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Tanárok nélkül nincs jövő!

D
iákok, szülők és taná-
rok ezrei tiltakoznak 
országszerte a közok-
tatás helyzete miatt. 

Sok helyen állnak ki a diákok a 
tanáraik mellett, akiket újabban 
nemcsak azzal sújt a kormány, 
hogy éhbérért dolgoztatja őket, 
de a polgári engedetlenkedő pe-
dagógusokat még ki is rúgják.

Egy társadalom legalapve-
tőbb kérdése, hogy milyen okta-
tást tud és képes biztosítani az 
óvodától az egyetemig. Ahol ez 
másodlagos, vagy mint Magyar-
országon, sokadlagos kérdéssé 
válik, ott nagyon nagy a baj.

Cikkünk a 2.,  
jegyzetünk a 3. oldalon

Szőregre, Avramov András (képünkön) választókörzetébe 
látogattunk el a Mérlegen a képviselők sorozatunkban. A 
képviselő 2019-ben kezdte az első ciklusát. Avramov And-
rás az elmúlt három és fél évben rászolgált az itt élők bizal-
mára, hiszen számtalan fejlesztést megvalósított, miközben 
igazi közösséggé kovácsolta a szőregieket. 

Részletek a 7. oldalon

Mérlegen a képviselők

Naperőműparkok
épülnek Szegeden

K
ét hatalmas nap- 
erőműpark építé-
sét kezdte meg az 
MVM Csoport uni-

ós támogatással Szeged 
határában. 9,5-9,5 milliárd 
forintból két különálló, 24-
24 megawatt teljesítményű 

erőmű épül a Sándorfalvi 
úton és Baktóban.

Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester a nape-
lemparkok építése kapcsán 
elmondta: Szeged város ön-
kormányzata nemcsak elköte-
lezett a fenntartható energiák 

használatában, de 
élen is jár azok al-
kalmazásában. En-
nek a gondolatnak 
a jegyében épült ki a 
városban Reykjavík 
után Európa legna-
gyobb geotermikus 
fűtési rendszere. Mi-
hálik Edvin Zöld vá-
ros programért fele-
lős tanácsnok pedig 
arról beszélt, hogy 
az elmúlt években 
a megújuló önkor-
mányzati épületek-
re – iskolák, óvodák 
és bölcsődék tetejé-
re – kerültek nape-
lemek.

Részletek  
a 4. oldalon

Rezsiválság: 1,2 milliárd forintos
alapot hozott létre a közgyűlés

Botka László polgármester (képünkön) az október 7-i 
közgyűlésen elmondta: jövőre várhatóan nagyságrendi-
leg nagyobbak lesznek a város energiaköltségei. A gáz-
beszerzés már lezárult, az idei 500 millió forintos kiadás 
jövőre 3,5 milliárd forintra nő. A kormány az önkormány-
zatokra is kiterjesztette a távhődíjemelést, ami tizenegy-

szeres drágulást jelent. Szeged város költségvetésében a 
legnagyobb tétel a villamos energia díja, az önkormányzat 
szerződése december végéig tart, 2023-ban ez ötszörösé-
re vagy tízszeresére emelkedhet. Tavaly 2 milliárd forint 
volt a város villamosenergia-számlája. 

Bővebben az 5. oldalon 

Már javában épül a napelempark a 
Sándorfalvi út mentén. Fotó: Iványi 
Aurél

Több százan tüntettek Szegeden, a Széchenyi téren. Fotó: Szabó Luca 
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öbb ellenzéki vezetésű város polgár-
mestere, köztük Botka László is alá-
írta azt a nyílt levelet, amiben Ka-
rácsony Gergely arra szólítja fel Or-

bán Viktort, hogy haladéktalanul hívja össze 
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által 
kezdeményezett Nemzeti Energiacsúcsot. 
„Egyetlen polgármester sem akar intézmé-
nyeket bezárni, mindent megteszünk az alap-
vető közszolgáltatások működtetése érdeké-
ben. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy fű-
tetlen óvodákban és bölcsődékben fázzanak 
a gyerekek” – írják. Szerintük a csúcs jó al-

kalom lenne arra, hogy „a másra mutogatás, 
a bűnbakok keresése helyett végre megoldá-
si javaslatok kerüljenek az asztalra”. Javas-
latuk szerint „a magyar települések támoga-
tásának forrása lehet az önkormányzatoktól 
elvont adóbevétel visszaadása éppúgy, mint 
a megemelkedett energiaárak miatt keletke-
zett költségvetési többletbevétel”.

Egyben tárgyalást kezdeményeznek ar-
ról is, hogy „a Paksi Atomerőmű által 12 
forintért megtermelt áramot az önkormány-
zatok ne 400 forintnál is magasabb áron  
kapják”.

F E L H Í V Á S
Tisztelt Szegedi Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Ma-
gyarország területén népszámlálást tart.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését 
várja a 2022. október–november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálás-
ban való közreműködésre.

A jelentkezőket a népszámlálás ideje alatt folyamatosan várjuk.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adat-
gyűjtése. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munká-
jától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
 • a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
 • az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az 
     adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
 • e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos számítógépes ismeret,
 • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
 • az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség,
 • korábbi népszámlálás során szerzett tapasztalat.
A szerződéskötés feltétele:
 • a jelentkező kiválasztása,
 • az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díj-
tételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza:  
https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22.

Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, és a feltételeknek is megfelel, ké-
rem, hogy a www.szegedvaros.hu honlapon elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláír-
va, beszkennelve küldje meg a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címre, vagy jut-
tassa el személyesen a Szeged, Kiss Ernő utca 3. szám alatti címre.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu ol-
dalon.
Ha kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolat-
ban, azt felteheti a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címen, valamint a 62/564-
242 és a 62/564-135 telefonszámokon.

Szeged, 2022. szeptember 30.

 Dr. Martonosi Éva jegyző
 települési népszámlálási felelős

A rezsinövelés rátett egy lapáttal:
20,1 százalék az infláció

Százak álltak ki Szegeden
a megfélemlített tanárok mellett

öbb százan vettek 
részt a VVL – Veritas 
Virtus Libertas és a 
Szabad Város Egye-

sület Szegediek a jövő okta-
tásáért! címmel meghirdetett 
tüntetésén a Széchenyi té-
ren. Tóth Károly, a közgyűlés 
oktatási bizottságának alel-
nöke arról beszélt, hogy a bu-
dapesti Kölcsey-gimnázium 
tanárait kirúgó Marosi Beat-
rix tankerületi vezető alkal-
matlan és méltatlan a poszt-

jára. Szerinte a tanárok elbo-
csátásával újból üzent a ha-
talom: nincs szükség Palya 
Tamásokra a magyar közok-
tatásban. Azt üzenték: jobb, 
ha nem ugrálnak a tanárok.

Andóczi-Balog József, a 
Deák-gimnázium tanára arról 
beszélt, hogy a tanároknak 
joguk van kinyilvánítani, hogy 
nem értenek egyet a mai ok-
tatáspolitikával. 

– Nem értünk egyet az új 
sztrájktörvénnyel sem! Nem 

értünk egyet a Kölcsey-gim-
názium tanárainak méltatlan 
elbocsátásával, egyúttal kö-
veteljük a munkaviszonyuk 
azonnali visszaállítását – 
mondta Andóczi-Balog Jó-
zsef. A tanár úgy vélte: nem 
lehet, hogy ne adódjon össze 
ennyi akarat, és nem lehet 
örökké azt sem mondani, 
hogy vannak most nagyobb 
bajok is. Szerinte senki sem 
gondolhatja komolyan, hogy 
azok a kollégáik, akik a fő-
városban vagy az ország 
legkisebb településén is ki-
állnak a jogaikért, a fizetésük 
emeléséért, azt felforgató 
szándékkal, rosszat akarva 
tennék. Kérte, segítsék egy-
mást a tanárok, vállaljanak 
szolidaritást egymásért. 

– Csak akkor tartható 
fenn a figyelem, ha időről idő-
re felszólalunk a jogainkért, 
és megmutatjuk, a gyerekek 
jövője, az oktatás színvonala 
az elkötelezett, méltón bé-
rezett, megbecsült pedagó-
gusokon múlik. Ne dugjuk 
homokba a fejünket, a kivá-
rás rideg csendje nem hoz 
eredményt! – hangsúlyozta a 
szónok.

Sok ország ment már csődbe, amelyik erején felül költött a 
hadászatra, de még egy sem, amelyik az oktatásra – hang-
zott el a tanárok melletti tüntetésen a Széchenyi téren. 

Botka László:  
Igazságot a tanároknak!

„Támogatjuk a tanárokat, hiszen rajtuk múlik Szeged 
és az ország sorsa, a jövő generációjának sikere. Közö-
sen tüntetünk a diákokkal, a szülőkkel és a tanárokkal 
azért, hogy végre rendezzék a pedagógusok bérét. Ne 
terheljék túl őket, garantálják a színvonalas oktatáshoz 
szükséges szakmai szabadságot is! Elfogadhatatlan a 
szabad oktatásért demonstráló tanárok fenyegetése, 
megalázása és kirúgása! Szeged a szolidaritás városa, 
igazságot a tanároknak!” – írta egyebek mellett Botka 
László polgármester a Facebook-oldalán.

Egy tábla a szegedi demonstráción. A pedagógustüntetések új szimbóluma a körbe zárt 
felkiáltójel, ami annyit jelent: már nagyon elegük van. Fotó: Szabó Luca

Ellenzéki polgármesterek: Orbán
azonnal hívjon össze energiacsúcsot!

T

T

A 
rezsinövelés miatt igazából csak 
az volt a kérdés, hogy az augusz-
tusi 15,6 százalékos infláció után 
már szeptemberben meglesz-e 

Magyarországon a 20 százalékos drágulás, 
vagy várni kell ehhez az októberi adatokra. 
Nos, meglett – írta a 444.hu. A KSH szá-
mai szerint szeptemberben 20,1 százalé-
kos volt az infláció, ami önmagában is egé-
szen elképesztő, de az élelmiszerek ára 35,2 
százalékkal emelkedett. A fogyasztói árak 
egy hónap alatt átlagosan 4,1 százalékkal  
nőttek.

„A rezsicsökkentés szabályainak augusz-
tus 1-jétől hatályos módosítása következté-
ben a háztartási energia 62,1 százalékkal 
drágult. Ezen belül a vezetékes gáz ára 121, 
az elektromos energiáé 28,9 százalékkal 
nőtt. A palackos gáz ára 45, a tűzifáé 43,8 
százalékkal növekedett” – írta a KSH.

Elemzők szerint a brutális emelkedés 
hátterében többek között az elszabaduló 
energiaárak, a gyenge forint és a kormány-
zati rezsinövelés áll. Az infláció még nem te-
tőzött, és egyelőre nehéz megmondani, hogy 
mikor és mitől fog csillapodni a drágulás.
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alpolgármester azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyen beje-
lentették: a Continental Auto-
nomous Mobility Hungary az 
eddigi budapesti működését 
kiterjesztve Szegeden is el-
kezdi a szoftverfejlesztési te-
vékenységét.

