottságát. A november
18-ai adatok szerint az önkormányzati dolgozók immár
85,4 százaléka van átoltva.
Megkérdeztük Botka László polgármestert, minek köszönhető, hogy tovább növekszik az átoltottság Szegeden.
– Arra kértem személyesen minden önkormányzati
intézmény és cég vezetőjét,
hogy beszélgessen el minden

egyes kollégájával, aki eddig
nem vette fel az oltást. Nagyon örülök, hogy azt jelezték
vissza, hogy sokan meggondolták magukat, illetve sokan
tervezik a jövőben az oltás
felvételét. Azok, akik továbbra sem kívánnak az oltással
élni, két fő érvet hoztak fel.
Egyrészt azt, hogy nemrégiben átestek a fertőzésen, elmentek vérvételre, és a teszt
magas ellenanyagszintet mutatott ki a szervezetükben;
másrészt pedig azt, hogy
krónikus betegek, többnyire daganatos vagy immunrendszert érintő betegséggel
küszködnek, és ezért nagyon

félnek attól, hogy az oltás
adott esetben az általános
állapotukon rontana.
– Nagyon bízom abban,
hogy a következő hetekben
növekedni fog az átoltottság.
Nem csupán az önkormányzati dolgozóknak, hanem minden szegedinek szeretném
megköszönni, hogy nemcsak
a hazai, de az európai átlagnál is jóval magasabb az átoltottság Szegeden. Szeretnék
arra kérni mindenkit, aki eddig még nem tette meg, hogy
saját maga és mindannyiunk
egészsége érdekében vegye
fel az oltást – mondta Botka
László polgármester.

Oltottsági arány 2021. november 4-én és november 18-án
az önkormányzati dolgozók körében
Létszám

Oltott
(11.04.)

Oltottsági arány
(11.04.)

Oltott
(11.18.)

Oltottsági arány
(11.18.)

Polgármesteri Hivatal

355

310

87,3%

316

89,0%

Kulturális intézmények (színház, múzeum, Agóra, könyvtár,
művelődési házak, szimfonikus zenekar)

785

670

85,4%

675

86,0%

Óvodák

704

564

80,1%

582

82,7%

Bölcsődék

363

263

72,5%

266

73,3%

Szociális intézmények

312

207

66,3%

283

90,7%

Az egészségügyi alapellátásban az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi (háziorvos, házi
gyermekorvos, fogorvos, védőnő) dolgozók és szakasszisztenseik

378

378

100,0%

378

100,0%

Önkormányzati cégek (Sport és Fürdők, IKV, SZKT, Környezetgazdálkodás, Hulladékgazdálkodás, Pólus, Vadaspark,
Ritek, Vízmű, SZVP, Tourinform, SZMRK)+ közétkeztetést
biztosító Suli Host Kft.

2327

1905

81,9%

1962

84,3%

Összes önkormányzati alkalmazott

5224

4297

82,3%

4462

85,4%
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Vélemény

Legyél valamilyen!

M

essziről indítok, de meglátják, kikunkorodunk a lényeghez – ahogy a gimnáziumi némettanárom,
Marika néni mondta annak idején. Ő ugyanis bájosan elmagyarázta, nem az a baj, ha a fejünkre csapnak
otthon vagy az iskolában, mert nem állunk be a sorba, hanem az, ha jellegtelenek vagyunk. A lényeg úgyis az, hogy
legyél valamilyen!
Ezek a gondolatok jutottak eszembe, amikor a minap azon
kaptam magam, hogy már megint nem a cikkeket olvasom
a különböző portálokon, hanem a sorok között keresem a hírek velejét. Hiszen köztudomású, hogy a kormány nem kormányoz, hanem a hangulatjelentéseknek megfelelően lavíroz.
Ebből az egyetlen, ami örömteli számomra, hogy az ellenzéki
előválasztás megérte, hiszen ezek szerint a kormány olyan
számokat mér, amik miatt ideges, bizonytalan. Csakhogy
a többi hír aggasztó, siralmas, tragikus. Azt jelzi, hogy a kormány már nem vállal felelősséget, hanem áthárítja annak érdekében, hátha megússza jövő tavasszal a számokérést. Addig meg valahogy ki kell bírni, és mindent bebetonozni, amit
lehet. És utat engedni a voksturizmusnak, hogy szabadon
át lehessen jelentkezni billegő körzetekbe akár külföldről is.
Tragikus – ezt azért írtam az ördögien számító kormány
lavírozásáról, mert árulkodó volt, ahogy Gulyás Gergely
miniszter elszólta magát, miszerint nem akarják bántani
az oltatlanokat. Úgy viszont nem lehet döntést hozni, hogy
védekezzünk is a járvány ellen, meg oltsunk is, de közben
ne haragítsuk magunkra azokat sem, akik nem akarják. Pár
napja legalább a beltéri maszkhasználatot kötelezővé tették,
és egy hétre megnyitották
a regisztráció nélküli oltásfelA többi hír aggaszvételt. A többit majd lenyomtó, siralmas, tragiják az egészségügy torkán,
kus. Azt jelzi, hogy
úgyse mer senki nyilatkozni
a kormány már nem
a kórházakban uralkodó borvállal felelősséget,
zalmakról. A gyerekklinika
hanem áthárítja
meg legfeljebb a Facebooannak érdekében,
kon kér lázmérőt, vécépapírt,
hátha megússza jöegyebet az ismerős vállalkovő tavasszal a százótól. Egyelőre az ingyenes
monkérést. Addig
parkolást nem vezették be,
meg valahogy ki
de ha a számokból kihozzák,
kell bírni, és minmajd megtudjuk, mennyire
dent bebetonozni,
hatásos ez a járvány ellen.
amit lehet.
Az iparűzési adót viszont erre
hivatkozva elvették, sőt korábban a súlyadót is. Most már természetes, hogy vissza se adják, majd helyben a népek úgyis
az önkormányzatot szidják, ha már nem viszik el a szemetet,
vagy kátyúsak maradnak az utak, a járdák. Sőt fizessenek
csak szolidaritási adót is, ha már olyan jól megy a városoknak! Aztán sunnyogva belátja a kormány, hogy nem lehet
ennyit elvenni, mert tényleg működésképtelenek maradnak
települések, akkor meg nagyvonalúan harsogva kompenzál.
Szegeden ezt a kétmilliárdot a tömegközlekedésbe kell beletenni, mert a karanténos időkben központilag sűríteni kellett
a járatokat – igaz ugyan, hogy semmi értelme nem volt, de
a propaganda szárnyalt.
Miközben mi mindenkitől függetlenek vagyunk, a benzinárakat sem sikerült megállítani a határon. Bevezették
ellene a hatósági árat, taps, na de nem az adóból engedtek
el, hanem a kiskereskedelmi árrésből. A kis kutak üzemeltetői pedig, akik nem bírják a megszorítást, majd átadhatják
az üzletüket a már bejelentkezett MOL-nak. Azt se felejtsük el, hogy ha kiderül: a korábbi MOL-vezér előre tudott
az intézkedésről, és ezért adott el a részvényeiből, az nettó
bűncselekmény.
Ördögi, ugye? És mindenki tudna még sorolni a környezetéből további példákat. Merthogy ez a lavírozás
nem jellegtelen, ez ördögi. Márpedig nem szeretek olyan
országban élni, ahol a sorok között olvasva kell kitalálni,
hogy a látszólagos döntésképtelenség kinek milyen zsíros
érdekeit takarja.
Dombai Tünde
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A komoly veszteségek Szegedi Karácsonyi Hetek
ellenére stabil a város
L
költségvetése
apzártánk után, pénteken gyúltak ki a város ünnepi fényei, és
kezdődött el a Szegedi Karácsony Hetek rendezvénysorozata. December 24-éig
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 szalmalabirin-

tus és az izgalmas meglepetésekkel teli Mesés Kastély
várja a kicsiket és szüleiket.
A fűtött kastély táncházakkal, koncertekkel, kézműves-foglalkozásokkal, mesefilmvetítésekkel, szelfiboxszal
kápráztatja el az érdeklődőket. Tekintettel a járványügyi
helyzetre, a fogadalmi templom előtti óriáskoszorúnál elmaradnak a közös vasárnap
esti gyertyagyújtások.
A Széchenyi téren forog
a 37 méter magas adventi
óriáskerék, amely alatt forró

italokat és finom ételeket kínálnak.
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 Mikulás-szán lesz idén
is a szelfizők kedvence.
A programok látogatását
a mindenkor érvényes kormányrendelet szabályozza.

