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5.
Rózsa kápolna 
Makovecz váz-
latrajza alapján 
175 millióból 
építhet kápolnát 
a szőregi temető-
ben az egyház-
megye.

5.
Okos város
Szeged benne 
van az online 
Okos Város Pél-
datárban, amely 
okos újításokat 
és megoldásokat 
mutat be.

10.
Szegedi 

gokartosok
Kiváló évet zárt a 

13 éves 
Szabó Ádám és 
a 15 esztendős 

Szabó Zalán (ké-
pünkön középen).

Évfordulók 
2020-ban 
Száz éve vetítet-
ték az első filmet 
a Belvárosi mozi-
ban. Tódultak a 
nézők a Farkas-
kölyökre.

4.

Ez történt Szegeden 2019-ben

Botka László és az Összefogás Szegedért csapata toronymagasan nyerte meg a vá-
lasztást.

A legvonzóbb munkahelyek:
EPAM, SZTE, BP

Háromszáz szegedi fia-
tal véleménye alapján 
az EPAM, a Szegedi 

Tudományegyetem és a BP 
a legvonzóbb, a PICK Szeged 
Zrt. pedig a legismertebb 

munkahely. A Four Creation 
tavaly készített kutatása a 
legnagyobb és legismertebb 
Csongrád megyei cégekre, 
szervezetekre fókuszált.
Bővebben a 3. oldalon

Szavaznak a képviselők. Az Országgyűlés plenáris ülése 2019. december 10-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor 

Szeged első babája, Buri Bence 2020. január elsején 5 óra 
32 perckor látta meg a napvilágot. Anyukája, Hargitai Fanni 
apás szülésen hozta világra első gyermekét. Írásunk a 4. 
oldalon

Oszvald Marika: Az emberek
mindig csodára várnak

Negyvenhárom év kü-
lönbséggel tért visz-
sza a szegedi desz-

kákra Oszvald Marika (ké-
pünkön), hogy Marcsa után 
a nagymamát is eljátssza a 
Mágnás Miskában. Amerre 
jár, tenyerén hordozza a 
közönség, megkapta a Já-
szay- és a Kossuth-díjat, 
tagja a Halhatatla-
nok Társulatának, 

m é g -

s e m 
pihen. Valóságos 
energiabomba: le-

gendás cigánykerekeiről 
azok is ismerik, akik nem 
járnak operettbe. Nyáron 
karambolozott, de négy hét 
után visszatért a színpadra, 

most pedig a Bu-
dapest–Bama-
ko-ralira készül 

az ország szub-
rettje. 

Interjúnk a 
8. oldalon

Szabó Sándor Szegedért lobbizott,
B. Nagy 3 év után beszélt a városról

Megnéztük Szeged két 
országgyűlési kép-
viselőjének tavalyi 

teljesítményét. Szabó Sándor 
szocialista képviselő tavaly 26 
alkalommal összesen 86 per-
cet beszélt a parlamentben. 
Sokszor szólalt fel Szeged és 
a szegediek érdekében. Szín-
vallásra szólította fel a kor-

mányt a déli Tisza-híd építése 
és a tömegközlekedés finan-
szírozása kapcsán is. Szabó 
tavaly 48 önálló indítványt, va-
lamint ellenzéki képviselőtár-
saival együtt tizenkét javasla-
tot nyújtott be az Országgyű-
lésben.

B. Nagy László fideszes 
képviselő 8 alkalommal ösz-

szesen 29 percet beszélt a 
T. Házban, ebből ötször a tör-
vényalkotási bizottság tagja-
ként a bizottság véleményét 
ismertette. Szeged nevét egy-
szer ejtette ki tavaly a felszó-
lalásaiban. A fideszes képvi-
selő 2019-ben mindössze egy 
önálló indítványt nyújtott be.

Összeállításunkból az is 

kiderül, kik azok a képviselők, 
akik még nem szólaltak fel 
és semmilyen indítványt nem 
tettek 2018 májusa, az új 
parlamenti ciklus kezdete 
óta. Ilyen Kubatov Gábor, aki 
tizenhárom éve, 2007. április 
3-án szólalt fel utoljára a par-
lamentben.
Cikkünk a 2. oldalon

Isten hozott, Bence!

Teljes ellenzéki összefo-
gás állt ki Botka Lász-
ló polgármester és prog-

ramja mellett. Az Összefogás 
Szegedért Egyesület az önkor-
mányzati választáson minden 
eddiginél nagyobb arányban 
győzött. Megalakult az új köz-
gyűlés. Újjászületett Belső-Tar-
ján, megszépült a szentmihályi 
bölcsőde. Szeged szabadságá-
nak 300 esztendős jubileumát 
az egész éves programsorozat 
végén több ezren ünnepelték 
a Klauzál és a Széchenyi téren. 
Visszatekintőnk második része.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Mitől vonzó egy cég?

Forrás: Four Creation

Fizetés 
és 

juttatások  
4,66

Kellemes 
munka- 

környezet 
4,52

Munka- 
magánélet 

egyensúlya  
4,57
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Szabó Sándor színvallásra szólította fel 
a kormányt

B. Nagy László három év után ejtette ki újra Szeged nevét a parlamentben

Eljött a számvetés ideje. 
Megnéztük, hányszor szó-
lalt fel, miről beszélt és mi-
lyen indítványokat nyújtott 
be tavaly a parlamentben 
Szeged két országgyűlési 
képviselője, B. Nagy László 
(Fidesz) és Szabó Sándor 
(MSZP).

Szabó Sándor (MSZP) 
tavaly 26 alkalommal 
emelkedett szólásra, 

és összesen 86 percet be-
szélt a Tisztelt Házban.

Orbánnak szegezett 
kérdés

Többször is megkérdezte, 
mikor épül meg a déli Ti-
sza-híd. Nyáron a 2020-as 
központi költségvetés tár-
gyalásakor arra kérte kép-
viselőtársait, támogassák a 
harmadik szegedi híd meg-

építését, s indítványt is tett, 
hogy a kormány biztosítson 
2 milliárd forintot a híd elő-
készítő munkálataira, de a 
fideszesek leszavazták a ja-
vaslatát. Decemberben már 
egyenesen Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek szegezte a 
kérdést, támogatja-e a ve-
gyes forgalmú déli Tisza-híd 
kormányhatározatban foglal-
tak szerinti, 2022-ig történő 
megépülését.

Tordai Bence: De bátor!
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly 65-ször emelkedett 
szólásra, és összesen 1 óra 44 percet beszélt. Akadt 
egy 4 másodperces felszólalása is, amely egy azonnali 
kérdésre adott viszonválasz volt. A kérdés a Médiata-
nácsra vonatkozott, amelyben csak fideszesek ülnek. 
A parlamenti jegyzőkönyvben ez áll: „Orbán Viktor 
miniszterelnök: Köszönöm szépen, nem kívánok vele 
élni. (Tordai Bence: De bátor!)” Gyurcsány Ferenc (DK) 
tízszer szólalt fel, összesen 1 óra 8 percben.

A legaktí-
vabbak

Tavaly Rétvári Bence 
(KDNP), az Emmi ál-
lamtitkára volt a leg-
aktívabb a parlament-
ben, 254 alkalommal 
összesen 14 óra 10 
percet beszélt. Z. Kár-
pát Dániel (Jobbik) 
142-szer szónokolt 
összesen 11 és fél 
órában, Nacsa Lőrinc 
(KDNP) 120 alka-
lommal közel 7 órát, 
Varga-Damm Andrea 
(Jobbik) pedig 87 alka-
lommal 10 és fél órát 
beszélt a T. Házban.

Hét néma fideszes képviselő 
Másfél évvel az új parlamenti ciklus kezdete, 2018 
májusa óta hét fideszes képviselőnek még nem si-
került sem szóban, sem írásban megnyilvánulnia a T. 
Házban. Azok a fideszesek, akik még nem szólaltak 
fel, és semmilyen indítványt nem tettek: Bíró Márk, 
Farkas Flórián, Horváth István, Kerényi János, Ku-
batov Gábor, Simonka György és Tiba István. A par-
lament adatlapja szerint Kubatov Gábor utoljára 13 
éve, 2007. április 3-án beszélt az Országgyűlésben.

Szabó Sándor kér-
te a képviselőtár-
sait, támogassák 
a harmadik sze-
gedi híd megépí-
tését, s indítványt 
is tett, hogy a kor-
mány biztosítson 
2 milliárd forintot 
a híd előkészí-
tő munkálataira, 
de a fideszesek 
leszavazták a ja-
vaslatát.

Az ellenzék és az üres kormánypárti padsorok. Az Országgyűlés plenáris ülése 2019. december 9-én. Fotó: MTI/Soós Lajos 

Egy másik költségveté-
si módosító javaslatában a 
Szeged–Szőreg és Kübekhá-
za közötti út 9,5 kilométeres 
szakaszának felújítására 
kért forrást. Szabó Sándor 
beszélt a T. Házban a nagy-
városokban, így Szegeden is 
egyre nagyobb problémát je-
lentő, forgalomból ideiglene-
sen vagy véglegesen kivont 
járművek közterületen való 
tárolásáról. Azokról a roncsa-
utókról, amelyek elfoglalják a 
közterületi parkolókat, rom-
bolják a városképet, csúfítják 
az utcákat, adott esetben pe-
dig akár környezetszennye-
zést is okozhatnak.

Szeged:  
harmincháromszor

A tömegközlekedés finanszí-
rozása kapcsán színvallás-
ra szólította fel a kormányt, 

hangsúlyozva, hogy míg 
2010-ben 522 millió forintot, 
2019-ben már csak 300 mil-
liót biztosít a közösségi köz-
lekedés támogatására. „Mi a 
szándék? Tessék kimondani 
egyértelműen, az a szándék, 
hogy az állam a helyi tömeg-
közlekedésből mind Buda-
pest tekintetében, mind a 
nagyvárosok tekintetében ki 
akar vonulni. Tessék ezt ki-
mondani!”

A szegediek és a kecs-
kemétiek nevében szólalt 
fel az új vasúti menetrend 
ügyében, amely igencsak 
felborzolta a kedélyeket, és 
az ütemes menetrendet is 
felborította.

Szabó Sándor tavaly har-
mincháromszor ejtette ki 
Szeged nevét a T. Házban 
felszólalásai során.

A szocialista képviselő 
az elmúlt évben 48 önálló 
indítványt, valamint ellen-
zéki képviselőkkel együtt 
tizenkét javaslatot nyújtott 
be az Országgyűlésben. 
Többek között arra volt kí-
váncsi, mit tesz a kormány a 
környezetszennyezés ellen, 
illetve annak érdekében, 
hogy senki ne maradjon 
egészségügyi ellátás nélkül; 
valamint azt is megkérdez-
te írásban, miért szüntetik 
meg a rászorulók szociális 
üdültetését.

Három évvel később…

B. Nagy László (Fidesz) ta-
valy mindössze egy önálló in-
dítványt nyújtott be, és nyolc 
alkalommal összesen 29 
percet beszélt a T. Házban; 
ebből ötször a törvényalkotá-
si bizottság tagjaként annak 
véleményét ismertette a kü-
lönböző törvénymódosítások 
kapcsán. Az indítványa a fi-
atalkorúak dohányzásának 
visszaszorításával kapcsola-
tos törvény módosítása volt.

B. Nagy László három év 
után újra kiejtette Szeged ne-
vét a parlamentben. 2016. 
május 30-án így ért véget a 
felszólalása: „Lehetséges, 
hogy Brüsszelből irányítják a 
szegedi közgyűlést? Köszö-
nöm szépen. (Taps a Fidesz 
soraiból.)” 2019. március 
5-én aztán megtört a jég, 

amikor egyebek mellett ar-
ról beszélt felszólalásában, 
hogy „a megrendezésre ke-
rülő magyar–szlovák Euró-
pa-bajnokság nemcsak Bu-
dapestet érinti, hanem több 
vidéki nagyvárost is, köztük 
Szegedet, ahol nagyon fon-
tos az, hogy a városoknak, 
a magyar vidéknek a jó hírét 
közvetítjük.”

