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Több mint 300 fát ültetnek városszerte

A múzeum harmincezredik látogatója

Tóth Ildikó a Senior Center új vezetője

Tizenkét kispostát
zárat be az állam
november 12-étől

N

ovember 12-étől
spórolásra hivatkozva az állam ideiglenesen bezárat
12 szegedi kispostát, aminek
következtében mindössze hét
lesz az egész város ellátására. Így posta nélkül maradnak
a lakótelepek, mert felszá-

Havi 50-80 ezer forintos
pluszkiadás a családoknak

molják az Olajbányász térit és
a Csaba utcait, de megszűnik
a tápéi és a petőfitelepi, sőt
az újszegedi is – utóbbi helyett a szőregire (képünkön)
vagy a Széchenyi térire lehet
menni.
Összeállításunk a 2. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Sztrájkkal, versmondással
tiltakoztak

endhagyó módját választották
a tiltakozásnak a pedagógusok legutóbb. Több iskolánál
A walesi bárdokat szavalták.
A szegedi intézményeknél egy kivétellel

nem gördítettek akadályt a megmozdulások elé, egyedül az újszegedi Gregoriskolánál alakult némi szóváltás. Annyit
az országosan összefogó pedagógusok
elértek, hogy Maruzsa Zoltán, az oktatá-

Mérlegen
a képviselők

Mérlegen a képviselők című sorozatunkban Újszeged
önkormányzati képviselőjét, Mihálik Edvint (képünkön)
kérdeztük, hogy mi mindent sikerült már megvalósítania ebben a ciklusban.

A Tömörkény-gimnázium tanárai is szavaltak. Fotó: Iványi Aurél

R

A legjobbak között

sért felleős államtitkár november 7-ére
újra egyeztetésre hívta őket. Ha ott sem
kapnak értékelhető ajánlatot, sztrájknappal folytatják.
Bővebben az 5. oldalon

– Régi vágya teljesült a szegedieknek azzal, hogy az önkormányzat 30 millió forintos
beruházásának köszönhetően teljesen megújult a Lapos.
A szegediek nagyon hamar

megkedvelték a vadonatúj,
zuhanyzókkal, öltözőkkel, árnyékolókkal és napozóágyakkal felszerelt szabadstrandot
– mondta Mihálik Edvin.
Részletek a 7. oldalon
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Óriási teher a családoknak Már Panama is
jobban teljesít
az élelmiszer-vásárlás
Havi 50–80 ezer forinttal többe kerül

Megjelent a World Justice Project (WJP) 2022-es jogállamisági indexe. Főbb megállapításai közé tartozik,
hogy a jogállamiság már az 5. egymást követő évben
romlik világszerte. Magyarország általános jogállamisági indexe alapján 140 ország közül a 73. helyen áll,
tavaly óta négy helyet rontva. Panama és Srí Lanka
között vagyunk – írja a 24.hu.

A

A fogyasztói árak emelkedése szeptemberben
átlépte a lélektani 20
százalékot; ezen belül is
a leginkább fájdalmas
az élelmiszer-drágulás,
amely 35,2 százalékos
volt. Óriási teher a családoknak az élelmiszervásárlás a Pulzus Kutató
napi.hu megbízásából
készített felmérése szerint is.

A

z utóbbi hónapokban az élelmiszerek inflációja teljesen elszakadt
az átlagos áremelkedés ütemétől, amely önmagában is
évtizedes rekordokat dönt.
Az első kilenc hónap átlagos
inflációja 11,8 százalék volt
a tavalyi árakhoz képest, ezzel szemben az élelmiszerekért 20,4 százalékkal kellett
többet fizetni. Az ütem egyre
gyorsult, az élelmiszerek júliusban még 27, augusztusban már 31, szeptemberben
pedig 35 százalékkal kerültek többe, mint 2021 hasonló időszakában.

Olcsóbb és akciós
A napi.hu a Pulzus Kutató segítségével arra kérdezett rá,
mennyivel emelkedett az el-

múlt hónapokban az egy főre eső havi élelmiszer-kiadás.
A számokból pedig az derül
ki, hogy ez sok négytagú családnál a 100 ezer forintot közelítheti, amely a magyar bérviszonyok mellett nehezen
kigazdálkodható többletterhet jelent. Emellett sok vásárló már nem a korábban
megszokott minőséghez és
márkához ragaszkodik, hanem előtérbe kerülnek a saját márkás termékek, és jobban keresik az akciókat.
A mostani felmérésben
a válaszadók 35 százaléka
azt mondta, hogy egy év alatt
fejenként 10–20 ezer forint
között nőttek az élelmiszerkiadásai; ez egy négytagú
család esetében 40–80 ezer
forintot jelent. További 21-21
százalék mondta azt, hogy 5
és 10 ezer forint között, illetve 20–25 ezer forint között
nőtt ez az összeg fejenként.

Hogy érinti
az időseket?
A nyugdíjas-infláció, amelyet
a KSH az idősek jellemző fogyasztói kosarából számít ki,
az utóbbi hónapokban magasabb volt, mint az országos átlag. Az idősek anyagi
mozgástere már csak azért is
szűkös, mert az elmúlt évek-

ben a nyugdíjak és a bérek
között óriásira nyílt az olló.
A 60 év feletti korosztályban
11 százaléknyian mondták
azt, hogy 25 ezer forintnál is
többet hagynak most az élelmiszerüzletekben, mint egy
évvel korábban – vélhető-

A lakosság
kétharmadát
egy váratlan
kiadás már nehéz
helyzetbe
hozza.

en azért, mert ez már olyan
jelentős emelkedés, amelyet az átlagnyugdíjból élők
nem tudnak kigazdálkodni. A nyugdíjasok többsége
szeptemberben 10–20 ezer
forinttal költött többet havonta élelmiszerre, mint tavaly ősszel.

Egy váratlan kiadás
padlóra küld
Egy másik felmérés, az IMAS
International kutatása szerint
a magyarok felének anyagi
helyzete nem teszi lehetővé,
hogy pénzt tegyen félre – pedig közel 80 százalékuk gondolja úgy, hogy többet kellene

spórolni. A lakosság kétharmadát egy váratlan kiadás
már nehéz helyzetbe hozza,
egyharmadának pedig egyáltalán nincs semmilyen tartaléka – írja a ProfitLine.hu.
2019-ben 70 százalék tartotta szükségesnek, hogy félre
tegyen, 2022-ben ez az arány
már 79 százalék volt. Ehhez
képest 15 százalék mondta,
hogy többet tesz most félre,
mint pár éve, 35 százalék
ugyanannyit képes megspórolni, 51 százaléknak viszont
a korábbinál is kevesebb
a megtakarítható pénze.
A magyaroknak csupán
harmada elégedett valamen�nyire azzal az összeggel, amit
félre tud rakni, míg 30 százalékuk úgy válaszolt: egyáltalán nem felel meg a saját
elvárásainak a megtakarított
összeg. A legtöbben (53 százalék) általános céllal, illetve
vészhelyzetre spórolnak (52
százalék), míg sokan (37 százalék) gyűjtenek az időskori
kiadásokra is.
A magyar háztartásokat
felkészületlenül érte a 20
százalék fölötti infláció,
a felmérések szerint mintegy kétharmaduk pénzügyileg sérülékeny, s egy váratlan
helyzet bármikor felboríthatja
a családi költségvetést.

z országok kétharmadában csökkent
idén az alapvető jogok tiszteletben
tartása. A kormányzati hatáskörök ellenőrzése – például
az igazságszolgáltatás, a törvényhozás és a média általi
felügyelet – az országok 58
százalékában romlott.
Globálisan a WJP 2022-es
jogállamisági indexének első
helyezettje Dánia, amelyet Norvégia, Finnország, Svédország
és Hollandia követ. A legalacsonyabb pontszámot elérő országok: Venezuela, Kambodzsa,
Afganisztán, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Haiti.
Magyarország általános
jogállamisági indexe alapján
140 ország közül a 73. helyen áll, tavaly óta négy helyet
rontva. Regionálisan Magyarország a 31. helyen áll az Európai Unió, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás és
Észak-Amerika 31 országa közül, és az úgynevezett magas
jövedelmű országok között is
utolsó lett. A globális rangsorban idén a 73. helyhez elég

általános index különböző
faktorokból állt össze. Néhány
érdekesebb magyar helyezés:
 kormányzati hatáskörök korlátozása (121.);
 korrupciómentesség
(60.);
 
nyílt kormányzás (95.);
 
alapvető jogok tisztelete (70.);
 biztonság (12.);
 szabályozás végrehajtása (95.);
 polgári igazságszolgáltatás (102);
 büntető igazságszolgáltatás (67.).
Ezek alapján lényegesen
rosszabbul állna Magyarország, ha a fizikai biztonságot és a rendet nem vennék
figyelembe. A World Justice
Project a jogállamisági trendeket évente teszi közzé, az idei
alapján éppen Magyarország
előtt végzett Panama, de
megelőztük Srí Lankát (74.),
ahol a napokban csökkentették az elnök hatásköreit, erősítették meg a parlamentet, illetve az Oroszországgal (107.)
harcoló Ukrajnát (76.) is.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet –
2022. július 30-án hatályos szövegállapotának – 41. § (2)
bekezdése értelmében
közzéteszi a Szeged, Felső Tisza-part – Etelka sor –
tanpálya – körtöltés által határolt terület településrendezési
eszközeinek módosítására vonatkozó tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket
tehessenek a lakossági fórumon szóban, vagy a rendelet 2.
sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papíralapon, postai
úton a városi főépítészhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.)
történő eljuttatásával / elektronikus úton a fehereva@szeged.
eu e-mail-címre megküldve a lakossági fórumtól számított
8 napon belül, legkésőbb 2022. november 24-éig.
A KÖZZÉTÉTEL IDEJE:
2022. november 7-étől 2022. november 22-éig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).
LAKOSSÁGI FÓRUM IDEJE:
2022. november 16. (szerda) 17:00
HELYSZÍN:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal • Sajtószoba
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10.)
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Már látszik az új körforgalom
Aszfaltoznak az ELI-úton a bevásárlóközpontok és Béketelep között
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Dombai Tünde

