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A szegedi Antavo világsikere Ötven éve iparos Szénási Róbert 2027-ben vb-t rendeznének a Maty-éren

4. 10.

Díszdiplomásokat köszöntöttek

3. 6.

Szeged tiltakozik kilenc postájának bezárása ellen
Több ezer aláírást gyűjtöttek össze az Összefogás képviselői

Halad a felújítás, változik  
a forgalmi rend a Budapesti körúton

Mérlegen  
a képviselők

Molnár Zoltán önkormányzati és Szabó Sándor ország- 
gyűlési képviselő a Kodály téri KRESZ-tanpályánál. Fotó: 
Iványi Aurél 

A 
Mérlegen a képviselők című sorozatunkban ez al-
kalommal az Északi városrészbe, Molnár Zoltán 
választókörzetébe látogattunk el. A képviselő el-
mondta, hogy a környezetvédelem elkötelezett hí-

veként azért dolgozik, hogy a választókerülete minél tisztább 
és otthonosabb legyen. Két éve adták át a felújított Cső Utcai 
Óvodát, a Kodály téren egy 570 négyzetméteres KRESZ-tan-
pályát alakítottak ki, melyen a különböző közlekedési szituá-
ciókat gyakorolhatják a gyerekek – sorolta a képviselő.

Cikkünk a 7. oldalon

Több ezer aláírást gyűjtöttek össze 
az Összefogás képviselői Szegeden 
a kisposták bezárása ellen lapzár-
tánkig. Az aláírásokat eljuttatják a 
posta vezetésének. 

A 
kormány 366 postát zára- 
tott be a kötelező energia- 
spórolás miatt november 
12-én. Szegeden a 19-ből 

12-t érint az intézkedés; emiatt pos-
ta nélkül maradt Fölsőváros, az Észa-
ki városrész, Rókus, Tarján, Makkos-
ház, Petőfitelep, Tápé, Alsóváros és 
Újszeged. Urbán Tamás, Fölsőváros 
momentumos önkormányzati képvi-
selője a tiltakozó akció indításakor 
azt mondta: amellett, hogy a döntés 
rendkívül kapkodó és átgondolatlan, 
átpolitizált is. Míg a kormányköze-
li Kecskeméten hat, a szintén fide-
szes Győrben pedig öt postára kerül 
lakat, addig Szegeden a posták hat-

van százalékára. Az MSZP, a Párbe-
széd, a DK és a Jobbik is csatlako-
zott a tiltakozáshoz. 

Botka László polgármester a Fa-
cebookon azt írta: „Aláírásgyűjtést 

indítunk, a szegedi posták védelmé-
ben. Ne a szegediekkel fizettessék 
meg a Fidesz elhibázott gazdaság-
politikájának az árát. Ne zárják be 
a postákat! Ne kelljen több tízezer 

szegedinek többet utaznia ahhoz, 
hogy postai ügyét el tudja intézni! 
Ne kelljen a Fidesz hazugsága miatt 
minden szegedinek hosszabb ide-
ig sorban állnia. Tartsa be a Fidesz 

az ígéretét!” A polgármester szerint 
e döntésével a Fidesz „több tízezer 
szegedinek okozna nagy bosszúsá-
got azzal, hogy az otthonukhoz leg-
közelebbi postát bezárja”. 

Tusz Ferenc, a Kézbesítők Szak-
szervezetének vezetője szkeptiku-
san nyilatkozott a Klubrádiónak a 
postabezárásokról. Nehezen elfo-
gadható, hiszen „olyanoknak teszik 
lehetetlenné az életét, akiknek már 
a 200-300 méterre lévő posta meg-
közelítése is nehezen ment, nem-
hogy több kilométerre kelljen utaz-
niuk, hogy elintézzék az ügyeiket”. 
Hozzátette, nehezen hiszi, hogy 
jövő márciusban teljesen visszaál-
lítják az összes postahivatal műkö-
dését. Ezt az is alátámasztja, hogy 
a posta nem jelölte meg a bezárás 
határidejét. 

Szabó Sándor parlamenti  
felszólalása a 2. oldalon

A nyitva maradó nagyposta előtt is gyűjtötték az aláírásokat. Fotó: Szabó Luca

A 
hétvégén – az idő-
járástól függően –
elkészül a Buda-
pesti körút felújítá-

sa az Űrhajós utca és a Jó-
zsef Attila sugárút között, a 
külső sávokon – tájékozta-
tott a helyszínen Mészáros 
Tamás, a körzet önkormány-
zati képviselője. Változik a 
forgalmi rend; a kivitelező 
elkezdi felbontani a belső 
sávokat, ezért azokat lezár-
ják. A József Attila sugárút-
ról jobbra a Budapesti kör-
útra továbbra sem lehet le-
kanyarodni. A Csillag tér irá-
nyából be lehet már hajtani 
a körútról az Űrhajós utcá-
ba, így ott visszaáll az ere-
deti egyirányú közlekedés. 
Kifelé az Űrhajós utcából 

átmenetileg csak jobbra le-
het kikanyarodni a körútra. 
A Budapesti körútról jobbra 
lehet fordulni a 47-es útra. 
Az útszűkület miatt a bu-

szok egyelőre az ideiglenes 
megállóikban állnak meg 
a csomópont túloldalán, a 
Makkosházi körúton. A Bu-
dapesti körútról átmeneti-

leg megszűnik a balra for-
dulási lehetőség a belváros 
felé. Az útfelújítás időjárás-
tól függően november végé-
ig, december elejéig tart. 
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Szabó Sándor a parlamentben beszélt  
a postabezárásokról

Az elmúlt két évben 24 milliárd 300 millió forint volt a Magyar Posta nyeresége 

– A Magyar Posta beszámo-
lója szerint 2020-ban 9,5 
milliárd, 2021-ben 14,8 mil-
liárd forint nyereséggel zár-
tak, így érthetetlenek Orbán 
Viktor miniszterelnök szavai, 
miszerint a Magyar Posta 
veszteséges lenne. Ráadá-
sul az Európai Unió engedé-
lyezi a postai szolgáltatások 
méltánytalan többletterhe-
inek állami finanszírozását 
– mondta Szabó Sándor, az 
MSZP szegedi országgyűlési 
képviselője az országgyűlés-
ben. Szabó Sándor egy fon-
tos adatot is közölt: a 2023-

as költségvetési tervben 5,6 
milliárd forintot különítettek 
el ilyen célra, tehát érthe-
tetlen, miért kellene bezárni 
366 postát és elküldeni 300 
dolgozót.

Szabó Sándor szerint el-
fogadhatatlan, hogy postá-
kat zárjanak be, ez súlyos kö-
vetkezményekkel jár majd, 
hiszen 5-6 ezer fős települé-
sek és településrészek ma-
radnak postai szolgáltatás 
nélkül. Az Orbán-kormány 
vidéki nagyvárosokhoz való 
viszonyát mutatja, hogy a 
megyeszékhelyeken a pos-

ták kétharmadát bezárják.
– Szegeden olyan város-

részekben, mint Tápén vagy 

Petőfitelepen, amelyek 5-6 
ezer fős településrészek, te-
hát magyarországi viszony-

latban már kisebb város-
nak felelnek meg, bezárják 
a postát – mondta Szabó 

Sándor, majd bemutatta az 
egyik legextrémebb példát 
a postabezárásokkal kap-
csolatosan Szegeden. Bezá-
rásra ítélték az egyik olyan 
lakótelepi postát is, a Csaba 
utcait, amely a Magyar Posta 
saját, néhány éve felújított, 
modernizált épülete, a rezsi-
je alacsony, ráadásul oktató-
postaként is működik.

A postabezárás újabb 
kormányzati megszorítás, 
országosan sok százezer, 
Szegeden pedig több tízezer 
embert érint. Nekik kilomé-
tereket kell majd utazniuk 
ahhoz, hogy csekket fizes-
senek be, levelet, csomagot 
adjanak föl. Sokan közülük 
idős emberek – vázolta a 
helyzetet a szegedi ország- 
gyűlési képviselő.

Tárgyalni hívta a kormány a peda-
gógusok képviselőit, de Maruzsa 
Zoltán köznevelési államtitkártól 
üres kézzel távoztak a tanárok. 
Sokadszor.

A 
Pedagógusok Demok-
ratikus Szakszervezete 
(PDSZ) és a Pedagógusok 
Szakszervezete (PSZ) kép-

viselői 45 százalékos béremelés-kö-
veteléssel érkeztek a tárgyalásra, 
ezenkívül a kötelező óraszámok visz-
szaállítását és a helyettesítések kifi-
zetését kérték. Az egyeztetés után a 
szakszervezetek azt mondták, hogy 
idén nemhogy negyvenöt százalék, 
de semennyi béremelés sem lesz, 
majd csak a jövő évben. Az érdek-
képviseletek kitartottak amellett, 
hogy november 18-ára országos 
sztrájkot szerveznek, és több civil-
szervezet élőláncot hirdetett arra a 
napra. Egy nappal korábbra, 17-ére 
a szegedi tanárok hirdettek akciót, 
országos tüntetés pedig 26-án lesz 
Budapesten, a Kossuth téren.

116 természettudományos és in-
formatikai területeken dolgozó sze-

gedi egyetemi oktató és kutató tett 
közös nyilatkozatot, nyilvánosan szo-
lidaritást vállalva a közoktatás sze-
replőivel, támogatva követeléseiket. 
A nyilatkozatot az oktatók juttatták el 
a szeged.hu-hoz. Az aláírók kifejezik 
egyetértésüket az MTA Közoktatási 
Elnöki Bizottsága által közzétett, a 
helyzet lehetséges megoldásait is 
tartalmazó összegzéssel.

A nyilatkozók külön szót emel-
nek a természettudományos tan-
tárgyak oktatásának helyzetéért, 
melyet különösen elkeserítő álla-
potban lévőnek látnak, és melynek 
negatív hatásait meglátásuk sze-
rint mind a felsőoktatásban, mind 
a munkaerőpiacon egyre erőtelje-
sebben érezni lehet.

Hangsúlyozzák: a közoktatás e 
szegmensének mielőbbi, az érin-
tett szakmai szervezetek bevoná-
sával és véleményük figyelembe-
vételével történő helyzetrendezése 
ezért szintén égető fontosságú. Jól 
és stabilan működő közoktatás 
nélkül nincs sikeresen működő fel-
sőoktatás, nincs sikeresen műkö-
dő ország, nincs jövő.

A kormány  
megint átverte  

a pedagógusokat
116 szegedi egyetemi oktató nyilatkozata

Az egész EU-ban  
nálunk drágulnak legjobban 

az élelmiszerek

A 
hatósági áras élelmiszerek köre kettővel bő-
vült: a tojás és az étkezési burgonya lett ár- 
stopos november 14-étől, a liszt, a naprafor-
góolaj, a sertéshús, a csirkehús, a 2,8 szá-

zalékos tej és kristálycukor mellett. Az árstopok az év 
végéig lesznek érvényben, esetleges meghosszabbítá-
sukról a kormány decemberben dönthet. Hiába terjesz-
ti ki a kormány egyre több alapcikkre az árstopot, so-
kan kapnak sokkot hetente a bevásárlókosaruk fölött, 
látva, mennyit drágult már megint minden. A kormány 
a szankciós inflációra hivatkozik, de ez nem magyará-
zat arra, miért drágulnak nálunk a legjobban az élelmi-
szerek az egész Európai Unióban. A Telexnek nyilatkozó 
elemzők értékeléséből az derült ki, hogy a forint elér-
téktelenedése, a magyar élelmiszer-ipari cégek gyenge 
teljesítménye és a kormányzati intézkedések mind hoz-
záteszik a magukét ehhez az áldatlan állapothoz.

40% 
a magyar ételinfláció

Mindennél beszédesebbek azonban a számok. A ta-
valyihoz képest a drágulás uniós átlaga 15,8 százalék, 
míg Magyarországon 40 százalék volt az élelmiszerek-
nél. Ezzel a magyar árnövekedés messze veri az összes 
uniós országban mért élelmiszer-drágulást. Utánunk a 
sorban Litvánia következik, 29,5 százalékkal.