Szabó C. Szilárd

Szabó Sándor 

B. Nagy László 
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sából kiderült: számos cég-
nek van még lehetősége a 
munkáltatói márkájának ja-
vításában; különösképpen 
igaz ez a megyében működő 
élelmiszer-ipari és az egész-
ségügyi szervezetekre. Jól 
teljesítettek ezzel szemben a 
multinacionális hátterű vál-
lalkozások, illetve a helyi kö-
tődésű, helyi sikerként szá-
mon tartott szervezetek is.

A legismertebb foglalkoz-
tatók listáján ugyanakkor 
előkelő helyezést értek el az 
élelmiszer-ipari vállalatok, s 
ez feltételezhetően tömeg-
termékeiknek köszönhető.

A válaszadók 1-től 5-ig 
terjedő skálán értékelték, 
hogy milyen szempontok 

          3Aktuális

Vélemény

Tisztelt Elnök Úr!

Még hogy nem volt érdekes az Ön újévi köszöntője! 
Egy mondata igenis nagyon megragadott engem, 
és már ezért érdemes volt elmondania. Hiszen mi 

is lehet egy szónok leghőbb vágya? Nyilván az, hogy valaki 
csettint a hallgatóság soraiból: ez igen, ez nekem is eszem-
be jutott, csak nem tudtam ilyen frappánsan megfogalmaz-
ni!

Ráadásul, elnök úr, Ön nem költő, még csak nem is író 
vagy újságíró, hanem jogász. És már hányadszor kellett 
magára vonnia a figyelmünket a szilveszteri pezsgőbontás 
után, a virsli előtt! Belátom, nincs egyszerű dolga. Mert még 
akkor is borzasztó hosszú az az öt perc, ha magvas monda-
nivalója van – hát még akkor, ha nincs. Persze nem feltéte-
lezem, hogy ne lenne véleménye semmiről, főleg ha a termé-
szetvédelemről beszélhet, vagy éppen kedvenc hobbijáról, a 
horgászatról. 

Ám akkor meg adódik az az általános probléma, hogy mit 
merjen mondani, amiért az Önéi nem veszik rögtön másnap 
a fejét. És ez nagy baj, mert ettől a bénító félelemtől fullad 
szürke unalomba minden, még az újévi köszöntő is. Hiába 
írnak Önnek bele a bértollnokai fenséges Dunakanyart, 
badacsonyi bazaltorgonákat, Hortobágyot, tiszai kérész-
táncot, fodrozódó Balatont. Hiába citálnak Szabó Zoltánt, 
Petőfi Sándort, Radnóti Miklóst, Kányádi Sándort és Szabó 
Magdát. Kipipálták a te-
temes ötletlistát, de azt 
a semmitmondó be-
szédet, ami kerekedett 
belőle, ez sem töltötte 
meg élettel. Hozzáte-
szem, Ön olyan szónok, 
aki rezzenéstelenül néz bele a kamerába, és annyira mo-
noton hangon olvassa fel a szövegét, hogy az emiatt szinte 
lassan kínlódó visszaszámlálásnak hat. Egyedül szép és mo-
solygós jeltolmácsa vonja magára a figyelmünket évről évre 
pár percre. 

És mégis, el kell ismernem, mindezek ellenére idén ra-
bul ejtett egy mondata: „Nem a természetet, hanem a saját 
természetünket kell legyőzni.” Gratulálok, elnök úr! Nagyon 
köszönöm. Szívemből szólt, végre egyetértünk valamiben. 
Csak baj ne legyen belőle, ha mások is észreveszik, és olyan 
gyakran idézik, hogy még az Önéi is meghallják. Mert igaza 
van, minden tekintetben le kell győzniük a saját természetü-
ket. Ha csak arra gondolok, mi lenne, ha Önök levetkőznék 
az álszentséget. Vagy befejeznék a parasztvakítást, és arról 
beszélnének, amit művelnek. Vagy azt is befejeznék, amit 
művelnek. Földindulással érne fel. Ugye, nem is gondolta, 
hová vezethet egy közhelyeket halmozó álságos köszöntő 
egyetlen őszinte mondata?

Tisztelt elnök úr, nem szégyen a hiteles emberektől ta-
nulni. Elődje, Göncz Árpád – igaz, író volt – olyan szívhez 
szóló egyszerűséggel fogalmazta meg újévi jókívánsága-
it annak idején, hogy azt éreztem, személyesen nekem is 
mondja: „Ma éjjel ürítsük arra poharunkat, hogy megint csak 
sikerült megőriznünk értékeink javát, az emberségünket és 
önmagunkat, s ne firtassuk, milyen áron. Arra, hogy győztük 
az évet kitartással, türelemmel és ötletekkel, és hogy las-
sacskán – tetszik, nem tetszik – megtanuljuk, csak együtt, 
egymással szót értve juthatunk egyről a kettőre. Kormány 
és nép, párt és párt, munkaadó és munkavállaló, család és 
család, férfi és nő, szomszéd és szomszéd. Mert ebben van 
az erőnk. Az ország ereje. És semmi másban.”

És ha nem megy, nem is kell feltétlenül öt percet szóno-
kolni. Elég két találó mondat, ahogy Kulka Jánostól hallot-
tuk: „Ne maradjunk némák, beszéljünk egymással, egymá-
sért és a jövőért. Ne féljetek szeretni!”

Igen, elnök úr, igaza van, ha azt gondolja, ehhez nem elég 
kiállni a kamera elé, ehhez hitelesnek is kell lenni. Ahogy Ön 
mondta: „A saját természetünket kell legyőzni.”

Dombai Tünde

A 10 legvonzóbb  
munkahely 

  1. EPAM

  2. Szegedi Tudomány-
 egyetem (SZTE)
  3. BP
  4. Goodwill Pharma
  5. evosoft Hungary
  6. Solvo
  7. IT Services Hungary
  8. ContiTech Rubber 
 Industrial
  9. Antavo
10. Naturtex

Forrás: Four Creation

A 10 legismertebb 
foglalkoztató

  1. Pick Szeged
  2. Csongrád Megyei 
 Kormányhivatal

  3. SOLE-MIZO
  4. Szegedi 
 Tudományegyetem
  5. COOP Szeged
  6. Szeged MJV 
 Önkormányzata
  7. DÉMÁSZ*
  8. Szegedi Közlekedési 
 Társaság
  9. Szegedi Vízmű
10. Csongrád Megyei 
 Egészségügyi Ellátó

*Így szerepelt a kutatásban 
  az NKM Áramszolgáltató 

Forrás: Four Creation

A legvonzóbb munkahelyek: 
EPAM, SZTE, BP

Háromszáz szegedi fiatal körében végzett kutatást a Four Creation

Háromszáz, többségében 
18 és 30 év közötti szege-
di fiatalt kérdezett meg ta-
valy a Four Creation arról, 
milyen szempontok alapján 
választanak munkahelyet, 
melyek számukra a legvon-
zóbb cégek, állami és ön-
kormányzati szervezetek. 

Harmincegy nagy alkal-
mazotti létszámmal 
rendelkező Csongrád 

megyei szervezet, gazdasá-
gi társaságok, valamint ál-
lami és önkormányzati szer-
vezetek esetében kérdezte 
meg a Four Creation (4C) a 
válaszadóktól, hogy mennyi-
re szívesen dolgoznának az 
adott helyen egy 1-től 5-ig 
terjedő skálán. A 4C kutatá-

Az EPAM a legvonzóbb munkahely. Több százan dolgoznak a régió egyik legmodernebb irodaházában. 

alapján ítélik meg egy mun-
kahely (munkáltató) vonzó-
ságát. A fiatalok számára 
a legfontosabb tényező a 
várható fizetés és juttatási 
viszonyok (4,66), ugyanak-
kor nem sokkal marad el 
tőle a munka-magánélet 
egyensúlya (4,57) és a kelle-
mes munkakörnyezet (4,52) 
sem. A legkevésbé fontos 
szempont a kutatás alapján 
a munkáltató társadalmi fe-
lelősségvállalása (3,48) és 
az általa forgalmazott ter-
mék/szolgáltatás mibenléte 
(3,37).

A kutatásból az is egyér-
telműen kiderült, hogy állás-
kereső portálok használata 
nélkül az esetek jelentős 

többségében nem érdemes 
álláshirdetést közzétenni. 
A válaszadók 88 százaléka 
használja ezeket a portálo-
kat álláskeresés során, míg 
a többi eszközt legfeljebb a 
megkérdezettek fele.

A fiatalok, amikor azt a 
döntést hozzák meg, hogy 
mely városban, országban 
kívánnak hosszú távon élni, 

számos tényezőt vesznek 
figyelembe, melyek közül 
a válaszadók szerint a leg-
fontosabbnak a foglalkozta-
tási körülmények tekinthe-
tők. Ez magában foglalja a 
munkahelyek mennyiségét, 
minőségét (például az ott 
elérhető fizetések), így egy 
város vagy régió számára is 
kiemelt jelentőségű, hogy a 
foglalkoztatók munkáltatói 
márkája vonzó legyen a fia-
talok számára.

Sz. C. Sz.

Ötszáz új állást és korszerű munkakultúrát hozott a BP az 
egykori ruhagyári épületbe. Knezevics Viktor, a BP országi-
gazgatója. Fotó: Iványi Aurél 

Nem a természetet, 
hanem a saját termé-
szetünket kell legyőz-
ni.
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szal kezdték, majd Étsy Emí-
lia szegedi színésznő prológ-
ja után következett a film: a 
Farkaskölyök című, az alasz-
kai hómezőkön játszódó 
amerikai drámát vetítették.

Jeles évfordulót ünnep-
lünk márciusban is: százöt-
ven éve, 1870. március 3-án 
született Szegeden Maróczy 
Géza sakknagymester, olim-
piai bajnok, aki pályájának 

csúcsán a világ egyik 
legjobb játékosa volt. 
Maróczy Géza közép-
iskolásként kezdett 
el sakkozni, Jakobi 
Sámuel mester taní-
tása nyomán. A nem-
zetközi mesteri címet 
1895-ben Hastings-
ben elért győzelmével 
szerezte meg. Négy 
sakkolimpián vett 
részt. Mind az 1927-
es londoni, mind az 

Szeged Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 
pályázatot hirdet 

a Nevelési-Oktatási 
Intézmények 

Gazdasági Szolgálata 
igazgatói 

beosztásának 
betöltésére 

2020. április 1-jétől 
2025. március 31-ig 

tartó 5 éves, 
határozott időre szóló 

magasabb vezetői 
megbízással. 

Részletek 
a www.szegedvaros.hu 

internetes oldalon.

4 Aktuális

Hírek röviden

SZILVESZTERKOR IS SZE-
GED. Szilveszterkor Siófok, 
Hajdúszoboszló, Szeged, 
Eger és Budapest volt a leg-
felkapottabb belföldi úti cél 
a Szallas.hu adatai szerint.

SÜLI RÓBERT IS OTT-
HAGYTA A DÉLMAGYART. 
A sportújságíró huszonkét 
évig dolgozott a lapnál. Ő a 
nyolcadik meghatározó új-
ságíró, aki távozik a fidesze-
sített Délmagyarországtól. 
A lap 2017-ben került kor-
mányközeli kézbe, majd a 
többi fideszes médiummal 
együtt a központi kormány-
zati gigaholdingba. A Délma-
gyar fideszesítése után több 
meghatározó újságíró és 
szerkesztő – Dombai Tünde, 
Szabó C. Szilárd, Králik Eme-
se, Bakos András, Hollósi 
Zsolt, Hegedűs Szabolcs és 
Tombácz Róbert – távozott 
a laptól.

