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Szeged vonzza a turistákat
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Zöld híd a zöld városnak Mérlegen
a képviselők

M
érlegen a képvi-
selők című so-
rozatunkban ez 
alkalommal Mó-

ravárosba, Koromné Feny- 
vesi Rózsa választókörze-
tébe látogattunk el. 2019-
ben nagy többséggel sza-
vaztak neki bizalmat az itt 
élők. Harminc évig pedagó-
gusként dolgozott, verseny-
szerűen sportolt. A sport 
ma is része a mindennap-
jainak. Húsz éve lakik a vá-
rosrészben, jól ismeri annak 
minden utcáját, problémá-
ját és szépségét. Sokszor fu-

Koromné Fenyvesi Rózsa, 
Móraváros önkormányzati 
képviselője. Fotó: Szabó 
Luca 

Bemutatták a tervezők a városházán tartott közmeghall-
gatáson az új, déli Tisza-híd terveit. Olyan egyedi, tájba il-
leszkedő, zöldfelületekkel és közösségi terekkel gazdagon 
tarkított híd lesz a déli Tisza-híd, amely nemcsak igazi ta-

lálkozási pontja lesz a szegedieknek, de csodájára fognak 
járni, ha egyszer megépül. Az új létesítmény jól illeszkedik 
Szeged Zöld város programjába. A látványterv forrása: Főm-
terv Zrt. Bővebben az 5. oldalon

Húszéves
a Szegedi

Tükör

H
úsz éve, 2002 de-
cemberében jelent 
meg a Szegedi Tü-
kör első száma. Cé-

lunk semmit sem változott az 
elmúlt két évtizedben: most 
is azért dolgozunk, hogy hét-
ről hétre beszámoljunk a vá-
ros életéről, az aktuális ese-
ményekről, a szegediek min-
dennapjait befolyásoló dön-
tésekről, beruházásokról és 
tervekről, valamint tartalmas 
olvasnivalót biztosítsunk a 
hétvégi pihenéshez. A város 
hetilapja, a Szegedi Tükör to-
vábbra is a szegediek szolgá-
latában áll!

A jubileum alkalmából 
létrehoztuk a Szegedi Tükör 
Facebook-oldalát, hogy még 
aktívabbá tegyük közössé-
günket, és még több olva-
sónkkal osszuk meg a város 
életéről szóló információinkat.

Kérjük, csatlakozzanak a 
Szegedi Tükör Facebook-kö-
zösségéhez!

Cikkünk a 8. oldalon

tás közben „méri fel”, milyen 
sürgős tennivaló akad vala-
melyik utcában.

Részletek a 6. oldalon

Ünnepi díszbe öltözött a város
Botka László: Soha nem volt még akkora szükség a reményre, mint most

F
elgyulladtak az ünnepi fények, elkezdődött 
a Szegedi Karácsonyi Hetek programsoroza-
ta. Botka László az első gyertya meggyújtá-
sakor többek között elmondta: óriási öröm, 

hogy a Covid miatti két év kihagyás után újra közö-

sen ünnepelhetünk. Szeged polgármestere hangsú-
lyozta: soha nem volt még akkora szükség a remény-
re, mint a mostani helyzetben. Azt kívánta, hogy a 
remény lángja világítsa be városunkat, egész hazán-
kat és a határon túli, háború sújtotta területeket.

A programok, látványosságok és gasztronómi-
ai élmények december 24-éig várják az érdeklő-
dőket több belvárosi helyszínen, a Dóm tér mellett 
a Dugonics és a Klauzál téren.

Írásunk az 5. oldalon

Botka László polgármester és Kiss-Rigó László megyés püspök közösen gyújtotta meg az első adventi gyertyát a Dóm téren. Ünnepi fényekben tün-
dököl Szeged. Fotó: Iványi Aurél és Szabó Luca
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Szabó Sándor: A betegek és családtagjaik
a szakápolás átalakításának vesztesei

B
ezáró kórházak, 
megszűnő elfekvők, 
széthulló szociális 
rendszer? címmel 

intézett szóbeli kérdést Sza-
bó Sándor a parlamentben 
Pintér Sándor belügyminisz-
terhez. Szeged ellenzéki or-
szággyűlési képviselője em-
lékeztette az Országgyűlést 

arra, hogy „az Orbán-kormány 
az elmúlt 12 évben folyama-
tosan csökkentette a szociális 
kiadásokat, akkor is, amikor 
nem volt válság. Aztán jött a 
koronavírus-járvány, az inflá-
ció, a rezsiemelés, és még ek-
kor sem fordítottak többet a 
szociális biztonság megterem-
tésére. Se a gazdasági fellen-

dülés időszakában, se a Co-
vid idején, se most, a rekord- 
infláció időszakában nem 
emelte a kormány a családi 
ellátások összegét. Nem vál-
tozott a családi pótlék, a gyes, 
a gyet, az anyasági támoga-
tás összege.”

Szeged országgyűlési 
képviselője arról is beszélt, 
hogy „az egészségügy át-
alakítása miatt kórházak, 
esetleg szakrendelők zárnak 
majd be, elfekvőket szüntet-
nek meg, ahol pedig marad 
valami ápolási osztály, oda 
elvárják a családtól, hogy le-
gyen egy »segítő személy« a 
beteg mellett. Mindez sajnos 

összhangban van a szociá-
lis törvény módosításával, 
azzal, hogy az állam még 
hátrébb vonul a szociális biz-
tonság garantálásából, és a 
kormány törvénybe iktatja, 
hogy a rászoruló legkevés-
bé az államtól várjon segít-
séget. Az elfekvők szociális 
rendszerbe való átemelése 
szakmailag akár társadalmi, 
szakmai vitára is érdemes 
lehetne. De tudjuk, hogy 
mindez nem a szakmaiság-
ról szól. A kormány egy bru-
tálisan kivéreztetett szoci-
ális ellátórendszerbe tereli 
az amúgy is kiszolgáltatott 
embereket. Se elég szakem-

ber, se megfelelő körülmé-
nyek nincsenek arra, hogy a 
szociális rendszer még több 
ember ápolását biztosítsa. 
Az, hogy a meglévő elfekvő 
osztályokat átnevezik szak- 
ápolási központoknak és a 
szociális intézményekhez 
sorolják, lényegében csak a 
kiadások újabb lefaragását 
jelenti. De a kisebb osztá-
lyokat akár teljesen be is 
zárhatják, a betegek pe-
dig ki tudja, hová kerülnek 
majd. Az átalakítás veszte-
sei a betegek és családtag-
jaik lesznek, ennek pedig 
így tragédiák sora lehet a 
vége. Ráadásul feltehető-

en az érintettek is többet 
fognak fizetni az ápolásért, 
mint eddig. A törvénymódo-
sítás értelmében akár haza 
is küldhetik most azt, akiről 
úgy gondolják, hogy nem 
igényel további gyógyintézeti 
ellátást. Mindennek nagyon 
súlyos következményei lesz-
nek, tömegek szorulhatnak 
ki az ellátásból, és nem lesz 
elég pénzük az ápolásuk fi-
nanszírozására” – mondta 
Szabó Sándor.

A szegedi képviselő négy 
kérdést intézett Pintér Sán-
dor belügyminiszterhez:

   Mi lesz a betegekkel?
  Lesz-e elegendő ápoló 

az ellátásukra?
   Akik a jövőben ápolás-

ra szorulnak, azokat hová és 
mennyiért fogják felvenni?

   Mennyi pénzt spórol az 
átalakítással a költségvetés, 
és egyáltalán: mi a fenének 
fizetünk akkor tb-t?

A kérdésre Pintér Sán-
dor helyett Rétvári Bence 
válaszolt. Az államtitkár ar-
ról beszélt, hogy a legutóbbi 
szocialista kormány mennyit 
költött a szociális kiadások-
ra, majd jól megdicsérte a 
saját kormányát, hogy meny-
nyivel többet költ most. Majd 
azt is megpróbálta megma-
gyarázni, miért nevezik át az 
elfekvő osztályokat.

Mi lesz a betegekkel? Lesz-e elegendő ápoló az ellátá-
sukra? – kérdezte Szabó Sándor szegedi országgyűlési 
képviselő a szakápolás átalakítása kapcsán a parlament-
ben Pintér Sándor belügyminisztertől. Az új szabályozás 
szerint az ápolási osztályokat kiveszik az egészségügyi 
rendszerből, az ott kezelt betegeket pedig átirányítják a 
szakápolási központokba, ahol fizetniük kell az ellátásért.

A legszegényebbeket sújtja  
a Fidesz

Megszavazta a Fidesz a szociális törvény sokat vitatott 
módosítását. Ezzel a kormány törvénybe iktatta, hogy 
mindenki magáért felelős: az egyén felelőssége, hogy 
biztonságban éljen; ha képtelen ilyen feltételeket te-
remteni magának, akkor kell a családi segítség, az ön-
kormányzatok munkája, majd a sor végén az állam fe-
lelőssége a gondoskodás – írta a Népszava. A szociális 
terület szakmai és civil szervezetei tiltakoztak a módo-
sítás ellen. Az ellenzékkel együtt elfogadhatatlannak 
tartják, hogy az elsősorban a lakosság legszegényebb 
rétegeit, köztük a kisnyugdíjasokat sújtó infláció, a há-
ború miatt elrendelt veszélyhelyzet idején tartja fontos-
nak a Fidesz az egyén felelősségének hangsúlyozását 
a gondoskodásban, miközben az állam évek óta lépés-
ről lépésre kihátrál a szociális területről.

Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője a parlamentben. 
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Állam, hol vagy?
Bújj elő!

zt így nem lehet csinálni. Nem lehet eljátszani Ká-
dár Jánost tíz éven át, elhitetni három-három és fél 
millió emberrel, hogy azért kell százmilliárdokból 
újraállamosítani, magánnyugdíj-pénztári vagyont 

lenyúlni, piacokat befolyásolni és leuralni, a NER bizalmi 
embereit feltőkésíteni, mert az nekünk, napszámosoknak 
jó lesz, majd a legnagyobb bajban lelépni. A fél ország be-
nyelte a mantrát az erős, uniós éllovas gazdaságról, amely 
nyolc év múlva utoléri a háromszor gazdagabb Ausztriát. Ez-
zel, a Kárpát-medencei gazdasági kamucsodával kussoltat-
tak el bennünket, amikor hümmögtünk a tíz év alatt ezer-
milliárd forintba kerülő sportági taorendszer, a rongyrázó 
világesemények, a sok száz milliárdos stadionépítési őrü-
let, az elképesztően drága autópálya-építések, a soha meg 
nem térülő kínai vasút, az elfecsérelt uniós ezermilliárdok  
miatt.

