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4.

Klímabarát díj
Első helyezést
ért el Szeged
a Klímabarát Díj
pályázat megyei
jogú városok
kategóriájában.

6.

Könyvtárpont
Bár a Somogyi-könyvtár és
fiókkönyvtárai bezártak, a szegediek
mégsem maradnak olvasnivaló
nélkül.

7.

Időszámítás
Még nincs döntés, hogy a téli
vagy a nyári időszámítás legyen
Magyarországon
2021 márciusa
után.

10.

Dobogón
A szegedi gokartos testvérpár,
a 13 éves Szabó
Ádám és a 16
éves Szabó Zalán az élen zárta
az évet.

Újra miénk a Móra-park és a Stefánia
Brahms, Vivaldi, Liszt, Strauss és Dvořák szerzeményei
és filmzene is szól a Móra Ferenc Múzeum előtti
új szökőkútból. A parkban
számtalan tanösvény is vár
mindenkit, láthatók a Szegeden járt királyok pecsétjei, és azt is megnézhetjük,
hogy írták Szegedet egykoron. Elkészült a Stefánia,
a Móra-park és a Roosevelt
tér felújítása.
– Befejeződött a műszaki
átadása, átvétele a szegedi
belváros gyönyörűen megújult Móra Ferenc parkjának, a Roosevelt térnek és
a Stefániának. Az a célunk,
hogy Szeged legyen Magyarországon a legzöldebb város – mondta Botka László

a Szeged Televíziónak. Szeged polgármestere a Facebook-oldalán közzétett üzenetében hozzátette: – Az
elmúlt években sorra megújítottuk, fejlesztettük és bővítettük parkjainkat, zöldterületeinket. Ebbe a sorba
illeszkedik a Stefánia teljes
körű felújítása, a Móra-park
és a Roosevelt tér parkosítása is. Örömmel jelentem,
hogy a Móra-parknak a felújítása hivatalosan is befejeződött. Az volt a célunk, hogy
a Belvárosban, a Tisza-part
belvárosi szakaszán egy XXI.
századi, modern, hangulatos, kikapcsolódásra és felüdülésre, pihenésre és mozgásra egyszerre invitáló park
létesüljön.
Folytatás az 5. oldalon

Botka László polgármesternek és Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármesternek Tapasztó Sándor, a kivitelezést koordináló Szeged Pólus Nkft. projektigazgatója mutatja be az elkészült felújítás részleteit. Fotó: Iványi Aurél

Önkormányzati szociális
támogatások meghosszabbítva
Vásárlási idősávok másképp

Korszerű csatorna
a nagy esők ellen

S

Az idősávok a piacokra nem vonatkoznak. Fotó: Iványi Aurél

zeged polgármestere
a rendkívüli járványhelyzet kezelésére új
intézkedésről döntött. Ezzel
a város azoknak a rászoruló családoknak nyújt segítséget, amelyek rendszeres szociális települési támogatásban
– lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás – részesülnek. Botka László a rendeletben a veszélyhelyzet elmúlása
utáni hónap végéig hosszabbította meg a lejáró rendszeres települési támogatásra való jogosultságokat. Ez mintegy
600 szegedi családot érint.
A kormány a tavaszihoz
hasonló vásárlási idősávokat vezetett be. A nyugdíjasok bármikor vásárolhatnak,
de hétköznap és hétvégén is
kijelölt olyan órákat, amikor
csak ők lehetnek a boltokban. Ez hétköznap 9 órától
11 óráig és hétvégenként 8
órától 10 óráig tart.
Részletek az 5. oldalon

Újabb újszegedi, marostői és dorozsmai utcákban építenek korszerű esővíz-elvezető csatornát. Az önkormányzat a fejlesztésre nettó 1 milliárd 334 millió forintot fordít. Újszegeden
7 utcában (Borostyán, Asztalos, Radnóti Miklós, Haladás, Babits Mihály, Krúdy Gyula, Wallisch Kálmán), összesen 4336 méteren készül csapadékvíz-elvezető rendszer. Elsőként az
Asztalos és a Radnóti Miklós utcában (képünkön) kezdődött el a beruházás, a további utcák
jövőre kerülnek sorra. Dorozsmán, a Bánomkerti öblözetben 9 utcát (Széchenyi István, Zalán,
Kút, Nap, Széna, Ballada, Palóc, Majális, Rigómező) érint a fejlesztés. A tervek szerint a Nap
és a Kút utcában idén elindul a kivitelezés. A projekt része a dorozsmai Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és kapacitásának növelése a Negyvennyolcas és a
Basahíd utca között. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 5. oldalon
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Milliárdos céget kapott az egyházmegye,
a fonalfeldolgozót

Állami pénzből gazdagodik a püspökség

30

milliárd

Zánkai gyermekváros
és fonyódligeti tábor
Lakitelki
Hungarikum Liget

milliárd

13

Szegedi
Szent Gellért Fórum

1,1
milliárd/év

Szegedi
Fonalfeldolgozó Zrt.