– A meglévő és folyama-
tosan bővülő szegedi Conti-

Tech gyár mellett egy másik 
üzleti terület is megjelenik 
Szegeden a Continental cég-
csoportból, a vezetéstámoga-
tó és automatizált járműve-
zető megoldásokat fejlesztő 
egységgel. A szegedi csapat 
felépítése melletti érv volt a 
magas színvonalú helyi egye-
temi képzés és az erős helyi 
szoftverfejlesztői szakmai kö-
zösség – mondta Keszte Ró-
bert, a Continental Magyaror-
szág országigazgatója.

Lóránd Balázs, a Conti-
nental Autonomous Mobility 
Hungary vezetője kiemelte: 
a következő években Bu-
dapest mellett Szegeden 
kívánják bővíteni a közel két-
száz szoftvermérnökből álló 
csapatukat. – Célunk, hogy 
önálló felelősséggel bíró, in-
novatív csapatot építsünk fel 
Szegeden, amely az első idő-
szakban a mesterséges intel-
ligencia alapú fejlesztéshez 
szükséges adatokat készít 
elő és dolgoz fel. Büszkék 
vagyunk rá, hogy az általunk 
fejlesztett, kézzelfogható 
megoldások hamarosan a 
közlekedésünk fontos részét 

fogják képezni – mondta Ló-
ránd Balázs.

A 40 fősre tervezett sze-
gedi csapat tagjai az első 
időszakban távmunkában 
dolgoznak, de később a ter-
vek szerint önálló irodát nyit 
majd a cég Szegeden.
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Bod Péter

Tanárok nélkül
nincs jövő!

E
rről végképp nem vesz tudomást a kormány, amely 
tizenkét éve az „örök jelen” állapotában él. Bár a 
politika valóban sokszor napi gyakorlat, ám az ezzel 
kapcsolatos teendőket mégsem lehet arra építeni, 

hogy nincs holnap. 
A hazai oktatás helyzete – tartalmi, szervezési és pénz-

ügyi értelemben – a rendszerváltás óta megoldásra váró 
feladata volna az országnak. Olyan problémahalmaz, amely 
szakmai és társadalmi viták és döntések helyett többnyire 
politikai feladvánnyá silányult. Ahogyan láthattuk főként 
2010 óta: hatalmi játékok terepévé. Pedig olyan elsőrendű, 
mindennapjainkat érintő kérdés, aminek tétje: hogyan és 
milyen iskolát választhatunk gyerekeinknek, és ott milyen 
szintű tudás megszerzésére nyílik lehetőség. 

Egy társadalom legalapvetőbb kérdése, milyen oktatást 
tud és képes biztosítani az óvodától az egyetemig. Ahol ez 
másodlagos, vagy mint Magyarországon, sokadlagos kér-
déssé válik, ott nagy a baj. A holnap, egyáltalán nem kép-
letes értelemben, az ajtón kopogtat. Tömegesen hagyják 
el a pályát a pedagógusok, döntő módon azért, mert gya-
lázatosan alacsony a fizetésük. Az Unió tagállamai közül e 
tekintetben az utolsó előtti helyen állunk, ami sokatmondó. 
„A román tanárok bére mintegy nettó 150 euróval több havi 
szinten, miközben a heti tanítási óráik száma 18, szemben 
a magyar 25,5-del” – nyilatkozta Totyik Tamás, a Pedagógu-
sok Szakszervezetének alelnöke.

Döbbenetes módon nyílik az olló, ha azt nézzük, hány pe-
dagógus lép ki a rendszerből nyugdíjazás miatt, és mennyien 
lépnek be. Most évente 6-7 ezerrel magasabb a kilépők szá-
ma, mint a belépőké. Ez a széttartás csak gyorsulni fog, mert 
rengeteg a nyugdíj előtt álló pedagógus. Nehéz szavakat ta-
lálni arra is, hogy a magyar pedagógusoknak mindössze 5 
százaléka harminc év alatti. A fiatal értelmiségiek már régen 
kiállították a bizonyítványt a magyar oktatási rendszerről: az 
is bolond, aki tanárnak áll Magyarországon.

Orbán Viktor kormánya ilyen Magyarországot épít. Mert 
azt nem tudom elhinni, hogy a vázolt helyzet nem látszik 
a Karmelitából. Láthatóan nem futotta másra az igyeke-
zetükből, mint arra, hogy szinte az egész közoktatást ál-
lamosította egy magát konzervatívnak nevezett párt. A 
tankerületek kezébe tette az intézményfenntartással kap-
csolatos ügyeket, amivel jelentősen növelte az állami ki-
adásokat. A Klik-központ és a hatvannál több tankerület, 
a pazarul fizetett vezetőikkel jókora költségvetési tétel, 
miközben – tizenkét éve! – nincs pénz a tanári béremelé- 
sekre.

Megválaszolásra váró kérdés: miért nem erőteljesebb a 
tanárok tiltakozása évek óta a hazai oktatás ellehetetlenü-
lését tapasztalva? Ennek az is lehet a magyarázata, hogy 
a pedagógus-szakszervezeteknek alacsony a taglétszáma, 
hogy az érdekeikért való kiállás – aminek nyilvánvalóak a 
Kádár-kori gyökerei – csekély mértékben része a magya-
rok szemléletének és mentalitásának. De magyarázza az 
is, hogy az elöregedett pedagógustársadalomból éppen 
az a radikalizmus hiányzik (ez nem független az életkor-
tól), ami nélkül nem nagyon lehetséges tiltakozás, sztrájk 
és demonstráció. Nyugdíj előtt már nem lázadnak fel az  
emberek.

Mintha ez is változna. A kormány párbeszéd-képtelensé-
ge, az a cinizmus, amivel felszámolta a tanárok sztrájkhoz 
való jogát, majd a polgári engedetlenséget választókat tör-
vénytelenséggel vádolta, láthatóan a helyzet átgondolására 
sarkallta a pedagógusokat. A Kölcsey-gimnázium tanárai-
nak kirúgása olaj volt a tűzre.

A pillanatokat uralni akaró Orbán-kormány hamarosan 
szembesülni fog azzal, hogy a holnap érdeklődés hiányában 
nem fog elmaradni. Eljön.

Szegeden bővíti szoftverfejlesztési
tevékenységét a Continental  

Kettős ünnep Kiskundorozsmán

K
ettős ünnep volt Kiskundorozsmán: közadakozás-
ból állították fel egy éve Dankó Pista egész alakos 
szobrát a dorozsmai szélmalom mellett, és átadták 
a Kiskundorozsmáért emlékérmeket. Jenei Kata-

lin nyugalmazott tanító évtizedes helyben végzett pedagógiai 
munkájáért, Komáromi Csaba helytörténész a településrész 
múltjának kutatásáért, Miklós Sándor, a helyi Szélmalom Ét-
terem alapítója, egyben a helyi Tökfesztivál elindítója és Szu-
nyog Mihály, a Dorozsmai Íjászok Baráti Köre Sportegyesület 
elnöke, országos bajnok íjász kapta a részönkormányzat el-
ismerését. Fodor Antal önkormányzati képviselő szerint a dí-
jazottak sokkal többet tettek a helyi közösségért, mint ami 
elvárható. Az emlékérmeket Binszki József alpolgármester 
adta át.

Dankó Pista cigányprímás szobra a dorozsmai szélma-
lomnál. Fotó: Iványi Aurél

Új csapatot hoz létre Sze-
geden a vezetéstámogató 
és automatizált járműveze-
tő megoldásokon dolgozó 
Continental technológiai 
vállalat.

– Szeged az elmúlt évtize-
dekben lendületes fejlődést 
mutatott az informatikai ipar-
ban, a szoftverfejlesztéssel 
foglalkozó cégek otthon érzik 
magukat nálunk. A cégek és 
a szakemberek is értékelik 
a város élhető léptékét, to-
leráns, nyitott szellemiségét, 
ezek a kreatív iparágak szá-
mára fontos alapot jelente-
nek a növekedéshez. Most 
a Continental az önvezető 
autók működéséhez szüksé-
ges fejlesztéseket hoz a vá-
rosunkba, további minőségi 
munkahelyeket teremtve az 
informatikai iparban, hozzá-
járulva a város gazdaságának 
növekedéséhez – mondta 
Nagy Sándor városfejlesztési 

Világcégek Szegeden
Az informatikai szektorban mintegy háromezer, az üz-
leti szolgáltatói szektorban pedig közel kétezer minő-
ségi munkahely született az elmúlt években Szegeden, 
ahol a világ vezető szoftverfejlesztő cégei nyitottak iro-
dát:
• a világ egyik leggyorsabban növekedő IT-vállalata, 
az EPAM,
• a Tigra informatikai cégcsoport,
• a német óriás légitársaság magyarországi szoftver-
fejlesztő cége, a Lufthansa Systems Hungary,
• a Graphisoft,
• az evosoft Hungary Kft., amelynek a Siemens AG az 
egyik legfontosabb stratégiai partnere,
• az Antavo, mely a divat- és kereskedelmi szektorban 
működő vállalatoknak fejleszt marketingszoftvert,
valamint szolgáltatóközpontot nyitott
• a világ egyik legnagyobb olajvállalata, a BP,
• a német állami óriásvállalat, a Deutsche Telekom 
egyik leányvállalata, a Deutsche Telekom IT Solutions.

Árbevétel

Az 1871-ben alapított 
Continental bizton-
ságos, hatékony és 
intelligens technoló-
giákat és szolgáltatá-
sokat fejleszt és kínál 
a fenntartható és há-
lózatba kapcsolt sze-
mély- és áruszállítás 
számára. A Continen-
tal 2021-ben 348,5 
milliárd forintos net-
tó árbevételt ért el, 
és jelenleg több mint 
190 ezer embert fog-
lalkoztat 58 ország-
ban. A vállalat tavaly 
októberben ünnepelte 
fennállásának százöt-
venedik évfordulóját.

Lóránd Balázs bejelentette: a Continental az önvezető autók működéséhez szükséges fejlesz-
téseket hoz Szegedre, amivel további minőségi munkahelyeket teremtenek. Fotó: Iványi Aurél 
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Egy 95 éves tanácsa: semmit
sem kell komolyan venni

B
óka Istvánné Terike 
1927. október 3-án 
született Békéscsa-
bán. Fiatalon köl-

tözött a családjával Szeged-
re. Két gyermeke született. 
Férje munkája miatt egy ide-
ig Szászváron éltek, de visz-
szaköltöztek Szegedre. Teri-
ke néni 35 éves volt, amikor 
beiratkozott a Ságvári-gim-
náziumba és leérettségizett 
esti tagozaton. 50 évesen 
szerzett jogosítványt. 1953-
tól 1984-ig a MÁV Igazgató-
ság házgondnokság részle-
gén dolgozott. Munkáját nagy 
szorgalommal és felelősség-
gel végezte, minden problé-
mát igyekezett megoldani. 
Bokának szólították munka-
társai, akik tisztelték és sze-
rették. Az elmúlt évben em-
léklappal jutalmazta egykori 
munkahelye. Terikének há-
rom unokája és hét déduno-
kája született. Az ünnepelt 

szerint a hosszú életének 
titka, hogy semmit sem vett 
komolyan, soha nem hagy-
ta, hogy az élet nehézségei 
lehúzzák. Szeged városa ne-

vében Mihálik Edvin önkor-
mányzati képviselő és Farkas 
Katalin, a humán közszolgál-
tatási iroda munkatársa kö-
szöntötte a születésnapost.