Most, amikor itt a baj a nyakunkon, és ezrek, tízezrek, 
hamarosan akár százezrek várnák a kigyúrt állam segítsé-
gét, az állam otthon marad, magára zárja az ajtót, lapít a 
besötétített szobában, és siránkozik. Közben figyelemelte-
relési kísérleteket hallunk az állampárt köreiből: Nyugaton 
megfagynak majd az emberek, és amúgy is kóvályognak, 
akkorát ütött rajtuk a hatalmas infláció. Nem állítom, hogy 
nincs gond arrafelé, megugrott a rezsi havi 150-200 euró-
val, a marhahúsnak megszaladt az ára 3 euró 50 centtel, 
drágább lett a lazac is, de még mindig futja rájuk a há-
rom-négyezer eurós fizetésekből. Legfeljebb majd választa-
nak a trópusi nyaralás és a franciaországi síelés közül. Eset-
leg várnak a hároméves autó lecserélésével egy-két évet. 
Ezt a különbséget kellene megérteni idehaza azoknak, akik 
ausztriáznak, és akik szerint rendben van, hogy Magyaror-
szágon 3 hónapig jár álláskeresési támogatás, 28 ezer 500 
forint a minimálnyugdíj, a 4 milliót keresők is 15 százalékot 
adóznak, a kezdő tanárok alapbére nem éri el a 250 ezer 
forintot, kétmillió nyugdíjas 130 ezer forintnál kevesebbet 
kap havonta. Mindeközben – a pofátlanság csúcsaként – 
megemelik a miniszterelnök fizetését 2,8-ról 4,8 millióra, a 
jegybankelnökét 5-ről 6 millióra. 

Ezek után törvénybe foglalják, hogy az állam csak az 
utolsó a szociális segítségnyújtók sorában. A kigyúrt, évek 
óta mindent fölzabáló állam mindenkit maga elé tol a harc-
ban, egyént, családot, önkormányzatot, civileket, aztán el-
fut, mert érzi a bajt. Becsüljük meg a még megmaradt, jól, 
felelősen működő rendszereinket, a segítségnyújtókat, mert 
az állam már feladta. És hogy teljes legyen a kép: Pintér 
Sándor javaslata szerint az állampárt kormánya fizetőssé 
tenné az elfekvőket: jövedelempapírokat kérnének az ápol-
taktól, a bevételük bizonyos százalékát befizettetnék velük, 
cserébe az ápolásért. A feladatot rátolnák arra a szociális 
ellátórendszerre, ahol nincs elég ápoló, és hírhedten alacso-
nyak a fizetések.

Fut, szalad a meztelen állam, vele fut az állampárt, és 
azok, akik milliók szájából kihazudták és felzabálták a saj-
tot. Futnak, mert 2020 januárja és 2022 ősze között 13 
ezer milliárd forintnál is nagyobb költségvetési hiányt hoz-
tak össze, felelőtlenül szórták a „mások pénzét”. Ezt próbál-
ják most kiigazítani, ezért kell a 27 százalékos áfa, amivel 
még az élelmiszer-drágulást is megsarcolja a legatyásodott, 
nagy dumás állam. Ezért lesz fizetős az elfekvő, ezért mu-
togatnak az Európai Unióra, akárhányszor szóba kerül a 
pedagógusok és az ápolók szabad szemmel látható, évek 
óta elkummantott béremelése. Hol a pénzünk, állam? Hol 
a pénzünk, állampárt? Ismerős kérdések ezek, 35-40 éve is 
elhangzottak. Aktuálisak ma is.

E

Arany Rózsa díjat
nyert Szeged

Országos elismerést kapott 
Szeged a városi zöldterüle-
tek gondozásáért és fejlesz-
téséért a Virágos Magyaror-
szág pályázaton.

– Szeged évtizedek óta nagy 
hangsúlyt fektet a városi zöld-
területek gondozására és 
fejlesztésére – mondta Nagy 
Sándor. A városfejlesztési al-
polgármester hozzátette: már 
korábban is nyert a város a 
Virágos Magyarország pályá-
zaton, amelynek ezúttal is a 
Magyar Turisztikai Ügynök-
ség volt a kiírója. Több kate-
góriában lehetett pályázni az 
önkormányzatoknak, és mint 
kiderült, közel négyszáz hely-
hatóság kandidált is a díjakra.

– Ezeket a díjakat nem be-
mondásra ítélik oda – mondta 
Nagy Sándor. Az évente kiírt 
pályázat zsűrije valamennyi 
pályázó esetében a helyszí-
nen szerzett tapasztalatai 
alapján értékel és hozza meg 
döntését.

Szeged idén a kiemelt 
városi zöldterületek kate-
góriájában pályázott, ami 
kifejezetten a belvárosi 
zöldterületek gondozására 
és minőségére vonatkozott. 
Városunk az egyik legjobb 
teljesítményt nyújtotta, s ki-
érdemelte az Arany Rózsa 
minőségi díjat. Az erkölcsi 
elismerés mellett 300 ezer 
forintos virágvásárlási utal-
ványt is nyert Szeged.

Szegeden évek óta 50-70 ezer tő egynyári virágot ültet-
nek ki tavasszal városszerte a közterületekre. Fotó: Szabó 
Luca 

Szeged a második legvonzóbb
település Magyarországon

Második lett Szeged az Év turisztikai települése kategóriában

Szeged a második legvon-
zóbb település Magyarorszá-
gon a vendégelégedettségi 
visszajelzések, valamint a 
város nyújtotta változatos tu-
risztikai attrakciók és prog-
ramkínálatok alapján. Ezzel 
Szeged kiérdemelte az Év tu-
risztikai települése verseny-
ben a második díjat.

A 
Szállás.hu évről évre 
meghirdeti idegen-
fogalmi versenyét, 
amelyen idén közel 

15 ezer szálláshely, 500 te-
lepülés és 7300 turisztikai 
attrakció mérette meg magát, 
valamint 1,6 millió vendég ér-
tékelt, és hatezer szállásfogla-
ló szavazott.

Az elmúlt tíz évben több 
mint kétszáz százalékkal 
nőtt a Szegedre látogató 
vendégek száma. A Szállás.
hu adatai alapján Szeged 
többször is benne volt az 
utóbbi időben a TOP10 leg-
népszerűbb magyarországi 
úti cél között a hosszú hét-
végéken. A turizmus.com 
adatai szerint 2020 január-
jában Szeged az idegenfor-
galmi adóbevételei alapján 
is a legjobb települések közé 
tartozott, 15. helyen állt a 
százas listán.

Szeged az elmúlt évek 
fejlesztéseinek köszönhe-
tően egész évben olyan 
turisztikai célpont, ahol az 
ideutazók mindig találnak 
valamilyen programot, lát-
ványosságot és kikapcso-
lódási lehetőséget. Csak 
néhány példa a turisztikai 
fejlesztésekre: megújult a 
Móra Ferenc Múzeum, a 
Stefánia, a Belvárosi mozi, 
valamint a Lapos, ahol nya-
ranta mediterrán hangulatú 
szabadstrandon pihenhet-
nek a vendégek. A Szegedi 
Vadasparkban az elefántház 
után orrszarvúház épült, így 
az állatkert országosan is 
az egyik legjobbnak számít. 
Továbbra is népszerű a Sze-

gedi Szabadtéri Játékok, tíz-
ezrek látogatnak el SZIN-re 
is, és egyre több a minőségi 
gasztronómiai és kulturális 
fesztivál, amelyek mind Sze-
ged hírét viszik a világban.

A budapesti díjátadó gá-
lán Binszki József várospoli-
tikai alpolgármester vette át 
az elismerést. Az alpolgár-
mester elmondta: ez az ered-
mény azt jelzi, hogy Szeged 
olyan programokat kínál az itt 
élőknek és a városba látoga-
tóknak, ami vonzó célponttá 
teszi a turisták számára.

Ács Szilvia, a Szeged és 
Térsége Turisztikai Nonprofit 
Kft. ügyvezetője lapunknak 
arról beszélt, hogy Szeged 
a turisztikai attrakciók szé-

les kínálatát nyújtja minden 
korosztálynak. – Mindenki 
megtalálja azokat a lehető-
ségeket, amik megfelelőek a 
számára. Visszatérő vendé-
geink vannak, akik szeretik, 
hogy folyamatosan megújul-
nak az attrakciók és a prog-
ramok. Igyekszünk évről évre 
újat mutatni a vendégeknek 
– fogalmazott Ács Szilvia, aki 
szerint Szeged túl van már 
azon, hogy egynapos turisz-
tikai célpont legyen, hiszen 
akár egy hétre való program 
és látnivaló is megtalálható 
a városban és környékén. 
Elmondta, hogy egy ilyen díj 
nagyon jó reklám Szegednek, 
amely tovább növelheti az 
idelátogatók számát.

Binszki József alpolgármester a budapesti díjátadó gálán az elismeréssel. Fotó: Szállás.hu
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A szeretet a hosszú
és boldog élet titka

Mikulásvirág
az időseknek

T
óth Károly elmond-
ta, hogy a nemrégi-
ben teljes felújítá-
son átesett Gáspár 

Zoltán utcai klubban nagyon 
jó technikai és személyi fel-
tételek mellett tudják fo-
gadni az időseket. Hangsú-
lyozta: a jelenlegi gazdasági 
helyzetben nem korlátlanok 
az önkormányzatok lehető-
ségei, de Szegeden igyekez-
nek sokat tenni az idősekért. 
Elmondta, hogy Szeged szé-

les körű szociális rendszert 
épített ki és működtet. Az 
1,2 milliárd forintos szociá-
lis alapon nem szűkítettek a 
romló gazdasági helyzetben 
sem, így idén is több mint 
32 ezer nyugdíjas kapott tíz-
ezer forintos támogatást a 
várostól. Tóth Károly megkü-
lönböztetett figyelemmel kö-
szöntötte a két legidősebb 
klubtagot, az egyaránt 87 
éves Brinkus Károlynét és 
Zsódi Imrénét.

A 90 éves Molnár Istvánné, családja körében. Fotó: Iványi 
Aurél 

K
ovács Viktória 1932. november 25-én született 
Szegeden, földműves szülők gyermekeként. A csa-
lád szegénységben élt. Hárman voltak testvérek, 
de közülük már csak Viktória néni él. Fiatalon ment 

feleségül Molnár Istvánhoz, akivel 61 évig éltek boldog há-
zasságban. 1959-ben született a lányuk, akit féltő szeretet-
tel neveltek fel. Molnár Istvánné hosszú ideig dolgozott a Dé-
másznál, volt portás és hivatalsegéd is. 1978-ban megszü-
letett az első, majd 1984-ben a második unokája. Jelenleg 
négy dédunokája van, akikben nagy örömét leli. Viktória néni 
szerint a hosszú élet titka a családjában lévő szeretet, ami 
nap mint nap körülveszi. Szeged városa nevében Farkas Ka-
talin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntöt-
te az ünnepeltet.

Botka László és Alexander Grubmayr a városházán. Fotó: 
Iványi Aurél 

B
ő egy hónap alatt a negyedik nagykövet tette tiszte-
letét a városházán. Botka László polgármester pár 
napja Alexander Grubmayrt, az Osztrák Köztársaság 
magyarországi nagykövetét fogadta, akivel Szeged 

zöld fejlesztéseiről, a gazdasági, kulturális és oktatási együtt-
működés erősítéséről, az európai összefogás fontosságáról 
beszélgettek. „Tovább erősítjük Szeged és Ausztria baráti kap-
csolatait” – írta Facebook-oldalán Botka László polgármester.

Tovább erősítik Szeged
és Ausztria kapcsolatait

Szeged segít!
Mind a 4500 rehabilitációs 
és rokkantsági ellátásban 
részesülő szegedi megkapja 
az önkormányzat 10 ezer fo-
rintos támogatását.