BILIÁRDASZTALT IS LE-
FOGLALTAK. Singer Antal 
és Fia – Szeged feliratú ma-
gyar biliárdasztalt is lefoglalt 
a rendőrség a korrupcióval 
megvádolt, bűnszervezetben 
elkövetett költségvetési csa-
lás és más bűncselekmé-
nyek miatt vád alá helyezett 
Simonka György fideszes or-
szággyűlési képviselőnél és 
családjánál – a 24.hu infor-
mációi szerint. 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. 
A Dél-Alföld régióban janu-
ár 1-jétől újra ingyenesen el-
érhető a JOGpontok projek-
tek jogsegély-szolgáltatása, 
amelyen munkajog, cégjog, 
társadalombiztosítási jog és 
adójog területen kérhető jogi 
segítség, információ – közöl-
te az ÁFEOSZ-COOP Szövet-
ség. Bővebb információ itt 
olvasható: jogpontok.hu

Évfordulók 2020-ban

Kimpián Péter az indoklás szerint azért kapta ezt a díjat, 
mert a Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiója román 
szerkesztőségének egykori vezetőjeként példaértékű 

munkát végzett a hazai románság életének, néprajzi hagyomá-
nyainak, történelmi múltjának bemutatásával nemzetiségi kul-
turális önazonosságának megőrzéséért. Az egykori szerkesztő-
nek Botka László polgármester is gratulált Facebook-oldalán. 
Azt írta: „Büszkék vagyunk rá, hogy Szeged az egyik legsok-
színűbb magyar nagyváros. Az itt élő nemzetiségeket támogat-
juk abban, hogy kultúrájukat és hagyományaikat ápolhassák. 
Mert mi nem azt nézzük, ki honnan érkezett hozzánk, hanem 
azt, mivel járult hozzá városunk és közösségi életünk fejlődésé-
hez. Szegeden a különböző népek békében és összefogásban 
dolgoznak Szeged sikeréért, és ez a sokszínű összefogás teszi 
az otthonunkat igazán különleges hellyé.”

Nemzetiségekért díjat 
kapott Kimpián Péter

1930-as hambur-
gi sakkolimpián 
ő volt a magyar 
együttes szövet-
ségi kapitánya: 
az előbbin arany-, 
az utóbbin ezüst- 
érmet szereztek 
sakkozóink. Maró-
czy Gézáról teret 
neveztek el Újsze-
geden.

Idén szeptem-
ber 20-án lesz 
Baka István költő 
halálának 25. év-
fordulója. Baka 

Istvánt a legjobb magyar köl-
tők között tartják számon, 

és Juhász Gyula óta a legje-
lentősebb szegedi költőként, 
aki megújította a képalko-
tást és a szerepjáték-költé-
szetet. Sztyepan Pehotnij 
testamentuma című kötete 
1994-ben az Év Könyve lett.

Baka István.

Maróczy Géza.

Ebben az esztendőben 
lesz száz éve, hogy a 
Belvárosi moziban le-

vetítették az első filmet. A 
korabeli tudósítások szerint 
1920. szeptember 8-án a 
méreteiben is nagyszabású 
mozi már tizenegy óra előtt 
zsúfolásig megtelt, és még 
az oldalfeljárókat is elállta 
a kíváncsi közönség. Az ün-
nepi előadást a Himnusz-

A felújított Belvárosi mozi. 

Az ország első babái 2020-ban

Kovács Patrik 0 óra 1 perckor született Nagykanizsán, 
3050 grammal és 53 centiméterrel; Trszkits Endre 
ugyanekkor jött a világra Baján, 3940 grammal és 53 
centiméterrel.

– Apukája is nagyon örült 
neki. Ő is bent volt, együtt 
vártuk Bence születését – 
mondta a szülés utáni csodá-
latos pillanatokról a 28 éves 
Hargitai Fanni, aki szerint ke-
mény menet volt a szülés, ami 
négy órán keresztül zajlott. Az 

édesanya és párja szeretné-
nek még egy kislányt is.

Szerkesztőségünk adatai 
szerint utoljára 2007-ben volt 
Szegeden született gyermek 
az ország első babája: Dóra 
éjfél után egy perccel szüle-
tett, 3120 grammal.

2020. január elsején 5 óra 
32 perckor jött a világra Sze-
ged első babája, Buri Bence. 
Adataink szerint utoljára ti-
zenhárom éve volt Szegeden 
született gyermek Magyaror-
szág első babája. 

A Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ szülé-
szeti osztályán hajnal-

ban indították meg a szülést 
Hargitai Fanninál, aki különö-
sebb komplikáció nélkül hoz-
ta világra első gyermekét. Buri 
Bence 2020. január 1-jén 
5 óra 32 perckor született, 
3640 grammal és 50 cen-
tivel, de ami ennél is fonto-
sabb, teljesen egészségesen.

Buri Bence Szeged első babája 2020-ban
Apás szülésen hozta világra első gyermekét Hargitai Fanni 

Hargitai Fanni január elsején született kisfiával, Bencével.

Szeged első babája
2016-ban Léna
2017-ben Laura
2018-ban Keve
2019-ben Szilvia
2020-ban Bence

Kimpián Péter feleségével és leányával.
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Szegedet Barcelonával 
együtt emlegetik  

az okos városok között

Három helyen is szerepel 
Szeged az online Okos Vá-
ros Példatárban, amely az 
okos újításokat és megol-
dásokat mutatja be.

Több mint 200 okos 
város megoldással 
bővült az online pél-

datár – írja honlapján a 
Lechner Tudásközpont. Be-
számolnak arról, hogy az 
Okos Város Példatár ol-
dalán most már összesen 
800 olyan bejegyzés között 
lehet böngészni, melyek a 
hazánkban és a nagyvilág-
ban alkalmazott okos újítá-
sokat és megoldásokat mu-
tatják be. A több mint 200 
újonnan feltöltött példa kö-
zött nemcsak a nagyváro-
sok technológiai és társa-
dalmi innovációi található-
ak meg, de a hazai kiste-
lepülések jó gyakorlatai is 
megismerhetőek.

Szeged is kiemelten ke-
zeli és már a korábbi évek-
ben is végzett olyan tevé-
kenységeket, nyújtott be 
olyan pályázatokat, ame-
lyek a Smart Citybe, azaz 
az élhető, okos városba so-
rolhatók.

A Lechner Tudásköz-
pont online Okos Város Pél-
datárában három helyen is 
szerepel Szeged: az Elip-
tic projektnél, a Logiscool 

szakkörnél és a közösségi 
kerteknél.

• Az Eliptic projekt 
szándéka, hogy új koncep-
ciókat és üzleti kapcsolato-
kat hozzon létre a meglévő 

elektromos tömegközle-
kedési infrastruktúra és 
járművek optimalizálása 

érdekében, amelyek által 
pénz és energia takarítha-
tó meg. A projekt erősíti az 
elektromos tömegközle-
kedés szerepét, ami által 

csökken a fosszilis üzem-
anyag-fogyasztás, és jobb 
lesz a levegőminőség. Eb-
ben a projektben Szeged 
egyedüli magyar városként 
szerepel, többek között 

Barcelonával, Brüsszel-
lel, Londonnal és Varsóval 
együtt.

• A Logiscool szak-
kör lényege: a digitális 
írástudás egyre inkább a 
XXI. század alapkövetelmé-
nyévé válik. A hasonló fog-
lalkozások segítségével a 
gyerekek nemcsak passzív 
befogadóként használják 
a számítástechnikai eszkö-
zöket, hanem aktívan ala-
kítják az alkalmazásokat. 
A program során fejlődik a 
gyerekek problémamegoldó 
képessége, s a megszerzett 
tudást szinte bármely mun-
katerületen tudják majd 
hasznosítani felnőttként. A 
programozást egyetemisták 

tanítják az általános iskolá-
soknak. Szeged mellett más 
magyar városok is szerepel-
nek ebben a projektben.

• A KÉK – Kortárs 
Építészeti Központ – 2010 
óta foglalkozik a városi ker-
tészkedés magyarországi 
meghonosításával és elter-
jesztésével. A közösségi ker-
tekben erős Szeged. A váro-
si kertészkedés különböző 
korú és hátterű embereket 
szervez közösségbe, akik a 
közös tevékenység során el-
sajátított szemléletet az élet 
más területein is gyakorol-
ják: környezettudatos, egy-
más munkáját megbecsülő 
lakói a városnak – írják a 
honlapon. Itt Szeged mellett 
csak Budapest, Kecskemét 
és Eger található a példatár-
ban.

Sz. C. Sz.

December 30-án jelent 
meg a Magyar Köz-
lönyben, hogy a Ma-

kovecz Imre-életmű gondo-
zásához több százmillió fo-
rintot biztosít a kormány az 
önkormányzatoknak, alapít-
ványoknak és egyházaknak. 
Így például a Makovecz ál-
tal tervezett temesvári Új Ez-
redév Református Központ-
ra 800 milliót, a rákoskerti 
Mennybemenetel templom-
ra pedig közel egymilliárd fo-
rint támogatást adott az ál-

lam. De ott szerepel a támo-
gatói listán a Szőregen meg-
építendő kápolna is, amelyre 
175 millió forintot kapott a 
szeged–csanádi egyházme-
gye.

A Magyar Közlöny szerint 
a 175 millió forintos támo-
gatás olyan módon oszlik 
el a költségvetés vonatko-
zásában, hogy 115 millió 
forintot a 2016–2019. évi 
forrás, míg 60 millió forintot 
a 2020. évi forrás terhére 
biztosít az állam.

A kápolna a szőregi te-
metőben épül fel. A szüksé-
ges szabályozás módosítása 
már folyamatban van, mert 
megrendelte az egyházme-
gye.

Makovecz Imre 2010-
ben rajzolta pauszpapírra 
a Rózsa kápolna tervét, ám 
sajnálatos módon 2011-ben 
elhunyt. A szeged.hu infor-
mációi szerint a temetői ká-
polnáról továbbra is csak ez 
az egyetlen, Makovecz Imre 
által rajzolt vázlat létezik.

Sárga zóna az Oldal utcáig

Január 1-jétől fizet-
ni kell a Semmelweis 
utcában az új klinika 

előtt, illetve a Bánomkert 
soron. A sárga zóna kitoló-
dott egészen az Oldal utcá-
ig. Az egyetem kezelésében 
lévő legújabb klinika – ha a 
Tisza Lajos körút felől néz-
zük – mögötti hetven fé-
rőhelyes parkoló ingyenes 
maradt. A Szepark már ki-
rakta az automatákat.Figyeljenek oda, ha megállnak a Semmelweis utcában. 

Makovecz Imre vázlatrajza a Rózsa kápolnáról. 

Kápolna épül a szőregi temetőben
Sokat fejlődött Szeged közösségi közlekedése az elmúlt években. 

A digitális írástudás alapkövetelmény. 

A makkosházi az ország legszebb közösségi kertje.

Makkosházi 
közösségi kert

500 
négyzetméter
teljes alapterület

280 
négyzetméter
megművelt 
terület

27
parcella
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Mi történt Szegeden 2019-ben? Teljes ellenzéki összefo-
gás állt ki Botka László polgármester és programja mel-
lett. Az Összefogás Szegedért Egyesület az önkormányzati 
választáson minden eddiginél nagyobb arányban győzött. 
Megalakult az új közgyűlés. Újjászülettek Belső-Tarján 
terei és parkjai. Szeged szabadságának 300 éves jubile-
umát az egész éves programsorozat végén több ezren ün-
nepelték a Klauzál és a Széchenyi téren. Visszatekintőnk 
második része.