Simon Ferenc ma is olvas,
rejtvényt fejt és meccset néz

S
imon Ferenc 1932. 
október 9-én, Kis- 
zomboron született 
egy munkáscsa-

lád egyetlen gyermekeként. 
Édesapja bognárként dolgo-
zott, édesanyja háztartásbe-
li volt. Gyermek- és diákéveit 
Kiszomboron, majd Szőregen 
töltötte. Apai nagyapja, édes-
apja és ő maga is önkéntes 
tűzoltó volt a munkája mel-
lett. Később a Konzervgyár-
ban üzemi tűzoltóként, majd 
1957-től 1983-ig hivatásos 
tűzoltóként dolgozott. A 25 
és fél év alatt volt gépkocsive-
zető, vonulós, telefonközpon-
tos, üzemanyag- és áramfej-
lesztő-kezelő. Munkáját min-
dig lelkiismeretesen, nagy 
odafigyeléssel látta el. 1983. 
április 30-án nyugállományba 
vonult, de a nyugdíj mellett 
is aktívan dolgozott: előbb 
bölcsődei kisegítőként, majd 
hivatalsegédként, rendész-

ként segítette a JATE előadó-
inak munkáját. Feleségével 
42 éve boldog, kiegyensúlyo-
zott házasságban élnek. Si-
mon Ferenc még ma is szeret 
olvasni, rejtvényt fejteni, és 
figyelemmel kíséri a sporte-
seményeket. Szerinte a hosz-
szú élet titka a kiegyensúlyo-
zott, harmonikus családi élet. 
Nem szabad vitatkozni. He-
lyette inkább sétáljanak.

Feri bácsi imádja a család-
ját, az unokáit és dédunokáit, 
és a családja is imádja őt. A 
90. születésnapján felesége, 
gyermekei, három unokája és 
három dédunokája köszön-
tötte. Szeged városa nevében 
Mihálik Edvin önkormányzati 
képviselő és Farkas Katalin, a 
humán közszolgáltatási iroda 
munkatársa köszöntötte a 90 
éves Simon Ferencet.

Tovább zöldül Szeged: jövő tavaszra
a naperőműparkok városa leszünk

A
z Agórában rendez-
ték meg a Szegedi 
naperőmű építé-
se és a Fotovoltai-

kus beruházás megvalósítá-
sa Szegeden elnevezésű fej-
lesztés projektnyitóját. A két 
különálló erőmű Magyaror-
szág legnagyobb ilyen zöld 
beruházásai közé tartozik. 
A munkálatok már megkez-
dődtek, és várhatón 2023. 
márciusban el is készülnek 
a szegedi napelemparkok.

Molnár Szabolcs, az MVM 
Csoport termelési vezérigaz-
gató-helyettesének tanács-
adója elmondta: az MVM 
Csoport megújuló energia-
termeléssel foglalkozó válla-
lata, a Zöld Generáció Kft. a 
Sándorfalvi úton 9,5 milliárd 
forintból 47 hektáron épít 
jövő márciusra egy 24 mega- 
watt teljesítményű, zöld ára-
mot termelő napelempar-

kot. Ezzel a beruházással  
102 591 gigajoule villamos 
energiát tud megtermelni.

Baktóban egy 60 hektá-
ros területen fotovoltaikus 
beruházás keretében hason-
ló naperőmű épül, ugyan-
csak 9,5 milliárd forintból. A  
43 ezer panelből álló nap- 
elempark szintén 24 mega- 
wattpeak áramot termel majd 
jövő tavasztól.

A két, összesen 19 milli-
árd forintnyi zöld beruházás 
nyomán megépülő, külön-
álló erőmű együtt 25 ezer 
háztartás éves villamosener-
gia-szükségletét lesz képes 
megtermelni. Az erőművek 
egyenként közel 28 ezer 
tonnával csökkentik majd 
az ország szén-dioxid-kibo-
csátását. Mindkét beruhá-
záshoz 38 százalékos tá-
mogatást nyújt az Európai  
Unió. 

Az MVM Csoport megújuló 
energiatermeléssel foglalko-
zó tagvállalata jelenleg hét 
szélerőművet és több mint 
száz naperőművet üzemeltet 
Magyarország területén. A 
kft. középtávú stratégiájában 
folyamatosan bővíti a környe-
zetbarát erőművi portfólióját. 
A jelenleg megvalósítás alatt 
álló Megújuló Programjában 
33 új naperőművet épít az or-
szágban uniós támogatással.

Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester a két nap-
elempark építése kapcsán 
a projektnyitón elmondta: 
Szeged város önkormányza-
ta nemcsak elkötelezett a 
fenntartható energiák hasz-
nálatában, de élen is jár azok 
alkalmazásában. Ennek a 
gondolatnak a jegyében épült 
ki a városban Reykjavík után 
Európa legnagyobb geotermi-
kus fűtési rendszere. A közle-
kedést is igyekszik a város zöl-
díteni: a nagy villamosprojekt 
után a trolibeszerzések és az 
elektromos buszok is mind 
ezt a célt szolgálják.

– Most az elektromos 
áram termelésének fenntart-

hatóvá tétele került a gondol-
kodás középpontjába. Ezért 
örömmel fogadtuk, hogy az 
MVM Csoport Szegeden akar-
ja felépíteni az ország két ha-
talmas napelemparkját. A vá-
ros azzal tudott segíteni, hogy 
az építési szabályzatot soron 
kívül módosítottuk, hogy gyor-
san elháruljon az akadály az 
építkezés megkezdése előtt 
– mondta az alpolgármester.

Mihálik Edvin, Szeged 
Zöld város programért felelős 
tanácsnoka a projektnyitón 
arról beszélt, Szeged több 
mint két évtizede elkötelezte 

magát a zöld gondolat mel-
lett. Ennek jegyében újult meg 
a szegedi panelépületek közel 
nyolcvan százaléka, ami Ma-
gyarországon is példa nélküli 
program volt.

– Szeged fontos vállalá-
sa, hogy a legzöldebb magyar 
nagyváros kívánunk lenni. 
Mivel a napfény városa is 
vagyunk, igyekszünk minél 
jobban kihasználni, hogy itt a 
legtöbb hazánkban a napsü-
téses órák száma. Az elmúlt 
években a megújuló önkor-
mányzati épületekre – isko-
lák, óvodák, bölcsődék tete-

jére – kerültek napelemek. 
Az elmúlt napokban pedig 
letettük Szeged első teljesen 
zöld bölcsődéjének alapkö-
vét, ahol a fűtést hőszivaty-
tyú, az áramtermelést pe-
dig napelemek biztosítják 
majd – mondta a tanácsnok. 
Rámutatott: már működik 
a geotermikus program – 
amellyel meg tudják felezni 
a város gázfogyasztását, és 
ezáltal a levegőbe kikerülő 
szén-dioxid mennyiségét –, 
a napelemek felszerelésével 
pedig zöld áramot is tudnak 
majd biztosítani.

Két hatalmas naperőműpark építését kezdte meg az MVM 
Csoport európai uniós támogatással Szeged határában. 
9,5-9,5 milliárd forintból két különálló, 24-24 megawatt 
teljesítményű erőmű épül a Sándorfalvi úton és Baktóban. 
Ez akkora energiamennyiség, ami 25 ezer szegedi háztar-
tást képes ellátni zöld elektromos árammal.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Mihálik Edvin Zöld város programért fe-
lelős tanácsnok beszédet mond az épülő napelempark projektjének nyitórendezvényén 
az Agórában. Fotó: MTI/Rosta Tibor és Iványi Aurél

A 90. születésnapját ünneplő Simon Ferenc, a feleségé-
vel, Judittal, és a lányával, Zsuzsannával. Fotó: Iványi Aurél

Mihálik Edvin köszöntötte fel a város nevében a 95 éves 
Bóka Istvánné Terikét. Fotó: Szabó Luca 
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Október 21-én újra összeül
a közgyűlés a rezsiválság miatt
Módosították a képviselők 
Szeged költségvetését, de 
október 21-én újra össze 
kell ülnie a közgyűlésnek, 
hogy kezelni tudja a város 
a rezsiválságot. Első lépés-
ben egy közel 1,2 milliárd 
forintos energiaválság-tar-
talékkeretet hoztak létre, 
amelyből az önkormányza-
ti intézmények és cégek 
tudják fedezni a megnö-
vekedett rezsiszámláikat. 
A testület megválasztotta 
Binszki Józsefet várospoliti-
kai alpolgármesternek.

B
otka László polgár-
mester az ülés ele-
jén bejelentette: 
október 21-én újra 

össze kell ülnie a közgyűlés-
nek, aminek az oka, hogy a 
város villamosenergia-be-
szerzése a végénél tart. Sze-
ged költségvetésének legna-
gyobb tétele a villamos ener-
gia, mely négyszer akkora, 
mint a földgáz. Folynak az 
ártárgyalások, hogy január 
elsejétől mekkora áron tud-
ja beszerezni a város a villa-
mos energiát.

– Addig nem érint ben-
nünket az áremelés. Az a 
kérdés, hogy január elsejé-
től ötszörös vagy tízszeres 
árat fogunk fizetni a villamos 
energiáért. Tavaly 2 milli-
árd forint volt a város villa-

mosenergia-számlája. Ezt 
mindenki be tudja szorozni 
öttel is, meg tízzel is. Mind-
két összeg kezelhetetlen. A 
gázbeszerzésünk lezajlott. 
Október elsejétől fizetjük az 
új gázárat. Az idei 500 millió 
forintos gázszámlánk jövőre 
3,5 milliárd forintra nő. A 
kormány az önkormányza-
tokra is kiterjesztette a táv-
hődíjemelést, ami tizenegy-
szeres drágulást jelent. Ez 
további 6-800 millió forintos 
növekedést jelent a város 
költségvetésében – mondta 
Botka László polgármester.

A közgyűlés döntött ar-
ról, hogy az önkormányzati 
költségvetést módosítva 
közel 1,2 milliárd forintos 
energiaválság-tartalékkere-
tet hoznak létre, hogy ebből 

fedezzék az önkormányzati 
intézmények és cégek meg-
növekedett rezsiszámláit. 
Botka László kifejtette, a 
gáz- és a távhődíj emelke-
dése több mint egymilliárd 
forintos többletköltséget je-
lent idén az önkormányzat 
számára.

Jövőre az önkormányzat 
energiaköltségei várhatóan 
nagyságrendileg nagyobbak 
lesznek, aminek a fedezete 
egyelőre nem látszik a város 
2023-as költségvetésében. 
A közel 1,2 milliárd forintos 
energiaválság-tartalékkeret 
fedezetét a dologi kiadások 
csökkentésével, a fejleszté-
sek átütemezésével terem-
tik meg. A legnagyobb elvo-
nás a polgármesteri hivatalt 
érinti, ahol minden nem lét-

szükségletű kiadást elvon-
tak – hangsúlyozta Botka 
László.

Megválasztották Binszki 
Józsefet várospolitikai al-
polgármesternek, akinek a 
kulturális, oktatási és szo-
ciális intézmények műkö-
désének felügyelete lesz a 
feladata. Binszki társadalmi 
megbízatású alpolgármes-
terként látja el feladatát, így 
tiszteletdíja fele a két főál-
lású alpolgármesterének. 
A politikus emlékeztetett 
rá, az elmúlt 30 évben Sze-
ged irányítását lényegében 
folyamatosan három alpol-
gármester végezte. Binszki 
korábban a közgyűlés jogi 
bizottságát vezette, ezen a 
poszton utódjául Szécsényi 
Rózsát választották.