B
ár az évi több mint 
tízmilliárd forintos 
kormányzati elvonás 
miatt nehéz gazda-

sági helyzetben van az önkor-
mányzat, 2022-ben tovább 
bővítette az országban egye-
dülálló szociális ellátórend-
szerét. A városban élő több 
mint 32 ezer nyugdíjas mel-
lett idén először a 4500 re-
habilitációs és rokkantsági el-
látásban részesülő szegedi is 
megkapta, megkapja Szeged 
város 10 ezer forintos támo-
gatását.

Október elsejéig, az idő-
sek világnapjáig idén is min-
den érintett szegedi nyugdí-
jashoz eljutott a támogatás. 
Összesen 32 ezer 122 szege-
di időskorún tudott így segíte-

ni a város. A rehabilitációs és 
rokkantsági ellátásban része-
sülő szegedieknek első alka-
lommal egyénileg kellett kérni 
a 10 ezer forintos támogatást, 
mert a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság adatvédelmi okokra 
hivatkozva nem adta ki az 
ellátásban részesülők listáját.

Az érintettek közül 2300-
an adtak be kérelmet; ők nyolc 
napon belül hozzá is jutottak 
a támogatás összegéhez. Idő-
közben elhárult az akadály, és 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
október végén megküldte az 
önkormányzatnak az ilyen tí-
pusú ellátásban részesülő sze-
gediek teljes névsorát. Így a 
fennmaradó 2200 érintettnek 
is – akik eddig nem jelezték 
igényüket – hivatalból megál-
lapítják azt. Az erről szóló ha-
tározatot december közepéig 
minden érintett megkapja, ezt 
követően pedig automatiku-
san megküldik nekik a 10 ezer 
forintos támogatást is.

Saját forrásból adta
a támogatást a város

Idén a több mint 32 ezer nyugdíjas, valamint a 4500 re-
habilitációs és rokkantsági ellátásban részesülő szege-
dit összesen több mint 366 millió forinttal tudta segíteni 
a város; a beiskolázási támogatásra pedig több mint 81 
millió forint jutott. Így az önkormányzat a saját forrásból 
létrehozott, 1,2 milliárd forintos szociális alapjából ösz-
szesen 447 millió forinttal támogatta a nyugdíjasokat, 
a rokkantsági ellátásban részesülőket és az általános 
iskolás gyermekeket nevelő szegedi családokat.

Tóth Károly önkormányzati képviselő mikulásvirággal kö-
szöntötte a Gáspár Zoltán utcai idősek klubjának tagjait. 
Fotó: Iványi Aurél 

Megújul és energiatakarékos lesz  
a Felsővárosi Óvoda

Elkezdődött a Felsővárosi 
Óvoda felújítása a Gyík utcá-
ban; ez már a tizenharmadik 
ovi a város intézményfelújí-
tási programjában. A fejlesz-
téssel az energiafelhaszná-
lás akár 60 százalékkal is 
csökkenhet.

– Intézményeink felújításá-
nál elsődleges szempont az 
energiatakarékosság, emel-
lett természetesen az is, 
hogy 21. századi körülmé-
nyeket biztosítsunk az ide 
járó gyerekeknek és a ne-
velőknek. Az eddigi tapaszta-
latok alapján akár 60 száza-
lékkal is csökkenhet az óvo-
da energiafelhasználása. Ez 
2017 óta a tizenharmadik in-
tézmény, ami megújul. Az ön-
kormányzat eddig összesen 
bruttó 4 milliárd 134 millió 
forintot fordított a korszerűsí-
tésekre; ebből 3 milliárd 472 
millió forint az uniós támoga-
tás, 662 millió forint a saját 
forrás – mondta Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgármes-
ter a Felsővárosi Óvoda mun-
katerület-átadásán. 

A körzet önkormányzati 
képviselője, Urbán Tamás 
az óvodáról elmondta: a pa-
neltechnológiával épült in-
tézményt 1981-ben adták 
át, mára időszerűvé vált az 
energetikai korszerűsítése. A 
fejlesztésre 330 millió forint 
európai uniós támogatást 
használ fel a város, ehhez 
az önkormányzat további 20 
millió forint önerőt biztosít. A 
homlokzatot és a lábazatot 
hőszigeteléssel látják el. A 
főbb épületrészekre zöldtető 
készül, erre pozsgás növé-
nyeket ültetnek, és napelem-

hálózatot telepítenek, így az 
üzemeltetéshez megújuló 
energiát is felhasználnak 
majd. A nemrég felújított 
konyha ablakai kivételével 
minden külső nyílászárót el-
bontanak, korszerű műanyag 
ablakokat és alumíniumaj-
tókat építenek be. Az épület 
új elektromos hálózatot és 

fűtési rendszert kap. A tervek 
szerint a kivitelezés 2023 
második negyedévében feje-
ződik be.

Aranyné Bíró Éva tagóvo-
da-vezető elmondta, hogy a 
gyerekek átmenetileg a Ró-
kás Óvodába járnak. Nagyon 
várták már a felújítást. Remé-
lik, hogy egy csodapalotába 
költözhetnek vissza, ahol min-
denki jól érzi majd magát, el-
sősorban a gyerekek. Jelenleg 
70 kisgyereket nevelnek, 22 
közülük az autizmussal élő és 
a sajátos nevelési igényű.

A kivitelezési munkákat 
a közbeszerzési eljárásban 
nyertes szegedi KIKOM Konst-
rukt Kft. végzi el. Kiss Zoltán 
ügyvezetőtől megtudtuk, hogy 
jelenleg a bontási munkála-
tok folynak, a padlót törik fel, 
továbbá leszerelik a fűtés- és 
az elektromos rendszert.

Urbán Tamás és Nagy Sándor az óvoda látványtervével. 
Fotó: Iványi Aurél

A bölcsőde is újjászületett
Két éve az önkormányzat 345 millió forint uniós és 13 
millió forint városi forrásból a szomszédos Gyík Utcai 
Bölcsődét újíttatta fel.
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Forralt bor és kürtőskalács illata lengi be a 
belvárost, forog az óriáskerék a Dóm téren, 
várja a szelfizőket a fényszarvas a Dugo-
nics téren.

D
ecember 24-éig tart a Szegedi Ka-
rácsonyi Hetek programsorozata, 
mely az év leghangulatosabb ese-
ménye. Felgyulladtak az ünnepi fé-

nyek, Botka László polgármester és Kiss-Ri-
gó László megyés püspök pedig meggyújtot-
ta az első adventi gyertyát a Dóm téren.

– Óriási öröm, hogy a Covid miatti két év 
kihagyás után újra közösen ünnepelhetünk 
– mondta köszöntőjében Botka László. A 
polgármester hangsúlyozta: mindenki vágyik 
a szeretetre, a boldogságra és a remény-
re.  –  Soha nem volt még akkora szükség 
a reményre, mint most – fogalmazott Bot-
ka László, aki a szegedi összefogást hang-
súlyozva elmondta: az önkormányzat 609 
szegedi családnak biztosított ingyen tűzifát, 
és 2100 rászoruló kap ajándékcsomagot a 
várostól.

– A remény lángja világítsa be városun-
kat, hazánkat és a határon túli, háború súj-
totta területeket – mondta a polgármester, 
aki békés ünnepeket és boldog új évet kívánt 
a téren összegyűlt több száz szegedinek.

Kiss-Rigó László azt hangsúlyozta, hogy 
az advent a várakozás ideje. A püspök re-
ményteli adventi készülődést és boldog ka-
rácsonyt kívánt.

A város karácsonyfája Kiskundorozs-
máról érkezett a Klauzál térre. A 12 méter 
magas ezüstfenyőt Hevesi Károly családja 
ajánlotta fel a városnak. 200 ezer LED-iz-
zó díszíti Szegedet az adventi időszakban, 
amelyek költséghatékony módon üzemel-
nek. A díszfényeket január másodikán  
kapcsolják le.

Útra keltek az adventi fényvillamosok és 
fénytrolik. A díszítést idén is energiatakaré-
kos izzókkal oldották meg. A fényvillamosok-
kal a 2-es, a 3-as és a 4-es vonalán, míg az 
adventi trolikkal az 5-ös, a 6-os, a 9-es és a 
19-es vonalán utazhatnak a szegediek és a 
városba látogató vendégek.

AKTUÁLIS 5

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet – 2022. július 30-án hatályos 

szövegállapotának – 42. § (1) bekezdése értelmében

közzéteszi

a Szeged Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – a MÁV szűk kereszt-
metszet kiváltása kapcsán a Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendező vasúti vonalsza-
kasz kivitelezéséhez szükséges – módosítására vonatkozó tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában megha-
tározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon szóban vagy a 
rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papíralapon postai úton a 

városi főépítészhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) történő eljuttatásával, illetve 
elektronikus úton a fehereva@szeged.eu e-mail-címre megküldve a lakossági fórum-

tól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2022. december 20-áig.

A közzététel ideje:
2022. december 5-től 2022. december 20-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos 
honlapján (www.szegedvaros.hu).

Ünnepi díszben Szeged
Botka László: Soha nem volt még akkora szükség a reményre, mint most

Park a harmadik hídon –
zöld híd a zöld városnak

N
agy Sándor al-
polgármester el-
mondta: Orbán 
Viktor 1998 óta 

már többször megígérte a 
szegedieknek a harmadik 
hidat. 2017-ben Orbán Vik-
tor megállapodást kötött 
Szegeden Botka László pol-
gármesterrel a Modern Váro-
sok Programról, amelyben a 
leghangsúlyosabb fejlesztés 
volt a déli Tisza-híd.

A déli Tisza-híd enge-
délyes kiviteli tervei 2024 
augusztusára készülnek 
el – közölte Nyul Zoltán. A 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. beruházási vezér-
igazgató-helyettese 
elmondta: a híd 
és a kapcso-
lódó utak 
tervezése 
összetett 
fe ladat , 
a m e l y 
e g y b e n 
fontos vá-
rosfejlesztési 
projekt, hiszen a 
város közlekedésében 
meghatározó nagykörút 
befejezését is jelenti. A híd 
alépítményei úgy készülnek 
el, hogy később vasúti fel-
szerkezettel is bővíthetők 
legyenek.

Takács Miklós, a tervező 
Főmterv Zrt. közleke-
déstervezési igaz-
gatója elmondta: 
a becslések sze-
rint 2050-ben 
naponta 30-
35 ezer jármű 
halad majd át a 
hídon, jelentősen 
csökkentve ezzel a 
belváros forgalmi terhelését, 
és némi forgalmat átvéve 
a Bertalan hídtól is. Hang-
súlyozta: a Bécsi körúton a 
jelenlegi kettő helyet négy 
haladósávot alakítanak ki, 
jelzőlámpás csomópontok-
kal. Az úttest mellett 5 mé-

teres zöldsáv marad, 
a 3 méter széles 

járdák mellett 
pedig mind-
két olda-
lon irány-
h e l y e s 
bicikliutat 

épí tenek, 
mivel a hídon 

intenzív kerék-
páros-forgalommal 

számolnak. Az újszegedi ol-
dal szabályozási terve jelen-
leg készül, ott két csomópont 
kialakításával számolnak, va-
lamint azzal, hogy az újszege-
di vasútállomást áthelyezik a 
Szőregi út mellé.