Tovább zöldül a város
Tízmilliárd forintot vett el a kormány a várostól a két járványos év alatt, nyolcmilliárd az
önkormányzati cégek bevételkiesése – mondta Kovács Tamás gazdasági alpolgármester.

Szeged költségvetése a komoly veszteségek ellenére
is stabil. Felújítja a város a Kálvária sugárúti idősek
otthonát, új bölcsőde épül Újszegeden, és újjászületik
a Vitéz utcai intézmény.

A

múlt pénteki közgyűlésen a gazdasági
alpolgármester, Kovács Tamás úgy fogalmazott:
a komoly veszteségek ellenére stabil Szeged költségvetése. A város 800 millió
forint uniós támogatást fordít az újszegedi Bagoly utcában épülő új bölcsődére,
és 60 millió forintot biztosít
a Vitéz utcai bölcsőde építésére, amely egy uniós pályázatnak köszönhetően 1,25
milliárd forintból születik újjá
– a bölcsőde régi épületét lebontják, és teljesen újat építenek a helyére.
Az önkormányzat egy pályázat segítségével 1 milliárd
605 millió forintból újítja fel
jövőre a Kálvária sugárúti
idősek otthonának két épületét. Mivel az ott élő idős
emberek elköltöztetése a felújítás idejére nem megoldható, így a munkálatokat szintenként végzi el a kivitelező.
A nagyszabású munkálatokra
már ki is írták a közbeszerzési eljárást, a felújítás a tervek
szerint a jövő év tavaszán
kezdődhet.
A kulturális szférában dolgozók számára fontos és jó
hír, hogy a költségvetés 183
millió forintot biztosít az ágazatban dolgozó munkavállalók bérének rendezésére.
Az alpolgármester elmondta: az államtól a helyi
iparűzési adó kiesésének
visszapótlására 1,95 milliárd

forint érkezett, ez fedezi egyebek mellett a város közvilágításának költségeit. Az olyan
szolgáltatások, mint pl. a tömegközlekedés finanszírozása, az állami támogatáson
felül is a zsebébe kell nyúlnia
a városnak. A Volánbusszal
kötött szerződés értelmében
az önkormányzat 124 millió fizet a cégnek, a Szegedi
Közlekedési Társaság pedig
445 millió forintra számíthat
a várostól – sorolta a tételeket az alpolgármester.
A város pénzügyi helyzetét
bemutatva Kovács Tamás elmondta, a két koronavírusos
év alatt Szeged költségvetéséből 18 milliárd forint hiányzik. Ebből 10 milliárd forintért
a kormányzati elvonások a felelősek, 8 milliárd pedig az önkormányzati tulajdonban lévő
cégek bevételkiesésére vezethető vissza. A város pénzügyi
helyzete mindezek ellenére
stabil – nyugtatott meg mindenkit az alpolgármester.
Komoly gond, hogy az önkormányzati szolgáltatások árát
a kormányzati tilalom miatt
nem emelheti a város, ami
újabb tetemes bevételektől
fosztja meg a helyhatóságot.
Nem kis ellentmondás, hogy
a kormány emelte egyebek
mellett az autópálya-használat és a postai szolgáltatások
díját – vont párhuzamot Kovács Tamás.
Az önkormányzat cégeit
is nehéz helyzetbe hozták

a járvány és az azzal kapcsolatos kormányzati elvonások,
így a legtöbb jövőre is csak
hitelkeret igénybevételével
tudja ellátni feladatait – erről is döntött a múlt pénteki
közgyűlés. A költségvetés tervezett módosítása kapcsán
terítékre került az önkormányzati tulajdonban lévők
cégek folyószámlahitel-igénye. A Szegedi Távfűtő Kft.
400, a Szegedi Közlekedési
Kft. 600, a RITEK Zrt. 60, a
Szegedi Sport és Fürdők Kft.
120, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
130 és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
350 millió forintos, a Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló folyószámlahitele az év végén
lejár.
A hitelek mögött legtöbb
esetben az önkormányzat
készfizető kezességvállalása áll, de olyan is előfordul,
hogy a társaság ingatlanjára
jegyez be jelzálogjogot biztosítékként a hitelező bank.
Az alpolgármester hangsúlyozta: a járvány és az azzal
kapcsolatban meghozott
kormányzati intézkedések
nehéz helyzetbe sodorták
az önkormányzatot és cégeit.
Az ingyenes parkolás elrendelése például több hónapon
keresztül komoly bevételkiesést okozott Szegednek,
hiszen közel háromezer parkolóhelyet ingyen használtak
az autósok. Ilyen, a várost
sújtó kormányzati intézkedés
a helyi iparűzési adó egy részének elengedése, a gépjárműadó és az idegenforgalmi
adó elvonása is.

130 fa ültetése kezdődött el Szegeden. Harminc a MasterCard nemzetközi pénzügyi vállalkozásnak köszönhető, amely már több éve dolgozik együtt az önkormányzattal, például
a készpénzmentes város programban. A támogatásból beszerzett kőrisekből a béketelepi új
lakóparkba került húsz, tíz kőris és díszcseresznye pedig a Csongrádi sugárút és a Makkosházi körút kereszteződésében áll majd. Emellett a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. saját
forrásból további 100 fa ültetését kezdte el. A béketelepi ültetésen a MasterCardot a cég
fenntarthatósági menedzsere, Kovács Szabolcs képviselte, az önkormányzatot pedig Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester. Fotó: Iványi Aurél
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Kerékpárral és autóval szabad az út az Oskola utcán
A fákra már csak pár hétig, ám a teraszokra még tavaszig kell várni
A tervezettnél korábban elkészült az úttest burkolata
az Oskola utcán, a Híd utcán, a hídfőben és a Stefánián.
Múlt szombaton visszakapták az autósok és a kerékpárosok az Oskola utcát, Nagy Sándor alpolgármester
pedig vasárnap hivatalosan is átadta a megújult útszakaszt, amelyet a szegediek azonnal birtokba is vettek.
– Az Oskola utca és a Stefánia rekonstrukciója egy nagy
európai uniós csomag része,
amelyből korábban már megvalósult az Algyői út mellett
és a Ladvánszky utcánál két
csomópontépítés, illetve ennek része volt a Maros utcai
átvezetés a Bertalan híd mellett a Római körúton. Lesznek
még további elemei is, többek
között a belvárosban a kerékpárosokat segítő további forgalomtechnikai fejlesztések
– mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester
vasárnap reggel a helyszínen.
Az alpolgármester beszélt
arról is, hogy új forgalmi rendet alakítottak ki az Oskola
utcában és környékén, s ez
az Oskola utcában, a hídfőben és a Híd utcán már véglegesnek tekinthető. Az Oskola
utcán megvalósult az, amiért
korábban két kerékpáros
demonstrációt is tartottak:
az irányhelyes közlekedés.
– Magyarország egyik legforgalmasabb kerékpárútja
már kinőtte az itt évtizedekkel ezelőtt kialakult forgalmi
rendet. Két baleseti gócpont
is keletkezett az utóbbi időben: a hídfő mellett, a Viktor
Hugo utcánál, illetve a SZAB-

székház mellett, a Somogyi
utcánál. Ezek most megszűnnek, a jövőben végig biztonságosan közlekedhetnek
a kerékpárosok – mondta
Nagy Sándor, majd felhívta
az erre közlekedők figyelmét
a legfontosabb tudnivalókra.
Ezekre érdemes figyelni,
akár kerékpárral, akár autóval közlekedünk az Oskola utca és a Stefánia környékén:
• Elkészült az Oskola utcán
az úttest a Somogyi utca és a Híd utca között,
a járdák burkolatépítése
és a kapcsolódó munkák
azonban folytatódnak; a terület teljes felújítása jövő
nyárra készül el. A gyalogosok a járdán ideiglenesen
elkészült burkolatalapon
közlekedhetnek.
• Elkészült a hídfőben a csomópont az új jelzőlámparendszerrel, melyet a tapasztalatok alapján még
finomhangolnak.
• Elkészült a Híd utca burkolata.
• A hídfőtől a Vár utcáig elkészült a Stefánia is, de
a Vár utcai gyalogos és kerékpáros átvezetés egyelőre a régi marad. A színházi
körforgalomban és a Ste-