Mindig van lejjebb

Fotó: Petrács Alex

Több mint háromszáz fát ültetnek
162 ezer lakosú városunkat közel 80
ezer fa árnyékolja. Két szegedire már jut
egy fa: ebben az elsők között vagyunk
a hazai nagyvárosok közt. Tovább zöldül
Szeged. Az önkormányzat idén összesen 93 és fél millió forintot költ fatelepítésre. Ebből a keretből a szakbizottság
döntése alapján a Szegedi Környezet-

gazdálkodási Nkft. 304 jó „várostűrő”
fát telepíthet még az idén Szeged 147
pontján. A város pályázatot írt ki; a négy
ajánlattevő közül a szegedi környezetgazdák vállalták legjobb áron, összesen 14 millió 722 ezer forintért az őszi
fatelepítést. A tervek szerint több mint
140 helyen csak egy-két fát pótolnak,

de lesz, ahol kisebb ligeteket is kialakítanak. Ilyen a Czékus utca, ahová tizenhárom virágos kőrist telepítenek.
A Korányi fasori klinikák előtt hét vörös
tölgyet ültetnek, a Holt-Maros sétányra
nyolc keskenylevelű kőris jut, a Verbéna
játszótér melletti zöldterületre pedig tíz
korai juhar.

Tizenkét kispostát zárat be az állam
november 12-étől Szegeden

N

ovember 12-étől spórolásra hivatkozva az állam ideiglenesen bezárat tizenkét
kispostát, aminek következtében mindössze hét lesz az egész város
ellátására. Így posta nélkül maradnak a
lakótelepek, mert felszámolják az Olajbányász térit és a Csaba utcait, de Tápén
és Petőfitelepen is megszűnik az ellátás.
Ugyancsak bezárják a hattyasi és a nagy
állomás mellett lévő postahivatalt is.
Költségcsökkentésre hivatkozva
a Magyar Posta ideiglenesen 366 postahivatalt zár be – és küld el 300 dol-

gozót –, amelyek közül 12 Szegeden
szűnik meg:
Szeged 2. (Indóház tér 1.);
S zeged 3. (Petőfi Sándor

sugárút 9.);
Szeged 4. (Népkert sor 7.);
Szeged 6. (Csaba utca 34.)
Szeged 7. (Csap utca 50.);
Szeged 8. (Olajbányász tér 4.);
Szeged 11. (Takaréktár utca 8.);
Szeged 12. (Csongrádi sugárút
108.);
Szeged 13. (Tápé, Budai Nagy
Antal utca 27.);

 zeged 17. (Zentai u. 31/a);
S
Szeged 18. (Hargitai utca 60.);
S zeged–Gyálarét (Koszorú
utca 35.).
Így mindössze hét helyen lesznek elérhetők a szolgáltatások:
Szeged 1. (Széchenyi tér);
Szeged 9. (Árkád);
Szeged 10. (Szentmihály);
Szeged 14. (Szőreg);
Szeged Tesco Extra (Rókusi krt.
42–64.);
Szeged Auchan;
Szeged 15. (Dorozsma).

Az újszegedi posta is bezár. Helyette Szőregre vagy a nagypostára lehet menni. Fotó: Szabó Luca

„Fiam, a szarnál is mindig van szarabb” – ezt Anyukám
sóhajtotta megadóan, amikor tehetetlennek érezte magát
valamiért, pedig amúgy sosem káromkodott. Nyilván most
is ezt mondaná, látva, ahogy a kormány a legkiszolgáltatottabbakkal elbánik, hiszen ők úgysem értik, mi történik. Aki
szavaz, rájuk szavaz, aki nem megy el, úgy is jó, tüntetni meg
végképp nem fognak. Anyukám biztos idézné Orbánt, amint
gúnyos mosollyal mondta: „Ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok!” Mert látjuk.
Azt se felejtené el neki, hogy: „Segíteni fogunk, senkit sem
hagyunk az út szélén.” Hát nem, mert belelökik az árokba
– tenné hozzá Anyu.
Csak meg kell nézni a kormányoldal reakcióit a parlamentben, amikor maroknyi ellenzéki képviselő huszonkét
órán át sorolta, miért undorító az újabb ötletük, amellyel
a szociális felelősségük alól kibújnak. Kizárólag tenyérbemászóan pökhendi, gonosz arcokat lehetett látni a Fidesz
és a kereszténydemokraták padsoraiban. Erre vetemednek
a rekordinfláció, a rezsiemelés, a gazdasági válság közepette, ez tényleg aljasság. De mi is? Nézzük meg jobban! Mert
ahogy szokták, most is alattomosan eldugták a javaslatukat
egy törvénycsomagban. Mégpedig azt,
hogy ha az elesettek nem képesek
magukról gondoskodni, akkor
a családjuk köteles, ha ők is
Élcelődhetkimerültek, ott vannak a lenénk, hogy
árulózott karitatív szervezea kormány kinek
tek, egyházak, ha ők sem
és hová vetítsen, de
tudnak segíteni, tessék
ez most szó szerint
a kivéreztetett önkormányélet-halál
zatot keresni, ha egyik sem,
kérdés.
akkor végső soron közbelép
az állam.
Több konkrétum nincs. Gondolták,
majd elcsámcsogunk ezen. Amúgy is csak
kapkodjuk a fejünket, mi mennyivel drágult a múlt hét óta,
mire vonatkozik az újabb árstop, együnk, fűtsünk vagy világítsunk. És isten irgalmazzon a telefonnak, hűtőnek, mosógépnek, tévének, mert ha most bedöglik, nem lesz másik.
Mielőtt továbblépünk, hogy ez is csak a szokásos duma,
azt azért elmondom: nagyon fontos része a törvénymódosításnak, hogy a nyugdíjminimumot átkeresztelik vetítési alapnak. Élcelődhetnénk, hogy a kormány kinek és hová vetítsen,
de ez most szó szerint élet-halál kérdés. Ugyanis a nyugdíjminimum tizenötödik éve mindössze huszonnyolcezer-ötszáz
forint, igen, annyi, 28 ezer 500. És ez nemcsak azért szégyen,
mert számítási alap volt, ehhez kötöttek sok olyan szociális
ellátást, amit ha leszakítanak róla, akkor még minimálisan
sem emelkedik együtt a nyugdíjjal. Ilyen a segélyek nagy része
és a gyes és a főállású anyasági ellátás és a gyermekvédelmi
támogatások és a gyámok meg a gondnokok pénze. Azért
is arcátlan ez a döntés, mert nemcsak számítási alap volt,
hanem – akár hisszük, akár nem – tényleg élnek emberek
ennyi pénzből. Azt be kell vallanom, nem is tudom elképzelni,
hogyan. A minap betelefonált a Klubrádióba egy hetvenhét
éves apa, akinek ennyi pénzt kap a negyvenéves, idegsorvadásos fia. Az apa meg, ahogy mondta, addig dolgozik, amíg
a kanál ki nem fordul a szájából, hogy ellássa a fiát. A statisztikában is fekete-fehéren benne van: a mostani nyugdíjasok közül félmillióan kapnak százezer forintnál kevesebbet,
vagyis a nagy részük minimálnyugdíjas. Ez normális? Segítek:
nem. Nehogy nemzeti konzultáció legyen róla sok milliárdért.
Bár ha a nemzet az utcán tart konzultációt, akkor majd kiáll
magáért és egymásért nyugdíjas, segélyezett, pedagógus,
diák, szülő, katás, tűzoltó, meteorológus, boltos, benzinkutas,
kormánytisztviselő, színész, könyvtáros, újságíró, rendőr, szociális és egészségügyi dolgozó. Mert amíg a magyar ember
pénztárcáját fogják, addig a magyar embert fogják. Nem én
találtam ki ezt sem, de igaz. Addig.
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Népszerű volt a TÖKéletes
hétvége a Szent István téren

A

múlt szombat legjobban várt programja a tökfaragás volt a Szent
István téren, ahol Doktor
Zoltán ételszobrász, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes mestercukrász vezetésével készíthették el
az érdeklődők saját, egyedi
töklámpásaikat. A hangulatos családi kikapcsolódást
a víztorony körül kézművesés háztáji termékek vására
színesítette. Vasárnap estig
közel nyolcvan kereskedő kínálta portékáit. A kézművesek egyedi termékei mellett
a kistermelők háztáji finomságaival is találkozhattak
a kilátogatók. A foglalkozások és színpadi programok
mellett forgott a körhinta,
volt óriás építőkocka, pónilovaglás, és újból kinyitott a műemlék víztorony is.
Fotó: Szabó Luca

Kockáztak az Agórában

Laci bácsi szerint
a nyugalom
a hosszú élet titka

Fia és menye rendszeresen látogatja Gábor Lászlót, így volt ez a 90. születésnapján is.
Az ünnepeltet az önkormányzat nevében a Humán Közszolgáltatási Iroda munkatársa, Farkas
Katalin köszöntötte. Laci bácsi 1932. október 30-án született, heten voltak testvérek. Édesapja papucsos volt, így magától értetődően a szülei őt is suszternek taníttatták. Budapesten
kovácsnak állt, ám ez a szakma nagyon nehéz volt számára, ezért elvégzett egy gépjárművezetői tanfolyamot. Az Építőipari Fuvarozó Vállalatnál, az ÉPFU-nál dolgozott, majd a Belker
Vállalatnál. 1968-ban Szegedre költözött, ahol a Gabonakutatónál, majd a Magyar Nemzeti
Banknál volt gépkocsivezető; 1988-ban ment nyugdíjba. Utána szívesen kertészkedett, és
olykor fuvarozott. Két házasságából két gyermeke született, egy unokája és egy dédunokája
van. 23 éve él egyedül és gondoskodik magáról. Egy testvére él, aki szintén Szegeden lakik.
Laci bácsi szerint hosszú életének titka, hogy mindig mindennel meg volt elégedve, soha nem
idegeskedett, minden életébe érkezett dolgot elfogadott úgy, ahogy volt. Egész életében fontos volt számára a nyugalom. Fotó: Szabó Luca

FELHÍVÁS
a Szeged Ifjú Tehetsége díj
és a Szeged Ifjú Tehetségéért díj
kitüntetésekre való ajánlásra

Kétmillió darabos építőkocka-gyűjteményben barangolhattak és játszhattak múlt hétvégén, akik az Agórában jártak. Láthatták a Harry Potter- és a Marvel-világ, a Csillagok
háborúja, valamint a Reszkessetek, betörők! hőseit és ikonikus jeleneteit.

