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Újjászületik a Vedres Utcai Óvoda

Mérlegen 
a képviselők

M
érlegen a  kép-
viselők című 
sorozatunkban 
ez alkalommal 

Kiskundorozsmára és Béke-
telepre látogattunk el. A 36 
éves, jogász végzettségű Fo-
dor Antal (képünkön) válasz-
tókörzete egyaránt magába 
foglal új lakóparkot, piacot, 

folyamatosan épülő társas-
házakkal teli utcákat, pihe-
nést szolgáló, csendes, csa-
ládi házas részeket és ipari 
területet is. Fodor Antal ép-
pen ezért nagyon ügyel ar-
ra, hogy mindenhová egyfor-
mán jusson a fejlesztésekből 
és a figyelemből.

Részletek a 6. oldalon

Mikulásvirág és csomag 
a Senior Centerben

Elkészült  
a Budapesti 

körút 

E
lkészült a Budapes-
ti körút teljes asz-
faltozása az Űrhajós 
utca és a József At-

tila sugárút között. Lapzár-
tánk után a kivitelező felfesti 
az útburkolati jeleket, ezután 
állhat vissza az eredeti forgal-
mi rend.

– Visszakerülnek ere-
deti helyükre a  buszmeg-
állók. Az  Űrhajós utcában 
visszaáll az  eredeti egyirá-
nyú közlekedés. Köszön-
jük a  környékbeliek és 
az  itt közlekedők türelmét 
– mondta Mészáros Tamás, 
a körzet önkormányzati kép-
viselője.

Bővebben a 4. oldalon 

Meglepték a szegedi nyugdíjasokat a Senior Centerben Mikulás alkalmából: zenés-táncos 
ünnepi műsorokkal, mikulásvirággal, karácsonyfadíszekkel várták a klubtagokat. Másnap 350 
élelmiszercsomagot adtak át a rászoruló időseknek. Fotó: Iványi Aurél. Részletek az 5. oldalon

Újabb három és fél kilométer út 
épült a gazdaság fejlesztésére

Elkészült a Városgazda utca

A 
szegedi önkormány-
zat sok éve azon 
dolgozik, hogy se-
gítse az itt találha-

tó vállalkozások működését, 
támogassa a munkahelyek 
megtartását, újak teremté-
sét, és újabb cégek számá-
ra tegye vonzóvá a települést. 
1,3 milliárd forintból most el-
készült három területen to-
vábbi három és fél kilométer 
gazdasági út. 

– Szeged legnagyobb 
iparterülete a várostól nyu-
gatra-északnyugatra találha-
tó, hagyományos iparterület, 
melynek fejlesztésével im-
már több éve programszinten 
foglalkozunk több projektben 
is – mondta a Városgazda ut-
ca átadó ünnepségén Nagy 
Sándor városfejlesztési al-
polgármester. 

Folytatás a 3. oldalon
Nagy Sándor alpolgármester és Gellért Ákos, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari alelnöke, 
a Naturtex egyik ügyvezető igazgatója a Mikulással avatta fel a Városgazda utcát. Fotó: Iványi Aurél

Eltörölték 
a benzin 

ársapkáját
December 6-án éjjel jelentette 
be Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter, 
hogy a kormány megszünte-
ti a benzinárstopot, harmadá-
val emelve meg a  lakossági 
árakat. A Jobbik úgy reagált: 
a kommunista módon hasz-
nált üzemanyag-ársapka eltör-
lését az éj leple alatt, sunnyog-
va jelentették be. Az emberek 
joggal dühösek a kormányra, 
hogy az ünnepek előtt ilyen bi-
zonytalan helyzetbe sodorta 
őket, így nemcsak a kiugróan 
magas inflációval, a gyenge fo-
rinttal, de még az üzemanyag-
hiánnyal is meg kell küzdeniük. 
Az LMP Hernádi Zsolt MOL-ve-
zért idézte a kormányinfóról: 
míg tavaly 1,7 milliárd liter 
üzemanyagot adott el a társa-
ság, addig idén már most 2,2 
milliárdot. Ez egyértelmű bizo-
nyíték, hogy az üzemanyaghiá-
nyért nem a szankciók a felelő-
sek, hanem a kormány teljesen 
elhibázott politikája a felelős. 
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Komjáthi Imre: Egy felelős magyar 
kormány nem bújna ki a feladata 

alól megélhetési válságban 

A 
hazug rezsicsök-
kentés helyett való-
dit követel az MSZP, 
a párt társelnöke, 

Komjáthi Imre (képünkön) 
Szegeden utcafórumon talál-
kozott a választókkal. Kiemel-
te: a régen látott megélhetési 
válság közepette a kormány 
eltolja magától az ezzel kap-
csolatos feladatokat. Már-
pedig felelős kormány ilyet 
nem tesz. Kormányrendelet-
tel a töredékére csökkenthe-
tő lenne a villany ára a lakos-
ságnak, önkormányzatoknak, 
a kis- és középvállalkozások-
nak, hiszen Paks 12 forintért 
termeli meg kilowattórán-
ként. Az  energiahordozók 
példátlanul magas áfáját öt 
százalékra kellene mérsékel-
ni. Idézett egy asszonyt, aki 
arról panaszkodott neki, hogy 
nem akar a „lakásában éhen 
fagyni”.

Szabó Sándor szege-
di országgyűlési képviselő 
hozzáfűzte, vissza kell hozni 

a  2010-ben a  Fidesz által 
leállított panelprogramot, 
be kell vonni magánháza-
kat is a  támogatási körbe. 
Legalább a kétszeresére kell 
emelni a tizenkét éve válto-
zatlan összegű családi pótlé-
kot. A nyugdíjak összegét 5,2 
százalék helyett 19 százalék-

kal kell emelni. Komjáthi Imre 
megjegyezte, nem igaz, hogy 
a  kormány nem csökkent-
hetné a járulékokat, hiszen 
a tervezetthez képest 1800 
milliárd forint áfatöbblet folyt 
be az államkasszába. Vagyis 
megvan a járulékcsökkentés 
fedezete. Fotó: Iványi Aurél

Szeged kitart, a többi 
nagyváros már 

megrendült a válságtól 
A rezsiválság nem válogat, minden magyar város baj-
ban van. A szegedieknek azonban egy kis nyugalmat 
adhat, hogy az ő városuk látszik a legstabilabbnak 
az országban. 

A
zt követően, hogy 
a kormány kivonta 
a  rezsicsökkentés 
hatálya alól az ön-

kormányzatokat, majd kötött 
az oroszokkal egy rendkívül 
kedvezőtlen gázszerződést 
(épp, amikor csúcson volt 
az energia ára), gyakorlatilag 
minden hazai település költ-
ségcsökkentésre kényszerült. 
Kiderült az is, hogy a válság 
nem függ párthovatartozás-
tól, a fideszes városokat lega-
lább annyira, sőt sokszor még 
inkább sújtja, mint az ellen-
zékieket.

A kormány eddig nem 
törekedett arra, hogy meg-
oldja a helyzetet, az önkor-
mányzatokat teljes mér-
tékben magukra hagyták 
a  sokszorosára növekedő 
rezsiköltségekkel. Emiatt 
Szegeden is bezár a  téli 
időszakra több kulturális és 
sportlétesítmény, például 
a színház és az uszoda is. 
Az alapvető szolgáltatások, 
a közösségi közlekedés és 
a város szociális támogatá-
si rendszere azonban válto-

zatlanul működik. Ha meg-
nézzük, milyen helyzetben 
vannak a magyar nagyváro-
sok, azt látjuk, valószínűleg 
Szeged áll a  legstabilabb 
lábakon.

  Debrecenben, a Fidesz 
mintavárosában olyan 
súlyos a helyzet, hogy 
ritkítaniuk kell a villa-
mos- és trolijáratokat.
  A szintén kormánypár-
ti polgármester vezette 
Győrben már nyáron az-
zal viccelődött a polgár-
mester, hogy elfogyott 
a  város pénze. Ezért 
az országban elsőként 
ők kényszerültek pél-
dául az uszodák bezá-
rására.
  De nagy a baj az ellen-
zéki vezetésű Miskol-
con is, ahol az átmeneti 
bezárások mellett elbo-
csátások is voltak, és 
nagyon úgy tűnik, hogy 
a város a csőd szélére 
sodródott.

Nemcsak az önkormány-
zati kiadásokat kell csökken-
teni, de fontos fejlesztéseket 

is felfüggesztett a kormány 
– a legfrissebb hírek szerint 
284 beruházás marad el 
az országban. Debrecenben 
az egyetemi épületek felújí-
tását és utak, csomópon-
tok fejlesztését mondták le. 
Győrben le kell mondaniuk 
az új hídról, útfejlesztések-
ről és iskolafelújításról is. 
Kecskeméten is több pro-
jektet lemondott a kormány, 
vagyis sem a járműipari be-
ruházások, sem a  fideszes 
városvezetők nem jelentettek 
érdemben előnyt ezeknek 
a településeknek.

A magyarázat az  lehet, 
hogy nem a  párthovatar-
tozás számít a  válságban, 
hanem az, hogy ki mennyire 
gazdálkodott fegyelmezet-
ten az utóbbi években. Sze-
ged stabilitását is nagyban 
ennek köszönhetjük, hiszen 
a bezárások viszonylag ké-
sőn kezdődnek, elbocsátá-
sok nincsenek, az alapvető 
városi szolgáltatások zavar-
talanul működnek, a  szo-
ciális védőháló pedig még 
bővült is idén: hiszen a tíz-
ezer forintos támogatást 
a rehabilitációs és rokkant-
sági ellátásban részesülők is 
megkapják.

Garai Szakács László
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Pislákoló esély

N
em lehet az önkormányzatok nélkül végrehajtani 
az uniós helyreállítási tervet, végrehajtás nélkül 
pedig nem lehet pénzhez jutni. 