Fontos mindenkinek figyelni a jelzőtáblákat, -lámpákat és felfestéseket. Fotó: Szabó Luca
fánián továbbra is dolgozik a kivitelező.
• A biztonságosabb közlekedés érdekében a Dóm
tértől az Oskola utcán és
a Stefánián – jelenleg
a Vár utcáig – két oldalon,
már egymástól elválasztva haladhatnak sávjukon
a kerékpárosok a megfelelő irányban.
• A színház felől az Oskola utca irányába haladó kerék-

Gyászmisén búcsúztatták
el Deli Albint, a dorozsmai
hagyományőrzőt
Deli Albin, Dorozsma történelmének és hagyományainak legfőbb őrzője
november 5-én hunyt el.

S

zeged városa saját
halottjának hamvait gyászmisén búcsúztatták a rókusi templomban.

Mihálik Edvin tanácsnok
Szeged nevében úgy fogalmazott: „Deli Albin elvesztése minden szegedi számára
pótolhatatlan veszteséget
jelent. Hite és elszántsága
igazi teremtőerőt jelentett
a városban. Mi, szegediek
azt valljuk, nem az számít,

ki honnan jött, hanem az,
ki mit tesz a közösségért,
és ő nagyon sokat tett.” Dorozsma nevében Fodor Antal önkormányzati képviselő
búcsúzott: „Fájdalmasan korán kell búcsút vennünk tőle,
de nem élt hiába, mert fontos életművet hagyott maga
után. Számos helytörténeti
munkája mellett életre hívta a tájházat, citerazenekart
alapított, és neki köszönhetjük a dorozsmai Dankó Pista-szobrot is.” A megyei honismereti egyesület nevében
Komáromi Csaba történelemtanár olvasta fel Marjanucz László történészprofesszor baráti búcsúlevelét.
Fotó: Szabó Luca

párosoknak a Vár utcai régi
átvezetésnél kell áttérniük
a menetirány szerinti jobb
oldalra. A Vár utcától irányhelyesen közlekedhetnek
a kerékpárosok, a kerékpáros terelőutak megszűnnek.
Az Oskola utcából a gépjárművek jobbra kanyarodva
közvetlenül hajthatnak fel a
Belvárosi hídra.
• A Belvárosi hídra egyelőre ideiglenesen a Deák

Ferenc utcából balra továbbra is fel lehet hajtani
addig, amíg a színházi körforgalom el nem készül,
azaz várhatóan december
közepéig. Emellett a végleges forgalmi rend szerint
a Stefániáról is balra lehet
kanyarodni a hídra.
• Figyelmet igényel a Híd
utca és a 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.
A részletekről bővebb tájékoztatás és szemléltető videók elérhetők a megujul.
szeged.hu internetes oldalon.

Mézeskalács házakkal
jótékonykodnak a petőfitelepiek

A Petőfitelepi Művelődési Ház idén is meghirdette az adventi mézeskalácsház-építést,
amely 2014 óta hagyomány. A belépődíjas játszóházban ötven résztvevő szorgoskodott;
mézeskalácsból készült alkotásaikat advent négy vasárnapján a római katolikus templomban
lehet megtekinteni. Szabó Sándor országgyűlési és Szénási Róbert önkormányzati képviselő is
megnézte a játékos építkezést – utóbbi képviselői alapjából megduplázta a befolyt összeget,
s ebből húsz rászoruló helyi családot támogatnak majd. Fotó: Iványi Aurél
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Fekete-fehérben is elkapták a pillanatot

A

z IKV már negyedik alkalommal hirdetett fotópályázatot azzal a céllal, hogy
a jelentkezők újszerű látásmóddal,
kreatívan jelenítsék meg a cég kezelésében
lévő épületeket. A pályázók a fotók elkészítésekor 24 épület közül választhattak. A fotósétákon a cég lehetővé tette az épületekbe
való bejutást, mivel azok a társaság kezelésében vannak. Így juthattak be a pályázók például a Kárász utcai Ungár–Mayer-palotába,
a Tisza Lajos körúti Gróf-palotába, valamint
az Olajbányász tér 1. és a Székely sor 21. alatti társasházba. A pályázók három kategóriában nevezhettek, maximum 3-3 fotóval: „A titok a részletekben rejlik”, a „Fekete-fehérben
kapd el a pillanatot!”, valamint egy új, a „Fotótechnikai eszközökkel, szoftverekkel módosított fotók” kategóriában. Hatvan pályamű
érkezett a felhívásra, melynek eredményéről,
a kategóriák győzteseiről képekkel illusztrált
cikkünkben már az előző héten beszámoltunk. Mostani számunkban is bemutatunk
néhányat a legjobb fotók közül.

Szőnyi István:
Lépcsőházi pompa.

Tóth-Piusz István: Palotarészlet.

Portörő Katalin: Udvari csendélet.

Domonkos Sándor:
Gondoljunk a jövőre.

Lengyelné Domány Anikó:
Minden út hazavezet.

Domonkos Sándor: Cím nélkül.
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Harminchét szegedit lőttek agyon
SS-katonák egy osztrák kőbányában
Liebmann Béla szegedi fotóriporter felesége és 9 éves kislánya is az áldozatok között volt
– Szeged–Strasshof–Szeged címmel jelent meg könyv a szegedi zsidók deportálásáról
Liebmann Flórát és édesanyját, Hortobágyi Szerénát 1944 júniusában marhavagonban deportálták Szegedről a Bécs melletti
Strasshofba, ahová több mint ötezer szegedi zsidó állampolgárt
hurcoltak el a nácik gyári és mezőgazdasági munkára. Az ide
szállított szegediek többsége túlélte a kényszermunkát, és hazatért. A kilencéves Flóra az anyukájával és 35 szegedivel 1945.
április 12-én indult haza Magyarországra, amikor belefutottak
egy kószáló SS-osztagba.

Liebmann Béla felesége, Hortobágyi Szeréna és kislánya, Flóra 1938–
1939 körül.

A

nyolctagú SS-osztag a Tasshof
melletti vasúti megállóhelyig
hajtotta a szegedieket a csomagjaikkal együtt, azzal a mesével,
hogy sáncmunkára mennek. Tasshof
megálló mellett letértek az országútról, és egy másfél kilométer hosszú
meredek hegyi, vízmosásos, sziklás
úton felhajtották őket a sulzbachi
gránitkőbánya felső peremére. Ott
mindannyiukat felsorakoztatták a fal
szélére, arccal a szakadék felé, és
hátulról fejbe lőtték őket. A kivégzettek tetemei lezuhantak a sziklafalról
a mélybe, ahol azután a helyszínen
kivágott fenyőtörzsekből máglyát
raktak föléjük, és elégették őket.

Három-négy héttel később Weissenbach falu lakói betemették az áldozatokat kődarabokkal és földdel. Ez
azonban nem volt elegendő ahhoz,
hogy a rákövetkező télen a vadak ne
kaparják ki a holttesteket.

A Strasshofba irányított
marhavagon-szerelvényeken összesen több mint
15 ezren utaztak: Szegedről 5239, Debrecenből 6641, Szolnokról 2567
magyar zsidó állampolgár,
akikhez még 564 bajai zsidót is bezsuppoltak.