Egy év alatt drágábbak lettek 

a tejtermékek 75 százalékkal,

a péksütemények 55 százalékkal,

a tojás 88 százalékkal,

a kenyér 82 százalékkal,

a sajt 75 százalékkal,

a vaj 72 százalékkal,

a száraztészta 59 százalékkal,

a margarin 58 százalékkal,

a háztartási energia átlagosan 

64 százalékkal,

a vezetékes gáz 121 százalékkal,

a tűzifa 58 százalékkal,

a palackos gáz 51 százalékkal.

A Magyar Posta 210 településen 366 hivatalt bezárt no-
vember 12-én, és 300 dolgozóját küldte el. Szegeden 19 
postából 12-t zártak be, így teljes városrészek maradtak 
posta nélkül, Petőfiteleptől Tápén, Makkosházon és Tarjá-
non át Alsóvárosig. 
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Kávé, ebéd, 
vacsora 

alán mire ezek a sorok eljutnak a szegedi olva-
sókhoz, többet tudunk arról, mi volna az a türk 
vízió, amelynek megvalósítására Orbán Viktor vál-
lalkozott a nevünkben Szamarkand történelmi  

városában. 
Amennyit a híradásokból e pillanatban kisilabizálhatunk, 

az annyi, hogy folytatódik a keleti nyitás, ami egyébként eddig 
nem hozott számottevő eredményeket, legalábbis, ha nem a 
klientúrák gazdagodását és a külügyminiszter által repült ki-
lométereket, hanem a kereskedelmi kapcsolatok fejlődését 
vesszük alapul. Természetesen a kelet–nyugati kapcsolatok 
erősítése jó ötlet, de ne legyen kétsége senkinek afelől, hogy 
számos különféle elrendeződésű országcsoport igyekszik a 
kínálkozó lehetőségeket kihasználni, és ezek közül a jelen-
tősebbekben mi sajnos nem vagyunk benne. 

A Türk Tanáccsal folytatott együttműködésben legújab-
ban az aszályelhárítási kutatóközpont székhelyét sikerült 
magunkhoz ragadnunk, olyan országként, amelyet egyre 
inkább sújt a szárazság, és amelynek a kormánya ennek 
megelőzéséért nagyjából-egészében semmit sem tett. Ma-
gyarország rendre inkább hátráltatja az európai uniós klí-
ma-együttműködést (is), aminek pedig pontosan az is lenne 
a célja, hogy ne menjenek tönkre a mezőgazdasági terüle-
tek az egyre súlyosabb éghajlatváltozás következtében. 

Az üzbegisztáni látogatás előzményeként Orbán külön 
is találkozott a török elnökkel, akivel hadiipari együttműkö-
désben állapodott meg – Törökország legalább ugyanan-
nak a katonai szövetségnek a tagja, mint mi –; ez a terü-
let azóta fontos a kormány és klientúrája számára, mióta 
a hadiiparban rejlő pénzkereseti lehetőségeket felfedezték. 
Ugyancsak Szamarkand előtt Szijjártó Péter nemcsak a 
Maldív-szigetekre repült el életbevágóan fontos diplomá-
ciai látogatásra, hanem a Roszatom vezetőjét is biztosítot-
ta, hogy Paks II. rendben megépül az évtized végére. Erre 
a valóságban olyannyira kevés az esély, hogy a kormány 
már bejelentette, hogy a működő paksi reaktorokat tovább 
fogják üzemben tartani, amit amúgy minden józan ipará-
gi szakértő javasolt az elhamarkodott Paks II.-szerződés  
helyett. 

A türk, török, orosz, maldívi barátkozás közben az úgyne-
vezett külügyminiszternek arra is volt ideje, hogy bejelentse 
Ukrajna uniós pénzügyi támogatásának megvétózását, és 
összeszólalkozzon emiatt a német külügyminiszterrel. 

Az események hosszas felsorolása azt a célt szolgálja, 
hogy megpróbáljuk felfedezni, mikor hozta esetleg szóba 
bárki a magyar kormányból az európai víziót. Bár Kövér 
László néhány hónappal ezelőtt a feje tetejére állította Ady 
kompország-metaforáját, azt állítva, hogy a pendlizés a két 
oldal között hasznunkra van, de akkor sem csak az egyik 
kikötőről kellene valamit mondani. 

Türk vízió van, európai víziónk viszont kimerül abban, 
hogy ide a pénzt, különben vétózunk. 

Nem ártana a magyar vízió újraértelmezése sem. 2030-
ra állítólag Európa öt legélhetőbb országának egyikévé vá-
lunk. Ám ha abból indulunk ki, hogy Orbán szerint már ma 
a világ ötödik leginkább high-tech országa vagyunk – ami-
ből például világosan kiderül, hogy a környezetében senki 
sem próbált még beutalót szerezni a háziorvostól –, és hogy 
hamarosan özönlenek hozzánk a holland és német politikai 
menekültek, szóval ha ezek az alapjai a legélhetőbbé válás 
nagy ugrásának, akkor ezt azért ne vegyük fixre. 

A visszatérő brazil elnök nemrég azt mondta, ha államfői 
ciklusa végére mindenkinek jut kávé, ebéd, vacsora, akkor 
beteljesültnek fogja érezni hosszú politikai életútját.

Ez a magyar vízióhoz sem lenne rossz kiindulópont. 

T

Szegeden járt a holland nagykövet

E
lőször járt Hollan-
dia nemrég kineve-
zett magyarországi 
nagykövete Szege-

den: kétnapos látogatásán 
először Botka László polgár-
mesterrel találkozott, aki hi-
vatalában fogadta Désirée 
Bonist. – A mobilitás, a köz-
lekedés, annak fenntartha-
tó változatai különösen fon-
tosak. Talán nem kell hang-
súlyoznom, mennyire fontos 
az országomnak a kerékpá-
ros-közlekedés, és örömmel 
látom, Szegeden is mennyit 
tesznek azért, hogy annak 
kultúrája minél magasabb 
színvonalú legyen – jegyez-
te meg a nagykövet. Arról is 
beszélt, hogy nagyon fontos 
a politikai együttműködés 
is Magyarország és Hollan-
dia között; ebben most van-
nak még „hiányosságok”, 

de ezt nemcsak ők látják 
így, hanem az Európai Unió 
más tagállamai is. Ugyan-
akkor biztos abban, hogy a 

konfliktusok megoldódnak, 
Magyarország teljesíti majd 
az elvárásokat. – Remélem, 
már ebben a hónapban, no-

vemberben pontot tehetünk 
ennek a „korszaknak” a vé-
gére – bizakodott Désirée 
Bonis.

Botka László polgármester a hivatalában fogadta Désirée Bonis holland nagykövetet. 
Fotó: Szabó Luca

A szegedi székhelyű  
Antavo világsikere

Több mint 4 milliárd forintos befektetést vonzott a cég

Több mint 4 milliárd forin-
tos tőkebevonás történt a 
Szegedről indult nemzetkö-
zi techcégnél, az Antavónál. 
Ez a komoly befektetés az 
új generációs hűségprogra-
mok további erősödéséhez 
vezethet – így az Antavo 
tovább növelheti nemzetkö-
zi jelenlétét, és dolgozhat 
együtt újabb nagyvállala-
tokkal.

A
z Antavo Szeged-
ről indult, komoly 
nemzetközi sike-
rekkel rendelke-

ző techcég, mely egy hűség-
program-technológia fejlesz-
tésével foglalkozik. Olyan 
nagynevű vállalatokkal dol-
goznak együtt, mint a BMW, 
a KFC vagy Magyarországon 
a Biotech USA. Most újabb 
fontos mérföldkőhöz értek: 
egy több mint 4 milliárd fo-
rintos tőkebevonáson van-
nak túl, amely a Euroven-
tures, a Lead Ventures, az 
iEurope és az Innovation 
Nest, valamint magánbefek-
tetők, köztük Várdy Zoltán 
startup mentor részvételé-
vel történt. Az új befektetés 
lehetővé teszi az Antavo szá-

mára, hogy tovább növelje 
nemzetközi jelenlétét, és to-
vábbra is jelentős hangsúlyt 
tudjon fektetni a technológi-
ai fejlesztésre.

A hűségprogramok fej-
lesztésének napjainkban 
még komolyabb jelentősége 

van, mint eddig: a vásárlók 
megtartása minden korábbi-
nál fontosabbá vált a válla-
latok számára a világszintű 
gazdasági problémák miatt. 
Ezt támasztja alá az Anta-
vo által készített 2022-es 
hűségprogram-jelentés is, 
mely szerint a vállalkozások 
82 százaléka tervezi, hogy 

a következő három évben 
megduplázza befektetéseit 
a hűségprogramokba. Az el-
múlt évben az Antavo jelen-
tős nemzetközi ügyfelekkel 
kötött szerződést, valamint 
éves szinten 3,2-szeres be-
vételnövekedést ért el.

Kecsmár Attila, a vállalat 
társalapítója és ügyvezetője 
úgy fogalmazott, manapság 
a piaci részesedésük megtar-
tása érdekében a cégeknek 
kreatívabb és közvetlenebb 
módokra van szüksége, 
hogy kapcsolatot építsenek 
a vásárlóikkal. Az Antavo 
felismerte ennek a jelentő-

ségét, ahogy a befektetőik 
is. Az Antavo egyik ügyfele a 
BioTech USA. Az Antavónak 
jelenleg 110 alkalmazott-
ja van, akik több országból 
(Ausztráliától kezdve Norvé-
gián át az USA-ig) dolgoznak 
a cégnek, a termékekkel 

foglalkozó szakemberek 
és szoftvermérnökök pedig 
nagyrészt Magyarországon 
végzik munkájukat. A válla-
lat nemzetközi elismertsé-
gét az is jól mutatja, hogy a 
4 milliárdos tőkeemelésről 
élő adásban beszámolt már 
a neves Sky News és a Busi-
ness Insider magazin is.

Kecsmár Zsuzsa, az Antavo stratégiai vezetője a brit Sky News csatornán számolt be 
cégük sikeréről.
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Vitéz Utcai Bölcsőde: a kivitelező 
nem írta alá a szerződést

U
niós beruházásban 
akarta átépíteni és 
kibővíteni Szeged a 
Vitéz Utcai Bölcső-

dét. Az önkormányzat a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Programból 1 mil-
liárd 200 millió forint uni-
ós forrást nyert, ehhez 130 
millió forintot kellett hozzá-

tennie a városnak. A közbe-
szerzési eljárás is eredmé-
nyes volt, pályázaton válasz-
tották ki a győztes kivitelezőt. 
A HM–Konstrukt Kft. viszont 
nem írta alá a szerződést. 
Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester azt mondta 
ennek kapcsán, az eredmé-
nyesség azt jelenti, szerző-

dést kell kötni, nincs kibúvó. 
A cég jogsértő módon megta-
gadta a szerződés aláírását a 
megváltozott körülményekre 
hivatkozva. Ezt a jogsértést 
az önkormányzat bejelentet-
te a Közbeszerzési Döntőbi-
zottságnál, és beperli a vál-
lalkozót. Mivel a kivitelező 
nem írta alá a szerződést, 

ezért a bölcsődét ebben az 
uniós pályázati ciklusban 
már biztosan nem tudja át-
építeni, kibővíteni az önkor-
mányzat, mert nincs idő ki-
írni újabb pályázatot. A vá-
ros elvégeztet egy állagmeg-
óvó festést-takarítást; addig 
a gyermekeket három másik 
intézmény fogadja.

Szabó letartóztatásban,  
Joób Márton vádaskodik 

K
özmeghallgatást 
tart az önkormány-
zat november 23-
án, szerdán dél-

után 5 órától a városhá-

za házasságkötő termében 
(Széchenyi tér 10.). A köz-
meghallgatás fő napirendi 
pontja az új, déli Tisza-híd. 
Az érdeklődő szegediek tá-

jékoztatást kapnak a har-
madik szegedi híd tervezé-
séről és műszaki előkészíté-
séről Nyul Zoltántól, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. beruházási vezérigazga-
tó-helyettesétől és Németh 
Tamástól, a FŐMTERV Zrt. 
híd- és szerkezettervezési 
irodavezetőjétől. További na-
pirendi pontok: az új, déli Ti-
sza-híd előkészítésével kap-
csolatos állampolgári ész-
revételek, egyéb közérdekű 
kérdések és javaslatok.