Korántsem vagyunk a történet végén, de az Eu-
rópai Bizottság végre abba az irányba tolta a magyar kor-
mányt, hogy legyen kénytelen a saját hatalmi szempontjain 
kívül más szereplők szükségleteit és érdekeit is figyelembe 
venni. 

2023 arról szól majd, hogy ez mennyire sikerül.
Ha valaki kellő elszántsággal átrágja magát az Euró-

pai Bizottság értékelésén, amelyet a magyar helyreállí-
tási tervről kiadott, csupa olyan témát találhat benne, 
amelyek mind-mind a sokat emlegetett magyar érdeket 
szolgálják. Csak éppen nem azon a módon, ahogyan meg-
szoktuk, hogy tudniillik a kormányoldal a saját hatalmi 
érdekeivel azonosítja a nemzeti ügyeket. A helyreállítási 
terv mostani változata – szemben a másfél évvel ezelőtt 
összecsapott előzővel – kénytelen-kelletlen az egészség-
ügyi, a közoktatási és a felsőoktatási rendszer fejlesztésé-
ről, a szegénység csökkentéséről, a gazdaság klímabarát 
– és egyben az orosz energiától függetlenedő – átállá-
sáról szól. 

Hosszú részeket tesznek ki a digitalizációs elvárások 
is. A miniszterelnök nemrégiben azzal a megjegyzéssel 
kápráztatta el egy berlini előadás közönségét, miszerint 
„mi vagyunk a világ ötödik leginkább high-tech országa”. 
Ez azonban valójában csak annyit jelent, hogy a Magyar-
országon (be)dolgoztató multicégek között számos high-
tech vállalkozást is találhatunk. Ám a hétköznapi életet, 
az ügyintézést, a közadatok hozzáférhetőségét illetően 
valójában az Európai Unió országainak hátsó traktusában 
helyezkedünk el. 

Innen próbálhatunk meg elmozdulni az uniós források 
révén, amelyeket a kormány már most is költhetne, ha sikerült 
volna már tavaly áprilisban egy tisztességes nemzeti tervet 
összepakolnia. 

Kiemelten fontos a helyreállítási terv céljai között a közös-
ségi közlekedés nagyszabású környezetkímélő átalakítása. 
Többször is olvasható az értékelésben az elővárosi közleke-
dés és a buszpark átállítása elektromos erőforrásra. Nevesítik 
a fővárost, emellett pedig a saját közösségi közlekedéssel 
rendelkező Budapesten kívüli nagyvárosokat is bele kell ér-
tenünk a fejlesztési tervekbe. A kormány, jelen állás szerint, 
kénytelen lesz fejleszteni az akár ellenzéki vezetésű városokat 
is, máskülönben a pénzcsap elzárását – vagy ki sem nyitását 
– kockáztatja. 

Valójában az az igazi kérdés, hogy e célokat miért nem 
tekinti eleve a sajátjának a kormány. Ehhez tényleg „itt 
kell élni, hogy elhidd”. Ha egy kormány szerint a nem vele 
szavazó települések és polgáraik nem alkotják az ország 
fejlesztésre méltó részét, azzal az egész ország fejlődését 
akadályozza. 

Az a sajnálatos helyzet alakult ki, hogy ma az európai el-
várások jelenítik meg a magyar emberek érdekeit a kormány-
politikával szemben. Nem a nettó befizető országok adófizető 
állampolgárainak, és nem is az EU központi intézményeinek 
van szükségük arra, hogy Magyarországon színvonalas le-
gyen az oktatási rendszer, vagy hogy ne legyen szanaszéjjel 
tagolt és igazságtalan az adórendszer. Ezekre a dolgokra 
nekünk van szükségünk. Nekünk van szükségünk független 
igazságszolgáltatásra és a hozzáférhető közadatokra is, hogy 
a kormány ne azonosíthassa saját anyagi és hatalmi érdekeit 
az ország érdekeivel. 

2023 arról szólhat, kijátszhatja-e a feltételeket a kormány, 
vagy pedig vért izzadva és a kormány fogcsikorgatása köze-
pette közeledhetünk-e pár métert az európai demokráciához, 
jóléti modellhez és életszínvonalhoz. 

Ránk férne egy boldogabb új év. 

Lakner Zoltán
Elkészült a Városgazda utca

Folytatás az 1. oldalról
– A gazdaságfejlesztési prog-
ramnak a része volt a Város-
gazda utca meghosszab-
bításában a  Kollégiumi út 
kiépítése. Része ez a  pro-
jekt is három ütemben: a Vá-
rosgazda utca, a  Házgyári 
út és a Cserje sor környeze-
tének a fejlesztése – mond-
ta az ünnepélyes átadáson 
Nagy Sándor. A városfejlesz-
tési alpolgármester hozzá-
tette: része a  programnak 
a jövő nyáron elkészülő ELI-
út is, amellyel a város legna-
gyobb lakóterületét, Rókust, 
Északi városrészt kötik össze 
az ELI lézeres kutatóközpont-
tal, a bevásárlóközpontokkal 
és az 5-ös út túloldalán fek-
vő ipari létesítményekkel. Ez 
összesen 7 milliárd forint eu-
rópai uniós és önkormányzati 
forrás felhasználásával való-
sul meg, nagyobbrészt termé-
szetesen uniós forrásból. 

A most átadott projekt 
három ütemben készült el: 
nemrég átadták a Házgyári 
út környezetét, ahol a  Bu-
dapesti út és a  Dorozsmai 
út között jött létre a nagyon 
régen tervezett közúti kap-
csolat, egy új jelzőlámpás 
csomóponttal. A Dorozsmai 
úttól északra, a Cserje sor és 
a Tűzoltó utca környezetében 
egy teljes útrekonstrukciós 
programot hajtottak végre, 
és új közúti kapcsolatokat 
is létrehoztak. Mindkét terü-
leten megteremtették a  le-
hetőséget arra, hogy az ott 
található vállalkozásokat 
magasabb szinten szolgálják 

ki közlekedési szempontból. 
A  tapasztalatok szerint új 
vállalkozások települnek be 
mind a Kollégiumi útra, mind 
a DÉLÉP ipari parkba, és je-
lentős az érdeklődés a Cserje 
sor környezetében is. 

Nagy Sándor elmondta, 
a  mostani, harmadik ütem 
szintén egy hiányzó közúti 
kapcsolatot teremtett meg: 
a Városgazda utca meghosz-
szabbításával átjárható az út 
a  Bajai úttól a  Kereskedő 
közig. Ezzel a város déli része 
irányából biztosít gyorsabb, 
biztonságosabb megközelí-
tést a  termelő üzemekhez 
és a közlekedési hatósághoz. 
Minden városi projektre igaz, 
hogy kiépítik a  kerékpáros 
infrastruktúrát, a tömegköz-
lekedés feltételeit, és az a 
cél, hogy ezek az  ipari-gaz-
dasági fejlesztések egyúttal 
szolgálják a fenntartható köz-
lekedés fejlesztését is, szol-
gálják az  ipartelepek fenn-
tartható módon való elérését. 

A Városgazda utca és 
a  Kereskedő köz találko-
zásánál egy éve építette 

fel új bázisát a  Naturtex. 
Egyik ügyvezető igazgatója, 
a Csongrád-Csanád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
ipari alelnöke, Gellért Ákos is 
köszöntőt mondott az ünnep-
ségen. – A Városgazda utca 
és a Kereskedő köznél léte-
sített körforgalom megépí-
tésével zárult projekt nagy 
jelentőséggel bír Szeged 
gazdasági életének fejlődése 
szempontjából. A beruházás 
nagyban segíti az itt működő 
vállalkozások megközelíthe-
tőségét, logisztikáját, ügyfél-
forgalmuk növelését, az ipari 
ingatlanok értékének növe-
lését, és nem utolsósorban 
könnyíti és komfortosabbá 
teszi az itt dolgozó emberek 
mindennapi munkába járá-
sát autóval, biciklivel, elekt-
romos rollerrel és tömegköz-
lekedéssel –  fogalmazott 
Gellért Ákos. Az  igazgató 
hozzátette: – Saját tapasz-
talatból is mondhatom, hi-
szen a  Naturtex húsz éve 
működik a Cserje soron, és 
emlékszem, milyen volt sok 
éven át a Vágány utcán át és 

a nem éppen futóműkímélő 
vasúti átjárón keresztül meg-
közelíteni a céget. És milyen 
most, a teljes felújítás után 
a Cserje sor és a környező 
utcák, nem beszélve a par-
kosításról. A Kereskedő közi 
új gyártóközpontunkat 4 mil-
liárd forint értékben, 1,4 mil-
liárd forint állami támogatás-
sal építettük fel. A jövőt is itt 
tervezzük. Folyamatban van 
egy több ezer négyzetméte-
res régi épületrész energeti-
kai korszerűsítése, több száz 
kilowattos napelemfejlesztés 
és egy kilencvenfős munkás-
szálló építése. Ha az ország 
régióit gazdasági növekedés 
és gazdasági teljesítmény 
szempontjából hasonlít-
juk össze, láthatjuk, hogy 
a dél-alföldi régiónak van ho-
vá felzárkóznia, ez érvényes 
megyénkre és városunkra. 
Ugyanakkor kamarai alel-
nökként az elmúlt két évben 
számos vállalkozást ismer-
tem meg tele ambícióval és 
növekedési potenciállal. Úgy 
gondolom, akár mint kama-
ra, akár mint város, mindent 
meg kell tennünk annak ér-
dekében, hogy ezek a cégek 
fejlődjenek, versenyképeseb-
bek legyenek, és hogy nagy 
hozzáadott értékű ipari beru-
házások jöjjenek a régióba, 
a megyébe, Szegedre. Ehhez 
elengedhetetlen az ipari te-
rületek korszerűsítése, illet-
ve új, modern infrastruktúrá-
val rendelkező iparterületek 
feltárása, létesítése – fűzte 
hozzá Gellért Ákos. 