Vígh Attila, a „hidász” 
tervező úgy vezette fel mon-
dandóját, hogy igazi zöld híd 
lesz a harmadik híd. – Park 
a hídon, amely kilátópont-
ként is működik, amit remél-
hetően örömmel használnak 
majd a szegediek – fogal-
mazott a tervező. Elmondta, 

hogy a koncep-
ció szerint 

többnyílású 
hídszerke-
zettel és 
két me-
derpillér-

rel rácsos 
közúti ge-

rendahíd épül-
ne, amely alkalmas 

gépjármű-, gyalogos- és ke-
rékpáros-, valamint távlati 
tervként a vasúti forgalom 
kiszolgálására.

A „hidász” egyedi, a kör-
nyezetbe teljesen illeszkedő 
hidat képzelt el, amelynek 
képét függőleges és vízszin-
tes zöldfelületek határozzák 
meg. A függőleges felületek-
re borostyánt vagy vadsző-
lőt futtatnának fel. A hídon 
közösségi tereket is kialakí-
tanának; erre kiváló lehető-
séget teremt, hogy az északi 
oldalról a teljes belváros be-
látható, ezért ezen az olda-
lon a főtartón futó sétánnyal 
egy 13 méteres magasságú 
kilátópont is épülne.

A híd két főtartója között 
fut majd a közúti forgalmat 
kiszolgáló 2 × 2 sáv, az 
északi oldal teraszán pe-
dig a gyalogos- és kerékpá-
ros-forgalom haladna.

Olyan egyedi, tájba illő, zöldfelületekkel és közösségi te-
rekkel gazdagon tarkított híd lesz a déli Tisza-híd, amely 
nemcsak igazi találkozási pontja lesz a szegedieknek, de 
csodájára fognak járni, ha egyszer megépül. Az új létesít-
mény jól illeszkedik Szeged Zöld Város programjába. A 
harmadik Tisza-híd tervezői a városházán tartott közmeg-
hallgatáson tájékoztatták az érdeklődőket.

A déli Tisza-híd látványterve. Forrás: Főmterv Zrt. 

A híd két fő-
tartója között fut 

majd a közúti forgal-
mat kiszolgáló 2 × 2 sáv, 
az északi oldal teraszán 

pedig a gyalogos- és 
kerékpáros-forgalom 

haladna.

A híd alépítmé-
nyei úgy készül-

nek el, hogy később 
vasúti felszerkezettel 
is bővíthetők legye-

nek.

Gyertyagyújtások

December 4., vasárnap, 17 óra: 
Szabó Sándor, Szeged országgyűlési 
képviselője és Juhász András reformá-
tus lelkipásztor, a Csongrádi Reformá-
tus Egyházmegye esperese

December 11., vasárnap, 17 
óra: Szajbély Mihály irodalomtörté-
nész, Szeged város díszpolgára és 
Cserháti Sándor evangélikus lelkész

December 18., vasárnap, 17 
óra: Duda Ernő, Pro Urbe díjas immu-
nológus és Wertheim Mátyás ferences 
plébános.

Karácsonyi fényekben tündököl a Dóm tér. 
Fotó: Iványi Aurél
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K
oromné Fenyve-
si Rózsa harminc 
évig pedagógus-
ként dolgozott. Ver-

senyszerűen sportolt, diplo-
máit a Magyar Testnevelé-
si Egyetemen szerezte, és a 
sport ma is része a minden-
napjainak. Húsz éve lakik a 
városrészben, jól ismeri an-
nak minden utcáját, problé-
máit és szépségét. Sokszor 
futás közben „méri fel”, mi-
lyen sürgős tennivaló akad 
valamelyik utcában.

Móraváros és Alsóvá-
ros összetettségét, illetve a 
képviselői munka bonyolult-
ságát jelzi, hogy ipartelepet, 
új lakóparkot, dinamikusan 
épülő társasházakkal teli 
utcákat, pihenést szolgáló, 

csendes, családi házas ré-
szeket egyszerre foglal ma-
gában. Ugyanakkor ehhez a 
választókörzethez tartozik a 
Cserepes sor, Szeged egyik 
szegregátuma. Ebben a vá-
rosrészben épült meg a Nap-
fény Park Bevásárlóközpont, 
és egészen egyedivé teszi a 
választókerületet, hogy Mó-
ravárosban található az or-
szágos hírű vadaspark is.

A legnagyobb  
fejlesztés

A körzet egyik legnagyobb 
önkormányzati beruházása, 
a Veres ács utca ivóvízhá-
lózatának teljes cseréje az 
idén valósult meg, 622 mé-
ter hosszan, 300 millió forint 
értékben. – Az itteni ivóvíz-
hálózat több mint ötvenéves 

volt, megérett a felújításra. 
A fejlesztésnek köszönhető-
en javult az ivóvíz minősé-
ge, és biztonságosabbá vált 
az itt élők ellátása – mond-
ta Koromné Fenyvesi Rózsa. 
A vízvezetékcsere után a Ve-
res ács utca teljes szélessé-
gében új aszfaltburkolatot 
kapott a Kolozsvári tér és a 
Kálvária tér között.

– A beruházások, fej-
lesztések mellett nagyon 
fontosnak tartom, hogy tisz-
ta, rendezett környezetben 
éljünk. Ezért kezdeményez-
tem 2020-ban a közösségi 
együttélés szabályaira vonat-
kozó rendelet módosítását, 
ami jelentősen visszaszorí-
totta az illegális szemetelést 
nemcsak Móravárosban, ha-

nem egész Szegeden, mert 
szankcionálható lett ez a 
tevékenység – tette hozzá a 
képviselő.

Száraz lábbal  
a bölcsődébe 

Hosszú évek óta húzódó 
problémát sikerült megolda-
ni azzal, hogy elkészült a Pe-
tőfi Sándor sugárúti bölcső-
de bejárójának aszfaltozása. 
A bölcsődét két bejáraton 
keresztül lehet megközelíte-
ni. Az egyikkel semmi problé-
ma nem volt, azonban a má-
sik egy kátyús, saras, járda 
nélküli útszakasz volt koráb-
ban, ami esős időben szinte 
járhatatlannak bizonyult. A 
bölcsőde dolgozói és a szü-
lők kérésére az önkormány-
zat 20 millió forintot biztosí-

tott a pár száz méteres be-
járó aszfaltozására. A mun-
kálatok során elvégezték az 
érintett terület csapadék-
víz-elvezetését és csatorná-
zását is.

Koromné Fenyvesi Rózsa 
elmondta: a városrészben 
lakók nagy örömére a Lékai, 
a Kinizsi és a Határőr utca 
aszfaltburkolata is megújult, 
20 millió forintból. Elvégez-
ték a csatornafedők cseréjét 
és szintbe hozását is, ahol 
szükséges volt.

Móravárosban, a családi 
házas övezetekben az ott 
lakók sokszor maguk javít-
ják ki, újítják fel a járdákat, 
ha kapnak hozzá járdalapo-
kat, sódert és homokot. – Az 
önkormányzat az elmúlt két 
évben összesen ötmillió fo-
rintért biztosította az ehhez 
szükséges anyagokat. A sa-
ját képviselői keretemből 
pedig én is hozzátettem még 
két és fél milliót, így nagy-
jából hetven-nyolcvan ház 
előtt sikerült rendbe tenni a 
járdát – mondta a képviselő.

Szakaszonként újul 
meg a 4-es villamos 

pályája

A városrészen halad át a 
4-es villamosvonal, mely-
nek teljes rekonstrukcióját 
lassan egy évtizede szeret-
né megvalósítani a város. A 
kormány támogatást is ígért 
erre a célra, de a programot 
végül törölték. A nehéz gaz-
dasági körülmények ellenére 
egyetlen megoldás maradt: 
a szakaszos „ráncfelvarrás”, 

önkormányzati pénzből. Két 
éve a Szabadkai út és a Vám 
tér között újították fel a villa-
mospályát, idén 40 millió fo-
rintot költöttek a Szivárvány 
kitérő és a Vám tér közötti 
400 méteres szakaszra. A 
tervek szerint a következő 
években folytatódik a 4-es 
villamospálya rekonstrukció-
ja, ha lesz rá forrás. A Kecs-
kés végállomás és Dugonics 
tér közötti teljes szakasz elő-
reláthatólag 2025 végére 
készülhet el.

A város legmodernebb 
idősklubja

A Kaszás utcában teljesen új 
klub épülhetett a városrész-
ben élő idős embereknek, 
amelyet 2020 nyarán vehet-
tek birtokba. A móraváro-
si üres telken felépített mo-
dern épület harminc ember-
nek biztosít napközben kul-
turált időtöltési és étkezési 

lehetőséget, tizenöten pedig 
otthonukba vihetik az ebé-
det. A város legmodernebb 
idősklubja 217 négyzetméte-
res; az akadálymentes épü-
letben társalgó-, étkező- és 
szociális helyiségek találha-
tók. A beruházás során új 
bútorokat és konyhai eszkö-

zöket is beszereztek. Az új 
épület 160 millió forintba ke-
rült, amelyből 142 millió fo-
rintot az Európai Unió támo-
gatásából fedezett a város, 

18 millió forintot pedig az 
önkormányzat biztosított.

– Rendszeresen igyek-
szem figyelemmel kísérni 
a Vadaspark lakóparkban 
élők problémáit, felvetéseit 
is, ezért a balesetek elkerü-
lésének érdekében közle-
kedési táblákat, jelzéseket, 
felfestéseket telepítettünk, 
a játszótérre többek között 
mászókák kerültek, jövőre 
pedig egy ivókúttal szeret-
ném komfortosabbá tenni 
a területet, amit a magán-
beruházó magára hagyott – 
emelte ki a képviselő.

Közösségépítés  
programokkal

– Az épületek, közterületek 
felújítása mellett legalább 
ilyen fontos az itt lakók köz- 
érzetének javítása. Ezért 
számtalan közösségi, kultu-
rális és sportrendezvényt is 
igyekeztünk szervezni az el-
múlt években a városrész-
ben. Ilyen volt többek között 
idén nyáron az európai uni-

ós közösségépítő program 
részeként megszervezett 
sportnap a Napfény Park-
ban, ahol három ugrálóvárat 
is felállítottunk, volt BMX-be-
mutató, trambulinverseny 
és sok egyéb, ami valami-
lyen formában kapcsolódott 
a sporthoz – hozott példát 
a képviselő. Rendszeresen 
megünneplik a gyermek-
napot, a Mikulás is minden 
évben ellátogat Móraváros-
ba, és három év óta halász-
léjeggyel segítik karácsony-
kor a rászorulókat. Koromné  
Fenyvesi Rózsa folyamato-
san támogatja a körzethez 
tartozó oktatási-nevelési in-
tézményeket, az idősklubot, 
a helyi fiókkönyvtárat és a fo-
gyatékkal élő gyerekek Felhő 
utcai nappali intézményét.

Rafai Gábor 

6 SOROZAT

Mérlegen a képviselők
Kulturált lakókörnyezet, tisztább ivóvíz, jobb utak Móravárosban

Koromné Fenyvesi Rózsa (DK)
Körzete: Móraváros; Alsóváros egy része
Eredményei a ciklusban:

A Veres ács utca ivóvízhálózatának rekonstrukci-
ója, útburkolatának teljes felújítása.