Futott a Vedres ovi

Az egészséges életmódra hívták fel a gyerekek figyelmét a Vedres Utcai Óvodában egy
programsorozattal. A sorozat lezárásaként családi jótékonysági futást szerveztek az újszegedi
ligetben; a befolyt pénzből karácsonyi ajándék készül a kicsiknek. Fotó: Szabó Luca

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján azon tanulóknak és csapatoknak, akik és amelyek országos
és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a szellemi
gyarapodás területén kiváló példát mutattak, Szeged Ifjú Tehetsége díj
adományozható. Azok a pedagógusok, oktatók, szakoktatók, akik az országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat,
csapatokat felkészítették, Szeged Ifjú Tehetségéért díjban részesíthetők.
Évente legfeljebb három Szeged Ifjú Tehetsége és három Szeged Ifjú Tehetségéért díj adható. A díjak plakettből, oklevélből és pénzjutalomból állnak.
A díjakra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági
Bizottság véleményezi; ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti
a közgyűlés elé. A díjakat a tehetség napjához (március 25.) kapcsolódó ünnepség részeként adják át.
Kérem, hogy a város köznevelési intézményei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, kiket tartanak érdemesnek a díjra. Egy iskola több javaslattal is élhet.
A javaslatokat 2022. november 25-éig – részletes indoklással, mely tartalmazza az elmúlt tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményt, a versenyek megnevezését és az elért eredményeket is – a Polgármesteri Hivatal Kulturális és
Szervezési Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni írásban (6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.) vagy e-mailben, az antal.aniko@szeged.eu címre.
Szeged, 2022. november 2.
Dr. Botka László
polgármester
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Sztrájkkal, versmondással tiltakoztak

M

últ csütörtökön
rendhagyó módját választották
a tiltakozásnak
a pedagógusok. Több iskolánál
A walesi bárdokat szavalták
a tanárok; közben Budapesten
óriási élőláncot alkottak a diákok. Az egyik szervező szerint a demonstrációk már rég
nemcsak a pedagógusokról
szólnak, hanem minden társadalmi csoportról, amelyet semmibe vesz és cserben hagy
a kormány. A szimbolikus versmondás mellett több szegedi
iskolában sztrájkoltak is a tanárok; ezt belülről megmutatni nem tudjuk, mert a tankerület évek óta nem engedélyezi

a felvételek készítését az iskolákban. A szegedi intézményeknél sehol nem gördítettek
akadályt a megmozdulások
elé, az újszegedi Gregor-iskolánál azonban kialakult némi
szóváltás az igazgató és néhány tanár közt. A vezető, aki
korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, a pedagógusok szerint arra hivatkozott,
hogy nem tudott előre az akciójukról. Annyit az országosan
összefogó pedagógusok már
elértek, hogy az oktatásért
felelős államtitkár november
7-ére újra egyeztetésre hívta
őket. Ha ott sem kapnak értékelhető ajánlatot, november
18-án sztrájknappal folytatják.

Egyedül a Gregor-iskolánál nehezményezte az akciót a korábbi fideszes képviselő igazgatója (nagy képünkön balról).
Ott K. Szabó Ágnes szavalt (kis képünkön). Fotó: Iványi Aurél

Postás Country Nagyik tökös napja

Történelemtanár volt a
harmincezredik látogató

E
A Senior Centerben tartottak táncos tökös napot a postás nyugdíjasok, ahol a Country Nagyik is felléptek.

gy történelemtanár,
Márkus Mariann volt
a cowboyos-indiános
kiállítás harmincezredik látogatója, aki Balástyáról, az ottani Munkácsy
Mihály Katolikus Általános
Iskolából hozta el osztályát
a Móra-múzeumba. Éppen
most tanulják Észak-Amerika
történetét, amihez remekül
kapcsolódik a jelenlegi időszaki kiállítás. Az utazáshoz
és a jegyvásárláshoz pályázati segítséget is igénybe vet-

tek. – A Móra Ferenc Múzeum kiváló intézmény, gyakran
keresem fel családommal, és
mint ebben az esetben, a tanítványaimmal – fogalmazott
Márkus Mariann. Elmondta:
ő még ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyik indiános
könyveket olvasott, és indiános filmeket nézett. A mostani általános iskolásokról ez
már nem mondható el. A tanárnőt Fogas Ottó igazgató és
Medgyesi Konstantin igazgatóhelyettes köszöntötte.

Pintyőke Cirkusz, világszám!

Mit csinál egy cirkuszigazgató társulat nélkül? Bolyong és sóhajtozik. És mit csinál a két
kóbor macska, Mirr-Murr és Oriza-Triznyák, amikor vidéki barátaikhoz utazva fülükbe téved
ez a bolyongó sóhaj? Meghallgatják, és mindent félretéve segítenek – derül ki a Kövér Béla
Bábszínház legújabb darabjából, amelyet négyéves kortól ajánlanak. Csukás István felejthetetlen mesehőseinek történetét Szabó Attila írta színpadra. Fotó: Szabó Luca
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Már nem mumus a számítógép
Tóth Ildikó, a Senior Center új vezetője a közösség erejében hisz
Tóth Ildikó lett a Senior Center új vezetője, aki id. Boros Gyulától
vette át a stafétát. Dolgozott tanársegédként az egyetemen, bírósági titkárként és ügyfélszolgálati vezetőként. Interjúnkban egyebek mellett elmondta, hogy nagy szeretettel fogadták a nyugdíjasklubokban, és hogy mindent meg fog tenni a nyugdíjasok
érdekeinek képviseletéért.
– Miért vállalta el a Senior Center
vezetését?
– Szeretem és tisztelem az időseket. Tősgyökeres szegediként
örömmel tölt el a város fejlődése,
illetve a városi nyugdíjasélet pezsgése. Úgy éreztem, tudok még tenni
valamit ezért a közösségért, tovább
tudom vinni az országban is egyedülálló – több mint ötven nyugdíjasklubot összefogó – szervezetet. Ennek vezetésére kért fel Botka László
polgármester, ami nagy megtiszteltetés volt számomra, így nem is volt
kérdés, hogy csatlakozom-e ehhez
a prosperáló csapathoz.
– Milyen tapasztalattal rendelkezik a feladathoz?
– Több évtizeden keresztül dolgoztam vezetőként, irányítottam
embereket, koordináltam szerteágazó feladatokat. A munkám során
mindig igyekeztem a feladataimat
pontosan és lelkiismeretesen ellátni, miközben a problémák megoldására koncentráltam. Az életem
során kialakult emberi kapcsolataimat, valamint a megszerzett
tapasztalataimat szeretném fel-

használni ahhoz, hogy a szegedi
nyugdíjasok számára minél változatosabb, az igényeiknek megfelelő,
színvonalas programokat valósíthassunk meg a Senior Centerben.
– Milyen tervei vannak a Senior
Center vezetését illetően?
– Szeretném a nyugdíjasok érdekeit képviselni, kéréseiket, problémáikat megfelelő módon kezelni,
az illetékes szervekkel, intézményekkel együttműködve megoldani,
természetesen a lehetőségeinket figyelembe véve. A rendelkezésre álló
anyagi erőforrások, a bekövetkezett
energiaár-emelkedés, a kormányzati elvonások miatti változások figyelembevételével igyekszünk optimalizálni a Senior Center működését.
Elsődlegesnek tartom, hogy a Szegeden élő nyugdíjasoknak, akik sokat dolgoztak és tettek a városért,
olyan programokat, rendezvényeket
tudjunk szervezni, ahol minőségi
időt tudnak eltölteni, jó hangulatban, felszabadultan. Szeretném,
ha legalább ez idő alatt el tudnák
felejteni a mindennapi gondokat,
nehézségeket. A legfontosabbnak

Rövid életrajz
Tóth Ildikó Szegeden született. Itt végezte el az általános és középiskolát, szerzett jogi diplomát. Korábban tanársegédként dolgozott az SZTE
Állam- és Jogtudományi Kar Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszékén, majd a Makói és a Szegedi Városi Bíróságon volt titkár a szakvizsga megszerzéséig. Később a Déltáv Rt. ügyfélszolgálati vezetőjeként
irányított négy irodát, ahol negyvenheten dolgoztak, majd tizennyolc
évig a NAV Fizetési Kedvezmények Osztályán bírálta el az adózók különféle kérelmeit. Egy felnőttkorú, diplomás fia van.

