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3.
Termál 
Felsővároson is 
termálkutakat 
fúrnak, hogy a 
lakótelepeken 
hasznosítható le-
gyen a geotermi-
kus energia.

5.
Roncsautók 
Félezer haszná-
laton kívüli autó 
foglal helyeket 
a parkolókban. 
Új rendelet hoz 
megoldást a 
problémára.

10.
Pastor: A csapat 
éhes a sikerre 
A MOL-Pick  
Szeged vezető-
edzője csak a 
szegedi munkára 
szeretne koncent-
rálni.

Évértékelő 
Barok István (ké-
pünkön), Kárász 
Anna, Kancsár 
Orsolya, Erdei 
Ágnes, Czutor 
Zoltán értékelte 
az évet.

2.

Márciusban több ezren sétáltak 
együtt a rakparton a nagy árvíz 
140. évfordulóján 

Boldog új esztendőt, Szeged! 

Hat nő hat – szerető figyelmével
Minden hónap utolsó vasárnapján elmondhatja egy órában búját-baját

Ez történt
Szegeden 2019-ben

Szakszervezetek, el-
lenzéki pártok és civi-
lek szervezésében kö-

zel kétezren tüntettek a kor-
mány ellen januárban a Véd-
jük meg Szegedet! címmel 
meghirdetett demonstráci-
ón. Tizenegy év után 
nyerte meg újra a Ma-
gyar Kupát a MOL-Pick 
Szeged. Több óvodát 
és iskolát felújítottak, 
megújult az újszege-
di liget és a város leg-
idősebb lakótelepe, 
bővítették a szociális 
támogatások körét. 
Wollemann Mária bio-
kémikust választották 
Szeged új díszpolgá-

rának. Több százezren szó-
rakoztak a Szeged napjához 
kapcsolódó rendezvénysoro-
zaton. Igazi városrészi köz-
pont született Móravároson. 
Visszatekintőnk első része.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Hat szegedi nő úgy döntött, minden hónap utolsó va-
sárnapján meghallgatja egy kávézóban azokat, akik-
nek valamilyen problémájuk van. Garantált a titoktar-

tás és az anonimitás. A segítők nem ítélkeznek, nem adnak 
tanácsot, csak szerető figyelmet. Az első beszélgetés idő-
pontja: január 26. Cikkünk a 8. oldalon 

Lekapcsolták a városháza környékén a fényeket, a tömeg nullára ért a számolásban, és jött a tűzijáték. Fotó: Garai Szakács László

Tele volt a Széche-
nyi tér szilveszterkor, 
mindenfelé táncoltak 

és énekeltek a vajdasági 3 
+ 2 lakodalmas rockzené-
jére.

– Ők nem azt a gagyit 
nyomják, mint akik követ-
ték őket – magyarázta Hor-
vát Lajos, miért volt jó ötlet 
Bugyi Zoltánékat meghívni 
a buliba. Szerinte a 2019-
es buli jobb, mint a koráb-
bi volt. – Akkor is kinn vol-
tam, mert kíváncsi voltam 
a Lóci játszikra, de nem 
jött be. Őket se szeretem, 
de tudnak hangulatot csi-
nálni, és ilyenkor ez a fon-
tos. – Bugyiék minden is-
mert, slágerré lett dalukat 
eljátszották, kombinéről 
éppúgy énekeltek, mint 
a halovány őszi rózsáról. 
A visszaszámlálás előtt a 
Kis falumban szólt, de ek-
kor már javában lődözték 
a lakossági tűzijátékokat 
az égre, majd lekapcsolták 
a városháza környékén a 
fényeket, a tömeg nullára 
ért a számolásban, és jött 
a tűzijáték.
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Kárász Anna, Barok István, Kancsár Orsolya,
Erdei Ágnes és Czutor Zoltán értékelte az évet

Milyen volt a 2019-es esztendő? Milyen lesz a 2020-as év?
Múltról és jövőről a Szege-
di Tükörben. Aki kérdez: 
Gyúrós István, Rafai Gábor, 
Szabó C. Szilárd, Szincsok 
György és Vass Imre. Aki vá-
laszol…

…KÁRÁSZ ANNA, az NKM 
Szeged VE világ- és Euró-
pa-bajnok kajakosa.

– Milyen volt 2019? 
Hasznos, egyben hullámzó 
év. Lehet, hogy a közvéle-
mény úgy látta, a szegedi 
világbajnokság eseményei 
miatt több volt benne szá-
momra a rossz, mint a jó, de 
belülről ezt nem így éltem 
meg. Igyekeztem mindent 
pozitívan felfogni, tanulni, 
erőt meríteni belőle, ezért 
mondhatom, hogy „kivet-
tem” az évből, ami benne 
volt. Utazási élményeim kö-
zül dél-afrikai edzőtáborunk 
a meghatározó, imádok ott 
készülni, szeretem a helyi 
embereket. Örülök, hogy 
februárban visszatérhetünk, 
a 2020-as szezonra is ott 
készülünk. Ami még beugrik 
2019-ről és Szegedről, hogy 
végre eljutottam az első kon-
certemre a városban. A SZIN 
ezúttal is kimaradt, voltam 
viszont a sportcsarnokban 
Majka fellépésén, aki jó bulit 
csinált.

– Hogy mit várok 2020-
tól? Mindenki az olimpiáról 
kérdez, de ez nem vélet-
len, számomra is Tokió a 
fő esemény. Tippelni nem 
szeretnék, első körben ki 
kell jutnom, ez a május végi 
hazai válogatón dől el. Sűrű 
a mezőny, de ha jól sikerül 
a felkészülésem és nem jön 
közbe váratlan esemény, jó 
esélyem van. Az előny, hogy 
az olimpián egy országból 
már két egység indulhat a 
különböző számokban. Én 
az 500 méter egyest cél-
zom meg, ez az első számú 

célom. Úgy érzem, ez lehet 
az utolsó dobásom, ami az 
olimpiákat illeti, ezért min-
dent megteszek a jó szerep-
lésért. Más tervem nincs is 
2020-ra, most csakis a kaja-
kozás, az augusztusi ötkari-
kás játékok számítanak.

…BAROK ISTVÁN, az SZTE 
Gyakorló Gimnázium és Ál-
talános Iskola (Ságvári) nyu-
galmazott tanára.

– Szeptemberben meg-
kaptam a Ságvári-gimnáziu-
mért emlékérmet, ám mivel 
ezt a kitüntetést eddig csak 
olyanok vehették át, akik a 
Ságvári diákjai voltak – én 
pedig nem ide jártam gim-
náziumba –, különösen nagy 
öröm és megtiszteltetés 
számomra az emlékérem. 
Évtizedekig szerveztem sí-
táborokat a Ságváriban. 
Nyugdíjasként akkor és oda 
megyek síelni, amikor és 
ahová akarok. Több idő jut a 
szeretteimre is. A bakancs-
listámon szerepel még né-
hány síparadicsom. Az egyik 
a svájci Davos, a másik az 
amerikai Aspen, amely az 
egyik legvonzóbb síterep 
a világon. Tavaly eljutot-
tam az USA-ba, ahol három 
amerikaifutball-mérkőzést 
is megnéztem. A legemlé-
kezetesebb a Dallas Cow-
boys – Green Bay Packers 
mérkőzés volt, amelyet örö-
mömre a vendégek nyertek 
meg, ugyanis nagy rajongója 
vagyok Aaron Rodgersnek. 
Nem hagytam fel a sportúj-
ságírással, továbbra is tudó-
sítom a Magyar Rádiót.

– Szeged mindig ellen-
álló város volt, így az őszi 
önkormányzati választások 
után tovább folytatódhat a 
nyugodt építkezés. Sajnos, 
az országot illetően kedve-
zőtlen tendenciákat látok. 
Sokan arra hivatkozva támo-

gatják a jelenlegi kormányt, 
hogy ők a rend hívei. Ez 
olyan korábbi ideológiákat 
juttat eszembe, amelyek a 
rend fontosságára hivatkoz-
va korlátozták az emberek 
szabadságát és jogait. Azt 
remélem, lassan országo-
san is változnak a dolgok. 
Szegeden erős hagyomá-
nyai vannak a demokratikus 
gondolkodásnak, a szabad 
véleménynyilvánításnak, de 
országosan egyre nagyobb 
a nyomás, és a központo-
sítási törekvések nem arra 
utalnak, hogy a hatalom be-
letörődött volna abba, hogy 
kevesebb beleszólása lesz 
a jövőben a helyi ügyekbe. 
Fontos lenne a párbeszéd 
a két részre szakadt ország-
ban, és főleg olyanok között, 
akik ugyanazon a munkahe-
lyen ugyanazokért a célokért 
dolgoznak.

…KANCSÁR ORSOLYA szín-
művész, a Szegedi Pince-
színház alapítója és vezető-
je.

– Izgalmakkal és bizony-
talanságokkal teli, nehéz 
évet hagyunk magunk mö-
gött a színházban, de az év 
végére szerencsére kisimult 
minden. A második félévben 
a tao megszűnése miatt át-
menetileg bizonytalanná 
vált a Szegedi Pinceszínház 
jövője. Az állami támogatás 
megszűnése miatt mindenre 
fel kellett készülünk, én még 
egy pár hónapos párterape-
uta-tanfolyamot is elvégez-
tem, hogy legyen valami a 
kezemben, ha váltani kell. 
Azután szerencsére rende-
ződtek a dolgok: a korábbi 
tao helyébe lépő többlettá-
mogatásra pályáztunk, és 
nyertünk 30 millió forintot. 
Ez éppen annyi, amennyi 
taót gyűjthettünk korábban, 
így az önkormányzat támo-

gatásával és a jegyárbevé-
telekkel együtt gyakorlatilag 
egyenesbe jöttünk, három 
bemutatót is tartottunk, és 
egy nyertes pályázat segítsé-
gével húsz év után sikerült a 
világítás- és a hangtechnikát 
is megújítanunk.

– Szegeden szerencsé-
sebben alakult az év, az ön-
kormányzati választásokat 
követően folytatódhatott a 
békés, nyugodt építkezés a 
városban és a kiegyensúlyo-
zott munka itt, a színházban. 
Ez újabb öt évig biztos hát-
teret ad a mi művészi mun-
kánknak is, folytatódhat az a 
jó kapcsolat az önkormány-
zattal, amelyet az elmúlt 
években sikerült közösen 
kiépítenünk.

– Nem tudom, milyen 
mértékben érintik a szín-
házunk életét a 2020-ban 
változó színháztörvények, 
de bizakodunk. Voltunk 
már fenn és lenn, valaho-
gyan megleszünk ezután is. 
Januártól három darabbal 
vágunk neki az évad hátra-
lévő részének. Beválogattak 
bennünket a Lázár Ervin 
programba, amely azt céloz-
za, hogy minden gyerekhez 
jusson el színház. Ezért a 
tankerületekkel összefogva 
havi tizenöt előadást tartunk 
a környékbeli oktatási intéz-
ményekben a tanév végéig. 
Közben új bemutatóra is ké-
szülünk, Molnár Ferenc Játék 
a kastélyban című komédiá-
ját az Aradi Kamaraszínház 
művészeti igazgatója, Ta-
pasztó Ernő állítja színpadra. 
És persze jövőre is lesz Vár-
játékok, reméljük, a teljesen 
megszépült Stefánián.

…ERDEI ÁGNES, az evosoft 
Hungary Kft. szegedi telep-
helyének vezetője.