Szeged város önkormányzata idén is mél-
tósággal emlékezett az aradi vértanúkra. 
„A tények nem zavarták az osztrák bírákat, 
amikor meghozták halálos ítéleteiket a ti-
zenhárom magyar főtiszt ellen. A legfőbb 
vádpontokban nem lehetett volna őket 
elmarasztalni, mert sem lázadók, sem fel-

ségárulók nem voltak” – mondta Szajbély 
Mihály, Szeged város díszpolgára az október 
6-i ünnepi beszédében a kivégzett táborno-
kokra emlékezve. „Világos beszéd. Akinek 
hatalma van, az mindent megtehet. Ez tör-
tént akkor és ott. És azóta is nagyon sok-
szor” – mondta Szajbély Mihály.

Fejet hajtott Szeged
a szabadságharc hősei előtt

Látványfőzéssel és főzőcsapatok vetélkedésével rendez-
ték meg múlt szombaton a Búvár-tónál a Rókusi Gasztro 
Show-t. A finom ételek mellett ugrálóvárral és kézműves-fog-
lalkozásokkal is várták a családokat. A látványkonyhában 
három neves séf is bemutatta a főzőtudományát.

Rókusi Gasztro Show

Elindult a munka
a Lengyel utcában

A közgyűlés titkos szavazáson megválasztotta Binszki Józsefet alpolgármesternek. 
Fotó: Iványi Aurél 

Burkolatbontással indult a Lengyel utca zöld rehabilitá- 
ciója. Fotó: Iványi Aurél 

B
urkolatbontással indult a Lengyel utca zöld rehabi-
litációja. Tóth Károly, a körzet önkormányzati képvi-
selője elmondta: az illegálisan kialakított parkoló-
kat felszámolják, elbontják, és helyreállítják a zöld-

sávot. Néhány kivágott fát is pótolnak, és cserjéket is ültet-
nek, valamint javítják a megkopott, sérült járdarészeket. Tóth 
Károly kérte az utcában lakók és közlekedők megértését és 
türelmét. Az önkormányzat 25,5 millió forintot biztosít saját 
forrásból a munkálatokra.
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Eltűnt családok nyomában
Juhász Gyula, József Attila, Márai Sándor és Bartók Béla is írt Tardos-Taussig Ármin emlékkönyveibe,  

aki Szeged 1920–30-as művészeti életének volt a meghatározó szervezője

A
z 1874-ben Temes-
váron született Tar-
dos-Taussig Ármin 
a helyi Magyar Ál-

lami Királyi Főreáliskolában 
érettségizett, ami után a bu-
dapesti műegyetemen szer-
zett mérnöki oklevelet. Több 
forrás is utal arra, hogy grafi-
kusi, rézkarcolói ismereteit 
egy, a Bécsi Művészeti Aka-
démián végzett festőnél, 
Adolf Wesemannál tanulta. A 
rajzolás azonban hosszú éve-
kig csak hobbija maradt, hi-
szen friss műszaki diplomás-
ként az államvasutak szolgá-
latába lépett, és Szegeden 
kezdte el a pályáját. Szépen 
ívelő karrierje az 1919-es Ta-
nácsköztársaságig tartott, 
amikor politikai szerepválla-
lásáért idő előtt nyugdíjazták. 
Ekkor azonban már túl volt 
számos megbízáson, grafikai 
tervezésen, kiállításon, kiál-
lításszervezésen, képzőmű-
vészeti szakcikken, és maga 
is nagy képzőművészeti kol-
lekcióval rendelkezett. Ő ter-
vezte például az egykori régi 
zsinagóga szószékét. Ott volt 
1902-ben az új zsinagóga dí-
szítőfestői között, így neki kö-
szönhetőek a belső tér héber 
feliratai, sőt az oltárlépcső 
sárgaréz könyöklőjének terve 
is. Taussig elképzelései alap-
ján valósultak meg a hitköz-
ség székházában a díszterem 

fali égőinek díszes foglalatai 
is, és a zsidó temető cinter-
mének belső feliratos táblái 
is az ő keze nyomát őrzik.

Korai nyugdíjazása avan- 
zsálta igazán főállású mű-
vésszé. Elkészítette az első 
világháborús szegedi zsidó 
hősi halottak emléktábláját 
a régi zsinagóga falára, majd 
emlékművüket a zsidó teme-
tőbe. Egymás után tervezte a 
síremlékeket, a legnívósab-
bakról 1931-ben díszes kö-
tetet jelentetett meg. Mind-
emellett rendíthetetlenül 
szervezte a város művészeti 
életét. 1924-ben kezdemé-
nyezésére indult mozgalom a 
szegedi társadalomban, hogy 
lelkes adakozók segítségével 
külföldi folyóiratokat rendel-
jenek a városi könyvtárba. 
Hamarosan 58 különféle 
angol, olasz, francia, német 
szaklap – köztük sok művé-
szeti – érkezett rendszere-
sen a Somogyi-könyvtárba. 
Ő volt a fő motorja az 1926-
ban, huszonkét fiatal számá-
ra indított, Rudnay Gyula ve-
zette művésztelepnek, és ott 
volt a festőket, építészeket, 
szobrászokat tömörítő szege-
di Fészek Klub kiállításainak 
rendezői és művészei között 
is az 1930-as években.

Kelemen utcai lakása 
igazi találkozóhelye volt a 
helyi haladó gondolkodású 

értelmiségieknek. A vissza-
emlékezések szerint nagyon 
pezsgő élet zajlott ezekben 
a körökben: kulturális, iro-
dalmi, művészeti és politikai 
kérdésekről beszélgettek, 
vitatkoztak. Taussig egy 
naplószerű emlékkönyvbe 
örökítette meg ezen beszél-
getéseket. Barátja, Juhász 
Gyula többször is írt az em-
lékkönyvbe, és maga Taus-
sig is ide jegyezte fel a költő 
több, kéziratban hozzá került 
versét. Köztük például a Gö-
rög prológ címűt is, amelyet 
Taussig kérésére Elly lányá-
nak írt a költő egy nőegyleti 
fellépéshez. Minden bizony-

nyal Juhász Gyula ismertette 
meg József Attilával is, aki 
szerdánként ebédelt a Taus-
sig családnál.

Taussig autogramokat, 
kéziratokat, rajzokat, fest-
ményeket, utolsó éveiben 
pedig étlapokat is gyűjtött. A 
politika is érdekelte. Kora fi-
atalsága óta meggyőződéses 
szociáldemokrata volt, fárad-
hatatlanul tevékenykedett a 
helyi munkásokért, és mint 
a város törvényhatóságának 
tagja, nem volt olyan szoci-
ális akció, melyből ne vette 
volna ki a részét. 1936 feb-
ruárjában, 62 évesen várat-
lanul érte a halál.

Felesége, Lilly aktív tagja 
volt a helyi zsidó nőegyletnek. 
Jóllehet gyermekeik – Elly 

és Lajos – már az 1930-as 
években külföldre mentek, ő 
maga azonban a férje halála 
után is Szegeden maradt. A 
deportálások során Theresi-

enstadtba került, de 1946. 
június 24-i dátummal ott 
találjuk nevét a hazatérők 
között. A családi sírkő tanú-
sága szerint ezután gyerme-
keihez távozott Amerikába, és  
Hollywoodban talált végső 
nyughelyet 1952-ben.

Az Eltűnt családok nyo-
mában című kiállítást Buk 
István, a Szegedi Zsidó 
Hitközség elnöke és Nátyi 
Róbert művészettörténész 
nyitja meg október 16-án, va-
sárnap délután 3 órakor az új 
zsinagógában. A kiállítás feb-
ruár 15-ig látogatható.

(Cikkünk Frauhammer 
Krisztina Elfeledett arcok 
Szeged zsidó múltjából című 
írásának felhasználásával 
készült.)

Szabó C. Szilárd

Egy bécsi szekrény mélyéről
kerültek elő a szegedi kincsek

Juhász Gyula, József Attila, Márai Sándor és Bartók 
Béla is írt azokba az emlékkönyvekbe, melyek nem-
régiben kerültek elő a Bécsben élő Tardoss Veronika 
szekrényéből, ahol hosszú évtizedekig porosodtak. A 
Szegedi Zsidó Hitközség archívumának munkatársai 
kutatták fel az elveszettnek hitt emlékkönyveket. Tar-
doss Veronika, aki másod-unokatestvére Tardos-Taus-
sig Ármin Amerikában élő unokájának, személyesen 
hozta el Szegedre és bocsátotta az archívum ren-
delkezésére a felbecsülhetetlen értékű kincseket. A 
dokumentumokat beszkennelik a Somogyi-könyvtár 
munkatársai, majd visszaadják azokat Tardoss Vero-
nikának.

Eddig sehol nem látott irodalmi ritkaságokat, helytörténe-
ti és művészettörténeti érdekességeket mutatnak be az 
Eltűnt családok nyomában című kiállításon az új zsinagó-
gában Tardos-Taussig Ármin grafikusról, Szeged egykori 
művészeti életének meghatározó szervezőjéről és család-
járól. 

Bejegyzés az emlékkönyvben József Attiláról. Fotó: Szabó Luca

Sétatüntetés Szegeden az 1930-as évek elején. A kép közepén fehér nadrágban Vér György újságíró mellett látható Tar-
dos-Taussig Ármin. Fotó: Somogyi-könyvtár/Magyar László hagyatékából 

Tardos-Taussig Ármin. 
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Mérlegen a képviselők
Avramov András: A fejlesztések a közösséget erősítik Szőregen

– Azt vallom, hogy közös-
ségünk olyanná válik, ami-
lyenné mi magunk formál-
juk. Ezért fontosnak tartom, 
hogy egy-egy fejlesztés az itt 
élő közösségeket erősítse 
– mondta Avramov András. 
– Szőreg legforgalmasabb 
része a Hősök tere és kör-
nyéke, sokan járnak erre, 
nemcsak a helyiek, hanem 
az átmenő forgalom is élénk. 
A városrész szívében találha-
tó tér 2020. február végére 
teljesen megújult 82 millió 
forintból, és méltó dísze lett 
a városrésznek. Új padokat 
helyeztünk ki, megszépült a 
pihenőrész és a sétány, va-
lamint a helyi hagyományok 
előtt tisztelegve közel nyolc-
száz rózsatövet ültettünk. 
Ez az egyik legjobb példa a 
városrészben arra, hogy egy 

fejlesztésnek mindig a kö-
zösség mindennapi életét 
kell szebbé, jobbá tennie. Az 
elmúlt több mint két évben 
az összes jelentős szabad-
téri közösségi programnak 
a megújult tér adott otthont. 

 

Szőregen hulladékudvar, 
Marostőn  

csapadékvíz-csatorna

A Magyar utca és a Gyár utca 
sarkán épült meg Szeged 
kilencedik hulladékudvara 
európai uniós támogatással, 
így az Újszegeden és a Sző-
regen élőknek huszonöt éve 
húzódó problémáját sikerült 
megoldani. Az új szőregi hul-
ladékudvar – amit tizenegy 

helyszín közül választottak 
ki – 1050 négyzetméter, és 
mintegy 55 millió forintból 
épült meg fél év alatt. Az 
udvarban az összes olyan 
szelektált szemét leadható, 
amelynek a térfogata kisebb 
egy köbméternél. Elhozható 
ide háztartási veszélyes hul-
ladék, elektronikai hulladék, 
építési és zöldhulladék is.

