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Lezüllesztették az oktatási rendszert

Dinamikusan fejlődő szegedi cég

Szeged nem kér
a postabezárásokból!
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A szegedi Landesberg-palota története

Sérülések is nehezítik a Pick dolgát

Óriáskerék a Dóm téren
50 méter magasból lehet megcsodálni a belvárost

Aláírásgyűjtés indult, petíciót küldenek a kormánynak
– Kapkodó, átgondolatlan,
átpolitizált döntést hozott a
Fidesz azzal, hogy 366 postát akar bezárni novemberben az országban. Szegeden tizenkilencből tizenket-

Urbán Tamás, az Összefogás Szegedért önkormányzati képviselője a Csaba
utcai posta előtt. Fotó:
Iványi Aurél

tő postára akarnak lakatot
tenni – mondta Urbán Tamás, Felsőváros önkormányzati képviselője a bezárásra
ítélt Csaba utcai posta előtt
tartott sajtótájékoztatóján.
Urbán Tamás bejelentette:
aláírásgyűjtést indítottak a
szegedi posták megmentéséért az Összefogás Szegedért képviselői. Elhangzott:
azt szeretnék elérni, hogy az
Orbán-kormány ne zárjon be
egyetlen szegedi postát sem.
Felsőváros képviselője teljesen irracionálisnak nevezte
a kormány döntését a postabezárásokról, amire szerinte
a Csaba utcai 6-os számú
postahivatal a legjobb példa,
ahol havonta 8-9 ezer ügyfelet szolgálnak ki.
Cikkünk a 4. oldalon

November 25-én felgyulladnak az ünnepi fények Szegeden. Elkezdődik az év talán legjobban várt eseménye – a
karácsonyi ünnepi hetek. Idén is több helyszínen várják az

Hihetetlen mértékben faragta le
a kormány a szociális ellátásokat

Az Orbán-kormány folyamatosan építette le a szociális
rendszert, most pedig teljesen lerázná magáról a szociális felelősséget. 2020-ban 11,3 százalékkal költöttünk többet szociális juttatásokra, mint 2010-ben. Csak Írországban
volt kisebb (10,8 százalék) a növekedés, Görögországban

6 százalékos csökkenés volt. Ezzel szemben Bulgáriában,
Lengyelországban és Litvániában 2020-ban több mint 70
százalékkal költöttek többet szociális juttatásokra, mint
2010-ben.
Cikkünk a 2. oldalon

adventi időszakban a szegedieket és a városba látogató vendégeket. Újdonság, hogy idén a Dóm téren állították fel az
óriáskereket. Fotó: Szabó Luca Bővebben az 5. oldalon

Mérlegen
a képviselők

Sorozatunkban ez alkalommal Új-Rókusra, Ménesi
Imre (képünkön) választókörzetébe látogattunk el.
Sokan ismerik őt a körzetben, hiszen 2002 óta ötször
választották meg egyéni képviselőnek az új-rókusiak. Ebben rekorder a szegedi városatyák között. Főleg paneles

városrészt képvisel, így a feladatait is főként ez határozza
meg. A nagyobb beruházások
mellett folyamatosan fel kell
újítani a járdákat és az utakat, minél több zöldterületet
kell kialakítani, és élhetőbbé,
komfortosabbá kell tenni a
lakótelepeket.
Részletek a 7. oldalon
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Nem vállal felelősséget
a kormány a szegényekért
Nehéz nem észrevenni, hogy
tíz év alatt mennyire megváltozott a kormány hozzáállása a rászorulókhoz, ami most
abban csúcsosodik ki, hogy
törvényben szentesítenék:
az állam utolsóként jön a
sorban, ha felelősséget kell
vállalni a szegényekért – írta
a 444.hu.

A

z uniós statisztikai hivatal adataiból kiderül, hogy
GDP-arányosan jóval kevesebbet költ most az
állam szociális juttatásokra,
mint 2010-ben. Ide tartozik
minden természetbeni és
pénzbeni támogatás, ami a
betegeket, a rokkantakat, az
időseket, az árvákat, az özvegyeket, a családtagjaikat,
gyerekeiket gondozókat, a
munkanélkülieket és a lakhatási nehézséggel küzdő
embereket segíti.

Kilátások. Az Orbán-kormány lerázná magáról a szociális
felelősséget. Képünk illusztráció. Forrás: pszichoforyou.hu
Ha a kiadások mértékét nézzük, azt látjuk, hogy
2020-ban 11,3 százalékkal
költöttünk többet szociális
juttatásokra, mint 2010-ben.
Csak Írországban volt kisebb
(10,8 százalék) a növekedés,
illetve Görögországban, ahol
csökkenést látunk (mínusz 6
százalék).
Ezzel szemben Bulgári-

ában, Lengyelországban és
Litvániában 2020-ban több
mint 70 százalékkal költöttek
többet szociális juttatásokra,
mint 2010-ben. Magyarország hasonló nagyságrendről
indult 2010-ben, mint a lengyelek, a csehek vagy a máltaiak, de mindenhol nagyobb
mértékben növelték a szociális kiadásokat. Mindez rímel

a kormány általános társadalompolitikájára. Miközben elsorvasztották a mindenkinek
járó támogatásokat (például a
családi pótlékot és a rokkantnyugdíjat), növelték a jobb
helyzetű családoknak szánt
juttatásokat.
Az Orbán-kormány éppen
akkor törli el a szociális ellátási kötelezettségének törvényi
garanciáit, amikor minden
korábbinál nagyobb veszélye
van egy újabb szociális válság kirobbanásának. A Pintér
Sándor és Semjén Zsolt nevével fémjelzett törvényjavaslat
szerint az állam csak akkor
segítene a rászorulókon, ha
a család, az önkormányzat és
a karitatív szervezetek nem
tudnak. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár álságosnak és tarthatatlannak nevezte, „hogy
a szociális problémákat az
állam oldja meg”.

Szabó Sándor: Meddig kell még
a fideszes felárat fizetni a távhőért?
A lakosság mellett távhőt használnak az önkormányzati intézmények is. A gáz tőzsdei ára csökkent az elmúlt
időszakban, viszont a távhő árát, amelyet akkor határozták meg, amikor épp a legmagasabb volt a gáz ára, nem
korrigálták. Ez csődbe vihet önkormányzatokat, intézményeket. Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési
képviselője azt kérdezte Palkovics László technológiai és
ipari minisztertől a parlamentben, hogy meddig kell még
a fideszes felárat fizetni, mikor korrigálják a távhő árát.

SZ

abó Sán- szakrendelőket, színházador fel- kat, művelődési házakat távs z ó l a l á - hővel kifűteni.”
„Nyár óta nagyot fordult
sában elmondta: „a Magyar Energe- a piac, mivel a gáz tőzsdei
tikai és Közműszabályozási ára a csúcs óta mintegy 70
százalékkal csökkent,
Hivatal a tavaly májusi 20 euró/memár 100 euró/
A
miniszmegawattóra
gawattórás gázter nevében
ár után idén
érték
alatt
Koncz Zsófia
kereskedtek
augusztusban
államtitkár egyet300
euró/
vele. Ezzel
len kérdésre sem
szemben a
megawattórás
válaszolt éráron rögzítetnyár
végén
demben.
te a földgáz remegállapított
ferenciaköltségét.
300 eurós hatósáGyakorlatilag majdnem az
gi döntést nem vizsgálták
árcsúcsot sikerült megálla- felül, így ez alapján állapítotpítani, amivel most az önkor- tak meg tízszeres–tizenötmányzatok ezrei küzdenek, szörös hatósági árakat a távhogyan tudják az óvodákat, fűtésben részesülő cégek,

Szabó Sándor felszólal a parlamentben.
költségvetési szervek, közhasznú civil szervezetek számára. Érthetetlen, hogy miért
nem történik semmi, miért
szemléli a kormányzat ölbe
tett kézzel azt, hogy az elhibázott módon megállapított hatósági ár önkormányzatokat
vigyen csődbe, intézmények
maradjanak fűtés nélkül vagy
zárjanak be” – mondta felszólalásában Szabó Sándor, aki
három kérdésre várt választ:

mikor vizsgálják felül a távfűtés 300 eurós referenciaköltségét; mikor gondoskodnak a
távhő árának csökkentéséről;
meddig kell még a fideszes
felárat fizetni a távhőért?
A miniszter nevében
Koncz Zsófia államtitkár
egyetlen kérdésre sem válaszolt érdemben, csak felmondta a kormányzati propagandát Brüsszelről és a
szankciókról.

Vitanap az oktatásról
Szabó Sándor: Lezüllesztették az oktatási rendszert
Oktatási vitanapot tartottak a parlamentben, amelyen
Szabó Sándor is felszólalt. Szeged szocialista országgyűlési képviselője elmondta: a Fidesz azzal a céllal vette el
az iskolákat az önkormányzatoktól, hogy eredményesebbé
tegye a közoktatást. A központosítás és a tanárok munkakörülményeinek javítása nem sikerült. Mára tarthatatlanná vált a helyzet.
– A tanárok fenyegetésével,
a megalázóan alacsony fizetésekkel, a szakmai szabadság lábbal tiprásával, a
szükséges infrastruktúra hiányával 12 év alatt lezüllesztették az oktatási rendszert
– mondta a kormánypárti
képviselőknek Szabó Sándor. Szerinte sehol Európában nem kell annyit tanítani,
és sehol nem fizetnek olyan

ilyen kevesen nem akartak
tanárnak menni, mint most
– mutatott rá Szabó Sándor.
Szerinte a kormány által
nemrégiben belengetett fizetésemelés pedig – az inflációt is beleszámolva – ötéves
távlatban valójában csak évi
6 százalék reálbéremelést
jelent. Ráadásul még mindezt az uniós támogatásokhoz
köti az Orbán-kormány.