Dombai Tünde

A kiépült Városgazda utca a Bajai utat köti össze a Kereskedő közzel. Fotó: Iványi Aurél

Számokban a most  
lezárult projektről

  Három helyszínen bruttó 1 milliárd 230 millió forint 
európai uniós támogatásból, és bruttó 61 millió fo-
rint saját forrásból építkezett az önkormányzat. 
  3408 méter út épült és újult meg. 
  3044 méter járda épült és újult meg. 
  3160 méter kerékpáros létesítmény készült.
  445 fát telepítettek. 
  Mindenhol kiépült a korszerű közvilágítás. 
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Újjászületik  
a Vedres Utcai Óvoda

Elkészült  
a Budapesti körút

E
lkészült a Budapes-
ti körút teljes aszfal-
tozása az Űrhajós ut-
ca és a József Attila 

sugárút között. Lapzártánk 
után a kivitelező felfesti az 
útburkolati jeleket, ezután 
állhat vissza az eredeti for-
galmi rend.

– Visszakerülnek eredeti 
helyükre a buszmegállók. Az 
Űrhajós utcában visszaáll az 
eredeti egyirányú közlekedés. 
Közlekedjenek figyelmesen! 

Köszönjük a környékbeliek 
és az itt közlekedők türelmét 
– mondta Mészáros Tamás, 
a körzet önkormányzati kép-
viselője.

Az útfelújítás október vé-
gén indult. Az önkormányzat 
saját forrásból finanszírozta; 
a Budapesti körút harmadik, 
egyben utolsó szakaszának 
felújítása bruttó 71 millió 
forintba került. A kivitelező 
Colas Zrt. előbb lemarta a 
régi burkolatot, ahol szüksé-

ges volt, útalapot cserélt és 
szegélyeket is javított, végül 
új aszfaltburkolatot készített. 
2020-ban újították fel uniós 
és önkormányzati forrásból 
a Budapesti körút első sza-
kaszát a Csillag tértől a Víz-
torony térig. 2021-ben a má-
sodik ütemben újították fel 
a Budapesti körút Víztorony 
tértől az Űrhajós utcáig tartó 
szakaszát bruttó 25 millió 
forintos önkormányzati for-
rásból. 

Első szegedi civil
konferencia

E
lső alkalommal szer-
veztek konferenciát 
civil szervezeteknek 
Szegeden. A  moz-

gás-, hallás-, látáskorlátozott, 
értelmi fogyatékos, sclerosis 
multiplexes és autista em-
berekkel foglalkozó ala-
pítványok és egyesületek 
képviselői vehettek részt elis-
mert szakemberek előadása-
in. A konferencia másik része 
a  betegséggel, fogyatékkal 

élőknek szólt. Jávorszky Iván, 
a főszervező önkormányzati 
civilügyi főreferens elmondta, 
50 szervezet 200 tagja jött el. 

– Szeged szolidáris vá-
ros, ezzel a  konferenciával 
is szeretné kifejezni az ön-
kormányzat együttérzését 
a fogyatékossággal élő em-
berekkel, és megerősíteni 
tartós együttműködési szán-
dékát a nonprofit szerveze-
tekkel. Szegeden több mint 

ezer ilyen szervezet működik. 
Nagyon örülünk annak, hogy 
városunkban ilyen színes 
a civilek élete, ilyen lelkes és 
hozzáértő emberek segítik 
a nehéz körülmények között 
élő embertársainkat a min-
dennapokban –  mondta 
megnyitó beszédében Binsz-
ki József. A várospolitikai al-
polgármester hozzátette: fel 
szeretnék hívni a  figyelmet 
az esélyegyenlőségre.

Havlikné Rácz Andrea tagóvoda-vezető, Mihálik Edvin önkormányzati képviselő és Binszki 
József alpolgármester az intézmény látványtervével. Fotó: Iványi Aurél

E
ddig 13 óvoda és 
7 bölcsőde újulha-
tott meg az  elmúlt 
években Szegeden. 

A  Vedres Utcai Óvoda a  ti-
zennegyedik, ahol folytató-
dik az önkormányzat óvoda-
fejlesztési programja. 

– Az  intézmény felújítá-
sához az önkormányzat 323 
millió forint uniós támogatást 
és 101 millió forint önerőt 
használ fel – mondta a saj-
tónyilvános munkaterület-át-
adáson Binszki József. A vá-
rospolitikai alpolgármester 
hozzátette, az önkormányzati 
költségvetésben jelentős tétel 

az energiaköltség. Az átfogó 
korszerűsítésnek köszönhe-
tően a  Vedres Utcai Óvoda 
energiagazdaságos lesz. A be-
ruházással az óvoda energia-
felhasználása a korábbi ta-
pasztalatok alapján akár 60 
százalékkal csökkenhet. 

Mihálik Edvin, a  körzet 
önkormányzati képviselője 
elmondta, az épületet 1978-
ban adták át. A 2023 harma-
dik negyedévében lezáruló 
felújítás során nem csak 
energetikai korszerűsítés lesz, 
a belső átrium beépítésével 
az alapterület is bővülni fog. 
Az épület homlokzata, lábaza-

ta és a padlásfödém hőszige-
telést kap. A régi nyílászárók 
helyére hőszigetelt műanyag 
ablakokat és alumínium ajtó-
kat építenek be. A projektará-
nyos akadálymentesítés során 
a főbejáratnál rámpát építe-
nek. Új elektromos hálózat 
készül, a tetőre napelemeket 
telepítenek, így az üzemelte-
téshez megújuló energiát 
is felhasználnak majd. Ösz-
szesen 444 régi lámpatestet 
cserélnek korszerű ledre. Mo-
dernizálják a hőközpontot és 
az épület fűtési rendszerét, 
63 fűtőtestet cserélnek le 
korszerű lapradiátorokra. 

Lapzártánkkor a kivitelező az utolsó simításokat végezte a Budapesti körút új aszfalt-
burkolatán.
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Szabó Sándor: Higgyünk 
és reménykedjünk közösen!

Szabó Sándor, Szeged szo-
cialista országgyűlési kép-
viselője és Juhász András 
református lelkész, espe-
res gyújtotta meg vasárnap 
a  második adventi lángot 
a város Dóm téri óriáskoszo-
rúján. – Az advent a várako-
zás és számomra a  szám-
vetés ideje is. Higgyünk és 
reménykedjünk abban, hogy 
közösen képesek leszünk fel-
emelni kétmillió nélkülöző 
honfitársunkat. Ahhoz, hogy 
szeretet legyen köztünk, 
cselekednünk is kell. Sze-
ged élen jár ebben: az ön-
kormányzat, a  civil szerve-
zetek és a magánszemélyek 
– mondta a képviselő.

Mikulásvirág és csomag 
a Senior Centerben

Toledói karácsony 74 gyereknek

Ebédet visznek 
a Dorozsmai Angyalok 

A 
Bölcs utcai idősek 
klubjában naponta 
százhatvan dorozs-
mai nyugdíjas ebé-

del. Az energiaválság miatt 
kényszerűségből átmeneti-
leg be kellett zárni az intéz-
ményt. Az idős embereknek 

Fodor Antal önkormányzati 
képviselő (képünkön) kéré-
sére a Komjáti Zoltán vezet-
te Dorozsmai Angyalok nevű 
civil szervezet helybe viszi az 
ebédet. Csak a kispiacig kell 
elmenni az érintetteknek.  
Fotó: Iványi Aurél

Marika néni a szeretetnek 
örült legjobban

P
etőfitelepen idén 
húsz embernek vi-
szik házhoz a kará-
csonyi meglepetést, 

ami most egy 12 ezer forin-
tos vásárlási utalvány, amit a 
körzeti alapjából vásárolt meg 
Szénási Róbert önkormányzati 
képviselő. Korábban tartós 
élelmiszereket vittek, idén 
utalványt, hogy mindenki meg-
vehesse a legszükségesebbet. 
Így kapott a 74 éves Széll Má-
ria is (képünkön), aki a szere-
tetnek örült legjobban. Jól jön 
a gondoskodás is: kap a város-
tól szociális tűzifát, az idősek 
klubjában pedig olcsón ehet 
ebédet. Fotó: Iványi Aurél. 

Juhász András és Szabó Sándor gyújtotta meg a remény gyertyáját. Fotó: Iványi Aurél

Hagyomány, hogy Szeged amerikai testvérvárosából is ajándékokat kapnak az itteni rászoruló 
gyerekek. Az idei, 31. ünnepségen, a városháza dísztermében 40 családból 74 gyereknek adott át 
ruhaneműt és játékokat tartalmazó csomagokat 10-10 ezer forint értékben Carol LaBounty (képün-
kön balról), a Szeged-Toledo Bizottság alelnöke és Kovács Tamás alpolgármester. Fotó: Szabó Luca

M
ikulás napja al-
kalmából zenés 
ünnepi műsor-
ral és ajándé-

kokkal lepték meg a nyugdí-
jasokat a Senior Centerben. 
Tóth Ildikó, a  Senior Center 
vezetője fogadta az időseket. 
Szeged MSZP-s országgyűlési 
képviselője, Szabó Sándor ar-
ról beszélt, hogy jó érzés újra 
itt lenni, egy kicsit végre visz-
szakaptuk az életünket a ko-

ronavírus-járvány után, majd 
Szeged önkormányzatának és 
Botka László polgármesternek 
a jókívánságait adta át a nyug-
díjasoknak. A közönség a Ha-
rangláb nyugdíjas egyesület és 
a Postás nyugdíjasklub Postás 
Countrynagyik és Mizsei Zol-
tán tangóharmonikás műsorát 
láthatta. A résztvevők mikulás-
virágot és tápai gyékényből ké-
szült karácsonyfadíszeket is 
kaptak ajándékba.