Régi gondját oldotta meg 
a Marostőn élőknek a kilenc 
utcát érintő csapadékvíz-el-
vezető rendszer kiépítése. 
Az Aranka, Borbála, Doroty-
tya, Gizella, Ildikó, Izabella, 
Klára, Melinda és Orsolya ut-
cában esővízcsatorna épült, 
valamint burkolták a Kürü 
sori árkot a Katalin utca és 
a Fő fasor között. Átemelőt 
telepítettek a Pinty utcá-
ban, hogy az összegyűjtött 
csapadékvíz gond nélkül el-
juthasson a Holt-Marosba. 
Marostőn összesen 5028 
méter csatornarendszer 
készült nagyrészt európai 
uniós támogatással. – Az 
éghajlatváltozás miatt az 
elmúlt években többször is 
villámárvizek alakultak ki, 
amikor néhány óra alatt zú-
dult le annyi csapadék, mint 
korábban egy hónap alatt. 
Ezt nem tudta elvezetni a 
régi rendszer. A beruházás-
sal jelentősen javultak az 
érintett területen élők élet-
körülményei – mondta Avra-
mov András. 

 

Sok kicsi sokra megy

Számtalan kisebb, de az itt 
élőknek nagyon is fontos fej-
lesztést is sikerült megvaló-

sítani Szőregen az elmúlt két 
és fél évben. Szeged egyik 
legnagyobb kutyafuttatóját 
alakították ki a Pálya téren 
a sportpálya és úttestek ál-

tal határolt hatalmas füves 
területen. – Nem tekintjük 
befejezettnek az idei év 
elején átadott fejlesztést. 
Ha a szőregi kutyás közös-
ség megkedveli a területet, 
és az itt lakóknak is meg-
felel, később akár kutya-
játszótérrel, padokkal és 
ivókúttal is gyarapodhat a 
terület – jegyezte meg a kép- 
viselő.

Biztonságos parkolót lé-
tesítettek a Szerb utcai óvo-
da mögött, megújult többek 
között az orvosi rendelő előt-
ti járda, bejáró létesült a fa-
luházhoz, és új térkövezést 
kapott a katolikus templom 
feljárója is.

A szőregiek is kiveszik a 
részüket a fejlesztésekből. 

Ilyen volt például az a járda-
építési program, amelynek 
során az önkormányzat biz-
tosította az anyagot, az itt 
lakók pedig saját kezűleg 
rakták le azt. Negyven ház 
előtt újult így meg a járda. 
Közösségi járdaépítésre 
szép példa a temetőhöz ve-
zető nyolcvanméteres jár-
da, amit a településen élők 
saját maguk építettek meg. 
Hasonló összefogással két 

és fél kilométernyi út kapott 
szilárd burkolatot, amihez 
az önkormányzat biztosí-
tott mart aszfaltot, és helyi 
vállalkozók készítették el. 
Jelentősen javították az itt 
élők biztonságérzetét azok 
a térfigyelő kamerák, ame-
lyeket a művelődési ház és 
a bölcsőde elé telepítettek. 
A program nem állt le, jelen-
leg a Hősök terén folytatják 
a szőregi kamerarendszer 
bővítését.

 

Új lendület  
a Rózsaünnepnek

Az épületek, közterületek 
megújítása mellett legalább 
ilyen fontos az itt élők köz- 
érzetének javítása számta-

lan közösségi, kulturális és 
sportrendezvénnyel. 

Két év kényszerszünet 
után megrendezték Szőreg 
legnagyobb szabású rendez-
vényét, a Szőregi Rózsaün-
nepet. Az idén – a Rózsahöl-
gyek díszítő tevékenysége 
mellett – a Magyar Rózsater-
mesztők Egyesülete vállalta 
a felvonulás megszervezé-
sét, ezzel új lendületet adva 
a fesztiválnak.

Helyi vállalkozók, civil 
szervezetek és az önkor-
mányzat összefogásával ren-
dezték meg három éve elő-
ször a Bánya BBQ Fesztivált, 
mely évről évre egyre több 
látogatót vonz. Hangulatos 
színfoltja lett a városrésznek 
az adventi gyertyagyújtás is. 

– Fontosnak tartom, hogy 
azok az intézmények, amelyek 
közösségünk szerves részei, 
segítséget kérhetnek. Jóleső 
érzés volt segíteni, hogy meg-
újulhasson az iskolarádió, az 
óvodákba fejlesztő eszközök 
és kültéri játékok kerültek, a 
bölcsődében pedig sikerült 
egy új pihenőhelyet kialakíta-
ni – mondta végül Avramov 
András.

Rafai Gábor

Avramov András 
(Összefogás Szegedért)

Körzete: Szőreg és az újszegedi Marostő
Eredményei a ciklusban
• Hősök tere felújítása.
• Marostői csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése.
• Szőregi hulladékudvar létesítése.
• Szerb utcai óvodánál biztonságos megálló létesítése.
• Orvosi rendelő előtti járda felújítása.
• Bejáró építése a faluházhoz.
• Kutyafuttató létesítése.

Folytatjuk a Mérlegen a 
képviselők című sorozatun-
kat, ez alkalommal Szőreg-
re, Avramov András válasz-
tókörzetébe látogattunk el. 
Avramov András első képvi-
selői ciklusát kezdte 2019-
ben, amikor nagy fölénnyel 
nyert fideszes kihívójával 
szemben, és folytathatta 
azt a munkát, amit elődje, 
Berkesi Ottó elkezdett. A 
képviselő az elmúlt három 
és fél évben rászolgált az 
itt élők bizalmára, hiszen 
számtalan fejlesztést sike-
rült megvalósítania, miköz-
ben igazi közösséggé ková-
csolta a szőregieket. 

A szőregiek és újszegediek régóta várták a hulladékud-
vart – megépült. Fotók: Iványi Aurél

Két év szünet után újra megrendezték a Rózsaünnepet.

Kutyafuttatót alakítottak ki a Pálya téren.
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Szegeden divat 
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Fabulya And-
rea, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára, 
a város számos irodalmi estjének versmondója Szepesi At-
tila Tündérek és katonák című esszékötetét ajánlja.

N
emrég kezdtem esszét olvasni. Másképp is élem 
meg, mint a verset vagy a regényt. A regényvilág-
ba belépek. A versvilágot befogadom. Az esszé vi-
szont: hol beszippant, hol eltávolít. Sokfajta távla-

tot élek meg ilyenkor. A jó esszé ki-be dobál, újra és újra 
magához hív, egy-egy mondatot hevesen újramorzsolok, zso-
lozsmaként mondogatva, aztán tovább, aztán újra vissza… 

Így jutottam el Szepesi Attila esszéihez. A Szepesi-írások 
valahogy mindig a csodáról, a teremtett világ szépségéről 
mesélnek nekem. Szepesi Attila, aki Temesi Ferenc szavaival 
élve: „az utolsó hegedűs” volt e hazában, olyan könnyedség-
gel mesél a számomra szinte beláthatatlan időbeli távlatokról, 
úgy időzteti olvasóját régmúltak és/vagy messzeségek, törté-
nelmi, irodalmi adatok rengetegében, mintha csak a fage-
rendás kerti lakba 
szaladnánk át egy 
kis portalanításra 
valamikor, vala-
hol, mert épp ideje 
van már. Közben 
persze jól összeku-
szálódik a hajunk, 
újragombolódik 
az életünk összes 
valamirevaló kér-
dése-válasza, mire 
ebből a metafizikai 
térből hazaérünk…

Szepesi Attila 
kötődött Szeged-
hez: itt tanult főis-
kolán, egyetemen, 
élénk kapcsolat 
fűzte a városhoz, bár Beregszász (és hivatalosan Ungvár) a szü-
lőföldje. De nem Szegeden találkoztam vele, hanem a Paulo-
vics Tamás által szervezett szentesi irodalmi találkozókon, 
valamikor a 2010-es évek elején. Mondtam a verseit, megszó-
lítani nem mertem, jólesett a köszönete. Nem is tudtam akkor 
még, milyen remek, magával ragadó stílusban mesél, amikor 
esszét ír, és milyen sokrétű műveltséganyagot tesz mesésen 
izgalmassá egy-egy gondolatmenettel. Mert bizony felütik kis 
fejüket, ki-kibújnak, gyengéden elidőznek az olvasó vállán, be-
leszuszognak a nyakába: a manók, a tündérek, a varázslók, a 
boszorkányok, a vitézek és katonák, megannyi álmatag képvi-
selője a mesefrontnak.

„A lankán, mely billen-
ten áll Isten tenyerén – 
mondjuk a Teremtő kö-
zépső- meg mutatóujja 
között, suhog a szél. 
A szirmokon dongók 
zöngicsélnek. Aztán 
hirtelen eláll a szél. 
Minden mozdulatlanná 
dermed. Áll a levegőben 
a ragadozómadár szárnya. 
A réten a fűszál. A fűszál tövén a 
cincér. Rezdületlen a kő, melyben ősvilági levelek lenyomata 
látszik. Meg se rebben a sombokor. Érezhető mégis, hogy a 
pillanat sebezhető. Benne az élet törékeny. És ez a törékeny-
ség is része az örökkévalóságnak.”

A törékenység is része az örökkévalóságnak.
A kultúra az egyetlen menedék. Nincs út másik.
Szepesi Attila Tündérek és katonák című esszékötete a 

Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Nem is 
tudtam akkor 

még, milyen remek, 
magával ragadó stílus-
ban mesél, amikor esz-

szét ír, és milyen sokrétű 
műveltséganyagot tesz 

mesésen izgalmassá 
egy-egy gondolat-

menettel. 

O
któber 24-éig lát-
ható az Agóra 
földszintjén Re-
nata Maroti fest-

ménykiállítása. A szegedi au-
todidakta festőművész és 
versíró elmúlt két évben ké-
szült képeiből rendezte első 
kiállítását. Művei akrilfest-
mények, helyenként kiegé-
szítve akvarell-, kollázs- és 
gipsztechnikával. A legkü-
lönbözőbb élethelyzetek, ér-
zelmek ihlették. Találkozha-
tunk gyermekkori emlékek-
kel, szerelemmel, elmúlás-
sal, gyűlölettel, közönnyel, a 
lét értelmének kérdésével, 
az ellentétek vonzásával, 
mások elfogadásának fon-
tosságával, női szépséggel, 
történelmi személyekkel és 
vadvirágos rétekkel. 

Renata gyerekkora óta 
alkot, és elmondása szerint 
sosem a felszín, hanem az 
arcok, a történetek, az épü-
letek mögötti lét és lélek fog-
lalkoztatta. Sokat töprengett 

a létezésen és elmúláson. 
Gondolataiból a festményei 
mellé meg is oszt jó néhá-
nyat a tárlaton, így vezetve 
a látogatókat. Többet ezek 
közül versekben jelenít meg. 
A kiállítás középpontjába 
a szegedi boszorkányt áb-
rázoló képét tette, mellé a 

Szegedi boszorkánylegenda 
című versét, mely a szege-
di boszorkányperek idejébe 
vezet vissza a Boszorkány-
szigetre, ahol 1728-ban 
hat férfit és hat nőt égettek 
el máglyán boszorkányság  
vádjával.

