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Bezárási hullám söpör végig az országon
Szeged város önkormányzatának a gázért hétszeres, a távhőért tizenegyszeres, az áramért hét-tízszeres árat kell fizetnie

P

adlóra küldi az energiaválság az önkormányzatokat. Bezárási hullám söpör végig az országon – írta az Átlátszó. A kormány kivette a
rezsicsökkentés hatálya alól
az önkormányzatokat, amelyek így a milliós, százmilliós tételek helyett milliárdos
számlákat kapnak kézhez.
Emiatt számos kulturális és
sportintézményre kényszerülnek átmenetileg lakatot tenni.
Szeged önkormányzatának
a gázért hétszeres, a távhőért
tizenegyszeres árat kell fizetni, a villamos energia pedig a
tavalyi 2 milliárd forint helyett
hétszer, de akár tízszer is többe kerülhet a városnak. Szeged
az elszabadult gáz- és áramár
miatt csak úgy tudja megőrizni
a város működőképességét,
ha karácsony után átmenetileg
bezárja pár hétre a kulturális
és sportlétesítményeit.
Részletek az 5. oldalon

Látványos a munka az ELI-nél Mérlegen a képviselők

E

Összesen 3,9 kilométer hosszú új út épül. Fotó: Tari Róbert

lkezdődött az aszfaltozás az épülő ELI-út
első és második szakaszán. Az 5-ös út és
a Régi posta utca közötti szakaszon elkészültek a közművek, és már szerelik a közvilágítást. A 4,5 milliárd forintos
beruházás Szeged legnagyobb
lakóövezetét köti össze a város északnyugati iparterületével, megkönnyítve a munkába
járást a meglévő és az ELI Science Parkba tervezett új munkahelyekre, valamint gazdaságfejlesztésre alkalmas területeket feltárva. A beruházás
ütemterv szerint halad, jövő
nyáron készül el teljesen.
Cikkünk a 3. oldalon

Makkosházra, Kozma Józsefhez (képünkön balról) látogattunk el Mérlegen a képviselők című sorozatunkban. Arról
kérdeztük, mi mindent sikerült megvalósítania a 2019-es
önkormányzati választás óta.
– Makkosház és Vértó nagyon népszerű városrészek,
sokan keresnek erre lakást. Paneles lakótelep mindkettő,
de a legrégebbi házak is csak negyvenévesek – mondta a
képviselő.
Bővebben a 6. oldalon
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Megdőlt minden eddigi rekord Tanársztrájkok
Szegeden
Kétszer annyiba kerül a kenyér, a tejföl és a tojás, mint egy éve

Sorra dőlnek meg a történelmi csúcsok. Hónapról hónapra
egyre többet kell kiadni egy nagybevásárláskor. A kenyér, a
tej, a tejföl és a tojás több mint kétszer annyiba kerül, mint
egy éve, miközben a kormány a nyugdíjakat 4,5 százalékkal, a fizetéseket pedig leginkább sehogyan sem emeli.

O

któber első nap- áremelkedés. A csirkemeljaiban is elment len vagy az étolajon elkönyvásárolni a pri- velt veszteséget háromszor
vátbankár.hu ár- verik le rajtunk. Kimutathakosárcsapata. Az eredmény tatlan, hogy ha nem lenne
minden eddigit felülmúlt, az intézkedés, mennyivel
amikor harminc árucikket nőne a rizs, a kávé, a felvávizsgáltak meg a hazai hi- gott vagy a sajt ára.
permarketekben: egy év
Sokkoló a felmérés eredalatt átlagosan 36 száza- ménye: októberben 35,9
lékkal nőttek az élelmiszer- százalékra gyorsult az éves
árak. Egyelőre semáremelkedés mértémi sem ad okot
ke a hazai hipera
reménymarketekben.
Az árstoppal
re.
ElemOktóberben
érintett termézők szerint
már
111
keken kívül gyakora brutális
százalékkal
latilag minden más
emelketermék körében rend- kerül töbdés háttebe a kenyér
kívül jelentős az
rében töbés a többi
áremelkedés.
bek
között
péksütemény
az elszabaduló
is, mint egy évenergiaárak, a gyenvel ezelőtt (vagyis több
ge forint és a kormányzati mint kétszeresére nőtt az
rezsinövelés áll. Az infláció áruk!). És ezzel még nem
még nem tetőzött, és egyelő- is lett rekorder a kenyér: az
re nehéz megmondani, hogy árstopon kívüli (tehát nem a
mikor és mitől fog csillapod- 2,8, hanem az 1,5 százaléni a drágulás.
kos zsírtartalmú) tej ugyanis
Az árstoppal érintett ter- 116 százalékkal kerül töbmékeken kívül gyakorlatilag be, mint egy éve. A tejföl ára
minden más termék köré- 105, a tojásé 102 százalékben rendkívül jelentős az kal emelkedett egy év alatt.

Szőregen évtizedes hagyomány,
hogy köszöntik a nyugdíjasokat

M

egbecsülés,
tisztelet és szeretet illeti az
időseket, akik
felépítettek egy országot és
egy várost – mondta többek között ünnepi köszöntőjében Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési képviselője a szőregi Tömörkény István Művelődési
Házban. Szőregen évtizedes hagyomány, hogy az idősek világnapján köszöntik a
nyugdíjasokat. Szabó Sándor elmondta: országos ös�szehasonlításban páratlan a
szegedi nyugdíjasok közössége, amely jelentős szerepet tölt be a város életében.
Az önkormányzat évente 22

Három szegedi iskolánál is
kiálltak a tanárok magukért
és meghurcolt kollégáikért.

A

Kőrösy-technikumnál Mészáros Imre,
a PDSZ országos
választmányának
tagja elmondta: az volt az akciójuk célja, hogy kifejezzék
szolidaritásukat a köznevelésben dolgozók, különösen
a szankcionált sztrájkoló és
polgári engedetlenkedő kollégáik iránt, és hogy példát

mondta Kanyó Anna. A gimnázium tanára szerint ez magyarázza, hogy az egyébként
békés és béketűrő tanárok
miért szerveznek már hónapok óta tiltakozó akciókat.
Porhintésnek nevezte Gulyás
Gergely miniszter bejelentését a tanári béremelésről.
Szerinte a 21 százalékos bejelentés önmagában is kevés,
de a vágtató infláció miatt a
tanári bérek csak kullognának a hazai diplomás átlagbérek után.

Tiltakozó tanárok a Kőrösy-technikumnál. Fotó: Iványi Aurél
mutassanak a tanítványaiknak.
A
Deák-gimnáziumban
huszonhárom tanár sztrájkolt
múlt pénteken, akik ezen a
napon csak a végzős osztályoknak tartottak órát.
– A helyzet tarthatatlan,
a tanárok kétségbeesettek –

Libor Tamás, a Gábor
Dénes-technikum
oktatója
elmondta: azzal, hogy támogatják kollégáik sztrájkját,
saját magukért is tüntetnek.
Nagyon örült annak, hogy a diákjaik hamarabb beálltak az
épület elő szervezett élőláncba, mint a tanárok.

FELHÍVÁS
Tisztelt szegedi Lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28.
között Magyarország területén népszámlálást tart.
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok
jelentkezését várja az országos népszámlálásban való közreműködésre.

A jelentkezőket a népszámlálás ideje alatt folyamatosan várjuk.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Szabó Sándor országgyűlési és Avramov András önkormányzati képviselő virággal köszöntötte az időseket.
Fotó: Iványi Aurél
millió forinttal segíti a nyugdíjasklubok és -egyesületek
működését. Avramov András, Szőreg önkormányzati
képviselője szerint egy közösség olyanná válik, amilyenné formálják.

Az ünnepségen megkoszorúzták Makó Mária emléktábláját, mely a művelődési
ház falán található. Az intézmény legendás igazgatója,
a Szőregi Rózsaünnep ötletgazdája három éve hunyt el.

Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, a www.szegedvaros.hu honlapon elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve küldje meg a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címre, vagy juttassa el személyesen a Szeged, Kiss Ernő utca 3. szám alatti címre. Érdeklődni
a 62/564-242 és a 62/564-135 telefonszámokon lehet.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók
a www.ksh.hu oldalon.
Dr. Martonosi Éva jegyző
települési népszámlálási felelős
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Lakner Zoltán

Egyedül a rezsim
nincs válságban

S
Botka László a városházán fogadta Paul Foxot, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövetét, akinek először megmutatta a gyönyörű dísztermet. Paul Foxnak különösen tetszett a mennyezeti freskó, amelyet telefonjával le is fotózott. A
polgármester és a nagykövet Szeged és Nagy-Britannia partneri kapcsolatáról, gazdasági és oktatási együttműködéséről
egyeztetett. Botka László azt írta közösségi oldalán, hogy „jövőre lesz 50 éve, hogy Cambridge Szeged testvérvárosa lett. A
British Petrol folyamatosan bővülő helyi irodája is szóba került, ahol már több mint ötszázan dolgoznak.” Fotó: Iványi Aurél

