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Magyar nyugdíj: hátulról a harmadik

Mérlegen 
a képviselők

Nem csillapodik a tanárok dühe

Postabezárások:
több ezer tiltakozó
aláírás gyűlt össze

Karácsonyi ünnepi hetek

E
lfogadhatatlan és tart-
hatatlan, hogy az Or-
bán-kormány fél évvel 
a  választások után 

sorban olyan intézkedéseket 
hoz, amelyek miatt folyamato-
san romlik az emberek életmi-
nősége – mondta Szécsényi 
Rózsa önkormányzati képvise-
lő a szegedi postabezárások-
kal kapcsolatosan a Széche-

nyi téri nagyposta előtt tartott 
sajtótájékoztatóján. Hangsú-
lyozta: a postai szolgáltatás 
biztosítása állami feladat, de 
az állam több szegedi város-
részben nem tesz eleget a kö-
telezettségének. Több ezer 
tiltakozó aláírás gyűlt össze 
Szegeden a postabezárások 
miatt.

Cikkünk a 4. oldalon

L
apzártánk után gyul-
ladtak fel az ünnepi 
fények és kezdődött el 
a Szegedi Karácsonyi 

Hetek programsorozata. Több 
helyszínen várják az adven-
ti időszakban a szegedieket 
és a városba látogató ven-
dégeket. A központi helyszín 
idén is a Dóm tér. Az itt felál-
lított óriási adventi koszorún 

gyújtják meg vasárnaponként 
a gyertyát ismert közéleti és 
egyházi személyiségek. 

Az első gyertyát november 
27-én, vasárnap 17 órakor 
botka László, Szeged város 
polgármestere és Kiss-Rigó 
László szeged–csanádi me-
gyés püspök közösen gyújtja 
meg az adventi koszorún.

Részletek a 4. oldalon

Szeged város költségvetésében jövőre a villamos energia 
díja lesz a legnagyobb tétel. Az önkormányzat villamosener-
gia-számlája most évi 2 milliárd forint. Noha a városnak si-

került mérsékelnie a 2023-as évre vonatkozóan az MVM-től 
eredetileg kapott áramárat, az még így is brutálisan magas, 
hatszorosa az idei díjnak.  Bővebben az 5. oldalon

Szeged felelősen szerzi be
az energiaszükségletét

Mérlegen a képviselők soroza-
tunkban Szénási Róbert (ké-
pünkön) körzetébe látogattunk 
el, aki Petőfitelep, Új-Petőfite-
lep, baktó és Fodorkert egy 
részének ügyeiért felel. A vá-

lasztókerület egyéni képviselő-
je lapunknak elmondta, az út-
építés és a közösségteremtés 
a  két legfontosabb feladat 
a százéves Petőfitelepen.

Írásunk a 6. oldalon

A Széchenyi tér pirkadatkor – villanyfényben. A város biztosítani tudja, hogy január elsejétől működjön a közvilágítás Sze-
geden. Fotó: Szerdahelyi Péter 

Több városban is folytatódtak a ta-
nártüntetések. Szegeden utcára vo-
nultak, rendhagyó tiltakozó tanórát 
tartottak és élőláncot alkottak a taná-
rok, a diákok és a szülők. A Klauzál té-

ri demonstráción elhangzott: már 43 
megyei oktatási intézmény több mint 
ezer pedagógusa írta alá azt a foga-
dalmat, amelyet az egymásért való ki-
állásként tettek az október 20-i tün-

tetésen. Mindeközben Plesovszkiné 
Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi 
Központ vezetője 2 millió 440 ezer fo-
rint jutalmat kapott.

Bővebben a 4. oldalon

Négy helyszínt érintve vonultak a Klauzál térre a tüntetők, ahol rendhagyó tanórát tartottak. Fotó: Szabó Luca 



2022. november 26., szombat2 AKTUÁLIS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
OKTATÁSI TÁMOGATÁSI KERET

A rendelkezésre álló keretösszeg: 13 millió forint.

Pályázhatnak Szegeden működő nevelési-oktatási in-
tézmények („A” típus), valamint szegedi székhelyű, adó-
számmal rendelkező civil szervezetek, Szegeden működő 
nevelési-oktatási intézmények, kulturális, közművelődési 
intézmények és gazdasági társaságok, valamint egyes cé-
lokra szegedi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tago-
zatos diákok, egyetemi hallgatók („B” típus).

• Pályázni kizárólag adatlapon lehet, mely letölthető a 
város honlapjáról (www.szegedvaros.hu), ahol meg-
található a részletes pályázati kiírás, koncepció és 
szabályzat (teljes pályázati dokumentáció) is.

• A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal, Kulturális és Szervezési Iroda Művelő-
dési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi 
tér 10.) kell benyújtani.

•	 A pályázat benyújtásának határideje:

• „A” típusú pályázat esetén: 2022. december 2.
• „B” típusú pályázat esetén: a 2022/23-as tanévben 

folyamatosan.

A KSH járási 
statisztikája szerint 
számos háztartás 

esetében akár az egész 
évi nyugdíj 20 százalékát 

is kiteheti a rezsi, de 
vélhetően jóval nagyobb 
számok jönnének ki, ha 

lennének települési 
adatok.

A háztartások 2022. augusztus elsejétől a megszabott 
átlagfogyasztás felett rezsicsökkentés nélküli árat fi-
zetnek, amely a gáz esetében hétszeres, az áram ese-
tében pedig kétszeres árnövekedést jelent. Mindez 
a nyugdíjasoknak a folyamatosan emelkedő árak mel-
lett jóval súlyosabb anyagi terhet jelenthet. Az Átlátszó 
megnézte, hogy a magyar nyugdíjból más országokhoz 
képest mennyire megfizethető az európai szinten ol-
csónak számító magyar rezsi. 

o
któber 5-én dön-
tött a  kormány 
egy újabb nyugdíj-
emelésről, amely-

nek köszönhetően a  nyug-
díj összege novembertől 14 
százalékkal nőtt a tavalyihoz 
képest. Értékállóbb azon-
ban nem lett, mivel a 21,1 
százalékos októberi infláció-
val együtt a reálértéke való-

jában csökkent, vagyis a je-
lenlegi összeg kevesebbet ér 
a tavalyinál – írta az Átlátszó.
a KsH tavaly év végi járási 
statisztikája alapján átlago-
san a legmagasabb nyugdíj-
összeghez a  budapesten 
élők jutnak. a  fővárosban 
átlagosan 157–203 ezer fo-

rint a havi nyugdíj. Pest me-
gye vonzáskörzetében szin-
tén magasnak számít a havi 
nyugdíj, ami átlagosan 160 
ezer forint. a szegedi járás-
ban 145 ezer forint átla-
gosan a  havi nyugdíj. ma-
gyarországon a  Kisteleki 
és a  mórahalmi járásban 
a legalacsonyabb átlagosan 
a havi nyugdíj 106 ezer fo-
rinttal. az egyes járások vil-
lamosenergia- és gázfo-
gyasztásából kiszámítható, 

hogy egy-egy háztartás-
ra – az új rezsiszámítási 
feltételeket is figyelem-
be véve –  nagyjából 
mekkora éves energia-
költség eshet. az  or-

szágban ezek a számok 
átlagosan évi 150 és 499 

ezer forint között alakulnak. 
a  legmagasabb éves rezsi-
költségek Pest megye von-
záskörzetében jellemzőek: 
az  energiafogyasztási ada-
tok alapján a budakeszi já-
rásban háztartásonként évi 
388 ezer, a  Pilisvörösvá-
ri járásban közel 500 ezer, 
az aszódi járásban 391 ezer, 
a Gyáli járásban pedig 385 
ezer forint átlagosan. a leg-

alacsonyabb összeg a nagy-
kanizsai (évi közel 151 ezer 
forint), a zalaegerszegi (évi 
156 ezer forint) és a szege-
di járás (évi 158 ezer forint) 
esetében jött ki. mindez alap-
ján számos háztartás eseté-
ben akár az egész évi nyug-
díj 20 százalékát is kiteheti 
a rezsi, de azt írja az Átlát-
szó, hogy ha településszin-
tű adatokhoz is hozzájutna, 
akkor feltehetően jóval na-
gyobb számok jönnének ki 
egyes helyeken.

megnézték, hogy más eu-
rópai országokban mekkora 

nyugdíjhoz jut egy állampol-
gár euróban kifejezve. az eu-
rostat az összegek kiszámí-
tásakor a  2010-es árakat 
veszi alapul minden ország 
esetében, vagyis a  jelenle-
gi forint-euró árfolyammal 
számolva némileg más ered-
mény lenne. a legmagasabb 
nyugdíjhoz – ugyanúgy, mint 
a  mediánbérek esetében 
is –  Luxemburgban jutnak 
a lakosok, 8643 euróval. ezt 
követően Dánia (6271 euró) 
és ausztria (5348 euró) is 
magasan a lista élén áll. ma-
gyarország hátulról foglalja 

el a harmadik helyet, csupán 
994 euróval, amit románia 
(851 euró) és bulgária (580 
euró) követ. az európai uni-
ós átlag jóval magasabban, 
3660 euró körül alakul, ami 
a magyar nyugdíj majdnem 
négyszerese.

„európai viszonylatban 
meglehetősen kedvezőnek 
számít a magyar rezsi: a villa-
mos energia esetében a máso-
dik legolcsóbb, a földgáz ese-
tében pedig az első. azonban, 
ha az energiaárakat az egyes 
országok euróban kifejezett 
nyugdíjösszegével korrigáljuk, 

akkor azt látjuk, hogy a magyar 
nyugdíjasok számára már jóval 
kevésbé megfizethető” – írta 
az Átlátszó. a földgáz esetében 
csak a tizenkettedik legtöbb 
földgázt, a  villamos energia 
esetében pedig csak a tizen-
harmadik legtöbb villamos 
energiát tudják megvásárolni 
a magyar nyugdíjasok európá-
ban. a legtöbb földgáz és vil-
lamos energia Luxemburgban 
és Franciaországban, a  leg-
kevesebb földgáz és villamos 
energia Észtországban és Lett-
országban jön ki a nyugdíjasok 
éves járandóságából.

A magyar nyugdíj a harmadik legalacsonyabb
Európában, amelyből nem könnyű rezsit fizetni

A nyugdíjasoknak a folyamatosan emelkedő élelmiszerárak mellett jóval súlyosabb anyagi terhet jelent a rezsi kifizetése. 