A fogadalmi templom 

ikonikus tornyai is megele-
venednek egyik festményén. 
Ha jobban megnézzük, a 
dóm a fáraónő fejdíszén is 
visszaköszön. A Magnetika 
című képről Renata elárulta, 
az édesanyját festette meg, 
akit így köt össze a múlttal 
és jelennel. 

A szegedi boszorkányperek  
és a dóm tornyai az Agórában

Az autodidakta művész, Renata Maroti első kiállítása

Renata Maroti és a szegedi boszorkány.

Magnetika.

Change my mind.Dóm.
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Gondolatok a Horthy-dombormű kapcsán

O
rbán Viktor, Ma-
gyarország minisz-
terelnöke 2022. jú-
lius 23-án a romá-

niai Tusványoson, a Bálványo-
si Nyári Szabadegyetemen a 
menekültekkel, menedékké-
rőkkel, illetve bevándorlókkal 
kapcsolatos eszmefuttatásá-
nak konklúziójaként a követ-
kező kijelentést tette: „Egy-
mással hajlandóak vagyunk 
keveredni, de nem akarunk 
kevert fajúvá válni.” 2022. 
július 28-án Bécsben Orbán 
Viktor Karl Nehammer oszt-
rák kancellárral való közös 
sajtótájékoztatóján a tusvá-
nyosi kijelentését így kom-
mentálta: „Előfordul, hogy 
néha félreérthetően fogal-
mazok.” 2022. augusztus 
1-jén az NB II.-es MTK–Sze-
ged-Csanád Grosics Akadé-
mia futballmeccsen a szege-
di „szurkolók” a „zsidóbűnö-
zés, zsidóbűnözés, igenis van 
zsidóbűnözés” rigmust skan-
dálták. 2022. augusztus 12-
én a budai Frankel Leó úti 
zsinagóga falára ismeretle-
nek horogkeresztet festettek, 
két nappal korábban pedig 
a zsinagóga különterméhez 
vezető lift belsejébe, A. H. 
monogrammal ellátva, a kö-
vetkező szöveget írták: „halál 
a zsidókra!” 2022. augusztus 
30-án az Országház alelnöké-
nek irodájában, a miniszterel-
nök pártjából való házelnök, 
Kövér László engedélyével 
egy, az idei választáson par-
lamentbe jutott párt felavat-
ta Horthy Miklós mellszob-
rát. Kövér László indoklása 
szerint ez azért volt jogszerű, 
mert: „Az alelnök döntése, 
hogyan rendezi be dolgozó-
szobáját, ezt a döntést az Or-

szággyűlés Hivatalának nem 
áll módjában korlátozni.” Oly-
bá tűnik, ők valamennyien 
„félreértették” Magyarország 
miniszterelnökének tusvá-
nyosi kijelentését.

És most következzék né-
hány száraz tény Horthy Mik-
lósról és a rendszeréről. Vitéz 
nagybányai Horthy Miklós 
1920. március 1-től 1944. 
október 15-ig volt Magyaror-
szág kormányzója. A legfel-
sőbb hadúr. Regnálása alatt 
négy zsidóellenes törvény 
született Magyarországon. 

A folyamat az 1920. évi 
XXV. törvénycikk szövegé-
vel, az úgynevezett numerus 
clausus (zárt létszám) tör-
vénnyel kezdődött (1920. jú-
nius 22-én került a nemzet-
gyűlés elé): „Az erkölcsi meg-
bízhatóság követelményei 
mellett egyfelől a felvételt 
kérő szellemi képességeire, 
másfelől arra is figyelemmel 
kell lenni, hogy az ország te-
rületén lakó egyes népfajok-
hoz és nemzetiségekhez tar-

tozó ifjak arányszáma a hall-
gatók között lehetőleg elérje 
az illető népfaj vagy nemze-
tiség országos arányszámát, 
de legalább kitegye annak ki-
lenctized részét.” Bár a „zsi-
dó” megnevezés itt még nem 
jelenik meg, akinek volt sze-
me a látáshoz, füle a hallás-
hoz, azonnal tudta, hogyan 
kell értelmezni a törvényt. 
Harmadára kell csökkente-
ni a felsőfokú tanintézmé-
nyekbe felvehető zsidók lét-
számát. Ez volt a prológ, 
ami után már következtek 
az úgynevezett „zsidótörvé-
nyek”. Íme. 

Első zsidótörvény: az 
1938. évi XV. törvénycikk, a 
társadalmi és gazdasági élet 
egyensúlyának hatályosabb 
biztosításáról. 

Második zsidótörvény: az 
1939. évi IV. törvénycikk, a 
zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásá-
ról. 

Harmadik zsidótörvény: 
az 1941. évi XV. törvény-

cikk: a házassági jogról szó-
ló 1894. évi XXXI. tc. kiegé-
szítéséről és módosításáról, 
valamint az ezzel kapcsolat-
ban szükséges fajvédelmi 
rendelkezésekről. (Ez volt az 
a kifejezetten aljas törvény, 
ami szerint „nemzsidónak 
zsidóval házasságot kötnie ti-
los”.)

Végül a negyedik zsidótör-
vényként emlegetett 1942. 
évi XV. törvénycikk a zsidók 
mező- és erdőgazdasági in-
gatlanairól. 

1944 májusától júliu-
sig Magyarország területé-
ről 440 000 zsidót (magyar 
embert) deportáltak és gyil-
koltak meg, legtöbbjüket 
Auschwitz-Birkenauban, 
Horthy tudtával (ezáltal be-
leegyezésével). Csak július 
6-án rendelkezett a depor-
tálások leállításáról. Addig 
hallgatott, pedig bizonyítha-
tóan tudott arról, mi történik 
ezekkel az emberekkel, arról 
nem is szólva, hogy augusz-
tus elején újfent tárgyalások-
ba kezdett a deportálások 
folytatásáról, és újra enge-
délyezte azokat. Augusztus 
25-én tervezték indítani az 
újabb transzportokat, de 
erre – többek között – a déli 
front összeomlása miatt már 
nem kerülhetett sor. Október 
16-ával pedig kinevezte mi-
niszterelnökké Szálasi Feren-
cet, és ezzel el is kezdődött 
a nyilasok magyarországi 
rémuralma. 8000 embert 
lőttek agyon a Duna-parton, 
ezrével pusztultak a gettókba 
zárt, sárga csillaggal megbé-
lyegzett zsidók. 

És akkor még nem szól-
tunk a 2. magyar hadseregbe 
„besorozott” munkaszolgála-
tosokról. 

A 152 munkaszolgála-
tos század mintegy 38 000 

emberéről. Arról a – fegy-
vertelen, egyenruha nélküli, 
csupán egy katonasapkával 
„felszerelt” – 130 kisegítő 
(zsidó), 16 különleges (politi-
kai), valamint 6 útkarbantar-
tó (keresztény) munkaszol-
gálatos századba hajszolt 
emberről, akikkel a tűzvonal-
ban lövészárkokat ásattak, 
akadályokat emeltettek, fe-
dezékeket építtettek, aknát 
szedettek vagy telepíttettek, 
akiknek halálát saját bajtár-
saik is siettették, mert em-
berszámba sem vették őket, 
s akik közül a zsidókat még 
arra sem méltatták, hogy 
sapkarózsát viselhessenek, 
mert az indoklás szerint ők 
„a nemzeti színekre méltat-
lanok” voltak. Mind közül  
25 000 munkaszolgálatos ve-
szett oda így – a kormányzó 
tudtával és beleegyezésével. 

Mindezekért Horthy Mik-
lós nem, ellenben unokája, 
ifj. Horthy István utóbb bo-
csánatot kért nagyapja nevé-
ben mindazoktól, akiknek az 
szenvedést okozott.

De ha a korszak galádsá-
gát nemcsak a hűvös tények 
oldaláról próbáljuk tudomá-
sul venni, hanem átérezni 
is szeretnénk, ahhoz csak 
olvassuk újra annak a köl-
tőnek, Radnóti Miklósnak a 
verseit és Naplóját, akit egy 
Abda közelében vánszorgó 
halálmenet munkaszolgála-
tosaként gyilkoltak meg bes-
tiálisan.   

Horthy Miklós elkerülte 
a felelősségre vonást. Nürn-
bergben csak tanúként hall-
gatták meg. Meglepő módon 
a véreskezű (köztudottan 
zsidógyűlölő) hóhér, Sztálin 
állt ki mellette, aki nem meg-
lepő módon a II. világhábo-
rú végeztével fel kívánta őt 
használni a Szovjetunió kele-

ti érdekszférájának megszi-
lárdítására, egyebek mellett 
„az imperialisták láncos ku-
tyájává lett” Josip Broz Tito 
ellen (akinek a nimbusza 
túlságosan is megnőtt vol-
na egy Horthy-per kapcsán), 
aki a magyar exkormányzó 
felelősségre vonását szor-
galmazta és kiadatását kér-
te, többek között az 1942-
es újvidéki vérengzés miatt. 
Éppen ezért Sztálin a ma-
gyar fegyverszüneti delegá-
ció tagjait (legnagyobb elké-
pedésükre) Horthy Miklósról 
így instruálta: „öregember az 
már, és mégiscsak fegyver-
szüneti ajánlatot tett 1944 
őszén.” Így azután bár Hor-
thy neve felkerült az Egyesült 
Nemzetek Háborús Bűnöket 
Vizsgáló Bizottságának listá-
jára, az új magyar kormány 
nem kérte a kiadatását. 

Ellenben a 2. magyar 
hadsereg parancsnokát, vi-
téz Jány Gusztáv tábornok 
vezérezredest a Magyar Nép-
bíróság golyó általi halálra 
ítélte. Jány nem kért kegyel-
met, mert „azzal bűnösségét 
ismerte volna el”, így az íté-
letet 1947. november 26-án, 
a régi Gyűjtőfogház udvarán 
végrehajtották. S miközben 
idehaza folytak a megtorlá-
sok, Horthy Miklós 1949-től 
a portugáliai Estorilban, a 
„Horthy-villában” élt család-
jával haláláig.

A hírek szerint városunk-
ban bővülhet majd tovább 
a tusványosi kijelentést „fél-
reértők” tábora. Az állami 
tulajdonú Délvidék Házban 
készülődtek Horthy-dombor-
mű avatására a kormányzó 
újkori tisztelői, akik a legfel-
sőbb hadúrban és érájában 
látják a követendő történel-
mi példát. Abban az érában, 
amelyről így ír Radnóti Mik-
lós Töredék című versében: 
„Oly korban éltem én e föl-
dön, / mikor az ember úgy el-
aljasult, / hogy önként, kéjjel 
ölt, nemcsak parancsra, / s 
míg balhitekben hitt s tajték-
zott téveteg, / befonták életét 
vad kényszerképzetek. // (…) 
Oly korban éltem én e földön, 
/ mikor a költő is csak hall-
gatott, / és várta, hogy talán 
megszólal ujra – / mert mél-
tó átkot itt úgysem mondhat-
na más, – / a rettentő szavak 
tudója, Ésaiás.”