Látványos részhez érkezett
a munka az ELI-nél
Elkezdődött a járdák, a kerékpárutak és az utak aszfaltozása
A tervezett ütemezésnek
megfelelően halad az elmúlt
évek legnagyobb, 4,5 milliárd forintos infrastrukturális
beruházása, mely több ezer
szegedi életét könnyíti meg.
– Az ELI lézeres kutatóközponthoz vezető út építése a
2014–2020-as uniós költségvetési időszak legnagyobb
európai uniós forrásból finanszírozott önkormányzati beruházása, melynek az a célja,
hogy Szeged legnagyobb lakóterületét, az északi lakótelepi övezetet összekösse az
északnyugati iparterülettel – A 4,5 milliárd forintos beruházás Szeged legnagyobb lakóövezetét köti össze a város
mondta a helyszínen tartott északnyugati iparterületével. Fotó: Tari Róbert
sajtótájékoztatóján Nagy Sándor városfejlesztési al– Az első két szaka- gazdaságfejlesztő beruháEmellett pedig arra képolgármester.
szon
elkészültek zás, és emellett három-négy- szülve, hogy a közösségi
A
Többéves
a közműépítési ezer ember életét könnyíti közlekedés is megindul ezen
projekt
előkészímunkák, jelen- majd meg, mivel javulni fog a részen, tíz új megállót épírészeként két
tő
munleg a közvilá- az 5-ös főút és az autópályák tenek, hármat pedig felújítazáportározót is
ka
után
gítási hálózat megközelíthetősége. A fej- nak. A projekt részeként a
építenek, valamint
indult
el
s z e r e l é s é t lesztés azonban nemcsak az csapadékvíz tárolására két
160 fát és 1100
a 4,5 milvégzik a szak- autósoknak előnyös, hanem záportározót is építenek,
cserjét ültetliárd forinemberek. Elkez- a közösségi közlekedést kicserélik az érintett szakanek.
tos fejlesztés,
dődött a kopó- és használóknak és a kerék- szon a lámpatesteket, és
idén márciusban.
kötőréteg építése az út- párosoknak is. A beruházás energiatakarékos, LED-es
A folyamat négy szakaszból pályán, valamint a járdák és során az új utak építése és világítást telepítenek, valaáll. Összesen 3,9 kilomé- a kerékpárutak aszfaltozása a régi utak felújítása, kiszé- mint 160 fát és 1100 cserjét
ter hosszú új út épül, egyes is – számolt be a munka állá- lesítése mellett ugyanis ke- ültetnek. A munkálatokkal
utcákban pedig felújítják a sáról Nagy Sándor.
rékpársávokat alakítanak ki, jövő nyárra kell elkészülnie a
burkolatot.
Az út megépítése komoly és önálló kerékpárút is épül. kivitelezőnek.
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okszor írtam ezeken az oldalakon az elmúlt két évben arról, mennyire fontos egy ország vezetésének
morális minősége, más vélemények iránti nyitottsága és a kormányzás képessége értelmében vett
hozzáértése. A mérleg – ez esetben az én személyes mérlegem – erősen negatív: minden felsorolt kritikával együtt a
fennálló hatalom erősebb, mint valaha.
Lehet, hogy ez nem tart sokáig, nem tudjuk. Hiszen a
megélhetési nehézségek egyre fokozódnak, az infláció még
jócskán felfelé tart, és az emelt rezsiszámlák is a fűtési szezonban válnak majd még inkább drasztikussá. A kilátástalan
helyzet pedig váratlan történésekhez vezethet. A kormánypárt támogatottságának kopása már el is kezdődött. Mégis, most már közel három év tapasztalata az, hogy a „kormányzati valóság” erősen ellenáll a valódi valóságnak. Nem
igazolódott, hogy a kormány csak a kitalált ellenségekkel és
a kreált krízisekkel szemben képes a maga szempontjából
eredményes propaganda-hadviselésre.
A kormány a járványból is politikai ügyet tudott csinálni, azt állítva, hogy „az ellenzék a vírusnak drukkol”, majd
azt, hogy „oltásellenes”. Aztán a gazdasági válság minden
jelensége „háborús” előtaggal vonult be a kommunikációba, amellyel szemben a kormánynak elég annyit mondania,
hogy ő viszont „békepárti” – és eközben tovább barátkozhat
a háborúért felelős agresszorral.
A kormánypárt valódi válságok után és válságok közben
szerzett több mint 3 millió szavazatot áprilisban, amit nem
lehet annyival elintézni, hogy csalás történt. Még csak azzal sem, hogy hát hiszen az egész rendszer csalás. Sajnos
a helyzet úgy áll, hogy milliók számára valóban elfogadható,
támogatható vagy legalábbis semmi mással össze nem mérhető a kormány válságkezelő tevékenysége.
Nem tudják, hogy máshol is nagy ugyan az infláció, de
azért nem ekkora. Nem tudják, hogy a hollandok és a németek nem készülnek megfagyni a lakásaikban, viszont a
német állampolgár a magasabb jövedelme mellett alacsonyabb piaci áron kapja a földgázt és az áramot. Arról sincs
tapasztalatunk, hogy vannak országok, ahol az állam közvetlen segítséget nyújtott és nyújt a lakosságnak. Magyarországon, Európában egyedülálló módon, semmi ilyesmi nem
történik. Míg nálunk a krízis idején árat emelnek, másutt a
válság idején vezetnek be rezsitámogatást és más szociális
támogatásokat.
Mindezzel együtt is azt láthatjuk azonban, hogy a rezsim
áll a lábán. Magyarázatrendszerei üzemelnek, törzsszavazói
elszántan kitartanak. Megmagyarázzák maguknak, miért is
nem akkora probléma az infláció, vagy ha mégis az, akkor
azért miért külső tényezők a felelősek. E külső tényezők mögött pedig sorra felbukkannak a kormány „szokásos” ellenségei, Brüsszeltől Sorosig. Bár a rosszkedv és az aggodalom
növekedése várható, a kormány mindeddig uralja a politikai
folyamatokat, tudatosan tereli az elégedetlenséget ellenségei felé.
Így jutunk vissza az elejére. A gazdasági és társadalmi
krízisnek az a szintje, a közszolgáltatások és a vállalkozások
leépülésének az a mértéke, amit átélünk, és ami még sajnos
előttünk áll, elkerülhető lenne. Csakhogy a kormánynak a
felelős, változtatni és megérteni képes kormányzásnál fontosabb az ellenségképekre építő hatalmi gépezet működtetése.
Ami a magyar helyzet drámaiságát hatványra emeli, az
az, hogy ezzel a politikával újra és újra politikai sikert lehet
elérni. S amíg ez így van, a rezsimnek semmi oka nincs arra,
hogy ezen változtasson.
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Húsz éve választották meg először
Botka Lászlót Szeged polgármesterének
„A rendszerváltás óta még
soha ennyien nem vettek részt az önkormányzati választásokon Szegeden,
mint október 20-án, s ekkora többség még soha nem
támogatott polgármestert.
Köszönöm a bizalmat, alázattal, tisztességgel, emberséggel fogom megszolgálni”
– mondta Botka László polgármester 2002. október
31-én a városi közgyűlés alakuló ülésén.
Botka Lászlót először
2002-ben választották meg
Szeged polgármesterének.
Húsz éve a szegediek 60 Botka László polgármester 2002. október 31-én a városi közgyűlés alakuló ülésén.
százaléka szavazott az akkor 29 éves Botka Lászlóra, felmérésből az derült ki, ni, és ahová öröm látogató- res város. Ez az elmúlt két
aki azóta minden önkor- hogy a megkérdezett szege- nak érkezni. Szeged legyen évtizedben sem változott.
mányzati választást elsöprő diek kevesebb mint harminc híres arról, hogy a fejlődésBotka László polgármestöbbséggel nyert meg.
százaléka gondolta úgy, hogy ben élen jár, hogy múltjára ter húsz éve azzal zárta ün„Meg kell erősíteni a vá- Szeged fejlődő város. Pes�- büszke, és mi, szegediek bi- nepi beszédét, hogy annyi
ros régióközponti szereszimista
hangulat zakodóak vagyunk, tiszteljük jót, annyi szeretetet és annyi
pét, amit senki és
uralkodott Sze- egymást, és bízunk egymás- bizalmat kapott a szegedisemmi nem tud
geden, amikor ban” – mondta 2002-ben ektől, amennyit talán egy
Számomra
tőlünk elvenni,
Botka Lász- Botka László a városi köz- egész élet alatt sem lehet
csak egy cél
de tudnunk
ló
2002- gyűlés alakuló ülésén.
megszolgálni. „A választók
létezik: Szeged fejkell okosan
ben átvette
A fiatal polgármester és óriási bizalma erőt ad proglődése. Csak egy
élni vele” –
a város ve- az új városvezetés nagy len- ramom következetes végreérdek létezik: a
hangsúlyozta
zetését.
dülettel vetette bele magát hajtásához, de erőt ad a tüváros
érdeke.
húsz éve Botka
„Célunk, a munkába. Szisztematiku- relemhez, a nyitottsághoz, a
László ünnepi behogy egy nyi- san, fokról fokra építkeztek, toleranciához is. Számomra
szédében.
tott, gazdag hagyo- és a kétezres évek közepén csak egy cél létezik: Szeged
Nagy szükség volt 2002- mányokkal rendelkező, de végzett felmérésben már fejlődése. Csak egy érdek
ben a gyökeres változásra, folyamatosan megújuló vá- a szegediek több mint het- létezik: a város érdeke” –
a megújulásra, hiszen a két- rost építsünk együtt, ahol jó ven százaléka gondolta úgy, zárta ünnepi beszédét Botka
ezres évek legelején készült élni, ahol lehet jövőt tervez- hogy Szeged fejlődő és sike- László.

Még zöldebb lesz Szeged
Kilenc helyszínen telepítettek fákat
Szeged városa sikeresen pályázott a
MOL-Új Európa Alapítvány által meghirdetett VárosFa programban, amelynek eredményeként hetven facsemetét telepítettek, összesen kilenc
helyszínen.