Szeged nem csak szavakban hirdeti,  
hogy a jövő záloga a ma oktatása

Pedagógusgenerációkat köszöntöttek a szegedi városháza dísztermében

– Szeretném kifejezni egész 
közösségünk és városunk 
nevében hálánkat, hogy egy 
élet munkájával nevelték, ta-
nították a jövő generációját. 
Kevés meghatóbb dolgot tu-
dok elképzelni Szeged, az 
Európa-szerte híres iskolavá-
ros életében, mint azt, hogy 
itt, a városháza dísztermé-
ben mondhatunk köszöne-
tet azoknak, akik hosszú év-
tizedeken keresztül nevel-
tek bennünket, gyermekein-
ket és unokáinkat – kezdte 
köszöntőjét a polgármester. 
Botka László a díszdiplomá-
sok mellett a város pályakez-
dő pedagógusainak is köszö-
netet mondott azért, hogy ezt 
a hivatást választották. – Örü-
lünk, hogy vannak, hogy még 
vannak, és reméljük, egyszer 
még többen lesznek.

A polgármester felhívta a 
figyelmet arra is, hogy a pe-
dagóguslét egy élethosszig 
tartó hivatás. Egy pedagógus 

számára pedig minden ki-
tüntetésnél többet jelent az, 
amikor egy volt tanítvány kö-
szönetet mond azért, amit el-
ért az életben, hiszen a peda-
gógusok nélkül nem juthatott 
volna el oda.

Szeged példát mutat

– Szent-Györgyi Albert egyszer 
azt mondta, nem elég a tu-
dás, a tehetség, olyan közös-
ség is kell hozzá, ami ezt ér-
tékeli. Biztos vagyok abban, 
hogy Szeged ilyen. Mi olyan 
közösségben hiszünk, ahol 
meghallgatják a tanárt, a diá-
kot és a szülőt is, nem pedig 
kioktatják és fenyegetik őket. 
Közösen dolgozunk azért, 
hogy gyermekeinknek a 21. 
században is versenyképes 
tudása legyen – tette hozzá. 
Az elmúlt években az önkor-
mányzat megpróbált minden 
segítséget megadni ehhez. Az 
utóbbi öt esztendőben felújí-

tottak 6 bölcsődét, 12 óvodát 
és 7 általános iskolát is, an-
nak ellenére, hogy a kormány 
elvette az önkormányzatoktól 
az iskolák működtetését.

Botka László beszélt arról 
is, hogy már négy éve min-
den szegedi általános iskolás 
beiskolázását tízezer forinttal 
segíti az önkormányzat, de tá-
mogatják az iskolán kívüli ren-
dezvények, programok szer-
vezését is. – Azt gondolom, 
hogy Szeged most is példát 
mutat az országnak. Büszke 
vagyok rá, és biztos vagyok 
benne, hogy sok szegedi is az, 
hogy amikor az elmúlt hóna-
pokban pedagógusok tízezrei 
álltak ki nemcsak az ember-
hez méltó fizetésért, hanem 
a tanszabadságért is, akkor 
Szeged ismét példát mutatott. 
A Dugonics tértől a Széchenyi 
térig húzódott az élőlánc, ami 
az elmúlt időszak legnagyobb 
szimpátiatüntetése volt a vá-
rosban – emelte ki.

A köszöntés után össze-
sen 87-en vehették át díszdip-
lomájukat a polgármestertől. 
Az idén arany díszoklevelet 
vehetett át 39 pedagógus, aki 
ötven évvel ezelőtt kapta meg 
diplomáját; gyémánt oklevelet 

(hatvan év után) 24, vas okle-
velet (hatvanöt év után) 16, 
rubin oklevelet pedig (hetven 
év után) 8 pedagógus. 

Nem volt hiába  
a munka

A díszdiplomások nevében 
az idén Kühn János arany-
diplomás nyugalmazott pe-
dagógus, a Tömörkény István 
Gimnázium egykori igazgatója 
mondott köszönetet. – Ezek-
ben a válságos időkben, ami-
kor a tanárok, a diákok és a jó 
érzésű emberek ezrei tüntet-
nek a közoktatás jobbítása ér-

dekében, van egy város, ame-
lyik a hatalommal ellentétben 
nem csak szavakban hirdeti 
azt, hogy a jövő záloga a ma 
oktatása. Ironikus a helyzet, 
hiszen ma az önkormányza-
toknak semmi beleszólásuk 
sincs az oktatás tartalmi kér-
déseibe. Szeged mégis úgy 
érzi, annak ellenére, hogy az 
elmúlt évtizedben elrabolták 
tőle a közoktatást, hogy elis-
merést és megbecsülést ér-
demelnek azok a pedagó-
gusok, akik hosszú éveken 
keresztül a szegedi fiatalok 
szellemi gyarapodásáért dol-
goztak. Ez a mai nap is meg-

erősítette bennünk azt a hitet, 
hogy a munkánk nem volt hi-
ábavaló, figyelnek ránk, meg-
becsülnek még akkor is, ami-
kor már érdemben nem tu-
dunk cselekedni – mondta az 
egykori gimnáziumigazgató.

Rubindiplomás óvónő

Bácsalmási Ferencné min-
den bizonnyal az idei ünnep-
ség legidősebb résztvevője 
volt. A kilencvenöt éves egyko-
ri óvónő ma már csak unokáit 
és dédunokáit nevelgeti. Min-
den reggel úszni jár, és napon-
ta főz is. – A gyermekmosoly 
adott értelmet az életemnek. 
Kilencven gyermekem is volt 
egyszerre, nekik mindig me-
séltem, de nem könyvből, ha-
nem fejből. Nyelték szinte a 
szavaimat. Igaz, akkor nem-
csak internet, de tévé sem volt 
még. Régen sokkal több figye-
lem jutott a gyerekekre. Ma a 
hatalmas adminisztráció mel-
lett alig jut idő rájuk. A peda-
góguspálya mindig nehéz volt, 
de nagyon szép. Én 540 forin-
tos fizetéssel kezdtem, akkor 
sem becsülték meg jobban a 
munkánkat, mint most. Talán 
egyszer eljön az az idő is…

Díszdiplomás pedagógusokat köszöntött Szeged önkor-
mányzata nevében Botka László polgármester a város-
háza dísztermében szerdán délután. Az idén összesen 87 
olyan pedagógus kapott díszoklevelet, aki több mint fél 
évszázada vette át tanári diplomáját. Most kezdik a pe-
dagóguspályát 58-an, őket is köszöntötte a polgármester. 

A 95 éves Bácsalmási Ferencné a rubin oklevelét vette át. 
Fotó: Iványi Aurél

November 23-án közmeghallgatás
Fő téma: a harmadik híd

H
armincnapos letar-
tóztatását tölti a hi-
vatalos személy el-
leni erőszakkal és 

közúti veszélyeztetéssel gya-
núsított Szabó Bálint decem-
ber 12-éig. Azt nem közölte a 
Központi Nyomozó Főügyész-
ség, melyik büntetés-végre-
hajtási intézetben ül a szege-
di önkormányzati képviselő. 
Szabónak november 11-én 
Budapesten a Budai Közpon-
ti Kerületi Bíróságon kellett 
volna megjelennie, csakhogy 
elkésett a tárgyalásról. Ezért 
az ülést nem tartották meg a 
BKKB-n, ügyét a bíróság egy-
ből visszaadta az ügyészség-
nek.

Ugyancsak november 
11-én Szabó képviselőtársa, 

Joób Márton Szegeden tar-
tott sajtótájékoztatót. Azzal 
kezdte, hogy tizenegy gyer-
mekes hívő emberként min-
dig igyekezett tisztességesen 
élni. Csakhogy őt és tizenhét 
társát különösen nagy vagyo-
ni hátrányt okozó költségve-
tési csalással vádolják. Infor-
mációink szerint az ügyben 
korábban előzetes letartózta-
tásba került az önkormányza-
ti képviselő több munkatársa 
is, akikre fiktív cégeket íra-
tott, hogy elkerülje az adó- és 
járulékfizetést. Nagyon úgy 
néz ki, hogy a Fidesz „lovat 
cserélt”: tíz évig Szabó Bálin-
tot használta a Botka László 
ellen irányuló támadásokra, 
most Joób Mártont kezdték 
el ugyanerre használni.
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Bünteti az állam  
a Szetávot, ha spórol

Akár 78 millió forint kötbért 
is fizethet gázkereskedőjé-
nek a Szegedi Távfűtő Kft. – 
a megkötött szerződés sze-
rint ugyanis, ha a szerződött 
mennyiségnél kevesebb 
gázt használ föl egy hónap-
ban, azért büntetés jár. Idén 
a meleg október miatt sok-
kal kevesebb fűtőanyagra 
volt szükség.

N
em vicc: ha spó-
rolás vagy eny-
he idő miatt nem 
használják el a 

szerződött gázmennyiséget 
a távhőcégek, akkor 25 szá-
zalék kötbért kell befizetniük 
az állami tulajdonú Magyar 
Villamos Műveknek (MVM). 
Eddig is így volt, de ahelyett 
hogy ezt megszüntették vol-
na, és takarékoskodásra 
szólítanák fel a cégeket, in-
kább lerövidítették a vizsgált 
időszakot, így az eddigieknél 
sokkal több pénzt vasalnak 
be az önkormányzatoktól. 

Előre megy a kötbérezés-
ben az állami MVM, nem hát-
ra. Tavaly úgy alakította át a 
szabályozást, és úgy kötött 
szerződést az energiaszol-
gáltató, hogy most már nem 
évenként, nem is fűtési sze-
zononként, hanem havonta 
vizsgálják, elhasználják-e a 
lekötött gázmennyiséget az 
önkormányzati távhőcégek. 

Ha annál kevesebbet vagy 
többet használnak el, akkor 
a szerződött ár 25 szá-
zalékáig kötbért, 
magyarán bünte-
tést kell fizetni-
ük. Csakhogy 
a távhőcégek 
nem tudhat-
ták előre, hogy 
a korábbiaknál 
4-5 fokkal mele-
gebb lesz az október, 
vagyis mivel spóroltak, 
megbüntetik őket. Csak úgy 
tudták volna elkerülni a bün-

tetést, ha fölöslegesen éget-
ték volna el a gázt. 

Szeged esetében ez azt 
jelenti, hogy a Szegedi Táv-
fűtő Kft.-nek 78 millió fo-
rintos kötbért kell fizetnie, 
mert spórolt a gázzal. Kóbor 
Balázs, a Szetáv ügyvezető 

igazgatója a Szeged Tele-
víziónak elmondta, vissza 

kellett fogniuk az 
elmúlt hetek-

ben a kör-
n y e z e t -
barát és 
o lcsóbb 
g e o t e r -

mia fel-
h a s z n á -

lását, hogy 
elfogyasszák a 

szerződött gázmennyiséget, 
de még így is kötbért szab-
nak ki rájuk. Tárgyalást kez-

deményeztek az MVM-mel 
és az állami felügyelő ható-
sággal, de választ nem kap-
tak. A lakossági számlákon 
sem a geotermia használa-
ta, sem a kötbérezés nem 
fog látszani, mert az árakat 
is az állam szabja meg.

Binszki József: Önök nélkül nem 
lennénk a szolidaritás városa

78 millió 
forint  

a büntetés

Energiatakarékos lámpák  
a Mars téri piacon

A 
több mint tízéves, 
korszerűtlen világí-
tótestek végleg el-
tűntek a Mars téri 

piaccsarnok belsejéből, he-
lyüket korszerű, energiataka-
rékos LED-lámpák foglalták 
el. A munkák egy hónapja 
kezdődtek, a teljes befejezés 
után pedig a piacot üzemel-
tető Városkép és Piac Kft. vil-
lanyszámlája megfeleződik. 

A Mars téri piac nagycsar-
noka tizenkét évvel ezelőtt, 

2010-ben nyílt meg a szege-
diek előtt. Az akkor korszerű-
nek számító világítást mára 
túlhaladta az idő, sokkal kor-
szerűbb, energiatakarékos 
fényforrások is elérhetők.