– Szoftverfejlesztő cé-
günk, az evosoft Hungary 
Kft. a Siemens AG egyik 
legfontosabb stratégiai part-
nere. A 25 éves fennállását 
ünneplő evosoftnál ma már 
több mint 1600 ember dol-
gozik három telephelyen, 
Budapesten, Miskolcon és 
Szegeden. Az elmúlt évek-
ben dinamikusan fejlődtünk, 
Szegeden négy év alatt a 
duplájára emelkedett a lét-
számunk, ezzel a térség 
meghatározó IT-szereplőjévé 
váltunk. Két éve költöztünk 
tágas, belvárosi, Horváth 

Mihály utcai irodaházunkba, 
amelynek teljes kapacitását 
akkor még nem használtuk 
ki, viszont 2019-ben újabb 

harminc százalékkal bőví-
tettük irodánk területét az 
épületben. Jó visszaigazolá-
sa a munkánknak, a mun-
kahelyi környezetnek, hogy 
egy ősszel készült felmérés 
szerint a megkérdezettek az 
evosoftot tartják az ötödik 
legvonzóbb munkahelynek 
Szegeden. Tagjai vagyunk, 
jómagam pedig az alelnöke 
is, a szegedi IT-cégek alkot-
ta Creativ_it szervezetnek, 
amelynek célja, hogy Szege-
det ismert, vonzó várossá, 
jó alternatívává tegye az or-
szág és Európa informatikai 
térképén. A Creativ_it fontos 
célkitűzése az informatikai 
pálya népszerűsítése az ál-
talános és a középiskolák-
ban, a helyi fesztiválokon 
és rendezvényeken. Ebben 
nagyot léptünk előre 2019-
ben. Benne vagyunk a zöld-
célokat megvalósító, a fenn-
tartható mobilitást preferáló 
SASMob projektben is, mert 
cégünk fontosnak tartja a 
környezettudatosságot. A 
hozzánk látogatóba érkezők 
Szegeddel kapcsolatban 
azt hangsúlyozzák elsőként, 
hogy nyüzsgő, mégis élhető 
város. Az évek óta tartó dina-
mikus növekedés után 2020 
a konszolidáció éve cégünk 
életében.

…CZUTOR ZOLTÁN zenész, 
a Belmondo együttes éne-
kese.

– Minden évem tele van 
szélsőségekkel, de számom-
ra 2019 talán a valaha volt 
legszélsőségesebb év volt. 
Nagy mélységeket és ma-
gasságokat is megtapasztal-
tam szakmailag és a magán- 
életemben is. Igazán nagy 
büszkeség és öröm, hogy 

szülővárosom kitüntetett a 
Szegedért emlékéremmel. 
Tavaly voltam ötvenéves. 
Sok köszöntést és szerete-
tet kaptam, egy óriási, húsz-
ezer nézős esemény zenei 
rendezése is az én felelőssé-
gem volt. De mindeközben 
a közélet, az emberi szel-
lem, illetve annak tisztele-
te olyan lejtőre került a ha-
zámban, hogy a sok jó dolog 
ellenére is nehéz lelkesnek 
lennem, amikor a jövőnkre 
gondolok. Egyre többször 
hatalmaskodnak és hangos-
kodnak olyanok, akiknek se 
tudásuk, se kompetenciájuk 
nincs egy-egy fontos terüle-
ten. Azért sok biztató jel is 
van. Az értelmes és felelős 
civil erő lassan magára talál, 
néhány erődítményt vissza-
foglalni látszik az országban, 
de ezzel együtt a rombolók 
és az irigyek bosszúvágya is 
új erőre kapott. Az állampárt 
rögeszmés szektaként hajt-
ja a hazámat valami boron-
gós, barna ködbe. Szeged 

és Budapest nem véletlenül 
a két legfontosabb magyar 
városom. Szeged eddig is 
a szellemi autonómia, a 
műveltség, a kultúra bás-
tyája tudott lenni, remélem, 
2020-ban ez a szerepe csak 
erősödni fog. Szeged mellett 
más nagyvárosok is a füg-
getlenség és az európaiság 
útjára léptek. Számítok arra, 
hogy ezek között a városok 
között olyan kulturális, gaz-
dasági és tudományos ösz-
szefogás jön létre, amely 
jó kiindulás alapja lehet a 
jövőben Magyarország fel-
támasztásának. 2020-ban 
is igyekszem tartani a lelket 
azokban, akik hozzám ha-
sonlóan gondolkodnak, és 
én is számítok rájuk. Mert 
egyedül nem megy.
A fotókat Szabó Luca készí-
tette.
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Válaszúthoz érkezünk

Nem érdekelték a jósok, a jóslatok. Meggyőződése volt, 
hogy csak hadoválnak a jövőről, de semmit nem látnak, 
semmit sem tudnak kiolvasni a kártyalapokból, kavicsok-

ból, dobókockákból, borsószemekből, az ólom, a gyertya vagy a 
jégcsapok formájából, de még a kocsonya zsírfoltjaiból sem.

Útmutató
Csak azért beszélnek, hogy mondjanak valamit. Olyanokat pél-
dául, hogy…

…induljunk el egy olyan úton, amelyen nincs visszaút,
…de figyeljünk, mert válaszúthoz érkezünk, és döntenünk kell,
…hogy biztosan ez-e a jó út, amelyen járnunk kell,
…vagy más úton haladjunk tovább,
…hogy megtaláljuk a középutat.
De nagyon fontos, hogy végig tartsuk kezünkben a gyeplőt 

céljaink elérése érdekében, mert csak akkor leszünk képesek 
fordítani a sorsunkon, ha nyitott szemmel járunk, mert a meg-
oldás a lábunk előtt hever. Érdemes tehát végigmenni az úton, 
majd a válaszútnál elfordulni, aztán egyenesen tovább a kö-
zépúton, és ha már helyes az irány, figyeljünk a belső hangra, 
mert az üzenet mindenekfelett álló lesz – ha a jó úton járunk.

Hát, így.

Hogy milyen év lesz?

Semmi sem fog változni. Minden marad a régiben. A harcok, az 
arcok, a témák, a sémák. Több mint tíz éve élünk ebben a re-
zsimben. Mi változna? Miért változna? Soros, nemzeti, keresz-
tény, jó magyar, Soros, nemzeti, keresztény, nem jó magyar, 
Soros, nemzeti, keresztény, magyar foci. Mészáros Lőrinc.

Idén Trianon-évforduló. Ráció helyett túlcsorduló érzelem.
Csak durvább és vadabb dolgok jönnek.
Mi lesz itt?!
„Nincs még egy olyan döntés, amely ennyire kibeszéletlen, 

kibeszélhetetlen lenne. A máig ható (fantom)fájdalom, a gyász, 
a veszteségérzet, a megalázottság érzése, a szeparációs szo-
rongás sajátos formája és az ezekből következő revansvágy 
sok értelmes lépésnek, előremutató kezdeményezésnek gátja 
még ma is. Ráadásul, aki túllépne az érzelmi megközelítésen, 
azt gyakran kiközösítik, megbélyegzik, pellengérre állítják.

Ma is.
A traumát fel kell dolgozni, a fájdalmat – és nem a múltat! – 

el kell engedni. Tovább kell, kellene lépni, hiszen az aláírás szá-
zadik évfordulója cifra eseményeket hozhat, ha nem vagyunk 
észnél. Bármennyire is el vagyunk késve, a feldolgozásban 
óriási szerepet kellene vállalnia az oktatásnak. De az oktatási 
rendszer szereplőit – az elmúlt száz évben – senki nem ké-
szítette fel arra, hogy érdemi lépéseket tehessenek. Marad az 
önképzés – azoknak, akinek tényleg fontos Trianon.” Így ajánl-
ják a nemrégiben megjelent Trianon – A békeszerződés című 
könyvet a Librariuson, az online kortárs kulturális magazinban.

Átmeneti idő

Szerette az ünnepeken a csöndes délutánokat. Január elseje 
délutánja pedig még az év végi csöndes délutánoknál is csön-
desebb volt. Ilyenkor megnézte Huszárik Zoltán gyönyörű, las-
sú folyású, különleges képi világú, lírai filmjét. A valóság és a 
képzelet között lebegő történetben mindig talált valami újat.

„Az a baj, hogy én annyit értek az élethez, mint egy gyerek. 
Nem tudom a titkát annak, hogyan kell viselkedni. Hogy mit 
kell mondani. Hogy kell boldogulni. Nekem tulajdonképpen egy 
kertben kellene ülnöm, vagy egy kórházban és tervezni, csak 
tervezni, csak tervezni. Mert amint cselekedetre kerül a sor, 
rögtön elhibázom a dolgot. Melléütök a szegnek” – mondja egy 
helyütt Szindbád. Más helyütt meg azt mondja: „Nem szere-
tem ezt a mai világot. Azt mondják, átmeneti idők, csakhogy én 
nem kívántam átmeneti időt. Arra sem emlékszem, hogy ezt az 
egész életet valaha kiköveteltem volna. Protekciót biztos nem 
vettem igénybe. Már arra sem vagyok kíváncsi, hogy minek 
örülhet az ember, ha magyar.”

Hát, így.
Z. Molnár Tibor
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Odessza kész,  
Felsővároson most fúrnak

Két helyen is újabb kutakat 
fúrnak Szegeden annak ér-
dekében, hogy hasznosít-
ható legyen a geotermikus 
energia. Az egyik helyszín a 
Gyík utcában, a másik pe-
dig a Csaba utcában van.

Geotermikus távfűté-
si rendszert épít ki 
Szegeden a SZETÁV, 

az NFP Nemzeti Fejleszté-
si Programiroda Nkft. és a 
Geo-Hőterm Kft. alkotta kon-
zorcium. Eredményeként 
2023-ra a városban teljes 
kapacitással működik majd 
kilenc kitermelő termálkút. 
Az ezekből kinyert hőmennyi-
séggel a távfűtésben éven- 
te felhasznált 30 millió köb-
méternyi gázmennyiséget 
a felére mérsékelik. Ugyan-
csak felére csökken a táv-
fűtés mostani, 45-55 ezer  
tonnás szén-dioxid-kibocsá-
tása.

Busa-Fekete Bertalan, 
a Hansa-Kontakt Invest Kft. 

fúrás üzletágának vezetője 
elmondta, a Csaba utcában 
jelenleg előkészítő munkála-
tokat végeznek, a termálve-
zetékek lefektetéséhez szük-
séges földmunkák zajlanak, 
valamint a csöveket rakják 
le. Januárban kezdődik a fú-
rótorony alapozása, a hó vé-
gére állítják fel a tornyot, és 
utána kezdődhet el a fúrás. 
Ez nagyobb porral nem jár, 

de a fúrásnak lesz erősebb 
zaja. Hogy minél kevésbé za-
varják a környékben lakókat, 
a lehetőségekhez mérten 
korlátozzák az éjszakai mun-
kavégzést, ám a technológia 
megköveteli a folyamatos fú-
rást. Az éjszakai munkák ter-
vezetten 4–6 hétig tartanak, 
a munkaterület köré zajvédő 
falakat emelnek.

A Gyík utcában már a fú-

rást végzik, most 700 méter-
nél tartanak. Ott előrelátha-
tólag még három-négy hétig 
dolgoznak. Az éjszakai mun-
kálatok nemrég kezdődtek el.

A város területén 9 pro-
jektben összesen 27 kutat 
fúr a Hansa-Kontakt Invest 
Kft., amelyekből Odesszá-
ban mindhárom kút – egy 
termelő és két visszasajto- 
ló – elkészült.

Jól halad az uszodaépítés
A kismedencék tetejét készítik jelenleg

Jól halad az új, Etelka sori 
sportuszoda építése. A 16 
milliárd forintos beruházás 
újabb szakaszához érke-
zett: 34 darab 22 méteres, 
20 tonnás áthidaló födém-
gerendát helyeznek be az 
épületszerkezetbe.

Ezekben a hetekben, 
éjszakánként speci-
ális teherautókon ér-

keznek Heves megyéből a 
kismedencetér feletti, előre 

gyártott vasbeton gerendák. 
Ezek 22  méter hosszúak, és 
egyenként nagyjából 20 ton-
na súlyúak.

Csanádi Zoltán, a beru-
házást koordináló Szeged 
Pólus Nkft. ügyvezető igaz-
gatója a Szeged Televíziónak 
elmondta, összesen 34 da-
rabot kell behelyezni az épü-
lő fedett uszoda szerkezeté-
be az úgynevezett autódaru 
segítségével. Az építkezés 
jól halad, a pinceszint tel-

jesen elkészült, ahogyan a 
földszinti terület nagy része 
is. De azért még sok munka 
van hátra.

– A szerkezetépítés nagy-
jából 70-80 százaléka már 
elkészült – magyarázta az 
ügyvezető. – A gerendák be-
emelése után tovább építjük 
a létesítményt, február végé-
re tervezzük beemelni az 52 
méteres fesztávú hossztar-
tókat, amelyek a tetőszerke-
zetet fogják tartani.