M

ihálik Edvin, a Zöld város
programért felelős tanácsnok és Ménesi Imre önkormányzati képviselő elsőként a Nyitra utcai játszótéren ültetett
el tíz facsemetét, amelyek értéke darabonként hozzávetőlegesen tízezer forint. A fák telepítésében a Dalerd Zrt.
szakemberei segítettek.
Ménesi Imre a faültetésen elmondta: a Nyitra utca eddig is fás térségnek
számított a városban, korábban éppen
a 2-es villamos rekonstrukciójával egy
időben telepítettek ide sok fát. Több
lépésben fejlesztették az itteni játszó-

hetően, és vállaljuk ezek utógondozását – mondta Mihálik Edvin. A Zöld
város programért felelős tanácsnok
szerint nagyon fontos a faültetés, mert
ezzel érzékelhetően sokat tehetünk a
klímaváltozás hatásai ellen. A pályázat
részeként a város vállalta, hogy erdőpedagógiai foglalkozást tart helybeli
óvodásoknak, így segítve elő, hogy a
gyerekekben korán kialakuljon a környezettudatos gondolkodás.

Százéves Petőfitelep
A városi kényelem és a falusi nyugalom szigete
Fennállásának századik évfordulóját ünnepelte Petőfitelep, amely hatalmas fejlődésen ment keresztül. A
centenárium alkalmából gálaestet rendeztek a Petőfitelepi Művelődési Házban.
– Az első világháború után
a lakhatási válság megoldása érdekében kezdtek el telkeket osztani a mai Petőfitelep területén, amelyet az
akkori polgármester után
neveztek el Somogyitelepnek, és 1949-ben keresztelték át Petőfitelepre – mondta ünnepi köszöntőjében Kovács Tamás alpolgármester.
1929-ben már ezer telken
épültek jórészt egyszobás
vályogházak. A Csap utca
volt az első bazaltburkolatú
utca, az első két kutat 1924ben fúrták, és a belvíz sokáig okozott nagy gondot a telepen.
– Az itt élők folyamato-

san építették és szépítették
Petőfitelepet, és ez a munka
nem ért véget. Hamarosan
kezdődik a Gábor Áron Utcai
Óvoda és a főtér felújítása –
mondta Kovács Tamás.
Szénási Róbert nyolc éve
Petőfitelep önkormányzati
képviselője. Természetesen
ő is köszöntötte a megjelenteket. Az infrastrukturális fejlesztések fontosságát hangsúlyozta, melyhez
mindig kapott támogatást
a városvezetéstől. Szénási elmondta: legalább ilyen
fontos a közösségfejlesztés,
ami kitüntetett helyet foglal el a munkájában. Külön
megemlékezett a közönség
soraiban ülő Gila Ferenc tevékenységéről, aki húsz évig
volt Petőfitelep önkormányzati képviselője, és akinek
sokat emlegetett mondása
volt, hogy a városrészt „a
városi kényelem és a falusi
nyugalom jellemzi”.

Szénási Róbert önkormányzati képviselő is köszöntötte a
centenáriumi ünnepség résztvevőit. Fotó: Iványi Aurél

Javítják az útszegélyt
a Vásárhelyi Pál utcában

Helyszínek

Ménesi Imre és Mihálik Edvin lapátot ragadott. Fatelepítés a Nyitra
utcai játszótéren. Fotó: Iványi Aurél
teret, a környék ingatlanforgalmi szempontból felkapott lett, és ebben jelentős szerepet játszik az itt kialakított
zöld környezet.
– Juhar-, kőris- és hársfákat telepítünk a városba a pályázatnak köszön-

A VárosFa programban a Nyitra
utcai játszótéren kívül a Fűtőmű
utca melletti térre, a Pósz Jenő
utcai játszótérre, a József Attila
sugárút 77. mögötti területre, a
Gát utcai játszótérre, a Honfoglalás parkba, a Sás utcai játszótérre, a Deák Ferenc Gimnáziummal szembeni területre, valamint
a Nyitra utca 19/A és a Lomnici
utca 5–7. számú épületnél telepítettek fákat.

A munkálatok idejére lezárták a szélső forgalmi sávot.
Fotó: Iványi Aurél

J

avítják az útszegélyt a Vásárhelyi Pál utcában, a Pulz és
a Bakay Nándor utca közötti szakaszon. Erre azért van
szükség, mert a szegélyeket korábban építő vállalkozás
nem végzett megfelelő minőségű munkát. Most egy új
kivitelező a korábbi vállalkozásnak kifizetett összegből végzi a
garanciális javításokat. A munkálatok idejére lezárták a szélső
forgalmi sávot. Az út mellett futó kerékpárutat sem lehet használni, az építési szakaszon a kerékpárt tolni kell. Várhatóan
október végéig elkészülnek az első ütem felújításával.
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Kulturális és sportlétesítményeket kell bezárni
az energia-árrobbanás okozta válsághelyzet miatt,
de megmarad az önkormányzati dolgozók állása
Lapzártánk után döntött Szeged város közgyűlése a hatalmas energiaár-növekedés okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló intézkedésekről. Az egekbe szökött gáz- és
áramszámlák miatt csak úgy tudja megőrizni az önkormányzat a város működőképességét, ha karácsony után
átmenetileg bezárja kulturális és sportlétesítményeit.

B

otka László polgárKovács Tamás gazdamester a korábbi sági alpolgármester a Szevárosi közgyűlésen ged Televízió Téma című
elmondta, hogy
műsorában hangsúlyozta:
• október 1-jétől már most egyetlen célja lehet
hétszeres áron kapja a gázt az önkormányzatnak, fenn
az önkormányzat; tavaly kell tartani a város műkö500 millió forintba került a dőképességét. A közösségi
gázfűtés a városnak, ez drá- közlekedés és a közvilágítás
gul idén 3,5 milliárd forintra, nem áll, nem állhat le. Nem
• a távfűtést is kivette az zárják be a bölcsődéket és
Orbán-kormány a rezsicsök- az óvodákat, viszont ezekkentésből, ott tizenegynek március 3-áig
Okszeres a drágulás,
rövidíteniük
tóber 16ami 6-800 millió
kell a nyitvaforint pluszkölttartásukat.
ától leállították
séget jelent az
A bölcsőa szökőkutakat,
önkormányzatjanuár 2-ától szüne- dék és az
nak,
óvodák
tel mintegy ötven
• a villadecember
épület díszkivimos energiáért
22-étől jalágítása.
tavaly 2 milliárd
nuár 6-áig – az
forintot kellett fizetnie a
iskolai téli szünetvárosnak, januártól viszont ben – ügyeleti rendszerben
megegyezéstől függően hét- működnek.
szer, de akár tízszer is többe
Lapzártánk után döntött
kerülhet az áram az önkor- a közgyűlés arról, hogy kamányzatnak.
rácsony után átmenetileg

A Kovács Tamás gazdasági alpolgármester (képünkön)
által előterjesztett intézkedési tervről lapzártánk után
szavazott a közgyűlés. Archív fotó: Iványi Aurél
bezárja kulturális és sportlétesítményeit. Az intézkedésekkel két dolog garantálható: működőképes marad
Szeged, és senkit sem kell
elküldeni, senkinek sem kell
fizetés nélküli szabadságra
mennie.
Kovács Tamás elmondta: a kormány nem hajlandó
leülni tárgyalni az energiaválságról, a kijelölt tárgyalóbiztosnak, Balla Györgynek
semmilyen döntési lehetősége nincsen. Az államnak
be kell, kellene avatkoznia.
Ha ezt nem teszi meg, az önkormányzatok 80-90 száza-

léka működésképtelen lesz.
Amíg nem tárgyal a kormány
Szegeddel, addig a városnak azokra a feladatokra
kell koncentrálnia, melyek
finanszírozása mindenképpen szükséges. A gazdasági
alpolgármester szerint a kormány egy eleve vesztes helyzetbe kényszerítette bele az
önkormányzatokat.
Az alpolgármester elmondta: a bezárásokkal Szeged 1,5 milliárd forintot tud
megtakarítani. Az intézkedési terv – amelyről lapzártánk
után szavazott a közgyűlés
– a legtöbb intézménynél

2023 első két hónapjára
• a Kövér Béla Bábszínvonatkozik. A közgyűlési elő- ház;
terjesztés szerint:
• a Korzó Zeneház;
• január 2-ától március
• a Somogyi-könyvtár
3-áig bezár három óvoda: a (december 19-étől zárva), kiSás utcai gyerekei a Tarjáni véve három fiókkönyvtárat:
és Tünde téri, a Szél utcaiak az odesszait, a rókusit és az
a Katona József utcaiba, a északi városrészbelit január
Honfoglalás utcaiak pedig a 11-én kinyitják;
Kölcsey téribe járnak majd;
• a polgármesteri hivatal
• az idősklubok közül összes kirendeltsége (Szőa Dáni, a Gáspár Zoltán, reg, Tápé, Kiskundorozsma);
a Bölcs és a Kaszás utcai
• a Belvárosi mozi, a Senidecember 1-jétől március or Center, a Partfürdő és a D2
3-áig zárva tart. A szociális Központ (az IH Rendezvényétkeztetést, a nappali el- központ csak február 3-áig),
látást az Alsó kikötő sori, a
• a Szegedi Sport és FürKossuth Lajos sugárúti és a dők minden létesítménye
Kereszttöltés utcai idősek
december 19-étől márciklubjában vehetik
us 3-áig, az alábbi
Megigénybe az érineltérésekkel:
rendezik
a
tettek.
az Anna-fürkarácsonyi váZárva
dőben csak
sárt,
felgyulladnak
tart: január
a
járóbeaz ünnepi fények,
1-jétől márteg-szakellálesz fényszarvas
cius 3-áig
tás működik;
a Dugonics
• a nagyÚjszegeden
színház,
a
a városi sporttéren.
REÖK-palota (a kiscsarnok és sporszínház csak február 15tuszoda csak február 3-áig
éig);
lesz zárva; a Műjégpálya a
• az Agóra és minden teljes szezonban;
művelődési ház;
•
hétfőnként a Mars
• a Móra Ferenc Múze- téri piac (december 19-étől
um;
február 28-ig).