Lesújtó számok a szegénységről

Magyarországon tavaly 1 millió 844 ezer főt érintett 
a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockáza-
ta, ami a lakosság 19,4 százalékát jelentette – derül 
ki a KSH legfrissebb adataiból.

t
avaly 1 millió 844 
ezer főt érintett 
a  szegénység vagy 
társadalmi kirekesz-

tődés kockázata, ami a lakos-
ság 19,4 százalékát jelentette 
–  írta a Portfolio a statiszti-
kai hivatal adatait elemezve. 
a  felmérésből az  is kiderült, 
hogy a magyarok legkevésbé 
az anyagi helyzetükkel elége-
dettek. Leginkább a személyes 
kapcsolataikkal elégedettek.

minél magasabb az egyén 
iskolázottsága, annál elége-
dettebb az életével. az alap-
fokú végzettségűek 6,2-re, 
míg a  felsőfokúak 7,4-re 
értékelték az általános elé-
gedettségüket. a háztartás 
jövedelme szoros kapcso-
latban van az elégedettség 

fokával, minél magasabb 
a jövedelem, annál nagyobb 
az elégedettség mértéke.

regionális összehasonlí-
tásban a legelégedettebbek 
a nyugat-dunántúli régióban 
élők (7,2), a legkevésbé pe-
dig az észak-magyarországi 
lakosok (6,5). a  lakóhely 
nagysága is befolyásolja 
az elégedettséget, amelyet 
a  fővárosban élők átlago-
san 7 pontra értékeltek, míg 
a köz ségek lakói 6,7 pontra.

az eurostat adataiból az is 
kiderült: míg magyarországon 
2020-ról 2021-re nem válto-
zott a szegénység kiterjedtsé-
ge, a környező országokban 
–  romániában, Lengyelor-
szágban, bulgáriában – javu-
lás volt megfigyelhető.

Minden ötödik ember szegénységben él Magyarországon. 
Fotó: népszava 
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De, de, mindig
szükség lesz postákra

Sz
egeden 12 postát zártak be, 7 maradt nyitva. 
Az a kormányzati ígéret, hogy ez alapvetően 
a rezsiérzékeny fűtési időszakra szól csak. 
Lássuk meg, hányat nyitnak vissza tavasszal. 

Most általában szeretnék amellett érvelni, hogy a posta fon-
tos, és nem meghaladható-meghaladandó civilizációs vívmány.

Igen, ismerem azokat a véleményeket, amelyek szerint 
minden online megoldható. Emberellenes bűntett ilyet állí-
tani. Igen, a két koronaév sok olyan tevékenységet átrakott 
az internetre, amelyeknek tényleg jobb helye van ott. Igen, 
van még tér a digitalizáció bővítésére. És nem, nem lesz 
és ne is legyen olyan, amikor az emberek a munkahellyé, 
kormányablakká, postává, orvosi rendelővé, kocsmává 
és szállodává transzformált lakásukból ki sem lépve élik 
az életüket, sűrű futári látogatásokkal felcsapva. Hosszan 
tudnék írni az egyes elemekről, rákérdezve, hogy Ön mikor 
borozott utoljára online, ha olyan jó az, vagy hogy a home 
office elemeit a gamer széktől a laptopon át a cibetmacs-
ka-kávéig home office-ban állították-e elő…,  de maradjunk 
a postáknál. Melyek sorsa a 2006-os Orbán–Gyurcsány mi-
niszterelnök-jelölti vitában is előkerült. 
Szép, kompakt megoldás, hogy ma 
se vita, se posta. Ott még Orbán 
Viktor kardoskodott a kispostá-
kért.

Kezdjük ott, hogy okkal 
hoztuk létre ezeket az intézmé-
nyeket. Lehet persze az állami 
szolgáltatások körét szűkíteni, 
mindenkit a magánszolgáltatókhoz 
küldeni, csak akkor szeretnék annyival ke-
vesebb adót fizetni, amennyit a postabezáráson megspórol-
tak. Egyébként senki nem kényszeríthető arra, hogy otthon, 
saját kútfőből és hatáskörben oldjon meg olyan feladato-
kat, amelyeket az állam ír elő neki. Igen, be LEHET fizetni 
egy csekket online, de legyen kötelező? Kötelező minden 
nagypapának otthon erre alkalmas internetet fizetni, ilyen 
bankkártyával rendelkezni, ahelyett, hogy elsétálna a pos-
tára? Másfelől meg nem is minden esetben lehetséges ez: 
ha fel kell adnom egy ajánlott levelet, azt hogyan tegyem 
meg posta nélkül?

A posta egy ügyintézési központ. A sok harisnya, gumi-
cukor meg csicsás bögre mögött mégiscsak adminisztratív 
opciók sora van. Eddig a pult mögött ehhez értő és ezért 
fizetett emberek segítettek. Közműves ügyintézésben, pénz-
küldésben, utalvány beváltásában, biztosításban. Itt bérelt 
postafiókot, akinek erre volt szüksége. Lottót adott fel. Igen, 
lehet mobilon is. De legyen kötelező? Aztán a posta civili-
zációs központ is. Legyen egy hely, ahol mindig lesz újság 
és telefon! Sőt, miért nem vagyunk bátrak a másik irányba 
elindulni, és rendes szolgáltatói-közösségi központot csinál-
ni, ahol mindig van internet, adott esetben rendes kávé is? 
Hm? Miért mindig a visszavágás a reakció?

Pláne így. Egészen biztos, hogy 19 helyett 7 postával 
nem lehet ugyanazt a szolgáltatást elvégezni. Ideiglenesen 
sem, ha pedig tavasszal is zárva maradnak, akkor pláne. 
A kormányzás ezzel ellentétes tevékenység kéne legyen, 
a mechanikus (és 2010-ben leváltott) megszorítások helyett 
komplex elképzelések, tervek a jövőről. Nem az önfelélésre 
fókuszáló napi túlélés, hanem nemzetstratégia, a legkisebb 
falvak hétköznapjaitól a szegedi városépítésen és regionális 
fókuszon át az ország jövőjéig, a környező államokkal és 
Európával vállalt közös feladatokig. Tudom és értem, hogy 
a sokadik válság egymásba érő frusztrációjától gyakran 
csak az egy-egy posta bezárásával lehúzható számokat lát-
ni, de ilyenkor sokkal fontosabb dolgokat is lehúzunk, mint 
Mari néni dísztávirata – nem, mintha az nem lenne fontos.

Ceglédi Zoltán

2006-
ban még 

Orbán Viktor 
kardoskodott  

a kispostá  - 
k  ért.

A legjelentősebb technológiai projekteket
hozza el Magyarországra a HTEC Group,
amely tavasszal nyitott irodát Szegeden

Szebb jövőt tervezni – olvasható a HTEC Group szegedi irodájának bejárati ajtaján. 

Hatszáz új munkahelyet 
hoz létre a magyar tech-
nológiai ágazatban az el-
következő három évben 
a HTEC Group. Az ameri-
kai szoftverfejlesztő cég 
Szegeden nyitotta meg 
tavasszal az  első irodá-
ját. Azóta Budapesten, 
Debrecenben és Pécsett 
is megkezdte működését 
és a munkaerő-felvételt.  

sz
egedi köz-
p o n t t a l , 
négy ma-
gyarországi 

telephellyel költözik magyaror-
szágra az egyesült Államokból 
a san Franciscó-i HteC Group 
technológiai tanácsadó, szoft-
verfejlesztő és digitális ter-
mékfejlesztő cég – adtuk hírül 
márciusban. megírtuk, hogy 
szegeden az  induláskor öt-
ven munkavállalót alkalmaz-
nak, és terveik között szere-
pel, hogy száz-százhúsz főre 
bővítik a létszámot.

nagy sándor városfejlesz-
tési alpolgármester a szegedi 

iroda megnyitásakor elmond-
ta, hogy a cég magyarorszá-
gon először szegedet kereste 
meg, a szeged Pólus nonpro-
fit Kft.-vel vették fel a kapcso-

latot. Hamarosan a városhá-
zán folytak a megbeszélések, 
és itt elmondták, mivel tudják 
segíteni a munkájukat. be-
vonták az egyetemet, amivel 
nagyon jó együttműködés 
alakult ki. az önkormányzat 
segített például irodát talál-
ni a  cégnek. ezt követően 
a HteC-et az önkormányzat 
bemutatta a kormány befek-
tetésösztönzési ügynökségé-
nek. az ilyen high-tech cégek, 
mint amilyen a HteC, ugyanis 
jogosultak központi támoga-
tásra. a szegedi irodaavatón 
szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter is részt 
vett, és megköszönte szeged 
város munkáját, ami szüksé-
ges volt ahhoz, hogy hazán-
kat válassza befektetési terü-
letnek az amerikai cég.

az amerikai szoftverfej-
lesztő cég nemrég úgy tájé-
koztatott, hogy az elkövetkező 
három évben hatszáz mun-
kahelyet hoz létre a magyar 
technológiai ágazatban azzal 
a céllal, hogy csúcstechnoló-
giájú szoftvermegoldásokat 
és világviszonylatban is helyt-
álló innovatív ötleteket hoz-
zon a magyar piacra. a HteC 
a szegedi irodanyitás óta bu-
dapesten, Debrecenben és 
Pécsett is megkezdte műkö-
dését és a munkaerő-felvételt.

„magyarország fontos 
szerepet játszik vállalatunk 
közép-európai fejlődésében, 
nemcsak azért, mert olyan 
oktatással és egyetemekkel 
rendelkezik, amelyek a jövő 
hozzáértő szakembereit ké-
pezik, hanem azért is, mert 
erős technológiai jelenlétet 
és versenyképes piacot kí-
nál” –  tájékoztatott David 
schoch, a HteC Group ügy-
vezető igazgatója.

az amerikai szoftverfej-
lesztő cég a helyi tehetséges 
fiataloknak kínál lehetőséget 
arra, hogy nagyszabású pro-
jekteken dolgozhassanak 
a világ vezető high-tech cé-
geivel. az ügyvezető igazgató 
hangsúlyozta, speciális prog-
ramokkal is segítik a  fiatal 
szakembereket, hogy a HteC 
csapatába integrálják őket. 
elmondása szerint a  tehet-
séges fiatalok olyan digitális 
termékeket és szolgáltatá-
sokat hozhatnak létre a pro-
jektekben, amelyeket milliók 
használnak majd világszerte.

Közép-Európa egyik
leggyorsabban növekvő cége

a HteC Group jelenleg Közép-európa egyik leggyorsabban 
növekvő vállalata.

a cég a világ legjobb high-tech vállalatai, úttörő star-
tupok, nagyvállalatok és Fortune 500 vállalatok számára 
nyújt innovatív terméktervezési és kifinomult mérnöki szol-
gáltatásokat. olyan területeken kínál digitális termékeket 
és platformokat, mint az egészségügy, a kiskereskedelem, 
a közlekedés és mobilitás, a logisztika vagy a zöld energia. 
a HteC világszerte több mint kétezer mérnököt és termék-
szakértőt foglalkoztat az európai fejlesztőközpontjaiban 
és a szilícium-völgyben, valamint az egyesült Államokban 
és európában található kreatív és tanácsadó irodáiban.

A HTEC Group szegedi irodája. a fiatal szakemberek olyan digitális termékeket és szolgálta-
tásokat hozhatnak létre, amelyeket milliók használnak majd világszerte. 
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– november 12-ével kétszáztíz tele-
pülés 366 postáját zárta be az or-
bán-kormány. szegeden a 19 pos-
tából tizenkettőre került lakat. ez 
a  szegedi posták 60 százaléka. 
az összes magyar város közül sze-
geden zárták be a legtöbb postát 
– mondta szécsényi rózsa a nagy-
posta előtti sajtótájékoztatóján. 
az önkormányzati képviselő hangsú-
lyozta: a postai szolgáltatás biztosí-
tása állami feladat, de az állam több 
szegedi városrészben nem tesz ele-
get a kötelezettségének, és egyálta-
lán nem biztosítja ezt a jövőben.