A téli időszakban is foly-
tatják a vasszerelési mun-
kákat, viszont ha esetleg 
extrém hideg és havazás 
lesz, betonozni már nem 
tudnak. A tervek szerint 
2020 nyarán kezdhetik 
meg a műszaki átadás-át-
vétel folyamatát. Ezt egy 
hosszabb használatba vé-
teli eljárás követi majd, 
mielőtt az új uszoda tény-
legesen megnyitja kapuit a 
nagyközönség előtt.

A kismedencék feletti, 22 méteres áthidaló födémgerendákat emelik be ezekben a hetekben. Fotó: Szabó Luca

A Gyík utcában már a termálkút fúrásánál járnak a szakemberek. Fotó: Szabó Luca

Vélemény



 2020. január 4., szombat

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) korm.-rendelet
41. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

közzé teszi
a Szeged, Kossuth Lajos sgt. – Rókusi krt. – Körtöltés u. – 

Makkoserdő sor – Jakab Lajos u. – Berlini krt.
által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz 

módosításának tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

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

36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehesse-

nek a lakossági fórumon szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező 
adatlap kitöltésével papíralapon postai úton / személyesen a városi 

főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő eljuttatásával / elektronikus 
úton, a lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail-címre megküldve a lakossági 

fórumtól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2020. január 23-ig.

A közzététel ideje: 2020. január 7-étől 2020. január 21-éig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged 

város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

A lakossági fórum ideje:
2020. január 15. (szerda) 17 óra

Helyszín: 
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem

(Szeged, Széchenyi tér 10.)

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy dr. Sarkadi Csil-

la (67-es számú háziorvosi körzet) a Szeged, Csanádi u. 
34/A helyett 2019. december 1. napjától a Szeged, 

Szolgáltató sor 1. szám alatt biztosítja a háziorvosi 

ellátást. (Rendelési idő: H: 7.30–12.00, K: 9.30–14.00, Sz: 
7.30–12.00, Cs: 9.30–14.00, P: 7.30–12.00, tel.: 62/434-125)

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy dr. Náfrádi Er-

zsébet (66-os számú háziorvosi körzet) a Szeged, Csanádi 
u. 34/A helyett 2020. január 1. napjától a Szeged, Ko-

rondi u. 5. szám alatt biztosítja a háziorvosi ellátást. 

(Rendelési idő H, Sz: 12.30–17.00, K, Cs, P: 8.00–12.30)

Dr. Botka László
polgármester
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Bali Ferenc Lajos 
90 éves

Feri bácsi 1929. decem-
ber 26-án született Sze-
geden. Édesapjától ko-

vácsmesterséget tanult, és 
ebben a szakmában kez-
dett dolgozni. Később leé-
rettségizett, majd elvégezte 
a gépipari technikumot. Kez-
detben egy kovácsműhely 
vezetőjeként tevékenykedett, 
majd folytatta tanulmányait, 
és 25 évig a Szegedi Város-
gazdálkodási Vállalatnál dol-

gozott, onnan is vonult nyug-
díjba. Egy fia és egy lánya, öt 
unokája és négy dédunoká-
ja van. Jelenleg egyedül él, 
és aktívan figyeli a világ ese-
ményeit. Családtagjai gon-
doskodnak róla, körülveszik 
szeretettel, és mindennap 
látogatják. A szegedi önkor-
mányzat és a miniszterelnök 
nevében a humán közszol-
gáltatási iroda munkatársa 
köszöntötte Feri bácsit.

Az ünnepeltet Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási 
iroda munkatársa köszöntötte. Fotó: Szabó Luca

A szeretet nem ismer határokat
Háromszázötven szegedi óvodás és iskolás kapott ajándékot

A városházi karácsonyon 350 óvodást és iskolást lepett meg ajándékokkal az önkor-
mányzat és több partnere. A gyerekeknek a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei muzsikáltak és a Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai adtak mű-
sort. Fotó: Szabó Luca

összesen 350 szegedi óvo-
dást és kisdiákot hívott meg 
az önkormányzat és több 
partnere az ünnepségre. A 
rászoruló gyerekeknek ez-
úttal is értékes ajándékok-
kal és színvonalas műsorral 
kedveskedtek a szervezők, 
akik 1993 óta minden évben 
megrendezik a városházi ka-
rácsonyt.

Hogy a szeretet nem is-
mer határokat, azt a toledói 
karácsony bizonyította. Hu-
szonnyolcadik alkalommal 
érkezett ajándék Szeged hét 
és félezer kilométerre fekvő, 
amerikai testvérvárosának 
köszönhetően. Idén negy-
venhárom szegedi, valamint 
húsz algyői és húsz bordányi 
kisgyermek kapott személyre 
szabott csomagot 10 ezer fo-
rint értékben.

A szegedi nyugdíjasok az 
IH Rendezvényközpontban 
ünnepeltek, idén tizenegyed-
szer gyűltek össze, nagyjából 
félezren. Boros Gyula idősügyi 
referens a szeged.hu-nak 
elmondta, szám szerint 94 
programra várták 2019-ben 
az időseket, köztük táncos, 
sportos és kulturális rendez-
vényekre is. A karácsonyi 
gálán a Szegedi Nemzeti Ci-
gányzenekar lépett fel Báder 
Béla vezetésével. A népszerű 
zeneszámokat Huszák Zsó-
ka, Tolnai András, Smidéliusz 
Éva és Kurina Terhes Irén nó-
taénekesek adták elő, majd 
a Dankó Pista Nótakórus 
Nyugdíjas Egyesület zárta az 
estét hagyományos karácso-
nyi dalokkal.

Ünnepi gyertyagyújtással 
és ajándékozással teltek 
az advent utolsó hetei a 
városházán és a különböző 
városrészekben.

A város Dóm téri adven-
ti koszorúján a negye-
dik gyertyát Szécsé-

nyi Rózsa gazdasági alpol-
gármester és Joób István, 
a Hit Gyülekezetének lelké-
sze gyújtotta meg. Az alpol-
gármester az elcsendese-
dés fontosságára hívta fel a 
figyelmet, és arra, hogy lel-

künk és kapcsolataink tisz-
tán tartására is használjuk 
fel az ünnep napjait. A lel-
kész hozzátette, nem áll kor-
látlanul rendelkezésünkre az 
idő. Még ha fiatalon úgy gon-
doljuk is, mindenre jut belő-
le, hamar rájövünk, hogy ez 
nem így van. Ettől válik egyre 
értékesebbé.

Szeged amerikai testvérvárosának, Toledónak a jóvoltából 43 gyerek kapott személyre 
szabott ajándékokat. A ruhanemű, a játékok és az édességek mellett a csomagokban 
zászlók is lapultak. Fotó: Szabó Luca

A szőregi Rózsák terén 
Szabó Sándor országgyűlési, 
Avramov András önkormány-
zati képviselő, valamint a 
városrész plébánosa, Nagy 
Róbert atya gyújtotta meg 
a szeretet gyertyáját. Az Ad-
vent angyala akcióban négy 
gyerek, Zsófia, Adrienn, Ra-
móna és Gergő álmait váltot-
ták valóra helyi vállalkozók 
édességekkel, játékokkal, 
iskolaszerekkel.

A petőfitelepiek hagyo-
mányos karácsonyi lámpás 
felvonulását József és ló-
háton Mária vezette a Gá-
bor Áron utcai óvodától. A 

templomban énekkel, a mű-
velődési házban teával és 
forralt borral várták a menet 
résztvevőit. Műsorral a Pe-
tőfi-iskola tanulói készültek, 
és sor került adományok át-
adására is. Szénási Róbert 
önkormányzati képviselő 
azt hangsúlyozta, szánjunk 
időt az ünnepek alatt, hogy 
végiggondoljuk a mögöttünk 
álló esztendőt, és gyűjtsünk 
erőt az elkövetkezendő fel-
adatokhoz.

A hagyományoknak meg- 
felelően a városháza is ka-
rácsonyi hangulatba burko-
lózott. Idén két turnusban A szegedi nyugdíja-

sok az IH Rendez-
vényközpontban ün- 
nepeltek, idén tizen-
egyedszer gyűltek 
össze, nagyjából fél- 
ezren. Boros Gyula 
idősügyi referens a 
szeged.hu-nak el-
mondta, szám sze-
rint 94 programra 
várták 2019-ben 
az időseket, köztük 
táncos, sportos és 
kulturális rendezvé-
nyekre is.



2020. január 4., szombat 5Aktuális

Megtisztítják a parkolókat  
a roncsautóktól

Évek óta országos problé-
ma, mit lehet tenni a rend-
számos, de lejárt műszaki 
engedélyű, illetve a rend-
szám nélkül parkoló autók-
kal. Ezt a gondot oldja meg 
az önkormányzat új rende-
lete.

Eddig nem lehetett el-
szállítani vagy büntetni 
azokat az autótulajdo-

nosokat, akik a közterületet 
lényegében roncstemetőnek 
használták. A szegedi köz-
terület-felügyelet felmérése 
alapján a városban közel fél- 
ezer ilyen gépjármű nehezí-
ti a parkolást, ugyanakkor 
a környezetszennyezés és 
az esztétikai szempontok is 
nyomós érveket szolgáltat-
nak arra, hogy megoldást ta-
láljanak erre a problémára. 
Hiába vannak lakossági be-
jelentések, eddig jogszabály 
hiányában a felügyelet nem 
tehetett semmit.

Az önkormányzat új ren-
deletét fogadta a legnagyobb 
egyetértés a decemberi köz-
gyűlésben. Kothencz János, 
Tarján egyik képviselője egy 
lepukkant és évekig ide-oda 

pakolgatott sárga Polski ese-
tével támasztotta alá az in-
tézkedés fontossága mellet-
ti érvelését. A másik tarjáni 
képviselő, Mészáros Tamás 
is jelezte, mennyire sürgető, 
hogy felszabaduljanak azok 
a parkolóhelyek, amelyeket 
takarítani és szükség esetén 
a síkosságtól mentesíteni 
lehet. Csak az ő körzetében 
legalább 25 olyan autót szá-
moltak össze a legutóbbi 
bejáráskor, amelyik évek óta 
nem mozdul a „helyéről”.

A januártól érvényes, új 

rendelet a közterületen el-
hagyott, használaton kívüli 
autókat érinti. A közterü-
let-felügyelet először figyel-
meztetést helyez el az au-
tón: ha nem távolítják el tíz 
napon belül a közterületről 
a feltételezett tulajdonosok, 
azt a felügyelet teszi meg. 
Erről közigazgatási eljárás-
ban is értesítik a feltétele-
zett tulajdonosokat, tehát 
van rá mód, hogy maga a 
tulajdonos gondoskodjon a 
„roncsautó” elszállításáról, 
megfelelő tárolásáról.

Szelektív kukákat szereltek fel

Tizenkét szelektív hulla-
dékgyűjtőt helyezett ki 
a Szegedi Hulladékgaz-

dálkodási Nkft. A kék edénye-
ket a Brüsszeli körút és a Ró-
kusi körút közötti szakaszon 
a volt Diófa vendéglő környé-
kére, valamint a Makkoserdő 
sor és a Csongrádi sugárút 
kereszteződésénél lévő busz-
megállókba tették ki. Az ön-
kormányzati cég kéri: üveget 
és kommunális hulladékot 
ezután se dobjon senki a sze-
lektív kukákba! Üveget főleg 
azért ne, mert a sándorfalvi 
úti hulladékválogatóban kéz-
zel is dolgoznak, és az üveg 
balesetet okozhat. Az új kukákba fém-, műanyag és papírhulladékot várnak

6336 fa életét mentették meg 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. papírgyűjtési akció-
jában az óvodák és az iskolák tavaly tavasszal 465 tonna, 
ősszel 528 tonna papírt adtak le, írta meg a szeged.hu.

Szócsata követte  
az ünnepi műsort 

Közgyűlés: Hosszabb lesz a 67-es és a 67Y-os busz útvonala

A karácsonyi hangulat csak 
az első negyedórát jelle-
mezte, majd átvette helyét 
a politikai szócsata. A de-
cemberi közgyűlés legfon-
tosabb döntései:

• Az új rendelet szerint az el-
hagyott, használaton kívüli au-
tókat a közterület-felügyelet 
elszállíttathatja. (Erről bőveb-
ben a Megtisztítják a parko-
lókat a roncsautóktól című 
írásunkban olvashatnak.)