Szegeden a Dugonics tértől a Széchenyi térig hömpölygött a tömeg, élőláncot alkotva álltak ki egymásért a
diákok, szülők és tanárok, s így tiltakoztak a központi
elnyomás, a fenyegetések és kirúgások ellen.
kevés pénzt a tanításért,
mint nálunk. „Ki kell mondani, hogy az elmúlt 12 év központosításra épülő politikája
súlyos válságot idézett elő
az oktatási rendszerben” –
mondta a képviselő.
– Mára tarthatatlanná
vált a helyzet. Korlátozzák a
tanárok szabadságát, miközben egyre kevesebbet ér a
fizetésük. Mi Szegeden mindent megtettünk, amit saját
erőből tudtunk. Sorra újítjuk
fel bölcsődéinket, óvodáinkat
és iskoláinkat saját forrásból
és uniós támogatásból. Hiszen a mi gyerekeink járnak
ezekbe az intézményekbe. De
az ország más szegletében
nem ilyen jó a helyzet. Omladozó vakolat, beázó tető,
düledező falak, folyamatos
eszköz- és tanárhiány sújtja a
magyar oktatási rendszert. A
tanórák 13 százalékát nem a
megfelelő végzettségű tanár
tanítja. Énektanárok tartanak
kémiaórát, testnevelő tanárok történelmet. Nem csoda,
hogy ilyen körülmények között egyre kevesebben választják a tanári pályát. Soha

– De kérdem én, mi köze
van az uniós megállapodásnak a tanári bérekhez?
Minden uniós ország saját
hazai forrásból biztosítja
az oktatási rendszere működését és a pedagógusok
bérezését. Milyen kormány
az, amely nem saját maga
gondoskodik a gyermekek
jövőjéről? Gyenge és alkalmatlan! Bezzeg Mészáros
Lőrinc és Tiborcz István
szállodáira jut pénz, de a
magyar gyermekek jövőjére
nem szándékozik költeni az
Orbán-kormány az adófizetők pénzéből – mondta a
szegedi képviselő.
Beszéde végén hangsúlyozta: csak az lehet a siker
záloga, ha több pénzt fektet az ország az oktatásba.
Szabó Sándor elmondta, országszerte többezres tüntetések zajlanak. Szegeden a
Dugonics tértől a Széchenyi
térig hömpölygött a tömeg,
élőláncot alkotva álltak ki
egymásért diákok, szülők és
tanárok, s így tiltakoztak a
központi elnyomás, a fenyegetések és kirúgások ellen.
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Három és fél milliárd forintos
fejlesztés a Goodwill Pharmánál

Bod Péter

Így működik a NER

S

Átalakítanak egy négyszintes irodaházat, ide költözik a cég központja. Látványterv.
Elképesztő ütemben fejlődik a szegedi gyógyszer- és étrendkiegészítő-gyártó vállalkozás. Jójárt Ferenc, a vállalat
tulajdonosa azt közölte: a fejlesztést három szegedi helyszínen hajtják végre uniós támogatásból.

B

ővítik nagykereskedelmi raktárukat,
átalakítanak
egy
négyszintes irodaházat, ide költözik a cég központja. A jelenlegi központot

multifunkciós épületté alakítják, helyet kap benne egy
folyékony formulákat gyártó
üzem, egy minőség-ellenőrző laboratórium és egy gyártórészleg, ahol a gyógynövé-

Botka László: Szeged
a tudás városa
Botka László polgármester a Goodwill Pharma három
és fél milliárd forintos fejlesztésére reagálva a következőket írta a közösségi oldalán: „Szeged a tudás és
a tehetség városa. Otthonunk jövőjét a modern technológiára, a XXI. századi tudásra építjük. A jelenlegi
gazdasági válságban is ez az előnyünk. Hogy olyan
hozzáadott értéket képviselünk, amely előnyt jelent a
nehézségek idején is. Együtt építjük tovább Szegedet,
a modern tudás városát!”

nyes készítményeket gyártják majd. A beruházás részeként beszereztek a gyártási
kapacitás növelésére alkalmas tablettakészítő gépet,
amivel a jelenlegi közel 100
termékük gyártását a duplájára tudják emelni. Egyebek
mellett minőségbiztosítási
laboratóriumi mérőműszereket is vásároltak. A szegedi
vállalkozás a beruházásához
több mint 1,7 milliárd forint
feltételesen visszatérítendő
uniós támogatáshoz jutott. A
beruházás várhatóan 2024
végére készül el.
Az 1997 óta működő
Goodwill Pharma forgalmazza a Szent-Györgyi Albert nevével védjegyzett C-vitamint,
emellett különféle gyógyszereket és étrend-kiegészítőket. A szegedi vállalkozásnak képviselete működik

Évek óta folyamatosan fejlődik a Goodwill Pharma. Fotók: Goodwill Pharma Facebook-oldala

Szerbiában,
Koszovóban,
Bosznia-Hercegovinában,
Macedóniában, Szlovákiában, Csehországban és Romániában.
A nyilvánosan elérhető
adatok szerint a cég nettó
árbevétele 2020-ban 6,1

Családi
vállalkozásként
indult
Jójárt Ferenc és felesége, Kardos Mária
1997-ben családi vállalkozásként alapította
a céget, amely mára
Magyarország tíz legnagyobb gyógyszeripari
vállalata közé küzdötte
föl magát. A Goodwill
Pharma ma már gyógyszeripari tudásközpontként működik. Nagy
hangsúlyt fektetnek a
tradíciókra, miközben
a modern kor eljárásait
alkalmazzák.

milliárd, 2021-ben pedig
6,9 milliárd forint volt. Az exportértékesítés nettó árbevétele 2020-ban 265 millió
forintot, 2021-ben pedig
404 millió forintot ért el. Az
adózott eredmény tavalyelőtt 648 millió, tavaly 751
millió forint volt. A 2020-as
üzleti évben a cég 45 dolgozót foglalkoztatott, 2021ben már 57-et.
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ok minden miatt marad emlékezetes a szegedi
egyetem jogi karának nemrégiben megtartott, felújítás utáni épületavatója. A show-t ezúttal Lázár
János vitte el, aki előre eltervezett módon olyan
mondatokkal érkezett, amik felzúdulást kavarhattak. Az
egyik ilyen az volt, amelyikben jelezte: Szegednek el kellene
foglalnia azt a helyét az országban, amit 1920-ban kijelöltek
számára. Arra azonban egyetlen szót sem vesztegetett, hogy
ezt a szerepet miért nem tölti be most a város. Az is homályban maradt – finoman szólva –, hogy pontosan mi is volna
ez a szerep.
Nem kevésbé szánta bombasztikusnak azt a mondatát,
hogy Szegeden az egyetemnek van városa, és nem a városnak egyeteme. Józan ésszel aligha felfogható, miért kellene hierarchiát kialakítani a két szereplő között, amelyek
egymásrautaltsága és együttműködése az egyetem száz
éve történt szegedi megtelepedése óta magától értetődő.
Ilyen mondatot csak a bajkeverők mondanak. Lelke rajta,
ha viszályt akar. Ez is a politikai cselekvés egyik lehetséges
módja, még akkor is, ha ellenszenves, és ha jelképesen is,
de a pokolba vezet szándéka szerint.
De elhangzott más is, mástól, ami meglehetősen tiszta
képet ad arról, hogyan működik Magyarországon a Nemzeti
Együttműködés Rendszere. Trócsányi László, a kar korábbi
oktatója, jelenleg a szegedi egyetemi alapítvány kurátora
anekdotikusan idézte fel, hogyan kezdődtek kormányzati
szinten azok a tárgyalások, amelyek a szegedi egyetem jogi
karának felújításáról szóltak. Az elhangzottakban nem volt
semmi meglepő, semmi szokatlan, és valahogy ettől még
feszélyezőbb volt a történet.
A Tisza Lajos körúti épület hajdan kupolás volt, és Szegedről többen kezdeményezték a 2014-től az Orbán-kormányban igazságügy-miniszteri tisztséget ellátó Trócsányinál, hogy a jogi kar kapja vissza ezt az ékességét. Ahogyan
az épületavatón elhangzott, a hatszázmillió forintos tervvel
Trócsányi László megkereste Orbán Viktort, aki erre azt
válaszolta: „jó ez a kupola, de olyan legyen, mint régen
volt.” Vagyis elfogadta a kiviteli terveket. Olyan országban szeretnék élni, ahol ezek a mondatok nem hangozhatnak el.
Hol természetes az, hogy egy egyetemi épület esztétikai
jellegű beruházásáról az ország első számú politikai vezetője dönt? El tudják képzelni, hogy a német kancellárnak
vagy a francia köztársasági elnöknek ilyen „horderejű”
kérdésekben kellene eljárni? És persze adódik a kérdés:
miért nem válaszolta azt az idézett párbeszédben miniszterének a kormányfő, hogy az ilyen jellegű kérdések
megoldására rendelkezésre áll az államigazgatás. Magától értetődően azért, mert ezt a rendszert maga alakította ki, magára szabta, maga működteti, és szerinte ez így
van jól.
Miközben nem értek egyet Trócsányi gyakorlatával, tisztában vagyok vele, hogy az egyetlen célravezető utat használta. Mivel eredményt akart elérni, saját szemszögéből
nézve nem tehetett mást. A rendszer rossz, amiben – és
ez az elmúlt tizenkét évben sokadszor rajzolódik ki teljes
egyértelműséggel – egyetlen ember akarata alá rendelődik
szinte minden kérdés. A cezaropapizmus gyönge lenyomata
az Orbán-rendszernek.
Harminc évvel a rendszerváltás után a helyzetünk ros�szabb, mint a Kádár-korszakban volt, noha annak egyik
markáns jellegzetessége volt az érdekkijárás és annak
rendszerszintű üzemeltetése. Nem mintha a Horthy-korszak
mentes lett volna ettől, és az első világháborút megelőző
magyar kormányok nem gyakorolták volna magas fordulatszámon ezt az ázsiai-balkáni gyakorlatot.
Az Ady vizionálta kompország megállíthatatlanul tart Kelet felé. Mert ez már több mint sodródás.
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Szeged nem kér a postabezárásokból!
Aláírásgyűjtés indult, petíciót küldenek a kormánynak
Az Orbán-kormány elhibázott energiapolitikája utolérte az állami cégeket is. A
Fidesz kormányzóképtelensége miatt a Magyar Posta
is súlyos lépésre kényszerült. Egyik napról a másikra
366 postafiókot akarnak
bezárni novemberben az
országban. Januártól pedig
több száz munkavállalót
akarnak elküldeni – mondta Urbán Tamás a Csaba
utcai posta előtt tartott sajtótájékoztatón.
– Amellett, hogy ez a döntés kapkodó és átgondolatlan, átpolitizált is. Míg a kormányközeli
Kecskeméten
hat, a szintén fideszes Győrben öt postát akarnak bezárni, addig Szegeden a 19
postahivatalból 12-re szeretnének lakatot tenni. Ez a
működő szegedi posták 60
százaléka. Szinte pontosan
ugyanannyi, mint amilyen
arányban a Botka László vezette Összefogás Szegedért
nyert az önkormányzati választásokon 2019-ben. Szegedi polgárként ilyenkor nehéz nem arra gondolni, hogy
valójában ez is a Fidesz bos�szújának a része minden sikertelenségükért és kudarcukért, ami őket érte az elmúlt 20 évben Szegeden.
Erre az elképesztő arányta-

Kizárta Joób Mártont
az Összefogás
Szegedért frakciója
Kizárta soraiból Joób Mártont az Összefogás Szegedért
frakciója. Joób Márton a vádemelése óta önös érdekből,
talán a Fidesszel kötött megállapodás vagy enyhébb büntető ítélet reményében, esetleg más anyagi haszon miatt a
legnehezebb gazdasági és társadalmi válságban folyamatosan hazugságokkal próbálja meg lejáratni Szegedet és
a város vezetését.