– Társaságunk elkötele-
zett a piac energiahatékony 
működtetésében. Első lé-
pésként már tavaly kicse-
réltük a csarnokok külső 
világítását LED-lámpákra. A 
megemelkedett energiakölt-
ségek miatt is fontossá vált, 

hogy tovább csökkentsük az 
energiafelhasználást és így 
a rezsit – mondta Rácz At-
tila, a Szegedi Városkép és 
Piac Kft. ügyvezető igazgató-
ja. A teljes beruházás össze-
sen közel 5 millió forintba 
kerül, de a megnövekedett 
energiaköltségek mellett a 
beruházásra fordított ösz-
szeg gyorsan megtérül. Szá-
mításaik szerint a társaság 
villanyszámlája a fejlesztést 
követően megfeleződik.

A 
szociális munka 
napja alkalmából 
Binszki József al-
polgármester ün-

nepségen köszöntötte a szo-
ciális szféra dolgozóit. – Há-
lásak vagyunk önöknek, 
hogy nap mint nap számít-
hatunk felelősségteljes, ál-
dozatos munkájukra. Önök 
nélkül, az önök kiváló mun-
kája nélkül nem nevezhet-
nénk Szegedet az összefo-
gás, a szolidaritás városá-
nak. Mi hiszünk benne, hogy 
minden szegedi élete ugyan-
annyira fontos, ezért senkit 
nem hagyunk magára, ha 
bajba jut. Közös felelőssé-
günk, hogy segíteni tudjunk. 
Különösen most, amikor az 
egész országot megélhetési 
válság fenyegeti. Sajnos Sze-

geden is egyre több embert 
sújt a kormány brutális meg-
szorító csomagja, amelynek 
hatására egekbe szöktek az 
árak – mondta az alpolgár-
mester. 

– Az elmúlt években 
éppen ezért hoztuk létre 
Magyarország legerősebb 
és legkiterjedtebb szociális 
hálóját. A kormányzati meg-
szorítások idején kiemelten 
fontosnak tartjuk, hogy a rá-
szorulókon segíteni tudjunk. 
Miután az állam gyakorlati-
lag kivonult a szociális ellá-
tásból, mi lépésről lépésre 
építettük fel a város saját 
szociális védőhálóját. Bőví-
tettük az eddigi támogatá-
sok körét, idén több mint 1,2 
milliárd forintot fordítunk 
szociális támogatásokra. A 

válság idején is segítünk a 
szegedi családokon, az is-
kolások tanévkezdésében, 
a szépkorúakon és az idei 
évtől a rokkantellátásban 
részesülőkön is. Emellett az 
intézményrendszert is teljes 
egészében korszerűsítettük 
– tette hozzá Binszki József.

Szociális Munkáért díjat 
vett át az alpolgármester-
től Harcsás Gizella, a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegyei 
Karitász csoportvezetője és 
Bubrják Ottó, a kistérségi 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője. Az egész-
ségügyi szakdolgozói kama-
ra megyei vezetőjétől, Irinyi 
Tamástól elismerő okleve-
let kapott Viszkok Andrea 
Hermina, a Dr. Waltner Ká-
roly Otthon vezető ápolója.

Díjátadók és díjazottak: Binszki József, Viszkok Andrea Hermina, Harcsás Gizella, Bubr-
ják Ottó és Irinyi Tamás. Fotó: Iványi Aurél



2022. NOVEMBER 19., SZOMBAT6 PORTRÉ

Ötven éve iparos Szénási Róbert
A szegedi karosszériajavító-mesternek a családi indíttatásból adódóan nem volt nehéz választania gyerekként, 

hogy mit szeretne csinálni, ha nagy lesz

Ha végiggondolom az életemet 
és a pályámat, akkor arra jutok: 
ha újrakezdhetném, ma sem csi-
nálnám másképpen – vont mér-
leget az ötven éve iparos Szénási 
Róbert szegedi karosszériajaví-
tó-mester.

SZ
énási Róbert 
december 21-
én ünnepli hat-
vankilencedik 

születésnapját. Ebből könnyen és 
gyorsan kiszámolható, hogy tizen-
kilenc éves kora óta iparos a tős-
gyökeres szegedi karosszériajaví-
tó-mester, akinek már az édesapja 
és az anyai nagyapja is – fogalmaz-
zunk úgy – az autók bűvöletében 
élt.

– Koós József anyai nagyapám 
az ország egyik első karosszériaké-
szítő- és járműgyártómestere volt 
az 1900-as évek elején. Mivel sü-
ketnéma volt, úgy becézték, hogy 
Kuka. Így, a ragadványnevén is-
merték országszerte – kezdett csa-
ládja történetébe Szénási Róbert.

– Amikor az ötvenes években 
összetört egy minisztériumi autó, a 
nagyapámat vitték fel Budapestre, 
hogy csinálja meg. Ekkora 
volt a respektje. Ké-
sőbb, amikor ma-
szek lett, már 
a nagyapám-
hoz hozták 
le az autókat 
S z e g e d r e . 
Akkor még 
favázból ké-
szültek a ka-
rosszériák, így 
bognármunkát is 
végzett a nagyapám, 
akinek zseniális keze volt. Nem-
csak autókat javított, de festett, 
rajzolt és bútorokat is készített. 
Megrajzolta például a farmotoros 
Ikarus buszt, aminek akkor még se 
híre, se hamva nem volt. Kinevet-
ték. Majd rá pár évre megjelent az 

utakon a farmotoros Ikarus busz, 
olyan, amilyet a nagyapám rajzolt… 
– mesélte Szénási Róbert, akinek 
az édesapja az ismert szegedi au-

tószerelő-mesternél, Bischop 
Gyulánál dolgozott sze-

relőként.
S z é n á s i é k 

négyen voltak 
testvérek, Ró-
bert volt a leg- 
kisebb. A leg-
idősebb  báty- 

ja is karosszé-
rialakatos volt – 

előbb itthon, majd 
külföldön.

– Már gyerekként so-
kat voltam a műhelyben. A bátyám 
mellett dolgozva már tizenegy 
éves koromban megcsináltam az 
első önálló munkámat. Mai na-
pig emlékszem, egy nagy kerekű 
Wartburg sérült köténylemezét 
egyengettem ki. Amikor visszajött 

a bátyám a műhelybe, és megnéz-
te a munkám, nem kellett hozzá-
nyúlnia, semmit sem kellett vele 
csinálnia. „Jól van, tökös, csak így 
tovább!” – így dicsért a bátyám. 
A családi indíttatásból adódóan 
nem volt nehéz választanom gye-
rekként, hogy mi leszek, ha nagy 
leszek, mit szeretnék majd csinál-
ni – mondta mosolyogva Szénási 
Róbert, aki ötven éve foglalkozik 
sérült gépjárművek teljes körű ja-
vításával. 

– 1972-ben léptem be a Kisipa-
rosok Országos Szövetségébe, a 
KIOSZ-ba. Mivel még nem voltam 
tizenkilenc éves, külön tanácselnöki 
engedéllyel lehettem kisiparos, mert 
koromnál fogva még nem volt meg 
a mestervizsgám – mesélte Szénási 
Róbert, aki több mint száz karosz-
szérialakatos-szakmunkástanulót 
képzett az évek során, akik közül 
elmondása szerint jó páran igazán 
kiváló, elismert szakemberek lettek 
itthon és külföldön egyaránt.

Szénási Róbert 
h a n g s ú l y o z t a : 
mindig is a szí-
ve csücske 
volt a szak-
képzés, a 
s z a k m a 
n ívó jának 
e m e l é s e 
és fejleszté-
se, a kétkezi 
munka elismer-
tetése. Szakmai 
konferenciákat szerve-

zett, előadásokat tartott, hosszú 
éveken keresztül részt 
vett a karosszériala-
katosok mestervizs-
gáztatásában. Több 
szakkönyv és tan-
anyag elkészítésé-
ben közreműködött, 
társszerzőként a 
Karosszé-
r i a l a -
k a -
t o s 

szakmai ismeretek 
című könyv meg-

írása fűződik a 
nevéhez.

Egy idő-
ben a mes-
tervizsga-bi-
z o t t s á g o k 
elnökeinek 

volt a szakmai 
vezetője. Sokat 

utazott külföldre 
a szakmáját érintő 

friss, aktuális információ-

kért – új gépek, anyagok és techno-
lógiák megismeréséért –, hogy fo-

lyamatosan képezze magát. Járt 
Németországban, Franciaor-
szágban, Belgiumban és Auszt-
riában is. Elmondása szerint a 
tudását minden esetben átad-

ta a tanulóinak, a tanároknak, 
a szakembereknek. 1995-

ben a szegedi Szé-
nási-műhely kapta 

meg elsőként Ma-
gyarországon a 
TÜV minősítést. 
Szénási Róbert 

a mai napig 
s z á m t a l a n 
szakmai egye-
sületnek és 

szervezetnek az 
elnöke, illetve al-

elnöke.

– Nagyon sokat köszönhetek a 
családomnak, amely nagy türelem-
mel és megértéssel viselte, hogy 
sokszor a munkámat helyeztem az 
első helyre. Ha végiggondolom az 
életemet és a pályámat, amelyben 
ugyan volt sok nehézség, de in-
kább még több öröm, akkor mindig 
arra jutok: ha újrakezdhetném, ma 
sem csinálnám másképpen. Nem 
telt el hiábavalóan ez az ötven év – 
vont mérleget a beszélgetés végén 
Szénási Róbert.

Szabó C. Szilárd

Elismerések
Szénási Róbert több alkalommal is elnyerte a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarától a Kiváló Gyakorlati Képzőhely cí-
met.

2000-ben megkapta az Autójavítók és Autókereskedők 
          Szakszövetségétől az Évtized Karosszériajavítója díjat.

2009-ben Presztízs-díjjal tüntették ki az Év kisvállalkozója 
          kategóriában.

2011-ben Süle József-emlékérmet kapott a szakképzésben 
          végzett munkájáért.

2012-ben Szegedért emlékéremmel tüntette ki szülővárosa
           Szeged napján.

Amikor 
az ötvenes 

években összetört 
egy minisztériumi autó, 
a nagyapámat vitték fel 

Budapestre, hogy csinálja 
meg. Ekkora volt a respekt-

je. Később már a nagy-
apámhoz hozták le az 

autókat Szeged-
re.

Mai napig 
emlékszem az 

első önálló munkámra, 
melyet tizenegy évesen 

csináltam. Egy nagy kerekű 
Wartburg sérült kötényleme-
zét egyengettem ki. „Jól van, 

tökös, csak így tovább!” 
– így dicsért a bátyám, 

amikor meglátta a 
munkám.

Szénási Róbertnek már az édesapja és az anyai nagyapja is az autók bűvöletében élt. Fotók: Szabó Luca 

Szénási Róbert az Évtized Karosszériajavítója díjjal, amelyet 2000-
ben kapott az Autójavítók és Autókereskedők Szakszövetségétől.
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Folytatjuk a Mérlegen a 
képviselők című sorozatun-
kat, amelyben az egyes vá-
lasztókörzetek önkormány-
zati képviselőit kérdezzük 
arról, mi mindent sikerült 
már megvalósítaniuk a 
ciklusban. Ez alkalomból 
Molnár Zoltánhoz látogat-
tunk el, az Északi város- 
részbe.

– A környezetvédelem elkö-
telezett híve vagyok. A kép-
viselői munkám arra irá-
nyul, hogy választókörze-
tem, az Északi és a Rókus 
városrész minél tisztább és 
otthonosabb legyen. Képvi-
selővé választásomkor erre 
tettem ígéret, és az elmúlt 
három évben ennek megfe-
lelően végeztem munkámat 
– kezdte a 9-es egyéni vá-

lasztókerület önkormányzati 
képviselője, Molnár Zoltán.

Megújult  
a Cső Utcai Óvoda

– Az Északi városrészt érin-
tő legnagyobb összegű beru-
házás a 2019. októberi ön-
kormányzati választásokat 
követően a Cső Utcai Óvoda 
felújítása volt, amelyet a tel-
jes rekonstrukciót követően 
2020 júniusában adtak át – 
folytatta Molnár Zoltán, hoz-
zátéve, hogy ez volt akkor a 
nyolcadik felújításon átesett 
szegedi óvoda.