• Két év után változnak 

a menzadíjak: márciustól 7 
százalékkal emelkednek az 
árak az alapanyagok árának 
növekedése és a minimál-
bér-emelkedés miatt, a szol-
gáltató által kért 11,3 száza-
lék helyett.
• 1999 után 2020-tól öt év 
alatt emelkednek a közterü-
let-foglalási tarifák. 2024-
ben érnek arra a szintre, 
amelyen más nagyvárosoké 
jelenleg van.
• Januártól hosszabb lesz a 
67-es és a 67Y-os busz vo-

nala: Sziksóstót köti össze 
Szőreggel.
• Szigorú feltételekkel érté-
kesítésre jelölte ki a közgyű-
lés a Széchenyi tér 13. (egy-
kori Botond, majd Anyám 
tyúkjai étterem) nagy árvíz 
előtt épületét.
• Szakember hiányában 
megszűnik az Acél utcai 
gyermekorvosi körzet, a ko-
rábban ide járók a nemrég 
felújított Budapesti körúti 
rendelőben kapnak ellá- 
tást.

Hat kategóriában jutalmazták a papírgyűjtés legjobbjait. 
Fotó: Szabó Luca

A múlt év utolsó közgyűlésére a Béke utcai iskolások karácsonyi műsora vitt ünnepi 
hangulatot. Fotó: Iványi Aurél

A szeptemberi akció-
ra minden eddiginél 
több, összesen 73 

megyei intézmény, 36 óvo-
da és 37 iskola nevezett. Az 
esemény 15 ezer iskolást 

és óvodást mozgatott meg. 
Egy tonna papír újrahaszno-
sításával 12 fa életét lehet 
megmenteni. Az ősszel ösz-
szegyűjtött 528 tonna papír-
ral 6336 fát mentettek meg 
a kivágástól a gyerekek.

A versenyen induló intéz-
ményeket a gyerekek létszá-
ma alapján hat kategóriában 
jutalmazták az év végén.

Az iskolák közül az I. 
kategóriában győzött a Karo-
lina általános iskola és gim-
názium, a II. kategóriában 
a szatymazi Szent István 
Katolikus Általános Iskola, a 
III. kategóriában a Csengelei 
Általános Iskola.

Az óvodák közül az I. 
kategória győztese az Építő 
utcai óvoda lett, a II. kategó-
riáé a Negyvennyolcas utcai 
óvoda, a III. kategóriáé pedig 
a ferencszállási óvoda.

Hamarosan elszállíthatja a „sárga pók” az ilyen autókat. 
Képünk illusztráció
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JANUÁR

SZAKSZERVEZETEK, ELLENZÉKI PÁRTOK ÉS CIVILEK 
SZERVEZÉSÉBEN KÖZEL KÉTEZREN TÜNTETTEK A 
KORMÁNY ELLEN JANUÁR 3-ÁN A VÉDJÜK MEG SZE-
GEDET! CÍMMEL MEGHIRDETETT DEMONSTRÁCIÓN. A 
résztvevők a Dugonics térről a megyei kormányhivatal Rá-
kóczi téri épülete elé vonultak. 
– Talán az utolsó bástya vagyunk az országban, ahol még 
tudják, mit jelent a szabadság és a demokrácia. Büszke va-
gyok Szegedre – mondta beszédében Szabó Sándor szocia-
lista országgyűlési képviselő. – Botka László elsőnek hirde-
tett bojkottot a rabszolgatörvény ellen, amelyhez egyre több 
település csatlakozik. Nem lehet tovább tűrni! Legyen 2019 

az ellenállás, a lázadás éve. Együtt, közös erővel képesek 
vagyunk megállítani a kormányt! 
A SZEGED KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT VETTE ÁT MADERSPA-
CH KATALIN BIOLÓGUS KUTATÓ, JARABEKNÉ TREPLÁN 
MARIANN KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER, KOCZKA 
FERENC KARMESTER A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN. 
Kölcsey-érmet kapott Kecskés György kürtművész, Tóth 
György szerkesztő, Gömöri Krisztián színművész, Tamás 
Ildikó néptáncpedagógus, Pappné Zánthó Rita nyugalma-

zott köztisztviselő, Móczárné Gila Gabriella közművelődési 
szakember, Németh Anikó, az SZTE Füvészkert igazgatója, 
Kosztolányi József tanár, Elisabeth Heumann vállalkozó, va-
lamint a Gyékényből Szőtt Egyesület. – Mi hiszünk a kultúra 
szabadságában – mondta ünnepi beszédében Botka László 
polgármester. 
– Nem osztjuk a kultúrát jó és rossz kultúrára, nemzetire és 
nemzetietlenre, bal- és jobboldalira. Mi tudjuk, hogy a kultú-
ra valódi halála a cenzúra, vagyis ha a politika beleszól. 
SZEGED NEM FOG LEMONDANI 300 ÉVES SZABADSÁ-
GÁRÓL, HANGSÚLYOZTA BOTKA LÁSZLÓ A KÖZÉLETI 
KÁVÉHÁZ ÉVADNYITÓ ESTJÉN. A polgármester ezt azzal 
kapcsolatban mondta, hogy Szeged 2019-ben ünnepelte 
szabad királyi várossá válásának 300. évfordulóját. Szerinte 

az ünnep azt jelenti, hogy a szegediek háromszáz éve önál-
lóan, szabadon dönthetnek ügyeikben. 
– 2019-ben sem lesz senkinek építkezési hiánya Szegeden 
– hangsúlyozta a polgármester. – Teljesen megújul a Belvá-
rosi Mozi és a Móra Ferenc Múzeum, valamint fejlesztjük a 
partfürdőt is, és elkezdjük előkészíteni a következő évtize-
det. Szeged azért is olyan sikeres, mert mindig vannak az 
asztalfiókban olyan projektek, amelyeket azonnal be tudunk 
nyújtani az Európai Uniónak. 

 
FEBRUÁR

ÚJ ORVOSI RENDELŐ SZÜLETIK A GÁSPÁR ZOLTÁN 
UTCÁBAN. A bontás elkezdődött, csak a tartófalak marad-
nak meg. Az önkormányzat 300 millió forint vissza nem té-
rítendő uniós támogatásból és 259 millió forint városi ön-
részt vállalva építteti meg az új és korszerű orvosi rendelőt.
TÜNDÉRKERT A PANELRENGETEGBEN. Pingvintánccal 
ünnepelték a gyerekek a megszépült Tünde téri óvoda át-
adását. 330 millió forint uniós és önkormányzati forrásból 
kívül és belül is teljesen megfiatalodott a 45 éves épület. 

NYUGDÍJBA VONUL MÓZES ERVIN. A címzetes főjegyző 
már két éve megállapodott Botka László polgármesterrel 
abban, hogy amikor betölti a 65. életévét, nyugdíjba vonul. 
Szeged főjegyzőjének ugyanis a rá vonatkozó és irányadó 
nyugdíjkorhatár szerint – amely 
hatvanhárom és fél év – már 2017 
őszén lehetősége lett volna erre. 
Mózes Ervin 2019. február 9-én 
ünnepelte a 65. születésnapját, és 
március elsején nyugdíjba megy, 
de adatelemző és -értékelő felada-
tokban napi négy órában továbbra 
is segíti a hivatal a munkáját, amíg 
erre a polgármester igényt tart. 
MÁR 500 MUNKAHELYET TEREMTETT A BP, ÉS TOVÁBB 
BŐVÍTHETI LÉTSZÁMÁT. Másfél éve nyílt meg Szegeden a 
világcég, a BP új szolgáltató központja, ahol jelenleg már kö-
zel 500-an dolgoznak. Knezevics Viktor, a szegedi központ 
igazgatója elmondta, nagyon jó az együttműködésük a vá-
rossal, az egyetemmel és a helyi cégekkel.

MÁRCIUS

TÖBB EZREN AZ ÁRVÍZI MEGEMLÉKEZÉSEN. Az 1879-
es szegedi nagy árvíz 140. évfordulóján több ezren sétáltak 
együtt a rakparton, ahol hajók és kajakosok kísérték a részt-
vevőket. Botka László polgármester ünnepi köszöntőjében 

elmondta, az árvíz sújtotta Szeged az európai szolidaritás 
köveiből épült újjá. Innen is eredeztethető a város szilárd el-
köteleződése Európa iránt, amely az idő múlásával csak még 
erősebbé vált. 
– Mi nem harcolunk Európa ellen, hanem életre szóló szövet-
séget kötöttünk vele – hangsúlyozta a polgármester. 
FOLYTATJA AZ ÖNKORMÁNYZAT A SZENTHÁROM-
SÁG UTCAI FASOR RENDBETÉTELÉT. A város 2014-ben 
határozta el, hogy több ütemben, öt év alatt helyreállítja a 
vadgesztenyefasort. A faültetésen túl zöldsávokat alakít ki 
a környezetgazdálkodás, hogy a gesztenyesor vízhez és le-
vegőhöz jusson.
INFORMÁCIÓS PONT NYÍLT TARJÁNBAN. A József Attila 
sugárút 132. szám alatti közösségi teret Makkosháza, Tarján 
és az Északi városrész lakói is használhatják. Várják a civil 
szervezetek, a klubok, a nyugdíjascsoportok jelentkezését a 
közeli városrészekből.
A MÁRCIUSI IFJAK SZABADSÁGOT, EGYENLŐSÉGET ÉS 
TESTVÉRISÉGET HIRDETTEK. SZEGED VÁROSA AZÓTA 
IS E HÁRMAS TALAPZATON ÁLL. Ezt mondta Botka László 
március 15-én a Klauzál téren ünnepi beszédében. Szeged 
polgármestere a tizenkét pontot aktualizálva követelt sza-
bad sajtót, felelős minisztériumot, törvény előtti egyenlősé-
get és az úrbéri viszonyok megszüntetését. Az uniót követelő 
pontnál azt hangsúlyozta: 
– Magyarország szövetségese Brüsszel, és nem Moszkva. 
Hazánk jövője Európában van, nem pedig a keleti diktatúrák 
társaságában. Nekünk az a feladatunk, hogy megőrizzük és 
megvédjük büszke, szabad és európai városunkat. 

ÁTADTÁK A MEGÚJULT ÚJ-
SZEGEDI LIGETET, AMELY-
NEK AVATÓÜNNEPSÉGÉN 
FUTÓVERSENYT RENDEZ-
TEK. Szeged legrégebbi park-
ját egymilliárd forintból, uniós 
támogatással újította fel a vá-
ros. Két futópályát alakítottak 
ki, fitneszparkot és játszóteret 
építettek, és arra is figyeltek, 
hogy a város tüdejéül szolgáló 
terület a korábbinál is zöldebb 
legyen. 
BABÁK ÉS MAMÁK. Egy korábbi tűzoltószertárból 35 millió 
forintos költséggel alakíttatta ki az önkormányzat a tápéi vé-
dőnők új otthonát, ahol korszerű körülmények között fogad-
ják a babákat és a mamákat.
SZEGEDI TEHETSÉGEK. Balázs-Piri Soma, Csikós András, 
Csupor Albert és Weisz Máté kapta a Szeged Ifjú Tehetsé-
ge, tanáraik, Schultz János, Sóti Szobonya Emőke, Szélpálné 
Szőrfi Edit és Szemenyei Béla pedig a Szeged Ifjú Tehetsé-
géért díjat.