75 millió egy Cserepes sori lakásért
Kit képvisel Chovanecz Kata fideszes önkormányzati képviselő?

A

Cserepes sori szegregátum felszámolását 12 éve kezdte meg Szeged
város önkormányzata. A területen
nagyrészt komfort nélküli házak voltak, rossz volt a közbiztonság, és rengeteg a
felgyűlt szemét. A lakók többségével sikerült
megállapodni, ingatlanjaikat reális áron vásárolta meg a város, vagy jobb minőségű ingatlanba költözhettek át. Folyamatosan haladt a
program mostanáig, Chovanecz Kata fideszes
önkormányzati képviselő megjelenéséig.
A Szeged város önkormányzatát képviselő
ügyvédhez ugyanis négy teljesen egyforma levél érkezett, és egy ötödik konkrét ajánlattal.
Az egyenlevelek mindegyikében alsóvárosi
vagy móravárosi telkes magánházat akarnak
cserébe az ingatlanjaikért a Cserepes soron
élők. Az ötödik levélben ez olvasható: „Az ingatlanom értéke 75 millió forint, Szeged legértékesebb területén van.”
Botka László polgármester a legutóbbi
közgyűlésen elmondta: „Megjelenik egy ön-

kormányzati képviselő, és a vitapartner magánszemély képviseletében jár el.”
Kiderült, hogy Chovanecz Kata fideszes
önkormányzati képviselő juttatta el a város
által megbízott ügyvédnek a követeléseket.
„Ezen viszont csodálkozom, képviselő
asszony. Most akkor ön Szeged képviselője,
ezt ingyen csinálja, vagy a nyilvánosságért
csinálja?” – szegezte a kérdést Botka László
polgármester a fideszes önkormányzati képviselőnek. Chovanecz Kata válaszul közölte:
azokat a szegedieket, magántulajdonosokat
képviseli, akiknek a levelét szeptember 5-én
küldte el az ügyvédnek, de azokban nem szerepelt összeg.
A szeged.hu azt írta: Szeged mindent
megtett a program elindítása óta, most viszont azok, akik még ott élnek a Cserepes soron, nem együttműködni akarnak a várossal,
hanem pénzt akarnak keresni. És ebben a
pénzkeresésben segíti őket egy fideszes közgyűlési képviselő.

Mai nappal megkezdtem a „társasházkezelői” pályafutásomat a Cserepes sor 9–14.
szám alatti társasházban – írta május 24-én Chovanecz Kata fideszes önkormányzati képviselő (piros ruhában) a közösségi oldalán posztolt képhez. Forrás: Chovanecz Kata Facebook-oldala
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Mérlegen a képviselők
Ha lakótelep, akkor Makkosház és Vértó a legkeresettebb
Folytatjuk Mérlegen a képviselők című sorozatunkat,
amelyben Szeged választókörzeteinek önkormányzati
képviselőit kérdezzük arról,
mi mindent sikerült megvalósítaniuk a 2019-es választás óta. Aki válaszol: Kozma
József.
– Nem elfogultságból mondom, de Makkosház és Vértó nagyon népszerű városrészek, sokan keresnek erre
lakást. Tisztán paneles lakótelep mindkettő, de a legrégebbi házak is csak mostanában lesznek negyvenévesek –
kezdte az összegzést Kozma
József, a körzet önkormányzati képviselője.
Rendezettek az utcák,
sok a zöldfelület, a fa és a
cserje. Kifejezetten jó a városrész levegője a körtöltés
szomszédságában. A korábbi
nagyszabású panelprogramban az épületek kétharmada
kapott hőszigetelést és korszerű nyílászárókat, ennek
köszönhetően a fűtésre kevesebb pénzt kell fordítani. Ezek
az előnyök most, a drámaian
emelkedő energiaárak miatt
felértékelődnek.

Parkolók, zöldfelületek
Megoldandó feladatokból is
akad néhány. Ilyen a parko-

lás – napi gondja sokaknak,
hol tudják szabályosan letenni az autójukat. Elindult az ezzel kapcsolatos tervezési folyamat azoknak a helyeknek
a feltérképezésével, hol lehet parkolókat kialakítani. – A
meglévő zöldfelületeket meg
kell védenünk, ahol lehet, az
indokolatlanul leburkolt felületeket kell zöldítenünk. Minden négyzetméter számít, és
sokba kerül. Segít a parkolókiosztások felfestése. Szakaszonként haladhatunk előre –
avatott be a kérdéskör részleteibe a képviselő.

Vértó és környéke
Különleges adottsága Vértónak a tava. Régebben időről időre történtek kisebb-nagyobb beavatkozások a környék rendezésére, de az igazi áttörés az elmúlt két évben
valósult meg, a Zöld város
programban, 653 millió forint uniós támogatásból. Korábban megépült és azóta is
népszerű a tó körüli rekortán
futókör. Idén tavasszal a Zöld
város programban elkészült
a közvilágítás, és 68 padot,
7 asztalt, 19 hulladékgyűjtőt, 57 kerékpártámaszt, 5
ivókutat helyeztek ki. Összesen több mint 20 ezer négyzetméternyi területet rendeztek, 231 fát ültettek, valamint

Hangulatos rendezvényeknek is helyet ad a közösségi
kert.

Elkészültek el a geotermikus kutak fúrásával is:
Makkosház és Vértó fűtéséhez mostantól sokkal kevesebb gázra lesz szükség, és
a szén-dioxid-kibocsátás is
jelentősen csökken. Megszépült a Bonifert Domonkos Általános Iskola előtti kis tér. A
teljes burkolatot felújították,
igényes tervezésű térkövezéssel; kényelmes, esztétikus padokat tettek ki, gépkocsiparkolókat alakítottak ki, fákat és
cserjéket ültettek.
Megújult a Vértó és környéke. A sportos átadóünnepség előtt Kozma József Botka László
polgármesterrel nézett körbe.
8979 cserjét és évelőt telepítettek.

Közösségi kertek
birodalma
A fizikai és lelki feltöltődésre
a körtöltés tövében kiváló lehetőséget kínál a Makkosházi
Közösségi Kert. A hét éve lakossági kezdeményezésre létrejött szabadidőközpont idén
kibővült, magaságyásos kertté alakult, ahol 50 parcellában folyik a kertészkedés.
– Öröm támogatni ennek a
közösségnek a programjait. Jó
példája ez a kert annak, hogy
a lakosok, az önkormányzat
és a kertért szakmailag is felelősséget vállaló szegedi környezetgazdálkodás milyen jól
dolgozik együtt egy jó ügyért
– tette hozzá Kozma József. A
kert szomszédságában kialakítottak egy kis kondiparkot,
ahová egy ivókút is került. –
Szívesen támogatom a körzeti képviselői keretből azokat
a társasházi közösségeket is,
amelyek az előkertjük gondozásához kérnek komposztot,
növényeket. A kerteknek és
utcáknak is dísze a vadászkerítés, amely az igényesen

ápolt kertek közül mostanra
már 28-nál látható. Idén ős�szel még nyolc városszépítő
lakóközösség kap ilyet. Legutóbb szeptember végén is
280 virágot szerető ember
kapott árvácskát az uniós közösségépítő programból.

Nincs megállás
A Garam Utcai Óvoda mellett
létesült idén tavasszal a vadonatúj Oxigén park, különleges és izgalmas játszóeszközökkel, fákkal. A korábbi években már szabványosították és
biztonságossá tették a játszótereket. Öt nagyobb játszótér
van Kozma József körzetében:
a Lomnici utcában, a Mol-benzinkút mögött, az Ipoly sori és
az Ortutay utcai tömbbelsőben, illetve a Nyitra utcánál.
A legnagyobb pedig a
Honfoglalás parkban található, ahol ebben az évben
az elkorhadt rönkpadok cseréjéhez kezdtek hozzá. Idén
képviselői keretből nyolc új
padot helyeztek ki. Itt bőséggel van hely nagyobb közösségi rendezvényeknek is: a
közelmúltban volt családi
nap, filmvetítés és gasztro-

Kozma József (MSZP)
Körzete: Makkosház
Eredményei a ciklusban:
• Megújult a Vértó környezete.
• Bővült a Makkosházi Közösségi Kert.
• Oxigén park létesült.
• A Honfoglalás utcai játszótér, mely sok rendezvénynek ad otthont, új padokat kapott.
• Újjászületett az Agyagos Utcai Óvoda.
• Elkészültek a geotermikus kutak.
• Megszépült a Bonifert-iskola előtti tér.
• Új burkolatot kapott a Lomnici utca.
• Helyreállították a Hont Ferenc, a Gát és az Ortutay
utcai tömbbelső járdáit.

nap, szintén uniós forrásból.
A rekonstrukcióra megért
intézményeket egymás után
újították fel önkormányzati és
uniós forrásból. Korábban a
Bonifert Domonkos Általános
Iskola, a Garam Utcai Óvoda
és az Agyagos Utcai Bölcsőde
újult meg.

A gyerekek az első pillanattól kezdve örültek az új Oxigén parknak.