JÚLIUS 

TELJES ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS ÁLLT KI BOTKA LÁSZ-
LÓ POLGÁRMESTER ÉS PROGRAMJA MELLETT. Szege-
den is létrejött az együttműködés a demokratikus pártok kö-
zött: közösen indultak az őszi önkormányzati választáson.

A MILLIÁRDOS NEMESI PÁL LETT A FÜGGETLEN FIDE-
SZES POLGÁRMESTERJELÖLT.

TOVÁBB BŐVÜLT A SZEGEDI KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT. A 
szegedi önkormányzat 226 millió forint önrésze mellé 655 
millió forint uniós támogatást nyert a város kerékpárútjainak 
fejlesztésére. Ebből készült el a Szegedet Sándorfalvával és 

a Szegedet Algyővel összekötő kerékpárút. A projekt az utób-
bi átadásával zárult. Ez a szakasz a Tarján szélénél csatla-
kozik a meglévő bicikliúthoz, és vezet el a József Attila su-
gárúton a körtöltésig, majd azon át az újpetőfitelepi Bástya 
sorig, ahol belefut az Algyőig vezető kerékpárútba. A Buda-
pesti körút és a József Attila sugárút forgalmas csomópont-
jában szerelték fel a városi kerékpárút-hálózat első kerékpá-
ros szervizpontját. 

MEGÚJULT A 60 ÉVES SZENTMIHÁLYI BÖLCSŐDE, AZ 
ÉPÜLET MEGÉRETT A FELÚJÍTÁSRA. Szegeden 2018-ban 

kezdődött el az átfogó gyermekintézmény-felújítási program, 
amelyben összesen hat bölcsőde és hat óvoda újul meg. 

MEGHALT PÉTER LÁSZLÓ. Életének 93. évében elhunyt az 
ismert irodalomtörténész, egyetemi tanár, várostörténész, 
nyelvész, folklorista, a Tiszatáj folyóirat alapító-névadó szer-
kesztője, Szeged díszpolgára.

AUGUSZTUS

ÚJ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK: ISKOLAKEZDÉSHEZ ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK. Augusztus közepén elkezdték utalni 
az önkormányzat két támogatását: 2019-től a szegedi, álta-
lános iskolás gyermeket nevelő családok (gyermekenként) 
10 ezer forintot kapnak, ugyanannyit, mint a városban élő 

nyugdíjasok. A pénzt a város jól működő gazdaságának kö-
szönhetően tudja biztosítani az iparűzésiadó-bevételekből. 
Augusztus 15-ig 7321 gyermek után 5500 család kérte a 
juttatást. A városban élő 34 ezer nyugdíjas is megkapta az 
értesítőt arról, hogy szeptember elején viszi a támogatást a 
postás.

BOTKA LÁSZLÓ AZ ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT POL-
GÁRMESTERJELÖLTJE. – Ilyen széles és teljes körű ösz-
szefogás soha nem volt még. Sokan vagyunk, sokfélék, mint 
Szeged városa. Ez egy lokálpatrióta szövetség – mondta az 

Összefogás Szegedért önkormányzati képviselőjelöltjeinek 
bemutatásakor Botka László polgármester. A csapat: Szon-
di Ildikó, Joób Márton, Urbán Tamás, Ménesi Imre, Avramov 
András, Nagy Sándor, Mihálik Edvin, Szécsényi Rózsa, Tóth 
Károly, Binszki József, Botka László, Szénási Róbert, Kovács 
Tamás, Lugosi Andrea (a polgármester felesége), Mészáros 
Tamás, Simon-Fiala Donát, Koromné Fenyvesi Rózsa, Kozma 
József, Molnár Zoltán, Fehér Attila, Komjáti Zoltán Gábor és 
Fodor Antal. 

NEGYEDSZER LÁTTA VENDÉGÜL SZEGED A KA-
JAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁGOT. Több mint száz or-
szág több mint ezer versenyzője érkezett a viadalra, me-
lyet a magyar válogatott 13 éremmel zárt. K1 1000 méte-

ren az algyői Kopasz Bálint (képünkön) révén 22 év után 
újra magyar arany született. 

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB NYÁRZÁRÓ BULIJA. A Sze-
gedi Ifjúsági Napok tucatnyi zenei helyszínen több mint 
kétszáz produkcióval, köztük világsztárokkal várta a fesz-
tiválozókat. 

SZEPTEMBER

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB AJÁNLÁST KAPOTT BOTKA 
LÁSZLÓ POLGÁRMESTER és az Összefogás Szegedért 20 
képviselőjelöltje az októberi önkormányzati választásra. A 

korábbi évekhez képest a fiatalok rekordmennyiségben tá-
mogatták aláírásukkal az Összefogás jelöltjeit. 

SZEGED LESZ A LEGZÖLDEBB VÁROS. 22 milliárd forint-
ból Európa második legnagyobb geotermikus fűtésrendsze-
re épül ki 2023-ra. A 27 termálkútból álló projekt első kút-
jai Odessza városrészben készültek el, a fúrás az év végén 
Felsővároson folytatódott. A beruházásnak köszönhetően az 
évente felhasznált 30 millió köbméter gáz a felére csökken 
– csakúgy, mint a mostani 45–55 ezer tonna széndioxid-ki-
bocsátás. A távhődíj ettől nem változik, mert azt az állam 
szabja meg.

VIHAR. Váratlanul és soha nem látott erővel csapott le Sze-
gedre. A rendkívül erős, 112 kilométer/órás szél fákat csa-
vart ki, épületekben tett kárt. Megbontotta a színház te-
tőszerkezetét is. A Széchenyi téren hárman sérültek meg 
lezuhanó faágtól. A közterületek, a közintézmények és a tö-
megközlekedés helyreállítására a polgármester azonnal át-

csoportosított 200 millió forintot. A hatalmas összefogás 
eredményeként másnapra helyreállt a város működése.   

ÚJABB 37 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS. Összesen 55 gyerekkel 
költöztek be a lakók, köztük Pál Brigitta és családja (képün-
kön) új otthonaikba. Az önkormányzat az országban egye-
dülálló szociális bérlakásprogramot indított 2016-ban. Azó-
ta összesen 700 lakást újítottak fel, kétmilliárd forintból. A 
munka folytatódik, hogy azok a szegediek, akik saját erejük-

ből nem tudnak otthont teremteni, komfortos bérlakáshoz 
juthassanak.

BOR TÉR ZÁRTA A FESZTIVÁLNYÁRT. 111 borász kínál-
ta nedűit, ezúttal a környezetvédelem érdekében kizárólag 
üvegpohárban. Mellettük számos koncerttel, finom ételekkel 
és kézművestermékekkel várták a borbarátokat. 

HAT VÁROSRÉSZBEN TIZENKÉT KILOMÉTER CSATOR-
NA. Újszegeden, Szőregen, Kiskundorozsmán, Szentmihá-
lyon, Újpetőfitelepen és Tápén összesen 22 utcában épült ki 
csapadékvíz-elvezetés, egymilliárd forintból.

OVIAVATÓ A KEMES UTCÁBAN. Az intézményfelújítási 
programban a hatodik óvoda épült újjá 182 millió forint uni-
ós és 44 millió forint önkormányzati támogatással. 

OKTÓBER

NEGYVENKÉT NYUGDÍJASSZERVEZET KAPOTT ÖNKOR-
MÁNYZATI TÁMOGATÁST. Bővült a város idősügyi kere-
te: 2019-ben 22 millió forintot osztottak szét, 42 szervezet 
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  Ez történt 2019-ben Szegeden: győztek       az Összefogás Szegedért Egyesület jelöltjei 
Megalakult az új közgyűlés, megfiatalodott Belső-Tarján és a Szent György tér, felújították a szentmihályi bölcsődét, a Kemes utcai és a Klebelsberg-telepi óvodát (2. rész)

Visszatekintő

kapott támogatást különböző programjaira. Az idősek nap-
ján Seniorok Kiválósága elismerésben részesült Kiss Péter 
(Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesülete) és Csiszár Ferencné 
(Petőfitelepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesülete).

JÁTSZÓHAJÓ ÚJSZEGEDEN. Ez a legnagyobb látványossá-
ga az újszegedi víztoronynál átadott új játszótérnek, amely a 
város 130 millió forintjából készült. 

ELHUNYT A DÍSZPOLGÁR. Wollemann Mária orvos, az 
SZBK Biokémiai Intézetének egykori igazgatója, Szeged 
díszpolgára 96 évet élt.

275 MILLIÓ FORINTBÓL KORSZERŰSÍTETTÉK A KLE-
BELSBERG-TELEPI ÓVODÁT. A negyvenéves épület felújí-
tását az önkormányzat 60 millió forinttal segítette. 

KÖZPARKOT ALAKÍTOTTAK KI A RENDBE HOZOTT ÉS 
BEFEDETT TÁPAI CSATORNA TETEJÉN. 8 ezer cserjét és 
160 fát ültettek, 27 millió forint értékben. A korábbi bűzös 
és elhanyagolt csatornát a város saját pénzén, 300 millió fo-
rintért tetette rendbe.

SZEGED 300. Szabadságának 300. évfordulóját ünnepel-
te 2019-ben Szeged. A hónapokig tartó programsorozat zá-

rásaként fényfestők varázsoltak különleges hangulatot a  
Klauzál térre, ahol az óriás fatorta helyén 300 szeletes tortá-
val vendégelték meg a családokat. A Széchenyi téri közönsé-
get az LGT Zenevonat szuperprodukció szórakoztatta.  

BOTKA LÁSZLÓ TORONYMAGASAN NYERTE A VÁLASZ-
TÁST. Ötödszörre választották meg Szeged polgármesteré-
nek; minden eddiginél nagyobb arányban győzött, több mint 
60 százalékot szerezve előzte meg a Fidesz jelöltjét. A húsz-

ból tizennyolc egyéni választókörzetet szerzett meg az Össze-
fogás Szegedért Egyesület jelöltje. Botka László beszédében 
úgy fogalmazott: az Összefogás Szegedért győzelmével Sze-
ged nyert. 

MEGALAKULT A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI NYOLCADIK 
SZABADON VÁLASZTOTT KÖZGYŰLÉS. Botka László pol-
gármester nem az MSZP, hanem az Összefogás Szegedért 
frakciójába ült. Szécsényi Rózsát gazdasági, Nagy Sándort 
pedig városfejlesztési alpolgármesterré választották; Mihálik 
Edvin a Zöld város programért felelős, Joób Márton család-, 
szociálpolitikai és sportért felelős, Fodor Antal pedig vagyon-
gazdálkodási tanácsnok lett. 

NOVEMBER

FELKÉSZÜLTEK A TÉLRE. Az önkormányzat tízmillió forint-
ból felújíttatta a Moszkvai körúti hajléktalanszállót, így öt-
venkilenc hajléktalan töltheti az éjszakát az ellátóhelyen. 

MEGSZÉPÜLT A SZENT GYÖRGY TÉR. 70 millió forintnyi 
önkormányzati pénzből megújult a park, a szökőkút és a jár-
da is. 

MEGÚJULT A MÁLTAI JÁTSZÓTÉR KÖZÖSSÉGI HÁZA. A 
város 19 millió forintot fordított a mosdókra, világításra, fű-
tésre és nyílászárókra, valamint 8 millió forintot költött a ját-
szóeszközök felújítására, bővítésére.

SZEGED A SZOLIDARITÁS VÁROSA. 600 millió forintos 
szociális alapjából 11 ezer családot segít. A szociális munka 
napján Szociális Munkáért Díjat vett át Ballai Anna Mária, a 
Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének elnöke, Burka 
Ildikó Éva, a Szegedi Ősz Idősotthon intézetvezető főnővére 
és Gyebnár Attiláné, a kistérségi fogyatékosok nappali intéz-
ményének nyugdíjba vonult gondozója.