A beruházás nagyság-
rendjét jól jelzi, hogy ösz-
szesen 510 millió forintot 
fordítottak a 41 éves épület 
felújítására, amiből 230 mil-

lió forint volt az uniós támo-
gatás, 280 millió forintot pe-
dig saját forrásból biztosított 
az önkormányzat. Molnár 
Zoltán elmondta: ráfért a 
felújítás az ovira, ami ház-
gyári technológiával készült. 
Új nyílászárókat és hőszige-
telést kapott az épület, kor-
szerűsítették a vizesblokko-
kat, a konyhát, kifestették a 
csoportszobákat, és a padló 
teljesen új burkolatot kapott.

– Bár már az átadás 
pillanatában nagy jelentő-
séggel bírt, hogy a fűtés-
rendszer korszerűsítésével 
és az energiatakarékos vi-

lágítástechnikának köszön-
hetően közel 60 százalék-
kal csökken az intézmény 
energiafelhasználása, mára 
ennek még a korábbiaknál 
is sokkal nagyobb lett a je-
lentősége – utalt az energia-
árak elszabadulása nyomán 
kialakuló rezsiválság követ-
kezményeire.

– Az már csak „ecsetvo-
nás a teljes óvodai képen”, 
hogy az udvaron két ivókutat 
állítottak fel, és a térburkola-
tot is teljesen megújították – 
fűzte tovább mondanivalóját 
Molnár Zoltán.

KRESZ-tanpálya  
a Kodály téren

A Kodály téren egy 570 
négyzetméteres, közleke-
dési szituációkat modelle-
ző KRESZ-tanpályát alakí-
tottak ki, amelyen a kicsik 
ismerkedhetnek a közleke-

dés alapszabályaival: a tan-
pályán a különböző közleke-
dési szituációk – útkereszte-
ződés, körforgalom, egyirá-
nyú utca, gyalogátkelőhely 
– megoldását gyakorolhat-
ják a gyerekek.

– Még a 2019-es önkor-

mányzati választást megelő-
ző kampányban jeleztem, 
hogy a választókörzet egyik 
fontos és minél előbb meg-
oldandó feladatának tartom 
a Bibó utca újraaszfaltozá-
sát – mondta Molnár Zoltán. 
Az ígéret nem maradt ígéret, 
mert 196 méteres szaka-
szon – a Csaplár Benedek 
és a Bartucz Lajos utca kö-
zött – megtörtént az útfelújí-
tás, aminek összköltsége 25 
millió forint volt. De a Bibó 
utcában még ennél is több 
történt, mert az útrekonst-
rukció mellett elvégezték a 
járdafelújítást is. Az utcában 
több szakaszon hiányzott a 
járdafelület, ezt tették folya-
matossá. A kivitelezés forrá-
sa a képviselői keret volt.

Fő a biztonság

Biztonságos és tiszta kiser-
dőt is ígért Molnár Zoltán, 

és hogy ebben az esetben 
egyelőre nem lehet beszá-
molni átütő eredményről, 
arra a körülmények adnak 
magyarázatot: a terület nem 
önkormányzati tulajdonban 
áll, annak magánszemélyek 
a gazdái. Az önkormányzat 

az elmúlt években több alka-
lommal tett vételi ajánlatot 
a területre, ám olyan magas 
árat jelöltek meg a magántu-
lajdonosok, ami nem volt el-
fogadható a városnak. Nem 
elhanyagolható előrelépés, 
hogy nemrég civil kezdemé-
nyezésre kitakarították a ki-
serdőt, így megszabadult a 
korábbi évek szemetétől.

Viszont gyorsan sikerült 
megvalósítani egy másik 
választási ígéretet: gyalogát-
kelőhely létesült a Csongrá-
di sugárút és a Tündér utca 
kereszteződésénél. Koráb-
ban itt nem volt zebra, ami 
nemcsak nehézzé, de kife-
jezetten balesetveszélyessé 
is tette a gyalogosok átkelé-
sét a forgalmas, többsávos 
úton. A Kukorica utcai ját-
szótér kerítésének elkészí-

tése azért volt fontos, hogy 
szomszédos utca autóforgal-
ma ellen védelmet nyújtsa-
nak a gyerekeknek.

Ugyancsak a helybeli fel-
újítások listájára került a Sá-
rosi és a Margaréta utca sar-
kának rendbetétele. Itt más 
munkák mellett körülbelül 
negyven négyzetméteres 
zöldfelületet alakítottak ki.

Családi napok  
és virágosztás

Az Északi városrész egyik régi 
gondja, hogy a panelházak-
hoz építésükkor nem tervez-
tek megfelelő számú parko-
lót. Ez akkor megfelelhetett 
a kor igényeinek, de az idő 
már régen átlépett rajta. Az 
ilyen jellegű nehézséget csak 
fokozza, hogy egyre több fia-
tal család költözik be a pane-
lekbe, nemritkán két autóval 
– világított rá a parkolással 
kapcsolatos egyre nehezülő 
helyzetre a képviselő.

Ugyanakkor nagyon fon-
tos a zöldfelületek védelme, 

amelyet pollerek kihelyezé-
sével igyekeznek biztosítani. 
Szorosan idetartozó téma, 
hogy a ciklus egyik fontos 
kivitelezési munkája volt a 
Csongrádi sugárúti szervizút 
parkolóinak felújítása – en-
nek költsége elérte az ötven-
millió forintot.

Sok kellemetlenséget 
jelentett az utóbbi években, 
hogy a Szegedre érkező cir-
kuszok sátrait a rókusi Tesco 
parkolójában állították fel, 
ami leginkább a közeli Bálint 
Sándor utcai házak lakóit za-
varta. Képviselői segítséggel 
sikerült elérni, hogy a cirku-
szok más helyszínt válassza-
nak maguknak.

Fontosnak tartotta meg-
említeni Molnár Zoltán, hogy 
a helyi életminőség javítását 
szolgálják az olyan jellegű 

munkák is, mint a városrész-
ben található padok felújí-
tása és festése. A helyben 
élők komfortjának emelését 
szolgálják a járdafelújítások; 
ilyenek helyszíne volt a Vág, 
az Ősz, az Ács és a Cső utca 
az elmúlt időszakban. Az 
efféle jellegű, infrastruktúrát 
érintő fejlesztési munkák el-
sőbbséget élveznek a város-
rész képviselőjének felada-
tai között.

– A kezdetek óta nagy 
érdeklődés övezi az évente 
két alkalommal, tavasszal 
és ősszel megtartott virág- 
osztást. Legutóbb minden 
korábbit felülmúlóan sokan, 
becslésem szerint közel há-
romszázötvenen vettek részt 
a virágosztáson – mondta 
Molnár Zoltán.

A közösségformálásban 
és a helyi identitás megerő-
sítésében fontos szerepet 
játszanak a családi napok, 
amelyek közkedveltségéről 
sokat elmond e rendezvé-
nyek látogatottsága.

Bod Péter

Molnár Zoltán (Összefogás Szegedért)
Körzete: Északi városrész; Rókus egy része
Fontosabb eredményei a ciklusban:
  Cső utcai óvoda felújítása;
  KRESZ-tanpálya kialakítása a Kodály téren;
  utak, járdák és padok felújítása;
  gyalogátkelőhely kialakítása a Csongrádi
         sugárút és a Tündér utca kereszteződésénél;
  a Csongrádi sugárúti szervizút parkolóinak 
         felújítása.
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Mérlegen a képviselők
Molnár Zoltán arra törekszik, hogy körzete minél tisztább és otthonosabb legyen

Két éve adták át a teljesen felújított Cső Utcai Óvodát. Fotók: Iványi Aurél 

Parkolófelújítás a Csongrádi sugárút szervizútján.

A Kodály téren kialakított KRESZ-tanpályán különböző 
közlekedési szituációkat gyakorolhatnak a gyerekek.

A virágosztást mindig hatalmas érdeklődés övezi.
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A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Lovas Má-
ria, az Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egye-
sület franciatanára Janikovszky Éva Van egy jó hírem! cím-
mel megjelent válogatott írásait ajánlja.

– Olvasó embernek tartom magam, aki sosem ér az olva-
sandó lista végére. Csapongok a műfajok között, érdeklődve 
olvasom a kortárs szerzőket, a „kimaradt” klasszikusokat, a 
barátaink által ajánlott könyveket, az innen-onnan felbukka-
nó olvasnivalót. Olvasni jó, ám olvasni veszélyes. Mert van-
nak könyvek, amelyek nem egyszerűen megszólítanak, de 
magukkal ragadnak, és nem engednek. Aztán óvatlan olva-
sóként azon kapom magam, hogy nem készült el a tervezett 
munka, hogy családtagjaim már sokadszor osonnak a hűtő 
felé, vagy ami még rosszabb: nem aludtam – mondta Lovas 
Mária.

Hogyan lettem olvasó? Mikor kezdődött? Amikor mesél-
tek az ágyunk mellett, amikor egy szép könyv volt az aján-
dék az ünnepeken, vagy amikor a mezőtúri városi könyvtár 
dolgozói hagyták, hogy a tinédzser lányok vihogva válogas-
sanak a polcokon szunnyadó, olvasóra leső pöttyös és csí-
kos könyvek között? És hogy folytatódott? A gimis kötelezők 
hatása, amiket nem lehetett nem elolvasni, mert Achsné 
Gizi néni nemcsak szigorú volt, de minden szerzőt jószívvel 
ajánlott a figyelmünkbe? No jó, azért így is kimaradt egy-két 
remekmű. Vagy mert később nyelvszakosként illett ismerni 
az orosz, majd a francia irodalmat?

És a kedvenc, a meghatározó könyv? Úgy érzem magam, 
mint Gombóc Artúr… Lázár Ervin, Saint-Exupéry, Fekete Ist-
ván, Vámos Miklós, Janikovszky Éva… Mert „Velem mindig 
történik valami” 
és közben nem 
csak a feledhetet-
len szereplőgárda 
miatt olvasom a 
„Málnaszörp és 
szalmaszál” tör-
ténetet, de örü-
lök, hogy lány, és 
örülök, hogy fiú. 
Aztán már nekik 
olvasom a Ré-
ber László által 
illusztrált könyve-
ket, és lassan be-
leérek „A lemez 
két oldala” és a 
„Felnőtteknek ír-
tam” világába. És 
anyukámmal felváltva olvassuk a „Mosolyogni tessék!” és 
az „Ájlávjú” sorait.

De akkor nézzük a legutóbbi Janikovszky-szerzeményt: 
„Van egy jó hírem!” Számomra mindenképp. Mert bárhol 
nyílik ki a jellegzetes stílusú írások válogatása, biztos lehe-
tek benne, hogy ismét jólesően bekukucskálhatok az írónő 
életének pillanataiba, anélkül hogy zavarba kellene jönnöm 
a látványtól. Ráadásként minden írás végén pár sort a fia, 
Janikovszky János írt. Így peregnek elém a sorokból a hét-
köznapi vagy rendkívüli események, mulattató vagy elgon-
dolkodtató történetek utazásról, bevásárlásról, öregedésről, 
de mindenekelőtt emberi kapcsolatokról, barátságról és 
szerelemről. Az élmények, az érzések és a dilemmák gyöngy-
sorai szétgurulnak, hogy lehajoljak értük, majd újra össze-
fűzzem őket, és megállapítsam: élni jó. Szerencsés vagyok, 
mert olvashatok.” 

Janikovszky Éva Van egy jó hírem! címmel megjelent, 
válogatott írásait tartalmazó kötete a Somogyi-könyvtárból 
kölcsönözhető.

8 TERMÉSZET ÉS KULTÚRA

Szegeden divat 
az olvasás!

Egy személy – egy könyv

 Felhívás
a Szeged Kultúrájáért díj kitüntetés-

re történő ajánlásra

Az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és ado-
mányozásuk rendjéről szóló 24/2019. (XII. 23.) ön-
kormányzati rendelet szabályozza a Szeged Kultúrá-
jáért díj adományozását. Eszerint Szeged Kultúrájáért 
díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez 
kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális 
közéletében meghatározó személyiségek, illetve ér-
demeket szereztek a kulturális örökségek megóvá-
sában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és 
nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárul-
va Szeged város értékeinek gyarapításához.