Másnap Tóth Ildikó, a Seni-
or Center vezetője és Binszki 
József várospolitikai alpolgár-
mester adott át élelmiszercso-
magokat 350 nyugdíjasnak. 
A csomagokat az önkormány-
zat állította össze azoknak 
a rászoruló időseknek, akik-
nek a megsegítését a nyug-
díjasszervezetek javasolták. 
A csomagokban tartós élelmi-
szerek voltak, megközelítőleg 
8-8 ezer forint értékben.

Binszki József alpolgármester adta át az élelmiszercsomagokat a rászoruló nyugdíjasok-
nak a Senior Centerben.
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Fodor Antal (DK)
Körzete: Kiskundorozsma, Béketelep, Kálvária tér környéke
Eredményei a ciklusban:

  Új út építése az ELI lézeres kutatóközponthoz.
  Kálvária sugárúti idősotthon energetikai korszerűsítése.
  A Jerney utcai óvoda és iskola felújítása.
  Belterületi gazdasági utak korszerűsítése.
  Kerékpárút építésének folytatása Dorozsmától Bordányig.
  Kutyafuttató kialakítása Dorozsmán és a Kálvária téren.
  Bölcs utcai idősklub korszerűsítése.
  Közösségi rendezvények szervezése.

Mérlegen a képviselők
Utak épültek, iskolák és óvodák újultak meg Kiskundorozsmától a belvárosig

A Jerney óvodát 410 millió forintból újította fel az önkormányzat.  
Fodor Antal Botka László polgármesterrel az óvodaátadón. 

Házgyári út – így kell kinéznie egy gazdasági útnak a XXI. században.

Épül az ELI-út, amellyel javulnak a kerékpáros, autós és közösségi köz-
lekedés feltételei. 

Kutyafuttató épült a Kálvária téren. 

Folytatjuk a Mérlegen a kép-
viselők című sorozatunkat. Ez 
alkalommal Kiskundorozsmára, 
Béketelepre, valamint a Kálvá-
ria térre és Rókus városrészbe, 
Fodor Antal választókörzetébe 
látogattunk el.

A 
2-es választókörzet egya-
ránt magába foglal új 
lakóparkot, folyamatosan 
épülő társasházakkal teli 

utcákat, csendes, családi házas ré-
szeket és ipari területet.

– Éppen ezért ügyelek arra, 
hogy mindenhová egyformán jusson 
a fejlesztésekből és a figyelemből 
– mondta Fodor Antal. A 36 éves 
jogász-képviselő a Kálvária térből 
nyíló Pál utcában nőtt fel. Beval-

lása szerint a klímaváltozás elleni 
harc elkötelezett híve. Fontosnak 
tartja, hogy segíteni kell a fiatalok 
lakáshoz jutását, és gondoskodni 
kell az  idős emberek biztonságá-
ról és jólétéről. 2019 novembere 
óta Szeged vagyongazdálkodási 
tanácsnoka is, ilyen minőségében 
elsősorban a város cégeinek vagyo-
na feletti őrködés a feladata.

Épül az ELI-út

A képviselői körzet legnagyobb 
beruházása idén tavasszal indult. 
Több mint 4,5 milliárd forintból 
valósítják meg a Vértó és az ELI 
közötti útépítést. A  beruházás-
nak köszönhetően egyaránt ja-
vulnak a  gyalogos, kerékpáros, 
autós és közösségi közlekedés 
feltételei, növelve ezzel a  helyi 
gazdaság fejlődését, a foglalkoz-
tatás növekedését. 3,9 kilométer 
hosszú út épül a Zápor és a Régi 
posta utca között, 2840 méteres 
szakaszon pedig felújítják a meg-
lévő utat. Három körforgalom is 
épül: a Zápor utcán, a Régi pos-
ta és Vinkler László utca, illetve 
a Vinkler László utca és a Zsám-

bokréti sor kereszteződésében. Tíz 
új buszmegállót építenek és hár-
mat felújítanak. Több mint négy 
kilométer kerékpárút épül, illet-
ve kijelölnek kerékpáros sávokat. 
A csapadékvíz tárolására két zá-
portározót is építenek, energiata-
karékos ledek világítanak majd, 
valamint 160 fát és 1100 cserjét 
telepítenek.

Fodor Antal körzetében gazda-
sági utak épültek uniós támogatás-
sal a Házgyári úton és környékén. 
Az önkormányzat 1,3 milliárd forintot 
költött arra, hogy versenyképesebb 
feltételeket biztosítson a területen 
telephellyel rendelkező, és oda be-
költözni szándékozó vállalkozások-
nak. A Házgyári úton a Dorozsmai 
és a Budapesti út között 586 méter 
hosszú aszfaltút és járda épült, kor-
szerű jelzőlámpás csomópontot ala-
kítottak ki. A Vágány, Tűzoltó, Vásár 
utca és a Cserje sor felújítása során 
közel 1,5 kilométeres szakaszon 
újult meg az aszfaltos út. A Városgaz-
da utcán az út- és járdafelújítások 
mellett 445 fát is telepítenek. A kert-
városi körzetekben sokszor a lako-
sok maguk újítják fel a  járdákat. 
Fodor folyamatosan biztosította 
az ehhez szükséges járdalapokat, 
sódert, homokot. Tízmillió forintból 
több mint félszáz családi házas telek 
előtt újult meg így a járda.

Lakossági kérésre a Kálvária su-
gárúton épült 2020-ban zárt, 720 
négyzetméter alapterületű kutya-
futtató. A beruházás 2,8 millió fo-
rintba került, amelynek fele a város 
pénze volt, másik felét a képviselői 
alapból fizette Fodor Antal, aki ko-
rábban már Dorozsmán alakított ki 
képviselői alapjából kutyafuttatót.

Megújult óvoda és iskola

Tavaly márciusra újították fel a do-
rozsmai Jerney-iskolát, néhány hó-
nappal később pedig a szomszédos 
óvoda is megfiatalodott. Az önkor-
mányzat 564 millió forintot költött 
az 1974-ben épült iskola felújításá-
ra. Az energetikai korszerűsítéskor 
új tetőszigetelést kapott az épület, 
kicserélték a nyílászárókat, a hom-
lokzatot pedig hőszigetelték. Az óvo-
da a 410 millió forintos energetikai 
korszerűsítése után nemcsak szebb 
lett, de gazdaságosabban is lehet 
üzemeltetni.

Felújítják az idősotthont

Idén nyáron kezdődött a Kálvária 
sugárúti idősotthon energetikai 
korszerűsítése. A két épület felújí-
tásához 1,1 milliárd forint uniós tá-
mogatást nyert a város, amelyhez 
527 millió forintot tett hozzá saját 
forrásból. Szigetelik a külső hom-
lokzatot, kicserélik a nyílászárókat, 
hőszigetelik a tetőt. Megújul a két 
épület fűtési rendszere, napele-
mek kerülnek a tetőre. Korszerűsítik 
az elektromos rendszert. A két épü-
letet – ahol összesen 250 idős em-
bert ápolnak – szintenként újítják 
fel, hogy a lehető legkisebb zavart 
okozzák az  idősotthon működés-

ében. A Szegedi Kistérség Többcé-
lú Társulása hat idősklubot újított 
fel összesen 430 millió forintból. 
A dorozsmai Bölcs utcai 102 millió 
forintba került, és az ország egyik 
legkorszerűbb intézménye lett.

Élénk közösségi élet

Fodor Antal szerint a négy hozzá tar-
tozó lakóövezetben összetartó, szo-
lidáris közösségek élnek, amelyek 
igénylik a  közös programokat, 
ezért többek között családi 
napokat szerveznek, szabadtéri 
filmvetítéssel és virágosztással is 
igyekeznek szebbé, élhetőbbé tenni 
a  körzetben élők mindennapjait. 
A  Dorozsmai Angyalok a  járvány 
idején maszkot készítettek, azóta 
ruha- és élelmiszerosztással segí-

tik a helyieket. Ingyen szállítják ki 
az  ebédet azoknak a  dorozsmai 
nyugdíjasklubtagoknak, akik ezt ké-
rik. Az energiaválság miatt ugyanis 
átmenetileg be kell zárni a Bölcs ut-
cai intézményt.

A Béketelepen élő civileknek is 
köszönhető, hogy egyre tisztább, 
élhetőbb a városrész. Nemrég két 
nap alatt takarították ki a  Medi-
kémia mögötti kiserdőt, ahonnan 
közel 60 köbméter szemetet szál-
lítottak el.

– Tavaly avattuk fel Dorozsmán 
a Dankó Pista-szobrot, a  jövőben 
minden évben szeretnénk a cigány-
zenész emlékére ünnepséget ren-
dezni ősszel, ezzel is erősítve a helyi 
hagyományokat és a civil közösségi 
életet – mondta a képviselő.

Rafai Gábor
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Saját produkcióval, az Ezeregy éjszaka című új musicallel zárja 
a 2023-as évadját a Szegedi Szabadtéri Játékok. A kétezer éves 
történetet új felfogásban és fülbemászó dallamokkal írta meg 
Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István. Az ősbemutatót 
augusztus 11-én tartják a Dóm téren. Geszti Péterrel, a darab 
dalszerzőjével és művészeti menedzserével beszélgettünk.

– Hogy talált egymásra az Ezeregy 
éjszaka musical és a szegedi sza-
badtéri? 

– Hosszú évekig tartott, amíg 
ez a darab elkészült, nagyon ka-
landos a története. Több évre le 
is álltunk, aztán a Covid évei alatt 
szökkent szárba, és fejeztük be 
a megírását. Leginkább worldmu-
sicalnek hívjuk, világzenei musi-
cal. Megmutattam jó néhány szín-
házi szakembernek, és az derült 

ki, hogy minekutána ez egy nagy 
varázslatot igénylő, látványos da-
rab, nem mindenki meri bevállal-
ni. A mostani nehéz időkben már 
az is kisebb csoda, hogy sor kerül 
erre a premierre, és nagyon örülök, 
mert nekem ez lesz az első dara-
bom a szegedi szabadtérin. Nem 
is értem, hogy A dzsungel könyve 
és A  Pál utcai fiúk hogy tudták 
elkerülni eddig a Dóm teret. 