Teljes rekonstrukció
az Agyagos Utcai
Óvodában
– Idén az Agyagos Utcai Óvodában teremtettünk 21. századi feltételeket. Mint minden intézményfelújításunknál, itt is kiemelt szempont
a fenntarthatóság, az energiahatékonyság, a takarékos-

Utak, járdák
– Tervszerűen és az igényeket
észszerűen rangsorolva halad a 30-40 éves utak és járdák felújítása. Tavaly a Lomnici utca burkolatának helyreállításával régi jogos igényt elégítettünk ki. Itt a Hont Ferenc
utcai kereszteződéstől a Gát
utcai kereszteződésig két szakaszban hozzávetőleg 350
méternyi út újult meg. A Lomnici utca mentén hetven új
parkolót alakítottunk ki. Több
tömbbelsőben is újraraktuk a
járólapos járdákat, így a Gát,
a Hont Ferenc és az Ortutay
utcában – sorolta Kozma József. – Rengeteg a jogos igény
utak, járdák, parkolók rendbe
tételére, zöldterületeket védő
berendezésekre, beteg fák

Kívül-belül újjászületett az Agyagos Utcai Óvoda.
ság feltételeinek megteremtése – jegyezte meg a képviselő. Kicserélték az óvoda külső
nyílászáróit, hőszigeteléssel
látták el a homlokzatot és a
födémet, a tetőre napelemeket telepítettek. Felújították a
belső és a külső világítást, a
csoportszobák külső árnyékolást kaptak. Az akadálymentesítés részeként belső ajtókat
bontottak el, az egyik bejárathoz rámpát építettek, és kialakítottak egy új, akadálymentes mosdót is. A felújítás teljes
összege elérte a 280 millió forintot.

helyett újak ültetésére, sötét
helyek megvilágítására, játszótéri fejlesztésekre. Naponta kapom a lakossági észrevételeket, javaslatokat. Megtisztelő, hogy egy-egy itteni lakos
számít a segítségemre, jó érzés, amikor a város bármelyik
pontján személyesen is megállítanak valami jó hírrel vagy
kéréssel. Ezt a bizalmat nem
is olyan könnyű megszolgálni, de az itteni emberekért és
a közösségük boldogulásáért
jólesik dolgozni – tette hozzá
a képviselő.
Garai Szakács László

AKTUÁLIS
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Színes mesék a járdán, gyerekszereplőkkel

Antal Lotti és Furka Magdó: Pitypang születésnapja.

Jáger Henriett: Mesék odafentről.

Major Benedek: Tengerparti kalandok.

GY
Dalmády Szandra: Bogyó és Babóca.

e re kszereplős aszfaltrajzversenyt hirdetett nyáron
az Odesszai Fiókkönyvtár,
melyre számtalan fotó érkezett. A résztvevők közül Antal Lotti és édesanyja, Furka Magdó nyert egy
családi fotózást; a zsűri kiemelte még Jáger Henriett
alkotását. Különdíjat ítéltek oda Schüssler Mónikának, a Vörösmarty-iskola
tanárnőjének, akinek osztályából, a 4/B-ből 12 rajzot küldtek be a gyerekek;
ők egy Robotika foglalkozást nyertek.
Az Odesszai Fiókkönyvtár újabb pályázatára fotókat várnak december
1-jéig. Ennek témája a
Forced Perspective, amelyet magyarul kényszerített
látásmódnak is szoktak
hívni. Ez a fényképészeti
trükk az érzékelésünkkel
játszik, és optikai csalódás
létrehozásával láttatja nagyobbnak, kisebbnek vagy
távolabbinak a bemutatott tárgyakat. A képeket
az odessza@sk-szeged.hu
e-mail-címre várják, két
kategóriában: 7. 8. és 9.,
illetve 10., 11. és 12. osztályosoktól. A nyeremény
egyelőre meglepetés.

Hír Beáta: A lepke és a virágok.

Őze Sándor: Manó Benő.
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KULTÚRA
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Szirtes Edina Mókus: Kíváncsi vagyok,
mi lesz januártól a kultúrával
Nem adja fel, úgy fog játszani, ahogy megengedik a körülmények
A Túlsó part – Ki viszi át? címmel
láthatta legutóbb a közönség
Szirtes Edina Mókus és Vecsei
H. Miklós színpadi találkozását.
A verses estet az egyetemi őszi
kulturális fesztivál programsorozatában rendezték meg. Szirtes
Edina Mókus Erkel Ferenc-díjas
hegedűművésszel, zeneszerzővel
beszélgettünk.
– Klára szerepel az e-mail-címében. Ez is szegedi eredetű gyerekkori becenév? Lehetne a neve a
Mókus helyett akár Szirtes Edina
Klára is?
– (Nevet.) Igen, a Mókust a
kollégiumban kaptam a lányoktól, a Klárikát vagy a Fannit a
Fabula Rasa zenekar tagjaitól.
Ez volt az első zenekarom, Szegeden alapítottuk a barátaimmal
közösen.
– A tehetségének köszönhetően nagyon korán, tizenhárom
évesen felvették a konzervatóriumba.
– Szecsődi Feri bácsi volt
a mesterem, az intézmény akkor még a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiának volt
a szegedi konzervatóriuma. A néni, akinek a kórusában nagyon
közismereti tárgyakat a kettes sokáig énekeltem. Ez több volt,
gyakorlóban tanultam, onnan mint egy hangszeren megtanulni,
mentem tovább a Tömörkény-gim- és ezért borzasztó hálás vagyok.
náziumba, fantasztikus volt ugyan- Nehezebb a mai gyerekeknek,
olyan érdeklődésű közegben cse- mert annyira szerteágazó ma minperedni.
den. Bár így visszanézve, ha muzsi– Családi örökség a zene sze- kus, ha énekes, ha előadóművész
retete?
valaki, akkor is egész életében
– Abszolút szerencse,
keresni fog, csak legalább
gyerekkorom
óta
egy művészeti ágon
tudtam, mit szebelül.
Hiszen
Az Ember, így, nagyretnék, nem
jön a kérdés,
betűvel, becsületes,
is volt kérhogy néptiszta,
nyitott lény, és ennek
dés. Egy
zene vagy
a
végtelenségéig
kellene
eljutdolog judzsessz,
nunk, ha fogcsikorogva is, beletott csak
mind leszakadva,
átégve,
belekiabálva,
eszembe
nyűgöző,
hogy márpedig át kell vinnünk,
ezen kíhová is
kapaszkodjunk
össze,
és
úgy
vül, nem
tegyem le
menjünk, de vigyük át ezeket
tudom,
a voksom,
az értékeket, mert nagyon
miért, méghát
leginpedig az, hogy
kább a szépnagy baj van.
ötvösművész leség és az igazság
gyek. Pedig nem is
mellé.
hordok ékszert, de vonzott,
– A szülei voltak ilyen
vonz a mai napig is a drágakövek muzikálisak?
csiszolása, az alkotás része. A
– A nagymamám nagyon szézene viszont teljesen elragadott, pen énekelt, teljes odaadással,
kezdettől zeneszerző és karmes- még alkalom sem kellett neki
ter akartam lenni. Így kerültem be hozzá, hogy az ebédlőasztal körül
először a kecskeméti Kodály-isko- egyszer csak elénekeljen egy verslába, majd onnan Szegedre. Olyan ikét. A zenét leginkább magamnak
tanáraim voltak, mint Rozgonyi Éva köszönhetem; kiskoromban elha-

tároztam, hogy hegedülni akarok,
és a szüleim elvittek a Kodály-iskolába.
– Miért éppen a hegedű?
– Varázslatos, aki gyerekkorában erre adta a szívét, a fejét, a lelkét, azt megigézi, és nem hiszem,
hogy valaha elereszti. Soha nem
lehet megunni, létezik az a vágy és
az a kifinomultság, hogy különböző
hangszíneket, érzéseket játsszunk,
és a közönséget is ugyanígy lenyűgözi, még ha nem is tudnak hangszeren játszani.
– Régóta versekkel társítja a
zenét. Ez hogyan jött?
– Ennek a forrása, hogy a Tömörkény Gimnáziumban Zsélyi
Ildikó tanárnő, akit a legnagyobb
szeretettel őrzök a szívemben, úgy
tanította a verseket, hogy ez olyan
varázslat, amit ha beteszünk a szívünkbe és a lelkünkbe, ezzel válunk valamilyen emberré, mert utat
mutat, magyarázatot ad arra, amit
mi, átlagemberek csak érzünk, de
nem tudunk szavakba önteni, és
ezzel rabul ejt. József Attila Akkor
című verse volt az első, amit megzenésítettem, elindultam vele Szegeden a Ki mit tud?-on, és volt is
visszhangja. Tudtam, hogy ezeket
a gondolatokat szeretném elmondani, de nem énekes akartam len-

ni, hanem beszélni akartam, és ha
már megszólalok, akkor ebben a
formában. Nemrég találtam rá József Attila Mámor című versének
az első soraira: „Szeretném felverni lelkem dalával / A szomorúk
szivét, a világot.” Nem akartam elhinni, hogy kaptam egy olyan utat,
medret, ahová ha csak ezt az egy
gondolatot viszem magammal, akkor is egy teljességet élhetek meg.
Így éreztem Nagy László Ki viszi át
a szerelmet? című versével kapcsolatban is; nem a szerelem a
lényeg, hanem hogy ki viszi át fogában tartva a túlsó partra. Ezért is
lett ez az estünk címe, hiszen nemcsak a szerelem van bajban, hanem az emberiség is, és olyan értékek, mint a becsület, a kitartás és
az egymásra figyelés. Mert az Ember, így, nagybetűvel – legalábbis
én így tanultam a szüleimtől, a
tanáraimtól –, becsületes, tiszta,
nyitott lény, és ennek a végtelenségéig kellene eljutnunk, ha fogcsikorogva is, beleszakadva, átégve, belekiabálva, hogy márpedig át kell
vinnünk, kapaszkodjunk össze, és
úgy menjünk, de vigyük át ezeket
az értékeket, mert nagyon nagy
baj van.
– Hogyan találtak egymásra
Vecsei H. Miklós színművésszel?