Urbán Tamás (középen) mellett felsorakoztak az Összefogás Szegedért képviselői
(balról jobbra): Mészáros Tamás, Fodor Antal, Koromné Fenyvesi Rózsa, Molnár Zoltán,
Szécsényi Rózsa, Tóth Károly, Ménesi Imre és Szénási Róbert. Fotó: Iványi Aurél
lanságra nehéz bármilyen
más választ találni – mondta
Urbán Tamás, aki szerint teljesen irracionális a döntés.
Erre a legjobb példa a Csaba utcai 6-os számú posta,
amelyik a város legkorszerűbb postaépületeinek egyike, és ami a Magyar Posta
saját tulajdona, így bérleti díj
sem terheli a működését. A
modern épület tavaly energetikai korszerűsítésen is átesett. A belvárosi posta után
ez a város legforgalmasabb
intézménye: havonta 8-9
ezer ügyfelet szolgálnak ki a
Csaba utcában. Ráadásul tanulóposta is, három megyéből járnak ide a posta dolgozói oktatásra, továbbképzés-

re. A bezárás után a fővárosba kell majd feljárniuk.
Külön említést érdemel a
Klebelsberg-telepi posta is,
amit két éve az önkormányzat nagy harcok árán, közel
tízmillió forintból mentett
meg a szegedieknek, most
ezt is be akarják zárni.
– Az Összefogás Szegedért képviselői szerint ezek a
döntések teljesen elfogadhatatlanok. Nem engedhetjük,
hogy az elhibázott kormányzati politika levét a szegediek
igyák meg! – hangsúlyozta
Urbán Tamás. Bejelentette:
aláírásgyűjtésbe kezdtek az
Összefogás Szegedért képviselői Mentsük meg a postákat! címmel. Azt szeretnék el-

érni, hogy az Orbán-kormány
ne zárjon be egyetlen szegedi
postát sem.
Tizenkét helyszínen, huszonöt időpontban várják a
szegedieket. A képviselők
azt kérik, minél nagyobb
számban írják alá a petíciót, hogy megüzenjék a kormánynak: Szeged nem kér a
posták bezárásából!
– Emellett felszólítjuk a
Fidesz–KDNP szegedi frakciójának tagjait és országgyűlési képviselőjét, Mihálffy
Bélát, álljanak ki a szegediek mellett, és támogassák a
kezdeményezést, képviseljék azt, amire felesküdtek, a
szegedi polgárok érdekeit –
mondta Urbán Tamás.

A

vramov András, az
Összefogás Szegedért frakcióvezetője
közleményében azt
írta: „Joób Mártont elsőrendű
vádlottként, bűnszervezetben
elkövetett, különösen nagy
vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és más
bűncselekményekkel vádolja az ügyészség. A vád szerint
az ő vezetésével 271 millió forint vagyoni hátrányt okoztak
a magyar költségvetésnek.
Joób Márton a vádemelés óta
önös érdekből, talán a Fides�szel kötött megállapodás vagy
enyhébb büntető ítélet reményében, esetleg más anyagi
haszon miatt a legnehezebb
gazdasági és társadalmi válságban folyamatosan hazugságokkal próbálja meg lejáratni városunkat és a szegedi
városvezetést. Joób Márton a
város érdekeivel szemben a
fideszes propagandamédiában rendre Szegedre és a városvezetésre támadt, a Fides�-

szel közösen szavazott, szembefordult az Összefogás Szegedért frakció legfontosabb
értékeivel.

Joób
Márton a
város érdekeivel
szemben a fideszes
propagandamédiában
rendre Szegedre és
a városvezetésre
támadt.
Az
az önkormányzati képviselő,
aki nem Szeged összefogásáért, sikeréért és békés fejlődéséért dolgozik, annak nincs
helye frakciónkban, ezért a
mai napon képviselőcsoportunk egyhangú szavazással
kizárta Joób Mártont az Ös�szefogás Szegedért frakcióból. Döntésünket a Szeged
városát velünk együtt vezető
MSZP, DK és Momentum
frakciók minden tagja egyhangúlag támogatta.”

Mindig meg kell őrizni a víg kedélyt
Ez a hosszú élet titka a 90 éves Kiss Zoltánné Irénke szerint

K

iss Zoltánné Irénke
1932. november 1-jén
született egy nagy család tizenkettedik gyermekeként. Édesanyját korán elvesztette. Édesapja nevelte, aki
uradalmi cseléd volt. Mellette volt
egy kis földje, melyen gazdálkodott. Testvérei az ország különböző részeire kerültek, egyesek eltűntek, mások a háborús időszakban szakadtak el a szülői háztól.
Utolsó gyermekként édesapjával
élt annak haláláig.
Évekig kereste a testvéreit.
Elmúlt tizenhat éves, amikor Budapestre költözött, ahol előbb
humanitárius munkát végzett
(adományokat csomagolt), majd
ápolóként dolgozott a Honvédkórházban. Szabadidejében szívesen
varrogatott, az jelentette számára

a kikapcsolódást. Budapesten ismerte meg férjét, Zoltánt, és 1955
júniusában fiúgyermekük született. 1956-ban Szegedre költözött
a férjével és gyermekével. Kihasználva a szenvedélye általi tudását, a ruhagyárban helyezkedett
el varrónőként. Majd az egészségügyben szerzett tapasztalatát
ötvözte a varrással, és egy segítő, jó szomszéddal megtalálta a
számára legmegfelelőbb munkát:
a szegedi gyógyászati segédeszközök gyárában dolgozott kötszerészként nyugdíjazásáig. Elmondása szerint nagyon sok sérült és
fogyatékos ember életminőségén
tudott segíteni, ami boldogsággal
töltötte el. Szerette a munkáját és
a munkahelyét is.
1975-ben elvesztette férjét,
negyvenhárom évesen özvegy

A 90 éves Kiss Zoltánné Irénke sok sérült és fogyatékos ember életminőségén tudott segíteni, ami boldogsággal töltötte el. Fotó: Szabó
Luca

lett, de sosem maradt magára.
1976-ban megszületett az első
unokája, majd 1980-ban a második is. Nyugdíjazása után idejének nagy részét a gyermeke
családja körében élte, ahol már
három dédunokája is született. A
koronavírus-járvány őt is a négy
fal közé kényszerítette. Azóta inkább családja látogatja és segíti.
Bár a hétköznapokban jól ellátja
magát, ha segítség kell, mindig
számíthat a fiára, a menyére és
az unokáira. Soha nincs egyedül.
Szerinte a hosszú élet titka, hogy
mindig meg kell őrizni a víg kedélyt, az optimista életszemléletet és a hitet.
Az önkormányzat nevében a
humán közszolgáltatási iroda munkatársa, Farkas Katalin köszöntötte Irénke nénit.
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Laci bácsi
szerint
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a
Dóm
téren
ren
nyugalom
50 métera
magasból
lehet megcsodálni a belvárost

ombat legvárt proga tökfarat a Szent
ol Doktor
ász, olimoki ezüstukrász vehették el
ját, egyedi
A hangulapcsolódást
kézműveskek vására
rnap estig
reskedő kíkézművekei mellett
ztáji finomkozhattak
oglalkozáprogramok
körhinta,
kocka, pójból kinyiztorony is.

an

k múlt héta Csillagok

dában egy
z újszegedi
uca

a hosszú élet titka

November 25-én gyulladnak fel az ünnepi fények és kezdődik el az év leghangulatosabb és talán legjobban várt
eseménye, a karácsonyi hetek ünnepi programsorozata.
Az óriáskerék január 8-áig forog a Dóm téren.

T

öbb helyszínen várják idén is az adventi időszakban a szegedieket és a városba látogató vendégeket. A
Dóm téren a kézművesek és
kereskedők kínálják portékáikat és adnak ajándékötleteket, de kaphatóak lesznek finom italok és ételek is.
Itt állítják fel a város óriási
adventi koszorúját is, amely-

nek gyertyáit közösen gyújtják meg vasárnaponként. Újdonság, hogy idén az óriáskerék is a Dóm térre került.
Zárt, hatszemélyes kabinokból, 50 méter magasból lehet megcsodálni az ünnepi
fényekben pompázó Szegedet. A kisebb korosztálynak
is lesznek programok, szalmalabirintus és óriási építőkockák várják őket. Pénte-

kenként tűzzsonglőr-bemutató varázsol egyedi hangulatot a Dóm térre.
Szeged város karácsonyfáját a Klauzál téren állítják
föl. A Dugonics téren várja az
érdeklődőket a fényszarvas
és a Mikulás szánja is. Az
adventi forgatagból nem hiányozhatnak a finomságok,
a forralt bor, a forró tea és
csoki, a sült gesztenye és a
kürtőskalács.