Mi történt Szegeden 2019-ben? Nyugdíjba vonult Mózes 
Ervin címzetes főjegyző, több ezren sétáltak együtt a rak-
parton a nagy árvíz 140. évfordulóján, átadták a megújult 
újszegedi ligetet, kupagyőztes lett a MOL-Pick Szeged, 
bővítették a szociális támogatások körét, Wollemann Má-
riát választották Szeged új díszpolgárának, több százezren 
fordultak meg a Szeged napjához kapcsolódó rendezvény-
sorozaton, fehér oroszlán született a vadasparkban. Visz-
szatekintőnk első része.
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ÁPRILIS

KUPAGYŐZTES A SZEGED! Elképesztő izgalmakat hozott a 
férfi kézilabda Magyar Kupa fináléja a két ősi rivális, a MOL-
Pick Szeged és a címvédő Telekom Veszprém között Deb-
recenben. A 17–10-es félidei Pick-vezetés után egy gólt si-

került megőrizni az előnyből, így 28–27-re nyert a Szeged, 
amely 2008 után hódította el újra a Magyar Kupát. Az ün-
neplés nem ért véget Debrecenben, ugyanis késő éjjel a csa-
pat tagjai együtt ünnepeltek a szurkolókkal a Széchenyi té-
ren.
KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT A TARJÁNI ÉS A WEÖRES-IS-
KOLA. A felújítással 21. századi körülményeket igyekeztek 
teremteni az intézményekben folyó, hagyományosan magas 

színvonalú munkához. Mindkét iskola épülete iparosított 
technológiával készült. A munkálatokra 482, illetve 450 
millió forintot fordítottak, ebből kicserélték a nyílászárókat, 
szigetelték a homlokzatot, korszerűsítették a fűtési, az elekt-
romos és a világítási rendszereket, s napelemeket helyeztek 
a tetőre. Botka László polgármester az átadóünnepségen 
kiemelte: a korszerűsítés egyik célja az volt, hogy Szeged az 
ország legzöldebb városa lehessen. 
MARTONOSI ÉVA AZ ÚJ JEGYZŐ. Öten pályáztak az állás-
ra, akik közül a hivatal eddigi általános aljegyzőjének pályá-
zatát találták a legjobbnak.
SZEGED 10 EZER EURÓT AJÁNLOTT FEL A NOTRE-DA-
ME ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE. Az országban elsőként a szegedi 
önkormányzat 10 ezer eurót (mintegy hárommillió forintot) 
ajánlott fel az Európa egyik szimbólumának számító, a tűz 
által súlyosan megrongált párizsi Notre-Dame-székesegyház 
újjáépítésére. A város a felajánlott támogatás mellett ado-
mánygyűjtést is indított.

MÁJUS

ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON BŐVÍTI A SZOCI-
ÁLIS TÁMOGATÁSOK KÖRÉT A VÁROS. Botka László pol-

gármester május elsején a megújult újszegedi ligetben több 
száz ember előtt jelentette be, hogy minden szegedi nyugdí-
jas és általános iskolás diák fejenként 10 ezer forint támo-
gatást kap az önkormányzattól. Ezzel a két új elemmel bővíti 
tovább a város a szociális támogatások körét. A két új intéz-
kedés annak köszönhető, hogy Szeged gazdasága várakozá-
son felüli ütemben növekszik. 
MEGFIATALODOTT A TABÁN ISKOLA. Botka László polgár-
mester köszöntőjében kiemelte: az önkormányzat több mint 
300 millió forintot nyert el a korszerűsítésre, amelyet 117 mil-
lióval egészített ki. Hőszigetelést hajtottak végre a homlokza-
ton és a tetőn, felújították a fűtési és az elektromos rendszert, 
kicserélték a külső nyílászárókat, és akadálymentesítették az 
épületet.
FORGALOMBA ÁLLTAK A DAKK ÚJ MERCEDES BUSZAI 
SZEGEDEN. Ezzel a 85 járműből már 77 alacsony padlós 
és 48 klímás, a teljes járműpark átlagéletkora 7 év alá csök-
kent, így Szegednek van az egyik legfiatalabb városi buszál-
lománya az országban.
SZEGED TÖRTÉNELME A KLAUZÁL TÉREN. Négy tonna 
vasból és történelemből még sehol sem készült torta a vilá-
gon. Megnyílt a Klauzál téren az a 15 méter átmérőjű „torta”, 
amelyben a legkorszerűbb interaktív kiállításon mutatják be 
Szeged történetét.
ELHUNYT MOLNÁR AMÁLIA GYERMEKORVOS, vagy, 
ahogyan Szegeden ismerték, Málcsika, aki több ezer szegedi 
gyermeket gyógyított meg.
WOLLEMANN MÁRIA BIOKÉMIKUS A VÁROS ÚJ DÍSZ-
POLGÁRA, aki a Szeged napi díszközgyűlésen vette át a dí-
szpolgári címet. Pro Urbe díjat kapott Kondorosi Éva akadé-

mikus és Gál 
Béla, a Rad-
nóti Miklós 
g i m n á z i u m 
i g a z g a t ó j a . 
Szegedért em-
lékérmet vehe-
tett át Gellért 
Ákos, a Natur-
tex Kft. alapí-
tó-tulajdonosa, 
Varró András, 
az SZTE ÁOK 
Farmakológiai 
és Farmakote-
rápiai Intézet 
tanszékveze-
tője, Bánffi 

István, a Bánffi szikvízüzem ügyvezetője, Száz Krisztina, a 
Filharmónia szegedi irodavezetője és Czutor Zoltán zenész. 
Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékéremmel jutalmaz-
ták Carol LaBountyt, a Toledo–Szeged Bizottság alelnökét. 

TÍZ NAPIG SZEGED VOLT A VILÁG KÖZEPE. Minden ed-
diginél több programot szerveztek a város napja alkalmából, 
így ünnepelve, hogy 300 éve visszanyerte szabadságát Sze-
ged. A borfesztiválon 160 pincészet kínálta borait, a hídi vá-
sáron több mint 200 kézműves a portékáit. 
A SZEGEDIEK KÖZEL 60 SZÁZALÉKA A FIDESZ ELLEN 
SZAVAZOTT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON. 

Az MSZP–Párbeszéd, a DK és 
a Momentum hármasa együtt 
sokkal több szavazatot ka-
pott, mint a Fidesz. A szegedi-
ek egyértelműen kinyilvánítot-
ták: nem kérnek a Fideszből.
FEHÉR OROSZLÁN SZÜLE-
TETT a Szegedi Vadaspark-
ban. A nőstény kisoroszlán a 
Szonja nevet kapta. 

JÚNIUS

ÁTADTÁK MAKKOSHÁZÁN A FELÚJÍTOTT ISKOLÁT. Fél-
milliárd forintból korszerűsítették a Bonifert Domonkos Ál-
talános Iskolát.
BŐVÜLT A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT. A kerékpárút-fejlesz-
tési programban Szeged és Sándorfalva között a városhatá-
rig épült kerékpárút komfortos pihenőhellyel, de továbbépül 

a bicikliút, hogy a két település lakóit a kerékpáros munkába 
járásra és a sportos időtöltésre ösztönözze. 

ÉLHETŐBBÉ ÉS ZÖLDEBBÉ VÁLT SZEGED LEGIDŐSEBB 
LAKÓTELEPE. Odessza városrészben egymilliárd forintból 

több mint 20 ezer négyzetmétert gyepesítettek, több ezer 
cserjét és évelő növényt ültettek, öntözőhálózatot telepítet-
tek, sportpályák épültek, megújult a kispiac, valamint utakat 
és járdákat újítottak fel. 

IGAZI VÁROSRÉSZI KÖZPONT SZÜLETETT MÓRAVÁ-
ROSON. A korábban lepusztult betontenger és a kikopott 
fű helyére térköves burkolat, felújított sportpálya, kibővített 
játszótér és sokkal nagyobb zöldfelület került. Korszerűsítet-
ték a közműveket, új csapadékvíz-elvezető rendszer és víz-
vezeték-hálózat épült. 

Összeállította: Szabó C. Szilárd
Fotók: Szabó Luca, Iványi Aurél, Endrédi Lajos
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Hat nő hat – szerető figyelmével
Minden hónap utolsó vasárnapján elmondhatja egy órában búját-baját

– Január utolsó vasárnapján 
azzal a céllal ülünk be a Szé-
chenyi téri Lipóti Pékség ká-
vézójába, hogy meghallgas-
suk azokat, akiknek problé-
májuk van – mondta a nem 
mindennapi kezdeménye-
zésről Széllné Papdi Kata-
lin. – Bárki elmondhatja bú-
ját-baját nemre, fajra, korra, 
vallásra tekintet nélkül. Ha 
csak egy olyan ember jön el 
az induláskor, akinek tudunk 
segíteni, már megéri.

Mint kiderült, működik 
már ilyen segítő-beszélgető 
önkéntes csapat Győrben 
és Budapesten. A szegedi a 
harmadik az országban.

– Győrben alakult meg 
jó pár hónappal ezelőtt az 
első csapat, amelyről a Nők 
Lapjában olvastam – mesél-
te Katalin. – Nekik a Face-
bookon Beszélgessünk! Te 
beszélsz, én figyelek! néven 

van oldaluk. Felvettük velük 
a kapcsolatot, és nagyon 
örültek, hogy Szegeden is el-
indítjuk a vasárnapi beszél-
getéseket.

Győrben nyolcan voltak a 
kezdetekkor, de folyamato-
san nő a beszélgetni vágyók 
és a csapattagok száma, 
mondta egy interjújában az 
egyik győri alapító, Goschler 
Mónika.

– Jelenleg hatan vagyunk 
a szegedi csapatban, hat nő 
– vette át a szót Tóth Ildikó. – 
Van közöttünk jogász, infor-
matikus és tanár. Mindenki 
rendelkezik mentálhigiénés 
tapasztalattal, 
gyakorlattal , 
többen ilyen 
végzettséggel 
is.

Az önkén-
tes segítők 
idejüket, figyel-
müket és feltétel nélküli el-
fogadásukat adják – ingyen. 
Mert semmibe se kerül, ha 
valaki beszélgetni szeretne 
velük. Egy óra jut egy em-
berre minden hónap utolsó 
vasárnapján délután egy és 
négy óra között a kávézó-
ban.

Ildikó és Katalin állítja, 
óriási ereje van annak, ha 
valaki osztatlan figyelmet 
kap, főleg mostanság, ami-
kor úgy figyelünk a másikra, 
hogy közben nyomkodjuk a 
telefonunkat vagy kapcsol-
gatjuk a távirányítót. Úgy 
vélik, sok problémájuk van 
az embereknek, sokan ma-
gányosak, nem tudják kivel 
megbeszélni a gondjaikat.

Gyakran a hozzánk legkö-
zelebb állóknak sem merünk 
mindent elmondani, mert fé-
lünk attól, mit fognak rólunk 
gondolni. Vagy az állandó 

megfelelési kényszerben 
nem mondunk el dolgokat, 
nem mondjuk el őszintén 
a véleményünket, hanem 
inkább magunkban tartjuk, 
mindez azonban csak gyű-
lik-gyűlik.

– Az első lépés, hogy 
merjék elmondani az em-
berek a problémáikat, akár 
munkahelyi, családi, pár-
kapcsolati válságról, szü-
lő-gyermek konfliktusról 

vagy gyász-
feldolgozás-
ról van szó 
– hangsú-
lyozta Tóth 
Ildikó. – Mi 
egy órá-
ban csak 

a beszélgetőpartnerünkre 
figyelünk. Sok ember már 
attól megkönnyebbül, ha 
elmondhatja valakinek a 

búját-baját. Az embereknek 
igényük van a szerető figye-
lemre, a figyelő szeretet-
re. Mondják, a jó hallgatás 
gyógyítani képes. Mi nem 
ítélkezünk, nem adunk ta-
nácsot, nem alkalmazunk 
terápiát, hanem a tükrözés 
technikájával, vagyis kérdé-
sekkel vezetjük rá a beszél-
getőpartnerünket, hogyan 
tud a helyzetén változtatni. 
Lehet, hogy három olyan 

dolgot kérdezünk, amit 
eddig még senki sem kér-
dezett az illetőtől, és talán 
ennek segítségével találja 
meg a megoldást.

– Lehet, a felismeréshez 
kell a beszélgetés, hogy az-
tán valaki bátran lépjen és 
felkeressen egy szakembert 
a problémájával – mondta 
Széllné Papdi Katalin.