– Nagyon szerencsés találkozás
volt. Sokszor játszottam korábban
együtt költőkkel, Lackfi Jánossal,
Laár Andrással, Szabó T. Annával.
És egyszer Seres Tamás rendező,
dramaturg barátom jóvoltából ott
volt Vecsei H. Miklós is, tette a dolgát, és valahogy minden egyértelművé vált. Legutóbb Kolozsváron
játszottunk együtt, nagyon sokan
eljöttek, idősek és gyerekek is; ott
sírtunk együtt, ez olyan ajándék
volt, amit nem lehet elmagyarázni,
át kell élni. A versek csodaszépek,
nem annyira kortárs, mint inkább
ismert költeményekből áll az est.
A műsorunk lényege: szabadság,
szerelem, költészet, szív, isten, hit,
barátság, bátorság, álom, elmúlás,
születés, csoda. Minden egyes szó
önmagában elég. Miklós mondja a
verseket, én éneklem.
– Mivel érkezik legközelebb
Szegedre?
– Sok minden van a naptáramban év végéig, de egyik sem
szegedi program. Kíváncsi vagyok
viszont, mi lesz januártól a kultúrával, a mi megszállottságunkkal.
Nem adom fel, nem keserűséggel,
hanem bizalommal állok elébe.
Úgy fogunk játszani, ahogy megengedik a körülmények.
Dombai Tünde

VÉLEMÉNY
Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Ábrahám Vera könyvtáros Péliné
Nyári Hilda Az én kis életem című önéletrajzi írását
ajánlja. Ábrahám Verának a
közelmúltban jelent meg a
Szegedtől Jeruzsálemig – A
Löw könyvtár címmel immár
nyolcadik, hiánypótló kötete.
Szakmai munkáját 2017-ben
Szeged Kultúrájáért díjjal
ismerte el az önkormányzata.

H

a kérdezik, milyen
kapcsolatom van
az olvasással, erre
a hivatásom egyértelmű választ ad. A könyv, a
könyvtár életem nagy részét
betöltötte, és ma is azt teszi.
Az első kötetet a szüleimtől kaptam, Móra Ferenc: Dióbél királyfi című
vászonkötéses könyvét
máig őrzöm. Majd általános iskolás koromban
boldogan vittem haza a
jó tanulmányi eredményemért kapott kötetet,
Mikszáth Kálmán Szent
Péter esernyője című
könyvét. A későbbiekben jöttek a kötelező olvasmányok, az Egri csillagok, a Jókai-kötetek, a
külföldi és magyar drámák. Tizenéves koromban a tengerésztörténeteket író Dékány András

regényeit faltam. Később
aztán a Verne- és Ráth-Véghkönyvek következtek.
Mindig
szerettem
a
verseket; Jeszenyin, Ady,
Ahmatova és Heine a kedvencek közé tartoznak. Volt
a családi könyvtárunkban
egy gót betűs, német Heine-kötet; megtanultam ezt
az írást, hogy eredetiben olvashassam, és titkon műfordító szerettem volna lenni. A
80-as években népszerűek
voltak a krimik, belemerültünk gondjaink elől Agatha
Christie és Chandler történeteibe. Moldova könyveit már
a könyvhét előtt félretették
nekünk, könyvtárosoknak a
boltban. Kedvenc drámáim
Dürenmatt-tól származnak.

Mi kerül itt
75 millióba?

A

közgyűlés közvetítése alatt nem nagyon értettem, amikor a Cserepes sori
– nem tudom, de nem is nagyon lehet ezt másképpen
mondani – cigánysoron 75
millió forintot emlegettek a
még ott lévő házakról beszélve.
Azóta viszont megértettem. És igazából a levelem
címe költői kérdés, hiszen én
is tudom, de mindenki más is
tudja, hogy az összes magánház együtt nem ér 75 millió
forintot.
Itt semmi másról nincsen
szó, csak arról, hogy a (szegedi) Fidesz aljas módon
megint Szegedre támad.
Most Chovanecz Kata az, aki-

nek ezt végig kell vinni. Hogy
magától, meggyőződésből is
csinálja-e, vagy csak kijelölték a feladatra, az igazából
mindegy, bár tény: ha meggyőződésből is csinálja, az
egy fokkal még rosszabb.
Felhasználja és kihasználja az ott élőket, akiknek
eszébe nem jutott, hogy ilyen
feltételeket szabjanak azért,
hogy (végre) ők is elköltözzenek a Cserepes sorról, a
szeméthegy szomszédságából. Abba most nem mennék
bele, miért érzik jól magukat
ott és úgy, az az ő dolguk. De
látva azt, ahogy élnek – rendszeresen járok arra a közeli
áruházakba vásárolni –, ha
a helyükben lennék, gondolkodás nélkül elfogadnám
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Álmom, hogy egyszer színházban láthassam A nagy
Romulust. A népek mitológiáiról szóló munkák és a görög filozófusok művei jókora
helyet foglalnak el a polcaimon. A kedvenc képzőművészeim, mint Dali, Magritte
és Mondrian albumait ma
is szívesen tanulmányozom.
Az utóbbi évtizedekben a
könyvtár- és temetőkutatásaim miatt főleg a speciális
szakirodalom köt le.
Nehéz egy könyvet kiválasztani. Hosszas latolgatás
után Péliné Nyári Hilda Az én
kis életem című kötete mellett döntöttem. Hilda néni varázslatos asszony, Péli Tamás
festőművész édesanyja, muzsikus cigányok leszármazottja. A két világháború közötti
pesti cigányság élete tárul fel
önéletrajzi írásában. Könyve olyan hatással volt rám,
hogy tudtam: bármilyen nehézségbe ütközne is,
fel kell keresnem ezt
a rendkívüli embert.
Megismerkedésünk
után haláláig tartó barátság szövődött közöttünk.
Hilda néni önéletírásának magával ragadó a stílusa, és sugárzik belőle a szeretet,
amelynek
hatására
jobb emberré, toleránsabbá válik az Olvasó.
Péliné Nyári Hilda
Az én kis életem című
önéletrajzi írása a
Somogyi-könyvtárból
kölcsönözhető.

azt, amit Szeged felajánl. És
itt megjegyezném azt is: nagyon sok szegedi családnak
esélye sincs arra, hogy ilyen
felajánlást kapjon a várostól.
Chovanecz Kata megjelenése kulcs a helyzet elmérgesedésében, elhúzódásában.
De ő pont ezt akarja, neki
pont ez az érdeke. Senkinek
ne legyen kétsége afelől, hogy
a fideszes képviselő nem szívjóságból kezdte hirtelen az
ott élők érdekeit védeni. Meglátta ebben a pénzkereseti
lehetőséget. Erre a „ziccerre”
még Szabó Bálintnak sem
volt gusztusa lecsapni. Durva
lesz, amit írok, de tetszik, vagy
sem, Chovanecz Kata olyan,
mint az uzsorás, aki koldulni küldi a gyereket, de előtte
még eltöri a kezét is, hogy jobban meghassa az embereket.
Élősködik mások nyomorán.
És közben saját városára támad.
Nemes István
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Egy kép, két mondat

Napraforgó nyílik a Bécsi körút és a Boldogasszony sugárút sarkán. Városszépítő kertészek munkáját dicséri. Fotó: Benda Beatrix

Rúdugró

N

emrég kedvenc boltomban járva-kelve és az árakat
böngészve Szergej Bubka jutott az eszembe.
A felettébb sikeres rúdugró

1991-ig a Szovjetunió, majd
utána Ukrajna színeiben vett
részt különböző világversenyeken, melyek során összesen egy olimpiai és hat világbajnoki aranyérmet szerzett.
Mindemellett okos, furfangos
férfiú volt, merthogy mindig
csak centiméterenként javí-

tott a saját rekordján, így pályafutása során harmincötször állított fel új világrekordot. Persze az ő teljesítménye
messze elmarad a mostani
még fifikásabb, szinte naponta rekordokat döntögető árugratókétól.
Méhes János

A demokrácia
nem lehet létszámfüggő!

GY

űlik
az
emberben a keserűség
az ország állapota miatt.
Sok címen törtem a fejemet,
de végül mégis ezzel a Fidesz-jelszóval kezdem, amit
a rendszerváltozás idején
az akkori ellenzék a kisposták bezárása ellen hirdetett
meg. Aztán rájöttem, hogy
nem szabad a 90-es évekre visszatekinteni, megnézni, meghallgatni az egykori
Bibó-kollégisták szívből jövő
véleményét, főleg nem ös�szehasonlítani a mai kijelentéseikkel.
Rubeldemagóg kormányunk saját magát tagadja
meg, antiklerikálisból bősz
csuhássá válik, a kizavart
ruszkikat tárt karokkal fogadja vissza, nem írja alá
az Ukrajna elleni agressziót
elítélő uniós nyilatkozatot,
sem a NATO bővítését. Sem
a miniszterelnök, sem a pár
nap alatt a világot beutazó
köztársasági elnök nem érzett bátorságot Kijevbe utazni, mint a német, a francia, a
cseh és a többi vezető.
Számháború
zajlik,
mekkora a szegénység, az
infláció, kinek kell segíteni,

meddig várjuk tétlenül az
uniós segítséget, tényleg itt
van-e a csődhelyzet. Már az
oroszoknak sem tudunk az
állítólagos ötödárú gázért
fizetni, csak részletekben,
óriási kamatokkal. Mi lesz itt
a paksi építkezéssel, a kínai
vasúttal? Addigra kiénekeljük a támogatási sajtot Ursuláék szájából?
Négy törvényt alkotott a
135 bátor ember. Az egyikről elfogadása után rögtön
kiderült: lehet, hogy alaptörvény-ellenes, s elküldték az
alkotmánybíróságra. Cseles
időhúzó technika, a csupa fideszes talárosok akár
hónapokig fogják rágni a
gumicsontot. Még készül a
legújabb nemzeti konzultációs kérdőív, de pártunk és
kormányunk már a nyolcadik szankciós csomagot is
elfogadta, ahol energiából
ismét felmentést kaptunk.
Hétmilliárd forint a konzultációra, nyolcmilliárd az erdélyi
egyházaknak, nulla a tanároknak, egész jó arány!
Kövér László annak idején a demokráciáért küzdve a rendőrökkel szemben
is kiállt a pedagógusokért.
Hatalmas táblán hirdette:
Rendőrállamban a rendőr