A 37 lemészárolt szegedi története is szerepel Frojimovics Kinga
és Molnár Judit Szeged–Strasshof–
Szeged című, nemrégiben megjelent
könyvében. A szerzőpáros a Strasshofba deportált szegedi zsidókról
szóló kötetében a tanulmányok
mellett a témához tartozó dokumentumok sokaságát tárja a nyilvánosság elé, de személyes történetek és
visszaemlékezések is olvashatók
a könyvben. A Tények és emlékek
a Bécsben és környékén „jégre tett”
szegedi deportáltakról, 1944–1947
alcímet viselő történeti munka az első nagyszabású kísérlet a haláltáborokat elkerülő szegedi zsidó deportáltak történetének feldolgozására.
Molnár Judit történész a kötet bemutatóján elmondta: Bécs akkori polgármestere, Hanns Blaschke a munkaerőhiányra hivatkozva kérte a náci
hadvezetést – éppen a magyarországi deportálások idején –, hogy biztosítsanak az osztrák fővárosban működő üzemeknek és a város környéki
mezőgazdaságnak munkáskezeket.
A náci polgármester kérése meghallgatásra talált, és több mint 15 ezer
szegedi, szolnoki és debreceni zsidó
került így a Bécs melletti Strasshofba.
Jelentős részük ennek köszönhette,
hogy túlélte a holokausztot.
– Rabszolgapiacra kerültek
– fogalmazott Molnár Judit. Szerepük szerint a fronton harcoló bécsi
férfiak munkáját kellett pótolniuk.
A Bécsbe deportáltak között sok
volt a gyermek, a nő és az idős, akiket hadiüzemekben és mezőgazdasági idénymunkákban alkalmaztak.
Elhangzott a bemutatón: csak
a trilógia első része készült el a Szeged–Strasshof–Szeged című könyvvel. A szerzőpáros szeretné feldolgozni a Strasshofba hurcolt szolnoki
és debreceni zsidók történetét is.
A Strasshofba szállított zsidók
története árnyalja Kasztner Rezső

„Drága Apukánk! Innen a vagonból írok pár sort (…) Minden alkalmat
megragadok, hogy írjak. 3 napja utazunk” – írta 1944. június 27-én munkaszolgálatos férjének Kadelburg Miksáné. A levelet Molnár Judit történész
mutatta meg a Szeged–Strasshof–Szeged című könyv bemutatóján. Fotó:
Szabó Luca

történelmi szerepét is, aki egy zsidó szervezet képviseletében a nácikkal alkudozva igyekezett minél
több zsidót megmenteni. Kasztner

Az SZTE ÁJTK Politológiai Tanszéke és a Szegedi Magyar–Izraeli Baráti
Társaság kiadásában
megjelent Szeged–
Strasshof–Szeged című
könyv megkerülhetetlenül fontos munka a magyarországi, azon belül
a szegedi kollektív önismeret és múltfeldolgozás szempontjából.
saját személyes sikerének tudta
be a Strasshofba szállítottak ügyét,
mit sem sejtve arról, hogy Adolf
Eichmann engedékenysége mögött
nem más állt, mint a bécsi munkaerőhiány.
A sulzbachi kőbányában kivégzett Liebmann Flóra, Hortobágyi

Szeréna, Boros Pálné, Varga Vera,
Varga Sarolta, Varga Erzsébet és
a többi szegedi áldozat földi maradványait 1947-ben exhumálták,
majd a badeni zsidó temetőben helyezték végső nyugalomra.
Liebmann Béla szegedi fotóriporter egy korábbi interjújában
elmondta, hogy a háború után
négy évvel kapott egy levelet egy
német katonától a feleségének címezve. „Nem tudott ugyanis róla,
hogy meghalt. Ebben a levélben
igazolást kért a feleségemtől, hogy
segített neki gyógyszert szerezni
a kislányomnak, és támogatta őket.
A levél mellé fotókat is küldött. Döbbenten néztem a képeket.”
Az öt munkatábort is megjárt
Liebmann Béla – aki fényképeivel
dokumentálta Szeged XX. századi
történelmét – 1996-ban, 98 éves
korában hunyt el. Szegeden nyugszik, a zsidó temetőben.
Kislánya, Flóra, most lenne 87
éves, ha élne.
Bod Péter – Szabó C. Szilárd

Szent-Györgyi Albert gondolatai
magyarságról és kereszténységről, 1941-ből
„Az, hogy magyar és keresztény,
azt élni kell és nem kiabálni, mert
hangoztatásuk által nemcsak tartalmukat vesztik, de hibás tartalmat is kapnak, és a magyar nem
a hazaszeretet, hanem mások gyűlöletét, a keresztény pedig a faji és vallási türelmetlenség színét
kapja” – mondta a Délmagyarország 1941. február 28-i számában Szent-Györgyi Albert profes�szor azokkal a vádakkal szemben,

hogy a szegedi egyetemen elindított
új diákegység-mozgalom nem hangoztatja eléggé a magyarságát és
kereszténységét.
„Hogy egészen őszintén álljak
Önök előtt, egy vallomást kell tennem: előttem tulajdonképpen nem
is a diákegység áll, amikor segítek
Hamletet előadni, bálat rendezni, diákotthont bútorozni. Előttem
sokkal messzibb eszmény áll: egy
újabb, igazabb, erkölcsösebb, erő-

sebb, magyarabb és keresztényibb
Magyarország. Mert ha körülnézek
az életben, megdöbbent közéleti
sivárságunk, az önzés, a meghunyászkodás, a túltengő tekintélytisztelet, az üres frázisok hatalma.
Az egyetem nevelő munkájának fel
kell ráznia a fiatalságot – elsősorban az előadásokkal, amelyeknek
az értelemhez kell szólniuk, a nagy
összefüggésre kell felhívniuk a figyelmet és gondolkozásra kell

megtanítaniuk –, hogy padjainkból
összefogva, életerősen kerüljön ki,
hogy megindítsa a nemzetet erkölcsi megújhodásának útján. Mi már
talán nem érjük meg ezt az időt, de
a nemzet ott lesz, mint egy életerős,
erkölcsös, magvas nemzet, amely
kiveheti részét a nagy építőmunkából” – mondta 1941-ben SzentGyörgyi Albert rektor a zsúfolásig
megtelt egyetemi aulában a szabadegyetemi előadásán.
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Hugonnai Vilmának még a férje hozzájárulását
kellett kérnie, hogy orvosi egyetemen tanulhasson
Tudós nők életpályáját bemutató kiállítás nyílt a Somogyi-könyvtárban
A tudományok történetében sokáig nem volt hely a nők
számára: hosszú ideig a képzésük szükségességét is
megkérdőjelezték – főként az adott kor előítéletének
„köszönhetően”. Mindezt legyőzve óriási eredmény
volt, ha tudományos kutatói pályára tudtak lépni.

A

Somogyi-könyvtár Nők
a tudomány szolgálatában – Jelentős női
életpályák a középpontban
című kiállítása néhány olyan
tudós hölgy pályáját mutatja

hogy e nap lesz a magyar tudomány napja. Ez az apropója
a kiállításnak. Európában november 14-én ünneplik a feltalálók napját, amely egyben
a bécsi születésű amerikai

fontos, a haditechnikában alkalmazható felfedezéseket
tett. A színésznő nevéhez fűződik a torpedók irányítására
használt frekvenciaváltású
adóvevő rendszer megalkotása. A második világháború
alatt George Antheil avantgárd zeneszerzővel a torpedók távirányítására alkalmas
rádiókészüléket fejlesztett ki,
hogy így támogassa Amerika
harcát a náci Németország
ellen. Ez lett a wifi és a bluetooth technológia alapja.

Hedy Lamarr színész a második
világháború alatt
George Antheil zeneszerzővel a torpedók távirányítására alkalmas
rádiókészüléket
fejlesztett ki.

Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő 1890-ben. Forrás:
fokusz.info
be, akinek sikerült életművével maradandót alkotni.
1825. november 3-án
született meg a pozsonyi országgyűlés határozata a Magyar Tudományos Akadémia
alapításáról, de jóval később,
1996-ban, a Magyar Tudósok
Világtalálkozóján rendelték el,

színésznő és feltaláló, Hedy
Lamarr születésnapja is. Lamarr sokoldalú tehetség volt:
zongorázott, tízéves korára
már négy nyelven beszélt,
és érdekelték a tudományok
is, leginkább a matematika.
Mégis úgy döntött, színészi
pályára lép. Emellett azonban

Hugonnai Vilma grófnő
már férjes asszonyként és
családanyaként határozta
el, hogy orvosi pályára lép,
csakhogy az 1800-as évek
közepén a nők még nem iratkozhattak be az egyetemekre, ezért férje hozzájárulására volt szüksége, hogy végül
megkezdhesse tanulmányait a Zürichi Egyetem orvosi
fakultásán, ahol 1879-ben
szerzett diplomát. Hugonnai
komoly nehézségekbe ütközött diplomája elfogadtatásával, munkavállalási igényét
itthon elutasították. De nem
adta fel: szülésznői képesítést szerzett, majd az Országos Nőképző Egylet alapítójaként a nőjogi mozgalmak
kiemelkedő alakja lett.

Dr. Hugonnai Vilma grófnő A nő mint háziorvos című könyve. Anna Fischer-Dückelmann volt
az első olyan nő, aki a német ajkú országokban orvosi diplomát szerzett (a Zürichi Egyetemen).

Hugonnai Vilmával ellentétben kevesebbet lehet
tudni Steinberger Saroltáról, pedig ő volt az első
olyan magyar orvosnő, aki
magyar egyetemen szerezte
a diplomáját. Ferenc József

Hugonnai Vilma
grófnő komoly nehézségekbe ütközött orvosi diplomája elfogadtatásával,
munkavállalási igényét itthon elutasították.
1895. november 18-án kelt
rendelete alapján Wlassics
Gyula vallás- és közoktatási
miniszter 1895. december
19-én engedélyezte, hogy
az egyetemek nőket is felvehessenek orvosi, bölcsészeti
és gyógyszerészeti képzésükre. A rendelet megnyitotta
az utat Steinberger Sarolta
számára, akit 1900. november 3-án avattak fel, az első
Pesten végzett magyar orvosnőként.
A kiállítás az irodalom tükrében is sorra veszi az úttörő
női életpályákat. Foglalkozik
Selma Lagerlöf svéd íróval,
aki az irodalmi Nobel-díj első női díjazottja volt 1909ben, valamint Sigrid Undset
norvég regényíróval is, akit
1928-ban jutalmaztak irodalmi Nobel-díjjal. Selma Lagerlöf a Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországon át
című gyermekkönyvével ért
el nemzetközi sikert. Sigrid
Undset legismertebb műve
a Kristin Lavransdatter, melynek cselekménye az 1300-as

Hedy Lamarr színésznő és feltaláló.

Sigrid Undset norvég regényíró 1928-ban kapott irodalmi
Nobel-díjat. Forrás: europeana.eu
évek első felében játszódik,
Norvégia déli részén.
(A Nők a tudomány szolgálatában – Jelentős női élet-

pályák a középpontban című
kiállítás december elsejéig
látható a Somogyi-könyvtárban.)

A svéd Selma Lagerlöf volt az első írónő, aki irodalmi Nobel-díjban részesült (1909-ben).
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Ez csúcs!

Levél egy kéretlen levél írójának

T

eljes bizonytalanságba
taszított egy kéretlen
levél. A magát Magyarország miniszterelnökének tituláló, engem honfitársának
nevező feladó kampánylevelét először a szemétkosárba
akartam dobni. Most honfitársazik, máskor hazaárulóz, óriási molinón hirdeti, aki
magyar, velünk van. Türk lennék, vagy kipcsak? Nem, ő
ott is pöffeszkedik elszabott
öltönyében, ráncos nadrágjában. Van neki fodrásza, fogorvosa, családi ügyvédje, egy
böcsületös szabóra már nem
telik? Vagy azt is elszabták, s
mi szégyenkezhetünk a megjelenése miatt. Igaz, minden
megmozdulása, tette szégyenletes, hiába esik udvartartása extázisba. „Ő csorda
számra tartja gyűlevész
szolgáit, éppenséggel mintha minden hajszála egy őrzőt
kivánna.” (Katona József)
Azt el kell ismernem, hogy
ügyes fickó. A tavalyi pénzügyi évet sikeresen lerontotta, Európa egyik legnagyobb
visszaesése után idén már
szárnyalhat a gazdaság, még
tíz év, és utolérjük a… mit is?
Ausztriát már lehagytuk, tehát Svájc a cél, majd az USA
és Kína. Csak a kis mélyszegénység ne éktelenkedne
a mundér becsületén!
Tehát kimásztunk a gödörből, jön a pénzcunami,
s hogy a nyugdíjasok ne zúgolódjanak, kapnak ők is

szépségtapaszt. Kis hazugság még elnézhető lenne
Szeged száz dicsőséges év
után lakájmédiává züllesztett
napilapjának, ami azt állítja,
hogy Gyurcsány állíttatta le
a gazdasági világválság hazai hullámverése miatt a 13.
havi nyugdíjat (a fideszesek
sokáig a 14. havi bevezetését ígérték), s a nyugdíjprémiumot az utolsó tíz hónapban
már nem lehetett alkalmazni.
(Az egykori kormányfő bűnlajstroma minden csapból éjjel-nappal folyik, szennyezve
az élővilágot.) De a kormányrúd átvételekor a gazdaság
kezdett talpra állni, az IMF hitelt sem kellett mind felvenni.
Most Orbán Viktor nemcsak a 13. havi következő
negyedét, hanem a teljes havit varázsolja elő a cilinderből,
megspékelve a prémium 80
ezer forintjával. A fényképet
végre nem tartalmazó sablonlevél a nyugdíjasoknak
szól, akik a 11 éves gazdasági csoda alatt egyre jobban
leszakadtak az áraktól, pedig
a húszszázalékos béremelésekből akár tíz százalékkal
kellett volna a svájci indexálás
révén a legalacsonyabb nyugdíjakat is növelni. Gondoljanak bele, az éves tervezéskor
rendre alábecsülik az infláció
növekedését, s most utólag,
1,2 százalékkal korrigálnak.
Ha ebből levonjuk a novemberig elhalálozott honfitársaink nyugdíját, már szép

Gyors válasz helyett
számolgat

O

któber 31-én átállítottuk az órát a téli időszámítás szerint. Reggel tovább alhatunk egy órát,
és nem kell sötétben indulni
a munkába. Viszont délután
már öt órakor sötét van, és
a sok, különórára járó diáknak kényelmetlenebb lesz
hazamenni az iskolából, edzőteremből, szakkörből. Tolódik
a vacsora ideje meg a lefekvés is, viszont reggel egy órával tovább lehet nyújtózkodni.
Az otthoni óraátállítás sem
egyszerű dolog. Nem minden
óra „szereti”, ha visszafelé tekergetik. A faliórák többségének mutatója egy körbeforgatással igazítható, de a digitális
órák beállítása már fejtörést
okozhat – különösen az idősebbeknek. Az én karórám
nehezen állítható, ezért úgy
gondoltam, nem igazgatom
a mutatóját, hanem 2022.