Szabó C. Szilárd

Velük lehet beszélgetni minden hónap utolsó vasárnapján a Széchenyi téri Lipóti Pékség kávézójában. Balról jobbra: Biczókné Gyulai Rozália, Szalai Tünde, Ludman Anikó,  
Tóth Ildikó, Széllné Papdi Katalin és Pónyai Réka. Fotók: Szabó Luca

Az első beszélgetés
Az első beszélgetés időpontja: január 26., vasárnap 
13–16 óra között. A helyszín: a Széchenyi téri Lipóti 
Pékség kávézója. A beszélgetések alapja a titoktartás. 
Az anonimitás is garantált. Az önkéntes segítők soha 
senkinek nem adnak ki információt arról, kivel beszél-
gettek és mi hangzott el a beszélgetésen. Előzetesen 
a Beszélgessünk Szegeden! Facebook-oldalon lehet 
bejelentkezni a beszélgetésekre, de a helyszínen is fo-
gadják az érdeklődőket, ha van hely.

Meghallgatlak… Párizsban
Sok évvel ezelőtt egy idős francia nő arról volt neveze-
tes Párizsban, hogy rendszeresen kiült a Bois de Bou-
logne, Párizs legnagyobb parkjának egyik padjára, ott 
maga mellé tett egy méretes táblát, amin az állt: Meg-
hallgatlak! És a padja előtt hosszú sorok kígyóztak. Pe-
dig nem adott tanácsot, csak szeretettel, figyelemmel 
hallgatta a hozzá fordulókat.

Az állandó meg-
felelési kényszer-
ben nem mond-
juk el őszintén a 
véleményünket.

Széllné Papdi Katalin: Ha 
csak egy ember jön el a ja-
nuár 26-i induláskor, akinek 
tudunk segíteni, már megéri

Garantált a titoktartás és az anonimitás. Tóth Ildikó elmondta, senkinek nem adnak ki 
információt arról, kivel beszélgettek és mi hangzott el a beszélgetésen

Hat szegedi nő úgy döntött, minden hónap utolsó vasár-
napján meghallgatja egy kávézóban azokat, akiknek va-
lamilyen problémájuk van, szerelmi csalódásuk, munka-
helyi, családi konfliktusuk, feldolgozhatatlan bánatuk, 
mert elvesztették életük támaszát. Bármiről mesélhet 
nekik idős és fiatal, nő és férfi egy órában. A hat szegedi 
nő nem ad tanácsot, csak szerető figyelmet.
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Tisztelt Olvasóink!

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

Aktuális

Béke utcai iskola:  
a 8. b ötvenéves találkozója

Beért Kiss Ernő mun-
kája, aki megszer-
vezte az 50 éves osz-

tálytalálkozót. A 25 éves 
találkozót az azóta már el-
hunyt Szénási Feri hozta 
össze, egyedül. Kiss Ernő – 
aki hosszú évtizedekig volt 
a Bálint Sándor Művelődé-
si Ház igazgatója – megle-
pett bennünket: ilyen pilla-
natok nem sokszor adód-
nak az ember életében. Ám 
ez a pillanat felrázott ben-
nünket a hétköznapi teen-
dők, a fáradtság lusta vilá-
gából. Mindenki arcán lát-
ható volt a boldogság, az 
öröm. Csak úgy röpködtek 
a kérdések, érkeztek a vá-
laszok, a lelkünk szárnyalt, 
öleltük egymást. Megöre-
gedtünk. Nemcsak mi, ha-
nem iskolánk is megválto-
zott. Átalakult, szebb lett. 
A zeneteremben foglaltuk 
el 50 évvel ezelőtt elha-

gyott helyeinket. Kiss Ernő 
megnyitóbeszédében felso-
rolta elhunyt osztálytársa-
inkat. Felállva fejet hajtot-
tunk előttük, s elmondtunk 
egy imát a lelkükért. Sajnos 

egykori, 29 fős osztályunk-
ból nyolcan már eltávoztak 
az élők sorából, hat osztály-
társunk elérhetőségét pe-
dig nem tudtuk kinyomoz-
ni, végül csak tizenegyen 
vettünk részt a találkozón. 
Változatos pályákon dol-
goztunk az elmúlt évtize-
dekben: Thuránszky Tamás 
mezőgazdász, Kiss Ernő 
népművelő, Pádi Gábor vil-
lamosmérnök, Oláh István 
László újságíró, tanár, Has-
ka Péter az érettségit kö-

vetően taxis lett, Herczeg 
Gyuri főelőadóként ment 
nyugdíjba, Márkus Laci mű-
szaki vezetőként, Szabó Ist-
ván több szakmával a zse-
bében jelenleg nyugdíjas-
ként dolgozik üzemeltetési 
vezetőként, s hétvégenként 
rendezvényeken zenél, éne-
kel, Kádár Béla kereskedő, 
Dobi István hivatásos gép-
kocsivezető, Szikula László 
esztergályos, nyugdíjasként 
zenével, énekléssel foglal-
kozik. Az iskolából az újsze-
gedi temetőbe mentünk, 
megkoszorúztuk egykori 
osztályfőnökünk, Táboro-
si István tanár úr sírját. Ezt 
követően egy újszegedi ét-
teremben foglaltunk helyet, 
megebédeltünk, és folytat-
tuk az emlékek felidézését. 
Úgy váltunk el, hogy egy év 
múlva újra találkozunk!

Oláh István László

Szép, színes

Édesapa nem volt bőbe-
szédű. Bár olvasottsá-
ga révén sok témakör-

ben – történelem, földrajz, 
képzőművészet –, de legin-
kább szakterületén, az orvo-
si ismeretekben volt igen tá-
jékozott, a beszélgetések-
be csak akkor kapcsolódott 
bele, ha valamire rákérdez-
tek tőle.

Betegeinek közérthetően 
és röviden összefoglalva adta 
a jó tanácsokat. Gyermekeit 
okosan, egyértelműen fegyel-
mezte. Halk szavú, nyugodt, 
őszinte ember volt. A család 
egy kelet-németországi útról 
tért haza.

A gyerekek kívánságára 
egy Commodore 64-es típu-

sú számítógépet vásároltunk, 
és hozzá egy tévét, hogy a 
kijelzéshez legyen külön ké-
pernyő. Úgy tudtuk, hogy a 
határon, a vámnál vámtétel 
nélkül áthozhatjuk a számító-
gépet és a monitort. Amikor 
rákérdeztek a vámosok, hogy 
mit vásároltunk, a gyerekek 
boldogan mondták, számító-
gépet és hozzá monitort.

Éppen tovább léphettünk 
volna, amikor édesapa rövi-
den megjegyezte, szép, szí-
nes. Ekkor a vámosok kérték, 
mutassuk meg a tévét.

A készülék kis képernyő-
jű, új márkatípusú, de a fő 
baj az volt, hogy színes. A 
számítógéphez csak feke-
te-fehér monitor tartozhatott. 

Mivel ez a márka hazánkban 
ismeretlen volt, óriási vámot 
szabtak ki rá. Több szakértői 
véleményt kellett a kérvény-
hez csatolni, mire azt figye-
lembe véve, csökkentették a 
fizetendő árat.

Még a két kimondott szó 
is „sok” volt!

Dr. Berecz Árpádné

Fiatalít az öregedő Orbán

A hatos számú kórte-
rem lakója, akarom 
mondani, az ötös szá-

mú párttagkönyv tulajdono-
sa miket mondana, hogyan 
köszörülné a nyelvét, ha, 
mondjuk, a korábbi szocialis-
ta kormányok neveztek vol-
na ki egy 22 éves embert he-
lyettes államtitkárnak? Em- 
lékezetes, mindennek minő-
sítette a kecskeméti diák-
lányt, a fideszes média pedig 
még a szoknyája alá is bele-
sett. Fizetheti is a kormány-
média a megítélt pénzbün-
tetést.

Amikor Orbán Viktor még 
fiatal volt, s emlékezett jogi 
tanulmányaira, barátját, az 
ugyancsak mosdatlan szájú 
szoknyabolondot nem volt 
hajlandó, csak akkor kine-

vezni sportminiszternek, 
amikor végre megszerezte 
diplomáját.

Fiatalít az öregedő Or-
bán. Fiatal nőkkel kezdi kö-
rülvenni magát. Varga Judit 
igazságügyi miniszter 39 
éves, csinos, értelmes, van 
diplomája. Bártfai-Mager 
Andrea, a nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter 1967-ben 
született, csinos, értelmes, 
van diplomája, 2019-ben őt 
választotta a Forbes a legbe-
folyásosabb magyar nőnek a 
közélet kategóriában. Novák 
Katalin 42 éves, a családpo-
litika nagymestere, több dip-
lomával, három gyermekkel. 
De a legfiatalabb magyar su-
perwomen, Rácz Zsófia még 
csak 22 éves, egyetemista, 

de már államtitkár-helyet-
tes. Persze, hogy módosít-
ják érette a jogszabályokat! 
Ő lett az ifjúságpolitikáért 
és esélyteremtésért felelős 
helyettes államtitkár. Rácz 
Zsófia teljesen tapasztalat-
lan e területen, a diplomáját 
sem szerezte még meg, de 
a fideszes narratívát már 
tavasszal is minden héten 
hibátlanul felmondta a Hír 
TV-ben. A sorosista-mig-
ráncspárti ENSZ-szervezet- 
nél gyakornokoskodott, ál-
mából felébresztve is tud 
elítélően nyilatkozni a nem 
fideszes médiáról.

Jézusom! Engem is el fog 
ítélni, ha egyáltalán olvas új-
ságot!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Átverik-e a nyugdíjasokat?

Sajnos igen, mert a 
legtöbb idős ember 
2020-ban is rosszul 

jár, de lenyeli, hogy a kor-
mány minden normális elő-
rejelzés ellenére, a legalább 
3,5 százalékosra várt 2020-
as infláció mellett januártól 
csak 2,8 százalékkal eme-
li az érintettek nyugdíját. Or-
bán meg lesz olyan aranyo-
san szerény, hogy 2020 ok-
tóberében ismételten beül az 
Idősek Tanácsának konzultá-
ciójára, ahol újfent bejelenti: 
a magyar gazdaság (és ter-
mészetesen a kormány) nem 
mindennapi, tüneményes és 
kimagaslóan kiváló teljesít-
ményének köszönhetően ka-
rácsony előtt ismét kifizetik a 
különbözetet. Természetesen 
az esedékes kamat figyel-
men kívül hagyásával.

A nyugdíjasszervezetek 
nem akarnak (pedig a válasz-
tások alkalmával megtehet-
nék!) vagy nem tudnak ko-
molyabb eszközökhöz nyúlni 
a tiltakozó közleményeknél. 
Esetleg leírva nemtetszésü-
ket – mint jómagam is –, és 
ha szerencséjük lesz, talál-
nak még ebben az országban 
egy-két olyan újságot, amely 
örömmel ad lehetőséget az 
igaz szó kimondására. Mert 
mi az igazság? A kormány 
nem akar felhagyni azzal a 
számára jól bevált módszer-
rel, hogy az infláció korrekt 
terve-zésével (gyanítom: a 
statisztikai adatok kozmeti-
kázásával) továbbra is játsza-

dozva rövidíti meg a nyugdí-
jakat. A számítások szerint 
2020-ban 3,4 százalékkal 
emelkedhetnek az árak (egy 
nagy frászt!), az emelés mér-
téke mégis a várható infláció 
szintje alatt marad. Pedig a 
nyugdíjtörvény szerint any-
nyi emelés jár már év elején, 
amekkora valós pénzrom-
lást tervez a kormány. Jelen 
esetben nemcsak a terv nem 
valós, hanem a szándék sem 
az! Könnyű mások kárára 
szórakozni, avagy a kibic-
nek semmi sem drága. Nem 
mellesleg egyik kutatóintézet 
sem várja az inflációs ráta 
3,4-3,5 százalék alá csökke-
nését 2020-ban.

Tényleg (és ezt a kor-
mánytól kérdezem legin-
kább), amikor így tesznek, 
érzik-e úgy, mintha le akarna 
égni az arcukról a bőr? És ak-
kor – és ez már mindennek 
a teteje –, amikor maguknak 
megduplázzák az amúgy 
sem alacsony fizetésüket, 
bérüket? Hogyan is érezhet-
nének bármit is? Mindehhez 
már pofa kell, meg lélekte-
lenség.