Veszelka Attila,
a Szegedi Akadémiai 

 Bizottság Szépírói  
Munkacsoportjának elnöke

Amikor napvilágot látott a hír, hogy ok-
tóber 15-én a Délvidék Házban Hor-
thy-szobrot akarnak avatni, Botka László 
polgármester a közösségi oldalán Szeged 
nevében kérte, hogy ezt ne csinálják. Azt 
írta: „Miután kormányzati épületben akar-
ják felavatni Horthy emlékművét egy fide-
szes országgyűlési képviselővel, amit nem 
tudok megakadályozni, ezért nincs más 
eszközöm, mint: Szeged nevében határo-
zottan arra hívom fel a fideszes Mihálffy 
Béla képviselő úr figyelmét, hogy ezt ne 
tegye! Óriási jogos indulatokat fog kelteni 
akkor, amikor a szegedieket is az óriási 
áremelkedés és a rezsiválság fenyegeti. 
Inkább ennek leküzdésében legyenek a 
fideszesek »hős magyarok«. A XXI. századi, 

sikeres, európai Szegednek nem példaké-
pe egyetlen vérbe fojtott és bukással vég-
ződött, hazug, XX. századi diktatúra sem” 
– írta a polgármester. Miután kiderült, 
hogy elhalasztják az avatást, Botka Lász-
ló azt írta: „Köszönöm Mihálffy Bélának, 
hogy megértette, Szeged képviselőjeként 
nincs keresnivalója háborús bűnösöket él-
tető rendezvényeken. Mert a XXI. századi, 
európai Szeged elutasítja a gyűlöletet, a 
kirekesztés minden formáját. Mi az össze-
fogásban hiszünk, Szeged a szolidaritás 
és a szabadság városa, amely bátran fel 
fog lépni a jövőben is az önkénnyel és an-
nak híveivel szemben! Továbbra is vissza-
utasítjuk, hogy városunkban bárki bárhol 
Horthy-szobrot avasson!”

Botka László: Visszautasítjuk, hogy Szegeden
bárki bárhol Horthy-szobrot avasson!
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NORVÉG KAPUS ÉRKEZIK. 
Emil Kheri Imsgard, a norvég 
Elverum HB kézilabdakapusa 
jövő nyártól a magyar bajnok 
Pick Szeged játékosa lesz. A 
klubváltás hírét a 24 éves há-
lóőr jelentette be a Hamar Ar-
beiderblad című napilapnak 
adott interjúban. Imsgard el-
mondta, a Pick szerinte a vi-
lág egyik legjobb klubja, amely 
az európai porondon is szép 
eredményeket ért el. Hozzá-
tette: évek óta ez az álma, ami 
most valóra válik. A norvég vá-
logatott kapust két honfitársa, 
Alexander Blonz és Kent Robin 
Tönnesen várja majd a szege-
di öltözőben. Az átigazolás hí-
rét Nils Kristian Myhre, az El-
verum HB sportigazgatója is 
megerősítette, a Pick Szeged 
viszont lapzártánkig nem je-
lentette be. Érdekesség, hogy 
a két csapat azonos BL-cso-
portban szerepel: az Elverum 
október 26-án vendégeskedik 
a Pick Arénában. A szegediek 
két kapusa közül az MTI sze-
rint Mirko Alilovic megállapo-
dása jövő nyáron jár le, Mikler 
Roland szerződése pedig 2024 
nyaráig szól.

BAJNOK LETT DRAHO-
TA-SZABÓ. A szegedi Sport-
mánia Egyesület sportolója, 
Drahota-Szabó Dorka diada-
lával ért véget a budapes-
ti tenisz országos bajnokság, 
amelyet a nőknél hagyomá-
nyosan a Körmöczy Zsuzsa 
Vándorserlegért írtak ki. A nők 
mezőnyében Tóth Amarissa 
(Vasas) az elődöntőben 6:2, 
6:0-ra nyert Molnár Kitti (MTK) 
ellen, így a döntőben az a Dra-
hota-Szabó Dorka (Sportmá-
nia) volt az ellenfele, aki 6:0, 
6:0-ra győzte le Böröczky Emí-
liát (Bebto Team). A 19 éves 
Tóth – aki már WTA-tornán is 
bemutatkozott – 6:1-re hozta 
ugyan a nyitószettet, de egy 
esztendővel idősebb riválisa 
két 7:5-ös játszmával fordított, 
így nagy csata végén első baj-
noki címét ünnepelhette.

HAMARABB KEZDENEK. 
A bajnokságot remekül indító 
Szeged-Csanád Grosics Aka-
démia NB II.-es labdarúgócsa-
pata az eddig megszokotthoz 
képest megváltoztatta a hazai 
mérkőzések időpontját, így a 
vasárnapi, eredetileg 17 óra-
kor kezdődő bajnokik kezdési 
időpontja 15 órára módosult. 
A klub az energiatakarékos-
ság jegyében a villanyfényes 
kezdési időpontok helyett az 
őszi szezon hátralévő hazai 
bajnokijait nappali fénynél 
rendezi meg.

Mély gödörbe került a Pick Szeged
Nyílt levélben kért elnézést a keret és a szakmai stáb a szurkolóktól

A Pick Szeged házigazda-
ként 41–29-re kikapott a 
dán Aalborg HB ellen a férfi 
kézilabda Bajnokok Ligája 
negyedik fordulójában, ez-
zel továbbra is pont nélkül 
áll csoportjában. A muta-
tott teljesítmény miatt nyílt 
levélben kért elnézést a 
csapat.

A
z Aalborg elleni 
meccsen az utol-
só percben töb-
ben hazaindultak, 

jó néhány hazai szurkoló pe-
dig fehér zsebkendőt lobog-
tatott a megadás jeleként. A 
szegedieknek volt már hosz-
szabb vereségsorozatuk a 
BL-ben, a 2009–2010-es 
idényben, majd 2011-ben is 
hat meccset veszítettek egy-
más után, de 41 gólt még 
soha nem kaptak. Az eddi-
gi negatív rekord 1997-ben 
született, amikor 40–17-re 
kaptak ki a Barcelonától. A 

gyenge teljesítmény miatt 
a keret és a szakmai stáb 
nyílt levélben kért elnézést a 
szurkolóktól.

„Elnézést kérünk! Ez a 
teljesítmény, ez az ered-
mény, amit csütörtök este 
produkáltunk, nem volt mél-

tó a Pick Szegedhez, ahhoz a 
kék mezhez, amelyet hétről 
hétre magunkra húzunk. Ezt 
a teljesítményt nem lehet és 
nem is szabad megmagya-
ráznunk. El kell ismernünk, 
nagyot hibáztunk. Tisztában 
vagyunk vele, hogy ilyet nem 

engedhetünk meg többet. 
A szurkolóink nem ezt érde-
melték, mert az utolsó pilla-
natig mellettünk álltak, nem 
bántottak, sokkal inkább 
biztattak bennünket. Csakis 
hálával tartozunk azért, mert 
még ebben a helyzetben is 

ott voltak a csapat mellett. 
A szegedi férfi kézilabda ren-
geteg sikert ért el a hatvan 
év alatt. Elődeink sokat tet-
tek azért, hogy ilyen patinás 
klubban szerepelhetünk, 
játszhatunk. Nekünk, a teljes 
keretnek, a szakmai stábnak 
kell megoldani azt, hogy is-
mét visszataláljunk az útra, 
amely hozza a győzelmeket. 
Ezt csakis együtt, közösen ér-
hetjük el. Nincs sok idő erre, 
mert zajlik a szezon, jönnek 
a fontos meccsek, ahol már 
nem lehet hibáznunk. Dol-
goznunk kell, még többet, 
még nagyobb akarattal, még 
nagyobb lendülettel, teljes 
odaadással, úgy, ahogy a ké-
kek tábora tette. Tiszta szív-
vel, a szegedi kézilabdáért 
küzdve” – írják a klub hon-
lapján megjelent levélben.

A négy vereséggel álló 
Szeged október 26-án a nor-
vég Elverumot fogadja a cso-
portkör ötödik fordulójában.

Fontos szezon előtt Maronka
A szegedi kosárlabdázó a Badalona teljes értékű tagja lett

T
ávlati céljainak meg-
valósítása szem-
pontjából is fontos-
nak tartja a mostani 

szezont Maronka Zsombor, a 

spanyol Joventut Badalona 
szegedi kosárlabdázója, aki 
a tervei szerint jövő nyáron 
jelentkezik az észak-ame-
rikai liga (NBA) játékosbör-

zéjére. A 20 éves játékos 
a közmédiának elmondta, 
mostantól teljes értékű tagja 
a Badalona felnőttcsapatá-
nak, ráadásul egyik poszttár-
sa lesérült, másfél hónapig 
nem játszhat, ez pedig több 
játékpercet eredményezhet 
neki.

– Indul az Európa Kupa, 
minden harmadik-negyedik 
napon lesz meccsünk, ami 
nagyobb kihívást, egyben 
több lehetőséget jelent ne-
kem – jelentette ki. A Natur-
tex-SZTE-Szedeák neveltjé-
nek, aki áprilisban 2027-ig 
hosszabbította meg a szer-
ződését a Badalonával, ez 
lesz a hetedik szezonja Spa-
nyolországban.

– Együtt dolgozom egy 
étrendtervező csapattal, az 
ő segítségükkel fel tudtam 
szedni már 4-5 kiló izmot, 
de van még munka ezen a 
téren is – nyilatkozta a ko-
saras. Maronka arról is be-
szélt, hogy a Badalonánál az 
Európa Kupában minimális 
célként az első négybe kerü-
lést fogalmazták meg. A já-
tékos ráadásul szeretne jövő 
nyáron elutazni az Egyesült 
Államokba és minél több 
NBA-klubnak megmutatni 
magát.

Szegeden továbbra is 
bíznak a fiatalokban

Stratégiai megállapodást kötöttek a MOL-lal

T
ovábbra is a saját 
nevelésű, helyi kö-
tődésű játékosok-
kal tervezi jövőjét a 

férfi vízilabda OB I.-ben sze-
replő Szegedi Vízilabda Egy-
let, amely a bajnoki rajton, 
lapzártánk után a Kaposvár 
együttesét fogadta.

Juhász Zsolt klubmene-
dzser az egyesület sajtótájé-
koztatóján elmondta, az elő-
ző idényben a felnőttcsapat 
hetedik helyezése, valamint 
az ifjúságiak bronzérme és 
a serdülők bajnoki címe arra 
sarkallja őket, hogy ezen 
az úton folytassák, azaz to-
vábbra is szegedi kötődésű 
játékosokkal vagy olyanok-
kal dolgoznak majd, akik a 
szegedi egyetemen szeret-
nének továbbtanulni.

Az eseményen bejelen-
tették, hogy a klub stratégiai 
megállapodást kötött a MOL-
lal, amelynek szponzorációs 
vezetője, Fetter Balázs hang-
súlyozta, a cég számára 
rendkívül szimpatikus az itt 
zajló munka, a szegedi után-
pótlásképzés kiemelkedő, 
a játékoskeret 14 tagjából 
pedig tízen is egyetemre jár-
nak.

A sajtótájékoztatón részt 
vett az ifjúsági válogatot-
tal világbajnoki címet nyert 
Leinweber Olivér, illetve az 
U19-es Európa-bajnoksá-
gon bronzérmes Lakatos 
Soma. Utóbbi megjegyezte, 
pihenésre gyakorlatilag egy-
általán nem volt ideje ezen 
a nyáron, azonban a válo-
gatott sikere olyan lökést 
adott neki, hogy úgy érzi, 
erre nincs is most szüksége. 
Leinweber elmondta, a vb- 
aranyérem már csak egy 
szép emlék, most az előttük 
álló feladatra koncentrálnak.