– Az  új musical zeneszerzője 
Monori András, szövegkönyvírója 
Tasnádi István. Régi barátságot 
ápol velük?

– A  triumvirátusunk tíz éve 
jött létre. Hosszú időbe telt, de 
a szövegkönyv nagyon szórakoz-
tató lett, a dalok pedig egészen 
különlegesek, az  én életemben 
is, mert új zeneszerzővel dolgo-
zom. Monori András remek ze-
neszerző, és sokoldalú zenész, 
tíz hangszeren játszik a nagybő-
gőtől a fuvolán és szaxofonon át 
a keleti hangszerekig. Sok pesti 
színházi előadáshoz írt már zenét, 
a Portugál filmzenéje is a nevéhez 
kötődik. Vele teljesen új kalandba 
vágtam bele, és úgy látom eddig, 
nagyszerűen sikerült, nagyon sze-
retem ezeket az új dalokat, több 
közülük önállóan is sláger lehet 
majd. 

– Hogy született az ötlet, hogy 
ezt a  bájos varázslatot állítsák 
színpadra?

– (Nevet.) Ez nem egy bájos va-
rázslat. Tasnádi István szedte össze 
az Ezeregy éjszaka meséinek azon 
részeit, amelyekből saját új mesét 
írt. Érdekessége, hogy két síkon 
játszódik. Az egyik során Sehere-
zádé és a féltékenyen őrjöngő Sah-
riár király történetét ismerhetjük 
meg. Seherezádé azzal a mesével 

szelídíti meg a királyt, ami aztán 
színpadon meg is elevenedik. Ez 
a másik szál, egy példázatos tör-
ténet arról, hogy mennyire fontos 
a szeretet, mennyi látható és látha-
tatlan varázslat van a világban, de 
az is kiderül, hogy egy jó történet 
elmesélése életet menthet. A fordu-
latos, meglepő és drámai elemekkel 
átszőtt cselekménynek van tétje és 
áldozata, egyáltalán nem az Aladdin 
által bevezetett kliséken cammog, 
hanem egy merőben más világot 
tár elénk. Egyik legizgalmasabb 
újdonsága, hogy egy bátor nő menti 
meg a világot. 

– Mitől jó ez a darab? 
– Ez magából a történetből fa-

kad, amit Tasnádi István írt. Ren-
geteget dolgoztunk rajta, az évek 
során többször is nekifutottunk 
a sztorinak, közben pedig íródtak 
a dalok Monori Andrással. Az volt 
a tapasztalatom A dzsungel köny-
ve és A  Pál utcai fiúk esetén is, 
hogy csak akkor érdekes egy ze-
nés darab, ha annak a  története 
izgalmas, van benne drámaiság, 
katarzis, olyan mélység, ami túllép 
egy zenés revü dimenzióján. Az el-
múlt húsz-harminc évben a musi-
cal műfaj világszerte azzal küzdött, 
hogy inkább nagyszabású show-k 
születtek, könnyed sztorikat ösz-

szerakosgatva, én azonban hiszek 
benne, hogy mély, tanulságos tör-
ténetet érdemes csak dalokkal és 
táncokkal felruházni. 

– Amellett, hogy az Ezeregy éj-
szaka worldmusical, azaz világzenei 
musical, magyar zenés darab is? 

– Ez a történet bárhol játszód-
hat; az csak fokozza az érdekes-
ségét, hogy egzotikus környezetbe 
került. Másrészt a dalokat kifeje-
zetten úgy írtuk meg, hogy magyar 
fül számára kellemesek legyenek, 
popzenei beütésű, friss dalok és 
swinges lüktetésű részek egyaránt 
jellemzik. De kétségtelen, hogy 
Monori András éppen annyi fűszert 
szórt rájuk a hangszerelésben, hogy 
érezzük, ez az Ezeregy éjszakához 
írt dalcsokor. Született egy szerel-
mes dal arról, milyen sokszor for-
dul elő az életben, hogy pont azt 
nem vesszük észre, aki a  legjob-
ban szeret bennünket, miközben 
az elérhetetlen után vágyakozunk. 
Írtunk olyan dalt is Lop, csen, 
csór címmel, amiben a koldusfiú 
megtanítja az  egyik főszereplőt, 
Harún herceget, hogyan kell lopni, 
mert a herceget egy puccsal eltá-
volították a palotából, és már senki 
nem hiszi el róla koldusruhában, 
hogy ő az, akinek mondja magát. 
A Dzsinn nálunk egy alkesz, hiszen 
kétezer évig sínylődött egy üvegben, 
és teljesen kiszáradt. A neve  Hukk, 
mert állandóan csuklik, ő is kapott 
egy fergeteges dalt. A finálé emelke-
dett, vidám pophimnusz, arról, hogy 
egy varázslat győz mindenek felett, 
ez pedig a szeretet. 

– Korábbi dalai, mint a Mi va-
gyunk a Grund! és a Szia, Életem! 
filmből átírt Szia, Iskolám! önálló 
indulók lettek a közéletben. Büsz-
ke rájuk? 

– Egy dalszerző mindig arra 
a  legbüszkébb, ha az  emberek 
nemcsak fütyülik a dalait, hanem 
beköltöznek ezekbe a  dalokba. 
Közük van hozzá, az életük része 
lesz, fontossága, jelentősége lesz 
az éneknek. Amikor egyszer csak 
szimbolikus jelentősége lesz egy 
dalnak, amikor közösséget teremt, 
amikor egy ügyet képvisel, az a leg-
nagyobb adomány egy dalszerző 
számára. 

– Távolságtartó mostanában 
a közélettel, a dalai révén mégis 
aktívan részt vesz. 

– Sokszor elmondtam már, amit 
gondolok; nem szeretném ismételni 
magam. Azt gondolom, a dalaimban 
benne van, amit a világról gondolok.  

– Ki rendezi a musicalt, és kik 
lesznek a szereplők? 

– Erről még nem beszélhetek. 
Amit elárulhatok, hogy volt casting, 
és minden szerepre megvan az ah-
hoz megálmodott színész, kifeje-

zetten sztár szereplőgárdát sikerült 
szerződtetnie Szegednek. Fényesen 
ragyognak majd a csillagok az Ezer-
egy éjszaka szerepeiben.

– Volt beleszólása a casting fo-
lyamatába?

– Nemcsak dalszövegírója va-
gyok a  darabnak, hanem kicsit 
művészeti menedzseri munkát is 
végzek, ahogy ez minden nagyobb 
projektemben elő szokott fordulni. 
Régóta foglalkozom a  darabbal, 
sokat tudok róla mélységében, és 
ezt a tudást szívesen megosztom 
a felkért színházi szakemberekkel. 
Így volt beleszólásom a szereplő-
válogatásba, a szerzőtársaimmal 
együtt. Két éve készítettem a ter-
vezett előadásról egy prezentáci-
ót, amihez rengeteg anyagot gyűj-
töttem: fotókat, klipeket, vizuális 
hangulatokat, építészeti példákat, 
keleti divatról szóló albumokat, így 
lett hatásom a darab színpadi meg-
jelenésére is. 

– A dalok is hallhatók már?  
– Megkértem a  Jazz+Az 

énekesnői közül Váczi Esztert és 

Kozma Orsit, hogy énekeljenek fel 
párat próbafelvételként. A többi dalt 
Monori András és én énekeltem 
fel a prezentáció kedvéért, vagy-
is meghallgathatók lennének, ha 
közzétennénk őket, de persze csak 
a végleges szereplőkkel mutatjuk 
majd meg mindenkinek. És ott már 
komoly nevek énekelnek majd.

– Ön is köztük lesz?
– Talán. Az lehet, hogy beállok 

a  kórusba, egészen addig, amíg 
nem jönnek rá, honnan jön a zaj. 
(Nevet.)

– Mennyire jut szóhoz a rende-
ző, ha már minden készen van? 

– Nem akarok se rendező, se fő-
okos lenni. Rengeteget beszélgetek 
a rendezővel, a jelmez- és díszletter-
vezővel, a koreográfussal. Közben 
vigyázok, hogy ne telepedjek rájuk, 
hiszen az ő profizmusuk és víziójuk 
kell, hogy kibontakozzon. Abban 
viszont hiszek, hogy inspirálni kell 
egymást, mert így születhet meg 
az igazi varázslat az Ezeregy éjsza-
kában is. 

Dombai Tünde

Sztár szereplőgárdát sikerült szerződtetnie Szegednek. Fényesen ra-
gyognak majd a csillagok az Ezeregy éjszaka szerepeiben – árulta el Geszti 
Péter. Fotó: Ajkai Dávid

Nagy varázslatot ígér az Ezeregy éjszaka – 
Geszti Péter első darabja a szabadtérin 

Tasnádi István szövegíró. Fotó: Szirbek Anita. Monori András zeneszerző.
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Karácsonyi fényárban pompázik Szeged

T
egyenek egy esti sétát 
az ünnepi díszbe öltözött, 
sültgesztenye- és forraltbor-
illatú belvárosban, a kará-

csonyi fényárban pompázó Kárász 
utcán, a Dugonics és Dóm téren. 
Az adventi időszakban magával ra-
gadó a város hangulata a gyönyö-
rű díszektől, az energiatakarékos 
led-égőkből álló lámpafüzérektől 
és a fényvillamosoktól. A Dóm téri 
karácsonyi vásárban biztosan talál 

valamilyen vásárfiát a mézeskalá-
csok, bögrék és minőségi kézmű-
ves termékek között. A hidegben 
a forralt bor a legnépszerűbb ital, 
kóstoljon meggyeset, epreset vagy 
körtéset. A  legkisebbek bejárhat-
ják a szalmalabirintust, majd felül-
het együtt a család az óriáskerékre, 
vagy megnézhetik hétvégente a Fire 
Fantasy tűzzsonglőrcsapat bemuta-
tóját a Dóm téren. Fotók: Szabó Lu-
ca, Iványi Aurél, Fire Fantasy
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Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a  jogot arra, hogy 
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre.