És hol a csudában van 
az MNB csudajó szakember-
gárdája, élükön Matolcsyval? 
Miért nem tesznek valamit, 

miért olyan alacsony már 
10 éve az alapkamat? Vagy 
a mondvacsinált alapítvá-
nyok még nem szedték meg 
eléggé magukat? Szégyen! 
A nyugdíjasoknak az évkö-
zi áralakulástól függetlenül 
egészen 2020 novemberéig 
kell várniuk, hogy kiderüljön: 
a kormány előrejelzése vagy 
az elemzői várakozások győ-
zedelmeskednek. A legszeré-
nyebb (1 százalékos) kamat-
tal számolva is 300 milliót 
buknak a nyugdíjasok, azaz 
mindenképpen veszítenek! 
Kinek jó ez? Egyáltalán a 
mundér becsülete elbír ilyen 
hazugságot? Nem kéne vala-
mi igazságosabb megoldásra 
törekedni?

Vissza kellene hozni a 
járulék- és nyugdíjplafont, 
egy bizonyos összeg felett 
át kellene adni a terepet a 
magánpénztáraknak. De az 
is jobb volna a semminél, ha 
a 2010 előtti gyakorlatnál 
maradnánk, helyesebben 
visszatérnénk a svájci megol-
dáshoz (infláció + bérszínvo-
nal-emelkedés). Az észt azért 
adta Isten, hogy gondolkod-
junk és a rászorulókon (ha 
van rá mód) segítsünk.

Kutnyik Pál

Betegeinek köz- 
érthetően és rövi- 
den összefoglalva 
adta a jó tanácso-
kat. Gyermekeit 
okosan, egyértel-
műen fegyelmez-
te. 

Álló sor balról jobbra: Márkus László, Haska Péter, Szabó István, Szikula László, 
Oláh István László, Herczeg György, Pádi Gábor, guggolnak: Kádár Béla, Dobi István, 
Thuránszki Tamás, Kiss Ernő 

Úgy váltunk el, 
hogy egy év múl-
va újra találko-
zunk!
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KIVÁLÓ ÉVET ZÁRT GÁBE 
TAMÁS. Nagyszerű idősza-
kon van túl Gábe Tamás, 
a Suncity Triathlon Team 
versenyzője. Legjelentő-
sebb 2019-es eredménye, 
hogy egyedüli szegedi triat-
lonosként kijutott a 2020-
as új-zélandi Ironman 70.3 
vb-re. A kvalifikációt a ma-
lajziai világkupán harcol-
ta ki, ahol kategóriájában 
harmadik, összesítésben 
kilencedik lett. Jelenleg 12 
ezer versenyzőből a 98. he-
lyen áll a világranglistán. A 
sprinttávú országos bajnok-
ságon második lett a 25–
29 évesek korosztályában, 
és számos hazai kupaver-
senyen sikerült dobogóra 
állnia. Úszásban hatodik al-
kalommal teljesítette a 8 ki-
lométeres Boszorkánykört a 
Tiszában. Indonéziában, a 
Bintan 70.3 világkupán kü-
löndíjas lett mint az abszo-
lút leggyorsabb úszó, míg 
a magyarországi sprintku-
pán a harmadik helyen zárt. 
Gábe masters úszóverse-
nyeken is részt vett, össze-
sen 12 ranglistavezető he-
lye van, 2020-ban pedig a 
budapesti Eb-n is az indulók 
közt lesz.

FELJUTOTTAK. Feljutott a 
legmagasabb osztálynak 
számító divízió I/A-ba a sze-
gedi Dézsi Bencével és a 
szegedi nevelésű Bogešić 
Vedrannal felálló magyar 
U20-as jégkorong-váloga-
tott. A csapat a Kijevben ren-
dezett divízió I/B csoportos 
világbajnokságon a mindent 
eldöntő meccsen legyőzte a 
franciákat, ezzel 2020-ban 
a világ legjobb 16 együttese 
között szerepelhet. A váloga-
tott legutóbb 2017/18-ban 
járt a legmagasabb osztály-
ban, most Szlovéniát váltja a 
mezőnyben.

CSODABRONZ. Remek já-
tékkal bronzérmet nyert a 
magyar kerekes székes ké-
zilabda-válogatott a horvát-
országi Európa-bajnoksá-
gon. A sikercsapatnak há-
rom szegedi tagja volt: Fe-
kete Szabolcs kapus, Lévai 
Norbert csapatkapitány és a 
kapusedző, Fekete Róbert.

SIKERES ÉVZÁRÓ. A Flo-
ratom Szeged AC utolsó 
2019-es meccsén 5–2-re 
legyőzte a Mosonmagyaró-
várt a férfi asztalitenisz Ext-
ra Ligában. Lukács Leventé-
ék így az ötödik helyről vár-
hatják a tavaszi folytatást.

Sport

Bíró Hanna is ott lesz
a téli ifjúsági olimpián

Sikeresen kvalifikálta ma-
gát a szegedi gyorskorcso-
lyázó.

Huszonhárom ma-
gyar indul a harma-
dik téli ifjúsági olim-

pián, amelyet január 9. és 
22. között rendeznek Lau-
sanne-ban. A küldöttség 
tíz szakágból áll össze, ez 
a legnagyobb magyar lét-
szám az ilyen játékok tör-
ténetében. A sportolókat 
két olimpiai faluban helye-
zik el, a gyorskorcsolyázó 
Bíró Hanna St. Moritzban, 
a többiek Lausanne-ban 
laknak. A Tornádó Team 
Szeged 16 éves tehetsé-
ge rengeteg áldozatot ho-
zott, hogy a görkorcsolyá-
zás mellett a jégen is sike-
reket érjen el.

– Nagyjából húsz szá-
zalék esélyt adtam ma-
gamnak, hogy kijuthatok a 
játékokra, az egészhez úgy 
álltam hozzá, hogy mindent 
beleadok, és vagy sike-
rül, vagy nem – mondta a 
szegedi Dugonics András 
piarista gimnázium 10. 
osztályos tanulója az utan-

potlassport.hu-nak. Hozzá-
tette, sajnálja, hogy edzője, 
korábbi osztályfőnöke és 
testnevelő tanára, Garzó 
Erika nem tarthat vele.

– Úgy néz ki, hogy nem 
kísérhet el Svájcba, mi-
vel nem ő a hivatalos kor-
csolyaedző. Ezt sajnálom, 
mert ő tette lehetővé, hogy 
megvalósítsam ezt az ál-
momat, hatéves korom óta 
foglalkozik velem, sokat 
köszönhetek neki. Úgy len-
ne szép, kerek a történet, 
ha velem tarthatna – tette 
hozzá.

A magyarok az előző 
két ifjúsági olimpián négy 
ezüstérmet és két bronzot 
szereztek. A lausanne-i já-
tékokon nyolc sportág 16 
szakágában, 81 verseny-
számban avatnak bajno-
kot, 34 fiú és lány egyéni 
győztes, illetve 13 vegyes 
csapat állhat fel a dobo-
gó legmagasabb fokára. 
Az egyes sportágak küz-
delmeiben – egymástól 
eltérően – 2002. január 
1. és 2005. december 31. 
között született fiatalok in-
dulhatnak.

Ezüst a Red Bull Open Ice-on
Speciális szabályok szerint játszottak a Városligeti Műjégpályán

A hat szegedivel felálló, Za-
laegerSzeged elnevezésű 
jégkorongcsapat második 
helyezést ért el a budapes-
ti Városligeti Műjégpályán, 
ahol tizenhat együttes mér-
te össze tudását a Red Bull 
Open Ice versenyen.

A Magyar Jégkorong 
Szövetség támogatá-
sával megvalósult kis-

pályás tornát egyenes kiesé-
ses rendszerben, egyedi mé-
retű kapukat használva ren-
dezték meg. A maximum hat 

játékosból álló csapatok 3 
a 3 elleni, kapus nélküli, 15 
perces meccseket játszot-
tak. A tizenhat induló közül 
végül a YLT csapata nyert, a 
második helyet a Zalaeger-
Szeged szerezte meg, a do-
bogó harmadik fokára a Ki-
csik előre nagyok hátra csa-
pata állhatott fel.

Az ezüstérmes gárdában 
csupa szegedi kapott helyett: 
a Goodwill Pharma Szegedi 
Vízmű OB II-es csapatának 
kapitánya, Maslac Michael, a 
klub játékosai, Barcsik Ger-

gely és Varga Dávid, az együt-
tesben legutóbb tavaly sze-
repelt Wehli Márk, valamint 
a jogelőd Tisza Volán SC-ben 
évekig játszó Bosnyák Márkó 
és Egyed Máté alkotta a kere-
tet. Utóbbi három játékos je-
lenleg a Zalaegerszeg hokisa, 
innen az elnevezés.

A Vajdahunyadvár festői 
környezetében a sport na-
gyágyúi és jégkorongrajongó 
hírességek is összemérték 
erejüket vegyes csapatok-
ban egy barátságos mérkő-
zésen.

Az ezüstcsapat. Egyed Máté, Wehli Márk, Maslac Michael, Bosnyák Márkó, Varga Dávid, 
Barcsik Gergely

Pastor: A csapat éhes a sikerre
A MOL-Pick Szeged vezetőedzője értékelte a 2019-es évet

vesen edzettünk, a Vesz-p- 
rém elleni rangadó előtt volt 
olyan tréning, amikor nekem 
is be kellett állnom. Pastor a 
2020-as évvel kapcsolatban 
hozzátette: „a csapat éhes 
a sikerre”, és biztos benne, 
hogy a szurkolókkal együtt 
megvalósítják álmaikat.

A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a bajnokság-
ban az élen, a Bajnokok Ligájában pedig az A csoport má-
sodik helyén zárta 2019-et. Az együttes szereplését hosz-
szabb interjúban értékelte a klub honlapján Juan Carlos 
Pastor vezetőedző, ebből szemezgettünk.

– Sajnos a tavalyi szezon vége 
nem sikerült – kezdte értéke-
lését a világbajnok szakem-
ber. – Április 24-ig jó teljesít-
ményt nyújtott a csapat, ma-
gas szinten ját-szottunk, a 
vége viszont nem lett jó, ezért 
szomorúak voltunk. A jelen-
legi idényben visszatértünk 
arra a szintre, amelyen koráb-
ban álltunk. Jó hangulat van 
a csapaton belül, játékban is 

nagyot léptünk előre, csapat-
ként szintén sokat fejlődtünk. 
Egyetlen rossz dolog történt 
velünk, a sok sérülés.

A Szeged legközelebb feb-
ruárban játszik tétmeccset, 
addig a válogatottakra és az 
Eb-re figyel a sportág krémje.

– Nekünk sohasem jó, ha 
megáll a bajnokság. Mindig 
sok időt vesz igénybe, hogy 
visszatérjünk a mi szintünkre. 
Most leginkább az jár a fejem-
ben, mennyi az a legkevesebb 
idő, amennyi alatt újra opti-
mális szintre kerülünk. Sosem 
könnyű elkezdeni az újabb 
felkészülést, de mivel komoly 
céljaink vannak, biztos vagyok 
benne, hogy ezt is megoldjuk.

Tavaly folytatódott a csa-
pat hazai veretlensége: 2018 
után 2019-ben sem tudott 
egyetlen ellenfél sem nyerni 
Szegeden.

– Nem szabad ezen gon-
dolkodnunk. Egyetlen dolgunk 
van: nyerjük meg a következő 

meccset, mindig erre kell kon-
centrálnunk. Persze, szép do-
log a veretlenség, de ez már a 
múlt. Nagyon fontos lesz a sé-
rült játékosok visszaállítása. 
Azt szeretnénk, hogy a csapat 
gyorsan összeálljon, mert a 
Csurgó és a Komló elleni ide-
genbeli bajnokival kezdünk 

a bajnokságban, a BL-ben 
pedig előbb az Aalborg, majd 
a Párizs érkezik. Komoly kis 
meccsekkel kezdünk a szü-
net után. Az idei szezonban 
többször is jól játszottunk, de 
nem voltunk még a csúcson, 
a végére kicsit elfogytunk 
létszámban. Többször is ke-

Sorsoltak
A Magyar Kézilabda 
Szövetség elkészítet-
te a Magyar Kupa ne-
gyeddöntőjének pá-
rosítását. A címvédő 
MOL-Pick Szeged az 
FTC-vel, a Veszprém 
a Tatabányával mér-
kőzik a legjobb négy 
közé kerülésért. A ne-
gyeddöntőket március 
11-én rendezik meg.