márciusáig az általa mutatott időből levonok egy órát,
és megkapom a pontos időt.
Egy kedves ismerősöm még
jobban bonyolította az időpont megállapítását. Az ő
órája mindig siet 10 percet,
ezért sose késik el sehonnan.
A mostani visszaállítást sem
alkalmazza, így neki egy óra
tíz percet kell levonnia az óra
adott állásából, hogy a pontos
idő megállapíthassa.
– Ez nem gond, és
az agyat is tornáztatja
– mondta, csak azon mosolygott, hogy ha valaki a pontos
időt kérdi tőle, akkor gyors
válasz helyett számolgat.
– Biztosan azt gondolják,
hogy nem értek az órához,
vagy már nem látom jól
a számokat. A valódi okot
senki sem sejti – tette hozzá
nevetve.
Dr. Berecz Árpádné

pénzt takarít meg a kormány.
Igaz, egy másik Tiborc – nem
a vejkó – ki merte mondani:
„Szép pénz, de adhatsz-é hát
mindenik szűkölködőnek?
Visszaadja-é ez a halottakért
hullt könnyeket?”
Orbán leírja: továbbra is
biztosítani fogjuk az inflációkövető nyugdíjemeléseket,
ezzel megvédve a nyugdíjak
értékét. Igaza van, sohasem
azt kell nézni, amit mond,
hanem azt, amit cselekszik.
Sajnos nekem és a többi
kétmillió nyugdíjasnak nincs
négymilliós havi nyugdíja,
mint a bajszos álkörnyezetvédőnek lesz, de még a negyede, sőt a tizede sem. Mi
igenis megérezzük az árak
emelkedését!
Nem tudom, hogy men�nyire van benne a jelen irodalomban, olvas-e valamit
a Pegasus-jelentéseken kívül – vagy Demeter Szilárd
főigazgató és Vidnyánszky
színházigazgató szavait vallja. Ugorjunk vissza kétszáz
évet, Kölcsey Ferencnek nem
született saját fia, Kálmán
unokaöccséhez intézte a Parainesist. Hosszú, mélyenszántó tanácsadás, sajnos
a politikusoknak nem kötelező olvasmány. Kiemelek egy
gondolatot: „Nincs nagyobb
bolondság, mint magát a teremtés középpontjának gondolni.” Minden erény önáldozattal jár, minden áldozat
bizony kicsiny ahhoz képest,

miket a hazának kívánni joga
van. Tehát ne újabb tízévekben tervezzen, hanem fogja
a cókmókját, és menjen isten
hírével. A magyar irodalom
klasszikusai örök zengésű
szavakkal fogalmazták meg
hazaszeretetüket – álljanak
itt példaként Radnóti Miklós
halhatatlan sorai:
„Nem tudhatom, hogy
másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt
e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó
gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint
fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is
majd e földbe süpped el.”
Nem tudhatom, hogy a sok
ellenségkeresés, csatározás,
stadionépítés, focinézés közben jut-e ideje a művelődésre? Gazsiból csodacsatárt,
majd prófétát, végül tábornokot csinált, apjából, lányából milliárdost, de parancsra
nem lehet embert nevelni,
legföljebb birkasereget terelni. Külföldön rengeteg barátot szerzett, idehaza csak hívei maradtak.
Próbálkozzon példamutatással: menjen isten hírével.
Amíg lehet, békével, anyagi
gondjai biztosan nem lesznek
a családjának. Búcsúlevelet
nem szükséges írnia, azt is
nekünk kellene kifizetni.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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éget ért a glasgow-i
klímacsúcs. Van, aki
elégedett az eredménnyel, de többen vannak,
akik nem. A globális felmelegedést ezzel az egyezmén�nyel sem fogjuk megállítani,
legfeljebb az ütemét tudjuk
csökkenteni.
Fontos emberek voltak
a klímacsúcson. Magyarországot Áder János köztársasági elnök képviselte. Személyesen. Mert fontos számára
a klímavédelem. Talán 2015
óta van ennek nagy jelentősége, amikor a píárosai kitalálták, milyen jól mutatna, ha
Áder a klímavédelem fontosságát tűzné a zászlajára. Mert
az jól eladható. Valószínűleg
nem véletlen, hogy ez éppen
akkor jutott az érintettek
eszébe, amikor az került szóba: rövidesen új vezetője lesz
az ENSZ-nek, és Közép-Európának van esélye, hogy innen kerüljön ki az új főtitkár.
Akkortájt volt szó az államfő
újévi köszöntőjében a rövidhátú paránykérészek, a lápi
pócok és az eldorádóbogarak
védelméről. Ja, nem! Az Bödőcs Tibor paródiájában volt.

Az az érzésem, hogy Bödőcs komolyabban veszi
a környezetvédelmet, mint
az államfő. Áder a lehető
legkörnyezetszennyezőbb
módon érkezett a skót városba a környezetünket védeni
– honvédségi különgéppel.
Pedig mehetett volna menetrend szerinti repülőjárattal is,
mint a szlovák köztársasági
elnök, Zuzana Čaputová; vagy
választhatta volna azt a megoldást is, mint az osztrák klímaügyekért és közlekedésért
felelős miniszter – ott ilyen is
van! –, Leonore Gewessler,
aki 27 óra alatt, vonattal tette
meg a kétezer kilométert Glasgow-ba. (Nem különvonattal...)
A magyarok államfőjének különgépe több millió forintba kerülhetett, jelentős mértékben
szennyezte a környezetünket.
Ugyanakkor a skót városban
arról beszélt Áder János, hogy
milyen fontos Magyarország
kormányának a környezetvédelem. Erre mondhatjuk:
csúcs ez az ember.
Mert van, aki komolyan veszi a környezetünk védelmét. És
van, aki csak beszél róla. Néha.
Brandt István

Egy kép, két mondat

Iskolai PC

H

a hiszik, ha nem, én
még láttam vezetékes rádiót egy ismerős
családnál valamikor az ötvenes évek végén. Ha jól tudom, csak a Kossuth rádió
műsora szólt a falra szerelt
hangszóróból. Nagy előnye
volt, hogy ki lehetett kapcsolni, no meg az olcsósága.
Anyai nagyanyámnak ugyanakkor néprádiója volt, és három adót is foghatott. Bizony
ám! Nekünk nem sokkal később világvevő Orion készülékünk volt, de elég a dicsekvésből.
Oda szeretnék kilyukadni
mindezekkel, hogy miért ne
lehetne olyan számítógépe-

ket gyártani, melyeket csak
a távoktatásban lehetne
használni? Igaz, hogy ezekkel a masinákkal nem volna
lehetséges az információs
sztrádán összevissza száguldozni, de az otthoni tanulást
megoldhatná. Egy ilyen PC
megalkotása a XXI. században nem lehet gond. Olcsó
és egyszerű lenne, sőt a rászoruló családoknak akár
ingyen is kölcsönadhatnák,
ameddig szükségük volna
rá. Persze az volna a legjobb,
ha a távoktatásra nem lenne szükség, csakhogy az élet
nem kívánságműsor, mint
tudjuk.
Méhes János

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

„Én már ködből, csöndből vagyok.” József Attila verssorát
idézi olvasónk képe. Fotó: Szerdahelyi Péter
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Sport
Sportmix

Irány a világjátékok!
A szegedi Tornádó Team
klasszisa, Gardi Dominika
kiválóan szerepelt a gyorsasági görkorcsolyázók kolumbiai világbajnokságán,
az eredményeivel pedig jogot szerzett arra, hogy induljon a 2022-es világjátékokon.
Gardi lesz az első magyar, aki
ebben a sportágban részt vehet a nem olimpiai sportágak
legnagyobb eseményén.
15 évesen lett bajnok.
A bronzérmekről múlt heti
számunkban már beszámoltunk, ám a csattanó lapzártánk utánra maradt: Pádár
Nikolett aranyérmes lett 200
méter gyorson a kaposvári rövidpályás országos bajnokságon! A szegedi úszó
15 évesen lett felnőtt magyar bajnok. A Haász SZUE
tehetsége újabb sikert ért el
kedvenc számában, miután
a felnőtt Európa-bajnokságon
ötödik helyen zárt, nyáron pedig ifjúsági Európa-bajnok
lett. Pádár tartja a korosztályos rekordot (1:56.14),
ám ezúttal nem volt szükség megjavítani az egyéni
és országos csúcsot, hiszen
1:56.62-es idővel lett a mezőny legjobbja, megelőzve
Gyurinovics Fannit és Kapás
Boglárkát.
Minden éremből egy.
A Szegedi Tudományegyetem képviseletében a Haász
SZUE versenyzője, Vas Luca is rajthoz állt az egyetemi úszóbajnokságon. A fővárosban rendezett MEFOB-on
a sportoló minden medálból szerzett egyet: 400 méter gyorson arany-, 100 méter gyorson ezüst-, 100 méter
háton pedig bronzérmes lett.
A mezőny vegyes volt, hisz
sok amatőr úszó indult, de
válogatottak is neveztek.
Távozik a balátlövő.
A szlovén válogatott Nik Henigman a mostani idényt
követően távozik a bajnoki
címvédő Pick Szeged férfikézilabdacsapatától. Émeric
Paillasson, a francia élvonalban szereplő Saint-Raphaël
Var HB sportigazgatója a VarMatin című lapnak megerősítette: a világbajnoki bronzérmes Henigman a következő
szezontól csapatukat erősíti
majd. A 25 éves kézilabdázó
szerződése két idényre szól.
Henigman 2018-ban igazolt
Szegedre, ahol 2019-ben magyar kupát, idén pedig bajnokságot nyert. A Saint-Raphaël játékosa lesz a PSG-től
érkező olimpiai, világ- és Európa-bajnok kapus, Vincent
Gérard is.
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Simándi Árpád irányítja a Szedeákot
A klub korábbi játékosa immár vezetőedzőként bizonyíthat
A férfi kosárlabda NB
I. A csoportjában szereplő Naturtex-SZTESzedeák bejelentette:
a vezetőség Szrecsko
Szekulovics távozása
után a szezon végéig
Simándi Árpádot bízta meg a vezetőedzői
tisztség betöltésével.
A korábban játékosként is szereplő, majd
az utóbbi években másodedzőként dolgozó
s z a ke m b e r s i ke rre l
mutatkozott be a kispadon, miután a szegediek idegenben verték
a DEAC-ot.
– Jól reagáltak a srácok
azokra a dolgokra, amiket
kértem, abszolút partnerek
voltak. A meccsel megkoronáztuk az első hét közös
munkáját. Nem mi voltunk
a favoritok, azonban okos
játékkal sikerült nyernünk,
teljesen elégedett vagyok
a játékosok munkájával.
Amikor elkezdtem komolyabban edzősködni, titkon vágytam rá, hogy egyszer vezetőedző legyek, ez a lehetőség
pedig most jött el. Ez egyben
egy hatalmas felelősség is,
de mindent megteszek, hogy