A 4-es villamosvonal Petőfi Sándor sugárúti sza-
kaszának felújítása.

 A Lékai, a Kinizsi és a Határőr utca aszfaltozása.
A Petőfi sugárúti bölcsőde bejáratához vezető út 

aszfaltozása és a vízelvezetés megoldása.
Járdaépítések.
Kaszás utcai idősklub.
Orrszarvúház a vadasparkban.
A Móra utcai fiókkönyvtár komfortosabbá tétele.
Közösségi és sportrendezvények támogatása, 

szervezése.

Folytatjuk a Mérlegen a képviselők című sorozatunkat. 
Ez alkalommal Móravárosba, Koromné Fenyvesi Rózsa vá-
lasztókörzetébe látogattunk el. Koromné Fenyvesi Rózsa 
az 5. számú választókerület egyéni önkormányzati kép-
viselője; 2019-ben nagy többséggel szavaztak bizalmat 
neki az itt élők.

A számtalan közösségi és sportrendezvény egyike a Nap-
fény Parkban.

Az új Kaszás utcai idősklub avatásán Botka László polgármester mellett balról Koromné 
Fenyvesi Rózsa.

A körzet legnagyobb önkormányzati fejlesztése idén a 
Veres ács utcai ivóvízvezeték-csere és aszfaltozás volt.
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– Szegeden dolgoztunk 
együtt, amikor Anna megmu-
tatta nekem Az eprésző kis-
lányt, ami egy nagyon furcsa, 
csavart szemszögből nézi a 
világot, ha akarom, abszurd, 
de annál még bonyolultabb 
egy kicsit. Miközben életké-
peket látunk egy falu életé-
ből, a végére valahogy ösz-
szerendeződnek ezek a szí-
nes giccsek – mondta Alföldi 
Róbert a Budaörsi Latinovits 
Színház nyilvános olvasópró-

báján. – Éljük a saját életün-
ket, ezt a csodálatos magyar 
népszínművet, amihez ké-
pest Csepreghy Ferenc Pi-
ros bugyellárisa egy komoly 
darab, és akkor történik va-
lami, ami mindent felülír, és 
ami mindenki alól kihúzza 
a szőnyeget. Egyszerre min-
den átértékelődik, és hirte-
len minden más szemszög-
ből láttatódik – tette hozzá a 
rendező.

– Alföldivel a Nagyon, 
nagyon, nagyon sötét dolog 
című darabban dolgoztunk 
együtt. Amikor a premier 
után felmerült, hogy írok is, 
kért tőlem darabokat. Két 
olyan darabot választottam 
ki, amiről feltételeztem, hogy 
érdekelheti. Nagyon meg-
lepődtem, hogy elolvasta, 

mert Magyarországon nem 
jellemző az olvasás. Mond-
ta, hogy Az eprésző tetszik 
neki, és kérte, hogy írjam át, 
helyezzem át a rendszervál-
tás korából a jelenbe. Sokat 
írtam hozzá. És keményebb 
is lett, mint az eredeti. A be-
mutató a Budaörsi Színház-
ban lesz december 17-én. 
Ragyogó a szereposztás: 
Mertz Tibor a polgármester, 
Takács Katalin az anyós, 
Bohoczki Sára az eprésző 
kislány, a további szerepe-
ket Hartai Petra, Szőts Orsi, 
Chován Gábor, Fröhlich Kris-
tóf és Ilyés Róbert játsszák 
– mesélte a Szegedi Tükör-
nek Varsányi Anna. – Az ol-
vasópróbán ott voltam, ami 
nagyon szórakoztató volt, de 
mint író nekem nincs bele-
szólásom a próbafolyamat-
ba. Alföldi szerencsére na-
gyon pontosan lát dolgokat, 
jól tud beszélni darabokról, 
így az enyémről is. Én se 
nem szeretem, se nem tu-

dom elmagyarázni, hogy mi 
a tanulsága egy-egy írásom-
nak. Itt persze tudom: az 
foglalkoztatott, hogy közép-
szerű, törtető, kicsinyes em-
berek milyen jól el tudnak 
helyezkedni egy közösség 
élén. Azok meg, akik alájuk 
vannak rendelve, mennyi-
re megalkuvók, és milyen 

jólesik nekik belekényelme-
sedni ebbe.

Az eprésző kislány erede-
ti változatát a szegedi nézők 
is láthatták. A járvány miatti 
bezárások alatt a színház-
vezetés Szilágyi Annamáriát 
kérte fel, hogy válasszon egy 
darabot, és felolvasószín-
házi formában rendezze azt 
meg. A művésznő választása 
Az eprésző kislányra esett, 

és miközben színpadra állí-
totta, a háttérben dolgozók 
munkáját videókon keresz-
tül mutatta be. – Nagyon jó 
hangulatú próbafolyamat 
volt. A kollégáim annyira 
megszerették a darabot, 
hogy szinte az egészet kívül-
ről mondták. Anna dicsére-
tére legyen mondva, a színé-

szek szájába írja a szöveget, 
nem kell magolni, gyorsan 
megtanulható, játszható. Így 
aztán végül is teljes értékű 
előadás született, hiszen 
díszletben, jelmezben, vilá-
gításban játszottuk az előa-
dást. Mire elkészültünk, ki is 
nyithatott a színház, de saj-
nos csak két előadást tart-
hattunk – mondta Szilágyi 
Annamária.

Az eprésző kislány bu-
daörsi nyilvános főpróbája 
és első két előadása már 
telt házas, de december 21-
ére és 28-ára lapzártánkkor 
van még jegy. A napjainkban 
játszódó történetben egy 
határ menti magyar faluba 
megérkezik a budapesti ren-
dező, hogy színpadra állít-
sa Az eprésző kislány című 
népballada adaptációját. A 
faluban hagyománya van a 
hagyományőrző előadások-
nak, amiket évről évre egy 
lelkes amatőr társulat mutat 
be a kultúrházban. Az egy-
kori tanácselnök, a jelenle-
gi polgármester nemcsak a 
műkedvelő előadások állan-
dó sztárja, de a közösség tá-
masza is, aki a fél falunak a 
keresztapja, a másik felének 
az esküvői tanúja, illetve a 
kuriózumnak számító va-
dászhétvégék szervezője is. 
A fellépők között találjuk a 

helyi iskola magyartanárnő-
jét, a közért pénztárosnőjét, 
a darab technikusa pedig a 
jóképű erdész. A próbákra 
rendszeresen ellátogat a 
tanárnő anyósa, aki pálinká-
val, harapnivalóval és jó ta-

nácsokkal látja el az alkalmi 
társulat tagjait. Emelkedik 
az alkoholszint, tetőfokára 
hág a hangulat, elszabadul-
nak az indulatok.

Dombai Tünde

INTERJÚ 7

December 16.: 
Ünnep angolul

Varsányi Anna Ünnep 
című darabjának an-
gol változatát adja elő 
az Artificial Moon Tár-
sulat december 16-án 
Budapesten, a Kugler 
Art Caféban, felolvasó-
színház formájában. A 
társulat vezetője, Ro-
derick Hill és a szegedi 
születésű Boncz Ádám 
is szerepel benne.

December 18.:  
temesvári koprodukció

A temesvári román színházban egy olyan koprodukció-
nak lesz a bemutatója december 18-án, amelyben egy 
magyar, egy román és egy szerb író közösen hozott 
létre egy darabot, és amelyet a neves román rendező, 
Gavriil Pinte állít színpadra. Az egyhetes temesvári író-
kurzusra Barnák László Varsányi Annát delegálta. –A 
szinopszisaink közül a rendező választotta ki, melyik 
darabot írjuk végig a saját színházunk két színészé-
re. Az én egyfelvonásosomban Szilágyi Annamária egy 
jóstehetséggel megáldott vécésnénit alakít, Rétfalvi 
Tamás pedig a segítségére siető duguláselhárítót – 
árulta el a szerző. 

Alföldi Róbert rendezi a szegedi  
Varsányi Anna darabját Budaörsön

Az író és dramaturg három színdarabját mutatják be zsinórban

Három egymást követő napon három ősbemutatót tarta-
nak a Szegedi Nemzeti Színház dramaturgjának, Varsá-
nyi Annának a darabjaiból. December 16-án az Ünnepet 
olvassák fel angolul Budapesten a Kugler Art Szalonban. 
December 17-én Az eprésző kislányt mutatja be a Bu-
daörsi Latinovits Színház, Alföldi Róbert rendezésében. 
December 18-án a Temesvári Nemzeti Színház játszik egy 
drámát, melyet egy román és egy szerb íróval együtt írt.

A szegedi felolvasó előadás szereplői Krausz Gergő, Menczel Andrea, Fekete Gizi, Szegezdi Róbert, Tánczos Adrienn 
és Borsos Beáta voltak. Fotó: Szabó Luca

Varsányi Anna író és Alföldi Róbert rendező. Fotó: Borovi 
Dániel

Az eprésző kislány budaörsi olvasópróbáján. Fotó: Borovi 
Dániel
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

Húszéves
a Szegedi Tükör

A jubileum alkalmából megszületett
a Szegedi Tükör Facebook-oldala

A Szegedi Tükör 2002 decemberi számának címlapja. 

„A betű tisztelete, az olvasás szeretete miatt mindig örömmel 
töltött el egy új kiadvány. Hogyne örülnék hát akkor, amikor olyan 
önkormányzati újságot ajánlhatok szíves figyelmükbe, amely re-
ményeink szerint még több információt, még alaposabb isme-
reteket közöl a város életéről, különös tekintettel azokra a ter-
vekre, elképzelésekre és döntésekre, melyek – a szegediek sza-
vajárása szerint – a „Torony alatt” születnek, s melyek így vagy 
úgy valamennyiünk életét befolyásolják” – írta Botka László pol-
gármester a Szegedi Tükör első számában, amely éppen húsz 
éve, 2002 decemberében jelent meg. A polgármester azzal zár-
ta gondolatait, hogy kérte a szegedieket, fogadják szeretettel, 
forgassák haszonnal és érdeklődéssel a Szegedi Tükröt.
A Szegedi Tükör első lapszámában egyebek mellett

riportot közöltünk a karácsonyi vásárról,
beszámoltunk arról, hogy forgalomba állítottak hét új, ala-
csony padlós autóbuszt,
tudósítottunk a közmeghallgatásról, ahol a város közbiz-
tonsága volt a téma,
megírtuk, hogy a közgyűlés több mint százhatvan új utcát 
nevezett el a kiskertekben,
és interjúztunk a város vezetőivel, akik értékelték a 2002-
es évet, és elmondták, mit várnak a jövő esztendőtől.

Kedves Olvasóink!

Célunk az elmúlt húsz évben nem változott: most is azon va-
gyunk, azért dolgozunk, hogy hétről hétre beszámoljunk a város 
életéről, az aktuális eseményekről, a szegediek mindennapjait 
befolyásoló döntésekről, beruházásokról és tervekről, valamint 
tartalmas olvasnivalót biztosítsunk a hétvégi pihenéshez.

A város hetilapja, a Szegedi Tükör továbbra is a szegediek 
szolgálatában áll!

A jubileum alkalmából létrehoztuk a Szegedi Tükör Face-
book-oldalát, hogy még aktívabbá tegyük közösségünket, és 
még több olvasónkkal osszuk meg a város életéről szóló in-
formációinkat. Kérjük, csatlakozzanak a Szegedi Tükör Face-
book-közösségéhez!