Tóth Ildikó: Nagyon pozitív élményeim vannak. Nyitottsággal és szeretettel fogadtak a nyugdíjasklubok.
Fotó: Szabó Luca
azt tartom, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy átélhessék
a közösséghez tartozás jó érzését,
a közösség erejét.
– Milyenek az első benyomásai? Kikkel találkozott?
– Nagyon pozitív élményeim
vannak. Nyitottsággal és szeretettel fogadtak a klubok, amit ezúton
is nagyon köszönök. Büszkeséggel tölt el, hogy nagyon sok idősklub működik, amelyek a kultúra
ápolásától a sportolásig nagyon
sokféle tevékenységet folytatnak.
Abban a városban, ahol ilyen nagy
hangsúlyt fektetnek a nyugdíjasok
megbecsülésére, nagyon megtisztelő és felemelő ezt a hagyományt
tovább erősíteni.
– Egekbe szöktek a gáz- és
áramdíjak. Az energiaválság miatt
nemrég döntött a közgyűlés a kulturális és sportlétesítmények ideiglenes, téli bezárásáról. Ez négy idősklubot és a Senior Centert is érinti.

Egy kalap alatt
Ezüsthaj Filmklub a Belvárosi moziban
November 8-án, kedden
14 órától vetítik a Belvárosi mozi Ezüsthaj Filmklubjában a Bereményi
kalapja című portréfilmet,
amely a legendás dalszövegíró, filmrendező és
szépíró Bereményi Gézát
(képünkön) mutatja be.

A

Bereményi kalapja
sokféle nyersanyagból és technikával
dolgozik. Az alapját

az író, rendező Bereményi Géza és az Eldorádóból gyerekszínészként ismert, ma már
rendezőként dolgozó Tóth Barnabás beszélgetései adják,
amelyekhez társulnak a barátok olykor a szerzővel közös interjúi, archív felvételek 1956ról, Cseh Tamásról, valamint
részletek Bereményi-filmekből.
Az egyetlen állandó, mondhatni
vándormotívum a kalap, amely
elválaszthatatlanul hozzátartozik Bereményi Gézához.

– Igen. A tervek szerint január
1-jétől március 3-áig lesz zárva
a Senior Center és a négy idősklub. Úgy látom, hogy az idősek
már megtapasztalták, különösen

Elsődlegesnek
tartom, hogy
a Szegeden élő
nyugdíjasoknak, akik
sokat dolgoztak és
tettek a városért, olyan
programokat tudjunk
szervezni, ahol minőségi
időt tudnak
eltölteni.
a koronavírus-járvány alatt, hogy
meg kell tanulni a számítógép
kezelését. Mára már nagyon sok
nyugdíjas számára nem mumus
a számítógép, az online tér, mint
mondjuk volt évekkel ezelőtt.

Mit tegyek, hogy táncolhassak
az unokáim lakodalmában?
A Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete
november 14-én, hétfőn 13 órakor rendezvényt tart az IH Rendezvényközpontban a diabétesz világnap alkalmából.

A film főbb szereplői Bereményi Géza és Tóth Barnabás
mellett Járai Márk, Sőth Sándor, Cserhalmi György, Gödrös Frigyes, Jánossy Lajos,
Bagó Bertalan, Cserna-Szabó
András és Ónodi Eszter.

Ebben a két hónapban az online
térben tartjuk majd a kapcsolatot.
Már kaptam javaslatokat, ötleteket
a klubvezetőktől és klubtagoktól
a programokra vonatkozóan. Ebben
a két hónapban például ezeket is
összegezzük, s a lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk majd olyan színvonalas programokat összehozni,
amelyek a klubtagok örömére
szolgálnak.
– Mivel foglalkozik a szabad
idejében?
– Hiszek az élethosszig tartó tanulás létjogosultságában,
ezért igyekszem nemcsak a szakmámban, de egyéb területeken is
új ismeretekre szert tenni. Szeretek színházba és moziba járni, de
nemcsak nézőként, hanem amikor
az időm engedi, önkéntesként is.
Szeretek a családom körében lenni,
olvasni, zenét hallgatni, de szívesen
kirándulok a természetben is, sétálok, biciklizem.

Program
13 órától: szűrűvizsgálatok és egészségügyi
tájékoztatás, vércukor-, vérnyomás- és véroxigénmérés, szakmai tanácsadás
13.45 óra: Köszöntőt mond Nagy Ildikó, a
Tisza-parti Cukorbetegek Egyesületének elnöke
13.50 óra: Köszöntöt mond Tóth Ildikó
idősügyi referens, a Senior Center vezetője
14 óra: A rendezvényt megnyitja: Holzinger
Gábor szakvezető főorvos

14.05 óra: Mit tegyek, hogy táncolhassak az
unokáim lakodalmában? – Kosár Klára belgyógyász, diabetológus szakorvos és Károlyi
Hortenzia belgyógyász, diabetológus szakorvos előadása
15.10 óra: Cukorbetegek szemfenéki szűrésének új lehetőségei – Eszes Dóra Júlia előadása
15.25 óra: A rendezvény kiállítói és szaktanácsadói mutatkoznak be 10-10 percben
(Eszik Imre ügyvezető – Eszik Optika, Jánossy Kinga vezető gyógyszerész – Gyógyszerész
a Háznál, Molnár István tulajdonos – Kabaha ortopéd cipők, Tóthné Kránicz Zsuzsanna
tulajdonos – Tottifon Hallásvizsgáló Szalon)
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Mérlegen a képviselők
Sok minden megújult az elmúlt években Újszegeden: jó élni a város tüdeje körül
Folytatjuk Mérlegen a képviselők című sorozatunkat, amelyben
az egyes választókörzetek önkormányzati képviselőit kérdezzük
arról, mi mindent sikerült már megvalósítaniuk. Aki ezúttal válaszol: Mihálik Edvin.

M

ihálik Edvin első képviselői ciklusát kezdte 2019-ben, amikor
nagy fölénnyel nyert fideszes kihívójával szemben. Mihálik
rászolgált az újszegediek bizalmára,
hiszen számtalan fejlesztést sikerült
megvalósítania az elmúlt három és
fél évben, miközben igazi közösségi
életet is teremtett a városrészben.
A képviselő a ligetben kialakított
görparkra, a Vörösmarty-iskola felújítására, valamint arra a legbüszkébb, hogy sikerült betartania, amit
a 2019-es kampányban megígért:
megújult formában kapták vissza

százötven napozóágy, ötven természetes anyagból készült árnyékoló
várta a strandolni, pihenni vágyó
szegedieket.
Ugyancsak a pihenést és szórakozást szolgálja az a görkorcsolyás
paradicsom, melyet idén februárban adtak át a korábban már egymilliárd forintból teljesen felújított
újszegedi Erzsébet-ligetben.
– Az a célunk, hogy Szeged legyen a legegészségesebb és legzöldebb magyar város. Ennek jegyében
készült el ez a sportlétesítmény is,
amely olyan hozzáértő fiatal szakemberek közreműködésével való-

nappali melegedője mellé, mert erről a területről sok lakossági panasz
érkezett.

Moziztak
és virágot ültettek

Uniós forrásból újították fel és korszerűsítették a Vörösmarty-iskolát.
Európai körülmények között tanulhatnak az újszegedi diákok.

korlásra, de országos gördeszkaversenyekre is alkalmasak, utcai, park,
illetve all-terrain kategóriában.

Felújított iskola és
tömbbelső

Szeged egyik legkedveltebb helye lett a Lapos Beach. Fotók: Iványi Aurél

a szegediek a Lapost. Az újszegedi
Tisza-szakaszon egy vadonatúj szabadstrandot alakítottak ki, amelyet
hamar megkedveltek a szegediek.

A Lapos és
a görkoripálya
Tavaly júniusban egy 30 millió forintos beruházásnak köszönhetően teljesen megújult a Lapos. A területet közművesítették, vécéket,
zuhanyzókat és öltözőket alakítottak ki, szemétgyűjtőket és bójasorokat telepítettek, és büfé is üzemel,
hogy mindenki kulturált körülmények között strandolhasson. Térfigyelő kamerarendszer és vízimentők vigyáznak a fürdőzőkre. Idén is

sulhatott meg, akik maguk is ezt
a sportot űzik. Az önkormányzat
bruttó 55 millió forint önerőt, a központi költségvetés pedig 30 millió
forintot fordított az új létesítményre
az Aktív Magyarország programban.
Ezzel a közös fejlesztéssel egészült
ki a három éve lezárult ligetprojekt, amely szervesen illeszkedett
Szeged Zöld város programjába
– mondta Mihálik Edvin.
Az új pálya alapterülete 650
négyzetméter. Két jól elkülöníthető
részből áll: az egyiken az utcai elemek, korlátok, szegélyek vannak
többségben, a másikon a parkos,
medencés jellegű idomok jellemzők.
A szabványos pályák nemcsak gya-

Mihálik Edvin (Momentum)
Körzete: Újszeged (a Tiszától a Víztorony térig)
Eredményei a ciklusban:
Görpark kialakítása a ligetben;
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása;
új szabadstrand – a Lapos Beach kialakítása;
553 méter új kerékpárút, megújult buszmegállók és gyalogátkelők;
a Vedres utca felújítása három ütemben;
új térfigyelő kamerarendszer a Csanádi utcában.