fizetése magasabb a tanárénál, demokráciában ez
fordítva van! Akkor még Fiatal Demokraták Szövetsége
voltak, de azóta kinyílt a szemük és a zsebük.
Hamarosan itt a tél, amit
a számlákról is látunk. Öt
DK-s vezette kerületben
április 30-áig kilakoltatási
moratóriumot vezettek be.
A fővárosi közgyűlés döntött arról, hogy előrehozzák
az eredetileg november 15én kezdődő téli kilakoltatási moratórium kezdetét az
önkormányzati bérlakások
bérlőinél, a folyamatban
lévő kilakoltatásokat pedig
felfüggesztik. Nem véletlen,
hogy a fideszes V. kerület
felgyorsította a folyamatban
lévő ügyeket, s a rendőrség
lelökte a tiltakozókat a lépcsőről; az egyik képviselőnek az ujja is eltörött.
Mindeközben a tankerületi központokban a milliós
fizetések mellé milliós jutalmak is járnak. Jól megfizetett közszolgákkal rúgatják
ki a tiltakozó tanárokat. Szerintük túl sok a tanár, meg
minek annyi kiművelt emberfő. Még csak az hiányzik,
hogy okos ellenzék nőjön fel!
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Törölték a vb-ről
a 25 kilométert

Sportmix
SZUPERRANGADÓ. A nemzeti válogatottak által játszott
Európa-bajnoki selejtezőket
követően ismét a kluboké a
főszerep férfikézilabdában.
A Pick Szeged csapata most
szombaton 16 órakor már pályára is lép, ekkor a magyar
szuperrangadón a Telekom
Veszprém vendégei lesznek a
bajnokságban. A további programban október 26-án, szerdán 18.45-kor a norvég Elverum lesz a vendégük a Bajnokok Ligájában, az október
29-én, szombaton sorra kerülő, Gyöngyös elleni találkozójuk tévéközvetítés miatt
20.05-kor kezdődik, illetve a
Tatabánya elleni összecsapás
szintén tévés meccs lesz, ezt
november 6-án, vasárnap 16
órakor vívják majd a Pick Arénában.
EGY EZÜST, EGY BRONZ.
A Kefalonia szigetén megtartott ITTF Greek Para Openen
összesen nyolc érmet, köztük
négy aranyat szereztek a magyar versenyzők. Major Endre,
az ATSK Szeged parasportolója a kerekes székesek között
egyesben
ezüstérmesként
zárt – a fináléban a dél-koreai Pak Szung Dzsutól kapott ki
–, férfi párosban pedig a kuvaiti Jakub al-Kuaszemmel harmadik lett. Majornak ez volt
az utolsó felkészülési versenye a novemberi világbajnokság előtt.
VISSZAVONULT SAVANYA
FERENC. Visszavonult az
edzősködéstől Savanya Ferenc, a SZVSE birkózóedzője,
a szegedi birkózás legendás
alakja, aki erről közösségi oldalán adott hírt. „Hosszú, 51
éves edzői tevékenységemet
befejezem. Jelenlegi versenyzőimtől elköszöntem, de csak,
mint edző. Nagyon sok kedves
emlék viszont megmarad. Barátaimtól, a múltbeli tanítványaimtól és a birkózástól is,
mint edző köszönök el, mert a
birkózás az életem része marad. A barátság pedig örök.
Köszönöm, hogy része lehettem ennek a csodálatos sportágnak” – írta Savanya.
EZÜSTÉREM AZ EURÓPA-KUPÁN. Hiába érte el a
Zengő Alföld Szegedi TE a legjobb eredményét a döntőben,
a horvát Zaprešić csapata kitűnő teljesítményt mutatva
7:1-re legyőzte a szegedieket,
akik így ezüstérmesek lettek
a férfi tekecsapat Európa-kupán. A Szegedi TE egyébként
ezzel a második hellyel kvalifikált a Bajnokok Ligájába is.

T
Nádas Bence (elöl) a szegedi sikerek egyik legfőbb szállítója. Fotó: MKKSZ

Címvédés a bajnoki pontversenyben
Idén sem volt jobb az MVM Szegedi Vízisport Egyesületnél hazánkban

A tavalyi év után idén is
az MVM Szegedi Vízisport
Egyesület nyerte a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség tagszervezetei közötti bajnoki pontversenyt. A dobogó
másik két fokán sem történt változás: a Graboplast
Győri VSE lett a második, a KSI SE pedig a harmadik.

A

szegediek szinte
lekopírozták az előző évüket, már ami
a összesített pontszámot illeti, hiszen csupán két ponttal maradtak el
a 2021-es teljesítményüktől. Előnyük azonban idén
egy kevéssel nőtt a második győriekhez képest, közel
300 pont a differencia. Petrovics Kálmán szerint sike-

rük receptje változatlan – erről a szövetség honlapjának
beszélt.
– Bármekkora is ez az
eredmény, bármekkora az
öröm, egyetlen titka van: a
csapatmunka – mondta az
MVM Szegedi VE klubigazgatója. – Mindenképpen ki
kell emelnem szakmai vezetőnket, Sík Mártont, akinek
az irányításával nagy összefogásban megy a munka,
és mindenki, aki az egyesületben dolgozik, hozzátesz valamit. Azért vagyok a
legboldogabb, mert ez nem
egy versenyzőnk nagy eredménye, hanem az egész csapaté, az egész egyesületé –
mondta.
Hozzátette: kenu szakágban kiemelkedően jó évet
zártak, női kajakban azon-

ban még előrelépésre van
szükség.
– Két évvel ezelőtt az új
stratégiai tervünknek megfelelően kezdtünk el nagyobb
hangsúlyt fektetni a női kajakra. Nyilván az utánpótláscsoportokon van a hangsúly,
a tehetséggondozásra összpontosítunk, illetve új edzőket
állítottunk be ebbe a szakágba. Szervezettebb lett ez
a szakág, és úgy gondoljuk,
hogy néhány éven belül ennek meglesz az eredménye is
– fogalmazott Petrovics.
A klubigazgató rendkívül büszke arra, hogy szinte
minden világversenyen volt
szegedi versenyző a magyar
csapatban, ráadásul az eredmények sem maradtak el.
– A felnőtt maratoni világbajnokság kivételével min-

denhol ott voltunk. A szegedi
ifjúsági, U23-as világbajnokság kiemelkedő eredményeket hozott, míg a felnőtt vébén
elsősorban Nádas Bencének
és Nagy Biankának köszönhetően nagyszerű sikereket
értünk el. Tényleg szinte minden szakágban, minden korosztályban képesek vagyunk
ott lenni a legjobbak között,
és ebben is látjuk a jövőt,
hogy szélességben és mélységben is jól építkezzünk.
Petrovics szerint a pontverseny a kisebb kluboknak
is köszönhetően egyre szélesedik, így sikerként könyvelné el, ha ezt a szintet tudnák
tartani a jövőben. Fontosnak
tartja azonban, hogy a többi
klub is minél erősebb legyen,
mivel ez őket is még nagyobb
hatékonyságra ösztönözné.

örölték a jövő évi
fukuokai vizes világbajnokság programjából a nyílt vízi
úszók 25 kilométeres versenyszámát. A Magyar Úszó
Szövetség (MÚSZ) közleményéből kiderül, hogy a vizes
sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA a kevés indulóval és a lebonyolítás költségeivel indokolta
döntését. A MÚSZ ugyanakkor emlékeztet rá, hogy az
idei budapesti világbajnokságon 26 férfi és 15 női úszó
vágott neki a Lupa-tavon a
távnak, miközben a leghos�szabb medencés számban,
1500 méter gyorson 23 férfi
és 26 női versenyző nevezett. Olasz Anna, aki 2015ben Kazanyban nyert ezüstérmet ezen a távon, nem üdvözölte a döntést.
– Szomorú látni, hogy
egy ilyen rohamosan fejlődő
sportágban, mint a nyílt vízi
úszás, ennyire szakmaiatlan
döntéseket hoznak a FINA
vezetői. Ahelyett, hogy arra
koncentrálnának, hogyan lehetne még jobban előrelendíteni és népszerűbbé tenni a
nyílt vízi úszást, mostanában
szinte csak az ezt hátráltató
döntések születnek – fogalmazott a szegedi versenyző,
aki ezzel többek között arra
is célzott, hogy az olimpiai
kvóták számát 25-ről 22-re
csökkentették. A vb-n így az
5 és a 10 kilométeres versenyre, valamint a csapatviadalra kerül sor, míg az olimpia programjában csak a 10
kilométer szerepel.

Szegedről igazolt Veszprémbe
Új kihívást keresett az átlövő-irányító Ludmán Marcell
A Pick Szegedtől igazolt 20 éves balátlövő-irányítót a Fejér-B.Á.L. Veszprém, hiszen a 2022–2023-as idény hátralévő
részét kölcsönben a bakonyiaknál tölti Ludmán Marcell, aki
nyártól végleg Konkoly Csabáék játékosa lesz – tudatta hivatalos honlapján a veszprémi klub.