Jegyárak
az óriáskerékre

Felnőttjegy: 2500
forint
Gyermekjegy (2–
14 éves korig): 2000
Fia és menye rendszeresen látogatja Gábor Lászlót, így volt ez forint
a 90. születésnapján is.
Kedvezményes
Az ünnepeltet az önkormányzat nevében a Humán Közszolgáltatási Iroda munkatársa,
Farkas
jegy
(Csak
érvényes
Katalin köszöntötte. Laci bácsi 1932. október 30-án született, heten voltak testvérek. Édesveapja papucsos volt, így magától értetődően a szülei őt is suszternekdiákigazolvánnyal
taníttatták. Budapesten
igénybe):
2000
kovácsnak állt, ám ez a szakma nagyon nehéz volt számára, ezérthető
elvégzett
egy gépjárművezetői tanfolyamot. Az Építőipari Fuvarozó Vállalatnál, az ÉPFU-nálforint
dolgozott, majd a Belker
Csoportos
jegy
(4
Vállalatnál. 1968-ban Szegedre költözött, ahol a Gabonakutatónál, majd
a Magyar
Nemzeti
felnőtt részére):
9000 és
Banknál volt gépkocsivezető; 1988-ban ment nyugdíjba. Utána szívesen
kertészkedett,
forint és egy dédunokája
olykor fuvarozott. Két házasságából két gyermeke született, egy unokája
Családi
jegy (2 felvan. 23 éve él egyedül és gondoskodik magáról. Egy testvére él, aki szintén
Szegeden
lakik.
3 fő 14 év
alat-nem
Laci bácsi szerint hosszú életének titka, hogy mindig mindennel megnőtt
volt+elégedve,
soha
Kilátás az óriáskerékről.
Már érkezett
felülhetnek
az érdeklődők
a ahogytivolt.
gyermek
részére):fonidegeskedett,
minden életébe
dolgot
elfogadott úgy,
Egész életében
tos
volt
a nyugalom.
Fotó: Szabó
Dóm
tériszámára
óriáskerékre,
ami egészen
januárLuca
8-áig forog. Fotó:
9000 forint
Szabó Luca

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

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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Az eredeti tervek szerint
tart nyitva
a Tiszavirág Sportuszoda
Hetvenmillió forint központi támogatást kap Szeged
városa azért, hogy december 18-áig üzemeltesse a
Tiszavirág Sportuszodát. Az
önkormányzatnak eredetileg is ez volt a terve, erről
hozott határozatot a városi
közgyűlés.
– Természetesen a jelenlegi
helyzetben minden plusztámogatásnak örül Szeged város önkormányzata. Annak
ellenére is, hogy kicsit furcsálljuk, hogy a kormánynak
eszébe sem jut a közvilágítás
és a tömegközlekedés, valamint a bölcsődék, óvodák és
szociális intézmények fenntartására pénzt adni – mondta Kovács Tamás. A gazdasági alpolgármester közölte: az
önkormányzatnak megküldött, 70 millió forintról szóló
kormányzati támogatási szerződésben az áll, hogy 2022.
december 18-áig nyitva kell
tartania az önkormányzatnak
a Tiszavirág Sportuszodát.
Kovács Tamás hangsúlyozta:
Szeged városának eredetileg
is ez volt a terve. Erről döntött
októberi ülésén a közgyűlés.
– Az önkormányzatnak
küldött levelében arról tájékoztatott Schmidt Ádám

A 70 millió forintról szóló kormányzati támogatási szerződés szerint 2022. december 18-áig nyitva kell tartani a
Tiszavirág Sportuszodát. Archív fotó: Iványi Aurél
államtitkár, hogy még nem
döntöttek a 2023-as évre
vonatkozó támogatásról. Ennek megfelelően érvényben
marad az októberben hozott
közgyűlési határozat: 2022.
december 19-étől 2023.
március 3-áig zárva lesz a
Tiszavirág Sportuszoda, miután az Etelka sori sportlétesítmény üzemeltetése a
megemelkedett rezsiköltségek miatt jövőre havi 100
millió forintba kerül – hangsúlyozta a gazdasági alpolgármester.
Kovács Tamás felhívta arra a figyelmet, hogy az
Orbán-kabinet
kormányhatározatban kötelezte az
önkormányzatokat az ener-

giaköltségük 25 százalékos
csökkentésére. Ennek eleget
tett Szeged városa, elküldte
a kormánynak az erre vonatkozó intézkedési tervét.
A gazdasági alpolgármester nyomatékosította: miután
a 2023-as év támogatásáról
még nincsen szó, hatályban
marad az a közgyűlési határozat, ami szerint december
19-étől március 3-áig zárva
lesz a Tiszavirág Sportuszoda. Ugyanakkor február
3-ától lehetőség lesz a sportolásra az újszegedi városi
sportuszodában,
aminek
a fenntartása a felébe, 50
millió forintba kerül, mint a
Tiszavirág Sportuszoda üzemeltetése.
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Amerika felfedezésének évében kezdődött
a szegedi Landesberg-palota története
Hogyan került egy szefárd zsidó
család Spanyolországból Szegedre,
mit tett a Széchenyi térért Landesberg Mór? Kinek az osztálytársa
volt Szegeden a cementgyáros fia,
és mi köze a Landesberg-birodalomnak az egykori szocialista nagyvállalathoz, a Déléphez? Ezekre a
kérdésekre is választ kaptunk, mikor bejártuk a Landesberg-palotát.

ször adott helyet közösségi disznóvágásnak. A háznak még 1970-ben
is volt házmestere, és az utcai nagykapuhoz kizárólag neki volt kulcsa,
amit szigorúan este nyolckor zárt.
Ezt követően csak pénzért lehetett
(a lakóknak is) bejutni az épületbe.

SZ

Hitri Egon elmesélte még, hogy a
múlt század 60-as és 80-as évei között délutáni csendes pihenő volt
érvényben a házban, és ennek értelmében 14 és 16 óra között nem
szabadott zajt csapni. A rendszerváltás előtti évtizedekben tanácsi bérlakások lettek az itteni ingatlanok, de
szerencsére egyik lakást sem alakították át, így azok eredeti formájukat
őrizték meg.
Mára valamennyi lakás magántulajdonba került, és megtudtuk azt

ó szerint a pincétől a padlásig bejártuk az épületet, még ha nem
is ebben a sorrendben. Idegenvezetőnk a rendkívül felkészült Hitri Egon
volt. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium végzős diákja szüleivel ebben a házban lakik, így kötődése érthető. Az viszont nem magától értetődő, hogy állandó kiállítást rendezzen
be a lépcsőházban, mely a városképi jelentőségű épület történetét mutatja be.

Csendes pihenő

Hitri Egon fogadta az érdeklődőket a kovácsoltvas kapu előtt. Fotók: Szabó Luca
lezése 1910-ben kezdődött el, és
egy évvel később már átadták, a mai
építőiparnak is példát mutatva gyorsaságból.

Lakóházuk titkai
Tényleg mélységesen mély a múltnak kútja. Hitri Egon beszámolójából
kiderült, hogy Landesbergék története a középkori Spanyolországba nyúlik vissza. Itt élt a szefárd zsidó család, amikor 1492. március 31-én a
katolikus uralkodó pár, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella úgy rendelkezett: a zsidók választhatnak,
vagy áttérnek a keresztény vallásra, vagy el kell hagyniuk az országot.
Erre egy hónapjuk volt. Az ősök az
utóbbi mellett döntöttek. A későbbi
Landesberg család tagjai a lengyelországi Krakkóba költöztek, innen
a Bajorországban található Landesbergbe, innen a családnevük. Nem

ez volt a végállomás, mert a család
előbb Pozsonyba tette át székhelyét.
Innen az útjaik szétágaztak.
A család egyik része ott maradt,
egy másik része Nagyváradra került,
a város főrabbija is ebből a családból került ki. A család harmadik része Szegeden telepedett le; a mai
József Attila sugárút 8. szám alatti
palotát az 1854-ben született Landesberg Mór építtette. A ház kivite-

Egyvalamit leszögezhetünk: nem
végeztek elhamarkodott munkát az
építők, amit nemcsak az bizonyít,
hogy 111 éve áll az épület, hanem
az is, hogy a magas minőség visszaköszön szinte minden szegletéből.

Cementgyáros
Aszfalt- és cementgyárat alapított
Landesberg Mór 1880-ban. Nem
szorul magyarázatra, hogy építőanyagra ugyancsak szükség volt
a nagy árvíz utáni újjáépítés során
a városban. A nagylelkűség végigkísérte a gyorsan nagyvállalkozóvá
váló Landesberg helyi pályafutását.
A Széchenyi tér építéséhez térítésmentesen biztosította a városnak az
aszfaltot és a cementet. A cég első
központja a mai Aradi vértanúk terén
volt, innen költözött át a cég későbbi és végleges székhelyére, a Bocskai utcába.
De térjünk vissza a Landesberg-palotához. Az épületet Magyar
Ede tervezte – amint többek között
a Reök-palotát is –, de a befejezést
már nem érhette meg, mert a kivitelezés hónapjaiban öngyilkos lett.
Elképzeléseit a homlokzati kialakítást illetően változtatták (ezt Takács
János tervezte át), minden másban
érintetlenek maradtak tervei.

A végeredmény magáért beszél.
A befektetési céllal épített tizenkét
lakásos bérpalotában ezenkívül
három szolgálati lakást és két üzlethelyiséget helyeztek el. A magasföldszinten, az első és a második
emeleten négy-négy lakás található,
120 és 70 négyzetméteres nagyságú. Az építtető egyetlen lakást tartott
fenn családjának, az első emeleten
található háromszobásat. Ez valamivel nagyobb, mint a ház többi lakása,
127 négyzetméteres.
Landesberg Mórnak három gyereke született. Az elsőszülött Jenő,
akiből ügyvéd lett, Juhász Gyula középiskolai osztálytársa volt. Bizonyára fontos szerepet töltött be a költő
életében, ezt támasztja alá, hogy
tagja volt annak a szellemi elitnek,
amely Szegeden ünnepelte Juhász
Gyula költői indulásának huszonötödik évfordulóját. A szűk csapatban

Landesberg Mór másik fia, Sándor vitte tovább a céget apja 1919ben bekövetkezett halála után, és
az államosítás is az ő idejére esett,
amikor 1947–1948-ban az egykori,
Szegedet a későbbiekben alapjaiban meghatározó építőipari cég, a
Délép vette át a Landesberg család
cégének telephelyeit és vagyontárgyait.
A Landesberg családot Szeged
legtehetősebbjei között tartották
számon, vagyonuk a Holczer családéhoz volt mérhető. A családfő sokat
jótékonykodott. A Széchenyi tér építése mellett adakozott az új zsinagóga építésére, komoly összeget ajánlott fel Dankó Pista síremlékének
elkészítéséhez. Szokása volt az is,
hogy évente kétszáz szegény sorsú
gyerek téli ruhájáról gondoskodott a
szegedi szabadkőműves páholy tiszteletbeli tagja.

is, hogy a Kádár-rendszer idején is
döntő többségében értelmiségiek
lakták a Landesberg-palotát. A lépcsőházban található kiállítás egyik
darabja egy 1975-ból származó fotó,
amin a szegediek által tujának nevezett régi villamos robog el a ház előtt.
A városra nyíló vaskaput Kecskeméti Antal szegedi kovácsmester készítette, amelyen beléphetünk ebbe
a különleges házba. A lépcsőházban

Kiállítás a házban. Legfelül Landesberg Mór portréja.
olyan személyiségekkel, mint Móra
Ferenc, Kosztolányi Dezső és Babits
Mihály. Landesberg Jenő lakott apja
palotájában, de ő sem különösebben hosszú ideig.