– Az előző ciklusban indult, de
a közbeszerzési eljárás elhúzódása
miatt már a képviselőségem alatt
valósulhatott meg a Vörösmarty
Mihály Általános Iskola felújítása
– mondta Mihálik Edvin. Az önkormányzat 310 millió forint támogatást nyert energetikai korszerűsítésre az Európai Uniótól, aminek során
szigetelték az iskola homlokzatát,
kicseréltek 234 nyílászárót és 181
radiátort, felújították a fűtési rendszert, újrafestették az osztálytermeket és a folyosókat, valamint napelemeket szereltek az épületre.
– Jól tudjuk Szegeden, hogy
a tudás hatalom! Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy a szegedi gyermekek megfelelő körülmények között szerezhessék meg azt a tudást,
amelyre később majd az életüket
alapozhatják – mondta a képviselő.
Mihálik Edvinnek több lakó is jelezte a képviselősége kezdetén, hogy
a Vedres utcai tömbbelső útját és
a parkolókat a panelházak építése
óta nem újították fel, és mára balesetveszélyesek lettek. Ezért tavaly
megkezdődött a tíz panelház által
körülhatárolt területen található út
és parkolók szakaszos felújítása
a Vedres utcánál. Ezt a szakaszt három ütemben újítják fel; az elsővel
tavaly végeztek, a másodikat idén
szeptemberben, a befejező részt
jövőre csinálják meg.
– Az idei munkálatokra az önkormányzat saját költségvetéséből
több mint 1,5 millió forintot fordított, így a korábbinál sokkal jobb minőségű útszakaszt használhatnak
az itt lakók. A kerékpárutak is megújultak a városrészben az elmúlt három évben, összesen 553 méteren.

A többi között új kerékpárutat alakítottak ki a sportcsarnok és a Torontál tér között. Ezzel párhuzamosan
tizenegy buszmegálló is megújult
a városészben, és az erre közlekedők biztonsága érdekében két új
gyalogátkelőt is sikerült létesíteni.
Ugyancsak ebben a ciklusban kerültek térfigyelő kamerák a Csanádi
utcába, a Máltai Szeretetszolgálat

A kis dolgok is lehetnek nagyon fontosak, így kaphattak a Baross László utca óvodásai két klímát, vagy
a Vedres utcai bölcsődések napvitorlát. Az épületek, közterületek
megújítása, korszerűsítése mellett
legalább ilyen fontos az itt élők közérzete, ezért számtalan közösségi,
kulturális és sportrendezvényt is
szerveztek az elmúlt években a városrészben. Családi napokon látták
vendégül az újszegedieket, a Partfürdőn és a ligetben nyáresténként
szabadtéri mozielőadásokat szerveztek, nemrégiben pedig családi
futóversenyre invitálták az itt élőket a ligetbe.
– Rendszeresen, évente legalább egy alkalommal osztunk
egynyári virágot vagy árvácskákat
is az itt élőknek, amik azután a házak előkertjeiben találnak otthonra,
hogy még élhetőbb, zöldebb és otthonosabb legyen Újszeged – mondta Mihálik Edvin.
Rafai Gábor

A görpark felújításával befejeződött a szegedi ligetprojekt.

Közösségépítő program volt a szemétszedés az ártéri erdőben.
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Ami nincs megírva, abból nem lesz történelem
Formabontó kötettel ünnepelték alapításuk 300. évfordulóját a szegedi piaristák
Könyvmagazint adott ki alapítása háromszáz éves évfordulója alkalmából a Dugonics András Piarista Gimnázium. A formabontó
kötetet a városháza dísztermében mutatták be.
– Éppen azon a napon ünnepeljük
a szegedi piarista gimnázium háromszáz éves történetét bemutató
kötet megjelenését, amikor megmozdultak a magyar pedagógusok
– vont párhuzamot a könyvbemutató nyitányaként Csapó Benő, a Dugonics Társaság elnöke, jelezve:
a Magyar Tudományos Akadémia
Kollégiuma erős állásfoglalásban
állt ki a sztrájkoló tanárok mellett.
Születésnapi ajándéknak nevezte a könyv megjelenését Jusztinné
Nedelkovics Aliz, a Dugonics András
Piarista Gimnázium igazgatója, ami
értelmezésében egy kicsit családi
krónikának is számít. Az igazgató
szerint ami nincs megírva, abból
nem lesz történelem.

Ingyen adott telket a város
– Nagyon komoly csapatmunka eredményeként jött létre az a formabontó
kötet, amely összefoglalója a legrégibb szegedi iskola három évszázados történetének – mondta Kokas
Károly, a szegedi egyetemi könyvtár
főigazgató-helyettese. A piarista ren-

det (más néven kegyesrendet) a XVI–
XVII. század fordulóján tanítási céllal hozta létre a katolikus egyház, és
kiemelt feladatának szánták a szegény sorsú diákok iskoláztatását. Bő
száz évvel alapítása után, 1721-ben
a rend iskolát létesített Szegeden.
A háromszáz évvel ezelőtti iskolaalapítás után a másik fontos helytörténeti mozzanat éppen az, hogy
a nagyárvíz után erőteljes volt a törekvés, hogy valódi iskolaváros legyen Szeged. Ekkor épült meg a piarista gimnázium Tisza Lajos körúti,
monumentális épülete, amely már
jó ideje az egyetem Természettudományi és Informatikai Karának
otthona. A Monarchia legnagyobb
ilyen jellegű épülete volt a frontján
151 méter hosszú épület, melyben
annak idején nyolcszáz diák tanult.
A város és a piaristák jó kapcsolatát
jelzi, hogy Szeged ingyen biztosított
telket az építkezéshez. Ugyanez történt a rendszerváltás után, Szalay
István polgármestersége idején,
a nemrégiben elhunyt városvezető
hathatós támogatásával – hangzott
el a kötetbemutatón.

A szegedi piarista gimnázium egyik tanterme, 1910–14. A háttérben Szinger Kornél igazgató és Balanyi György
tanár. Forrás: A Piarista 300 éve Szegeden

Otthagyták a kézjegyüket
Kokas Károly azokról a „névtelen
hősökről” mesélt, akik a szegedi piarista gimnáziumban végeztek, és
évtizedeken keresztül ők adták a várost formáló polgárság döntő részét,
kézjegyüket otthagyták a városon.
A szegedi piarista gimnázium léte
és működése felmérhetetlen jelentőségű a város története és fejlődése szempontjából. A régióban alig
akadt a szegedi piarista gimnáziummal konkuráló középiskola. Szeged
későbbi iskolavárosi rangját a piaristák alapozták meg – derült ki
a könyvbemutatón.
– Nem unalmas kötet, hanem
könyvmagazin készült, amely műfaja miatt is pokoli munkaigényes
volt. Ha valamihez hasonlítani lehet a most megjelent kötetet, akkor
leginkább az Officina Nova Az emberiség története című könyvéhez
– vont párhuzamot Kokas Károly.

Helytörténeti kincsek

Pap János szegedi házfőnök és Bertalan Alajos piarista tanár 1870
körül. Forrás: A Piarista 300 éve Szegeden

A színes könyv egy kiló, 404 oldalas, és 418 fotó található benne.
Olyanra írták, hogy sokan olvassák, mert azt szeretnék, ha sokan
vennék kézbe – fogalmazott Károlyi Attila, a kötet főszerkesztője,
a gimnázium tanára. Külön kiemelte a könyv tördelését, grafikáját és
tipográfiáját. A kötet megírása másfél évig tartott, és a fentiek ismere
tében nem meglepő, hogy a műfaja
és szerkezete miatt a tartalom és
forma oda-vissza hatott egymásra
– mondta a főszerkesztő. Károlyi Attila mellett a kötet szerzői között találjuk Angyal Lászlót, Borbás Pétert,
Jusztin Istvánt, Jusztinné Nedelkovics Alizt, Koltai Andrást, Mészáros
Ferencet, Szekér Barnabást és Zsova Tamást.

Blazovich László egyetemi tanár,
levéltáros, a könyv szakmai lektora
elmondta: a kötet egyik nagy erényének tartja, hogy a Piarista Rend
Magyar Tartománya Központi Levéltárában olyan, Szeged helytörténetével összefüggő dokumentumokra
bukkantak, amelyeket eddig nem
ismertek. – Egy könyv addig él,
ameddig idézik, és ezt száz évig
fogják idézni.

– A piaristák évszázados nyitottságát mutatja, hogy az első világháború előtt sok zsidó származású diákja
volt a gimnáziumnak – tudtuk meg
Kokas Károlytól. Köztük volt Szeged
nagyhírű rabbija, Löw Immánuel is.
Apja, a szintén rabbi Löw Lipót nemcsak az asszimiláció jelszavát adta
ki a helybeli zsidóságnak, hanem arra buzdította a zsidó szülőket, hogy
a piaristákhoz járassák a gyerekeiket. Kifejezetten sok délvidéki német diák (a mai Románia és Szerbia
A piaristák
területéről) járt a szegedi piaristákszegedi főgimnához, mert jó hírű iskola volt. Olyan
ziumát 1886-ban adták
elismert gimnázium volt a szegeát. Mivel az év októberé
di, hogy a helybeli tanulók aránya
ben kolera ütötte fel a fejét
bizonyos időszakokban csupán
Szegeden, a járvány miatt
tíz százalék volt. Itt tökéletesítetoktóber 7-étől november 2-áig
te magyar nyelvismeretét a két
szünetelt a tanítás. Az új,
világháború közötti hivatalos iroTisza Lajos körúti épületdalom
olyan reprezentánsa, mint
ben november 3-án kezHerczeg Ferenc, aki Franz Herzogdődött az oktatás.
ként látta meg a napvilágot. Her
czeg a ma Szerbiához tartozó Versecen született, és előbb a temesvári,
– A megrendelő elvárása olyan majd a szegedi piaristáknál tanult.
könyv volt, amit sok diák fog kézbe A trianoni döntés után elmaradtak
venni – fogalmazott Koltai András, a szegedi piarista gimnázium délvia piarista levéltár vezetője, jelezve, déki diákjai, és az 1920-as évek elehogy a Dugonics András Piarista jén életbe lépő numerus clausus miGimnázium rendkívül nyitott volt att a zsidó származású tanulók is.
az iskola történetét feldolgozó köA nyitottság másik jele, hogy
tet némileg rendhagyó megírása és nagy számban tanultak reformászerkesztése ügyében.
tus vallású diákok is az iskolában.
1921-ben – az intézmény fennálA piaristák nyitottsága
lásának kétszázadik évfordulóján
– kezdte meg itt tanulmányait Bibó
– Negyvenhárom éves szünetet István, a magyar politológia egyik
(1948–1991) követően négy tanár- legnagyobb alakja, akinek apját akral, köztük két szerzetessel indult új- kor nevezték ki a szegedi egyetemi
ra a piarista gimnázium Szegeden könyvtár igazgatójának.
– mondta Károlyi Attila, aki kiemel– A szegedi piarista gimnázium
te a város nagyvonalúságát az újra- erejét a karizmatikus tanárok adták
indulás feltételeinek megteremté – mondta Kokas Károly, aki szerint
sében. Nyolc év konténerromantika a jó tanárok kivétel nélkül önzetlen
után, 1999-re épült föl az új piarista szeretetükről ismerhetők fel.
gimnázium Újrókus egyik üres telkén.
Bod Péter
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Hol jobbra,
hol balra