ALÁÍRÁST GYŰJTÖTTEK, TÜNTETTEK. Az új vasúti menet-
rend miatt négy vonat menetideje csökkent a Szeged–Buda-
pest-vonalon, miközben tizennyolcé jelentősen nőtt. Botka 
László polgármester levélben kérte a MÁV elnökét, fontolja 
meg a döntést. Az eredmény: fél évre, átmenetileg vezették 
be az új menetrendet. 

MEGFIATALODOTT BELSŐ-TARJÁN. Majdnem egymilliárd 
forint uniós támogatásból és 41 millió forint önkormányzati 
forrásból megújultak és kizöldültek a második legrégebbi la-
kótelep közterei a Zöld város program keretében.   

DECEMBER

A MIKULÁS IS RÉSZT VETT A KOLLÉGIUMI ÚT AVATÁ-
SÁN. 800 millió forint uniós támogatással és 250 millió fo-
rint önkormányzati önrésszel újították fel. Előtte szennyvíz-
csatornát építtetett a város. 

ÜNNEP ÓRIÁSKERÉKKEL, KORCSOLYAPÁLYÁVAL. A ka-
rácsonyi hetek programsorozatában a Széchenyi tér a vá-
sárról, a forralt borról, de mindenekelőtt a 40 méter magas 
óriáskerékről szólt. A Dóm téren a kézművesek mellett 510 
négyzetméteres korcsolyapálya és Dél-Magyarország leg-
nagyobb szalmalabirintusa várta a családokat. A Dugonics 

téren hagyományosan a fényszarvasban és a szánján ülő 
Télapóban gyönyörködhettünk. 

KORSZERŰ, 650 NÉGYZETMÉTERES IRODÁT NYITOTT 
SZEGEDEN A TIGRA INFORMATIKA. Öt éve dolgozik a tár-
saság a városban, és jövőre megduplázza dolgozói számát. 

ÚJJÁSZÜLETETT A 
100 ÉVES BELVÁ-
ROSI MOZI. Az egy-
milliárd forintnyi uni-
ós és önkormányza-
ti támogatásból mo-
dernizált filmszínház 
megnyitóján aján-
dék filmvetítésre 
várták a közönséget.  

VÁROSI KARÁCSONY. Átadták a városi ösztöndíjakat há-
romszáz szegedi középiskolásnak és egyetemistának, aki-
ket rászorultság vagy kiemelkedő eredményeik alapján vá-
lasztottak ki. A városrészi karácsonyok mellett a városháza 
is nap mint nap várta a családokat. 350 rászoruló gyereket 
ajándékozott meg az önkormányzat és számos partnere, a 
Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai pedig előadásukkal ked-
veskedtek (képünkön). Szeged amerikai testvérvárosának, 

Toledónak köszönhetően 43 gyerek kapott ajándékot. A rá-
szoruló családoknak 2100 ajándékcsomagot adtak át a hu-
mán közszolgáltatási iroda munkatársai. A nyugdíjasok, kö-
zel félezren, az IH Rendezvényközpontban karácsonyoztak. 

Összeállította: Dombai Tünde 
Fotók: Szabó Luca, Iványi Aurél, 

MTI/Kovács Tamás és Rosta Tibor
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Oszvald Marika: Az emberek mindig csodára 
várnak, pedig maga a létezés a csoda!

– Milyen érzés ugyanazon 
a színpadon több mint négy 
évtized különbséggel a te-
nyeres-talpas mosogatólány 
után a nagymamát játszani?

– A két szerep között el-
telt egy emberöltő, és elju-
tottam abba a korba, amikor 
már a nagymama szerepkör 
dukál, ám ez is nagyon hálás 
feladat. Kedvemre való, ké-
nyelmes, nem kell cukaharát 
ugrani, de azért ezután sem 
hagyom cserben a közönsé-
get.

– Marcsánál és a nagy-
mamánál azért sokkal több 
fűzi Szegedhez!

– A főiskola előtt egy évig 
Szegeden statisztáltam, és az 
év végére megkaptam a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül-
ben Pirikének, a kislánynak a 
szerepét. A főiskola után visz-
szahívtak két szerepre is: a 
Mosoly országában Mit, Szu 
Csong testvérét játszottam, 

a Mágnás Miskában pedig 
Marcsát, Király Leventével 
egy színpadon; zseniális előa-
dás volt.

– És Szeged mit jelent?
– Szegedet a mai napig 

is nagyon-nagyon szeretem, 
mert itt az emberek mindig 
mosolyognak, lazák, és lát-
szik, hogy őszintén tudnak 
örülni. A város kulturális éle-
te is csodálatos, az épületek 
is gyönyörűek, nagyon jó az 
egésznek a miliője. Egy cso-
mó titkot fel lehet itt fedezni 

a szegedi boszorkányoktól 
kezdve a papucsig, meg a 
halászlétől a túrós csuszáig. 
Úgyhogy nemcsak az emlé-
keim miatt szeretem, hanem 
mert a város maga is csodá-
latos.

– Visszatérve a Mágnás 
Miskára, nagymamaszerep 
eredetileg nincs is a darab-
ban, Békeffy István később 
írta bele. A rendező, Peller 
Károly az olvasópróbán azt 
mondta, azért választotta 
ezt, hogy kényeztethessen 
két kiváló művészt, önt és 
Vajda Júliát.

– Karcsi engem egyéb-
ként is mindig kényeztet. Na-
gyon jó vele dolgozni, mert 
nem akar semmit sem ki-
fordítani, megtartja a zenét 
és a tartalmat, de leporolja, 
a mentalitással teszi maivá 
a darabot. Nem kell az ope-
rettet modernizálni, a fiatal 
kollégák már egyébként is 

egészen másként játszanak 
egy-egy darabot.

– A szülei mellett szinte 
beleszületett a színházba. 
Édesanyja szubrett volt, 
édesapja pedig operettbon-
viván és tenorista. Ők ho-
gyan fogadták, hogy színész 
akart lenni?

– Csodálatos szüleim 
voltak, akik csodálatos mű-
vészek is voltak. Gyerek-
koromban nagyon sokat 
meséltek a színházról, s ké-
sőbb, amikor bementem a 

próbákra, az igazából már a 
meséknek a folytatása volt 
számomra. Genetikailag pe-
dig belém volt kódolva ez a 
hivatás, mert az alkatom és 
az egyéniségem is erre pre-
desztinált. Kislány koromtól 
nagyon szerettem tornászni 

és táncolni, szerettem hasz-
nálni a testemet. A szüleim 
mellett játékosan szinte 
mindent megtanultam ah-
hoz, hogy később el tudjak 
indulni ezen a pályán.

– A szülei nem féltették 
a színpadtól?

– Nem, mert látták, hogy 
alkalmas vagyok rá. Sosem 
tiltottak a színpadtól, inkább 
felvilágosítottak arról, mivel 
is jár ez az egész, mert eh-
hez a pályához nagyon fon-
tos a tehetség, de kell más 

is: szerencse, kitartás, em-
patikus készség, szorgalom. 

– Könnyű elkallódni?
– Nagyon. Nálam mindig 

a színház volt az első. És az 
is nagyon fontos, hogy mindig 
készen kell állni, s ha jön egy 
lehetőség, azt tudni kell meg-
ragadni. Nekem szerencsém 
is volt, a környezetemtől, a 
családomtól felnőttként is 
sok támogatást kaptam. A 
lányom sohasem tett szem-
rehányást, amikor hónapok-
ra elutaztam, mert tudta, 
érezte, hogy a szeretet az 
időn és téren keresztül is él, 
működik. 

– Említette a genetikát; 
a lánya, Hídvégi Krisztina 
viszont nem lett énekesnő. 
Nem bánja?

– Egyáltalán nem. Tizen-
hat éves korában eljátszott 
a gondolattal, hogy megpró-
bálja, de neki a színház nem 
volt annyira fontos. Kiskorá-
tól fogva arra neveltem, hogy 
teljesen mindegy, mit csinál, 
az a fontos, hogy szeresse, 
mert akkor az nem munka, 
nem nyűg. 

– Az operettirodalom va-
lamennyi fontosabb szere-
pét végigénekelte. Maradt 
még olyan, ami miatt hiány- 
érzete van? 

– Nincs ilyen, és soha 
nem is volt. Soha nem kér-
tem szerepet; ha valaki látott 
bennem fantáziát, elhittem, 
hogy én arra a szerepre alkal-
mas vagyok, és igyekeztem 

megfelelni. Mindig az volt 
a fontos, hogy jól érezzem 
magam, szeressem, amit csi-
nálok, és akkor valószínűleg 
a közönség is szeretni fogja. 
Sokszor azt gondolom, hogy 
nekem a színház az élet, az 
életet meg nem veszem any-
nyira komolyan. 

– Hogy tűri a kritikát? 
– Nagyon jól, nem sértő-

döm meg még akkor sem, 
ha rosszat írnak rólam. De 
ha azt érzem, hogy rosszin-
dulatból született egy bírá-
lat, az nagyon tud bántani, 
az mehet a levesbe, nem 
törődöm tovább vele. Ezt 
valószínűleg otthonról hoz-
tam, mert édesapám már 
fiatalon is nagyon radikális 
kritikus volt velem szemben. 
Soha nem köntörfalazott, ki-
mondta, amit gondolt. Igaz, 
én is vevő voltam erre, mert 
minden mondatában érez-
hettem a szeretetet. Nagyon 
kegyetlenül tudott bírálni, de 
imádtam érte.

– Közel fél évszázada 
van a pályán. Hogy tervezi, 
meddig játszik színpadon?

– Lehet, hogy holnap ab-
bahagyom, lehet, hogy tíz év 
múlva, de az is lehet, hogy fél 
év múlva már nem is élek. Ezt 
nem lehet tudni. Mindig is azt 
gondoltam, elfogadom, amit 
a sors hoz magával. Nem én 
döntöm el, meddig csinálom, 
ha nem hívnak, akkor abba-
hagyom. 

– Nyáron karambolozott 

is, az mennyire befolyásolta 
a munkáját? 

– Egy hónap kényszerszü-
netet tartottam, mert hat bor-
dám eltörött. Aznap három 
fellépésem lett volna, az elsőt 
megcsináltam, a másodikra 
már nem értem oda, mert 
az M0-son belém rohantak 
hátulról, kormányozhatat-
lanná vált az autóm, és ne-
kicsapódtam a betonfalnak, 
totálkárosra tört a kocsim. 

– Nagyon megijedt?
– Először még nem, érez-

tem, hogy életben vagyok, 
gondoltam, akkor nincs olyan 
nagy baj, majd a rendőrök 
elvisznek a következő fel-
lépésre; de mire kihúztak a 
kocsiból, már olyan fájdalmat 
éreztem, hogy szinte mozdul-
ni se bírtam. Végül a mentő 
vitt el a kórházba, és nem a 
rendőrök a fellépésre. 

– Sikerült teljesen fel-
gyógyulnia?

– Szerencsére nem sérül-
tem meg nagyon, és ugyan a 
bordatörések miatt hat hétig 
kellett volna pihenni, de négy 
hét után felléptem, mert már 
tudtam akkora levegőt venni, 
hogy a Palotakoncerten éne-
keljek. 

– Nem félt újból autóba 
ülni?

– Nagyon kicsit. Először 
olyan érzésem volt, mint kez-
dő vezető koromban, de a bi-
zonytalanság gyorsan elmúlt.

– Annyira, hogy a februá-
ri Budapest–Bamako-ralira 
is benevezett.

– Egy jó ismerősön beszélt 
rá, csodálatos az útvonal is, 
vagy tíz országon keresztül 
autózunk Afrikában, egészen 
Sierre Leonéig. Akivel me-
gyek, már ötször is részt vett 
a ralin, elsősorban ő fog ve-
zetni, én leszek a mitfahrer.