Köszönjük!
A Szegedi Tükör szerkesztősége

2002. DECEMBER

A Somogyi-könyvtár könyvajánló 
sorozatában Pap Éva író, aki tö-
rekvése szerint írásain keresztül 
a délszláv kultúrát közvetíti a ha-
zai olvasóközönség számára, Má-
rai Sándor Az igazi című regényét 
ajánlja.

A
nnak idején, amikor még 
járni és beszélni sem tud-
tam, órákig elvarázsoltak 
a könyvek, és az ágy sar-

kába ültettek. Ezt a belülről jövő 
késztetést megtörték az iskolai kö-
telező olvasmányok, amelyek – ma 
már biztosan tudom – nem megfe-
lelő életkorban és helyzetben jöt-
tek. Felnőttként tanultam meg, ho-
gyan válasszak megfelelő olvasni-
valót. Ma már gőzerővel igyekszem 
bepótolni a kimaradt magyar és 
külföldi klasszikusokat, kortárs al-
kotásokat, amelyek amellett, hogy 
élményt adnak, inspirálnak is a későb-
bi alkotói folyamatokban.

Az egyik ilyen számomra Márai Sán-
dor. Az igazi című regényében a férfi 
elveszi feleségül a nőt, aki hozzá való. 
Teljesen hétköznapinak tűnő házas-
ság, de valami még sincs rendben. Van 
egy harmadik. Mert mindig van egy har-

madik. Gondolhatod, hogy nincs, de mi 
van, ha mégis?

Két szemszöget látunk. Vallomá-
sokat, amelyek fájdalmasak, őszinték, 
kegyetlenek, és új megvilágításban 
láttatják a témát: a nő és a férfi örök 
küzdelmét, egymásra találását és elvá-
lását. A találkozások és elválások ala-

kítják a szereplők sorsát, de – és 
ez is Márai sajátossága – mindig 
valamilyen ellentétes irányban, 
mint amit várnánk. Mégis mindig 
hiteles emberi cselekvések és tör-
ténések bilincselik le az olvasót. 
Márai sebészi precizitással jeleníti 
meg az emberi lélek legapróbb rez-
düléseit, térképezi fel a jellemeket, 
illetve az egymáshoz való viszo-
nyuk mélyén levő folyamatokat, 
azok motivációit.

„Márai nem igazságot szolgál-
tat (egyáltalán lehet?), csupán 
ott a nyitott-megválaszolt kérdés 
mindannyiunk feje fölött: mi is a 
mozgatórugó? Van-e különbség 
abban, ahogy a férfi tekint a nőre, 
mint fordítva? Vagy vannak szerel-
men felüli motivációk is?” – olvas-
hatjuk a Helikon Kiadó legújabb 
kiadásának ajánlójában. Márai úgy 
fogalmaz: „Létezik-e az igazi? …

nincsen igazi… Csak emberek vannak, 
s minden emberben van egy szemernyi 
az igaziból, s egyikben sincs meg az, 
amit a másiktól várunk, remélünk.” Ez 
az, ami miatt véleményem szerint érde-
mes elolvasni Az igazit. 

Márai Sándor Az igazi című regénye 
a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

A szegedi Angyali üdvözlet 
visszatért Rómába

Több mint kétszáz év után 
„hazatért” a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumban őrzött, 
Giorgio Vasari reneszánsz 
művésznek tulajdonított 
Angyali üdvözlet című fest-
mény, amelyet az olasz 
közönség a római Collegi-
um Hungaricumban láthat 
egy kiállításon – közölte  
az MTI. A kiállítás kuráto-
ra Szabó Tamás, a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum nyu-
galmazott főrestaurátora.

A 
kép, amely Gábri-
el arkangyal meg-
jelenését ábrázolja 
Szűz Máriánál, rej-

télyes sorsa miatt is érdekes-
ségnek számít. A festett fa-
táblát az 1570–71-es évek-
re datálják, s az ismert festő, 
építész és történész, Giorgo 
Vasari, valamint római mű-
helyének munkatársai ké-
szítették. Az Angyali üdvöz-
let része volt annak a négy, 
kerek alakú tondónak, me-
lyeket a vatikáni paloták egy-

kori Pius-tornyában találha-
tó Szent Mihály-kápolnába 
szántak. A témájukban egy-
máshoz kapcsolódó képek 
pápai megrendelésre szü-
lettek, és a művészettörté-
nészek feltételezései szerint 
1789 és 1808 között először 
Napóleon csapatainak rekvi-
rálásai, majd az apostoli pa-
loták lakosztályainak 1815-
ben megkezdett átépítése 
során szóródtak szét.

A Vasari-kép ismeretlen 
módon jutott Magyaror-
szágra, ahol a buda-
pesti műtárgy- 
piacon 1896-
ban buk-
kant fel. 
1925-ben 
a szegedi 
származású 
Enyedi–Zsó-
tér házaspár 
hagyatéki műgyűj-

teményéből jutott a szegedi 
Somogyi-könyvtár és Városi 
Múzeumba. A tondó koráb-
ban vitatott festőjének meg-
határozására a Szépművé-
szeti Múzeum és a Móra 
Ferenc Múzeum a Harvard 
Egyetem Itáliai Reneszánsz-
kutató Központjának szak-
mai véleményét kérte, amely 
2009-ben dokumentumok-
kal igazolta a műalkotás ere-
detét.

A kép 2011. május 21-
én a szegedi dómban meg-
tartott ünnepi szentmise 
keretében a szegedi An-
gyali üdvözlet elnevezést  

kapta. A reneszánsz 
alkotás be-

m u t a t ó j á t 
R ó m á -

ban kor- 
társ kép-
z ő m ű -
v é s z e t i 

t á r l a t 
kíséri Oda-

fent és Ide-
lent címmel.

A Vasari-kép 
ismeretlen módon 

jutott Magyarország-
ra, ahol a budapesti 

műtárgy- 
piacon 1896-ban 

bukkant fel. 
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Bajban ismerszik meg 
a felelős politikus

Óriási válságban vannak a 
családok, a vállalkozások 
és az önkormányzatok is. Itt 
az ideje, hogy a képviselőink 
megmutassák, mi számukra 
a fontosabb: Szeged, vagy a 
saját politikai érdekeik! 

K
orunk legnagyobb 
á r e m e l k e d é s é -
vel kell megbirkóz-
nunk, háború dúl 

a szomszédunkban, a koro-
navírus még visszajár kísér-
teni, és ráadásul a kormány-
zati korrupció miatt több ezer 
milliárdnyi uniós támogatást 
bukhatunk el. Megélheté-
si válság, energiaválság, há-
ború és járvány – itt tartunk 
most. Állami segítség híján 
már elkezdtek csődbe menni 
a vállalkozások, a családok 
pedig rettegnek a fűtési sze-
zontól. Őket a kormány mind 
cserben hagyta.

A magyar önkormányza-
tok legyengítve, szinte kisem-
mizve néznek szembe ezzel 
a helyzettel – köszönhetően 
annak, hogy a Fidesz évek óta 
próbálja elvonásokkal tönkre-
tenni őket, elvenni a szabad-
ságukat és megszerezni ma-
radék vagyonukat. Szegeden 
ebből eddig viszonylag keve-
set érzékeltünk, ami az elmúlt 
évek felelős gazdálkodásá-
nak és az előrelátó zöld és 
fenntartható fejlesztéseknek 
köszönhető. De sajnos a vilá-
gon nincs olyan fegyelmezett 
költségvetési politika, ami 
tizenötszörös (meg ki tudja 
még, mekkora) áremelkedé-
seket gond nélkül kezelni tud.

Pedig az önkormányzatok 
létfontosságú szolgáltatá-
sokért felelősek. Most nem 
azon kell aggódni, hogy meny-
nyit lesz nyitva az uszoda vagy 
a korcsolyapálya télen, ha-
nem azon, mi lesz a közössé-

gi közlekedéssel, a bölcsődei 
és óvodai ellátással, a közét-
keztetéssel, a közvilágítással! 
Ezek valóban elengedhetet-
lenek a város működéséhez; 
mindent meg kell tenni azért, 
hogy zavartalanul működje-
nek. Aki meg akarja védeni 
a szegedieket ettől a vál-
ságtól, legyen kormánypárti 
vagy ellenzéki, annak most 
egyetlen feladata, hogy 
minden erejével segít-
se ebben az önkor-
mányzatot. És na-
gyon várom, hogy a 
magát profi válság-
kezelőnek tartó kor-
mány egyik politikusa 
végre kiálljon, és meg-
nyugtasson minket, hogy 
biztosítani fogják a forrásokat 
az önkormányzatok alapvető 
feladatainak ellátásához. Mi-
ért nem történt ez meg eddig?

Nyilván azért, mert a Fi-
desz meglátta a lehetőséget 
ebben a válságban is. Végre el 
lehet taposni az önkormány-
zatokat (ezt már a kormány-
párti városok sem ússzák 
meg), és az egészet rá lehet 
kenni a háborúra meg az 
gazdasági helyzetre. Bajban 
ismerszik meg a felelős, de a 
felelőtlen politikus is. Sajnos 
nemcsak az Országgyűlésben 
meg a Várban, de helyben is 
mindig akadnak olyanok, akik 
ilyenkor akarnak nyerészked-
ni a bajba jutottakon – nem 
hon- meg városatyák ők, in-
kább dögkeselyűk.

Pontosan tudják, hogy a 

települések nem a saját hibá-
jukból kerültek ebbe a nehéz 
helyzetbe, hanem az aljas és 
felelőtlen kormánypolitikának 
köszönhetően. Mégis most 
látják megfelelőnek a pilla-
natot, hogy a saját városukat 
megtámadják, és számon 
kérjenek minden olyan in-

tézkedést, 
amivel kezelni lehet ezt a 
rendkívüli helyzetet. Ez nem-
csak felelőtlen viselkedés, 
de a városunk aljas és önző 
indokból elkövetett elárulása 
is. A szegedi választók pedig 
erre sosem voltak vevők, aki 
így politizál, az nálunk mindig 
elbukik.

Tudom, hogy vannak itt 
olyanok, akik évek óta a váro-
sunk lejáratásával próbálják 
építgetni a politikai karrier-
jüket. Biztos vagyok benne, 
hogy ők is érzékelik a helyzet 
súlyosságát, és remélem, ma-
radt bennük annyi tisztesség, 
vagy legalább felelősségérzet, 
hogy most Szegedért, ne pe-
dig Szeged ellen dolgozzanak.

Nemes István

Sajnos 
nemcsak az 

Országgyűlésben 
meg a Várban, de hely-
ben is mindig akadnak 

olyanok, akik ilyenkor akar-
nak nyerészkedni a bajba 

jutottakon – nem hon- 
meg városatyák ők, 

inkább dögkese-
lyűk.