– egész városrészek marad-
tak szegeden postai szolgáltatás 
nélkül. tápén, Petőfitelepen, Fel-
sővároson és Újszegeden például 
teljesen megszűnt a  postai szol-
gáltatás. a mai napig azzal a ké-
réssel keresnek meg az emberek, 
hogy tegyünk valamit, hogy ismét 
kinyissák ezeket a postákat. több 
ezer tiltakozó aláírás gyűlt össze 
a postabezárások elleni tiltakozá-
sul – mondta el szécsényi rózsa, 
aki szerint elfogadhatatlan és tart-
hatatlan, hogy az orbán-kormány 
fél évvel a választások után sorban 

olyan intézkedéseket hoz, amelyek 
miatt folyamatosan romlik az embe-
rek életminősége.

– a  kampányban azt ígérték, 
hogy nem lesznek megszorítások, 
de közben folyamatosan azzal 
szembesülünk, hogy hetente hoz-
nak olyan intézkedéseket, rende-
leteket, amelyek súlyosan rontják 
az emberek életminőségét. azt kér-
jük az orbán-kormánytól és a Fidesz 
helyi képviselőitől, hogy hallják meg 
a szegediek hangját és nyissák ki 
újra a bezárt postákat – hangsú-
lyozta szécsényi rózsa.

Több ezer tiltakozó aláírás gyűlt össze
Szegeden a postabezárások miatt

Szécsényi Rózsa a sajtónak nyilatkozik a Széchenyi téri nagyposta előtt a postabezárásokról. Fotó: Iványi aurél 

Lechner Lajosra emlékeztek,
aki megálmodta, megtervezte
a modern, európai Szegedet

Százhuszonöt éve halt meg Lechner Lajos, aki nélkül elképzel-
hetetlen lenne Szeged a mai formájában. Lechner mezővárosból 
modern nagyvárossá formálta Szegedet a nagy árvíz után.

– Lechner Lajos volt, aki arculatot 
adott szegednek, és ezt az arcula-
tot fogja viselni még hosszú időn 
át a város – mondta sz. Fehér Éva 
városi főépítész a Dóm téri pante-
onban Lechner Lajos dombormű-
vénél.

– arra az emberre emlékezünk, 
aki a  pusztító árvíz után megál-
modta, megtervezte és levezényel-
te a modern, európai szeged újjá-
építését. neki köszönhetjük, hogy 
ma szeged az egyik legélhetőbb és 
legzöldebb magyar város – mondta 
a városházán tartott emlékülésen 
beszédében Kovács tamás alpol-
gármester. Hangsúlyozta: Lechner 
modernségét jól példázza, hogy 
olyan várost hozott létre, amely bu-
dapesthez, bécshez és Párizshoz 
hasonlítható.

a herkulesi feladatra és annak 
ütemes elvégzésére példa, hogy 
1883-ra, vagyis négy év alatt 

  26 kétemeletes,
  211 egyemeletes,
  836 magasföldszintes,

  1314 földszintes utcai lakó-
ház és

  246 udvari földszintes lakóház 
épült szegeden.

a város újjáépítése során 300 
ezer gyümölcsfát, díszfát, bokrot és 
cserjét ültettek el. ennek kapcsán 
az alpolgármester úgy fogalmazott: 
Lechnernek köszönhetjük, hogy 
a mai napig szeged a legzöldebb 
magyar város.

Lechnernek voltak és vannak kri-
tikusai – hangzott el nagy Imre épí-
tészmérnök, várostervező előadá-
sában, amelyben egyebek mellett 
elmondta: jó döntésnek bizonyult, 
hogy két körgyűrűs lett a  város, 
szemben az eredeti elképzeléssel, 
amiben csak egy körgyűrű szerepelt. 
Lechner Lajoshoz kapcsolódik az a 
döntés is, hogy lebontják a várat, 
mert amennyiben ez megmaradt 
volna, ma nagyon másként nézne ki 
a belváros. a szeged belvárosában 
található középületek és bérpaloták 
is szorosan kötődnek az ünnepelt 
várostervező munkásságához.

Megbecsülést a tanároknak!

Forraltbor- és kürtőskalácsillat
lengi be a szegedi belvárost

Lapzártánk után gyulladtak fel az ünnepi fények és kezdődött el 
az év leghangulatosabb eseménye – a Szegedi Karácsonyi Hetek 
programsorozata. 

a 
központi helyszín idén is 
a Dóm tér, ahol már no-
vember eleje óta fel lehet 
ülni az  óriáskerékre, és 

50 méter magasból lehet megcso-
dálni a belvárost. Itt kínálják por-
tékáikat a kézművesek és keres-
kedők, de finom ételek és italok is 
kaphatók. a hagyományoknak meg-
felelően a Dóm téren felállított óriá-
si adventi koszorún közösen gyújt-
ja meg vasárnaponként a gyertyát 
egy ismert közéleti és egyházi sze-
mélyiség:

 november 27-én, vasárnap 17 
órakor: botka László, szeged város 
polgármestere és Kiss-rigó László 
szeged–csanádi megyés püspök. 

 December 4-én, vasárnap 17 
órakor: szabó sándor, szeged or-
szággyűlési képviselője és Juhász 
andrás református lelkipásztor, 
a  Csongrádi református egyház-
megye esperese.

 December 11-én, vasárnap 17 
órakor: szajbély mihály irodalomtör-
ténész, szeged város díszpolgára és 
Cserháti sándor evangélikus lelkész.

 December 18-án, vasárnap 
17 órakor: Duda ernő immunológus, 

Pro Urbe díjas kitüntetett és Wert-
heim mátyás ferences plébános.

a Dóm téren minden pénteken 
18 órától Fire Fantasy tűzzsong-
lőr-bemutatót, szombatonként pe-
dig karácsonyi műsort rendeznek. 
a gyerekeket szalmalabirintus és 
mesés Kuckó is várja. a város kará-
csonyfáját a Klauzál téren állították 
fel. a Dugonics téren a fényszarvas 
és a mikulás szánja, a Klauzál és 
a Dugonics téren forralt bor, forró 
tea és kürtőskalács várja a szege-
dieket.

Forralt borral és teával várják 
az érdeklődőket a Dugonics téren. 

a 
Klauzál téri tüntetésen er-
délyi eszter, a Deák-gim-
názium tanára, a szegedi 
tanárok együttműködési 

Platformja egyik alapítója felidézte 
a kormány elmúlt évekbeli oktatá-
si intézkedéseit, amelyekkel szem-
ben rendre kifejezték a  pedagó-
gusok az elégedetlenségüket, de 
egyetlen megmozdulásukra sem 

reagáltak a döntéshozók. a tünte-
tésen felolvasták a tiltakozók az ok-
tatást érintő, kilenc pontból álló kö-
vetelésüket:
1.  nyilvános párbeszédet, hiteles 

tájékoztatást!
2.  megbecsülést a pedagógusok-

nak!
3.  Érdekérvényesítő sztrájkjogot!
4.  Felelős oktatási minisztériumot!
5.  Kisebb terhelést!
6.  esélyteremtő, minőségi oktatást!
7.  versenyképes és értékálló bére-

zést!

8.  XXI. századi környezetet!
9.  szakmai szabadságot, korszerű 

alaptantervet, szabad tankönyv-
választást!
egy ország, sok láncszem, egy 

cél címmel hirdettek múlt pénteken 
élőláncot és sztrájkot. Utóbbiban ti-
zenhét szegedi iskola pedagógusai 
vettek részt. „adják meg nekünk 
is a felelősség tudatát, adják meg 
ehhez a szabadságunkat, a gondol-
kodás jogát a diákoknak” – mondta 
Fabulya andrea, a radnóti-gimnázi-
um tanára.

A Radnóti-gimnázium nyolc tanára a költő szobránál szavalta el a Nem 
tudhatom… című versét. Fotó: Iványi aurél 

Jutalom
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit 
(képünkön), a szegedi tanke-
rületi Központ vezetője tavaly 2 
millió 440 ezer forint jutalmat 
kapott „motivációs elismerés-
ként” – hozta nyilvánosságra 
tóth endre, a momentum or-
szággyűlési képviselője. ez egy 
kezdő tanár nyolchavi bére.
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Szeged felelősen szerzi be
az energiaszükségletét

Szeged város költségve-
tésében jövőre a villamos 
energia díja lesz a  leg-
nagyobb tétel. Az önkor-
mányzat villamosener-
gia-számlája most évi 
2 milliárd forint. Noha 
a városnak sikerült mér-
sékelnie a 2023-as évre 
vonatkozóan az MVM-től 
eredetileg kapott áram-
árat, az még így is brutá-
lisan magas, hatszorosa 
az idei díjnak.

– szeged város költségveté
sében a villamos energia dí
ja a  legnagyobb rezsitétel. 
az  önkormányzatnak 515 
áramfelhasználási helye van. 
az  áramszerződés két nagy 
részből áll: a közvilágításból, 
valamint az  önkormányzati 
intézmények és cégek áram
fogyasztásából – mondta Ko
vács tamás. a gazdasági al
polgármester hangsúlyozta: 
szeged azon kevés szerencsés 
városok közé tartozott, amely
nek a  régi áramszerződése 
ez év december 31éig tar
tott, így az önkormányzat még 
az energiaválság előtti áron 
kapta a villamos energiát. vi
szont 2023. január elsejétől 
újra meg kellett pályáztatnia 
szeged város önkormányza
tának a villamosenergiabe
szerzését. a jogszabályoknak 
megfelelően kiírta az önkor
mányzat a  közbeszerzést, 
amelyre csak egy pályázó tett 
ajánlatot, a száz százalékban 
állami tulajdonú  mvm next 
energiakereskedelmi zrt.

– az mvm az idei áramár
hoz képest tíztizenegyszeres 

árat adott mind a közvilágí
tásra, mind pedig az önkor
mányzati intézményeknek 
és cégeknek. a héten meg
tartottuk az  úgynevezett 
árlejtéses tárgyalást, 
amelyen az  mvm
nek lehetősége volt 
a  tőzsdepiaci fo
lyamatokra tekin
tettel pontosítani 
az ajánlatát. az mvm 
végleges ajánlata 
az  önkormányzat idei 
villamosenergiadíjának 
a  hatszorosa. a  városnak 
tehát sikerült mérsékelnie 
az  eredetileg kapott árat, 
ugyanakkor ez is brutálisan 
magas, hiszen az  önkor
mányzat idei villamosener
giaszámlája évi 2 milliárd 
forintról, ennek a  hatszo
rosára, 12 milliárd forintra 

növekedne – hangsúlyozta 
Kovács tamás gazdasági al
polgármester.

– múlt héten a  közgyű
lés jogi bizottságának azt 
a  javaslatot tettem, hogy 
a kiszámíthatatlan piaci vi
szonyok és forintárfolyam 
miatt most először ne tel
jes évre, hanem csak 2023 
első fél évére szerződjön le 
szeged város önkormányzata 
az  energiaszolgáltatóval, 
amely nagyságrendileg 6 
milliárd forintos kötelezett
ségvállalást jelent – tájékoz
tatott az alpolgármester.