A Landesberg-palota egyik bejárásán részt vett egy idős házaspár,
akik harminc évig éltek a bérpalotában. Elmondták, hogy a ház belső
udvara az 1950-es évek után több-

a személyzet nem közlekedhetett,
nekik ott volt a cselédlépcső. Nem
mellesleg, minden lakást cselédszoba egészített ki.
Bod Péter
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Megújult bölcsődével, korszerű idősklubbal
és geotermikus fűtéssel gazdagodott Új-Rókus
Folytatjuk a Mérlegen a képviselők című sorozatunkat, ez
alkalommal Új-Rókusra, Ménesi Imréhez látogattunk el. Választókörzetében – a Vértó, az SZVSE-pálya, valamint a Hunyadi téri Dózsa-pálya által határolt területen – a legtöbben
régről ismerik őt. Nem véletlen, hiszen 2002 óta egymás
után ötször választották meg egyéni képviselőnek az új-rókusiak, ebben rekorder a szegedi városatyák között.

E

gy főleg paneles városrész önkormányzati képviselője Ménesi
Imre a szegedi városi
közgyűlésben, így a feladatait is főként ez a körülmény határozza meg. A nagyobb beruházások mellett folyamatosan
fel kell újítani az elhasznált
járdákat és utakat, minél több
zöldterületet kell kialakítani,
és természetesen élhetőbbé, komfortosabbá kell tenni
a lakótelepeket. A városrész

A Búvár-tónál rendezett
családi napon Ménesi Imre
képviselő is beállt főzni.
egyik legnagyobb beruházása
a Siha közben valósult meg az
elmúlt időszakban: az itt található bölcsőde 37 éves panelépületéből csak a falak maradtak, minden mást kicseréltek.

Siha közi bölcsőde
A szegedi önkormányzat
bölcsődefelújítási program-

jában ez volt a hatodik intézmény, ami teljesen megújulhatott. Szeged egyik
legnagyobb, közel száz férőhelyes bölcsődéjének teljes
körű felújítására uniós forrásból 313 millió forintot fordított
a város, amelyet saját forrásból 31 millió forint önrésszel
egészített ki. A felújítás során
hőszigetelés és új vakolat
került a külső homlokzatra.
Korszerű nyílászárókra cserélték a régi ajtókat, ablakokat.
A fűtésrendszer is megújult:
modernizálták az elavult hőközpontot, kicserélték a csöveket és a radiátorokat. A lapos tető hő- és vízszigetelést
kapott, valamint napelemeket
szereltek rá. Az épületeken kívül és belül is korszerűsítették
az elektromos hálózatot és a
világítótesteket. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen, az előzetes számítások
szerint akár a kétharmadával
csökkenhet a bölcsőde energiafelhasználása. Ráadásul
az energia egy része megújuló forrásból származik, ezért
kevesebb üvegházhatású gáz
kerül a levegőbe, tisztábbá,
egészségesebbé válik a lakótelep.

Idősek klubja
Az országban Szegeden az
egyik legkorszerűbb az idősek nappali ellátó hálózata. A
város korszerűsítési programjában hat idősek klubja újult

Ménesi Imre (Összefogás Szegedért)
Körzete: Új-Rókus
Eredményei a ciklusban:
Siha közi bölcsőde felújítása;
Kossuth Lajos sugárúti idősklub rekonstrukciója;
Hétvezér utcai vízelvezető- és járdaépítés;
kutyafuttató létesítése a Búvár-tónál;
Vértói úti buszmegálló peronjának rekonstrukciója;
geotermikus fűtési rendszer kiépítése a
körzetben;
járdák javítása, virágosztás, előkertek szépítése,
védelme.

Új rendezvény volt idén, és egyből népszerű lett a Gasztro show.
meg az elmúlt években, ös�szesen 430 millió forintból. Az
egyik ilyen a körzetben található, a Kossuth Lajos sugárúton. Az intézmény évek óta
működik ezen a helyen, rendkívül népszerű a környéken
lakó nyugdíjasok körében, de
már megérett a felújításra.
A 63 millió forintos beruházás során a Kossuth Lajos
sugárúti klub új homlokzati
hőszigetelést kapott, korszerűsítették a fűtést, a világítást,
megújult a vizesblokk, és teljesen akadálymentesítették az
épületet. A tálalókonyha szintén teljesen megújult, ide új
konyhatechnikai eszközöket
szereztek be. A klubhelyiségbe új bútorokat, függönyöket
és szőnyegeket vásároltak. A
klub nemcsak találkozóhely,
hanem számos programot is
szerveznek az időseknek: sokat mennek kirándulni, előadásokat és más színes programokat is tartanak.

Geotermikus fejlesztés
A városrészt is érintette az
a nagyszabású geotermikus
fejlesztés, amely az elmúlt
években zajlott Szegeden. A
geotermikus rendszer teljes
kiépülése után a szegedi lesz
Európában a második legnagyobb ilyen fűtési rendszer
az izlandi Reykjavík után. Az
egyik legnagyobb szetávos
fűtőmű, a Fűtőmű utcai is
használja már a geotermikus
energiát. A környezetbarát
beruházás nyomán több ezer
rókusi lakást fűthetnek ma

már fenntartható módon, így
jobb, tisztább lett a városrész
levegője. Jelentősen keve-

élhetőbbé. Ezekre jó példa
többek között a Kukovetz
Nana utca 7–11. számú

körbekerített
kutyafuttató
is létesült, ahová padokat,
szemeteseket is kihelyeztek. Korábban szabálytalanul futtatták itt a kutyákat
az új-rókusiak; a létesítmény
átadása óta rendezett körülmények között tehetik ezt,
úgy, hogy az itt lakókat sem
zavarják.
– Új-Rókuson, akárcsak
a többi városrészben az
egyik legnagyobb gond a
parkolók hiánya. Bővíteni a
lehetőségeket csak a zöldterület rovására lehetne, ezt
pedig senki sem szeretné.
Úgy igyekeztük enyhíteni a
problémát, hogy felfestettük
a parkolóhelyeket, ha rendezettebben állítják le az itt lakók a járműveiket, több autónak jut hely – tette hozzá a
képviselő.

Modernizálták a Kossuth Lajos sugárúti idősek klubját.
sebb gázt használnak fel, és
a távfűtés miatt kibocsátott
szén-dioxid mennyisége a felére csökken.

Kutyafuttató, járdák,
parkolók
– Sok egyéb, apró változások, fejlesztések is történtek
a városrészben, amelyek az
itt lakóknak nagyon fontosak, hiszen a mindennapjaikat teszik komfortosabbá,

épületek előtt újjáépített
járda, vagy a Vértói úti buszmegálló peronjának teljes
rekonstrukciója. – Korábban, ha esett az eső, a sárban kellett várakozniuk az
utasoknak, ami nemcsak
kellemetlen, de balesetveszélyes is volt. Ezt az állapotot sikerült megszüntetni a
fejlesztéssel – mondta Ménesi Imre.
A Szatymazi utca végén, a Búvár-tónál tavaly új,

Hagyománnyá vált a Búvár-tónál a családi nap.

A képviselő minden évben
támogatja a Somogyi-könyvtár itteni fiókintézményét, valamint a körzetben működő
nyugdíjas-egyesületet és az
óvodát, iskolát, bölcsődét.

Új gasztrofesztivál
Hagyományosan négy közösségi rendezvényt is megszervez a képviselő és csapata
minden évben: a nőnapot, a
gyereknapot, az őszi családi
napot, valamint a Mikulás-napi ünnepséget. Idén először
pedig gasztrofesztivált is rendezett az itt élőknek, ahol főzőversenyen mérhették ös�sze szakácstudományukat az
új-rókusiak. Egyéni képviselői
munkája mellett pedig ebben
az önkormányzati ciklusban
a városi közgyűlés foglalkoztatási, szociális és sportbizottságát is vezeti.
Rafai Gábor
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Székely űrhajó és elhízott római patrícius
Stefanovits Péter felfogásában
Felülnézet címmel december 4-éig látható gazdag
életmű-kiállítás a Reök-palotában Stefanovits Péter
alkotásaiból a 75. születésnapja tiszteletére. A Munkácsy-díjas grafikus tárlatvezetést tartott a napokban az
érdeklődőknek.
– Legyünk tisztában azzal,
hogy a művész öncélúan dolgozik, senki más nem érdekel minket, aztán ha egy kép
másnak is megtetszik, pláne
pénzt is ad érte, az gyönyörű
– fogalmazott derűsen Stefanovits Péter az elmúlt ötven
évben készült munkáit megmutatva. A Székely űrhajóról például elárulta, egy fotóval indult. – Egy csíksomlyói
zarándoklat után az erdélyi
házigazdámnál hevertem az
ágyon, és mert a székelyek
nagyon szeretnek fúrni-farag-

Róma V.

Egy személy – egy könyv
A november 19-ei 14. Szegedi Képregényfesztivál tiszteletére a Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Nyíri
Péter díszítőfestő Mojzer Ákos – Mojzer Dávid – Rafai
Alexandra 18.48 című képregénysorozatát ajánlja. Nyíri
Péter végzettsége szerint festő és grafikus, és elkötelezett a kilencedik művészeti ág, a képregény iránt. A Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtár-klub képregényklubjában többször tartott már interaktív előadást.