A postabezárásokról

A
mikor épp tíz esztendeje nyugállo-
mányba vonultam (hát nem irodal-
mibb ez így, mint hogy nyugdíjba 
mentem?), első dolgom volt, hogy 

X bankban, ahová éveken át kaptam, majd 
ahonnan kivettem a havi fizetésemet, meg-
szüntessem a bankszámlámat. Mondhatni 
maradi vagyok, mi több, gyanakvó és betoji, 
mert jobb szeretem, ha a nyugdíjam nálam 
van, miután a postás úr, aki közel áll hozzám, 
a közösen végzett átszámolás után átadja ne-
kem, és nem egy befagyasztható, lenyúlható, 
„virtuális bukszában”. Talán perverzitásnak 
tűnik, hogy szeretek elslattyogni egy bizonyos 
áruházban működő postahivatalba, majd ott 
sorban állni, hogy befizethessem „kápé” az 
úgynevezett sárga csekkeket. Van ilyen!

Nem mintha a bokros teendőim miatt 
nem tudnék más, akár egy messzebb levő 
postára elmenni, ha – ne adj’ isten – meg-
szüntetnék a fenn említett postahivatalt, 
mert el tudok, de nincs mindenki olyan sze-
rencsés helyzetben, mint én, és ki tudja, 
meddig tart a „szerencsém”? Van egy olyan 
sanda gyanúm, hogy a veszteséges műkö-
désre való hivatkozáson és a nem fideszes 

önkormányzatok szívatásán túl a postabezá-
rások jó alkalmat adnak arra is, hogy még 
többen kényszerüljenek folyószámlát nyitni, 
így a különféle pénzügyeiket ezentúl majd 
csak a bankokon keresztül tudják elintézni. 
Gyakorlatias gondolkodású emberek sze-
rint ez célszerű, kényelmes és biztonságos. 
Csakhogy én olvasom ám a Bibliát is! És ott 
feketén-fehéren le vagyon írva az utolsó idők 
jeleinek egyike: „És hogy senki se vehessen, 
se / el ne adhasson semmit, hanem csak / a 
kin a fenevad bélyege van, vagy / neve, vagy 
nevének száma.” (Lásd Jelenések könyve 
13: 16-17.)

Ui: Még Harry Potter világában sincs 
banki átutalás! Bizony el kell menni London-
ba az Abszol útra, a koboldok működtette 
Gringotts bankba, ha egy varázsló vagy bo-
szorkány pénzt szeretne felvenni. A Roxfort 
expresszen is csak készpénzért árulja a bü-
fés boszorkány a csokibékát vagy a Bogoly 
Berti-féle mindenízű drazsét. Na jó, a leve-
leket nem postások, hanem baglyok viszik- 
hozzák, de a muglik világában a posták és a 
postások több mint fontosak!

Méhes János

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.

1 vagy 3 nap

korlátlan utazás

minden

szegedi villamoson,

trolibuszon,

autóbuszon,

és a vasútvillamoson!

24 ÓRÁS ÉS 72 ÓRÁS
IDŐALAPÚ MENETJEGGYEL

UUTTAAZZZZ  VVEELLÜÜNNKK!!

mobility on
on Board

Free

Az érvényesítés időpontjától használható fel utazásra Szeged helyijáratos villamos-, trolibusz, autóbusz, valamint Szeged 

közigazgatási határán belül tram-train járaton. Az elővételben váltott időalapú jegyet legkésőbb az első utazás 

megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell. Az időalapú jegy érvényesíthető 

vásárláskor előre megadott időponttól (pl. a jegyautomatán történő beállítással).

A járművön érintéses fizetőeszközzel, fedélzeti jegykiadó automatából váltott (automata által érvényesített) jegy 

érvényessége a vásárlás időpontjától kezdődik. Az elektronikus úton megváltott időalapú jegyet az első utazás 

megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően a járművön lévő érvényesítő kóddal, azték (QR kód) érvényesíteni kell.

További részletes információk díjtermékeinkről:

szkt.hu/ugyfelszolgalat/utazasi-feltetelek

72elővételben

2460 Ft

elektronikusan váltott

2400 Ft

09:00 Füvészkert
11:00 Aquapolis

19:00 Bábszínház
11:00 KarácsonyiHetek

1200 Ft

11:00 Vadaspark

15:00 Gitárfesztivál
18:00 Óriáskerék a

Dóm téren
20:00 Halászcsárda

24

elővételben

1260 Ft
elektronikusan váltott
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BÚCSÚ A KUPÁTÓL. A cím-
védő Ferencváros és a Vasas 
is kettős győzelemmel jutott 
tovább a férfi vízilabda ma-
gyar kupa negyeddöntőjéből. 
Az FTC a visszavágón 16–12-
re nyert a vendég BVSC ellen, 
míg a Vasas a Szegedi Vízilab-
da Egylet otthonában győzött 
13–9-re. Az angyalföldieknél 
Bátori Bence és az orosz Ivan 
Nagajev is háromszor talált 
be.

EGYÜTTMŰKÖDÉS INDUL. 
A Magyar Úszó Szövetség 
(MÚSZ) nyolc egyetemmel, 
köztük a szegedivel kötött 
együttműködési megállapo-
dást, amellyel az Úszó Nem-
zet Programban részt vevő ok-
tatók kiválasztását és fejlődé-
sét segítik. A MÚSZ sajtótájé-
koztatóján Wladár Sándor, a 
szervezet elnöke elmondta: 
a magyar sport történetében 
egyedülálló megállapodás-
ról van szó. Emlékeztetett rá, 
hogy a 2018-ban megálmo-
dott, állami támogatással lét-
rejött program jelenleg húsz 
városban körülbelül 20 ezer 
gyermekkel és 230 oktató-
val zajlik. Korábban a szakér-
tők bevonták az illetékes ok-
tatás- és sportpolitikáért fe-
lelős tárca képviselőit, és az 
általuk megfogalmazott szak-
területi javaslatokat beépítet-
ték a programba. Wladár ki-
emelte, hogy az energiaválság 
okozta gazdasági helyzetben 
is 77 uszoda működését sike-
rült megmenteni, aminek kö-
szönhetően a tervek szerint 
jövő szeptembertől már 46 
ezer gyermeket tudnak bevon-
ni a programba, ezt a számot 
pedig néhány éven belül 100 
ezerre szeretnék feltornázni. 
A MÚSZ-elnök külön kiemel-
te az ötszörös olimpiai bajnok 
Egerszegi Krisztina szerepét, 
akit sikerült meggyőzni, hogy 
legyen a program nagykövete; 
azóta minden héten járja a fő-
városi és vidéki helyszíneket, 
amelyekről értékes beszámo-
lókat készít. A sajtótájékozta-
tón a MÚSZ nyolc egyetemmel 
kötött megállapodást, az ün-
nepélyes aláíráson a Szegedi 
Tudományegyetem, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, 
a Debreceni Egyetem, a Ma-
gyar Testnevelési és Sporttu-
dományi Egyetem, a Pécsi Tu-
dományegyetem, a Nyíregyhá-
zi Egyetem, az egri Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem és 
a győri Széchenyi István Egye-
tem képviselői látták el kéz-
jegyükkel a szerződést.
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Rövidpályán is remekelt Pádár Nikolett
Jól sikerült az országos bajnokság a HAÁSZ SZUE sportolói számára

Női 200 méter gyorson a 
szegedi Pádár Nikolett ifjú-
sági országos rekorddal 
nyert a kaposvári rövidpályás 
úszó országos bajnoksá-
gon, emellett szerzett még 
két ezüstöt és egy negyedik 
helyet is, így a nemzetközi 
szövetség pontszámítása 
alapján az ob legeredménye-
sebb versenyzője lett a nők  
között.

H
árom éremmel zár-
ta a kaposvári rövid-
pályás úszó orszá-
gos bajnokságot a 

HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet; 
mindegyiket a 16 esztendős 
Pádár Nikolett szerezte. A te-
hetség 200 méter gyorson 
aranyérmet nyert, ráadásul a 
1:54.58 perces ideje ifjúsá-
gi országos rekord is lett. 100 
és 400 gyorson második, 50 
gyorson negyedik lett.

– Rendkívül magabiztos 
versenyzés volt! A 400 mé-
ter gyors döntője ezután az 
eredmény után még inkább 

fejbe vágott minket, hiszen a 
formából és időeredményből 
látszik, hogy simán összejöhe-
tett volna a másik aranyérem 
is. Azt a finálét mindketten el-
taktikáztuk, Niki saját iramára 
kellett volna építenünk. Örü-
lök, hogy ebben a döntőben 
már minden rendben volt! 
– nyilatkozta Gellért Gábor, 

a HAÁSZ SZUE vezetőedzője 
Pádár aranyát követően klub-
ja Facebook-oldalán.

Ami a többi szegedit illeti, 
Olasz Anna legjobb eredmé-
nye a 800 és az 1500 gyorson 
elért tizedik hely, Vas Luca 
100 háton huszonnyolcadik, 
Varga Kata 100 vegyesen 
harminchatodik lett. A női 4 × 

200 méteres gyorsváltóban a 
négy lány alkotta csapat ötö-
dik, a 4 × 100 méteres sta-
fétában pedig kilencedik lett. 
A Nemzetközi Úszószövetség 
pontszámítása alapján az ob 
legeredményesebb verseny-
zője a nőknél Pádár Nikolett, 
a férfiaknál Szabó Szebaszti-
án lett.

Spanyol edző válthatja Pastort
A jelenleg a PSG-t irányító Raúl Gonzálezt emlegetik a legtöbben

M
egírtuk: Juan 
Carlos Pastor ve-
zetőedző a sze-
zon végén tá-

vozik a bajnoki címvédő Pick 
Szeged kézilabdacsapatának 
éléről. A klub korábbi közle-
ménye szerint Pastor segítője, 
Marko Krivokapics szerződé-
se is megszűnik közös meg-
egyezéssel az idény végén. 
Természetesen a változás 
kapcsán egyre több értesülés 
lát napvilágot, ám hivatalos 
bejelentés még nem született 
Pastor követőjéről.

A Nemzeti Sport infor-
mációi szerint azonban a 
szegedi klub már tárgyal a 

lehetséges utóddal. Úgy tud-
ják, a Pick felvette a kapcso-
latot Raúl Gonzálezzel, a Paris  
Saint-Germain spanyol edző-
jével, hogy a nyártól vegye át a 
magyar bajnok vezetését, rá-
adásul a lap szerint a tárgya-
lások biztatóan alakulnak. Ezt 
a hírt erősíti, hogy a francia 
L’Équipe szerint a PSG nem 
hosszabbítja meg a szakem-
ber lejáró szerződését. Nem 
González volt egyébként az 
egyetlen jelölt Pastor helyére: 
a hírek szerint a klub megke-
reste korábbi játékosát, Ro-
berto García Parrondót is, de 
neki 2025-ig szerződése van 
a német MT Melsungennel. 

A Nemzeti Sport szerint Juan 
Carlos Pastor hazájában vállal 
majd munkát.

González érkezésével vár-
hatóan a keret is változik, mi-
vel a hírek szerint hozná magá-
val Párizsból a lett jobbátlövő 
Dainis Kristopanst, illetve a 
kétszeres Európa-bajnok spa-
nyol jobbszélsőt, Ferran So- 
lét. Az már korábban kiderült, 
hogy a nyáron csatlakozik a 
kerethez a norvég kapus, Emil 
Kheri Imsgard, míg a lejáró 
szerződésű norvég balszélső, 
Alexander Blonz helyzete vál-
tozhat, mert bár Pastor mellőz-
te, az edzőcserével esély nyílt 
rá, hogy mégis hosszabbít.