Szekulovics (balra) távozása után Simándi a „főnök”.

Fotó: Zsu

jól szerepeljünk, a legjobb
tudásom szerint szeretnék

Ütőképes válogatott
alakul a januári Eb-re
Gulyás István szövetségi
kapitány szerint a magyar
férfi-kézilabdaválogatott
ütőképes lesz januárban,
a részben szegedi rendezésű Eb-n.
– Azt gondolom, ha addig
nem történik sérülés, mindenki egészséges lesz, akkor
nyugodtan várhatjuk az Európa-bajnokságot, és ütőképesek lehetünk – mondta az MTI-nek a szakvezető.
Hozzátette: az együtt töltött
időre építik az optimizmusukat, hisz a mostani keret jelentős része már két
éve együtt van, azóta zajlik
a csapatépítés. A jelenlegi
szakmai stáb irányításával
a tavalyi Eb-n remek teljesítménnyel kilencedik, az idei világbajnokságon pedig ötödik
lett a csapat, amely később
megnyerte az Eurokupát.
– Bízom benne, hogy
a védekezésünk stabil lesz,
illetve mögötte a kapusteljesítmény is, ahogyan eddig.

Most már támadásban is sok
variációs lehetőségünk van.
Reménykedem, hogy minden poszton, illetve a játék
minden elemében fel tudjuk
venni a versenyt az ellenfeleinkkel – fogalmazott az edző.
A magyar csapat december
közepétől gyakorol ismét
együtt; a kontinenstorna
rajtja előtt január 6-án Fehéroroszországgal játszik edzőmérkőzést Tatabányán, két
nappal később pedig Bahrein
lesz az ellenfele.
A 24 csapatos Eb-n január 13. és 30. között 65
mérkőzést játszanak Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Kassán és Pozsonyban. A magyar válogatott a B
csoportban 13-án 20.30-tól
Hollandiával, 16-án 18 órától Portugáliával, majd 18-án
18 órától Izlanddal találkozik
a Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnokban. Az elődöntőket, a bronzmérkőzést
és a finálét szintén a magyar
fővárosban rendezik.

dolgozni, és remélem, sikeresek lehetünk együtt.

Ha ugyanígy, csapatként tudunk játszani, mint tettük
azt Debrecenben, akkor jó
eredményekre lehetünk képesek – mondta a klub Facebook-oldalának Simándi
Árpád.
A szezon előtt a rájátszásba jutást tűzte ki célként
a csapat, tíz forduló után pedig borzasztóan szoros a tabella, így ez még elérhető.
– A Falco kiemelkedik
a bajnokságból, de a többi
együttes hasonló játékerőt
képvisel. A lehető legtöbb
meccset próbáljuk megnyerni
a folytatásban, aztán meglátjuk, ez elég lesz-e a playoffba
jutáshoz.
A következő bajnokin
a válogatott világbajnoki selejtezői miatt csak december
10-én szerepel a Szedeák,
ekkor a Nyíregyházát fogadják.
– A következő hetekben próbáljuk továbbvinni
azokat a dolgokat, amiket
szeretnék látni a játékosoktól. Fontos lesz, hogy védekezésben és támadásban
meghatározzuk mindenki
szerepét, tovább szeretnénk fejlődni az előttünk
álló hetekben – zárta Simándi.

Visszatérhet
az evezéshez

K

omoly társadalmi ös�szefogásnak köszönhetően újra lesz lehetősége a kajakozásra
Boldizsár Dalmának. Az MVM
Szeged VE korosztályos magyar bajnok versenyzője január 1-jén egy sajnálatos
betegség miatt egyik napról
a másikra kerekes székbe
kényszerült. A 18 éves Dalma
élete teljesen megváltozott,
a januári idegsebészeti műtét után a következő hónapokat a rehabilitációval töltötte,
amelyet a Covid is nehezített.
Az MVM kenus edzőjének,
Boldizsár Gáspárnak a lánya
szeretné folytatni a versenyzést, ehhez pedig szüksége
volt egy hajóra. A Csodalámpa Alapítvány segített támogatókat szerezni, a parakajakot gyártó cég, a Plastex
szintén jelentős támogatást
nyújtott, valamint szeptemberben egy jótékonysági futóversenyen is gyűjtöttek pénzt
a szegedi gyermekorvos, dr.
Vizi András és Milutinovity
Adrián segítségével. Az ös�szefogásnak köszönhetően
Dalma a Maty-éren átvehette az új hajóját, amely talán
egy újabb lehetőség számára, hogy megtalálja a számításait az életben – számolt
be a hírről az MVM Szeged
VE Facebook-oldala.

Győztes Pick-búcsú a sporitól

A

Pick Szeged 34–31re legyőzte az északmacedón Vardar
Szkopje csapatát a Bajnokok Ligája csoportkörének
hetedik fordulójában. A mezőny legeredményesebb játékosa a hazaiak osztrák bal-

szélsője, Sebastian Frimmel
volt, kilenc góllal, Kent Robin
Tønnesen nyolcszor talált be.
A két csapat 13. egymás elleni tétmeccsén két döntetlen
és hat északmacedón siker
mellett a szegediek ötödször
győztek. Negyvennégy év

alatt ez volt, a magyar együttes 157., egyben utolsó nemzetközi meccse az újszegedi
sportcsarnokban, ugyanis december 9-én már az új multifunkcionális csarnokban fogadja a német THW Kielt.
Fotó: MTI

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
Szegeden Házasságot
kötöttek november
13-án:
Palotás Zsolt és Bozóki Éva,
Takács Márk János és Papp
Dzsenifer Kinga, Korényi
István László és Lázár
Mónika.

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
csapadékos, felhős idő
November November November November December December December
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Szegeden születtek:
Vas Nikolettának és Gila Andrásnak 2021. 11. 12-én Luca
Izabella, Kovács Adrienn-nek
és Ilia Szabolcsnak 2021. 11.

Képviselői
fogadóóra

11

14-én Mirjána, Budai Mónikának és Kerekes Ferencnek
2021. 11. 14-én Ferenc utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

december 1., szerda
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00–17.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/459-7777 telefonszámon.
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
Mihálik Edvin: 17.00–18.00 óra. Odesszai Fiókkönyvtár,
Székely sor 11.
december 4., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.