Stefanovits Péter.
a szerkezetét, kinyomtattam,
mellétettem egynémely távoli csillagokat. Így született
az első székely űrhajó, nem
bosszantva ezzel az ezermester székelyeket, hiszen bizto-

Székely űrhajó.
ni, fából mindent megcsinálnak, fölöttem egy ilyen esztergált csillár lógott az alacsony
mennyezetről. Alulról nézve
teljesen úgy nézett ki, mint
egy játékrakéta. Lefotóztam,
számítógépen kicsit megbolondítottam, gazdagítottam

Szegeden divat
az olvasás!

san tudnának űrhajót is faragni.
A Hegyi beszéd című sorozatról a művész elmesélte,
hogy bibliai idézeteket ábrázol, és különleges technikával
készült, a hipó egyik erősebb
fajtájával, cloroxszal. – Ez
a képi világ a
vegyészet felől
indult. Ugyanis
valamikor,
apám nyomdokain vegyésznek
készültem, de
abban maradtunk, hogy mégsem leszek az,
ettől függetlenül
vegyipari középiskolában érettségiztem
papíripari szakon.
Szóval ezeket a
kompozíciókat
iparilag feketére
festett vásznakon alakítottam

ki úgy, hogy ahol kitakartam lázs technikával készült a
a felületet szöveggel vagy Róma sorozat. – Néha az
tárgyakkal, és utána lefújtam ember hosszasan gondolkocloroxszal, az kimarta a vász- dik egy ilyen sorozaton, az
nat, ahol hozzáfért, így ala- összetettségén, a lényegén,
kultak ki a világosabb árnya- de itt nem ez történt, ez egy
latok. Ennek a vegyszernek a alkalom szülte egyperces ötgondolata onnan jött, hogy a let volt. A nejem valamilyen
feleségem jelmeztervező, és darabhoz készített maszkoéppen olyan munkája volt, kat, nekem meg eszembe
amihez textilt kellett öregíteni, jutott, hogy felteszem, hozzá
elcsúfítani, ezért megspric- körbetekertem magam lepecelte fehérítővel. Ez a mará- dővel, mint egy elhízott római
sos technika hasonlít ahhoz, patrícius, különböző klassziahogy a rézkarcot készítettük kus és szokatlan tárgyakat
a főiskolán évtizedekkel ko- fogtam a kezembe, a felerábban.
ségem meg lefényképezett
– 1976-ban jött létre egy semleges háttér előtt.
ilyen technikával a Jelkép, Megnézve a képeket, láterre azért emlékszem, mert tam, hogy panoptikum vagy
az
iparművészeti
főiskola professzora akkor jött át a mi
intézményünkbe,
a Képzőművészeti
Főiskolára, mondván, szeretne a hallgatóktól munkákat
kiválasztani a VIT-re,
a Világifjúsági Találkozóra, ami Kubában lesz. A KISZ-szel
és a párttal egyeztetve visz a magyar
VIT-delegáció exkluzív ajándékokat. Hegyi beszéd.
Többek között az
én képemet is kiválasztották, síremléksorozat lehetne. Vasőt a legnagyobb meglepeté- dásztam a temetőkben patisemre végül el is vitték, csak nás síremlékeket, amiknek
azt a címet adták neki, hogy A a talapzatát lefotóztam, és
teher. Nyilván a munkásosz- számítógépen arra állítottam
tály nehéz életét ábrázolták a „szobrokat”, aztán különfévele, hisz az legalább olyan le háttereket is választottam
nehéz volt, mint Krisztusnak a mögéjük. Kiemeltem azokat,
keresztjét vinni – tette hozzá amik tetszettek, így állt össze
nevetve Stefanovits Péter.
a sorozat.
Egészen más, fotós kolDombai Tünde

„A sorozat, noha jobbára Magyarországon játszódik és valóban egy forradalmi mozgalom történetét meséli el, sőt olyan
szereplők is felbukkannak benne, mint Széchenyi István, valójában egyáltalán nem a mi negyvennyolcunkról szól. Egy
képzeletbeli világ képzeletbeli szabadságküzdelmét mesélik
el az alkotók” – írta róla a Könyvkultúra Magazin.
A képzeletünk magasba tud röppenni, ha csak egy pillanatra belegondolunk egy alternatív 19. századba. A 18.48
című képregény is ezt a világot hozza el nekünk. A történet
szerint egy
család kiüti a Habsburgokat,
és utána
a
többi
európai
hatalmat.
Beleül
a
kontinens
valamen�nyi trónjába, mert
birtokukba
kerül egy
energiaforrás, amivel
elsöprő
katonai
fölényre
tesznek
szert. Mire
a 18.48 című képregény története elkezdődik, minden zászló közepén a pók hordozta címer éktelenkedik.
Az 1848-as események eredeti története ismert: forradalmak, társadalmi változások és technológiai fejlődés. A
18.48 című képregényben megalkotott világot ugyanezekkel a címszavakkal lehetne leírni, mégis egy egyszerű ötlet,
egyszerű változtatás teszi izgalmassá a képregénybe átírt
történetet. Európa számára alkottak
egy közös ellenséget és elnyomó
A fejlődés
hatalmat, ami ellen „lehet láolyan ütemben
zadni”. Ellenállók, kémek
zajlik a panelek
igyekeznek úgy mozgatni a
között
megálmodott
fogaskerekeket, hogy abból
világban, melyet a valóforradalom legyen.
ságban csak a 20. száA fejlődés olyan ütemzadban élhetett meg
ben zajlik a panelek között
az emberiség.
megálmodott világban, melyet a valóságban csak a 20.
században élhetett meg az emberiség. Gépparipák robognak a lovin, és minierőművel hajtott
gyorsvonat suhan ki a Keleti pályaudvarról, miközben a talajhoz már nem sok köze van a szerelvénynek. Ami nekem
igazán tetszik benne, hogy a végtelenségig lehet bővíteni az
univerzumot. Rengeteg, egymástól független, mégis összekapcsolható lehetőség van benne.
Mojzer Ákos – Mojzer Dávid – Rafai Alexandra 18.48
című képregénysorozata kölcsönözhető a Somogyi-könyvtárból.

VÉLEMÉNY

Márpedig csodák nincsenek

B

e kell látnunk, Eu- írva – az infláció növekedé- őket a nyugati technológirópában sehol sem séhez, ami ma már hivatalo- ától, amin alapszik a nedrágultak
annyi- san húsz százalék fölött van, héziparuk, valamint az olajra az élelmiszerek, és várhatóan tovább növek- és gáziparuk.
mint hazánkban. Jómagam szik, még 2023 első feléAz is kérdés, mekkora
ezen nem is csodálkozom, ben is tartani fog. Közben bajban van Magyarország?
mert ha észrevette a ked- jött az orosz–ukrán háború, Mondható: óriási bajban
ves olvasó, Orbán sokszor ami adott egy újabb lökést van Magyarország. Miután
dicsekszik, hol ezzel, hol az- az inflációnak. A helyzet ja- vége lett a válságnak 2010zal, hogy Magyarország gaz- vítására kísérletek szület- ben, erős növekedés indult
dasága mily erős. Érdekes tek, nem sok eredménnyel, be (megjegyzendő: a Bajmódon más a világon nem inkább járulékos gondokat nai-kormánynak
köszönnagyon veszi ezt észre. Per- szültek. Például az árstopok hetően, mert egyenesbe
sze van egy olyan érzésem, torzítottak a piaci viszonyo- állította a gazdaság útját).
miniszterelnökünk szeret vil- kon, gátolták a szabadke- És ekkor kellett volna tarlogni a politika sűrűjében, reskedelmet.
talékokat képeznie Orbánde nem sikerül neki. Mindez
nak. Ehhez képest a magyar
azért történik, mert kormáállam akkor költekezett a
A magyar
nyunk elhibázott intézkelegtöbbet, amikor jól ment
állam
deklaráltan
dései fűtik az inflációs
a „beállított” gazdasákapitalizmust akart a
pszichózist. Gond pergunk. Ugyanis a Fidesz
rendszerváltozás
után,
sze akkor lett, amikor
természetesnek vette
végül ebből lett a vadkapiaz ársapkáktól, majd
az EU-tól származó maa júniusban kivetett
gas pénzjuttatásokat,
talizmus. Aztán kialakult a
kiskereskedelmi pótamiből nem takarékosNER, ahol az állam ismét
adótól besokallt kiskekodott, sokkal inkább
mindenre rátelepedett,
reskedők elkezdték egy
presztízsberuházásokra
monopóliumokat hoaz egyben áthárítani a váköltöttek,
és persze jobbzott létre.
sárlókra a nyakukba akaszra-balra a haveroknak, meg
tott terheket.
fűnek-fának is osztogatPersze ebben a felforduVégül is mit tett rosszul tak. Amikor pedig beütött a
lásban nem tanulták meg, az Orbán-rezsim? Első lépés- mennykő (a válság) a mahogy mi is az a pénz, és egy- ben leginkább azt szúrták el, gyar kormánynak 2022-ben,
általán mire jó a mani. A vá- ami lényege a kapitalizmus- a nagy tartozáson túl nem
lasz nem is olyan egyszerű, nak: nem definiálható az al- nagyon van semmije sem.
mint azt sokan hiszik. Avagy kalmazkodási képességük, De a legnagyobb probléma
miért nem működik a kapi- ami egyébiránt a kapitaliz- az, hogy hazánkban nem
talizmus Magyarországon? mus lényege. Mert általában látni olyan növekedési le– teszi fel a kérdést új köny- minden válság úgy oldódik hetőséget, ami kihúzná a
vében Kertész Balázs. Az meg, hogy a gazdaság át- gazdaságot a gödörből. Ez
már bizonyos, hogy a pénz alakul, alkalmazkodik. Ha pedig teljesen az Orbán-rea szabadpiac és a kereske- ez nem jön létre, előfordul- zsim sara, ami azzal jár,
delem nélkül értelmezhetet- hat, hogy a lakosság – akár hogy nem az nyert Magyarorlen, talán egy cetli, amiből nagyobb része is – populiz- szágon, aki innovatív és vervehetsz ezt meg azt, ha egy- musba süllyedhet. Koldus- senyképes, hanem aki politiáltalán kapható.
szegénységbe,
nyomorba kailag jól helyezkedik. Pedig
A pénz tehát az általános kerülnek, azaz tönkremen- a gazdaságot liberalizálni
egyenérték szerepét tartó- nek.
kéne, hogy ne csak politikai
san betöltő általános csereKertész Balázs szerint alapon lehessen sikereket
eszköz, lényegét legjobban gazdaságilag az EU – rövid elérni.
az általa betöltött funkciók- távon – evidens, hogy bajba
Ezek után, ha mégsem
kal (értékmérő, forgalmi esz- kerülhet, hosszabb távon jönne az uniós támogatás,
köz, felhalmozási, fizetési és viszont alkalmazkodási ké- forrás, akkor Magyarország
világpénz funkciókkal) jel- pessége alapján legtöbbször életszínvonala valahol a
lemezhetjük, nagyon leegy- nyerő lehet. Európának nem béka fenekén lesz található.
szerűsítve.
a szankciók fájnak, hanem
Nincs más hátra, meg
Magyarországon a gaz- az orosz bosszú. Ha Európa kell próbálni túlélni: ki takadaság nagy része az államtól fel is adna minden szank- rékoskodással, ki sok munfügg, leszámítva a multikat. ciót, Putyin kedvén múlna kával. Aki tud, spóroljon, de
A magyar állam deklaráltan az, hogy megnyitja-e a gáz- akinek nincs pénze, annak
kapitalizmust akart a rend- csapot, vagy sem. Oroszor- nehéz mit mondani.
szerváltozás után, végül eb- szágnak viszont fájni fognak
Mert csodák nincsenek!
ből lett a vadkapitalizmus. a szankciók, mert elvágták
Kutnyik Pál
Aztán kialakult a NER, ahol
az állam ismét mindenre ráTisztelt Olvasóink!
telepedett, monopóliumokat
hozott létre. A Covid alatt a
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észkeresletben előbb csökkerevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre. Olvasóink őszi hangulatokról kénés, majd aktivitás vette
szült nagyobb felbontású fotóit (legalább 300 ppi) is
kezdetét, következésképp
várjuk a szegeditukor@szegedvaros.hu e-mail-címen.
paralel igazodtak – ahogy
a nagykönyvben meg van
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Ezt is elintézte a Fidesz:
megszűnik a szegedi posták
többsége