– Nem éppen veszély-
telen vállalkozás. Nem tart 
tőle? 

– Nem, mert nem a bra-
hit keresem, nem azt akarom 
megmutatni, hogy az Oszvald 
Marika még erre is képes, ha-
nem élményeket szeretnék 
gyűjteni.

– Mit jelent a játék az 
életében?

– Mindent. Engem nem 
érdekelnek az élet nehézsé-
gei; arra jöttem rá, hogy az 
emberek mindig valamiféle 
csodára várnak, pedig maga 
a létezés a csoda, az, hogy mi 
mindnyájan itt vagyunk. Ez a 
legnagyobb boldogság. 

Rafai Gábor

Negyvenhárom év különbséggel tért vissza a szegedi desz-
kákra, hogy Marcsa után a nagymamát is eljátssza a Mág-
nás Miskában. Amerre jár, tenyerén hordozza a közönség, 
megkapta a Jászay- és a Kossuth-díjat, tagja a Halhatat-
lanok Társulatának, mégsem pihen. Valóságos energia-
bomba: legendás cigánykerekeiről azok is ismerik, akik 
nem néznek operettet. Nyáron karambolozott, de négy hét 
után visszatért a színpadra, most pedig a Budapest–Ba-
mako-ralira készül az ország szubrettje, Oszvald Marika.

Oszvald Marika februárban a Budapest–Bamako-ralin is elindul, egy ismerősével tíz 
afrikai országon autóznak keresztül. Azt mondja, nem brahiból megy, élményeket gyűjt. 
Fotó: SZNSZ/Kelemen József

A nagymama szerepében, a szegedi Mágnás Miskában. A játék a mindene, az élet ne-
hézségei nem érdeklik. Fotó: Rafai Gábor
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Tisztelt Olvasóink!

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

Aktuális

Tehén a síneken

Utazgatok, mert utazni élvezet

Utazgatunk, mert vilá-
got látni jó. Felkeres-
ni páratlan természe-

ti értékeket, élőben meg-
csodálni képeken sokszor 
látott műalkotásokat, végig-
járni történelmi események 
helyszíneit, megkóstolni 
más nemzetek ételeit, kor-
tyolni italait, hagyni, hogy 
magával ragadjon egy-egy 
város varázsa, hangulata…

Sokan gondoljuk ezt 
így. A híradásokból tudjuk, 
milyen tömeges mérete-
ket öltött a turizmus. Sokat 
hallunk az árnyoldalról is, a 
városukat a turisták özöné-
től féltő velenceiekről vagy 
a romkocsmák látogatóitól 
szenvedő budapestiekről. 

Vezető hírként szerepel 
a médiában az is, ha egy 
utazási iroda utasai kül-
földön rekednek, s a várva 
várt nyaralás, pihenés töb-
bek számára rémálommá 
válik. Ha társas utazás mel-

lett döntöttünk, utazásunk 
tervezésekor tájékozódjunk 
arról az irodáról, amelyiktől 
a pozitív élményekkel teli 
kirándulás megvalósítását 
várjuk. Nézelődjünk, hiszen 
több utazási iroda kínálja 
saját szervezésű útjait, el-
térő árakon hirdetnek közel 
azonos tartalmú kirándulá-
sokat. Az utazási irodák a 
rájuk vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak eleget téve 
végzik tevékenységüket. Ál-
talában. 

Előfordul, hogy az utas a 
részvételi díj befizetéséről 
nem kapja kézhez a szám-
lát, de ez a mai közgondol-
kodás alapján bocsánatos 
bűn. Minek az a sok papír! 
– gondolják néhányan.

Előfordul, hogy az utast 
indulás előtt nem tájékoz-
tatják arról, hogy ki az a 
célország nyelvét beszélő 
személy, aki az utazás során 
őt kíséri. Elgondolkodtató, 

ha a hazaúton, a csoporttól 
történő elbúcsúzáskor kö-
szöni meg az idegenvezető 
egyik utasának a tolmácso-
lást, elismerve saját, erősen 
hiányos nyelvtudását. Elő-
fordul, hogy az idegenvezető 
a nyüzsgő, turistáktól zsúfolt 
látnivalók helyszínén min-
denkit túlkiabálva próbál tá-
jékoztatást adni, amit csak 
a közvetlen közelében állók 
hallanak. Milyen benyomást 

kelt ez a környezetben? Mit 
tehet a hallótávolságon kívül 
álló utas? Aki azért utazik, 
mert csak az adott helyszí-
nen szeretne lenni, az nem 
fogja hiányolni a látottakkal 
kapcsolatos ismereteket, de 
az, aki ennél többre vágyik, 
elégedetlen lesz. Kapha-
tó ma már olyan készülék, 
amelynek használata erre 
a problémára nyújt meg-
oldást, s bár kétségtelen, 

hogy ez beruházást igényel 
az utazási irodától, a készü-
lék használatával valameny-
nyi utashoz eljuttathatók az 
információk. 

És az is előfordul, hogy 
mindennel elégedettek va-
gyunk utazásunk során, 
hiszen az utazási iroda dol-
gozói, partnerei mindent 
megtettek ennek érdeké-
ben. Ezúton is köszönöm 
azoknak a turizmusban 

dolgozó, komoly szakmai 
elhivatottsággal, lexikális 
tudással, empátiával bíró 
szakembereknek a mun-
káját, akik hivatásként 
tekintenek munkájukra, 
azért dolgoznak, hogy mi, 
akik igénybe vesszük szol-
gáltatásaikat, valamennyi 
útról kellemes emlékekkel 
térjünk haza. Őket bátran 
ajánljuk másoknak, és újra 
velük utazunk.

Ha az utazási iroda ál-
tal nyújtott szolgáltatással 
kapcsolatban kifogás merül 
fel, lehetőség van utólag 
hivatalos szervekhez (pl. 
fogyasztóvédelem, bíróság) 
fordulni. Ne hagyjuk, hogy 
a szervezett utazások által 
megszerezhető élményeket 
elszalasszuk egy rosszul ki-
választott, kókler iroda mi-
att!

És utazzunk, mert utazni 
jó!

Kovács Istvánné

A klub 2009-ben ala-
kult meg a Száz- 
szorszép Gyermek-

ház-ban, majd átkerült az 
Agórába. A klub vezetősége 
háromtagú, az élén dr. Sze-
ri Istvánné Ibolya mesterok-
tatóval, a helyettese Novák 
Magdolna nyugdíjas óvoda-
pedagógus, és titkári felada-
tokat lát el Juhász Lászlóné 
népi iparművész. Ibolyának 
támadt az ötlete, hogy anya-
got gyűjt Szeged óvodatör-
ténetéből. A klubnapokon 
folyamatosan gyűltek az él-
ménybeszámolók és a hoz-
zájuk kapcsolódó dokumen-
tumok, fényképek és szak-
könyvek. Az összegyűjtött 
értékes anyagok számára 
az egyetem pedagóguskép-
ző karának tanító- és óvó-

képző intézete biztosít he-
lyet a Hattyas soron, melyet 
a klubtagok is megtekintet-
tek. 2019 nyarán a kiállítást 
a nagyközönség is láthatta 
az Agórában.

2019. december 12-én 
10 éves jubileumi ünnep-
séggel tisztelegtünk a klub 
megalakulásának. Minden 
találkozásunkra meghívunk 
óvodásokat és óvóképzős 
hallgatókat. Jubileumi ün-
nepségünkön a Mars téri 
óvodások adtak kedves 
műsort. Felkészítőik: Boros 
Ildikó és Bottyán Zsuzsanna 
óvodapedagógusok. Fodor 
Diána, aki az SZTE JGYPK 
Óvóképző Intézetében vég-
zett, és jelenleg a Mórahalmi 
Napköziotthonos Óvoda dol-
gozója, jelbeszéddel kísért 

karácsonyi dalt adott elő. 
Novák Magdolna harmoni-
kajátékával megénekeltette 
a gyerekeket és a felnőtte-
ket. Juhász Lászlóné kézmű-
vesmunkájával lepte meg a 
résztvevőket. Horváth Károly-
né diós tortáján tíz gyertya 
jelképezte az évfordulót. Fon-
tosnak tartjuk, hogy mindig 
tisztelettel emlékezzünk meg 
azokról a kollégákról, aki már 
nem lehetnek közöttünk.

Ezúton kívánunk az utá-
nunk jövő nemzedéknek 
sok erőt, hitet és pedagógi-
ai optimizmust!

Dr. Szeri Istvánné 
mesteroktató, 

Novák Magdolna nyug-
díjas óvodapedagógus és 

Juhász Lászlóné népi 
iparművész

Tízéves a Szegedi Napsugaras 
Nyugdíjas Óvónők Klubja

Olvasom, hogy a min-
denható és min-
dentudó gázszere-

lő kapta a többmilliárdos 
megbízást a nyugati vas-
függöny azonnali felépíté-
sére. Hogy valami veszély 
várható, azt már Orbán Vik-
tor temesvári beszéde is je-

lezte: jönnek, jönnek, szá-
zával, ezrével, ránk erőlte-
tik a keresztény kultúrát, 
reánk, becsületes, türk 
hitű kipcsakokra.

Nekünk most kínai 
segítséggel új nagy falat 
kell építenünk, ami cse-
megefalat lesz az alcsúti 
építőbrigádoknak. Semmi 
gond, tovább csúsztatjuk 
Paks 2.-t, a pocsék orosz 
hitelt már úgyis átváltottuk 
arra a csúnya euróra, per-
sze titokban. Csak Matol-
csy meg ne tudja! Most írja 

a 113. könyvét, eddig sem 
ért rá a valósággal foglal-
kozni. Nem is lehetne ide-
ges, hiszen sziklaszilárdsá-
gú alaptörvényünk a minap 
esett át nyolcadik ráncfel-
varrásán.

Jaj, a vasútépítés! Azt 
persze megcsináljuk a fa-

lon túliakkal Hen-
cidától Boncidáig, 
akarom monda-
ni Budapesttől a 
déli határig, csak 
ezzel a feltétellel 
kapjuk a dollárt-
engert Peking-
ből. Néha halkan 
r e m é n y k e d e m , 
hátha Kecske-
mét–Szeged lesz 
a szupervasút 
nyomvonala, fű-
tött váltókkal, 
hóeltakarító moz-
donyokkal. Erre 
valódi szükség 

lenne, de ez a főkipcsakot 
és lovasságát messze nem 
érdekli.

A MÁV ritka elégedett 
a napokban: már nincse-
nek késések az új menet-
rend miatt. Az első napon 
a vonat pont akkor ért a 
Nyugatiba, amikorra a régi 

menetrend szerint kellett 
volna. Saját tapasztalat: a 
negyedórával korábbi indí-
tás tehát jót tett, meg kell 
őket tapsolni. Tudom, hogy 
régi vicc, de újszülött kip-
csaknak minden vicc új... 
Elindul a szuperexpressz, a 
bemondó köszönti az uta-
sokat, majd hirtelen féke-
zés. Rohan a kalauz, nincs 
semmi baj, csak egy tehén 
tévedt a sínre, azt hajtják 
le. Oké, start, majd újabb 
fékezés. Ez ismétlődik még 
egyszer. Az egyik utasnak 
elfogy a türelme: mondja, 
kalauzkám, miért kellett 
ezt az új vonalat a legelőn 
át vezetni, ahol ennyi mar-
ha van? Szegény kalauz 
mérgesen válaszolja: ez 
ugyanaz a dög, de mindig 
lehagyja a vonatot.

De jövőre minden szebb 
lesz, Győrben, Alcsúton, 
Felcsúton építünk mene-
kültszállókat a keresztény 
migráncsoknak, a csúnya 
ukránokat, álmagyarokat, 
nyugdíjra vadászókat pedig 
szépen hazaküldjük. Szép 
jövő. Mindenkinek boldog 
új évet kívánok!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

A klub decemberben az Agórában ünnepelte a 10. születésnapját.