– a teljes évre egyébként 
állami támogatás nélkül 
– ugyanúgy, mint a többi ön
kormányzat – nem lennénk 
képesek szerződni, hiszen 
nem áll rendelkezésre ele
gendő fedezet. Így azonban 
biztosítani tudja a  város,

 
hogy 2023. január 1jétől 
a  közvilágítás, valamint 
az  önkormányzati intéz
mények és cégek működni 
tudjanak szegeden – hang
súlyozta Kovács tamás gaz
dasági alpolgármester.

Két újabb városrészben
fejeződött be a geotermikus
fűtési rendszer kialakítása

Két újabb városrészben fejeződött be 
a geotermikus fűtési rendszer kialakítá-
sa. A beruházásnak köszönhetően felére 
csökken a távfűtés földgázfelhasználása.

m
edgyes tamás, a szegedi táv
fűtő Kft. operatív igazgatója 
a fejlesztéseket bemutató tájé
koztatón kifejtette: a nagy nem

zetközi érdeklődés övezte fejlesztéssorozat 
európa legnagyobb geotermikus távhőát
alakítási projektje, amely részben gázüze
mű rendszert vált ki. európai uniós támo
gatással, 25 milliárd forintból épül 2018 
óta a  geotermikus rendszer, amely kilenc 
fűtőkörből áll. elhangzott: szegeden 23 hő
körzetben 27 ezer 251 lakást és 469 intéz
ményt ellátó távfűtési rendszer működik. 

az  évente korábban fölhasznált 27 millió 
köbméter gáz elégetése 55 ezer tonna szén
dioxid kibocsátásával járt, ezzel a cég sze
ged levegőjének legnagyobb szennyezője volt. 
a  városban elindult beruházássorozatnak 
köszönhetően mintegy felére csökken a cég 
gázfelhasználása és széndioxidkibocsátása 
– közölte a szakember.

a 2018ban eredetileg környezetvédelmi 
céllal indult fejlesztés időközben ellátásbiz
tonsági projektté vált: importfüggetlen, meg
újuló forrásból biztosítható a  távhőellátás 
energiaigényének jelentős része. Lajkó Csa
ba, a beruházó és a rendszert működtető Geo 
Hőterm Kft. üzemeltetési vezetője közölte: 
korábban négy geotermikus rendszer kivite
lezése és próbaüzeme fejeződött be (odessza 
városrész, Fölsőváros, rókus és Északi vá
rosrész egyik fele). a fejlesztéssorozat végére 
a kilenc geotermikus rendszer 13 fűtőművet 
lát el, amelyek a távfűtött szegedi lakások 96 
százalékát szolgálják majd ki.

a belvárost, illetve az Északi városrész má
sik felét ellátó hőkörzetet kiszolgáló két új ge
otermikus rendszer részben fedezi több mint 
6 ezer lakás és csaknem 70 intézmény fűtési 
energiaigényét. az előzetes becslések alapján 
a fűtési hőszükséglet 68, illetve 96 százaléka 
biztosítható majd geotermikus energiából.

a geotermikus köröket egy 2 ezer méter 
körüli talpmélységű termelő és két – némileg 
sekélyebb – visszasajtoló kút szolgálja ki. a ter
melő kutaktól szigetelt, magasnyomású távve
zetékeken szállítják a hőközpontokhoz a 90 
foknál melegebb termálvizet, ahol több körben 
lemezes hőcserélőkön adják át az energiát, 
majd a visszasajtoló kutakhoz továbbítják a vizet 
– ismertette a projekt részleteit a szakember.

A Fűtőmű utcai geotermikus kút fúrása. 
archív fotó. 

Most évi 2 milliárd forint a város áramszámlája. Jövőre hatszor többe fog kerülni a villamos 
energia az önkormányzatnak. Fotó: szabó Luca

Kovács Tamás gazdasági 
alpolgármester. 

Az MVM 
végleges ajánlata 

az önkormányzat idei 
villamosenergia-díjának 

a hatszorosa. Bár a városnak 
sikerült mérsékelnie 

az eredetileg kapott árat, 
de ez is brutálisan magas, 
hiszen most évi 2 milliárd 

forint a város 
áramszámlája.
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Szénási Róbert (MSZP)

Körzete: Petőfitelep, Új-Petőfitelep, Baktó és Fodorkert egy része
Eredményei a ciklusban:

  az algyői úton a Ladvánszky utcai csomópont átépítése, bizton-
ságosabbá tétele, a kerékpárút fejlesztése,
  a Csap utca első szakasza burkolatának teljes felújítása,
  a bor, a Kalász, a bajnok, a Lőcsei és az Ungvári utcák teljes új-
raaszfaltozása, 
  a Petőfi sándor Általános Iskolában, a Gyöngyvirág óvodában, a 
Csap utcai és a Gábor Áron utcai óvodában parkoló- és járdafel-
újítás, fásítás, tanszoba létesítése, számítógépek és játékok vá-
sárlása, programok támogatása, udvari játszóeszközök telepíté-
se és tereprendezés,
  játszóterek felújítása (szabadtéri fitneszpark telepítése, focika-
puk, kosárpalánkok, padok, ivókutak telepítése),
 közösségi programok támogatása.

Mérlegen a képviselők
Útépítés és közösségteremtés a két legfontosabb feladat a százéves Petőfitelepen 

Folytatjuk Mérlegen a képviselők sorozatunkat, ez alkalommal 
Petőfitelepre, Szénási róbert választókörzetébe látogattunk el. 
Szénási róbert a 12. választókerület egyéni képviselőjeként Pető-
fitelep, valamint Új-Petőfitelep, Baktó és Fodorkert egy részének 
ügyeiért felel. Először 2014-ben tisztelték meg bizalmukkal a vá-
lasztók, majd ötéves munkájának eredményeként 2019-ben ismét 
nagy fölénnyel választották meg az itt élők ügyeik képviseletére.

sz
énási róber t 
a  fejlesztések, 
valamint az  itt 
található közin-

tézmények – óvodák, iskola, műve-
lődési ház – épületeinek folyama-
tos korszerűsítése, felújítása mellett 
az utóbbi évek legnagyobb eredmé-
nyének azt tartja, hogy sikerült igazi 
közösséget kovácsolni az idén száz-
éves településrész lakóiból.  

– nagyon fontosnak tartom, 
hogy egy-egy beruházás, fejlesztés 
ne öncélú legyen, hanem az itt élő 
közösségeket erősítse. az épületek, 
közterületek felújítása mellett leg-
alább ilyen fontos az itt lakók köz-
érzetének javítása. ezért számtalan 

közösségi, kulturális és sportren-
dezvényt is igyekeztünk szervezni 
az elmúlt években a városrészben 
– mondta. 

régi gondja volt nemcsak az itt 
élőknek, hanem a szegedieknek is, 
hogy rendkívül nehéz és sokszor ve-
szélyes volt felhajtani az algyői útra 
a rácsatlakozó utcákból a rendkívül 
erős városba be- és városból kifelé 
tartó forgalom miatt. 

a helyzet orvoslására megérett 
az idő, ezért határozott úgy az ön-
kormányzat, hogy lámpás cso-
mópontot alakít ki az algyői út és 
a Ladvánszky utca találkozásánál, 
ami új forgalmi renddel is együtt 
jár. a probléma megoldására eu-

rópai uniós és önkormányzati for-
rásból, 240 millió forintos beru-
házással lámpás csomópont épült 
az algyői út és a Ladvánszky utca 
kereszteződésében, így ma már 
teljes biztonságban vannak az er-
re közlekedők. a  korszerű jelző-
lámparendszer kamerákkal figyeli 
a forgalmat, és annak alakulásától 
függően irányítja a  közlekedést. 
a  beruházással párhuzamosan 
kerékpárút is épült, valamint meg-
oldódott a kerékpárút biztonságos 
átvezetése baktó és Új-Petőfitelep 
között is.

Petőfitelep legfontosabb köz-
lekedési útvonala a  Csap utca, 
buszok is járnak erre, ezért már 
megérett a felújításra. az útrekonst-
rukciót több szakaszban végezteti 
el a szegedi önkormányzat. az első 
ütemben a sólya utcáig felmarták 
a régi útburkolatot, és új aszfaltré-
teget kapott az utcának ez a szaka-
sza. Hamarosan folytatódik a Csap 
utca felújítása. a következő ütem-
ben a sólya és a szántó Kovács Já-
nos utca közötti szakasz kap majd 
új aszfaltburkolatot.

az út- és járdafejlesztés a kép-
viselői munka egyik kiemelke-
dően fontos feladata. mindegyik 
városrészben folyamatosan ad 
tennivalót. már az előző ciklusban 
elkezdődött a baktói részen az ut-
cák fejlesztése, akkor öt utcából 
négy kapott aszfaltszőnyeget. a kö-
zelmúltban pedig sikerült a  bor 
utcát is leaszfaltozni, ezen kívül 
Petőfitelepen a Kalász, a bajnok, 
a Lőcsei utca, Fodorkertben pedig 
az Ungvári utca kapott teljesen új 
burkolatot.

– természetesen a körzet ösz-
szes rossz minőségű utcáját sze-
retném folyamatosan javítani, fej-

leszteni, ahogyan a lehetőségeink 
megengedik – mondta a képviselő. 
a  kertvárosi körzetekben a  lako-
sok sokszor maguk javítják, újítják 
fel a  járdákat, ha kapnak hozzá 
járdalapokat. az  önkormányzat 
az elmúlt időben folyamatosan biz-
tosította az ehhez szükséges meny-
nyiséget.

az elmúlt években sokat szé-
pült a murányi utcai játszótér, ahol 
többek között fákat is ültettek, de 
szinte minden játszótéren történt 
kisebb-nagyobb fejlesztés: új pa-
dokat és szemeteseket helyeztek 
ki, szabadtéri fitneszeszközöket és 
kerékpártámaszokat telepítettek, 
és folyamatosan szépítették, ren-
dezték a környezetet.

Petőfitelep egy falusias város-
rész, ahol az  összetartozásnak, 
a közösségi rendezvényeknek kü-
lönleges, kiemelt szerepük van, 
ezért szénási róbert kezdettől 
fogva nagyon fontosnak tartja ezt 

a képviselői munkában, ezért a te-
lepülés minden rendezvényén aktí-
van részt vesz. 

tizennyolc évvel ezelőtt indult 
útjára az a szép kezdeményezés, 
hogy minden évben köszöntik a vá-
rosrész újszülötteit. az idén először 
pedig már azokat is köszöntötték 
közülük, akik most lettek nagyko-
rúak. ezenkívül a képviselő minden 
évben segíti a rászoruló gyermekek 
nyári táboroztatását, mindig ott van 
a szív napja hagyományos rendez-
vényen, a böllérnapon, a jótékony-
sági mézeskalácsház-építésnél, 
az  egynyári virágok osztásánál, 
a fodorkerti sportnapon és a telepi 
karácsonyi ünnepségen is. 