A Takaréktár utcai is egyike a tizenkét bezárt postának.

K

inek mit intézett a kormánya, ugye?
A posták bezárása, főleg ilyen nagy
Nekünk például messzebbre kell számban, rendkívül felelőtlen döntés, és
majd menni télen, hogy befizessük jól mutatja a különbséget a kormány és az
a megemelt gázszámlát, és hos�- önkormányzatok politikája között. Az enerszabbak lesznek a sorok is az ablakoknál.
giaválság miatt a városok bezárni kényszeBezár tizenkét (!) szegedi kisposta, több rülnek több kulturális és sportlétesítményt
másik városrésszel együtt szolgáltatás nél- annak érdekében, hogy az alapvető szolkül marad például Gyálarét és egész Újsze- gáltatásokat fenn tudják tartani. A kormány
ged is. Ha jól számolom, így a városi posták meg épp az ellenkezőjét teszi, a postákat
több mint fele megszűnik. Bár azt állítják, ez bezárja, a spórolt pénzből meg folytatja a
csak ideiglenes, országosan több mint 360 milliárdos kampányát az Európai Unió ellen.
postát zárnak be, és felmondanak 300 dol- Így sáfárkodnak ők a mi pénzünkkel.
gozónak, az újranyitás idejéről pedig nincs
Ehhez képest a „hanyatló Nyugaton”
hír.
még mindig működik tisztességes postai
Ez egyrészt nagyon aggasztó, hiszen azt szolgáltatás. Sőt, a német posta (ami bizjelenti, hogy a magyar állam, tizentosan nem olyan „high-tech”, mint
két év „sikeres” jobboldali kora miénk!) Magyarországon
mányzás után, az alapvető
toboroz kézbesítőket 750
Van egyébként
szolgáltatásokat
sem
ezres kezdőfizetéssel. Ez
Szegednek egy fideképes biztosítani. Másmondjuk csak a harmaszes országgyűlési képrészt baromira felháboda Mihálffy Béla képviviselője, Mihálffy Béla, aki
rító, mert megint rajazért kapja a fizetését, hogy selői tiszteletdíjának,
tunk spórol a Fidesz,
ilyenkor kiálljon értünk. Meg de egy harmincéves
és kifejezetten azokon
tapasztalattal rendelvan egy pár helyi politikuaz idős embereken,
kező
mesterdiplomás
suk, aki felemelhetné a
akik rendszeresen vepedagógus
bérének
hangját. Mit csinálnak
szik igénybe a hagyomámeg a duplája.
helyette?
nyos postai szolgáltatásokat.
Tudom, hogy vannak,
Van egyébként Szegednek
akik szerint ez nem is olyan
egy fideszes országgyűlési képviselője,
nagy probléma, mert a posta már a
Mihálffy Béla, aki azért kapja a fizetését, múlté. Gondolom, ők azok, akik bevették
hogy ilyenkor kiálljon értünk. Meg van egy Orbán Viktor szövegét arról, hogy Magyarpár helyi politikusuk, aki felemelhetné a ország a világ ötödik „leginkább high-tech
hangját. Mit csinálnak helyette? Idióta vide- országa”. Persze ha a miniszterelnök járt
ókat forgatnak arról, hogy mennyire károsak volna mostanában postán, biztosan nem
az Orbán Viktor által is már nyolc alkalom- mondana ilyen sületlenségeket. Arra viszont
mal megszavazott, Oroszország elleni uniós kíváncsi lennék, hogy ha ebben a fejlett orszankciók. Mihálffy Béla parlamenti teljesít- szágban már nincs szükség annyi postahiménye pedig kimerül abban, hogy az ellen- vatalra, akkor miért olyan hosszú mindig a
zéket szidalmazza. Közben azokat az em- sor? És ha a felét bezárják, akkor mennyivel
bereket, akiknek a mandátumát és havi 2 lesz majd hosszabb? Feltételezem, hogy jemillió forintos fizetését köszönheti, cserben lentősen. Hát ezt intézte nekünk az Orbánhagyja. Mint oly sokszor, ezek a fideszesek kormány.
megint elárultak minket.
Nemes István
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Sportmix
JÓ SZEREPLÉS A GOKARTPÁLYÁN. Október végén rendezték meg a FIA Motorsport
Games gokartversenyt a Marseille melletti Le Castellet-ben.
A Nemzetközi Autósport Szövetség által indított sorozat
célja, hogy az eltérő kategóriák egy helyszínen lebonyolított
versenyeivel elérhető közelségbe hozza a nézők számára az
autósportot. Ez sikerült is, hisz
a három nap alatt tízezrek látogattak ki a pályára. A magyar válogatott nyolc kategóriában indult tizenegy versenyzővel. Közöttük volt a szegedi
gokartbajnok, Szabó Ádám, a
Benex Motorsport/Ralf Schumacher Kart versenyzője, csapattársával, Horn Lillával. Az
első napon kimagaslóan teljesítettek, és továbbjutottak a
legjobb 16 közé. A nyolcaddöntőben a spanyolok ellen már
sok hibát hoztak a futamok, de
még így is sikerült bejutni a világ legjobb nyolc csapata közé.
Az elődöntőbe kerülésért a tapasztalt és a leggyorsabbnak
tartott német válogatottal kerültek szembe. Csak tökéletes
teljesítmény lett volna elegendő a továbbjutáshoz, ami nem
sikerült, mind Ádám, mind Lilla
hibázott futamában. Ez azért
bosszantó, mert a bója elütéséért járó büntetések nélkül
jobb időt futottak, mint a későbbi végső győztes németek,
azonban a kiváló tempó nem
elég a pontosság nélkül. Ennek ellenére a magyar válogatottból a második legjobb eredményt érték el az összetett hatodik helyezéssel, ami az előzetes várakozásokat felülmúlta.
Bebizonyították, hogy nemzetközi mezőnyben is megállják
a helyüket. A francia hétvégével véget ért a Szabó testvérek
idei szezonja, és egyúttal elkezdődött a felkészülés a 2023-as
versenyekre.
VEZETI A RANGLISTÁT. A
jelentős nagymedencés úszóversenyek 2022-re már véget
értek, így biztosan elmondhatjuk, hogy az idei korosztályos
Európa-ranglistán a Szegedi
Úszó Egylet sportolója, Pádár
Nikolett az élen zár kedvenc
távján – hívta fel erre a figyelmet az UtánpótlásSport oldala.
Kétszáz méteres gyorsúszásban áll az élen a szegedi tehetség, aki már több mint egy éve
uralja ezt a számot korosztályában. Akkor a római ifjúsági
Eb-n győzött még serdülőkorúként nagy meglepetésre, azóta
pedig rendre ő az első számú
esélyes a versenyeken.

Sérülések is nehezítik a Pick dolgát
Az első siker meglett a BL-ben, de sok örömre nincs oka a szegedieknek
A Pick Szeged előbb 30–
23-ra legyőzte az Elverumot hazai pályán, majd
a múlt héten 37–30-ra
kikapott a lengyel Lomza
Vive Kielce otthonában a
férfi kézilabda Bajnokok
Ligája csoportkörében. Az
amúgy is gödörben lévő
csapat dolgát sérülések
nehezítik.

A

Kielce
elleni
BL-meccsen Mikler Roland, Bánhidi Bence, Sebastian Frimmel és Luka
Stepancic hiányzott sérülés miatt. A gárda amúgy is
nehéz helyzetben van, hiszen hat forduló alatt csak
egyszer nyert a BL-ben, ám
a tartalékos keret tovább
nehezíti a dolgukat. Mikler
térdfájdalmak, a csapatkapitány Bánhidi kézsérülés,
Frimmel talp- és sarokfáj-

A szegediek szereplése Sostaric arcáról is leolvasható. Fotó: Pick Szeged
dalmak, Stepancic pedig
makacs Achilles-ín-sérülés
miatt maradt ki a keretből,

Blonz távozik
A 2021-ben nagy reményekkel szerződtetett norvég
szélső, Alexander Blonz egy norvég lapnak elárulta, jövőre távozik a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatától.
Az Ostlendingen.no portálnak úgy fogalmazott, abban
mindkét fél egyetértett, hogy el kell válniuk, így a nyártól nem lesz szerződése Szegeden, ám azt egyelőre
nem tudja, hol folytatja.

mindannyian hetek óta hiányoznak.
Ami a lengyelországi
meccset illeti, a hazaiaknál
Szymon Sicko és Arkadiusz
Moryto hét-hét gólt lőtt,
Andreas Wolff 11 védést
mutatott be. A túloldalon
Miguel Martins és Imanol
Garciandía öt-öt találattal,
Mirko Alilovic kilenc védéssel zárt. A két csapat 11.
egymás elleni tétmérkőzésén a lengyelek immár ki-

lencedik alkalommal győztek.
– Megérdemelte a sikert a Kielce, remekül játszottak. A sok sérültünk is
megnehezítette a dolgunkat, így nem tudtunk lépést
tartani velük. Sajnos sok
labdát adtunk el, a védekezésünk általánosságban
nézve sem volt megfelelő.
Most fejlődnünk és tanulnunk kell. Tudom, hogy nehéz, de muszáj dolgoznunk

tovább, meg kell várni a sérültek visszatérését, majd
el kell kezdeni egyre jobban
és jobban teljesíteni – idézte Juan Carlos Pastor szegedi vezetőedzőt a Kielce
honlapja.
Az egy győzelemmel
és öt vereséggel csoportja hetedik helyén álló Pick
legközelebb
november
23-án a hatodik helyet elfoglaló szlovén Celjét fogadja.