Amit a rubeljobboldal is elismer

N
em vagyok világ-
szép, de még bor-
sószem-herceg-
kisasszony sem, 

mégis ő jut eszembe, amikor 
a pezsgő belpolitika borsó-
szemei bökik éjjelente a há-
tamat, akármilyen pihepu-
ha ágyikót vetek magamnak. 
Orbán Viktor húsz derékalj, 
húsz pehelydunna ellenére 
is széttördeli az  álmomat, 
fáradtabban kelek fel, mint 
ahogy lefeküdtem. Van, hogy 
szemhunyást sem alszom, 
mindig nyomaszt valami, reg-
gelre szinte kék-zöld foltos 
leszek, hiába hallgatom, né-
zem még éjjel is a média di-
csekvéseit, semmi nem segít.

Gondolkodom, tehát nyug-
talan vagyok. Miben is va-
gyunk elsők? Az infláció köze-
líti az 1946-os világrekordot, 
jelenleg uniós elsők vagyunk 
21 százalékkal, de még nö-
vünk! Nálunk a  legdrágább 
az autópálya-építés, messze 
lehagyva a horvát hegyeket, 

alagutakat. A díjak emelése 
30–70 százalékos. Lölő és 
bandája 35 évre szóló pénz-
forrást bérelt, amit talán Ursu-
la von der Leyenék még meg-
faraghatnak, de már ebben 
sem vagyok biztos. A verebek 
szerint báróink már az ener-
giaszolgáltatásba fektetnek 
be, tőlünk kapott, vissza nem 
fizetendő közpénzmilliárdokat. 
Korrupcióban ugyan néhány 
harmadik világbeli rezsim 
leszorított minket a dobogó-
ról, de ha megjön az  uniós 
pénzeső, majd előretörünk.

Dől a pénz a kormányhoz 
a  világrekord áfa révén, de 
a bérek arányos, átgondolt ren-
dezésére nem gondolnak, mint 
ahogy a nyugdíjasok éhenhalá-
sával sem. Mutogatni, félreha-
zudni tudnak, mindenért az Eu-
rópai Unió a hibás, nekik kellene 
az állami feladatot, a közokta-
tást, a  tanárbéreket finanszí-
rozni. A világ legkoncentráltabb 
médiabirodalma is nálunk van, 
s azok farvizein, állami hirdeté-

sein kövérre hízott patkányként 
úszkálnak a dögevők.

Kormányunk mindenkit 
lefizet, MNB-elnököt, sógort, 
komát, még az egyetemi ku-
ratóriumokat is arra találták 
ki, hogy milliós zsebpénze-
ket lehessen lenyúlni. Sínen 
tartjuk az  országot, de jön 
a recesszió, az elbutulás vo-
nata. Amilyen a nemzetietlen 
tanterv, olyan az ország, a ki-
nevelt birkák tömege nem ve-
szélyezteti a hatalmat. Külön-
ben is, Orbán nem fél, azért 
találta ki a TEK és a kormány-
őrség mellé a katonai irodát 
legfelsőbb védelmi szervként. 
Bátran utazgat kipcsák föld-
re, onnan vált le nem szó-
fogadó minisztereket. Hogy 
képzeli a  géppuskanyelvű 
akadémikus, hogy szélener-
gia? A passzátszelet csak én 
fújhatom! – gondolja.

Zűrös ez a háború. Hős fel-
szabadítónk azért annektálta 
Kárpátalját, hogy ne lehessen 
még egyszer lengyel–magyar 

határ, pedig Zrínyi Ilona földjén 
soha nem éltek sem oroszok, 
sem ukránok. Voltak, vannak 
ruszinok, magyarok békében, 
de az ukránok már a nyelvün-
ket is betiltották, a turulma-
darat pedig levetették a vár 
tornyáról. Azért az agressziót 
a rubeljobboldal is elismeri.

Itt a  tél, van ársapkás 
krumpli, amíg el nem fogy. 
Most kellene a fideszes aktí-
váknak zsákban osztogatni, 
már szegény Jakab sem fog 
tudni brillírozni vele a parla-
mentben. Ja, majd elfelejtet-
tem, hogy az ársapkák terén 
is világbajnokok lettünk!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Nem néznek szembe
a valódi problémákkal

O
r s z á g u n k b a n 
a  kommunikáci-
ós tudatmódosító 
szerek használata 

már olyan régóta tart, hogy 
az ország vezetőit is megfer-
tőzték. Láthatóan kezdik el-
hinni a híveknek szórt hazug-
ságokat, döntéseiket aszerint 
hozzák meg, hogy mit várnak 
a szavazóik. Következéskép-
pen már rég nem, de leg-
alábbis tíz-tizenöt éve nem 
az ország érdeke a  fontos, 
ami miatt sorra rossz dönté-
sek születnek.

Mire megyünk az ársap-
kákkal is? Az  infláció el-
szabadult, nincs tej, cukor 
a boltokban, a forint a béka 
feneke alatt, holott már rég 
át kellett volna állni az euró-
ra. Tönkremennek a kisbol-

tok és a  kisvállalkozások, 
és így tovább, azaz rámegy 
az országunk. En bloc egzal-
tált az egész ország. Ez a kö-
vetkezménye, ha egy ország 
vezetése nem néz szembe 
a  valódi problémákkal, 
és emiatt rossz döntések 
születnek. Bajban van az or-
szág, amit az  emberek is 
éreznek, hiszen egyre nyil-

vánvalóbb a kontraszt a va-
lóság és a  hatalom propa-
gandája között.

Idén sokat gyengült 
a forint az euróhoz képest, 
a  dollárhoz viszonyítva 
még nagyobb volt a szaka-
dék. A  felértékelődő dollár 
az amerikai kormánytól füg-
getlen központi jegybank te-
vékenységének köszönhető, 
amely első számú közellen-
ségnek tekinti az  inflációt, 
és az  ellene folyó harcnak 
minden egyéb célt alárendel. 
Bezzeg itthon az Orbán te-
nyeréből evő Matolcsy ve-
zette magyar jegybank nem 
képes a forint védelmére.

Erre föl a kormány egyez-
tetésre küldte a  jegybank-
törvény módosítását. A  tör-
vénycsomagban a kormány 
több ponton is módosítaná 
az MNB-re vonatkozó előíráso-
kat, amelyek közül Matolcsy 
György béremelése lett a leg-
ismertebb. Ab ovo ügyelve 

arra – figyelemmel a most 
dúló inflációra –, hogy 

az elnök és az elnök-
helyettesek több 
százezer forintos 
béremelést kapja-
nak, hogy pénzük-
nél maradjanak. Így 

a pocsék munkáért 
a fáma szerint „olyan 

böszmeséget, mint amit 
Matolcsyék az  inflációval 

(nem tettek), talán még senki 
sem csinált a  magyar jegy-
bank százéves történe tében”. 
Azaz „így a pocsék munkáért 
béremelést adni pofátlanság, 
de a  NER –  sajnos –  nem 
a teljesítmény alapján osztja 
a kegydíjat” – írja a Népszava. 
Evidens volna, ha a jegybank 
embereinek és más NER-ve-
zetőknek a „követelését” nem 
az adófizetőknek kellene állni-
uk! Különösen, ha még rossz 
munkát is végeznek. 

A jegybanknak – megér-
tik-e valaha is? – vissza kel-
lene térnie a  feladatához: 
az  infláció elleni harchoz, 
a  forint védelméhez, és 
semmi mással nem volna 
szabad foglalkoznia. Ha 
pedig nem volna alkalmas 
a bankvezér a jól megfizetett 
posztjára, nagyon gyorsan 
meneszteni kellene. Nincs 
apelláta! Mellőzni kellene 
a pávatáncot is.

Kutnyik Pál

A jegybanknak 
vissza kellene 

térnie a feladatához: 
az infláció elleni 
harchoz, a forint 

védelméhez.

Mutogatni, 
félrehazudni 

tudnak, 
mindenért az 
Európai Unió 

a hibás.

Ez a következménye, 
ha egy ország vezetése 

nem néz szembe a valódi 
problémákkal, és emiatt rossz 

döntések születnek. Bajban 
van az ország, amit az emberek 

is éreznek, hiszen egyre 
nyilvánvalóbb a kontraszt 

a valóság és a hatalom 
propagandája között.

Légy!

R
osszkedvűen néztem ki meg-
hitt szobácskám ablakán 
a szürke, borongós őszi égre, 
amikor megpillantottam az ab-

laküveg külső felén mászkáló legyet. Ó, 
te szerencsétlen, gondoltam magam-
ban, de rossz kor születtél, minthogy egy 
fiatal légy volt, így bizonyára nem sok 
esélye lesz, hogy a megszokott pimasz, 
piaci léggyé váljon. Számtalan legendás 
történet szól a légy teremtéséről, ame-

lyek közül nekem Szent Péteré tetszik 
a legjobban. Érdekes módon mindegyik 
történet a légyteremtést a bűnbeesés 
utáni időre teszi, vagyis az Édenkertben 
még nem voltak legyek, amelyek megke-
seríthették volna az első emberpár éle-
tét. Nem is ők találták fel a légycsapót! 
Hanem jóval később egy Robert Mont-
gomery nevű közegészségügyi munkás, 
aki 1900-ban szabadalmaztatta talál-
mányát, hogy segítségével meg lehes-

sen állítani a repülő rovarok okozta be-
tegségeket. Na de, lássuk végül Szent 
Péter sztoriját Nagy Ilona néprajzkuta-
tó tollából:

„Szent Péter Isten akart lenni leg-
alább fél órára és teremteni akart vala-
mit. Krisztus meghagyta, hogy vegyen fel 
egy marék port, hintse szét és mondja: 
Légy! Megtette, a porszemekből lettek 
a legyek.”