Hírbe hozták 
Pastort

Egy macedón hírpor-
tál arról írt, hogy Juan 
Carlos Pastor válthat-
ja Xavi Pascual Fuer-
test a nyáron a Barça 
kispadján. A cikk szerint 
Pastort a jelenlegi bal-
szélső, Jonas Källman 
követhetné a szegedi 
kispadon. A klub köz-
leményben cáfolt. Mint 
írták, Pastornak 2021-
ig érvényes szerződése 
van, a szegedi klubot 
senki sem kereste meg 
a tréner átigazolásával 
kapcsolatosan, aki nem 
is kíván távozni, csak a 
szegedi munkára sze-
retne koncentrálni.Pastor szemei előtt már 2020 lebeg. Fotó: MOL-Pick Szeged
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Városi Műjégpályára? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, te-
lefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 8. A nyerteseket e-ma-
ilben 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: A szabad-
ságharc harmadik fővárosa volt Szeged. A nyertes: Jegyinák Csaba. Gratulálunk!

Programajánló

      Programok

CSOPORTTERÁPIA 
Időpont: január 7., kedd 19 
óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Hat vadidegen, három férfi 
és három nő érkezik egy cso-
portterápiára. Kezdetét ven-
né az analízis annak rendje 
és módja szerint, azonban 
egy apró hiányosság felbo-
rítja a dolgok szokásos me-
netét. Hol lehet az orvos? A 

váratlan fordulatokban, fel-
ismerésekben és mulatsá-
gos epizódokban bővelkedő 
történet során további kér-
dések merülnek fel. Milyen 
problémákkal küzd egy ope-
raházi balett-táncos, med-
dig lehet bírni 10 méterrel 
a felszín alatt a jeges Du-
nában búvárfelszerelés nél-
kül…? Fülbemászó dallamok 
és sziporkázóan szellemes 
szövegek röpítik a nézőt a 

mjuzikelkámedi fel-
hőtlen, kacagtató, 
fényesen csillogó 
világába. Vígjáték 
a lélekről, az esen-
dőségről, a vágya-
kozásról, az útkere-
sésről, azaz rólunk. 
A Veres1 Színház 
előadása. Szerep-
lők: Molnár Gyön-
gyi, Pál Tamás, Ba-
lázs Andrea, Dósa 

Mátyás, Csonka András, Zor-
gel Enikő.

EGY FÉRFI SOSEM HAGY-
JA FÉLBE 
Időpont: január 7., kedd 20 
óra

Helyszín: Jazz Kocsma (Kál-
mány L. utca 14.)
Purosz Leonidasz Egy férfi 
sosem hagyja félbe című kö-
tetének bemutatója. A szer-
zővel Molnár H. Magor be-
szélget. Közreműködik: Fa-
kan Csaba, a Vacsora Zsu-
zsival zenekar gitárosa. 
Szabad-e a fiúknak sírniuk, 
szabad-e a fiúknak kiabál-
niuk? Purosz Leonidasz ver-

seskönyve azt a sokféle tár-
sadalmi és lélektani körül-
ményt vizsgálja, amelyek kö-
zött ma egy fiú felnőtt férfivá 
kénytelen válni. Miféle játsz- 
mák, miféle versengések 
közepette kell erősnek mu-
tatkoznia? Mikor lehet se-
bezhető? Meddig lehet pró-
bálgatni a hangot, a lehető-
ségeket, ha már nem talál-
ni a kamaszkor kibúvóit? Az 
1996-ban született Purosz 
Leonidasz versei bátrak, 
meglepőek és érzékenyek, 
mint a veszekedés közben 
elhangzó tapintatlan igazsá-
gok. Purosz Leonidasznak ez 
a második kötete.

MAGYAR NÉPDALOK 
Időpont: január 8., szerda 
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Magyar népdalok című le-
mezét mutatja be a Balázs 
Elemér Group, amelyet húsz 
éve alapított a nemzetközi-
leg is széles körben elismert 
és keresett jazzdobos, Ba-
lázs Elemér. A zenekar tagjai 
a magyar jazz élvonalához 
tartoznak.

WOZZECK – ÉLŐ OPERA-
KÖZVETÍTÉS
Időpont: január 11., szom-
bat 19 óra

Helyszín: Belvárosi Mozi
Ha van mű, amely gyökere-
sen megváltoztatta az ope-
ráról való gondolkodás irá-
nyát, úgy Berg műve, a Georg 
Büchner drámai töredékei 
nyomán komponált Wozzeck 
feltétlenül az. A címszerepet 
a svéd Peter Mattei énekli.

MENYEGZŐ 
Időpont: január 11–12., 
szombat–vasárnap
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Szeged és a dél-alföldi ré-
gió legnagyobb esküvői kiál-
lítása színes programokkal, 
előadókkal és egyedi eskü-
vői hangulattal.
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CSALIKANCSÓ 1983-
BÓL, AMELYNEK AZ A 
JELLEGZETESSÉGE, 
HOGY NEM LEHET 
BELŐLE A FOLYADÉ-
KOT A MEGSZOKOTT 
MÓDON KIÖNTENI 
VAGY KÖZVETLENÜL 
KIINNI. Ugyanis a füle 
üreges, csőszerű, és 
összeköttetésben áll a 
szája szélén lévő cső-
vel, amelyen általában 
több valódi és hamis 
gyűrűs ivónyílás is talál-
ható. Egyik változata az 
emberfejes csalikan-
csó, amely valószínű-
leg reneszánsz erede-
tű forma. „Csalikancsó 
vagyok, jó bort tarto-
gatok, van egy lyukam, 
találd meg, a boromat 
igyad meg” – szól a ver- 
sike. Ez az edény sok 
türelemmel, ügyesség-
gel és hosszú idő alatt 
készíthető el. Fotó: 
Móra Ferenc Múzeum

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Alig kezdődött el az új 
év, és szerelmi életében 

valószínűleg máris javában 
zajlanak a változások. Ezek 
lehetnek jók vagy rosszak, de 
az biztos, hogy ki kell bogoznia 
az összegabalyodott szálakat.

BIKA (IV. 21–V. 20.) Ha 
maradt még abból az 
önzetlenségből és sze- 

retetből, amely az ünne- 
pek előtt elárasztotta lelkét, 
könnyebben elfojthatja ellen- 
szenvét azokkal szemben, akik 
nem osztják a véleményét. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ha valami baja van a 
szeretteivel, ki vele! Épp 

ideje megbeszélnie velük 
az esetleges problémákat, 
hogy „tiszta lappal” kezdhes- 
sék az új évet. Ne várja 
meg, amíg a feszültségtől 
„felrobban”!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Alaposan kimulathatta 
magát az év végén, 
emiatt most teljesen 

elcsigázott lehet. Ha teheti, a 
magánéletéből is „szálljon ki” 
rövid időre, pihenjen! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Kimerülhetett 
a tavalyi évben, emi- 
att a hangulata éppoly 

borús lehet, mint a janu- 
ári égbolt. Lehetőleg ne a 
családján vezesse le a fe- 
szültséget, inkább szervezzen 
közös programot!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Az idén rendkívül 
energikus lehet, ezt 
azonban most még 

valószínűleg nem érzi. 
Ha túl fáradt hozzá, inkább 
ne vállalja át azon kollégái 
munkáját, akik most mentek 
szabadságra.

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Ha szingli, most ne 
erőltesse a pártalálást, 
rossz döntést hozhat. 

Ha van párja, az új év ro- 
mantikusan kezdődhet. Mun- 
kájában mindenki támogatja, 
használja ki az adódó lehe- 
tőségeket!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Ha most szingli, 
az idén megtalálhatja az 
igazit. Először azonban 

pihenjen, aludjon, mert az 
év végi bulizás után most 
kimerült lehet. Minél előbb 
kezdjen el sportolni, mozogni!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ha szingli, itt 
az ideje, hogy párt 
keressen magának. 

Tartsa nyitva a szemét, 
mert az illető nem csak új 
ismerős lehet. Az egészség- 
megőrzésben tegye meg, amit 
esetleg még nem tett meg. 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Ha már régóta nincs 
párja, érdemes lehet 
először magával fog- 

lalkoznia. Készítse föl 
magát annak az embernek 
a fogadására, akire mindig 
is várt. Ez némi világtól való 
elvonulással járhat.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Ha a tavalyi év 
végén munkájában 
és magánéletében 

is sikerült elővennie 
a legelbűvölőbb énjét, 
most minden tekintetben 
remekül indulhat az év. De 
a népszerűséget meg is kell 
őrizni!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Az év végi bulizást 
nehezen pihenheti ki. 
A munkát, főleg, ha 

nehéz feladat vár Önre, 
ne erőltesse. Ha a „mit?” 
kérdés helyett a „hogyan?”-t 
teszi föl, könnyebben bol- 
dogulhat.

SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT decem-
ber 13-án: Nagy János és 
Papp Mária, Szűcs Lász-
ló és Komlósi Renáta; de-
cember 14-én: Farkas At-
tila Gyula és Jónás Beá-
ta, Deák Zoltán és Kovács 
Mariann, Németh József 
Lukács és Csák Doroty-
tya, Tóth Zoltán és Varga 
Zsaklin, Wébel Géza és 
Török Terézia, Szabó Atti-
la György és Bánsági Re-
beka, Siket György és Do-
valovszki Zsanett, Csúzi 
Dávid Armand és Kispál 
Boglárka, Varga László és 
Szabó Szilvia.
GRATULÁLUNK!
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: szeles, csapadékos idő
Január 4.
szombat

Január 5.
vasárnap

Január 6.
hétfő

Január 7.
kedd

Január 8.
szerda

Január 9.
csütörtök

Január 10.
péntek

5/–2
  Leóna, 
Titusz  

3/–1
Simon

 

2/–2
 Boldizsár

1/–3
 Attila, 

Ramóna 

3/–3
Gyöngyvér

2/–2
Marcell 

3/–1
Melánia

Képviselői fogadóóra

JANUÁR 6., HÉTFŐ 
Dr. Kovács Tamás: 18.00–19.00 (Képviselői Irodaház, Föld-
váry u. 3.)
JANUÁR 7., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 (SZTE Kossuth Zsuzsanna Szakgim-
názium és Szakközépiskola, Kodály tér 1.)
JANUÁR 8., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (30/963-8137, 
Képviselői Iroda, Kiss Ernő u. 3.)
Avramov András: 16.00–17.00 (Polgármesteri Hivatal Sző-
regi Kirendeltség, Szerb u. 21.) 
JANUÁR 9., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy  Béla: 16.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozs-
mai Kirendeltség, Negyvennyolcas u. 12.)
Mihálik Edvin: 17.00–18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár, Szé-
kely sor 11.)
JANUÁR 11., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00 (L. É. T.  Egyesület, Csongor 
tér 1. )

Anyakönyvi hírek

Tarka-barka

AGYKONTROLL 
TANFOLYAM 

2020. február  
22-23.,29.-március 1. 

Novotel Hotel   
6721 Szeged,  
Maros u. 1.  
 
 
Oktató: Domján Áron 

Jegyértékesítés: Natura Bolt, 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9. (62/555-882) 
 

ONLINE jegyvásárlás: www.domjanaron.hu 

Ezen a napon történt

235 éve született Jacob Grimm
1785. január 4-én született Jacob Grimm. Ő volt az idősebb 
testvér, bár alig egy év választotta el Wilhelm öccsétől. 1806-tól 
közösen gyűjtötték a meséket és a mondákat. 1812-ben jelent 
meg az első, több mint kétszáz történetet tartalmazó mese-
könyvük. Meséik napjainkig több mint 250 kiadásban jelentek 
meg 160 nyelven. A mesék szövegét már a testvérek is erősen 
stilizálták. Eltüntették az egyértelműen szexuális vonatkozáso-
kat és az illetlennek tartott szavakat, az ifjú hercegekből királyfi-
kat, a fekete szívű anyákból gonosz mostohákat formáltak.