Már nincsenek ké-
sések az új menet-
rend miatt. Az első 
napon a vonat pont 
akkor ért a Nyugati-
ba, amikorra a régi 
menetrend szerint 
kellett volna. Saját 
tapasztalat: a ne-
gyedórával koráb-
bi indítás tehát jót 
tett, meg kell őket 
tapsolni.
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EGY VB, KÉT BUSA-ARANY. 
A magyar válogatott harminc 
érmet szerzett az Antalyában 
rendezett kick-box-világbaj-
nokságon, ahol a WAKO világ-
szervezet hét szakága közül 
a pointfighting, a kick-light, a 
full-contact és a formagyakor-
lat legjobbjai versenyeztek. A 
felnőtt kategóriákban nyolc 
arany-, öt ezüst- és tíz bronzér-
met nyertek a magyarok, akik 
a második helyen végeztek az 
éremtáblázaton. A legeredmé-
nyesebb a szegedi származá-
sú Busa Andrea volt, aki dup-
lázni tudott: pointfightingban 
és kick-lightban is legyőzhe-
tetlennek bizonyult. Busa ez-
zel három különböző szabály-
rendszerben nyert világbaj-
nokságot 2019-ben, ami még 
senkinek sem sikerült a WAKO 
női mezőnyében. További sze-
gedi siker, hogy a Combat „D” 
SC sportolója, Nagy Rita har-
madik lett a kick-light 60 kilós 
súlycsoportjában, és Döme 
Balázs is bronzot nyert a ve-
teránok korosztályában, kick-
light +94 kilóban. 
ÖTÖDIK LETT KISS NOR-
BERT. A szerbiai Bácskato-
polyán nemzetközi egyéni te-
keversenyt rendeztek, ame-
lyen a Szegedi TE hatszoros 
világbajnok klasszisa, Kiss 
Norbert a hatodik helyen ke-
rült be a hatos szuperdöntő-
be, és ott 636 fával az ötödik 
helyen zárt. A Szegedi TE-ből a 
legjobb 24 közé bejutott még 
Brancsek János, aki 581 fával 
22. lett, valamint Danóczy Ri-
chárd, aki 577 fával a 23. he-
lyen végzett. A győzelmet 692 
fával a szerbiai Zavarkó Vil-
mos szerezte meg.
GYŐZTES ÉVZÁRÁS. A 
Pécs elleni hazai és idegen-
beli siker után megszerez-
te harmadik győzelmét is a 
férfi röplabda NB I.-ben az 
újonc Vidux-Szegedi RSE, 
amely 2019 utolsó meccsén  
3 : 2-re nyert a magyar után-
pótlás-válogatott vendége-
ként. Nusser Elemér vezető-
edző úgy értékelt, tavasszal 
sokkal jobb játék kell majd 
együttesétől ahhoz, hogy 
újabb fontos győzelmeket 
arassanak.
MEGINT A TRÓNON. Újra 
megnyerte a magyar csapat-
bajnokságot a Szegedi Biliárd 
SE, amely a szegedi zárófordu-
lóban a második helyen végző 
Pécset és a harmadik Gyált is 
legyőzte. A szegedi bajnokcsa-
patban Antal Gábor, Babecz 
Balázs, Bálint Péter, Balla Ta-
más, Lackó Lénárd, Nagy Csa-
ba és Törőcsik Zoltán kapott 
lehetőséget.

Sport

Díjazták 
a SZÚE évét

Kiválóan sikerült a Sze-
gedi Úszó Egylet szá-
mára 2019 utolsó 

versenye. A kaposvári rövid 
pályás országos bajnoksá-
got egy arany-, egy ezüst- 
és négy bronzéremmel zár-
ták. Az aranyat a 4 × 200-
as, az ezüstöt a 4 × 100-as 
gyorsváltó szerezte, Fábián 
Fanni, Fábián Bettina, Pá-
dár Nikolett, Vas Luca ösz-
szeállításban. Harmadik lett 
a női gyorsúszók között 200 
és 400 méteren Fábián Fan-
ni, 800-on Fábián Bettina, 
1500-on pedig Vas Luca. 
A klub képviselői a Magyar 
Úszó Szövetség évzáró gá-
láján ünnepelhették az esz-
tendő sikereit. Az év legjobb-
jainak elismerésekor díjat 
kaptak a szegediek ifjúsági 
Eb-érmeket szerző sportolói, 
Fábián Fanni, Ulrich Botond 
és Fábián Milán is. A leg-
eredményesebb női nyílt vízi 
úszóként Olasz Anna teljesít-
ményét díjazták, míg Pádár 
Nikolett lett korosztálya leg-
jobbja a Jövő Bajnokai prog-
ramban. A versenyzők edzői, 
Gellért Gábor és Táczi Zsolt 
is elismerést kaptak munká-
jukért.

Szegedi sikerek az országos  
gokartbajnokságokon

Kiváló évet zárt Szabó Ádám és Szabó Zalán

Két szegedi gokartver-
senyző ért el kimagasló 
sikereket 2019-ben az or-
szágos bajnokságokon: a 
13 éves Szabó Ádám és a 
15 esztendős Szabó Zalán 
már az első, versenyzéssel 
töltött évében felhívta ma-
gára a szakma figyelmét.

A fiatalok ősszel, a 
Szeged Gokart Plá-
zaring pályáján kezd-

tek ismerkedni a gokarto-
zással, amelyben gyorsan 
sikeresek lettek. Ezt köve-
tően a DAMK Egyesület szí-
neiben elindultak a Magyar 
Nemzeti Automobil Szövet-
ség által szervezett orszá-
gos amatőr utánpótlás-baj-
nokságon. Ez egy 12 ver-
senyből álló sorozat, ahol 
keresik a jövő tehetségeit. 
Szabó Ádám a junior, Szabó 
Zalán pedig az I. kategóriá-
ban indult, és az év elejé-
től kezdve a gyakorlott piló-
tákkal is fel tudták venni a 
versenyt. A fiatalok tempó-

csapata és a pécsi Kart 
Aréna által indított, öt ver-
senyből álló M1RA egyéni 
bajnokságot Szabó Ádám 
nyerte három futamgyő-
zelemmel, úgy, hogy egy 
versenyen nem indult, míg 
Szabó Zalán két kihagyott 
versennyel is az összetett 
negyedik helyén végzett. 
Az első szezon kimagas-
ló eredményei miatt több 
profi versenycsapat is 
tesztet biztosított a fiúk 
számára, többek között 
a volt Forma–1-es pilóta, 
Ralf Schumacher által for-
galmazott gokartokkal ver-
senyző Benex Motorsport.

A 2020-as szezonban 
a két tehetség a verseny-
gokart következő szintjé-
re szeretne lépni a DAMK 
Egyesületen belül. A szer-
vezet célja, hogy a szegedi 
és környékbeli, motorsport 
iránt érdeklődő fiatalo-
kat felkutassa, és segítse  
őket céljaik megvalósításá-
ban.

Szabó Ádám lendületben. Fotó: amatorgokart.hu

ja az év közepére már győ-
zelmekben is megmutatko-
zott, emellett több első rajt-
kocka és versenyen futott 
leggyorsabb kör került a ne-
vük mellé.

Szabó Ádám az év végi 
összesítésben négy futam-
győzelemmel mindössze 
egy ponttal maradt le a baj-

noki címről, míg Szabó Za-
lán három futam megnye-
résével a harmadik helyen 
végzett. Ez az eredmény ki-
magasló, ritkán van példa 
tá, hogy tapasztalat nélkül 
ilyen eredményeket érje-
nek el versenyzők.

A világkupagyőztes Mi-
chelisz Norbert M1RA nevű 

Csapatot vált az átlövő
Elkezdődött a férfiak Európa-bajnoksága

December végén Bar-
tók Donát bejelentet-
te, hogy azonnali ha-

tállyal távozik a német élvo-
nalbeli TBV Lemgo-Lippe kézi-
labdacsapatától. A válogatott  
jobbátlövő a közösségi olda-
lán adta hírül, hogy közös meg-
egyezéssel szerződést bontott 
klubjával. Azt egyelőre nem kö-
zölte, melyik csapat színeiben 
folytatja pályafutását. 

A Lemgo honlapja emlé-
keztet, hogy Bartók a márciusi 
térdműtétje után a közelmúlt-
beli visszatéréséig nem léphe-
tett pályára. Szerződése 2020 
nyaráig szólt. A 23 éves, sze-
gedi születésű kézilabdázó há-
rom éve igazolt Lemgóba. Az 

MTI-nek azt mondta, távozása 
nem hirtelen döntés eredmé-
nye, a szerződésbontást több 
tárgyalás előzte meg.  Hozzá-
tette, a válogatottbeli teljesít-
ményét nem befolyásolják a 
történtek, sőt fontos volt, hogy 
időben rendeződjék a sorsa, 
mert szeretne a lehető legjob-
ban összpontosítani. 

– Nyugodt vagyok, vannak 
lehetőségeim – mondta karri-
erje folytatásáról. Hozzáfűzte, 
családjával élvezték a külföldi 
létet, de nem zár ki semmit, 
így a hazatérést sem. A térde 
már teljesen egészséges és 
fájdalommentes, ezért opti-
mistán várja az Európa-baj-
nokságot. 

A 2010-es évek 30 legfonto-
sabb magyar sportolója cím-
mel közölt cikket a 24.hu, 
amelyben szegedi kötődésű 
klasszisok is helyet kaptak. 
Az írásban olyanok szerepel-
tek, akik vagy az eredménye-
ik révén voltak szem előtt, 
vagy a média kapta fel őket 
egy komolyabb, nagy vihart 
kavart ügy miatt.

Az első a háromszoros 
olimpiai bajnok úszó, 
Hosszú Katinka, aki 

a cikk szerint 63 aranyérmet 
nyert pályafutása során az 
olimpiákon, valamint a nor-
mál- és rövidpályás Eb-ken, 
vb-ken; ezek közül mindösz-
sze egy született 2010 előtt: 
2009-ben lett először világ-
bajnok.

A második helyre a ka-
jakos Kozák Danuta került, 
akinek klasszisáról mindent 
elmond, hogy egyik legered-
ményesebb olimpiai sportá-
gunkban, a kajak-kenuban 
még négy aranyérme sincs 
senkinek, ő viszont öttel áll 
a ranglista élén. A 2019-es, 
szegedi vb-je nem sikerült 
jól, egyesben harmadik lett, 

Márton Anita bekerült az évtized 
legfontosabb sportolói közé

párosban pedig kizárták a 
Kárász Annával alkotott egy-
ségüket. A dobogóra még a 
kétszeres olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok kardvívó, 
Szilágyi Áron fért oda. 

A listán az első szegedi 
kötődésű sportoló a nyolca-
dik helyre sorolt Nagy László, 
a Pick korábbi kézilabdázója, 
aki sikereit az elmúlt évtized-
ben a Barcelona és a Veszp-
rém színeiben érte el. 

Tizennegyedik lett Már-
ton Anita. A szegedi súlylökő 
a magyar atlétika legmegbíz-
hatóbb versenyzője az elmúlt 
évtizedben, 2014 óta min-

den évben volt legalább egy 
olyan világverseny, amelyről 
éremmel térhetett haza. A 
sorozat a zürichi Eb-n kezdő-
dött egy bronzzal, majd egy 
évvel később, a prágai fe-
dett pályás Eb-ről 19,23 mé-
terrel hozta el az aranyat. A 
2016-os év fő versenye a riói 
olimpia volt, ahol az utolsó 
dobásával egyéni rekordot 
döntött (19,87); bronza azt 
jelentette, hogy 1968 után 
újra olimpiai érmet szerzett 
egy magyar női atléta. 2017-
ben Londonban egy vb-ezüst-
tel folytatta, majd 2018-ban 
történelmet írt: megnyerte 

a birminghami fedett 
pályás vébét, s ezzel ő 
lett a magyar atlétika 
első világbajnoka. A 
2018-as Eb-t sérülése 
miatt ki kellett hagynia, 
csak 2019-ben tért visz-
sza egy fedett pályás 
Eb-bronzzal, majd a 
vb-n ötödik lett.