Méhes János

Mosolybaba

A 
74-es buszon utaz-
tunk a Dugonics tér 
felé. A középső aj-
tóval szemben egy 

fehér sapkás kisbaba ült a 
sportkocsiban, akire vigyázó-
an tekintett az édesanyja. Ami-
kor a babára néztem, szélesen 
mosolygott. Ha elfordultam, el-
komolyodott. Ezt megismétel-
tem néhányszor, és mindig fel-
derült az arca, ha ránéztem. A 
mellettem álló hölgy is a ba-
bára nézett, aki rámosolygott, 
majd azt mondta: „Csodálatos 
gyermek!” Igen, igazi mosoly-
baba – válaszoltam. Aztán ar-
ra gondoltam, ha az anyukája 
ráérne, bejárhatná lassan sé-
tálva a várost a babakocsival 
és a gyermekével, aki mosolyt 
csalna ebben a folyton acsar-
kodó világban a keserű hangu-
latú emberek arcára.

Dr. Berecz Árpádné Néz, mint hal a Dóm téren. Egy ponty a karácsonyi vásárban. Fotó: Szabó Luca

Egy kép, két mondat
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ELHUNYT CSAPÓ GÁBOR. 
Hetvenkét esztendős korában 
elhunyt Csapó Gábor olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnok ví-
zilabdázó, egykori szegedi já-
tékos (SZEOL – 1972–1973). 
A  sportág legendás alakja 
1970-ben került a válogatott-
ba, 1973-ban a belgrádi világ-
bajnokságon győztes csapat 
egyik legjobbja volt. Pályafutá-
sának csúcsát az aranyérem-
mel zárult 1976-os montreali 
olimpia jelentette, de tagja volt 
az 1980-as moszkvai olimpi-
án harmadik helyezett együt-
tesnek is. Szerepelt a Bécs-
ben (1974) és Jönköpingben 
(1977) Eb-nyertes válogatott-
ban. Éremgyűjteményét há-
rom világbajnoki (1975, 1978, 
1982) és egy Eb-ezüstérem 
(1983) egészíti ki. A magyar 
válogatottban 1970-től 1983-
ig 272 alkalommal játszott. 
A waterpolo.hu oldal megem-
lékezésében kiemeli: a ma-
gyar vízilabda egyik legendája 
távozott az élők sorából, aki já-
tékosként és edzőként is meg-
határozó alakja volt a sport-
ágnak. A  hetvenes évek 
aranykorában a válogatott ab-
szolút kulcsemberének számí-
tott, és rendíthetetlen oszlopa 
volt a Bajnokcsapatok Euró-
pa Kupáját, Kupagyőztesek 
Európa Kupáját és bajnoksá-
gok sorozatát nyerő Vasasnak. 
A sportág történetének egyik 
emlékezetes eseménye volt, 
ahogy annak idején a másod-
osztályú Szegedből meghívta 
őt a válogatottba a szövetsé-
gi kapitány, Gyarmati Dezső, 
a Dudi becenévre hallgató sző-
ke óriás pedig ismeretlenül, 
az első világbajnokság sors-
döntő, szovjetek elleni mérkő-
zésén három gólt lőtt 1973-
ban, Belgrádban. Pályafutása 
után sokáig jogászként dolgo-
zott, de az utolsó két évtized-
ben már sokkal kevesebbet le-
hetett őt látni az uszodákban. 
Csapó Gábort a Magyar Vízi-
labda Szövetség saját halott-
jának tekinti.
SZEGEDI DÍJAZOTTAK. 
A  Magyar Úszó Szövetség 
évadzáró gáláján az esztendő 
legjobb női nyílt vízi úszójának 
Olasz Annát, míg a medencé-
ben a legjobb leány utánpót-
láskorú úszónak Pádár Niko-
lettet választották – adta hírül 
a Szegedi Úszó Egylet. Olasz 
nevében a Haász SZUE veze-
tőedzője, Gellért Gábor vet-
te át az elismerést. A junio-
rok között a nőknél a nyílt vízi 
szakágban a szintén szegedi, 
de az FTC-ben szereplő Fábi-
án Bettina lett a legjobb.

Új néven folytatja a szegedi kézilabdacsapat
Immár az OTP Bank-Pick Szegednek lehet szurkolni hétről hétre

December 1-től új néven, OTP Bank-Pick Szegedként 
szerepel a magyar sorozatokban és a Bajnokok Ligájá-
ban a város férfi kézilabdacsapata. A klub közleménye 
kiemeli, hogy az együttest már egy évtizede támogató 
hitelintézet névadó szponzorrá lépett elő.

– A kézilabda Magyarország 
egyik legsikeresebb sportága, 
Szeged pedig egy fontos felleg-
vára, amit az elmúlt időszak-
ban elért sikerek is bizonyí-
tanak. Büszkén támogattuk 
eddig is a klubot, és bízunk 
benne, hogy az együttműkö-
dés új szintre emelésével még 

jobban hozzá tudunk járulni 
a csapat sikereihez és ahhoz, 
hogy a szegedi kézilabdaklub 
utánpótlás-nevelési programja 
még több sportolni vágyó gye-
rekkel tudjon foglalkozni és 
még több tehetséges sporto-
lót neveljen ki – idézte a köz-
lemény Nagy Zoltán Pétert, 

Hatan a keretben
Az OTP Bank-Pick Sze-
ged hat játékosa (Bánhidi 
Bence, Bodó Richárd, Mik-
ler Roland, Molnár Robin, 
Rosta Miklós, Szita Zoltán) 
került be a januári olimpi-
ai kvalifikációs világbaj-
nokságra készülő magyar 
válogatott 35 fős bő ke-
retébe. A spanyol Chema 
Rodríguez szövetségi kapi-
tány csapata január 5-én 

Ljutomerben, 7-én pedig 
Nagykanizsán játszik felké-
szülési mérkőzést Szlovéni-
ával. A svéd–lengyel közös 
rendezésű világbajnokság 
csoportkörében a magya-
rok 12-én a Koreai Köztár-
sasággal, 14-én Izlanddal, 
16-án pedig Portugáliával 
találkoznak Kristianstad-
ban. A középdöntőbe az el-
ső három helyezett kerül.

FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

 felkéri a szegedi sportegyesületeket, 
a városban működő társadalmi szervezeteket, 

sportági szakszövetségeket, hogy 
tegyenek javaslatot a 

Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjra
méltónak tartott személyekre.

Javaslataikat legkésőbb 
2022. december 31-éig juttassák el 

Szeged város polgármesteréhez
a következő címre: 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Bővebb felvilágosítás kérhető 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztályán (tel.: 564-224).

Decembertől immár OTP Bank-Pick Szeged a város legnépszerűbb csapatának neve.  
Fotó: OTP Bank-Pick Szeged

Szloboda és Nagy Péter
az ob-dobogó tetején 

Az olimpikon 18. bajnoki címét szerezte

A 
Szegedi Lelkesedés 
SK két sportolója is 
aranyérmet szerzett 
a súlyemelők or-

szágos bajnokságán, Tatabá-
nyán. Nagy Péter sikere nem 
számított meglepetésnek: a 
plusz 109 kilósok között in-
duló, a tavalyi tokiói olimpián 
ólomsúlyban hetedik klasszis 
36 évesen 18. bajnoki győ-
zelmét aratta, ezzel abszolút 
magyar rekordernek számít. 

Nagy szakításban 150, lö-
késben 200 kilóig jutott, így 
350 kilogrammos össztelje-
sítménnyel győzött. Az 55 ki-
lósok mezőnyében lett meg a 
másik szegedi arany: Szlobo-
da Bence 75 kilós szakítással 
és 95 kilós lökéssel, 170 kilós 
összteljesítménnyel végzett az 
élen. A Lelkesedés SK-ból a 
89 kilós Lajos Alex és a 102 
kilós Horváth Viktor egyaránt 
negyedik helyet ért el.

Jól halad a kapitány felépülése
Hamarosan számíthat Kerpel-Fronius Balázsra a Szedeák

A 
Naturtex-SZTE-Sze-
deák élvonalbeli 
férfi kosárlabdacsa-
patának kapitánya, 

Kerpel-Fronius Balázs sérülés 
miatt legutóbb az 5. forduló-

ban, a Honvéd elleni siker so-
rán lépett pályára. A játékos 
tudására és rutinjára óriási 
szükség lenne, és természe-
tesen ő is egyre jobban várja 
a visszatérés pillanatát – de-

rül ki a  klub honlapjának 
adott nyilatkozatából.

– Az egyenes vonalú futá-
sokat már elkezdtem, remé-
nyeim szerint rövid időn belül 
jöhetnek a labdás edzések, 
és ha nem lesz gond, akkor 
a pályára is visszatérhetek. 
Nagyon nehéz kívülről nézni 
a  meccseket. Teljesen ter-
mészetes, hogy egy játékos 
ilyenkor úgy érzi, tudna segí-
teni a társainak, és a legrosz-
szabb a tehetetlenség. Nem 
vagyunk könnyű helyzetben, 
de emlékezhetünk rá, tavaly 
ősszel is volt egy nehéz pe-
riódusunk, és akkor egy-két 
fontos győzelem átlendített 
bennünket a problémákon. 
Most is hasonlóban remény-
kedünk, és meg is teszünk 
mindent a  sikeresebb foly-
tatás érdekében – mondta 
a Szedeák kapitánya.

A Szedeák az év végéig 
még négy meccset játszik: 
december 10-én men-
nek a  Falcóhoz, 17-én jön 
az Atomerőmű, 21-én Orosz-
lányban lépnek pályára, 
30-án pedig a Zalaegerszeg 
elleni szegedi meccsel zárul 
a 2022-es év.

az  OTP Bank marketing- és 
kommunikációs igazgatóját.