Zápor

Közepesen
felhős
5/-1

Erősen
felhős
6/-2

Zápor

6/0

Viharos
szél
8/2

Virgil,
Virgínia

Stefánia,
Jakab

Taksony,
Ilma

András,
Andor

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

7/0

Havas
eső
6/1

Erősen
felhős
6/0

Elza,
Natália

Melinda,
Vivien

Ferenc,
Olívia

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

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? 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: december 1. 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: Stark Antal számos temetői angyalszobor alkotója. A nyertes: Perecz Lászlóné. Gratulálunk!

12

Színes

2021. november 27., szombat

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) Az ön
előtt álló időszakban minden kezdeményezése sikerrel zárul, kívánságai kön�nyen teljesülnek. De maradjon
szerény, s foglalkozzon a mindennapi dolgaival is, hogy felszabadultan nézhessen az ünnepek elé.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Mivel
nehezen bocsátja meg, ha
megbántják, igyekezzen
jó kapcsolatot fenntartani
az önt körülvevő emberekkel.
Töltsön több időt családjával,
ám ne erőltesse magát rájuk.
A rossz dolgokat hagyja a múltban, és forduljon a jövő felé!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A hónap vége a változásokról fog szólni, ezért készüljön fel rájuk. De akármi
is történik, maradjon optimista,
mert sok energiára lesz szüksége. Hétvégén kellemes meglepetés várja, töltekezzen belőle!
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Legyen résen, mert egy olyan
személlyel sodorhatja ös�sze a sors, akitől sokat tanulhat. Neki köszönhetően
visszanyeri önbizalmát, és támogatásával megvalósíthatja
régóta dédelgetett terveit. Fogadja el a tanácsait!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Ebben az időszakban
érzelmi élete kerül előtérbe, de ne elemezze túl másokhoz fűződő viszonyát. Nagy
eséllyel olyasvalakibe is belefuthat, aki nem őszinte önnel,
ezért a titkait inkább tartsa
meg magának!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Koncentráljon élete anyagi területére: igyekezzen
kevesebbet költeni, főleg
a fölösleges dolgokra. Emellett dolgozzon többet, és munkájában legyen türelmes, kitartó. November vége nyugodtabb
időszakot hoz az életében.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Élete jobbá és szerencsésebbé válhat, amennyiben
képes alkalmazkodni az ön
körül történő eseményekhez.
Spontán változások történhetnek a magánéletében, amikre nincs felkészülve, de ne aggódjon, többnyire jó dolgokról
van szó.
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Főként önmagára és saját
tudására támaszkodjon,
ne mások tanácsait kövesse. Igyekezzen kerülni az ön
számára kellemetlen emberek
társaságát, és fogadja el a valóságot olyannak, amilyen, akkor kevesebb gondja lesz.
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
A héten belső egyensúlyának megtalálása a cél.
Esélye nyílik felfedezni
olyan lehetőségeket, amelyek
eddig nem álltak rendelkezésére. Tehetségével használja
ki ezeket, mert megalapozhatja velük a szerencséjét.
BAK (XII. 22–I. 20.) Termékeny hétnek néz elébe,
melynek során lehetősége
lesz megoldani több magánéleti és munkahelyi problémát. Egyedül rosszakaróitól
kell tartania, de bátran szálljon szembe velük, mert az ön
számra most minden lehetséges!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Az ősz utolsó hetében vár
önre némi káosz, de ne
essen kétségbe, mert ez
csak átmeneti állapot lesz,
utána nyugodtabb napok következnek. Munkahelyén érvényesítse az akaratát, később
megtérülhet, ha most kitart
az elképzelése mellett.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ha meg akar szabadulni
káros beidegződéseitől, ne
habozzon, most sikerülhet!
Magánéletében számos öröm
vár önre, amennyiben követi
megérzéseit. Munkahelyén legyen elfogadóbb, még azokkal
is, akiket nem túlzottan kedvel.

Szeged régen

IDÉN ÜNNEPLI FENNÁLLÁSÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁT A SZEGEDI EGYETEM. A kolozsvári egyetem a trianoni békeszerződést követően
került Szegedre, ahol 1921. november 11-én kezdődött el az első tanéve. Ezzel Szeged évszázados törekvése valósult meg, és vált a város a régió oktatási, tudományos és kulturális központjává. A szegedi egyetem leghíresebb oktatója Szent-Györgyi Albert, két legismertebb hallgatója pedig József
Attila és Radnóti Miklós volt. A szegedi egyetem az egyetlen magyarországi felsőoktatási intézmény, amely Nobel-díjas rektorral büszkélkedhet. A C-vitamin felfedezője, Szent-Györgyi Albert 1937-ben vette át az orvosi-élettani Nobel-díjat. Képünk 1962-ben készült, a szegedi egyetem bölcsészettudományi karán. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Félmaraton, keserédes komédia, Karády-est
JÓTÉKONYSÁGI
FÉLMARATON
Időpont: november 28.,
vasárnap, 9 óra.
Helyszín: Szeged.
Emlékszik Andersen meséjében a kis gyufaárus lányra,
aki a téli hidegben az utcán
fagyoskodott? Sajnos, ilyesmi
nem csak a mesékben történhet meg. Ma Magyarországon
is élnek gyerekek, akik csak
álmodhatnak arról, hogy a fagyok elől bemehessenek egy
fűtött szobába. A VI. szegedi
jótékonysági félmaratonon
a nehéz sorsú gyermekekért
futnak, akik valamilyen súlyos
ok miatt nem élhetnek együtt
a vér szerinti szüleikkel. Nevezés: http://progrun.hu/
events/vi-szegedi-jotekonysagi-felmaraton/register

KARÁDY-EST
Időpont: november 29.,
hétfő, 19 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Gregor Bernadett élő zongorakíséretes előadásával állít
emléket Karády Katalinnak.
ÖSSZEZÁRVA
Időpont: november 30.,
kedd, 18 óra.

Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Két hölgy, két különböző lélek, két egymástól teljesen eltérő személyiség. Mit tudnak
kezdeni a nem kívánt helyzettel, azzal, hogy szobatársak
lettek? A keserédes komédia
két idős hölgy, Viola (Oszvald
Marika) és Paula (Fodor Zsóka) nyugdíjasotthonban töltött napjait mutatja be. Bár
a mű egyetlen helyen játszódik, mégis hatalmas utazásnak lehetnek tanúi: utazás
a múltba, az emlékek világá-

ba. A darab számos előre- és
visszautalással hívja játékra
és egyben lelki, érzelmi nyomozásra a nézőt. Mi bújik
meg a két hölgy múltjában?
Milyen gondolatok, érzelmek
rejtőznek a cselekedeteik
mögött? Mit akarnak az élettől, egymástól, önmaguktól?
HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE
A NŐKET?
Időpont: december 2., csütörtök, 19 óra.

Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Csányi Sándor egyszemélyes
vígjátéka – nyolc különböző
karakter, nyolcvan percben.
Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szülőszoba ajtajában döbben rá arra,
hogy nemcsak a gyerekekkel, de a nőkkel sem tud bánni? Miért a mi hibánk, ha ők
rosszat álmodnak? Számos
kérdés az együttélés nehézségeiről, szépségeiről és örömeiről.
DIÓTÖRŐ
Időpont: december 3–5.,
péntek–vasárnap.
Helyszín: Kisszínház.
Minden idők legsikeresebb
karácsonyi meséje – nem
csak karácsonykor, nem
csak gyerekeknek a Szegedi Kortárs Balett előadásában. Álom és valóság határán űzik gonosz egerek és
jóravaló konyhai eszközök
egymást és a boldogságot
zenével, tánccal, ünnepi for-

gataggal. (Fotó: Tarnavölgyi
Zoltán)
KÖRBEJÁR A MIKULÁS
Időpont: december 5., vasárnap, 15 órától.

Helyszín: Tápé, Új-Petőfitelep, Baktó.
Hagyományos program a
fenti városrészekben, hogy
ajándékkal megrakottan jár
körbe a Mikulás, akivel először a tápéi buszvégállomáson lehet találkozni vasárnap délután 3 órakor. Tápé
után délután fél 5 körül már
Új-Petőfitelepen, majd 5 óra
után Baktóban találkozhatnak kicsik és nagyok a Mikulással.