Évente legfeljebb két Szeged Kultúrájáért díj ado-
mányozható. A díj aranygyűrűből és oklevélből áll. Az 
aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek fejrészvéseté-
ben Szeged címere és az adományozás éve látható. 
Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezé-
sét, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a 
kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, továb-
bá a polgármester és a jegyző aláírását.

A Szeged Kultúrájáért díjra érkezett javaslatokat a 
Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizott-
ság véleményezi, majd a javaslatokat a polgármester 
terjeszti a közgyűlés elé.

A díj a magyar kultúra napjához (január 22.) kap-
csolódó ünnepségen kerül átadásra.

Kérem, hogy a város kulturális intézményei és 
szervezetei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, ki-
ket tartanak érdemesnek a díjra.

A javaslatokat – részletes szakmai indoklással – 
2022. november 30-áig lehet eljuttatni írásban a Pol-
gármesteri Hivatal Kulturális és Szervezési Iroda Mű-
velődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) 
vagy e-mailben a szaz.krisztina@szeged.eu címre.

Szeged, 2022. november 8.
 Dr. Botka László
 polgármester

Felhívás
a Kölcsey-érem kitüntetésre történő 

ajánlásra

Minden évben január 22-én, azon a napon, amelyen 
1823-ban Kölcsey Ferenc megírta nemzeti himnu-
szunkká lett versét, ünnepeljük a magyar kultúra nap-
ját. E nap egyszersmind a szegedi kultúra napja is. 
Hagyományosan ezen a napon adja át Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a Szeged Kultúrájáért dí-
jat a közgyűlés által arra érdemesnek tartott szemé-
lyeknek.

A magyar kultúra napján alkalmat kívánunk talál-
ni arra is, hogy a szegedi kultúrát éltető alkotóknak, 
előadóknak, kultúraközvetítőknek, szervezőknek, 
mecénásoknak és mindazoknak, akik munkájukkal 
fenntartják, művelhetővé, fogyaszthatóvá és gyarapít-
hatóvá teszik városunk kultúráját, köszönetet mond-
junk. Egy ünnepség keretében természetesen nincs 
mód arra, hogy mindazokat kitüntessük, akik arra ér-
demesek. Ezért a legjellemzőbb kulturális vagy művé-
szeti ágak egy-egy képviselőjének személyén keresz-
tül kívánunk köszönetet mondani az egész, kulturális 
munkát végző szegedi társadalomnak. E személyeket 
a szakma javaslata alapján kívánjuk kiválasztani és 
köszönteni egy Kölcsey-érem átadásával.

Kérjük, hogy a szakmájukba tartozók közül egy 
személyre tegyenek javaslatot, legkésőbb 2022. no-
vember 30-áig.

A javaslat mellé egy rövid, a javasolt személy cí-
mét, e-mail-címét és telefonszámát tartalmazó, a 
méltatott kulturális tevékenységét kellően bemutató 
indoklást, ismertetőt, laudációt stb. kérünk a szaz.
krisztina@szeged.eu e-mail-címre. 

Csak indoklással beküldött javaslatot áll módunk-
ban figyelembe venni.

Szeged, 2022. november 8.
 Dr. Botka László
 polgármester

Jól érzi magát a mandarinréce
a vadkacsákkal a Holt-Maroson

Szegeden négy éve talál-
kozhattak először az újsze-
gedi Holt-Maros partján sé-
tálók egy hazánkban nem 
honos madárral, a manda-
rinrécével. Most újra fotóz-
tak egy példányt.

A 
mandarinréce va-
laha igen elterjedt 
volt Ázsiában, de 
mára veszélyezte-

tett fajjá vált. Az ázsiai dísz- 
madár – amely legjobban 
az erdővel körülölelt vizeket 
kedveli – a mesterséges te-

lepítések révén háromszáz 
éve jelent meg Európában. 
A hím jellemzője a vörös 
csőr, a szemek körüli fehér, 
félhold alakú mintázat és a 
csőr alatti nagy terjedelmű 
vörös tollazat. A tojók szür-
késbarna tollazatukkal ke-
vésbé feltűnőek. Viszonylag 
csendes madarak a manda-
rinrécék. A gácsértól időn-
ként rövid, emelkedő pfruib 
hang hallható, gyakran akár 
többször is. Felszálláskor 
élénk üib füttyöt hallat. A to-
jók ezzel szemben mélyen 

bugyogó és éles kek vagy 
kett hangot adnak ki.

Az ivarérettséget egy-
éves korban érik el. Az 
egyéves tojók kevésbé si-
keresen nevelik fiókáikat, 
mint az idősebbek. A költé-
si időszak áprilistól júniusig 
tart. Nász idején a hímek 
a fejükön lévő dísztollaikat 
felborzolják. Egy évre állnak 
párba, gyakran az előző vagy 
egy régebbi társukkal. Sok 
hím és tojó évekig marad 
együtt. Ezért is vált a kína-
iaknál a házastársi hűség 
és boldogság jelképévé a 
mandarinréce. A „manda-
rinrécék a ködben” kínai 
mondás a még össze nem 
házasodott szerelmeseket  
jelenti.

A kikelés után a kiska-
csák ugyan már az első 
napokban megtalálják a 
táplálékukat, de még az any-
jukhoz bújnak melegedni, 
majd az anyukájuk elvezeti 
a kicsiket egy táplálékban 
gazdag helyre. Hat hét múl-

tán a kiskacsák már teljesen 
önállóak.

Sok tenyésztőnél és állat-
kertben is található manda-
rinréce. Azt nem lehet tudni, 
hogy a Szegeden megjelent 
példány messziről vándorolt 
ide, vagy valahonnan a kör-
nyékről szökött meg. Egy biz-
tos, jól érzi magát a vadka-
csák társaságában. (Fotók: 
Farkas Ágnes Facebook-ol-
daláról)

Egy gyönyörű hím manda-
rinréce a Holt-Maroson. A 
kínaiaknál a házastársi hű-
ség és a boldogság jelképe 
a madár, mert sok hím és 
tojó évekig marad együtt.

Vadkacsák társaságában a Holt-Maroson.
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Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre. Olvasóink őszi hangulatokról ké-
szült nagyobb felbontású fotóit (legalább 300 ppi) is 
várjuk a szegeditukor@szegedvaros.hu e-mail-címen.

Legjobb 
védekezés

A 
mai Magyarországon, 
hála a vízcsapból is folyó, 
orrba-szájba sulykoló, agy-
zsibbasztó Fidesz-propa-

gandának, sajnos elég sokan elhi-
szik, hogy Oroszország jogos hábo-
rút vív Ukrajna ellen, hiszen Putyin 
csak a régi status quót akarja visz-
szaállítani, merthogy Ukrajna min-
dig is Oroszország része volt.

Ha majd a jogos háborúk elfo-
gadásának gondolata kellőképp 
beleégett a magyar emberek agyá-
ba, akkor egy emberként állnak a 
katonaszellemű Orbán mögé, aki 
körülhordozván az országban a vé-
res kardot, szent háborúba hívja a 
nemzetet az egykor elcsatolt ország-
részek visszaszerzéséért. Több ez, 
mint riogatás a részemről, elég csak 
az önkéntes katonák esküjén nem-
rég elmondott beszédére gondolni. 
Több az, mint elszólás az ő részéről.

M. J.

Fizessenek a szennyezők!

L
evelet kaptam Kausea Natanó-
tól. Kausea Natano jelenleg Tu-
valu miniszterelnöke. Ha valaki 
nem tudná, hogy hol van Tuva-

lu, ne keseredjen el, mert nem szere-
pel a gimnáziumi földrajztananyagban. 
Régebben sem szerepelt. Tuvalu a világ 
negyedik legkisebb országa, 26 négy-
zetkilométer (Szeged területe ennek a 
11-szerese, 281 négyzetkilométer), a 
csendes-óceáni sziget Ausztráliához vi-
szonylag közel, „mindössze” 3998 kilo-
méterre fekszik. De nem is ez az érde-
kes. Hanem az, hogy Tuvalu legmaga-
sabb pontja körülbelül 5 méterrel van 
a tengerszint felett. Most még… Ezért 
írta levelében Kausea Natano, hogy 
„Hazánk süllyed! Hazám lehet az egyik 
első nemzet, amely a klímaváltozás mi-
att lekerül a térképről. De nem adjuk 
fel. Harcolni fogunk!”.

Nem lesz könnyű dolguk a tuvaluiak-
nak, mert a tengerszint emelkedése nem 
rajtuk múlik. Ezért, amellett hogy levelet 

írt a miniszterelnök, aláírásgyűjtésbe is 
kezdett szigete megmentése érdekében, 
és felszólalt a COP 27 környezetvédel-
mi konferencián, amelyen részt vettek 
a világ vezető hatalmainak kormányfői. 
„Eljött az idő, hogy békét kössünk a boly-
góval. A sebezhető nemzetek számára 
biztosítsanak forrást ahhoz, hogy meg-
birkózzanak az éghajlati katasztrófák 
okozta veszteségekkel és károkkal. Fi-
zessenek a szennyezők! Ha meg tudjuk 
menteni a szigeteinket, megmenthetjük 
a világot. A világ olaj-, gáz- és szénfüggő-
sége azzal fenyeget, hogy – centiméter-
ről centiméterre – elnyeli földjeinket az 
egyre melegedő óceán” – hangsúlyozta 
felszólalásában a tuvalui miniszterelnök.

Ez nemcsak a tuvaluiak ügye, ha-
nem a miénk is. Komoly tanulmányok 
szólnak arról, hogy mit kellene tennie 
Magyarországnak a zöld átállás érde-
kében.

És mit teszünk?
• Törvényt hoz a fideszes többség, 

hogy akár a természetvédelmi terüle-
teken is kivághatóak a fák, még tarvá-
gással is.

Értelmetlenné tette a kormány, 
hogy a háztartások által megtermelt 
napenergiát visszatáplálják a családok 
az országos hálózatba.

Különadóval adóztatja meg a kor-
mány a napelemeket.

Akadályozza a kormány a szél- 
erőművek telepítését.

Leállította a kormány a panelfel-
újítási programot.

Tizenkét éve nincs normális prog-
ram a lakások energiahatékonnyá téte-
lére, hőszigetelésére. 

Ha már a tuvaluiak nem érdekelnek 
senkit, legalább bennünket, magyaro-
kat érdekeljen a saját jövőnk, ha már 
a kormány nem foglalkozik vele. Mert 
gondolom, hogy az már mindenki szá-
mára világos: a jövő vagy zöld lesz, vagy 
semmilyen.

Brandt István

Találkozóra mentem, 
ami egészen más volt,

mint a korábbiak

M
agyarország leg-
régebbi tanár-
képző intézmé-
nye a szegedi pe-

dagógiai főiskola, melyen sok-
szor változtak a szakpárok és 
a képzési idők. 1964-től ala-
kult ki a kétszakos, négyéves 
általános iskolai tanárképzés. 
A kémia tanszék diákjai és ta-
nárai között különösen jó kap-
csolat alakult ki, hiszen nem-
csak a tanórákon működtek 
jól együtt, hanem a tanulmá-
nyi utakon és a tudományos 
diákköri munkában is. A ké-
mia tanszéken megrendezett 
szakestek a főiskola leghan-
gulatosabb rendezvényei vol-
tak.

Az intézmény 1973-ban 
vette fel Juhász Gyula nevét, 
majd a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző Karává változott, 
új szakokkal, új képzési for-
mákkal, amelyek már nem 
teszik lehetővé olyan cso-
portközösségek kialakulását, 
amilyenek a 2000-es évek 
előtt voltak. A régi csoportok 
hallgatói összetartanak, és a 
diploma megszerzése után is 
rendszeresen szerveznek ta-
lálkozókat, ahová meghívják 
egykori tanáraikat és a kémia-
laborok előkészítőit is. Sajnos 
az évek múlásával a diákok 
és tanárok száma is csökken. 
Amíg kezdetben a tanári pá-
lyán szerzett tapasztalatok 
volt a fő téma, majd később 
a családalapítás, mostanra a 
nyugdíjas évek időszerű kér-
dései és az unokákkal való 
foglalatosság kerül előtérbe.