égen nagy sláger
volt az Iskolatáska
című dal, s az infláció évről évre igazolja: változatlanul drága dolog megtölteni a gyermek
táskáját évkezdéskor. Még
nehezebb a nebulók buksiját értelmes dolgokkal felvértezni, s itt nyugodtan gondolhatok a vallástan, etika nem
iskolába való szerepeltetésére, miközben a XXI. században nélkülözhetetlen számítástechnikai és közgazdasági
ismeretek hiába kopogtatnak
a Nemzeti Alaptanterv bebetonozott kapuján.
Édesapám könyörgött,
ne legyek se magyar-, se
történelemtanár, mert ak-

Marad
a rögzített
benzinár,
csak pénz nem
marad fűtésre,
gyógyszerre.

kor olyan dolgokat kellene
tanítanom, amelyek nem
vagy nem úgy történtek
meg. Számomra jött a kémia, a periódusos rendszer,
amit a közel kétszáz éve
született orosz Mengyelejev
alkotott meg, jórészt logikai
alapon. Persze évekig nem
akarták elfogadni a táblázatát. 1870-ben adta ki
könyvét, s ezzel a legelismertebb vegyésszé vált. Ha
már szóba került a politika,
nagy szerepe volt a donyecki
kőszénmezők feltárásában
és kiaknázásában is, ő dolgozta ki az ásványi szenek
fűtőértékét meghatározó
eljárást. Nobel-díjat a cári
kormány ellenkezése miatt
nem kapott, viszont a 101.
elemet róla nevezték el. Tehát a vegyészet sem eléggé
politikamentes, Görgey Artúr
vegyészünk is katonának
állt 1848-ban, szidták is haláláig. Szép lassan én is eljutottam oda, hogy az elméleti tudományból gazdasági
eredményekre kell törekedni, s közgazdászként megta-

nultam, hogy az átlagosan 7
százalékos nyereség már
tisztességes hasznot jelent
egy nagyobb vállalkozásnak.
Hát még idehaza, ahol ezenfelül további 7-8 százalék
extraprofitot terveznek és
vesznek ki a közbeszerzési
pályázatoknál! Igen, Magyarországon épül a legdrágábban autópálya, kínai vasút,
atomerőmű, sportcsarnok.
De természetesen a leadózott milliárdos osztalékok
jogrendünk és kormányunk
szerint törvényes. Itt szó
sem lehet extraprofitadóról,
hiába adott a Ryanair-vezér
a gazdasági miniszternek
Közgazdaságtan butáknak
című dedikált könyvet.
A rettegett matek tisztának, érinthetetlennek
mutatkozott, míg ki nem
találták a statisztikát. Jeles
főhivatalunk szerint alig van
infláció, nem kell kapkodni
a nyugdíjemeléssel, vannak
ársapkák. Marad a rögzített
benzinár, csak pénz nem
marad fűtésre, gyógyszerre.
Orbán bejelentette, sikerült
kiképezni azt a gárdát, amelyik akár 2060-ig képes lesz
ezt a maszlagot fújva a szakadék felé vezetni az országot. Addigra már túl leszünk
a rezsicsökkentés rezsicsökkentésének sokadik csökkentésén, gazdaságunk él és virul (a felső tízezer), nem lesz
energiahiány, hókunyhókat
fogunk építeni.
Új múzeum építéséről
döntött a kormány, rögtön
stratégiai fontosságúnak
nyilvánítva. A Kossuth téren,
a valamikori népek háza
(parlament) előtt fog magasodni, Orbán Viktor Múzeumnak fogják hívni. Egytonnás
kőtömbökből épül, amiket
közmunkások állítanak egymásra egyiptomi módra, vér
és izzadság lesz a kötőanyag.
A Guggenheim Múzeumhoz
hasonló körkörös folyosói
Orbán kanyargós életpályáját
fogják jelképezni, hol jobbra,
hol balra. A teteje nyitott marad, hogy a Holdról is jól látható legyen…
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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Segít egy jó szó, egy kedves gesztus
Megérintett ma egy idős néni lelke, aki hozzám jár megcsináltatni a haját. Már a múltkor is rossz állapotban volt, de nem
kérdeztem tőle, hogy mi az oka. Úgy voltam, mindenki maga
dönti el, mennyire enged magához közel. Ma szerencsére nem
volt más az üzletben. Csak mi ketten. Azzal kísérte be a fia,
hogy egy óra múlva jön érte.
– Hogy tetszik lenni? – kérdeztem.
Rám nézett, és potyogtak a könnyei. Vigasztalhatatlanul sírt.
A szívem szakadt meg. Nem tudta megfogalmazni a bánatát, csak annyit mondogatott, hogy vége, vége. Megpróbáltam
megnyugtatni, megsimogattam a kezét. Éreztem, mit akar

Magyar
kamuleon

mondani. Jön az elmúlás. Érzi, tudja. Nehéz dolog, nincsenek
szavak. Vannak dolgok, amikről nem tudunk vagy nem akarunk beszélni. Egyedül jöttünk a világra, és egyedül megyünk
el. De nem mindegy, hogyan éljük le az életünket. Én is anya
vagyok, ma már mami is. Van veszteség. Szüleink elvesztése
a legfájdalmasabb.
Mindenszentek környékén jobban figyeljünk egymásra.
Feltörnek az emlékek, még jobban fáj a másik hiánya. Sokat
segít ebben a rohanó világban egy jó szó, egy kedves gesztus.
Vigyük tovább örökségünk, amit a szüleinktől kaptunk.
Albert Jusztina

Egy kép, két mondat

N

emegyszer előfordult már velem,
hogy egy számomra idegen ember
megszólított, mert rég nem
látott ismerősének vélt. Nincs
ezzel semmi baj, hiszen pár
mondatot váltva kiderült,
messze nem az vagyok, akinek hitt. Ezek szerint átlagos
az ábrázatom, pedig ha egy
bizonyos szögben éri az arcomat a fény, szinte jóképűnek
lehet mondani (lásd Woody
Allen: Mi újság, cicamica?).
Woody Allen Zelig című filmjének főhőse azért, hogy szeressék és elismerjék, képes
teljesen idomulni bárkihez.
Ha kell, kínai, néger, indián,
gengszter vagy pszichológus. Ő a kaméleonember, aki
nemcsak külsőt, de ideológiát
is képes váltani, ha az érdekei úgy kívánják. Egy ilyen kaméleonja, illetve kamuleonja
nekünk, magyaroknak is van!
Méhes János

Varázserdő. Százéves a szegedi füvészkert. Fotó: Szerdahelyi Péter

Mítoszokon keresztül irányítják,
butítják és vezetik félre az embereket

A

z Orbán-rezsim nem tud kormányozni. Olyan intézkedéseket hoz, amelyek következményeivel nincs tisztában. Mint ahogy a katatörvénnyel és annak következményeivel sem volt tisztában. Az is nagy baj, hogy
Orbánék szétverték a magyar közigazgatást, és mellőzik azokat
a szakembereket, akik felhívnák a figyelmet a szarvashibákra.
Történelmi örökségünk, hogy nálunk a társadalom az állam derivátuma. Négy-öt évszázada már az állam határozza
meg azokat az erkölcsi és viselkedési szabályokat, amelyek
szerint a népnek élnie kell. Társadalmunk nem rendelkezik
azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amik által szuverén
egységgé fejlődhetett volna. A regnáló hatalom olyan rendszert épített ki, mely e rossz hagyományra alapozva megfosztja a társadalmat az önálló cselekvési képességtől. Az Orbán-kormány elszakadt a társadalomtól, nem tudja igazán,
hogyan, mennyiből élnek az emberek. Mítoszokon keresztül
irányítják, butítják és vezetik félre az embereket. A munkaalapú társadalomban csak a haveroknak jár „ingyenpénz”, aki
rászorult, nem tud fizetni, az Orbán szerint takarékoskodjon,
vagy keressen többet. A társadalomnak pedig érdemben nincs
beleszólása a nagy dolgokba. Az ilyen helyzetek aztán mindig