M

int
beszámolnak róla, a
Pick–Balatonfüred bajnoki után
állapodott meg Ludmán jövő
nyári klubváltásáról a két
csapat, de a Veszprémnél
három játékos is hosszú időre kidőlt, ezért a magyar sorozatok mellett az Európa-liga csoportkörében is érdekelt klubnak igazolnia kel-

lett, a Szeged pedig az idény
végéig kölcsönbe elengedte
Ludmánt.
– A Chambéry elleni diadal után küldtem egy gratuláló üzenetet Éles Józsefnek,
aki szinte azonnal hívott,
hogy „már most jönnöd kell,
nem csak nyáron” – emlékezett vissza a történésekre
Ludmán. – Ahogy mindig,
ezúttal is egyeztettem a szü-

leimmel és az edzőmmel, így
hoztuk meg közösen a döntést, hogy megyek Veszprémbe. Hatalmas lehetőséget
kaptam, hiszen folyamatosan játszhatok az NB I.-ben
a magyar kupa és a ligakupa
küzdelmeiben, és persze az
Európa-liga meccsein is –
tette hozzá Ludmán a „kis”
Veszprém honlapjának.
A Honvédban nevelkedő
balátlövő-irányító korábban
játszott a Balatonfüred, a
Budakalász és a Kistext csapatában, de az FTC-nél és
a Szegednél belekóstolhatott az NB I.-es mérkőzések

Ludmán szezon közben távozott Szegedről. Fotó: Faragó Imre
hangulatába is. A Tisza-partiaknál az előző idényben
két mérkőzésen került Juan

Carlos Pastor meccskeretébe, de gólt nem szerzett a
felnőtt első osztályban.
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT október
8-án: Joó Zoltán
és Bálint Emese
Réka, Martonosi Sándor és Huszár Jennifer, Rózsás Milán és
Frittmann Kitti, Árvai Dávid és Rutka
Lili, Bern Ádám és
Apró Márta Gyöngyi.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Sohár Csabának
és Varga Enikőnek 2022. 10. 04-én Vivien,
OKTÓBER 26., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu
címen.)

Mojzes Zoltánnak és Mustoha Reginának 2022. 10.
04-én Botond,
Szőke Istvánnak és Majoros
Kittinek 2022.
10. 07-én Áron,
Váczi Zoltánnak és Mészáros
Majának
2022. 10. 08-án Hanna nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

OKTÓBER 27., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00 (Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tabán
u. 17.)
OKTÓBER 29., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
napos, esős őszi idő
Október
22.
szombat

Eső
17/11
Előd,
Korinna

Október
23.
vasárnap

Október
24.
hétfő

Közepesen Közepesen
felhős
felhős
21/10
Gyöngyi,
23/11
Nemzeti Salamon,
ünnep
Gilberta

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

Október
25.
kedd

Október
26.
szerda

Október
27.
csütörtök

Záporok

Záporok

Közepesen Közepesen
felhős
felhős

22/12
Blanka,
Bianka

21/11
Dömötör,
Armand

21/10
Szabina,
Bese

Október
28.
péntek

20/9
Simon,
Szimonetta

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 két ajándék belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét
(lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október
26. 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: Matematikai szakszavak alkotója Dugonics András. A nyertes: Horváth Antal. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A héten türelmetlenül
igyekszik
megoldani
minden elmaradt feladatát.
Ettől nemcsak ön, hanem
környezete is meglehetősen
idegessé válhat.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
A túl sok nehéz étel a
szokásosnál
is
több
gondot okozhat a következő
napokban.
Igyekezzen
egészségesebb módon élni!
Ezt családja is meghálálja.
Munkájában sikerek várhatók.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Az önre oly jellemző
versenyszellem
kerül
előtérbe a héten. Kollégái
nem mindig örülnek ennek,
úgyhogy kissé lassítson! Érzelmi
életében viharok várhatók, de
próbáljon higgadt maradni!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Mintha egyre csak nőne
a szakadék a vágyai és
a valóság között! Annyi
hatás éri, hogy a legapróbb
dolgokban
is
képtelen
döntésre jutni. Ha végképp
elakad, támaszkodjon barátai
segítségére.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Munkájában
kiváló időszak elé néz;
minden lehetőség adott,
hogy bővítse a kapcsolatait.
Ez a magánéletére is jó hatással lesz. Nyugodtan induljon
rövidebb utazásokra, szép
élmények érik majd!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Nyugalom honol
ön körül, igyekezzen ezt
fenntartani; ennek érdekében legyen kész a kompromisszumokra. Ha segítségért
fordulnak önhöz, ne tagadja
meg – de azért legyen körültekintő.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) A munkahelyén ne
engedjen az igazából
ezen a héten, különben
hosszú időre sérülhetnek az
érdekei! Otthon viszont legyen
toleránsabb, főleg esténként.
Szervezzenek
barátaival
közösségi programokat.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Súlyos titkok
derülhetnek ki a környezetében. Semmiképp se
folyjon bele a dolgok menetébe,
kívülállóként nagyobb hasznára
lehet az érintetteknek. Az
érzelmi megterhelést próbálja
meg a természetben kipihenni!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.)
Adódhat némi
feszültség kollégái és
ön között, ami, ha nem
vigyázz, munkájában is
hátráltathatja. Szerencsére a
magánéletében épp ellenkező
tendencia érvényesül majd e
napokban – használja ki!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Anyagi helyzete végre
fellendül,
aminek
nemcsak ön fog örülni,
hanem a családja is. De
maradjon a realitások talaján,
hiszen a szerencse forgandó! A
pihenésre fordítson több időt –
meg fog térülni!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Itt az ideje, hogy rendet
csináljon maga körül; ne
feledje, ami kívül, az van
belül is! Ehhez ne szégyelljen
segítséget elfogadni, főleg, ha
szívesen adják. De aztán ne
feledje el viszonozni sem.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Szerettei közül valakinek
nagy szüksége lehet az ön
tapasztalatára, de lehet,
hogy nem meri mondani.
Figyeljen oda rájuk, és tudja
meg, ki az! Munkahelyén ne
foglalkozzon a negatívumokkal!

Szeged régen

KÉT KÉPET MUTATUNK A VIDRA UTCÁRÓL, EGYET 1935-BŐL ÉS
EGYET 1937-BŐL. Mintha ugyanonnan készítette volna felvételeit a fotós. Az mindkét fényképen jól kivehető, hogy milyen szokatlanul lejtős ez
az utca, hiszen a kiskörutat és az egész belvárost feltöltötték az 1879-es
nagyárvíz után. A központtól távolabb fekvő részek, így a Szent István tér
is, mélyebben maradtak. A Vidra utca Péter László Szeged utcanevei című
kötete szerint egyike a százötven esztendeje változatlan helyű és nevű ut-

cáknak. Az elnevezése a Madách utcához és a Szent István térhez hasonló,
korábbi vízállásos területeken felbukkanó emlősállat emlékét őrzi. A víz errefelé a Tisza szabályozásának és a védműveknek köszönhetően már csak
vezetékeken folyik. Igazi technológiai ugrást jelentett a nagyárvíz után megépült csatornarendszer és vízvezeték-hálózat, mely az új körutas-sugárutas
városszerkezet kialakításához igazodott. A kép már ezek valamelyikének a
cseréjéről készülhetett. Fotók: Fortepan/Fődi Gábor

Darules, legek tere és napraforgók
kötött
(abrahamk@
knp.hu, +3630/6380297).

A Széchenyi téri kétórás várostörténeti séta regisztráci-

A BARTÓK BÉLA NŐI
KAR KONCERTJE
Időpont: október 27.,
csütörtök, 18.30 óra.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra.
A belépés díjtalan.

A programokról minden megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
ŐSZI DARULES A FEHÉR-TÓNÁL
Időpont: október 23. és 29.,
15 óra; november 5. és 12.,
hajnali 5 óra.
Találkozó: Tisza-völgyi bemutatóház.
A program regisztrációhoz

DARVASI LÁSZLÓ:
AZ ÉV LÉGIUTAS-KÍSÉRŐJE
Időpont: október 27., csütörtök, 17 óra.
Helyszín: Somogyi- könyvtár,
I. emelet.
Könyvbemutató. Beszélgetőtárs: Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész.
LEGEK TERE
Időpont: október 29., szombat, 15 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.

mányai Alsóvároson. A kétórás séta regisztrációhoz kötött, és részvételi díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér
12.; telefon +36-62/488690, 488-699; e-mail: szeged@tourinform.hu.
EXHIBITION ON SCREEN:
NAPRAFORGÓK VONZÁSÁBAN

óhoz kötött, és részvételi díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690,
488-699;
e-mail: szeged@tourinform.
hu.
„MERT PAPRIKA NÉLKÜL NEM BÍR LENNI A VILÁG…”
Időpont: október 29., szombat, 14 óra.
Találkozó: alsóvárosi ferences templom.
A paprikatermesztés hagyo-

Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: október 30., vasárnap, 16 óra.
Az amszterdami Van Gogh
Múzeum óriási, új kérdéseket feszegető kiállítást hívott
életre, melynek központi ké-

pei Vincent van Gogh vázában álló napraforgós festményei voltak. Az érdekfeszítő
dokumentumfilm soha nem
látott részleteket fed fel a képekből.
XVI. SZEGEDI ŐSZI ZSIDÓ
KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Könyvbemutató
Helyszín: a zsidó hitközség
székházának díszterme.
Időpont: október 30., vasárnap, 14 óra.
Beszélgetés Fodor Péter:
A báró Jósika Miklós zsidó
cserkészcsapat
története
című könyvéről.
HERBÁRIUMOK,
BOTANIKAI KÖNYVEK NYOMÁBAN
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Időpont: október 26-áig.
A kiállítás az idén 100 éves
szegedi füvészkert előtt tiszteleg.