Nemrégiben én is talál-
kozóra mentem. A 46 évvel 
ezelőtt a főiskolán végzett 
kémia szakos hallgatók hív-
tak meg. Sajnos a hat évvel 
ezelőtti létszámhoz képest 
kevesebben jöttek össze. Az 
elhunytak emlékére mécsest 
gyújtottak a nagyelőadó ős-

régi asztalán. Az öregdiákok 
arcát nézve előjöttek azok 
az arcvonások, amelyekkel 
a laborasztal fölé hajolva az 
1972–73-as években írták 
a jegyzőkönyvet, mérték a 
jég olvadáshőjét, konduk-
tométerrel az oldat vezető-
képességét, vagy próbáltak 
következtetni a kémcsőben 
lévő csapadék színéből az 
ismeretlen kationra. Fekete 
hajuk mára kifehéredett, de 
a hangjuk, a mosolyuk nem 
változott.

Ez a találkozó azonban 
mindentől függetlenül mégis 
más volt, mint a korábbiak. 
Az oktatói munkáról már nem 
esett szó, a gyerekek felnőt-
tek, az unokák tanulnak. A 
70 év körüli pedagógusok 
fő feladata az idős szüleikre 
való vigyázás, a gondozásuk, 
a nyugodt életük biztosítása 
lett. Van, aki évek óta nem 
utazott el messzebbre, ne-
hogy ellátatlan maradjon a 98 
éves édesanyja. Más naponta 
látogatja a 102 éves édes- 
anyját, aki még mindig el tudja 
látni magát. Megint más csak 
úgy hagyja egyedül a 96 éves 
édesanyját, hogy bekame-
rázta azokat az útvonalakat, 
amerre közlekedni szokott.

Az a szeretet, ahogy be-
széltek az édesanyjukról, 
ahogy elmondták, hogyan te-
szik derűsebbé, könnyebbé 
az életüket, hogyan tudják el-
érni, hogy fenntartsák bennük 
azt a tudatot, hogy szükség 
van rájuk – példaértékű volt. 
Jó lenne, ha pedagógusként 
most erre tanítanák meg a 
gyermekeiket, az unokáikat 
és a környezetükben élőket.

Kedves diákjaim!
Ha még megvan a fekete 

fedeles indexük, nyissák ki az 
utolsó oldalnál, hogy beírhas-
sam a jelest!

Dr. Berecz Árpádné

Tipegő, avagy Szegedre beszökött az ősz

S
ok-sok jele van a második gyerekkornak. Engedel-
mükkel a legdrasztikusabbakat – már csak a jó íz-
lés okán is – kihagynám. Bár nem vagyok sem ala-
nyi költő, sem mélabús tárcaíró, mindezek ellené-

re ezt a témát a magam szemszögéből szeretném megpen-
díteni.

Jó ideje már, hogy így ősz idején tipegőssé válik a járásom, 
mint egy olyan kisbabának, aki most kezdett el járni. Engem 
persze egészen más okok kényszerítenek a tipegésre, még-
pedig az ősz. Pontosabban a járdát gyakran beborító nedves, 
csúszós falevelek. Hiába téli gumis a cipőtalpam, én azért na-
gyon óvatos vagyok, pláne egy borongós, búval bélelt napon. 

Mondhatnák erre, hogy ilyenkor miért nem maradok otthon? 
De ha menni kell, akkor menni kell, és én megyek, miközben 
fülembe csengenek Paul Verlaine Őszi chanson című versé-
nek sorai, Tóth Árpád fordításában. „Ősz húrja zsong, / Ja-
jong, busong / A tájon, / S ont monoton / Bút konokon / És 
fájón.” (Tovább is van! Tessenek néha verseket is olvasni!)

Sajnos nem ismerem a vers keletkezésének okait, körül-
ményeit, de van egy sanda gyanúm, hogy Verlaine egy csüg-
gedt hétköznapon, az őszi avaron dobott egy hátast a Bois 
de Boulogne fái alatti sétája során. Meglepetés lenne, ha ez 
igaz lenne?

Méhes János

Egy reggel a Tiszán. „Elért az Ősz és súgott valamit” – írta Ady Endre. Fotó: Szerdahelyi 
Péter
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KIMARAD BORMIO IS. Az 
olimpiai bajnok Liu Shaoang 
és Liu Shaolin Sándor, vala-
mint a szegedi Jászapáti Petra 
sem indul a bormiói rövidpá-
lyás gyorskorcsolya-viadalon. 
A magyar szövetség arról tá-
jékoztatta a közmédiát, hogy 
a 30. Alta Valtellina Trophyn 
sem a két Liu, sem az olimpiai 
harmadik Jászapáti nem lép 
jégre. A világkupa-sorozat első 
és második fordulóján, Mont-
realban és Salt Lake Cityben 
a magyar válogatott gazdasá-
gi okok miatt nem vett részt. 
A bejelentés óta az is kiderült, 
hogy az olimpiai bajnok Liu fi-
vérek a magyar szövetség hoz-
zájárulását kérték az ország-
váltásukhoz vezető folyamat 
megindításához. A két rövid-
pályás gyorskorcsolyázó nem 
nevezte meg, hogy melyik or-
szág színeiben kívánja folytat-
ni pályafutását, de a kínai vá-
logatottal utaztak edzőtábor-
ba.
KÖZEL A BAJNOKI CÍM. A 
férfi tekecsapat Szuperliga 8. 
fordulójában Győrbe utazott a 
Zengő Alföld Szegedi TE, ahol 
mind a két csapatuk, a felnőtt 
és az ifjúsági is megszerezte 
a két pontot. A tabellán a fel-
nőttek előnye így négy pontra 
nőtt, mivel a rivális Zalaeger-
szegi TK vereséget szenvedett 
Kaposváron.
KIVÁLÓ OB-T ZÁRTAK. 
Csákváron rendezték a tájfu-
tók hosszú távú országos baj-
nokság és az országos pont-
begyűjtő csapatbajnoksá-
got. A Szegedi VSE versenyzői 
közül a hosszú távú viada-
lon országos bajnoki címet 
nyert N14 kategóriában Klotz 
Zsófia, illetve F16-ban Felföl-
di Tamás. A pontbegyűjtő csa-
patbajnokságon N14 kategó-
riában ért célba első helyen 
az SZVSE csapata, míg továb-
bi pontszerző helyeken futot-
tak be az N20-as lányok és az 
F16-os fiúk. A 2022-es össze-
tett bajnoki pontversenyben 
az SZVSE 24 egyesület közül 
negyedik helyen zárt a klubok 
rangsorában.
BITE A VILÁGJÁTÉKOKON. 
Eldőlt: Bite Balázs, a Szegedi 
Úszó Egylet és a Magyar Spe-
ciális Olimpiai Szövetség válo-
gatott úszója ott lesz a 2023-
as berlini világjátékokon. 
Egyesülete a Facebookon úgy 
fogalmazott, nagy örömmel és 
büszkeséggel fogadták a szö-
vetség hivatalos levelét a hír-
ről, hiszen Balázs szorgalma-
san dolgozott ezért a lehető-
ségért.
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Véget ér a Pastor-korszak Szegeden 
A szezon végén távozik a Pick vezetőedzője és annak segítője

Juan Carlos Pastor vezető-
edző a szezon végén távo-
zik a bajnoki címvédő Pick 
Szeged kézilabdacsapatá-
nak éléről. A klub közlemé-
nye szerint Pastor mellett 
segítője, Marko Krivoka-
pics szerződése is megszű-
nik közös megegyezéssel 
az idény végén.

– Klubunk, Juan Carlos Pas-
tor vezetőedző, valamint 
Marko Krivokapics másod- 
edző abban állapodott meg, 
hogy az edzőpáros az idény 
végéig irányítja a Pick Sze-
ged kézilabdacsapatát, szer-
ződésük 2023. június 30-
ával közös megegyezéssel 
megszűnik.  Hatvanegy éves 
klubunk legsikeresebb edző-
párosát alkották ők, és még 
alkotják a szezon befejezé-

séig. Három bajnoki cím, 
egy MK-siker és egy EHF-ku-
pa-diadal eddig a mérlegük. 
Reményeink szerint ez az 
eredménysor ebben a sze-
zonban még gyarapodhat to-
vább, hiszen hosszú még ez 
az idény. Fantasztikus győ-
zelmeket, bajnoki címeket, 
kupasikereket éltünk át kö-
zösen, amelyekre mindig is 
büszkék leszünk, mert a sze-
gedi kézilabda történelmé-
nek legszebb sikereit értük 
el velük közösen. Az nem is 
lehet kérdés, hogy a követ-
kező személy, aki felkerül a 
Pick Arénában a Legendák 
falára, Juan Carlos Pastor 
lesz – nyilatkozta a klub hon-
lapján a Pick Szeged elnöke, 
Szűcs Ernő Péter.

– Nagy köszönet jár elő-
ször is azért, hogy 2013-ban 

leülhettem ennek a csodá-
latos klubnak a kispadjára. 
Szép időszak van mögöt-
tünk, sikerek, győzelmek, 
amelyekre mindenki na-
gyon büszke. De még nincs 
itt a búcsú ideje, rengeteg 
feladatunk van, hiszen az 

idényből sok-sok meccs hát-
ravan. Nem adtunk alább 
semmiből, minden fronton 
szeretnénk minél jobban és 
eredményesebben szerepel-
ni. Csak előretekintünk, dol-
gozunk, edzünk azért, hogy 
ez a szezon is emlékezetes 

maradjon – mondta Juan 
Carlos Pastor.

– A játékos-pályafutá-
som befejezése után rögtön 
másodedzőként kezdhettem 
el dolgozni egy Európában is 
jegyzett klubnál. Nagy kihí-
vás volt, de minden pillana-
tát élveztem, és nem lehe-
tek eléggé hálás azért, hogy 
ilyen szép időszakot tölthet-
tem el a Pick Szegednél. De 
még nincs vége, egy a cé-
lunk, mindenkivel közösen, 
hogy ez az idény emlékeze-
tes maradjon – nyilatkozta 
Marko Krivokapics.

A szegedi együttes jelen-
leg egy győzelemmel és öt ve-
reséggel áll a Bajnokok Ligája 
csoportkörében, október 22-
én pedig 31–26-ra elveszítet-
te a Telekom Veszprém elleni 
bajnoki rangadót idegenben.

Alig fértek el
a színpadon

M
egtartotta ha-
g y o m á n y o s 
évzáróját az 
MVM Szege-

di Vízisport Egyesület a 
Szent-Györgyi Albert Agórá-
ban – a résztvevők annyian 
voltak, hogy a csoportkép el-
készítésénél alig fértek el a 
színpadon. Az egyesület dí-
jazta a legeredményesebb 
kajakosokat, kenusokat, eve-
zősöket, a kajakpólósokat, 
valamint a masters verseny-
zőket, illetve a klubnál dolgo-
zó edzőket.

Három különdíjat is kiosz-
tottak négy ifjú tehetségnek. 
Kajak-kenuban Kelemen Zita 
és Juhász-Csordás Kriszti-
án lett a kiválasztott, míg az 
evezősöknél Pálka Bálint és 
Hajdu Márton kapta a Soós 
Imre-díjat.

Az eseményen tiszteletét 
tette a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnöke, Schmitt 
Gábor, valamint a főtitkár, 
Kubina Ádám, illetve Hütt-
ner Csaba, a felnőtt váloga-
tott szövetségi kapitánya. A 
Magyar Evezős Szövetséget 
Cseh Ottó elnök képviselte.

Az évzárón a klub kö-
szönetet mondott támoga-
tóinak: a névadó MVM-nek, 
Szeged városának, a Szege-
di Vízműnek, illetve a Ches-
tertont képviselő Dunford 
Anikónak.

A 
magyar szövetség 
(MKKSZ) honlap-
jának beszámo-
lója szerint Sza-

kács Bálint, az MKKSZ ügy-
vezető igazgatója, Kárai 
Péter gazdasági és vagyon-
gazdálkodási alelnök, vala-
mint Horváth Noémi nem-
zetközi kapcsolatokért fele-
lős munkatárs, az ICF SUP 
bizottságának elnöke vett 
részt a thaiföldi tanácskozá-
son.