valamiféle politikai, gazdasági összeomlással vagy forradalommal oldódnak meg.
Minden magyar tisztában van azzal, hogy a közösségi
támogatások jó része eltűnik a NER-birodalomban, a kormányfő környezetében, és a kézen-közön eltűnt pénz hiányzik
a gazdaság teljesítményéből. A gazdaságra való rátelepedés,
az erősen bizonytalan környezet kiölte a vállalkozásokból
a kezdeményezőkészséget. Ma már sokan – sajnos – önként
hajtják fejüket az igába, mert egyébként tönkreteszik őket.
A kleptokrata hálózat annyira átszőtte a társadalmat és a gazdaságot, hogy abban a tisztességes vállalkozónak nincs helye.
Az Európai Bizottság és az Európai Parlament látja, ami Magyarországon történik: minden kormányzati nyilatkozatról azonnal
értesülnek. Az unióellenes vagy az olyan megnyilatkozások, mint
amit Orbán tett Tusványoson a fajelmélettel kapcsolatosan, abba
az irányba tereli az uniós szervezeteket, hogy ne írják alá a megállapodást az újabb támogatásokról. A 2008-as válság idején a Bajnaikormány vállalta, hogy végrehajtja az EU és az IMF szigorú feltételeit.
Végre is hajtotta. Most ilyen hajlandóság – bár kritikus helyzetben
vagyunk – nem mutatkozik. Azt se felejtsük el, hogy már most is
nagyon sokba kerül az ország finanszírozása.
Kutnyik Pál
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Sportmix
KIHAGYTAK KÉT ÁLLOMÁST. A magyar válogatott
nem vett részt a rövidpályás
gyorskorcsolyázók világkupasorozatának első két, északamerikai állomásán. A magyar
szövetség honlapján Bánhidi
Ákos szakvezető gazdasági
és szakmai okokkal indokolta a csapat távolmaradását
a Montrealban és Salt Lake
Cityben rendezett vk-fordulótól.
A döntés természetesen a szegedi kerettagokat is érintette.
„Az élet valamennyi területén óhatatlanul begyűrűztek
a világot és a mindennapjainkat egyaránt sújtó problémák:
a világot két éven keresztül
megállító és lelassító koronavírus-járvány, a háború vagy
éppen az elszabaduló energiaárak. A mi sportágunk pedig rendkívül energiaigényes,
hiszen egy jégpálya fenntartása horribilis költségekkel jár.
Utóbbiakkal nekünk is számolnunk kell, hogy túléljük ezeket
a vérzivataros időket. Másfelől
az olimpiát követő hónapokban a szövetségben történtek
strukturális változások, és
a felkészülést is olyan ritmusban tudtuk elkezdeni, amelyek
alapján úgy döntöttünk, hogy
a világkupa első két fordulóján
nem veszünk részt” – fogalmazott a szövetségi kapitány, aki
hozzátette: súlyos költségeket
vont volna maga után, ha komoly csapattal utaznak Kanadába és az Egyesült Államokba.
Bánhidi elárulta, hogy a magyar
sportolók nem maradnak verseny nélkül, mert keményen
dolgoznak és készülnek a bormiói nemzetközi felkészülési
viadalra, melyre november 11.
és 13. között kerül sor.
VÁLOGATOTTSÁGOT ÉRŐ
SZEREPLÉS. A közelmúltban rendezték az evezősök
hagyományos őszi hosszú
távú keretfeltöltő versenyét
Csepelen, amelyen nagy létszámú csapattal vett részt
az MVM Szeged VE. Az eredményes ifjúsági és U23-as válogatott versenyzők közül Király Miklós és Kunstár Simon
már az indulással is megőrizte
válogatott kerettagságát, míg
az ifi mezőnyben Hajdú Márton és Pálka Bálint kettesben, Szabó Napsugár egypárban ért el biztató eredményt.
A serdülő fiúknál sikerült egy
új válogatott tagságot szereznie az MVM Szegednek: Rácz
Regő a serdülő egypár 30 fős
mezőnyében elért hetedik
helyével meghívást kapott
a Heraklész-keret mosonmagyaróvári edzőtáborába.

Négy szegedit is elismertek
Idei legjobbjait és két új mesteredzőjét ünnepelte a kajak-kenu szövetség

A

Az MVM Szeged VE négy
kiválósága is díjat kapott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség évzáróján.
A parakenus hölgyeknél
a vb-bronzérmes Varga
Katalint, a felnőtt női
kenusoknál Nagy Biankát, míg az ifjúsági kenusoknál a szeptemberben
egyaránt korosztályos
vb-címet nyerő Kiss Ágnest és Molnár Csanádot
is megválasztották 2022
legjobbjának.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) 18 kategóriában díjazta az idei év
legjobb sportolóit és trénereit, és az ünnepségen köszöntötte a sportág két új
mesteredzőjét is. A felnőtt,
utánpótlás, maratoni és para szakágak idei győzteseit
Weisz Róbert, az MKKSZ regionális működésért felelős
alelnöke üdvözölte. A szakember elmondta: a magyar
kajak-kenu ebben az évben
is bizonyította, hogy a világ
élvonalához tartozik.
– Ez azért is volt nagy
teljesítmény, mert a felnőtt
gyorsasági versenyeken
a hat tokiói olimpiai bajnokunk közül csak egy, Kopasz
Bálint indult el. Megfiatalított
csapattal értük el az eredmé-

Medencében
lett bajnok
Olasz Anna

A szegedi díjazottak: Molnár Csanád, Kiss Ágnes, Varga Katalin és Nagy Bianka. Fotó:
MVM Szeged VE

nyeket, amelyekhez a maratoni szakág és az utánpótlásversenyzők is hozzátették
a sikereket – fogalmazott.
A gyorsasági kajakosoknál Kopasz és Rendessy
Eszter, a kenusoknál pedig
a Hajdu Jonatán, Fekete
Ádám, illetve a Bragato Giada, Nagy Bianka duó lett
2022 legjobbja, míg a legjobb edzőnek Kopasz Bálint
felkészítőjét, egyben édesanyját, Kopaszné Demeter

Irént választották. A maratoni
szakágban a kajakos Boros
Adrián és Kiszli Vanda, valamint a kenus Kövér Márton és Kisbán Zsófia kapta
az elismerést, az év edzője
pedig Gannoruwa Levente
lett. A parasportolóknál Kiss
Péter Pált, Varga Katalint és
Pruzsina Istvánt díjazták.
A sportágban nemrég két
új szakember, Csipes Ferenc
és Hadvina Gergely kapott
mesteredzői kitüntetést;

a nevük most került fel a szövetség székházában lévő márványtáblára, amelyen a két új
taggal immár 52 név szerepel.
A díjazott szegediek, az év
női parakenusa: Varga Katalin (edzője: Karnok Marcell),
az év felnőtt női kenusa:
Nagy Bianka (Kása Péter),
az év női ifjúsági kenusa:
Kiss Ágnes (Fürdök Gábor),
az év férfi ifjúsági kenusa:
Molnár Csanád (Boldizsár
Gáspár).

nőknél a Szegedi Úszó Egylet vbezüstérmes klas�szisa, Olasz Anna
nyerte a hosszú távú medencés úszó országos bajnokság 5 ezer méteres
versenyét Veszprémben.
Az olimpiai távon, 10 kilométeren második helyet szerző
Olasz magabiztosan diadalmaskodott (59:03.8 p), Szabó-Feltóthy Esztert (59:13 p)
és klubtársát, a címvédő Vas
Lucát (1:00:54.9 óra) megelőzve.
– Erősebben kezdtem,
mint tízezer méteren, és igyekeztem egy jó tempót tartani
végig, bár a mellettem úszókon kívül sok mindent nem
láttam, azaz nem igazán
tudtam, hol állok a versenyben. Végül kiderült, enyém
lett a legjobb idő, ennek örülök. Összességében még jól
is esett, legalábbis jobban,
mint a tízezer, nagyjából an�nyival, amennyivel rövidebb
ez a táv – fogalmazott Olasz
Anna a klubja Facebook-oldalán.
A HAÁSZ SZUE az utánpótlás-korosztályokat is beleszámolva két arany-, egy
ezüst- és két bronzéremmel,
valamint értékes pontszerző
helyekkel zárta a veszprémi
országos bajnokságot.

Átmenetileg költözik a Szedeák
Decemberben és januárban a Pick Arénában játszanak két bajnokit

A

szegedi közgyűlés döntése érte l m é b e n
december 19-étől
február 3-áig bezár az újszegedi sportcsarnok, amely
otthont ad a Naturtex-SZTESzedeák NB I. A csoportos
férfi-kosárlabdacsapat edzéseinek és mérkőzéseinek.
A klub vezetése azonnal reagált a kialakult helyzetre,
és megnyugtató megoldást
talált.
– A szegedi városi sportcsarnok bezárásáról szóló
első hírek után tárgyalásokat kezdtünk arról, hogy
a Nemzeti Sportközpontok által üzemeltetett Pick
Arénában folytathassuk
a bajnokságot. Örömmel jelenthetjük be, hogy a megál-

lapodás megszületett: 2022.
december 19-étől átköltözünk a Pick Aréna Ludányi
Márton sportcsarnokába,
ott edzünk majd, és mivel
a Nemzeti Sportközpontok
vállalta, hogy az 1500 néző befogadására alkalmas
csarnokot felkészíti az NB I.
A csoportos kosárlabda-mérkőzések megrendezésére,
így a december 30-i ZTE és
a január 21-i Alba Fehérvár
elleni bajnokikat ott fogjuk lejátszani. Köszönjük
a Nemzeti Sportközpontok
rugalmas hozzáállását annak érdekében, hogy segítsék nehéz helyzetbe került
csapatunkat – nyilatkozta
a klub Facebook-oldalának
Kardos Péter, a Szedeák elnöke.

Az év végén elhagyja az újszegedi sportcsarnokot a Szedeák. Fotó: MKOSZ

TARKABARKA
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Török Zsolt Józsefnek és Retkovszki Erzsébet Andreának
2022. 10. 17-én Doroti, Szabó Zsoltnak és Jenei Adriennek 2022. 10. 17-én Lotti, Visnyei Dávidnak és Nyári
Vanesszának 2022. 10. 18án Zoé Olívia, Dajcs Jánosnak és Pete Ágnesnek 2022.
10. 19-én Ábel, Dani Kálmán
Szabolcsnak és Bernátsky
Kamilla Emesének 2022.
10. 21-én Eliza, Török Gábor Richárdnak és Martonosi Fanninak 2022. 10. 21-én

Fanni Nóra, Veszelovszki Zoltánnak és Horváth Nikolettnek 2022. 10. 22-én Vanda,
Deák Sándornak és Banka
Katalinnak 2022. 10. 22-én
Milán Dániel, Bózsó Bencének és Tanács Kornélia Lillának 2022. 10. 22-én Zselyke,
Kádár Krisztián Sándornak
és Molnár Szabinának 2022.
10. 23-án Kincső, Nemes Péter Attilának és Márkus Évának 2022. 10. 24-én Alex
Olivér, Török Tamásnak és
Szilágyi Erzsébetnek 2022.
10. 24-én Milán.