– Újdonság, hogy nyári estéken 
szabadtéri filmvetítéseket szerve-
zünk a Fő téren, a rendezvény gyor-
san népszerűvé vált a városrészben 
– mondta el végül új közösségi ren-
dezvényükről szénási róbert. 

rafai Gábor

Biztonságosabb lett az algyői úti lámpás csomópont.

Szénási róbert a petőfitelepi gyerekeknek megmutatta a városháza 
dísztermét. 

Idén ünnepelték Petőfitelep századik születésnapját.



2022. november 26., szombat 7interjú

December 9-én tartja a szegedi színház az Élve megégetve – Bo-
szorkánytéboly című darab ősbemutatóját. Lőrinczy Attila drámá-
jának főszereplője jakab tamás. A jászai Mari- és Szeged Kul-
túrájáért díjas színésszel mindennapi boszorkányüldözésekről 
beszélgettünk.

– Hogy ünnepelte a hatvanadik szü-
letésnapját?

– Hatvanéves lettem, ezt én 
belátom magamnak, és ennyi 
az egész. a kollégák felköszöntöt-
tek, nagyon meghatódtam, nagy 
feneket azért nem kerítenék neki.

– Arra azért kíváncsi vagyok, mi-
lyen, ha október 23-án van a szüle-
tésnapja.

– elmondhatom. Gyerekkorom-
ban az mK21-es kazettás magnónk-
kal zsúrt akartam rendezni otthon, 
de megtiltották a szomszédok, azok 
a besúgó szarládák. 

– Korán kezdte a politikai ellen-
állást.

– Pontosan. Később, tizennégy 
éves koromtól kezdve Camus-t ol-
vastam, és a francia forradalomról, 
nem is tudtam nyugvópontra lelni, 
mert amit olvastam, az merőben el-
tért attól, amiben éltem. vagy pél-
dául az iskolában az ebédjegyemre 
rányomtak egy nagy e betűt, és mi 
sokkal többet fizettünk a menzáért, 
mint a többiek, az m betűsök. ami-
kor tisztázni akartam a különbsé-
get, a tanárom elmagyarázta: az m 
munkást, az  e ellenséget jelent. 
az  én apám ugyanis református 
lelkészként kezdett dolgozni, mel-
lesleg a DvsC jó futballkapusa volt. 
amikor 1953-ban választás elé ál-
lították, azt mondta, futballozik, de 
a hitét nem szeretné elveszíteni. tíz 
évig játszott még, olimpiai kerettag 
is volt, aztán a DvsC elnökévé vá-
lasztották.  

– Ön Debrecenben született, de 
1985 óta Szegeden él, hűséges a vá-
roshoz. Hívták, vagy választotta?

– a főiskolán játszottam a Ka-
kukkfészek című darabban, és 
Görgey Gábor, a későbbi miniszter, 
a szegedi színház akkori fődrama-
turgja megnézett és szólt, hogy itt 
új színházat akarnak csinálni. Kő-
szegi Ákos osztálytársammal, bará-
tommal eljöttünk. Lett is új színház, 
megcsináltunk egy korszakalko-
tó Hairt, a Hegedűs a háztetőn-t. 
mindezt úgy, hogy még épület sem 
volt, mert felújították, a szomszéd 
moziban próbáltunk, játszottunk, 
borzalmas körülmények között. sőt 
Witkiewicz az őrült és az apáca da-
rabját a színész klubban adtuk elő 
sándor János főrendező ötlete alap-
ján. a szorult körülmények engem 
mindig inspiráltak, abszolút. 

– Az  őrült és az  apáca hozta 
élete nagy fordulatát: Emir Kus-
turica és Ljubiša Ristić megnézte 
önt Walpurg, a részeges költő sze-

repében, és meghívta a legendás 
társulatába, az Atelier 412-be. Ott 
az egyik vezető művészként játszot-
ta a Hamlet címszerepét magyarul 
és Richmondot a  III. Richárdból 
szerbül.

– az európai színházteret maga-
san uralta ez a társulat, a világ egyik 
leghíresebb színháza volt, de mi itt-
hon nem is hallottunk róla. sándor 
Jancsit is megkérdeztem, mi a véle-
ménye arról, hogy ezek el akarnak 
vinni magukkal. azt felelte: azonnal 
menj, nagy lökést adva nekem ez-
zel. Később azt is megtudtam, mi-
lyen céllal hozták létre az atelier-t. 
már tudták, hogy délszláv háború 
lesz, és a  kultúrában próbálták 
megelőzni ezt a borzalmat együtt 
a  magyarok, szerbek, szlovénok, 
horvátok, bosnyákok, macedónok. 
az egyik produkcióval például sza-
badkán és Palicson próbáltunk, az-
tán végigjátszottuk a tengerpartot 
budva és Kotor környékén templo-
mokban, sikátorokban. molière Don 
Juanját meg egy szigeten adtuk elő, 
ahová hajókon vitték át a nézőket. 
a tenger volt a díszlet, egy máglya 
körül játszottunk, a közönség parti 
homokkal megtöltött zsákokon ült. 
a világosítók minden egyes nap úgy 
állították be a fényeket, hogy amint 
a lemenő nap a horizontra ér, ak-
korra égjen le a máglya. szerintem 
ez a színház. 

– Ha olyan nagyszerű volt, miért 
nem maradt?

– Kitört a háború. Gőze nincs an-
nak, aki nem élt ott, hogy milyen az, 
amikor az egyik szomszéd levágja 
a másik fejét a szó szoros értelmé-
ben. 1989-ről beszélünk. Felajánlot-
ták, hogy mehet a társulat Kusturicá-
val mexikóba, a másik fele Párizsba. 
nagyon szerettem volna velük tartani, 
de hazajöttem, mert abban az évben 
született meg itthon a kislányom, és 
a családomat nem vihettem volna. 
nagyon megszomorodtam, meg-
mondom őszintén, mert egészen 
más környezetbe estem vissza. Csak 
pazarlást láttam magam körül a szín-
házban, semmi ötletet, merthogy költ-
ségvetés volt, amit el kellett költeni. 

– Szegeden maradt, hűséges 
a városhoz. Szereti Szegedet?

– nagyon szeretek szegeden 
lenni, tulajdonképpen életem há-
romnegyedét szegeden töltöttem. 
nagyon jó barátaim vannak itt. 
az első, ami megfogott a városban, 
hogy amikor Kőszegi Ákos bará-
tommal először eljöttünk, várnunk 
kellett az igazgatóra, ezért átmen-

tünk a tisza szállóba kávézni. ott 
ült két ügyvéd, és felajánlották, ha 
elintéztük a dolgunkat, látogassuk 
meg őket a szabadság úszóházon. 
ott szeged krémje élte hétköznapi 
civilizált életét, fürdőgatyában. az a 
közösség olyan mérvű erővel hatott 
rám, hogy eldöntöttem, maradok. 
Ákos is ugyanígy határozott. 

– Akkor a  szegediek fogták 
meg, nem is a színház.

– Pontosan. az a szabad gon-
dolkodásmód, hogy ha az ember 
még be is van kasztlizva, akkor is 
tud szabadon élni, ha megteremti 
magának a lehetőséget. ezt hozta 
nekem szeged.

– Ugorjunk egy nagyot az időben! 
Hogy érzi magát a mostani szerepei-

ben? A Mária országában ön az esz-
tergomi érsek és a királyi ajtónálló.

– alföldi robi rendezőként el-
viselhetetlennek tűnik, mert maxi-
malista. nekem ez ismerős, mert 
az  atelier 412-ben is mindenki 
maximalista. Én erre vártam, hogy 
olyan rendezők legyenek, akik tud-
ják, mit és hogyan akarnak, segít-
sék a  színészt. magyarul abban 
a darabban jól érzem magam.

– Alföldivel játssza Charles Di-
ckenst a Nagyon, nagyon, nagyon 
sötét dologban.

– most én kérdezek: miért nem 
játsszuk? tudom, egyeztetési prob-
lémák miatt. Kiváló előadás; kezd 
azokhoz a darabokhoz hasonlítani, 
amelyek engem érdekelnek. 

– Tengerparti máglyát emleget-
tünk az előbb, de gyújtanak egyet 
a szegedi színpadon is. Az Élve meg-
égetve – Boszorkánytéboly című da-
rabban főszerepet játszik: Szeged 
egyik régi polgármesterét.

– Készülő darabról igazán 
nehéz mesélni, főleg amikor 
az ember küszködik a szerepével. 
a  lényege az, hogy milyen ocs-
mány indokok által lett valakiből 
boszorkány szegeden, akit aztán 
a boszorkányszigeten elégettek. 
Háromszáz évvel ezelőtt játszódik 
a történet, amikor a törökök már 
kivonultak, a  Habsburgok ural-
kodnak az országban, és négy éve 
aszály van, kényes helyzet. engem, 
az egyik volt polgármestert az utó-
dom megvádol azzal, hogy eladtam 
a törököknek az esőt. ez olyannyi-
ra primitív, mint a mi világunk ma-
napság. Ha valakire ráköpik, hogy 
ő a  bűnbak, mindjárt máglyára 
küldik.

– Vissza is kanyarodtunk 
az E betűhöz. 

– Pontosan. 
– Mert nem tanulunk a történe-

lemből.
– mint látja, nem. 

Dombai tünde

jakab tamás az esztergomi érsek szerepét játszotta a Mária országa című darabban. Fotó: szabó Luca

Előbb a szegediekbe szeretett bele Jakab Tamás, 
csak aztán a színházba

Elveszett évek
– Karakteres a véleménye mindenről. Mit gondol a mostani színház-
vezetésről?