– A sportág történeté-
ben még nem volt példa 
ilyen multiszakág-világbaj-
nokság megrendezésére. A 
törekvésünkről már a sze-
gedi ifjúsági vb-n egyeztet-
tünk Thomas Konietzkóval, 
az ICF elnökével, valamint 
Richard Pettit főtitkárral, 
akik elvi támogatásukban 
részesítettek bennünket. A 
tervünk az, hogy a 2027-es 
gyorsasági világbajnokság-
gal egy időben rendeznénk 

meg Szegeden a para ka-
jak-kenu, a maraton- és a 
SUP-vb-t is. Mivel a 2027-
es világbajnokság olimpi-
ai kvalifikációs verseny a 
gyorsasági szakág számá-
ra, így ez egy nagy presz-
tízsű, a nemzetközi szö-
vetség, valamint a sportág 
szempontjából is minden 
szempontból branderősítő, 
nem mellesleg költségha-
tékony eseménye lenne 
a nemzetközi kajak-kenu 
sportnak – mondta Sza-
kács Bálint az mkksz.hu-n.

Az ügyvezető hozzátette: 
mivel a novemberben be-
nyújtott pályázatról április-
ban döntenek az ICF board- 
ülésén, azt szeretnék, hogy 
ennek a tanácskozásnak 

Budapest legyen a házigaz-
dája.

– Konietzko januárban 
Budapestre látogat, akkor 
személyesen is prezentálni 
tudjuk neki a koncepción-
kat; itt lesz lehetőségünk 
meggyőzni őt arról, hogy va-
lóban működőképes lehet 
egy ilyen nagy volumenű 
rendezvény – fogalmazott 
Szakács.

Szeged korábban elnyer-
te a 2024-es gyorsasági Eu-
rópa-bajnokság rendezési 
jogát, a magyar szövetség 
pedig ezzel egy időben, egy 
helyszínen szeretné megtar-
tani a SUP szakág első Eu-
rópa-bajnokságát is. Tavaly 
a SUP-vb-t Balatonfüreden 
rendezték.

Újra vb-t rendeznének a Maty-éren
Olimpiai kvalifikációs multiszakág-világbajnokságnak adna otthont Szeged

Juan Carlos Pastor a szezon végén távozik a Pick Szeged-
től. Fotó: MTI

A közelmúltban Pattayában véget ért a Nemzetközi Ka-
jak-Kenu Szövetség (ICF) 39. kongresszusa, amelyen a 
magyar delegáció megerősítette szándékát a 2027-es 
gyorsasági világbajnokság megrendezésével kapcsolato-
san, amely rendhagyó módon négy szakágat (gyorsasági, 
para kajak-kenu, maraton, SUP) felölelő multiszakág-vb 
lenne Szegeden.

Szeged már bizonyított korábban a vb-rendezések kapcsán. Fotó: MTI
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és 
elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési 
határidő: november 23. 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: S a szőke 
magyar vízben rengenek a palotáid. A nyertes: Szoldán György. Gratulálunk!

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT no-
vember 5-én: Somogyi Attila Tibor és Czikk 
Ágnes, Bartus Richárd János és Dencsik 
Claudia Erika, Már-
ta Martin Béla és 
Lippai Fanni, He-
gyesi Ferenc Gyula 
és Fügedi Zita Hen-
rietta.
SZEGEDEN SZÜ-
LETTEK:  Péter Fe-
rencnek és Kis-
guczi Ildikónak 
2022. 10. 27-én 
Mira, Gilinger Pé-
ternek és Erdélyi 
Cintiának 2022. 

10. 27-én Elena, Masa Tamás Vilmosnak és 
Harmatos Beátának 2022. 10. 28-án Mar-
cell, Pataki Gergelynek és Fődi Brigittának 

2022. 10. 29-én Zétény, 
Takács Bencének és Fo-
dor Szilviának 2022. 10. 
31-én Márk, Hajdú Ákos-
nak és Nemes Andreá-
nak 2022. 10. 31-én Zsu-
zsanna, Nagy Lászlónak 
és Kecskés Emesének 
2022. 11. 02-án Endre 
Sándor, Ilia Szabolcsnak 
és Kovács Adrienn-nek 
2022. 11. 04-én Milán 
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
esős, hűvös, borongós idő

November
19.

szombat

November 
20.

 vasárnap

November 
21.

hétfő

November 
22.

kedd

November 
23.

szerda

November 
24. 

csütörtök

November 
25. 

péntek

Erősen 
felhős

7/3
Erzsébet,

Zsóka

Gyenge 
eső

6/1
Jolán,
Zolta

Erősen 
felhős

5/–2
Olivér,
Iliász

Eső
 

8/0
Cecília,
Filemon

Zápor
 

10/3
Kelemen,

Klementina

Eső
 

11/4
Emma,
Flóra

Zápor

10/4
Katalin,
Katinka

NOVEMBER 23., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és a szon-
di.ildiko@szeged.eu címen.)
NOVEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00 – 18.00 óra (Tabán Általános Iskola és  
Alapfokú Művészeti Iskola, Tabán u. 17.)
NOVEMBER 26., SZOMBAT
Kothencz  János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra

TARKABARKA 11
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MIKSZÁTH KÁLMÁN AUTOGRAMOT OSZT SZEGEDEN 1910-BEN. Szegeden alakult meg az ország első vidéki irodalmi társasága. Az 1873-ban alapí-
tott Dugonics Kör célja „a korszellem igényelte üdvös s szabad eszmék s elvek terjesztése, a magyar nyelv s irodalom fejlesztése s tökélyesbítése” volt. A 
tagok írásait és fordításait a Szegedi Lapok tette közzé, amelyet gyakran támadott a Szegedi Híradó. 1876-ban feloszlott a kör, de 1883-ban Reizner János 
felhívására újra megszervezték. Még Mikszáth Kálmán is írt róla a Pesti Hírlapban, azt remélve, hogy „az ilyen vidéki körök (…) folyton szélesedő gyűrűben 
ragadhatják magukkal a közönség intelligensebb rétegeit”. Ez a kör is feloszlott. Végül 1892-ben megalapították a Dugonics Társaságot, melyet 1952-ben 
megszüntettek, 1991-ben viszont újjászerveztek, és a mai napig működik. (Forrás: A Piarista 300 éve Szegeden című könyv)

KOS (III. 21–IV. 20.) 
A múlt emlékei komoly 
hatással lehetnek az éle- 

tére, s ennek kapcsán a 
munkájában sok örömét lel- 
heti. Szerettei közül valaki a se- 
gítségére szorul, támogassa őt!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Nagyon érzékeny lesz a 
héten, tehát ne törekedjen 

semmiféle komolyabb változ- 
tatásra az életében, mert csak 
rossz vége lehet! Tartózkodjon 
sokat a természetben, még 
akkor is, ha nem túl jó az idő. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Itt az alkalom rá, hogy 
megvalósítsa az ötleteit – 
ne habozzon hát, és (kellő 

körültekintéssel) vágjon bele! 
Jó hír, hogy ehhez nem várt 
segítséget is kap majd. Szabad 
idejét töltse párjával!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Most könnyedén megold- 
hatja azokat a munkahelyi 
problémákat, amelyek már 

régóta nyomasztják – ehhez 
azonban hallgassa meg mások 
tanácsait! Magánéletében nyu- 
godt napok elé néz.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A következő 
hét igen alkalmas lesz 
rá, hogy az önt belülről 

régóta feszítő problémákat 
megoldja. Az is elképzelhető, 
hogy ebben egy álma lesz 
majd a segítségére, úgyhogy 
igyekezzen minél többet aludni!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Valaki, aki régebben 
fontos szereplője volt 
az életének, újra színre 

léphet benne. Ez hatással 
lehet a pénzügyi viszonyair, 
de akár az érzelmi életére is. 
Legyen óvatos, ne adja át magát 
a hirtelen jött gondolatok- 
nak!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Ezekben a napok-
ban sok energiával ren- 
delkezik majd – használja 

ki arra, hogy másokon 
segítsen! Ha ebben akadályok 
tornyosulnának ön előtt, ne 
hátráljon meg, hanem keressen 
támogatókat.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Félreértésből 
fakadó problémák adód-
hatnak a magánéletében. 

Igyekezzen mindenről nyíltan 
beszélni, a titkolózás nem vezet 
sehová. Munkájában sikerek 
várhatók, de ne éljen vissza 
velük. 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Összpontosítson a 
 munkájára ezen a héten, 
még akár a magánélete 

rovására is – persze ezt 
előtte beszélje meg a barátaival, 
családtagjaival. De tartson 
mértéket: az egészségét ne 
kockáztassa az anyagiakért.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
A héten olyan események 
várhatók, amelyek 
világossá teszik az ön 

számára, mik az igazi értékek 
az életében. Ehhez azonban 
fontos, hogy ne csupán az 
eszére, hanem a szívére is 
hallgasson!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Eltökéltnek érzi magát a 
héten, s úgy gondolja, 
mindent elérhet, amit 

akar. Lényeges azonban, 
hogy mindezt ésszel tegye, 
különben könnyen túllőhet a 
célon.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Szép sikerek várnak 
önre a munkájában, és 
ez pozitívan befolyásolja 

a magánéletét is. Persze 
lesznek irigyei! Ossza meg 
tapasztalatait azokkal, akiket 
érdemesnek tart rá.

Horoszkóp Szeged régen

Ki az igazi? Van-e igazi?

12 SZÍNES

VÉDELEM ALATT
Időpont: november 21., hét-
fő, 18 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Toszeczky Renáta szociális 
munkás egy Baptista Szere-
tetszolgálat által működte-
tett védett házat vezet Ma-
gyarországon. Ide a koráb-
ban prostitúcióra kénysze-
rített, emberkereskedelem 
áldozatául esett nők kerül-
nek, akiknek az életét meg-
próbálják új mederbe terel-
ni. Az alkotás elnyerte a leg-
jobb magyar film díját a Ver-
zió Nemzetközi Emberi Jogi 
Dokumentumfilm Fesztivá-

lon. A vetítés után Schwecht-
je Mihály rendezővel beszél-
get Szilárdi Réka szociálpszi-
chológus.

AZ IGAZI PSZICHOLÓGI-
ÁJA 
Időpont: november 24., csü-
törtök, 19.30 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Ki az igazi? Van-e igazi? Ön 
hisz az igaziban? Hisz ben-
ne, hogy van valaki, aki azért 
született, hogy a társa legyen 
egy életen át? Többek között 
ezekre a kérdésekre válaszol 
Almási Kitti klinikai szakpszi-

chológus (lent). A téma ins-
pirálója Márai Sándor Az iga-
zi című regénye, amelyet ér-
demes elolvasni, mert sokat 
fogják idézni az esten.

NAPSUGARAS HÁZAK
Időpont: november 25., pén-
tek, 9 és 14 óra.
Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház.
Az 1879-es nagyárvíz után 
Lechner Lajos tervei alapján 
újjáépítették a várost. Ekkor 
keletkeztek a napsugaras 
oromzatú házak is, amelyek 

ma is Szeged városépítésze-
ti örökségéhez tartoznak. A 
kultúrsétán Alsóvárost vé-
gigbarangolva ismerkedhet-
nek meg a napsugaras há-
zak történeteivel, típusaival. 
A séta regisztrációhoz kötött, 
és részvételi díjas. Telefon: 
+36-30/501-2822, e-ma-
il: szegedalsovarosi.tajhaz@
gmail.com 

ADVENTI SÉTA 
Időpont: november 26., 
szombat, 17 óra.

Találkozó: Tourinform-iroda.
Az ünnepi díszbe öltözött, 
sültgesztenye- és forralt-
bor-illatú belvárosban tehet-
nek egy sétát, amelyen Sze-
ged csodásan kivilágított 
palotáiról hallhatnak törté-
neteket. A séta a Dóm téri 
karácsonyi vásárban zárul. 
A séta regisztrációhoz kö-
tött, és részvételi díjas. Tou-
rinform-iroda, Széchenyi tér 
12.; telefon +36-62/488-
690, 488-699; e-mail: sze-
ged@tourinform.hu