– Céljaink eléréséhez, 
hogy a felnőttcsapatunk és 
a klub is tovább erősödjön, 
stabil gazdasági háttér kell, 
és ennek a  megteremté-
sében eddig is kiemelt fon-
tosságú volt az  OTP Bank 

támogatása. Szeretnénk 
megköszönni, hogy további 
bizalmat szavaztak nekünk, 
és azért fogunk dolgozni, 
hogy az együttműködésünk 
most kezdődő, új szakaszá-
ban még több sikernek örül-
hessünk együtt. Tudom, hogy 
fontos a szurkolóinknak, így 

szeretném megnyugtatni 
őket afelől, hogy bár új néven 
folytatjuk a működésünket, 
a klub tradicionális értékei 
nem változnak, így a címe-
rünk is változatlan marad 
– mondta el a névváltoztatás 
kapcsán Szűcs Ernő Péter, 
a klub elnöke.

Kerpel-Fronius számára hamarosan jöhetnek a labdás edzé-
sek. Fotó: Szedeák
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
esős, párás idő várható

December 
10.

szombat

December
11.

vasárnap

December
12.

hétfő

December
13.

kedd

December
14.

szerda

December
15.

csütörtök

December
16.

péntek

Zápor

9/4

Judit 

Erősen 
felhős
7/2

Árpád 

Gyenge 
eső
8/2

Gabriella 

Eső

7/3
Luca, 
Otília 

Havas 
eső
6/1

Szilárda 

Borult

5/-1

Valér

Havas 
eső
4/-2

Aletta, 
Etelka

 Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi Moziban vetített fi lmre? 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 ha-
táridő: december 14. 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 vonatko-
zó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Vinkler 
László a petőfi telepi templom freskóinak alkotója. A nyertes: Dobra Gergő Zsolt. Gratulálunk! 

SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT 
NOVEMBER 11-ÉN:
Szabó Gábor és Simon Ka-
talin, Virág Máté és Domján 
Nóra

GRATULÁLUNK!

DECEMBER 14., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00–18.30 óra. 
A jelzett időponton belül elérhető a 30/459-
7777 telefonszámon. 
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. 
A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-

8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.

DECEMBER 17., 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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KÉPÜNK 1973-BAN KÉSZÜLT A SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOKON. A fotón Dévényi Tibor lemezlovas és Schöck Ottó, a Metro együttes tagja látható, 
aki többek között Szécsi Pálnak, Korda Györgynek, Koncz Zsuzsának és Zoránnak is írt dalokat. A korabeli sajtó tudósítása szerint 1973-ban ezrek ér-
keztek különvonatokon és -buszokon a SZIN-re az ország tizenhárom megyéjéből és Budapestről. A Széchenyi téren egymást váltották a zenekarok, be-
mutatkozott például a Pachungos zenekar és az Amfora polbeat együttes. És hogy kik lépnek fel a 2023-as SZIN-en? Eddig két nagy nemzetközi névvel 
rukkoltak elő a szervezők: jön Lukas Graham és a világ tíz legjobb DJ-je közé sorolt Timmy Trumpet is. Év végéig nemcsak a diákok vásárolhatják meg 
kedvezményes áron a 2023-as SZIN-bérletüket, hanem a tanárok is. Kolonics Erika főszervező elmondása szerint ezzel a gesztusértékű akcióval sze-
retnék kifejezni együttérzésüket az oktatás kulcsszereplőivel. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Szeged régen

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

ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁSOK
Időpont: december 11. és 
18., vasárnap, 16.30 óra
Helyszín: Mátyás tér
Már 15 órától várják a csalá-
dokat a Mátyás téren zené-
vel, teával és fánkkal.
Időpont: december 11. és 
18., vasárnap, 17 óra
Helyszín: Dóm tér
December 11-én Szajbély Mi-
hály irodalomtörténész, Szeged 
díszpolgára és Cserháti Sándor 
evangélikus lelkész, december 
18-án pedig Duda Ernő, Pro Ur-
be díjas immunológus és Wert-
heim Mátyás ferences plébá-
nos gyújtja meg a gyertyát.

JAZZAROSA ÉS BARÁTAI 
KONCERT 
Időpont: december 12., 
hétfő, 19 óra

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A zenekar repertoárjában dal-
lamos jazz standardek szere-
pelnek. A programot különle-
gessé teszi, hogy általában 
magyar nyelvű szövegekkel 
adják elő. A dalok sorát is-
mert régi magyar slágerek 
színesítik Fényes Szabolcs-
tól és más kiváló magyar ze-
neszerzőktől, mindezek szin-
tén jazz stílusban.

MI A NŐK SZUPEREREJE? 
Időpont: december 13., 
kedd, 18 óra

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Hatalmas utat jártak be száz 
év alatt a nők. Száz éve még 
tulajdonként kezelték őket, 
nem lehetett állásuk. Ma cé-
get, országot vezetnek. Az est 
előadója Rácz Zsuzsa, az Ál-
lítsátok meg Terézanyut! cí-
mű könyv szerzője.

DIÓTÖRŐ
Időpont: december 17., 
szombat, 16 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
A Royal Ballet előadása 
felvételről a Royal Opera 

House-ból. Koreográfia: Pe-
ter Wright. A Julia Trevelyan 
Oman tervezte korhű díszle-
tek és jelmezek megőrzik a 
klasszikus balett méltóságteli 
ünnepélyességét.

TŰZZSONGLŐR-
BEMUTATÓ 
Időpont: december 16., 
péntek, 18 óra
Helyszín: Dóm tér
A Fire Fantasy tűzzsonglőr-
csapat bemutatója.

ADVENTI SÉTA
Időpont: december 17., 
szombat, 17 óra
Találkozó: Tourinform-iroda
Séta az ünnepi díszbe öltö-
zött belvárosban, ahol Sze-
ged kivilágított palotáiról hall-
hatnak történeteket. A séta 
regisztrációhoz kötött, és 
részvételi díjas. Tourinform-
iroda, Széchenyi tér 12.; te-
lefon +36-62/488-690, 
488-699; e-mail: szeged@
tourinform.hu.

Szuper nők és tűzzsonglőrök

KOS (III. 21–IV. 20.)
Új kihívásokkal találkozhat 
a munkájában, de mind-
ezek sikerekhez vezethet-

nek, ha kitart maximalizmu-
sa mellett, és az önbizalma is 
megmarad. Közben azért pró-
bálja meg átadni magát az ad-
venti időszak hangulatának is!

BIKA (IV. 21–V. 20.)
Már hosszabb ideje azon 
aggódik, hogyan tudna örö-
met szerezni párjának, aki-

vel nagyon kevés időt tudnak 
együtt tölteni. Most végre meg-
találhatja a megoldást, ennek 
eredményeként harmonikusab-
bá is válnak mindennapjai.

IKREK (V. 21–VI. 21.)
Úgy érzi, hogy a gondjaival 
teljesen egyedül maradt, 
miközben jólesne önnek, 

ha valaki segítené a minden-
napokban. Ugyanakkor munka-
helyén sikerek érhetik, kollégái-
val is javul a munkakapcsolata, 
ami erőt ad önnek.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Bár fölszaporodik a mun-
kája, ezt mégsem bánja, in-

kább örömét leli benne, és ki-
egyensúlyozottnak érzi magát 
tőle. Családja kicsit aggódik ön 
miatt, úgyhogy próbáljon rájuk 
is jobban odafigyelni, több időt 
tölteni velük!

OROSZLÁN (VII. 23–VIII. 22.)
Egyre inkább érzi, hogy bi-
zonyos dolgokban jobb tud-
ni az igazságot, mert így 

végre tisztán láthat és a helyes 
irány felé mozdulhat. Most még 
jobban esik önnek, ha családja 
méltányolja az igyekezetét.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Úgy tűnik, munkahelyén 
a megszokott mederben 
folytatódnak a dolgok, és 

ez előmozdíthatja karrierjét is. 
Energikus és tevékeny időszak 
köszönthet önre. Ha komolyabb 
döntésre készül, abba avassa 
be párját is!

MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
A munkahelyén olyan fel-
adatot bíznak önre, ami sok 

stresszel járhat. Ez még a szo-
kásosnál is feszültebbé teheti 
a hangulatát. Családjával ezért 
legyen figyelmesebb, a gondjait 
ne zúdítsa rájuk!

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Ha végre sikerülne megbe-
szélnie valakivel a problé-
máit, azzal jót tenne magá-

nak, feszült és rossz hangulata 
elmúlhatna. Munkahelyén áll-
jon ki az elvei mellett, és ne fél-
jen tanácsot kérni azoktól, akik-
ben megbízik!

NYILAS (XI. 22–XII.21.)
A hétköznapok feladatai 
túlságosan is magukkal 
sodorhatják önt, így nehe-

zen tud személyes kapcsolata-
ira koncentrálni. Ideje, hogy las-
sítson egy kicsit, és átgondolja, 
hogy kik is azok, akik igazán 
fontosak önnek!

BAK (XII. 22–I. 20.)
Harmonikus időszak kö-
szönt be az életében, ez 
munkájában és magán-

életében egyaránt tetten ér-
hető. Szorgalma és kitartása 
most végre meghozza gyümöl-
csét. Várakozással telve tekint 
az év vége felé.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Kreatív és tevékeny időszak 
várható a munkahelyén, és 
ettől jól érzi magát. Büszke-

séggel töltheti el, hogy elisme-
rik önt. Közben ne hanyagolja 
el baráti kapcsolatait sem, fi-
gyeljen jobban az önnek fontos 
emberekre!

HALAK (II. 20–III. 20.) 
Az év vége közeledtével 
sem csökken munkája 
mennyisége, ugyanakkor 

ez segítheti önt abban, hogy fó-
kuszáltabb és kitartóbb legyen. 
Közben azért próbáljon több 
időt szentelni a családjának is!

Horoszkóp