Révész Ádám: Nagyon kerek az egész
A szegedi kosárlabdázó jól teljesít a Szolnoki Olajbányásznál
A Nemzeti Sportnak adott
interjút a Szolnoki Olajbányász nyáron igazolt
centere, Révész Ádám. A
szegedi kosaras jó formában van, míg csapata hat
meccsen aratott öt sikerrel
a második a tabellán – a
sikerek okát el is árulta a
játékos.
– A vezetőség és a szakmai
stáb is remek munkát végzett, jó szellemiségű légiósok érkeztek, akik a csapat
teljesítményét előrébb valónak tartják a saját érdekeiknél, ez a legfontosabb.
Nagyszerű a hangulat az öltözőben, egy célért küzdünk,
senki nem akarja jó statisztikával eladni magát, mindannyian a minél jobb eredményre törekszünk, mindig a

következő meccs megnyerésére koncentrálunk. Nagyon

letisztult a játékunk, mindenki tudja, hol a helye, mi a sze-

repe, és igyekszik azt a legjobban végrehajtani. Sokkal

Révész Ádámnak eddig megérte Szolnokra szerződnie. Fotó: Szolnoki Olajbányász/Bugány János

jobban tudok rendszerben
játszani, ahol nincs egyénieskedés és streetballszerű
kosárlabda, szóval jól érzem
magam Szolnokon, a csapattársaim játékintelligenciája
magas, ha jól helyezkedem,
megtalálnak, és ha nálam
van a labda, tudom, hogy valaki felbukkan és megjátszható lesz – nagyon kerek az
egész – mondta a Szedeák
nevelése, majd szót ejtett a
vezetőedzőről, Gasper Potocnikról is.
– A legjobb edző, akivel
valaha együtt dolgoztam. Sokat dolgozunk az edzéseken,
megköveteli a kemény munkát, de ez eddig tökéletesen
kamatozik a meccseinken,
van eredménye, bízom benne, hogy így lesz a továbbiakban is – jelentette ki.

TARKABARKA
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT október 28án: Kovács László
Péter és Deák Judit,
Pataki Roland Gyula és Linder Barbara; október 29-én:
Pap Gábor Attila és
Szabó-Nagy Anita
Mária, Czapák Péter és Sikala Judit,
Pónusz Krisztián és
Sarnyai Kata.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
párás, ködös, hűvös idő
November November November November November November November
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Közepesen
felhős

Köd,
pára

Köd,
pára

Köd,
pára

Köd

Erősen
felhős

Felhős

14/3
Jónás,
Tihamér

13/4
Szilvia,
Szaniszló

11/4
Alíz,
Vanda

11/4
Albert,
Lipót

10/4
Ödön,
Margit

9/3
Hortenzia,
Gergely

9/3
Jenő,
Pető

GRATULÁLUNK!

NOVEMBER 16., SZERDA
Ménesi Imre: 16.00 (Kossuth L. sgt. 115., Idősek
Klubja)
Dr. Binszki József: 17.00
(Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Tisza L. krt.
6–8.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:

Képviselői
fogadóóra

14.00 – 16.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@
szeged.eu címen.)
NOVEMBER 19., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)

Szeretne két belépőt nyerni Stefanovits Péter Felülnézet című kiállítására, mely a REÖK-ben látható december 4-éig? 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 16. 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: Az öreg Tisza felett az örök élet csillaga remeg. A nyertes: Ancsányi Kitti. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A borongós őszi idő nyomasztó hatással lehet
önre, a hangulata is leginkább ezt tükrözi a napokban.
Próbálja meg meglátni a szépet,
a mindennapok apró örömeit!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Túl sok mindent szeretne
egyszerre csinálni, viszont
ez azzal jár, hogy semmire
sem tud teljes figyelemmel
koncentrálni. Próbáljon meg
mindig csak az aktuális
feladatával foglalkozni!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Meglehetősen
feszült
hangulat uralkodhat el
a munkahelyén, és ez a
mindennapjai hangulatára
is rányomhatja a bélyegét.
Ezzel a kihívással csak kellő
türelemmel birkózhat meg!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Nagyon sok minden történt az utóbbi időszakban,
ezért is van az, hogy úgy
érzi, nagyon elfáradt. Próbáljon
meg lassítani, hogy végre
rendezni tudja a gondolatait, és
önmagára is figyelni tudjon!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII.
22.)
Sikeres
időszaknak nézhet elébe
a munkája terén és a
karrierje szempontjából, ha
figyel arra, hogy a mindennapok
monotóniája ne homályosítsa
el ön előtt a céljait. Ugyanakkor
döntéseit ne hamarkodja el!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Itt az ideje, hogy
komolyabb erőfeszítéseket tegyen a munkáját
illetően, mert különben
elkerülhetik a sikerek! Bár
ez nagyobb időráfordítást
igényelhet, de hosszabb távon
mindenképpen hasznosnak fog
bizonyulni.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Most minden szakmai tudására szüksége
lesz, mert olyan feladatot
kaphat a munkahelyén,
amely komoly akadályokat
állíthat ön elé. Azonban kellő
önbizalommal és kreativitással
jól jöhet ki a szituációból!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) A mostani
időszak kedvez a nagy
elhatározásoknak, könnyedén belevághat nagyobb
projektekbe is, hiszen a kreatív
energiák csak úgy áradnak
önből. Döntéseit illetően legyen
mindig kellően megfontolt!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Nagyon tevékeny
időszakot él meg, és távlati
tervei is kialakulóban
vannak. Mielőtt a karrierjével kapcsolatban nagyobb elhatározásra jutna, jól gondolja át a
lehetségeket, ne hamarkodjon
el semmit!
BAK (XII. 22–I. 20.)
A munkahelyén szakmai
elismerésben részesülhet, ami növelheti az
önbizalmát. Ugyanakkor a
közérzetére sokféle konfliktus
rányomhatja a bélyegét, ezért
próbáljon jobban odafigyelni a
testi és a lelki feltöltődésre!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Kicsit kaotikusnak érezheti a dolgokat maga
körül, és emiatt megcsappanhat az önbizalma is.
Foglalkozzon többet saját magával, hogy újra megtalálhassa
a helyét és a céljait a világban!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Munkatársai több fontos
kérdésben is kikérhetik
a véleményét, ez pedig
azzal jár, hogy nagyobb
felelősséget kell vállalnia.
Ugyanakkor ne hagyja, hogy
kihasználják!

Szeged régen
A SELLŐHÁZ 1964BEN. Nemrég a Palánkban található Hild-kaput
mutattuk, most pár lépést tettünk képzeletben, és a Tisza-part felől nézzük meg a Sellőházat. Az Ybl-díjas építész, Borvendég Béla és
Szabó Ferenc által tervezett, halványkék majolikával borított épület
1961-ben készült el. A
Tisza-parti homlokzatára
1961 májusában helyezték el a vörösréz lemezből készült, sellőt ábrázoló domborművet. Tóth
Attila művészeti szakíró
leírásából tudjuk, hogy
az alkotója Makrisz Agamemnon
Kossuth-díjas, görög származású
magyar szobrász volt.
A domborművet szinte lopakodva rakták fel
a helyére, mert két évvel korábban a művész
szekszárdi tanácsköztársasági emlékműve ízlésháborút váltott ki. A szegedi sellő az akkori idők
merész alkotása volt
ugyan, de időtállónak
bizonyult, és a Sellőház
az egyik jellegzetes hel�lyé vált Szegeden. Fotó:
Fortepan/Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ

Pintyőke Cirkusz, szecessziós ékkövek és Anyajegy
A programokról minden egy helyen,
a szeged.hu-n a Programok pont
alatt megtalálható.
PINTYŐKE CIRKUSZ, VILÁGSZÁM!
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: november 13., 15., 16.,
17., 18., 22.

Csukás István meséje alapján színpadra írta Szabó Attila. 4 éves kortól
ajánlott.
ALSÓVÁROSI OROMDÍSZEK
Időpont: november 18., péntek, 9 és
14 óra

Találkozó: Alsóvárosi Napsugaras
Tájház
A másfél órás kultúrséta regisztrációhoz kötött és részvételi díjas.
Telefon: +36-30/501-2822, e-mail:
szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.
com.
A SZEGEDI SZECESSZIÓ ÉKKÖVEI AZ ÖREG HÖLGYTŐL A SZÉCHENYI TÉRIG
Időpont: november 19., szombat, 10
óra
Találkozó: Tourinform Iroda
A kétórás séta regisztrációhoz kötött
és részvételi díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690, 488-699; e-mail: szeged@tourinform.hu.
ANYAJEGY
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: november 21., hétfő, 19
óra
A KL Színház vendégjátéka felnőtteknek.

egyetlen munkájára is rálicitálhassanak. Egy volt közülük az előrelátó
dán üzletember, Wilhelm Hansen, a
film az ő történetét meséli el.
MŰVÉSZI ANATÓMIÁK
Időpont: november 30-áig
Helyszín: Somogyi-könyvtár
A kiállítás régi és ritka orvostudományi könyveket, anatómiai atlaszokat
és a művészeti szakkönyvtár látványos köteteit mutatja be.
EXHIBITION ON SCREEN: DELACROIX-TÓL GAUGUINIG
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: november 20., vasárnap,
16 óra
Sok évtizeden át senkinek sem kellettek az impresszionista festmények, a Monet, Degas vagy Renoir
kaliberű alkotók megélhetési gondokkal küzdöttek. Aztán felnőtt egy
új műgyűjtő nemzedék, melynek
tagjai hamarosan kezüket-lábukat
törték, hogy a radikális művészek

LIND ERIKA KIÁLLÍTÁSA
Időpont: december végéig
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, I. emelet