A szegedi játékosok sem bírták nézni a BL-meccs hajráját. Fotó: MTI

Maronka több lehetőséget kaphat ebben az idényben.
Fotó: Joventut Badalona

Lakatos Soma jó erőben 
vág neki a szezonnak. Fotó: 
Szegedi Vízilabda Egylet
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Szeretne két ajándék belépőt nyerni a Belvárosi Moziba egy ön által kiválasztott és ott vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfej-
tését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett 
gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 19. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A magyar szecesszió gyöngyszeme a Reök-palota. A nyertes: Köblös Katalin. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖT-
TEK HÁZASSÁGOT 
szeptember 30-án: 
Becsei Bonifác Brúnó 
és Dudás Zita Bianka; 
október 1-jén: Karizs 
Tamás Ádám és Kasza 
Szabrina Anikó, Kreini-
ker Konrád Sándor és 
Barna Eszter, Apró Bá-
lint és Palatinus Klau-
dia, Martinek Tamás 
Attila és Farkas Gabri-
ella, Török Szabolcs és Remete Mária.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Nagy Norbert-
nek és Barnaki Szilviának 2022. 08. 18-án 
Nolen, Brczán Nityifornak  és Haulik Réká-

nak 2022. 09. 19-én 
Milutin, Csamangó 
Márknak és Horváth 
Ágotának 2022. 09. 
21-én Szofia Léna, 
Sárkány Tamásnak 
és Seres Katalinnak 
2022. 09. 26-án Ba-
lázs, Szabó József-
nek és Gáspár Bar-
barának 2022. 09. 
26-án Lola, Bányai 
Rolf Lászlónak és 

Körmöndi Ivettnek 2022. 09. 27-én Barna-
bás, Cseke Zoltánnak és Ábrahám Elizának 
2022. 09. 27-én Evron Eliot.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
napsütéses őszi idő

Október 
15.
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Október 
16.

 vasárnap

Október 
17.

hétfő

Október 
18.

kedd

Október 
19.

szerda

Október 
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csütörtök

Október 
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péntek

Közepesen 
felhős

22/9
Teréz,
Tekla

Közepesen 
felhős

23/10
Gál,

Lehel

Gyengén 
felhős

24/10
Hedvig,
Mályva

Gyengén 
felhős

24/10
Lukács,
Ambrus

Erősen 
felhős

22/10
Nándor,

Lora

Közepesen 
felhős

19/9 
Vendel,
Iringó

Közepesen 
felhős

19/8
Orsolya,
Zselyke

OKTÓBER 19., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00 
(Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium, Tisza Lajos krt. 
6–8. )
Hekáné Dr. Szondi Ildi-
kó: 14.00 – 16.00 (A jel-

zett időponton belül elérhe-
tő a  30/963-8137 telefon-
számon és a szondi.ildiko@
szeged.eu címen.)
OKTÓBER 22., SZOMBAT
Kothencz  János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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A „NEM MOST JÖTTEM A HATHÚSZASSAL” SZÓLÁSUNK, MELYNEK 
JELENTÉSE, HOGY „NE NÉZZ TUDATLANNAK”, AZ EGYIK ELMÉLET 
SZERINT A PESTRE IRODISTÁKAT SZÁLLÍTÓ VONATOK ÉRKEZÉSI 
IDEJÉRE UTAL, A MÁSIK ELMÉLET SZERINT ERRE AZ IKARUS 620-
ASRA. A népszerű típust 1958 és 1972 között gyártották, és tömegé-
vel szállította országszerte a dolgozókat. A képünkön látható példányát 
Szegeden, a Tisza Lajos (korábban Lenin) körút és a Mérey utca sar-
kán fotózták 1964-ben. A totalcar.hu oldal egyik fővárosi olvasója fele-
leveníti, hogy gyerekkorában inkább lekéste iskolába menet a korábbi 

buszokat, csak hogy végre feltűnjön a 620-as „trapézmaszkja, sportau-
tós, sildes ikerfényszórója, az orrában levő, 145 lóerős, Steyr-származék 
hathengeres dízelének harci ordítása mindig is egyfajta busz-sportko-
csivá tette a szememben a típust. Az az élmény meg, hogy az első aj-
tón felszállva, onnan jobbra fordulva fel lehetett térdelni a hátrafelé 
néző padsorra, s az orrot a széles és még annál is koszosabb elválasztó 
üvegre nyomva ki lehetett előre bámulni a vezetőre, onnan meg a mé-
lyen elterülő forgalomra – na, az mindent vitt.” Fotó: Fortepan/Magyar  
Rendőr

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Munkahelyi kapcsolatai 
révén szert tehet néhány 

új ismeretségre, melyek 
hasznosnak fognak bizonyulni. 
Döntéseiben legyen a szo- 
kottnál is körültekintőbb, mert 
ezek hosszú távra meghatá- 
rozhatják karrierjét!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A szokásosnál több tenni- 
valóval szembesül otthon 

és a munkahelyén is, 
ezért fontos lenne, hogy 
mindennap jól kipihenje magát. 
A konfliktusokat próbálja meg 
elkerülni! 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Az újonnan szerzett 
ismeretségei leköthetik 
a figyelmét, de azért 

szánjon időt a régi barátaira 
is! Sose feledje, hogy kik voltak, 
akikre valóban számíthatott, 
amikor nem úgy mentek a 
dolgai, ahogyan szerette volna.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Szeszélyessé válhat a 
hangulata, és emiatt, ha 
nem figyel, eléggé kelle- 

metlen helyzetbe is kerülhet 
a munkahelyén. Ne hagyja, 
hogy a hangulata irányítsa, 
hanem mielőtt a véleményét 
kimondaná, számoljon el tízig!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Egy hosszú 
ideje tervezett projekt 
megvalósítására lehető- 

sége adódik, ezért tegye félre 
a kishitűségét és a félelmeit, 
ha tényleg el akarja érni 
kitűzött céljait! Most szüksége 
lesz minden önbizalmára.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) A következő napok- 
ban elég sok határidős 
feladattal kell szembenéz- 

nie a munkahelyén, ezért 
fontos, hogy az összes teendőjét 
pontosan jegyezze fel, így nem 
fog semmi elmaradni. Bátran 
álljon ki az elképzelései mellett! 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Egy váratlan talál- 
kozás ráébreszti önt 
arra, hogy jobban szem 

előtt kellene tartania azo- 
kat a céljait, melyek koráb- 
ban fontosak voltak, de vala- 
miért mindig letett a meg- 
valósításukról. 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) A napokban 
sokszor eléggé kiszá- 
míthatatlanul viselkedik, 

így ismerősei sem igazán 
tudják, hogyan viszonyuljanak 
önhöz. Hogy a konfliktusokat el 
tudja kerülni, fontos lenne egy 
kis önmérsékletet gyakorolnia!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Valamiért bizalmat- 
lanságot érezhet még  
a közvetlen kollégáival 

szemben is, pedig már 
többször bebizonyosodott, hogy 
szakmai kérdésekben nyugod- 
tan kikérheti a tanácsukat. 
Legyen nyíltabb velük!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Sikerek érhetik a munká- 
jában, és megfelelő al- 
kalom kínálkozik arra is, 

hogy belevágjon egy nagyobb 
projektbe. Ugyanakkor fordít- 
son több figyelmet azokra, akik 
fontosak az ön számára!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Munkahelyén kiderülhet, 
hogy talpraesett és 
kreatív is tud lenni, ha 

úgy hozza a szükség, és 
ezzel még önmagát is meglepi. 
Bontakoztassa ki az önben 
szunnyadó tehetséget!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Élményekkel teli napok 
várnak önre, ugyanakkor 
kellő nyíltsággal és 

odafigyeléssel tekintsen 
a dolgokra! Rájöhet, hogy 
azokon a tényezőkön, melyekre 
nincsen ráhatása, nem érde- 
mes frusztrálnia magát.

Horoszkóp Szeged régen

Szegedi kerékvetők, forradalmi emlékséta, Napóleon
A programokról minden egy 
helyen a http://szegedtour-
ism.hu/hu/esemeny/ oldalon.

KÖVEK A LÁBUNK ELŐTT
Időpont: október 18., kedd, 
17 óra 
Helyszín: Fekete ház 
Simoncsics János előadása a 
szegedi kerékvetőkről. Rész-
vételi díjas.

ALSÓVÁROSI OROMDÍ-
SZEK
Időpont: október 21., péntek, 
9 és 14 óra 

Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
A másfél órás kultúrséta 
regisztrációhoz kötött és 
részvételi díjas. Telefon: 
+36-30/501-2822, e-mail: 
szegedalsovarosi.tajhaz@
gmail.com. 

BELVÁROSI SÉTA
Időpont: október 22., szom-
bat, 10 óra
Találkozó: Tourinform-iroda
A kétórás várostörténeti séta 
regisztrációhoz kötött és rész-
vételi díjas. Tourinform-iroda, 

Széchenyi tér 12.; telefon 
+36-62/488-690, 488-699; 
e-mail: szeged@tourinform.
hu. 

„MERT PAPRIKA NÉLKÜL 
NEM BÍR LENNI A VILÁG…”
Időpont: október 22., szom-
bat, 14 óra
Találkozó: alsóvárosi feren-
ces templom
A paprikatermesztés hagyo-
mányai Alsóvároson. A két- 
órás séta regisztrációhoz 
kötött és részvételi díjas. 
Tourinform-iroda, Széchenyi 
tér 12.; telefon +36-62/488-
690, 488-699; e-mail: sze-
ged@tourinform.hu. 

EMLÉKSÉTA BÁLINT SÁN-
DOR NYOMÁBAN
Időpont: október 22., szom-
bat  és október 23., vasár-
nap, 15 óra

Találkozó: Tömörkény utca 
2/B 
A séta regisztrációhoz kötött 
és részvételi díjas. Tourin-
form-iroda, Széchenyi tér 12.; 
telefon +36-62/488-690, 
488-699; e-mail: szeged@
tourinform.hu. 

FORRADALMI EMLÉKSÉTA
Időpont: október 23., vasár-
nap, 10 óra

Találkozó: Tourinform-iroda
A kétórás, történelmi esemé-
nyeket felelevenítő séta re-
gisztrációhoz kötött és rész-
vételi díjas. Tourinform-iroda, 

Széchenyi tér 12.; telefon 
+36-62/488-690, 488-699; 
e-mail: szeged@tourinform.
hu. 

A MŰVÉSZET TEMPLOMAI 
SOROZAT – NAPÓLEON 
200
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: október 23., vasár-
nap, 16 óra
Napóleon meg volt róla győ-
ződve, hogy az utókor nem 
csupán győztes csatáiról fog 
megemlékezni, hanem arról 
a tényről is, hogy kultúrát és 
szépséget ajándékozott a 
népnek, megteremtette az 
állami oktatási rendszert, és 
megvalósította az utca embe-
re előtt is nyitva álló múzeum 
modern eszméjét. Ez a gon-
dolat inspirálta a Napóleon 
200 c. kultúrtörténeti doku-
mentumfilmet.