Huszonhetedik he-
lyen zárt a listán a ko-
rábbi szegedi kajakos, 
a háromszoros olimpiai 
bajnok Douchev-Janics 
Natasa.

Márton Anita a magyar atlétika 
első vb-aranyával. Fotó: MTI

Hajrá, magyarok!
Elrajtolt a férfi kézilabdázók Európa-bajnoksága. A nor-
vég, svéd és osztrák rendezésű olimpiai kvalifikációs 
torna malmői csoportjában a magyar válogatott ma 16 
órától Oroszországgal, hétfőn 20.30-tól az olimpiai és 
világbajnok Dániával, szerdán 18.15-től pedig Izlanddal 
játszik. A középdöntőbe az első két helyezett jut. A bő ke-
retben a MOL-PICK Szegedből a kapus Mikler Roland, a 
beálló Bánhidi Bence és Rosta Miklós, valamint a balát-
lövő Bodó Richárd kapott helyet. A végleges keretet lap-
zártánk után jelölte ki Gulyás István szövetségi kapitány. 
Bodó játéka a vállsérülése miatt erősen kérdéses.
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és 
elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési ha-
táridő: január 15. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! 
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Répásy Mihály honvédtábornok Szegeden halt meg. A nyertes: Fehér Katalin. Gratulálunk!

Programajánló

      Programok

XV. MENYEGZŐ ESKÜVŐI 
KIÁLLÍTÁS
Időpont: január 11., szom-
bat és 12., vasárnap.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Szeged és a Dél-Alföld régió 
legnagyobb és legszínvona-
lasabb esküvői kiállítása. A 
legjobb esküvői szolgáltatók 
egy helyen: menyasszonyi ru-
haszalonok, fotósok-videó-
sok, cukrászok, helyszínek, 
dekoratőrök, utazási irodák 
és mások. Színes progra-
mokkal, előadókkal és egye-
di esküvői hangulattal vár-
nak minden érdeklődőt.

SZÁZSZORSZÉP SZÍNHÁZ 
– PÖTTYÖS PANNI 
Időpont: január 14., kedd, 
10 óra.
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra
Zenés mesejáték.

„Bármennyire is furcsának 
tűnhet, de A Csajod három 
székelyföldi srác 2017-es 
kolozsvári találkozásának 
eredményeként jött létre. A 
zenekar neve megpecséte-
li sorsunkat, inspirációnk fő 

forrása nem lehet más, mint: 
a lányok. Alapjába véve min-
den dalunk egy-egy lányról 
szól, besorolva őket 4 kate-
góriába: a volt, a még meg-
lehet, a meglehetett volna 
és a bárcsak meglett volna. 
Dalaink olyan színes palet-
tán igyekeznek a hangulato-
kat közvetíteni, amilyenen az 
ő hangulataik is mozognak.”

MEZÍTLÁB A PARKBAN – 
KÖZKÍVÁNATRA 
Időpont: január 16., csütör-
tök, 19 óra.

HAMUPIPŐKE 
Időpont: január 14., kedd, 
január 15., szerda és január 
16., csütörtök 10 és 14 óra.
Helyszín: Nagyszínház.
Zenés mesebalett a Szege-
di Kortárs Balett előadásá-
ban.

A CSAJOD-KONCERT
Időpont: január 15., szerda, 
20 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A lelkes és rendkívül tehet-
séges fiatal erdélyi rockcsa-
pat azt mondja magáról: 

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A világhírű film mára orszá-

gos hírűvé vált színpadi vál-
tozata megállíthatatlanul 
robog, túl a 150. előadá-
son. Játsszák:  Pikali Ger-
da / Placskó Emese,  Oro-
szi Tamás,  Gyebnár Csekka,  
Koncz Gábor,  Lipták Péter 
és Kozel Dániel.

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART: COSÍ FAN TUTTE
Időpont: január 17., péntek 
és január 18., szombat, 19 
óra.
Helyszín: Kisszínház.
Vígopera két felvonásban. 
Rendező: Toronykőí Attila. 
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SAKKPARTI – E CÍMET ADHATNÁNK 
ENNEK A HATVAN ESZTENDEJE KÉ-
SZÜLT FÉNYKÉPNEK, AMELYET BÁCS-
KAI ÉVA OLVASÓNK GYŰJTEMÉNYÉ-
BŐL MUTATUNK. A fotó a Somogyi utca 
19. alatti ház udvarán készült. Mivel a bel-
városi utca most egészen másként fest, 

csak nehezen idézhető fel, mi minden volt 
a mai modern irodaház helyén. Korábban 
jó pár évig üresen árválkodott a telek, mi-
után egy háromszintes házat lebontottak 
onnan. És arról még az is eszünkbe jut, 
hogy az aljában működött egy borozó, ha-
talmas szőlőfürtös cégérével.

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Rengeteg olyan jó dolog 
történik majd önnel 

ezekben a napokban, ami- 
re már régóta vágyott. Ez kü- 
lönösen igaz a személyes kap- 
csolataira – ezen a területen 
kedvező változások várhatók.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Pénzügyi szempontból 
rendkívül szerencsésen 

fog alakulni a következő 
hét az ön számára. Ám ne 
szálljon el magától, mert 
önteltségével még a barátait 
is maga ellen fordíthatja. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ha magánéleti problé- 
mák gyötrik, a héten 

mindenképp érdemes 
megpróbálkoznia a megoldá- 
sukkal. Ehhez azonban sokkal 
több időt és figyelmet kell 
fordítania partnerére!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
A most következő na- 
pokban kissé nehezen 

tud majd uralkodni az 
indulatain (főleg a magánélet 
területén). Ám ne feledje, hogy 
szép szóval gyakran sokkal 
hamarabb megoldhatjuk a 

problémákat!
OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Magánélete 
ezen a héten számos 

megpróbáltatás után vég- 
re nyugvópontra juthat. Ehhez 
persze arra van szükség, 
hogy az önben lévő pozitív 
érzelmekre támaszkodva át- 
lendüljön a nehézségeken.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) A héten több konf- 
likusa is lehet, főleg a 
munkahelyén. Próbál- 

ja meg ezeket a lehető 
legdiplomatikusabban megol- 
dani – ami persze nem azt 
jelenti, hogy mindenben en- 
gednie kell....

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Ha az utóbbi he- 
tekben úgy érezte, össze- 
csapnak a feje fölött a 

hullámok, a problémái most 
nagyrészt megoldódhatnak. 
Ehhez kérje barátai, családtag- 
jai segítségét!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Ezen a héten 
bővelkedik majd ener- 
giában, így bátran bele- 

vághat régi tervei megvalósí-
tásába. Ám ahhoz, hogy 
ezek sikerüljenek, ismerősei, 
barátai segítségére is 
szüksége lehet.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) A következő na- 
pokban eredményesen 
befejezheti azokat a 

munkáit, amelyeket koráb- 
ban megkezdett. Ráadásul 
(ha ügyes) ezek igen pozitív 
hatással lehetnek anyagi 
helyzetére is!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Csupa öröm lesz az 
élete – legalábbis a 

magánélete a most 
következő héten. Ez pedig 
nagyon pozitív hatással lehet 
munkahelyi kapcsolataira is, 
ahol most simán megoldhatja 
esetleges problémáit.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Igen kedvező ese- 
ményekkel fog indulni 
a hete, s ez sok erőt 

ad majd önnek. Erre 
szüksége is lesz, mert a hét 
második felében akadhat 
néhány olyan problémája, 
amellyel meg kell küzdenie.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Szép munkahelyi sike- 
rek előtt áll, ami 
munkatársait arra sar- 

kallhatja, hogy jobban 
teljesítsenek. Lesznek persze 
olyanok is, akik irigykednek 
önre, de az ő véleményüket 
próbálja meg figyelmen kívül 
hagyni.  

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT december 21-
én: Kovács Márió és Konkoly 
Angéla Brigitta, Balogh Máté 
és Gémes Kitti, Boda Attila 
és Dombovári Anita, Zakar 
Zoltán és Rózsa Ágota Má-
ria, Vadászi Zoltán és Nagy 
Katalin Marianna, Paulovits 
Balázs és Czavalinga Dóra 
Ágnes, Kókai Antal Péter és 
Viczai Rita, Martinek Vilmos 
Szabolcs és Gajdács Éva.
SZEGEDEN SZÜLETTEK 
Fekete Lászlónak és Faze-
kas Melindának 2019. 12. 
09-én Emma, Ocskó Ró-
bertnek és Horváth Évának 
2019. 12. 10-én Mihály és 
Anna, Ács Zoltánnak és Ko-

vács Kittinek 2019. 12. 10–
én Zalán, Bata Péternek és 
Gárgyán Ildikónak 2019. 12. 
11-én Gréta, Kertész Sza-
bolcsnak és Nemes Móniká-

nak 2019. 12. 12-én Kornél, 
Hornyák Sándor Jánosnak és 
Korom Annamáriának 2019. 
12. 16-án Anna Erzsébet, 
Horváth Gábor Józsefnek és 

Szigeti Annának 2019. 12. 
18-án Erik, Bende Attilának 
és Gruics Adrienn-nek 2019. 
12. 19-én Nimród Imre, Mol-
nár Attilának és Mészáros 
Szilviának 2019. 12. 20-án 
Alexandra Dorka, Kis-Szabó 
Csaba Tibornak és Megye-
si Vanda Noéminek 2019. 
12. 20-án Blanka, Draskó-
czy Dávid Istvánnak és Nagy 
Alexandrának 2019. 12 20-
án Csenge Léna, Fehér Ti-
bornak és Szekeres Edina 
Magdolnának 2019. 12. 21-
én Jázmin, Szundi Krisztián-
nak és Katona Szonjának 
2019. 12. 21-én Boróka.

GRATULÁLUNK!
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: ködös téli idő
Január 11.
szombat

Január 12.
vasárnap

Január 13.
hétfő

Január 14.
kedd

Január 15.
szerda

Január 16.
csütörtök

Január 17.
péntek

5/–1
Ágota

5/–2
Ernő

 

5/–2
 Veronika

5/–3
Bódog

3/–3
Lóránd,
Lóránt

6/–2
Gusztáv 

6/–3
Antal,

Antónia

Képviselői 
fogadóóra

JANUÁR 15., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00–17.00 óra (Móra ut-
cai fiókkönyvtár, Móra utca 
21.), 17.30–18.30 óra  
(Fodor József Élelmiszer- 
ipari Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, Szabadkai 
út 3.)

Hekáné dr. Szondi Ildi-
kó: 14.00–15.00 (30/963-
8137, Virág cukrászda, Kla-
uzál tér)

JANUÁR 11., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12. )

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 

DIAGNÓZIS 
Január 13., hétfő, 19.55
A Mamma Mia program; egy 
fiatal szakorvos anatómiai 
rajza; az alkoholizmus, mint 
betegség és a HPV elleni vé-
dőoltás.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
Január 14., kedd, 19.55
Szeged, Békéscsaba, Zala-

egerszeg, Debrecen – négy 
színház, öt előadás.
SZEMKÖZT 
Január 15., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset – a hét 
emberét a hét témájáról kér-
dezi a két újságíró.
MENTORHÁLÓ 
Január 18., szombaton 20.20
Az IH-ban megrendezett nagy  
sikerű előadássorozat követ-
kező részében Simó György 
médiaszakember a felesleges 
emberekről beszélt.