Egyetemi bajnokok
a Pápai testvérek

A szegedi Pápai Balázs és 
Pápai Bálint nyerte a tollas-
labdázók toll kategóriájának 
férfi páros versenyét a Ma-
gyar Egyetemi-Főiskolai Or-
szágos Bajnokságon, azaz a 
MEFOB-on.

H
atalmas múltú ese-
ménynek számít 
a Magyar Egyete-
mi-Főiskolai Orszá-

gos Bajnokság, azaz a MEFOB, 
amelyet szinte minden sport-
ágban megrendez a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Sportszö-
vetség a felsőoktatásban tanu-
lók részére. Így van ez tollaslab-
dában is, ahol két kategóriát 
választanak szét: a műanyag 
labdás esemény az amatőrök, 
a toll kategória a gyakorlott ver-
senyzők terepe. Utóbbiban a 

férfi páros számban szegedi si-
ker született: a Szegedi Tudo-
mányegyetemet, illetve az EL-
CO Tech Tisza Tollas SE-t képvi-
selő Pápai Balázs és Pápai Bá-
lint nyert Cegléden.

– Mindketten matemati-
kus szakon tanulunk, a ME-
FOB-on először vettünk részt 
az egyetemet képviselve. A 
csoportban két párost vertünk 
meg, majd jött az elődöntő és 
a döntő, amelyeket szintén 
sikerrel zártunk. A mezőny 
természetesen nem volt egy 
profi versenyhez hasonlítható, 
de sok pécsi játékos elindult, 
akik ellen mindig presztízs ját-
szani. Örülünk az aranynak, 
illetve annak is, hogy méltó-
képpen képviselhettük a sze-
gedi egyetemet – fogalmazott 
Pápai Balázs.

A remek évet záró Pádár Nikolettnek Kaposváron is volt oka a mosolyra. Fotó: Magyar 
Úszó Szövetség/Derencsényi István

Vas Luca 
nyolcadik lett

Utólag hirdettek ered-
ményt az augusztusi 
vizes Eb nyílt vízi 25
kilométeres versenyé-
ben, ami elképesztő 
körülmények között 
szakadt félbe. Az Ostia 
tengerpartján megren-
dezett viadalon a szél 
hatalmas hullámokat 
kavart, amelyek ösz-
sze-vissza dobálták a 
kísérőhajókat, míg a 
célként szolgáló vízi 
egységet elmozdították 
a helyéről. A vizes spor-
tokat tömörítő európai 
szövetség, a LEN egy 
független angol bizott-
sággal kivizsgáltatta a 
történteket, melynek 
eredménye az lett, hogy
a versenyt három óra 
úszást követően kel-
lett volna leállítani, és 
ennek alapján vég-
eredményt hirdetni. A 
női mezőnyben így a 
HAÁSZ SZUE válogatott 
nyílt vízi úszója, Vas 
Luca nyolcadik lett.

Raúl González Párizsból érkezhet Szegedre. Fotó: PSG Handball

A Pápai testvérek a dobogó tetején. Fotó: EL-CO Tech Ti-
sza Tollas SE
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Szeretne két belépőt nyerni a Kövér Béla Bábszínház Nagy Hógolyó Projekt című előadására? 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 gyűjtő-
ládába! Beküldési határidő: december 7. 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 vagyok a magyarság csöndes, nemes folyója. A nyertes: Varga Sándor. Gratulálunk!

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZAS-
SÁGOT november 19-én: Barkóczi 
István Sándor és Kocsis Ágota.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:  Fazekas 
Attila Csabának és Juhász Lorettá-
nak  2022. 11. 07-én Emília, Péter 
Zoltánnak és Kovács Veronikának 
2022. 11. 07-én Soma és Ábel, Ju-
hász Csabának és Hetényi Vivien-
nek 2022. 11. 13-án Bence nevű 
gyermeke született. 
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
Esős, ködös, hűvös idő

December
3.

szombat

December
4.

 vasárnap

December 
5.

hétfő

December
6.

kedd

December 
7.

szerda

December
8. 

csütörtök

December 
9. 

péntek

Köd és eső

7/1
Ferenc,
Olívia

Köd és eső

8/3
Borbála,
Barbara

Borult

9/4
Vilma,
Bacsó

Gyenge 
eső

7/3
Miklós,
Miksa

Erősen 
felhős

 
7/1

Ambrus,
Ambrózia

Gyenge 
eső

6/0
Mária,
Emőke

Gyenge 
eső

8/1
Natália,

Gina

DECEMBER 5., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 – 
19.00 (A jelzett időponton 
belül elérhető a 30/303-
9654-es  telefonszámon.)
DECEMBER 6., KEDD
Molnár Zoltán: 14.00 – 

16.00 (SZTE Kossuth Zs. 
Technikum és Szakképző Is-
kola, Kodály tér 1.)  
DECEMBER 7., SZERDA
Dr. Binszki József:  17.00 
(Francia Utcai Fiók- 
könyvtár)

Képviselői fogadóóra

TARKABARKA 11

Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
Nagy Sándor: 16.30 – 17.30 
óra (IH Rendezvényközpont, 
Felső Tisza-part 2.)
DECEMBER 10., SZOM-
BAT
Kothencz  János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)
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A BUDAPESTI KÖRUTAT MUTATJUK MEG EGY 1970-ES FELVÉTELEN. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy Budapesti körút még nem is létezett 
akkortájt. A nevét csak később, ötven esztendeje kapta, hogy Szeged emléket állítson vele a főváros 1873-as egyesítésének centenáriumára. Ha jól meg-
nézzük a fotót, így helyezkedik el a panel épületsor, ha a Csillag tértől sétálunk a Víztorony tér felé. A valóságban a házakat eltakarják a szebbnél szebb, 
nagyra nőtt fák a panelsorok között és a körút mentén. Annyira születőben volt még ebben az időszakban Tarján városrész, hogy nem látni sem járdát, 
sem kerékpárutat, sőt még utat sem. Most zöld, felújított, színes és komfortos a lakótelep; a napokban pedig a Budapesti körút új burkolata is elkészül az 
Űrhajós utca és a József Attila sugárút között, ahogyan korábban a Csillag tértől a Víztorony térig, majd onnan az Űrhajós utcáig rendbe tették. Fotó: For-
tepan/Főfotó

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Pénzügyei terén pozitív 
változás áll be. Ne 

gondolja azonban, hogy ez 
örökké így lesz, igyekezzen 
ezért tartalékolni a nehezebb 
időkre! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Bármilyen (különösen a 
magánéletét érintő) döntést 

is kell hoznia a héten, hall- 
gasson a belső megérzéseire, 
és véletlenül se kérjen tanácsot 
másoktól! Ha a munkahelyén 
bántják, ne orroljon meg miatta.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Izgalmakban bővelkedő 
napok állnak ön előtt, 
főleg a munkahelyén. 

Ezek között lesz jó is, rossz 
is, próbálja meg helyén kezelni 
őket! Barátaival, párjával csak 
előbbieket ossza meg!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Eljött a pillanat, hogy be- 
levágjon ötletei megvaló- 
sításába! Ha ehhez segít- 

ségre van szüksége, ne a 
közvetlen környezetében ke- 
resse, és ne sajnálja rá a pénzt. 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A következő 
napok különösen krea- 
tívnak ígérkeznek az ön 

számára a munkahelyén. 
Lesznek persze, akik nem 
értik majd meg – velük ne 
foglalkozzon! Ha a családjában 
békétlenséget tapasztal, si- 
mítsa el mihamarabb.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Igen mozgalmasnak 
ígérkezik a hét; estén- 
ként próbáljon meg re- 

laxálni, hogy bírja a meg- 
próbáltatásokat! Családi prob- 
lémái szép lassan kezdenek 
megoldódni, ami jó hatással 
lesz a munkateljesítményére is.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) A hét elejének 
nyugalmát a közepén 
valami megzavarja – 

szerencsére csak átme- 
netileg. Fontos, hogy türelem- 
mel és megértéssel fogadja a 
sötétebb felhőket. Egy véletlen 
találkozás sokat javíthat majd a 
hangulatán!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Feltétlenül ke- 
rülje el a vitákat a héten, 
mert azokból semmi jó 

nem származhat az ön szá- 
mára! A pénzügyek terén is 
legyen óvatos, nehogy valaki 
visszaéljen a bizalmával. 
Legyen sokat a természetben!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Régi baráti kapcso- 
latai közül valamelyik 
különösen fontossá válhat 

a héten, és ez a munkahelyi 
konfliktusai kezelésében is 
segíthet. Táplálkozására na- 
gyon ügyeljen, ha kell, forduljon 
szakemberhez!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Ne döntsön semmilyen 
fontos kérdésben, mielőtt 
nem beszéli meg a leg- 

jobb barátjával! Ily módon sok 
kellemetlenségtől megkímél- 
heti önmagát. Mozogjon többet, 
hogy könnyebben meg tudjon 
birkózni a lelki terhekkel.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
A következő napokban 
nehezen tud majd ural- 
kodni az indulatain. Pró- 

bálja meg feltárni a konflik- 
tus okait, akkor képes lesz 
megfékezni magát! Így a mun- 
kájában is sikeresebb lehet.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Kedvező eseményekkel 
indul a hete, ami erőt 
adhat önnek a hét má- 

sodik felében felbukkanó 
gondok megoldására. Szeren- 
csére ezeknek nem lesz hosszú 
távú hatása. 

Horoszkóp Szeged régen

Mikulás, boszorkánytéboly, mézeskalács

12 SZÍNES

A programokról minden 
megtalálható a szeged.hu-n, 
a Programok pont alatt.

SZEGEDI KARÁCSONYI 
HETEK 
Helyszín: Dóm tér, Dugonics 
tér, Klauzál tér.
Időpont: december 24-éig.

ADVENTI GYERTYAGYÚJ-
TÁS
Helyszín: Dóm tér.
Időpont: december 4., 11., 
18., 17 óra.

A NAGY HÓGOLYÓ PRO-
JEKT
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: december 3., 4., 
5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 
15., 16.
Mesés, hófödte adventi világ 
árnyjátékkal és angyalokkal 
családoknak.

MIKULÁS A BÁBSZÍNHÁZ-
BAN
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.

Időpont: december 3., 4., 5., 6.

POM-POM-KONCERT
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: december 7., szer-
da, 10 óra.
Mesés, hófödte adventi világ 

árnyjátékkal és angyalokkal 
családoknak. 

ÉLVE MEGÉGETVE – BO-
SZORKÁNYTÉBOLY
Helyszín: Kisszínház.

Időpont: december 9., 10., 
14., 15., 16., 22., 23.
Színmű, ősbemutató.

ADVENTI SÉTA
Időpont: december 10., 
szombat, 17 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.

A kétórás séta regisztráció-
hoz kötött, és részvételi díjas. 
Tourinform-iroda, Széchenyi 
tér 12.; telefon +36-62/488-
690, 488-699; e-mail: sze-
ged@tourinform.hu. 

MINDENNAPI ÉTELE-
INK – MÉZESKALÁCSOK, 
PUSZEDLIK
Időpont: december 10., 
szombat, 14–19 óra.
Helyszín: alsóvárosi Napsu-
garasTájház.
A program részvételi díjas.