– barnák Lacinak esélye sem volt rá, hogy ezt a színházat normáli-
san igazgassa, hiszen volt két év Covid, most a gazdasági válság. Ilyen 
fiatal, tehetséges embereknek tessék lehetőséget adni, hogy végre ki-
bontakozhassanak. Én már leéltem az életemet, minden rendben volt, 
de itt a jövőre gondoljunk, csak arra, mert az a tét. meg kell bíznunk 
a fiatalokban, hogy a gyerekeinket ugyanolyan odafigyeléssel fogják 
nevelni, és a színházi előadásokat ugyanolyan jól össze fogják rakni. 
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Gálakoncertet ad a Fricsay fúvószenekar
Megalakulásának 20+2. évfordulója alkalmából ju-
bileumi gálakoncertet ad a  Fricsay Ferenc Városi 
Fúvószenekar november 30-án, szerda este 7 órától 
a Nagyszínházban. Közreműködik Szélpál Szilveszter 
operaénekes, a Szegedi Egyetemi Énekkar és a Pava-
ne táncegyüttes.

a 
K i s k u n d o r o z s -
mai   Önkéntes 
tűzo l tózenekar 
és a mÁv vasuta-

szenekar megszűnésével 
szükségessé vált egy új vá-
rosi fúvószenekar szervezé-
se. a szegedi önkormányzat 
részéről Kerek attila kezde-
ményezte az együttes meg-
alakítását, amiben segítsé-
gére voltak a Király-König 
Péter zeneiskolából id. 
szélpál szilveszter, maros-
vári attila és blumenschein 
Gábor, a zenekar első kar-
mesterei. Fricsay Ferenc 
nevét azért vették fel, mert 
fontos szereplője volt sze-
ged kulturális életének. Így 
alakult meg a  Fricsay Fe-
renc városi Fúvószenekar 
a megszűnt zenekarok ze-
nészeiből, profi és ama-
tőr muzsikusokból, illetve 
a zeneiskolai fúvószenekar-

ból és növendékeiből. mint 
a város hivatalos zenekara, 
rendszeres résztvevője lett 
a városi és állami ünnepsé-
geknek, illetve meghatáro-
zó együttese szeged város 
kulturális és zenei életének. 
a város 2008-ban újjászer-
vezte  zenekarát, melynek 
vezetését soós Péterre és 
Gyimó thi zoltánra bízta. 
az együttes új szakmai cé-
lokat határozott meg, ami-
nek főbb elemei a folyama-
tos szakmai és technikai 
fejlődés, illetve a  városon 
kívüli fellépések, kapcsolat-
építések a régióban, az or-
szágban, esetlegesen kül-
földön. a zenekart 2010-től 
Gyimó thi zoltán Kölcsey-
érmes karmester vezényli, 
aki a zenekar alapító tagja 
is. Irányítása alatt a fúvós-
zenekar nagy fejlődésnek 
indult, melyet hazai és kül-

földi útjain, versenyein ered-
ményesen be is mutatott. 
a zenekar repertoárjában 
megtalálhatóak a kötelező 
fúvószenekari indulók mel-

lett klasszikus és könnyű-
zenei darabok átiratai, fú-
vószenekarokra írt művek, 
filmzenék. ezek eljátszásá-
ban közreműködnek a fel-

kért szólisták, illetve a meg-
hívott vendégkarmesterek, 
akik elengedhetetlenek 
a rendszeresen megtartott 
tavaszi és adventi hangver-

senyeken. az együttes több-
ször járt külföldön: Lengyel-
országban, Csehországban, 
Görögországban, szerbiá-
ban és erdélyben. 

Sopronban kirándul a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar.

2022. NOVEMBER 19., SZOMBAT

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.

Elisabeth és 
egy új Geszti-

musical jövőre 
a szabadtérin

Visszatér a Chicago

m
eghirdette Dóm 
téri program-
ját és újszegedi 
koncertműsorát 

a szegedi szabadtéri Játékok. 
elindult a jegyértékesítés. 
a Dóm téri színpadon ismét 
látványos zenés produkciók 
szórakoztatják majd a közön-
séget – jelentette be barnák 
László főigazgató. az előadás-
sorozat július 7-én veszi kez-
detét egy saját produkcióval: 
operett- és operagálával. egy 
héttel később michael Kunze 
és Lévay sylvester musicalje, 
az elisabeth érkezik három 
estére a Kecskeméti Katona 
József színház vendégelőadá-
sában, szente vajk rendezé-
sében. Július 21-én sor kerül 
a szegedi szimfonikus zene-
kar elmaradhatatlan ajándék-
koncertjére. Július 28., 29. és 
30. este visszatér az idei év 
sikere, a Chicago. a Dóm téri 

programot Geszti Péter, mo-
nori andrás és tasnádi István 
musicalje, az ezeregy éjszaka 
zárja augusztus 11-én, 12-én, 
18-án, 19-én és 20-án.

az Újszegedi szabadtéri 
színpad koncertsorozatában 
elsőként zorán érkezik június 
28-án, július 5-én a Kossuth-
díjas Demjén Ferenc, július 
12-én Palya bea, július 26-án 
pedig a világ legjobb gitárosa, 
al Di meola Grammy-díjas ze-
nész-zeneszerző koncertezik. 
augusztus 2-án az omega 
„naplemente” emlékkon-
certen idézik fel a legendás 
együttes egyedülálló zenei 
világát, augusztus 9-én a Kis-
pál és a Lovasi, 16-án Dolhai 
attila és oszvald marika zárja 
a koncertprogramot a buda-
pest Folk Dance táncosaival. 
az újszegedi szabadtéri szín-
házi előadásait jövő év elején 
hirdetik meg.
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Vészhelyzet hazánkban

H
úsz százalék köze-
lében az infláció, el-
szálltak az energia- 
és élelmiszerárak, 

mindenki a saját bőrén érzi, 
hogy valami elromlott a ma-
gyar gazdaságban. ezt erősí-
ti meg a népszavában meg-
jelent interjúban Palócz Éva, 
a Kopint-tárki Konjunktúra-
kutató zrt. vezérigazgatója is. 
Ugyanis aki bemegy a boltba 
vagy megkapja a gázszám-
láját – ezekkel a valós prob-
lémákkal szembesül. mind 
a  világgazdaságban, mind 
a magyar gazdaságban vé-
get ért egy korszak. s a mai 
forrongó világban az kap na-
gyobb ütést, aki a legkevésbé 
készült fel a bajokra, és nem 
barátokat, hanem ellensége-
ket gyűjtött magának.

Idén 15-20 százalékos 
átlagos drágulás várható, de 
a nagyobb baj, hogy jövőre 
még gyorsulhat az  infláció. 
egyúttal a szakember meg-
jegyzi, hogy januártól el kell 
törölni az üzemanyagár-sap-
kát, és ez is meglöki az inflá-

ciót. az éves drágulás átlaga 
magasabb lehet 2023-ban, 
mint idén. az  ország min-
den makroadata romolhat, 
legyen az  a fizetési vagy 
az  államháztartási hiány, 
netán az államadósság. saj-
nálatosan jelenleg a magyar 
állam, a  magyar költség-
vetés nem képes pozitívan 
korrigálni, mert már koráb-
ban – az áprilisi választások 
előtt – kiköltekezett. egyéb-
iránt egy jó ütemben növek-
vő gazdaságot nem kell és 
nem is szabad a nyilatkozó 
szerint tovább fűteni, ahogy 
ezt a  magyar kormány és 
a jegybank elkövette! Példá-
ul a jelenlegi gázárak mellett 
magyarországon a GDP 12 
százalékát kell költeni a gáz 
beszerzéséhez. Ugyanez 
az Unióban „csak” 4 száza-
lék. az  infláció gyengítette 
a  forintot, ami ellen nem 
vagy késve léptek fel. bein-
dult a  káros költségvetési 
költekezés, amikor a ner-es 
körökben, a sportegyesüle-
teknek, a határon túliaknak, 

az egyházaknak osztogatták 
a százmilliárdokat. ezt a fele-
lőtlen költekezést koronázta 
meg az idei jóléti pénzszórás.

Hihetetlen, de megtör-
tént: a  kormány mintegy 
5000 milliárdot költött el 
egyedi, úgy is mondhatnám, 
önkényes döntésekkel olyan 
célokra, amelyek nem az or-
szág normál működését se-
gítették elő, sőt ronthatták!

a rezsiárak változatla-
nul tartása –  a közeledő 
választásokat elősegítendő 
–  felelőtlenségre utal. az a 
figyelmeztetés is elmaradt, 
késett, hogy senki sem szólt 
a lakosságnak, hogy takaré-
kosabban bánjanak a drága 
energiával. Így aztán a válasz-
tások utáni rezsiköltségek 
megemelése lórúgásszerűen 
érte az embereket, a koráb-
bi alkalmazkodás elmaradt. 
olyat ígérni még tréfának is 
rossz, hogy amíg világ a világ, 
nem emelkedik a gáz ára.

a kutató szerint az  ár-
sapkák sem ösztönöznek 
a túlfogyasztás elkerülésére, 

sőt rontottak az – egyébként 
elkerülhető, de legalábbis 
mérsékelhető –  árnöveke-
déseken, minek alapján 
mára megélhetési válságot 
okoznak. egyébként is a ke-
reskedők az ársapkákon el-
szenvedett veszteséget szét-
terítették a többi termékre. 
a másik hiba az extraprofit-
adónak nevezett adóteher 
kivetése volt a  kiskereske-
delmi láncokra.

egyetértek Palócz Évával: 
tehát az árstopokat el kelle-
ne törölni! És időszerű volna 
már befejezni az állandó pisz-
kálódásokat az eU-val szem-
ben. mert ez utóbb jelentős 
szerepet játszik az  uniós 
pénzek elmaradásában is. 
Éppen ezért kérdés, hogy 
lesz-e megállapodás – a fi-
zetést illetően – az Unióval.

egy biztos: a magyar la-
kosság továbbra is erősen 
elkötelezett az eU mellett, és 
úgy gondolom, a jövő gyerme-
keinek érdekében továbbra 
is az eU-ban akarnak élni.

Kutnyik Pál

Örültek a szép szónak 
A magyar nyelv ünnepe az Agórában

Ü
nnepséget és ve-
télkedőt rende-
zett a magyar nyelv 
napja alkalmából 

az  anyanyelvápolók szövet-
ségének szegedi csoportja 
az agóra és a Csongrád me-
gyei Honismereti egyesület 
támogatásával. ez már a ki-
lencedik alkalom volt, hogy 
a szegediek is megemlékez-
tek a jeles napról. Korábban 
minden évben más progra-
mot állítottak össze a szerve-
zők, volt gálaműsor, előadás, 
vetélkedő, az utóbbi időben 
pedig népszerűvé vált az in-
ternetes nyelvi játék. Ősszel 
három fordulóban mérték ösz-
sze tudásukat Csongrád-Csa-
nád megye és a határon túli 
területek középiskoláinak di-
ákjai. Idén mintegy száz csa-
pat jelentkezett a vetélkedő-
re. a  „szuperdöntőre” azon 
iskolák csapatai kaptak meg-
hívást, amelyek a legeredmé-
nyesebben szerepeltek a nyel-
vi játékokon az előző években. 
a szegedi középiskolásokon 
kívül Hódmezővásárhelyről, 
Óbecséről és szabadkáról is 
érkeztek diákok, akik koráb-
ban csatlakoztak a vetélkedő-

sorozathoz, és most szegedi 
társaikkal együtt ünnepeltek, 
örültek a szép szónak.

november 11-én megem-
lékezéssel indult a program, 
majd elkezdődött a  sok iz-
galmat, nevetést hozó játék, 
amelyben az anyanyelvi is-
meretek mellett szerepet ka-
pott a taktika és az ügyesség 
is. a feladványok megfejtése 
után a  csapatok licitáltak 
a válaszadás lehetőségéért, 
a megszerezhető pontokért. 
a küzdelmet nemcsak a ver-
sengő diákok élvezték, de 
a zsűri és a közönség is jól 
szórakozott. a „szuperdöntő” 
győztese a  radnóti miklós 
Kísérleti Gimnázium csapa-
ta lett, megelőzve az  szte 
Gyakorló Gimnáziumának di-
ákjait és a tömörkény István 
Gimnázium csapatát.

ezen a rendezvényen ér-
tékelte a  zsűri a  Csongrád 
megyei Honismereti egyesü-
let tíz hónapon át tartó inter-
netes vetélkedőjét is, és adta 
át a jutalmat a legkitartóbb 
játékosoknak. az  internet 
világa az idősebb korosztályt 
is megmozgatta, a nyelvi já-
ték otthon is jó szórakozás, 

és persze az ismeretszerzés 
forrása is.

a magyar nyelv napja tisz-
teletére szervezett program 
meghívóján egy dió és egy dió-
fa rajza látható a Deme László 
nyelvésztől származó idézet 
kíséretében: „Diófát ültetek, 
nem magamnak, hanem 
a késői utókornak.” az anya-

nyelvápolók szövetsé gében 
dolgozó fiatalok szimboliku-
san gondozzák ezt a fát, hogy 
terebélyesedjék, hogy minél 
többen rácsodálkozzanak 
a magyar nyelv különlegessé-
gére, és igyekezzenek minél 
többet meríteni változatos, 
gazdag szókincséből.