Képviselői fogadóóra
NOVEMBER 7., HETFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00–
19.00 óra. Jelzett időponton
belül elérhető a 30/303-96 54es telefonszámon.
NOVEMBER 8., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00–
17.00. SZTE Kossuth Zs.
Technikum és Szakképző Iskola (Kodály tér 1.).
NOVEMBER 9., SZERDA

Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00–17.00 óra. Móra Utcai Fiókkönyvtár (Móra u.
21.). 17.30–18.30 óra. Fodor József Élelmiszeripari
Technikum és Szakképző Iskola (Szabadkai út 3.).
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00–16.00 óra. A jelzett
időponton belül elérhető
a 30/963-8137 telefonszá-
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT
OKTÓBER 21-ÉN:
Pelyhe Árpád és Tóth Melinda.
OKTÓBER 22-ÉN:
Petrás Péter és Földes Zsuzsanna, Nemes Gábor és
Masa Renáta, Pataki Sándor
és Balázs Boglárka, Nagy Richárd és Légrádi Bea Anna,
Bányai Ákos Bence és Ragó
Renáta, Gyuris Ferenc és Várkonyi Enikő, Lékó Gábor és
Kacsova Evelin Csenge.
GRATULÁLUNK!

mon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.
Nagy Sándor: 16.00–17.00
óra. Kemes Utcai Óvoda
(Kemes u. 6.).
NOVEMBER 10.,
CSÜTÖRTÖK
Mihálik Edvin: 17.00–18.00
óra – fogadóóra és fórum.
Odesszai Fiókkönyvtár (Székely sor). Téma: Kockaház utca egyirányúsítása.
Kothencz János: 10.00–
12.00 óra. (Csongor tér 12.).
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
esős, párás idő várható
November November November November November November November
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Zápor
16/8
Imre

Közepesen Közepesen
felhős
felhős
16/8
16/7
Lénárd

Rezső

Párás

Párás

Párás

16/7

15/5

13/5

Erősen
felhős
13/5

Zsombor

Tivadar

Réka

Márton

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

Szeretne ajándék könyvet nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 9. 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: Szeged legmagasabb épülete a rókusi telefontorony. A nyertes: Simonné Kálmán Éva. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Munkájában kissé szétszórt, ám ha sikerül változtatnia ezen, ön mellé szegődik a siker. Ennek családja
is kifejezetten örülni fog, mert
mostanában kissé elhanyagolta őket. Lepje meg valamivel
szeretteit!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
A héten semmi nem zökkenti ki az egyensúlyából,
minden a lehető legjobban alakul. Ne utasítsa vissza a céges
összejövetelre való meghívást,
hasznos tippeket kaphat karrierjével kapcsolatban.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A héten a szokottnál is aktívabb, egyfolytában újabb
kihívásokon jár az esze. Lassítson egy kicsit, nehogy túl hamar kimerüljön, és lemaradjon
az önre váró kellemesebb programokról!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Mostanában nem ismer
magára: minden idegesíti,
és a kákán is csomót talál. Érdemes lenne elgondolkodnia
azon, milyen körökben forog,
elképzelhető, hogy a társaság
van önre rossz hatással.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.)
Nemsokára fellélegezhet,
ám addig még hátravan jó néhány elintézendő feladat. Ha
összefog a kollégáival, hamarabb végeznek mindennel, így
végre több időt tölthet a szabadban a párjával.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Végre beérik munkájának
a gyümölcse, ami leginkább a pénztárcáján látszik. Ne
sajnálja megjutalmazni magát
az elmúlt időszakban kifejtett
erőfeszítéseiért, örömét ossza
meg szeretteivel is.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
A borongós reggelek ellenére remek a hangulata. Tervei megvalósulni látszanak,
új utak nyílnak meg ön előtt
a munkában és a magánéle
tében is. Bátran mondjon igent
mindenre, ami érdekli!
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Csapjon nagy bulit családjával és barátaival, megérdemli az elmúlt vészterhes
időszak után. Találjon izgalmas
célokat az elkövetkező időszakra, mert amit most kezd el, sikerülni fog!
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Nem játszhat mindig békebírót, néha hagyni kell,
hogy a konfliktusok maguktól
megoldódjanak. Ha így tesz,
sokkal több ideje marad a saját ügyeivel foglalkozni, aminek
kedvese is örül majd.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Ne csüggedjen a sok problémája miatt, hisz semmi
sem tart örökké! Meglátja, az
élete hamarabb visszakerül
a megszokott kerékvágásba,
mint remélné, különösen, ha
elfogadja családja segítségét.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Munka után édes a pihenés, tartja a mondás, s ezzel ön is mélységesen egyetért.
Határidős feladatai elvégzése
után boldogan tölti szabad idejét a természetben, ahol ismét
hamar feltöltődik.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ha nagyobb befektetésen
töri a fejét, figyeljen oda a
kisbetűs részekre, nehogy
becsapják. Mielőtt bármit aláír, alaposan nézzen utána min
dennek. Ha így tesz, élete egyik
legjobb üzletét ütheti nyélbe.

Szeged régen

EGY SZEGEDI GYÓGYSZERTÁR AZ 1920-AS ÉVEKBŐL. A Megváltóhoz néven Graff Mátyás nyitotta meg 1738-ban Szeged első patikáját a Palánkban. Rá negyven-ötven évre megnyílt a város második gyógyszertára is, ugyancsak a Palánkban, amely az Isteni Gondviselés nevet kapta. A XIX. század folyamán nyolc másik gyógyszertárat alapítottak a városban. Képünkön jellegzetes patikabelső: a polcokon latin föliratú tárolóedények sorakoznak,
porcelán- és üvegtégelyek, amelyek por és folyadék tárolására alkalmasak. A patikusok maguk állították össze a gyógyteákat, készítették a kenőcsöket, szirupokat és pirulákat a rendelkezésükre álló sokféle alapanyagból. Forrás: Móra Ferenc Múzeum és MaNDa/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.

Paprikás séta és jazz az IH-ban
A programokról minden megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
SÉTA A MÚZEUMBAN
Időpont: november 5., szombat, 10 óra.
Találkozó: a Móra Ferenc Múzeum bejáratánál.
A millenniumra fölépült a
Közművelődési Palota, vagy
ahogy Móra Ferenc nevezte,
a „sokablakos ház”. A kétórás sétán bejárják az újjávarázsolt kiállítótereket és
tárlatokat. A séta regisztrációhoz kötött, és részvételi
díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690, 488-699; email: szeged@tourinform.hu.
DUMA SWING
Időpont: november 7., hétfő,
18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Zenés, improvizatív stand-up
előadás, amelyben a legel-

képesztőbb élethelyzeteket
jelenítik meg, ahol az emberek zenével találkoznak: céges bulik, fesztiválok, lagzik
kerülnek górcső alá. Előadók:
KAP, Janklovics Péter és Illés
Ferenc.
„MERT PAPRIKA NÉLKÜL
NEM BÍR ELLENNI
A VILÁG…
Időpont: november 12.,
szombat, 14 óra.
Találkozó: az alsóvárosi ferences templomnál.

A fűszerpaprika a 19. századtól szorosan összekapcsolódott Szeged város nevével. Néhány évtizeddel
később pedig az egész világ, Bécstől az Egyesült Államokig megismerte a szegedi paprika nevét. A sétán
Alsóvárost járják be, ahonnan a fűszernövény világhódító útjára indult. Megnézik,
hogyan és kik terjesztették
el a paprikát, milyen fajtái
voltak. Bemutatják a paprikafeldolgozás eszközeit, felkeresik a nagy múltú paprikakikészítők házait
és a paprikamalmokat, Móricz Zsigmond és Tömörkény István novellái segítségével pedig megidézik a
paprikatermesztés alakjait. A kultúrséta regisztrációhoz kötött, és részvételi
díjas: telefon: +36-30/5012822; e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com Fotó:
fieryfoodscentral.com

JAZZNAPOK
Időpont: november 11–12.,
péntek és szombat, 19.30 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
November 11., péntek,
19.30 óra:
GEOMETRO EGYÜTTES
(Szeged)
Szabados-Tóth Bálint (szaxofon), Héjja János (gitár), Turcsányi Áron (basszusgitár),
Szegény István (dob)
BACSÓ KRISTÓF TRIAD
Bacsó Kristóf (szaxofon), Tálas Áron (billentyűs hangszerek), Juhász Márton (dob)

DRESCH QUARTET
Dresch Mihály (fa- és nádfúvós hangszerek), Lukács Miklós (cimbalom), Gányi Marcell
(bőgő), Csízi László (dob)
November 12., szombat,
19.30 óra:
SZEMZŐ TIBOR SZÓLÓKONCERT
Szemző Tibor (fuvola, bas�szusklarinét, élő elektronika)
BORIS KOVAČ NEW RITUAL
QUARTET (Vajdaság)
Boris Kovač (alt- és szopránszaxofon, melodion, ének),
Slobodanka Stević (zongora, billentyűs hangszerek),
Siniša Mazalica (bőgő), Lav
Kovač (dob)
DÉL-ALFÖLDI SZAXOFONEGYÜTTES
Ágoston Béla (szaxofon, klarinét, ének), Szokolai Dongó
Balázs (fa- és nádfúvós hangszerek), Burány Béla (baritonszaxofon), Benkő Róbert
(nagybőgő), Geröly Tamás
(dob, ütőhangszerek).