Némethné Balázs Katalin

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Márok 
Attila képregényalkotó, reklámgrafikus Orosz István 
Páternoszter című regényét ajánlja. Márok Attila el-
ső képregényével, a Toldi – A malomkő árnyéka című 
képregénykötettel a 14. Szegedi Képregényfesztivá-
lon mutatkozott be. Legutóbbi olvasmányélménye egy 
képzőművész nagyregénye, amely a Helikon Kiadó 
gondozásában a közelmúltban jelent meg.

1993-ban, tizenévesen, izzad-
tan, fociszerelésben egyenesen 
a szegedi szent György téri fo-
cipályáról rohantunk megnézni 
orosz István vigyázat, lépcső! 
című kiállításának megnyitó-
ját a zárda utcában találha-
tó Impala Ház galériában. (az 
akkori focicsapat még megvan 
és aktív, de a  galéria már 
nem létezik.) azóta követem 
képzőművészeti pályáját, 
és már egy ideje az  írói, 
szépírói munkáira is érdemes 
odafigyelni. orosz István 
(nemzetközi hírű, a  nemzet 
művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth-díjas grafikusművész, 
animációsfilm-rendező, író) 
grafikusként többek között 
az optikai illúziók, geometriai 
paradoxonok és anamorfózi-
sok mestere. a  kettős (vagy 
több) jelentésű ábrák tér- és 
nézőpontváltásai a szemlélő 
fejében történnek meg. nyug-
talanító ellentmondásosságá-
nak köszönhetően a valóság 
érzékelése így bizonytalanná 
válik.

ez igaz a Páternoszter cí-
mű regényére is. a kötet ese-
ményeinek koincidenciáiból, 
azaz látszólagos ok nélküli 
egybeeséseiből őrületesen 
abszurd jelenetek bonta-
koznak ki. a  tény irodalom 

és a szépirodalom eszközeit 
egyaránt felhasználó, több 
idősíkon és történetszálon 
mozgó, izgalmas képzőművé-
szeti, kultúrtörténeti, politika-
történeti oknyomozás. mária, 
aki a  rendszerváltás utáni 
eseményekről spanyol lapok-
nak tudósító újságíró és emil, 
a festőművész, rajztanár egy 
1953-ban – a rákosi-korszak 
idején – készült kihallgatási 
jegyzőkönyv alapján szövevé-
nyes, rejtélyekkel teli nyomo-
zásba kezdenek. az  Állam-
védelmi Hatóság (ÁvH) egyik 
kihallgató tisztje azt próbálja 
kideríteni, hogy miért lassí-
tottak le egy bizonyos örök-
mozgót (páternoszter, ciklikus 
személyfelvonó), és rákosi 
61. születésnapján milyen ak-
cióra, merényletre készültek 
fiatal képzőművészek az örök-
mozgó fülkéiben elhelyezett, 
egymás után jövő, körbe-körbe 
járó művek bemutatása során.

a mű izgalmas krimi, csa-
ládregény, valamint a  rend-
szerváltozás után több mint 
30 évvel ellentmondásos és 
groteszk történeteken keresz-
tül a múlttal való szembené-
zést megkísérlő számvetés. 

Orosz István Páternosz-
ter című regénye a Somogyi-
könyvtárból kölcsönözhető.

Szegedi, hódmezővásárhelyi, óbecsei és szabadkai diákok 
vetélkedtek az Agórában. 



2022. november 26., szombat10 sport

sportmix

Jön az  év végi haJrá! 
Helyzetjelentést adott sérült-
jeiről a naturtex-szte-szede-
ák nb I a csoportos férfi ko-
sárlabdacsapata. eszerint 
Wesley Person és milics szta-
rovlah is visszatért, így im-
már mind a négy légiós teljes 
edzésmunkát végez. a Kapos-
vár ellen hiányzó magyar já-
tékosok közül bognár Kristóf, 
Kerpel-Fronius balázs és szat-
mári zsombor végzi a gyógy-
tornász által előírt feladato-
kat, Kovács Ádám viszont egy 
kisebb hátproblémával küzd.

„az előttünk álló felada-
tokra kell koncentrálnunk. 
a  legfontosabb, hogy teljes 
csapattal tudjunk edzeni, 
majd meccseket játszani. 
Fontos időszak előtt állunk, 
meccsről meccsre kell majd 
haladnunk. azt látom, hogy 
egyre jobban összeszoknak 
a  srácok az  edzéseken, ez 
biztató a jövőre nézve – ösz-
szegzett a  vezetőedző, si-
mándi Árpád.

a szedeák az év végéig 
még hét meccset játszik: no-
vember 26-án Debrecenben 
lépnek pályára, december 
2-án a szolnokot, 7-én pedig 
a Körmendet fogadják, majd 
10-én mennek a  Falcóhoz, 
17-én jön az  atomerőmű, 
21-én oroszlányban lépnek 
pályára, 30-án pedig a zala-
egerszeg elleni szegedi mecs-
csel zárul a 2022-es év.
véget ért a  világku-
pa. rasovszky Kristóf holt-
versenyben megnyerte a nyílt 
vízi úszók világkupa-soroza-
tát, amelynek záróversenyén, 
az izraeli eilatban betlehem 
Dávid bronzérmesként vég-
zett. az olimpiai ezüstérmes 
rasovszky negyedikként csa-
pott célba a 10 kilométeres tá-
von, így összetettben megőriz-
te első helyét, holtversenyben 
az olaszok sztárjával, Gregorio 
Paltrinierivel, aki eilati sikeré-
vel pontszámban beérte ma-
gyar riválisát. a nőknél a bra-
zil ana marcela Cunha nyerte 
meg a vk-t, megelőzve a hol-
land sharon van rouwen daalt. 
az eilati verseny előtt még azo-
nos pontszámmal álló rivá-
lisok között az döntött, hogy 
azon Cunha a győztes ausztrál 
Chelsea Gubecka mögött má-
sodik lett, miközben van rou-
wendaal csak ötödikként ért 
célba. a női vk-sorozat legjobb 
magyarjaként a szegedi olasz 
anna a 16. helyen végzett ösz-
szetettben, eilatban viszont 
hatodik helyével szimcsák mi-
ra bizonyult a legjobbnak hon-
fitársai között.

Még nem döntött a folytatásról kárász anna
Kész a kajak-kenusok menetrendje a kvalifikációs világbajnokságig

női kajakban például két ha-
zai válogató dönt a csapatba 
kerülésről.

– azt gondolom, hogy 
a visszatérő olimpiai bajno-
kaink hazai viszonylatban 
is komoly konkurenciával 
nézhetnek szembe. nyilván 
kell egy kis idő majd, mire 
visszarázódnak, de fontos, 
hogy új párosokat és csapat-
hajókat is ki fogunk próbálni 
– idézte az mKKsz hírleve-
le Hüttner Csabát. Kenuban 
és férfi kajakban egy hazai 
válogató mellett a két világ-

kupa lesz sorsdöntő. a vá-
logatóról két-két egység jut 
ki a világkupákra, és az ott 
elért eredmények alapján 
állítja össze a csapatot a ka-
pitány. ez különösen férfi 
kajakban okozhat fejtörést 
neki.

– Úgy kell hat kvótát sze-
reznünk a szakágban, hogy 
szükségünk lesz egy erős 
négyesre, párosra és egyes-
re. a  hazai válogatóról egy 
egység jut ki a  világkupák-
ra, a másik indulót minden 
esetben én jelölöm ki, a vi-

lágkupák eredményei alapján 
alakítom a csapatot. termé-
szetesen egyébként is lesz 
eredménykényszer, így utólag 
akár bele is nyúlhatok példá-
ul a négyesbe, mert egy olyan 
egységre van szükségünk 
a  világbajnokságon, amely 
bármilyen elő- vagy középfu-
tamból döntőbe tud kerülni 
– fogalmazott Hüttner.

Fontos kitétel, hogy míg 
a férfiaknál lehet egy átfedés 
a négyes és a páros tagjai kö-
zött, a nőknél erre nem lesz 
lehetőség.

Kárász Anna jövője kérdéses, a szezon viszont biztosan elrajtol májusban. Fotó: mtI

kifüstölné magából a dühöt Márton anita
2023 lehet a szegedi világbajnok pályafutásának utolsó éve

Márton Anita gőzerővel készül a 2023-as évre. Fotó: mtI

A szegedi Márton Anita 
érmet akar nyerni súlylö-
késben a jövő évi fedett 
pályás atlétikai Európa-
bajnokságon, a budapesti 
szabadtéri világbajnoksá-
gon pedig döntős helye-
zést szeretne.

a 
magyar atlétika el-
ső és eddigi egyet-
len világbajnoka 
2023-ban 34 éves 

lesz, de ez szerinte nem aka-
dálya, hogy „sikerüljön kifüs-
tölni” magából azt a dühöt, 
ami a müncheni eb óta ben-
ne van.

– mindent az európa-baj-
nokságra tettünk fel, mert 
a  világbajnokságon nem 
vettem részt, de amilyen 
balszerencsés vagyok, épp 

a  müncheni kontinensbaj-
nokság előtt talált meg a Co-
vid-fertőzés. alig 24 óra lefor-
gása alatt alaposan leromlott 
az  egészségi állapotom, 
sakk-mattot kaptam a sorstól 
– nyilatkozott az szPress Hír-
szolgálatnak. Hozzátette, úgy 
érzi, harcban lehetett volna 
a bronzért, mivel a harmadik 
helyen egy olyan holland ver-
senyző végzett, aki valójában 
diszkoszvető.

márton kiemelte, az ala-
pozó edzéseket legfőképpen 
az  új nyíregyházi atlétikai 
centrumban végzi, nem uta-
zik meleg övi edzőtáborba.

– a téli felkészülés célja 
a  képességek fejlesztésén 
kívül az  is, hogy jó erőben 
és formában vehessek részt 
a  jövő márciusi isztambuli 

fedett eb-n, ahol dobogós 
helyen szeretnék végezni 
– jelentette ki a riói olimpián 

bronzérmes atléta, aki tető 
alatt három kontinensbajnok-
ságon nyert érmet, 2015-ben 

Prágában és 2017-ben belg-
rádban aranyat, 2019-ben 
Glasgow-ban pedig bronzot. 
Fedett pályán a 2018-as bir-
minghami vb-n diadalmasko-
dott.

– remélem, a következő 
páratlan esztendő már az én 
javamra válik, feltéve, hogy 
a  fedett pályás eb-n dobo-
góra léphetek, a budapesti 
világbajnokságon pedig dön-
tős helyezéssel örvendeztet-
hetem meg a magyar közön-
séget, önmagamat, és velem 
együtt a  szeretteimet. Úgy 
lenne szép elköszönni a ver-
senytársaimtól, hogy a  pá-
lyafutásomat egy dicsőséget 
jelentő helyezéssel zárom 
– utalt arra, hogy 2023 lehet 
kiemelkedően eredményes 
pályafutásának utolsó éve.

A Magyar Kajak-Kenu szövetség (MKKsZ) elnöksége 
elfogadta a felnőtt gyorsasági szakág 2023-as felké-
szülési tervét. A jövő év legfontosabb versenye az au-
gusztusi, duisburgi olimpiai kvalifikációs világbajnok-
ság lesz, de szeged is több jelentős versenynek ad 
majd otthont. Az, hogy a szegedi Vízisport Egyesület 
olimpiai bajnoka, Kárász Anna ott lesz-e ezeken, még 
nem dőlt el.

e
gy ország 18 kvótát 
szerezhet a  2024-
es párizsi ötkarikás 
játékokra, kajakban 

a férfiak és a nők egyaránt 
hatot, kenuban pedig hár-
mat-hármat. Fontos változás, 
hogy az eddigi 12 helyett 10 
versenyszám lesz a program-
ban, emellett férfi kajak és 
kenu párosban ezer helyett 
ötszáz méter lesz a táv.

Hüttner Csaba szövet-
ségi kapitány a jövő évi me-
netrend ismertetésekor el-
mondta, hogy az idei szezont 
teljes egészében kihagyó to-
kiói olimpiai bajnokok közül 

Csipes tamara és Hadvina 
Dóra már megkezdte a felké-
szülést, Kozák Danuta anyai 
örömök elé néz, az  mvm 
szegedi vízisport egyesület 
klasszisa, Kárász anna pedig 
még nem döntött a folytatást 
illetően. a  szintén olimpiai 
aranyérmes tótka sándor 
már edzésben van.

a duisburgi vb-n, valamint 
a krakkói európa Játékokon 
szereplő magyar csapat a ha-
zai válogatókon, valamint 
két világkupa eredményei 
alapján áll majd össze. a vá-
logatási elvek nem minden 
szakágban egyeznek meg, 

Dátumok, helyszínek
a gyorsasági szakág 2023-as versenynaptára, I. válogató 
(férfi kajak, illetve női és férfi kenu) és női kajak tájékoz-
tató – május 5–7., szeged; I. világkupa – május 11–14., 
szeged; I. válogató (női kajak) – május 19–21., szolnok; II. 
világkupa – május 26–28., Poznan; II. válogató (női kajak, 
nem olimpiai számok) – június 15–17., szeged; európa 
Játékok – június 21–24., Krakkó; országos bajnokság – 
július 26–28., szeged; olimpiai kvalifikációs világbajnok-
ság – augusztus 23–27., Duisburg; előolimpia – augusz-
tus 30. – szeptember 1., Párizs.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
esős, párás idő várható

November 
26.

szombat

November 
27.

vasárnap

November 
28.

hétfő

November 
29.

kedd

November 
30.

szerda

December
1.

csütörtök

December 
2.

péntek

Eső

8/4

Virág 

Zápor

10/2

Virgil 

Erősen 
felhős
9/2

Stefánia 

Közepesen 
felhős
8/2

Taksony 

Eső

9/2
Andor, 
András 

Gyenge 
eső
8/2

Elza

Közepesen 
felhős
7/1

Melinda, 
Vivien

Szeretne két belépőt nyerni a vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, 
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 30. 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: Én a Tiszának és Marosnak szögében élek álmodón. A nyertes: Mózes Fabiola. Gratulálunk! 

SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT 
NOVEMBER 11-ÉN:
Farkas Gábor és Székely Csil-
la, Károlyi Martin és Farkas 
Szimonetta.

NOVEMBER 12-ÉN:
Ökrös Tibor és Bába Etelka, 
Bednárik András és Karacs 
Laura, Csibi Dénes és Bársony 
Réka Petra, Mészáros Ádám 
és Takó Tímea Mária, Tóth 
Krisztián és Vedelek Edina.

GRATULÁLUNK!

NOVEMBER 30., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00–16.00 óra. A  jelzett 
időponton belül elérhető 
a 30/963-8137 telefonszá-

mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.
Nagy Sándor: 16.00–17.00 
óra. Kemes Utcai Óvoda (Ke-
mes u. 6.).

DECEMBER 3.,
SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 óra. (Csongor tér 
12.)

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd, Nyomás: Mediaworks Zrt. ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről: www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu; 
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo

E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Képviselői fogadóóra
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Az utóbbi hetekben A PAlánkbAn jártunk kéPzeletben, nézzük meg A hild-kAPu és A sellőház után A bélA utcát 1964-
ből. a belváros szívében nem sokkal előtte húzhatták fel ezeket az akkor még szép bérházakat. a béla utca elnevezése feltételezhetően a szegednek 
városi rangot adományozó Iv. béla királyhoz köthető. az 1850-es években feljegyezték, hogy egy lakosa után „kéménysöprő” utcának hívták. a képen 
látható Wartburg 311-esről a 100auto.blog.hu azt írja, hogy a keletnémet veb automobilwerk eisenach gyártotta 1955–1965 között. minőségével és 
igényes megoldásaival kiemelkedett a keleti blokk autói közül, de a nyugati kocsikkal is versenyképes volt. az alvázas felépítés miatt szokatlanul sok, 
összesen tízféle karosszériával gyártották, a különböző felszereltségi szintek és módosítások miatt azonban legalább kéttucatnyi eltérő kivitelről be-
szélhetünk. Fotó: Fortepan/Lechner nonprofit Kft. Dokumentációs Központ

szeged régen

A programokról minden egy helyen, a szeged.hu-n a Progra-
mok pont alatt megtalálható.

régiségek cserenAPjA
Helyszín: agóra
Időpont: november 26., 
szombat  
XIX. nemzetközi képeslap, bé-
lyeg, telefonkártya, gyufacím-
ke, régi pénz és egyéb régisé-
gek cserenapja. 

i. szeged OPen
Helyszín: bálint sándor mű-
velődési Ház
Időpont: november 26–27. 
Formabontó, izgalmas cso-
csóverseny.

Adventi 
gyertyAgyújtás

Helyszín: Dóm tér
Időpont: november 27., de-
cember 4., 11., 18., 17 óra

A nAgy hógOlyó 
PrOjekt
Helyszín: Kövér béla báb-
színház
Időpont: november 27., 28., 
29., 30., december 3., 4., 
5., 6.
mesés, hófödte adventi világ 
árnyjátékkal és angyalokkal 
családoknak. 

rumini Ferrit-
szigeten
Helyszín: agóra
Időpont: november 30., szer-
da, 10 óra  
zenés mesejáték a Fogi szín-
ház társulat előadásában.

hAjdu klárA & 
szAkOnyi milán 
kOncertje
Helyszín: IH rendezvényköz-
pont
Időpont: november 30., szer-
da, 19 óra  

csizmás, A kAndúr: 
Az utOlsó kívánság
Helyszín: belvárosi mozi
Premier: december 8., csü-
törtök

csocsó, nagy hógolyó Projekt és csizmás, a kandúr

kOs (iii. 21–iv. 20.)
Új oldalukról ismerheti meg 
kollégáit, és ez igen pozitív 
hatást tesz önre. Úgy érzi, 

hogy a munkahelyi kihívások 
erőt adnak önnek. Ha úgy tűn-
ne, hogy barátai elhanyagolják 
önt, legyen ön az, aki fölveszi 
velük a kapcsolatot!

bikA (iv. 21–v. 20.)
munkahelyén választás elé 
állíthatják önt, de mindet-
től még jobb irányt is vehet 

karrierje. maradjon határozott, 
és figyeljen munkája minőségé-
re! Ha fontos döntésre készül, 
mindenképp avassa be párját 

is, aki segítségére lehet.
ikrek (v. 21–vi. 21.)
miközben örömét leli 
a munkájában, sokszor érzi 
úgy, hogy túlhajtja magát. 

nem ártana lassítani egy kicsit! 
Önmaga mellett családjának is 
szenteljen több figyelmet, sem-
miképp se hanyagolja el őket!

rák (vi. 22–vii. 22.)
Kihívásokkal teli időszak 
köszönthet be az életében. 

Ugyanakkor nem várt helyről 
kaphat segítséget, ezért érde-
mes nyitottnak lennie! Párjá-
val többet kellene törődnie, ha 
módjukban áll, szervezzenek 
közös programokat!

OrOszlán (vii. 23–viii. 22.)
magánéleti és munkahelyi 
vonalon is harmonikus idő-
szak köszönthet önre. régi 

ismeretségeit is kamatoztathat-
ja, de emellett szert tehet újabb 
kapcsolatokra is. most végre tölt-

se családjával a szabadide-
jét!
szŰz (viii. 23–iX. 22.)
most kezdi meghozni a gyü-
mölcseit az elmúlt időszak 

kemény munkája, sikerek érik 
a  munkahelyén, és ez fényt 
visz a mindennapok szürkesé-
gébe. Hogy családja elismeré-

sét is megkapja, legyen ve-
lük nyitottabb!
mérleg (iX. 23–X. 22.)
munkahelyén új kihívások-

kal kell szembenéznie, de szak-
mai tapasztalatai kisegítik önt, 
és így még előnyt is kovácsolhat 
a helyzetből. Próbálja ezt arra 

használni, hogy megerősít-
se vele az önbizalmát!
skOrPió (X. 23–Xi. 21.)
tovább folytatódik a  ten-

dencia, hogy a sok munkában 
szinte elveszik, azonban jó ér-
zéssel tölti el, hogy tevékeny-
nek és energikusnak érzi ma-
gát. Ha közben családja kicsit 

aggódna ön miatt, nyugtas-
sa meg őket!
nyilAs (Xi. 22–Xii.21.)
most munkája terén keresi 

az új kihívásokat, és ezek meg 
is találják önt, így kiélheti krea-
tivitását, amit már régóta hiá-
nyolt. Családtagjait lepje meg 
azzal, hogy végre megszervez 
egy régóta tervezett programot!

bAk (Xii. 22–i. 20.)
Őszi lehangoltsága foko-
zatosan eltűnik, és pozitív 
életszemlélete átragad csa-

ládjára, barátaira is. miközben 
elégedett a munkájával, és jó is 
benne, mégis vágyik a megerő-
sítésre. Legyen magabiztosabb!

vízÖntő (i. 21–ii. 19.)
mint mindig, most is érde-
mes hallgatni kollégái taná-

csára, megfogadni, amit javasol-
nak. sok újat tanulhat, ha nyitott 
szemmel jár. a szabadidejében 
pedig olyan dolgokkal foglalkoz-
zon, melyek feltöltik önt!

hAlAk (ii. 20–iii. 20.) 
nézeteltérése támadhat 
néhány kollégájával, ha ki-
áll az elképzelései mellett, 

de ez ne tántorítsa el önt az iga-
zától! ebben a helyzetben nagy 
segítségére lehet, ha nem fél 
tanácsot kérni azoktól, akikben 
megbízik.
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