Grafika: Szegedi Tükör

Az újabb állami ajándék: a szegedi fonalfeldolgozó, amelynek több mint egymilliárd forint a bevétele évente.
Fotó: Szabó Luca
Ingyen kap meg az államtól
egy szegedi, milliárdos bevételű céget Kiss-Rigó László
egyházmegyéje – derült ki
a minap a Magyar Közlönyből.
A Fidesz mellett nyíltan kampányoló püspök egyházmegyéje nemrég megkapta a 30

milliárd forint állami támogatásból épült lakitelki Hungarikum Ligetet is, és az egyházmegye építette állami pénzből
a szegedi stadiont is.
2018-ban, amikor épült a szegedi stadion, arról beszélt

Kiss-Rigó László megyés püspök a Szeged Televíziónak,
hogy a labdarúgó-mérkőzések
mellett például állami gondozottaknak is tudnak majd itt
különféle rendezvényeket
szervezni. A Szent Gellért Fórum mintegy 13 milliárd forint-

Závecz: Az ellenzék
közös listája
legyőzné a Fideszt
Tíz éve nem volt ilyen
Az ellenzék közös listája legyőzné a Fideszt, ha most
lenne a választás – derült ki
a Závecz Research november
15-én lezárult közvéleménykutatásából.

A

kutatás eredményét
Karácsony Gergely budapesti főpolgármester

osztotta meg a Facebookon. Azt
írta, több mint tíz éve nem volt
ilyen adat a közvélemény-kutatásokban, a mostani pedig azt
mutatja, hogy a megkérdezettek 40 százaléka támogatna
egy közös ellenzéki listát, és
csak 36 százaléka a Fideszét.
A megosztott grafikon szerint 3
százalék más listára szavazna,

Kire szavazna, ha most lennének
az országgyűlési választások?

21%
3%

36%

40%
Fidesz–KDNP listájára 36%, az ellenzéki pártok listájára 40%,
más listára 3%, nem tudja/nem válaszolt 21%.
Forrás: Závecz Research Grafika: Szegedi Tükör

21 százalék pedig nem tudja,
vagy nem válaszolt.
A november 15-én lezárult felmérés eredménye
sok mindent megmagyaráz
a főpolgármester szerint:
például hogy miért is bünteti a kormány Budapestet,
a budapestieket, az ellenzéki vezetésű városokat.
Hozzátette, hogy „egy
dilettáns, rövidlátó, a kiváltságos keveseknek kedvező gazdasági válságkezelés
kudarcait próbálják elfedni.
Megint az önkormányzatok amúgy is szétlyuggatott zsebeiben kutakodnak
az egyetlen érdemi bevétellel,
az iparűzési adóval való bűvészkedéssel. Az önkormányzatok cselekvőképességét
akarják elvenni most, amikor
arra a legnagyobb szükség
lenne. Ha ezt megteszik, veszélyeztetik a közszolgáltatások ellátását a hulladékszállítástól a tömegközlekedésen
át az ivóvízellátásig”.

nyi közpénzbe került, de a tulajdonosa a Szeged–Csanádi
Egyházmegye lett. A püspök
akkor azt nyilatkozta: „Természetesen kezdettől úgy indult
az egész projekt, hogy saját
tulajdon, saját terület és saját működtetés.”

– Állami vagyon szempontjából valószínűleg a Szeged–Csanádi Egyházmegye
a leggazdagabb – mondta
Spirk József, a 24.hu újságírója, aki összegyűjtötte az eddig
nyilvánosságra került, Kiss-Rigó László egyházmegyéjét
gazdagító állami ajándékokat.
A volumenét csak becsülni
lehet, mert milliárdok röpködnek, pontosan nem lehet
tudni, mennyi, de a becslések
szerint megközelíti a 100 milliárdos vagyont, ami az egyházmegyéhez került.
Az újságíró kiemelte: a lakitelki népfőiskola bővítésére folyamatosan áradnak az állami
milliárdok, legutóbb fürdőépítésre kaptak 10 milliárd forint
körüli tételt. A Magyarországon
egyedülálló komplexumban
a többi között turult mintázó
lovarda, Nimród csillagképet
formázó golfpálya, katedrális,
hotel és kemping is található.
Ennek a komplexumnak az építésében a korábbi „független”
polgármesterjelölt, Nemesi Pál
cége is közreműködik.

  

   

 

  

   
  

  
     
   
   
    
    
 

      
    
    
      
  
 
    
   
  
    
   
    
   
    
     
  
 
 
    



17

milliárd

A napokban a szegedi
fonalfeldolgozót kapta meg
az egyházmegye ingyen az államtól. A hivatalos indoklás
szerint azért, hogy a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségét tudja segíteni.
Az üzemben régóta foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozókat. A Szeged Televízió szerette volna
megtudni, miért kerül az egyházmegyéhez a gyár, de sem
az illetékes minisztériumtól,
sem a cég jelenlegi vezetésétől nem kaptak erre választ.
Az egyházmegye azt ígérte,
hogy közleményben számol
be az átadás-átvétel után.
A Fidesszel bizalmi kapcsolatot ápoló Kiss-Rigó László püspöksége a tulajdonosa
most már többek között a 17
milliárd forintra becsült zánkai
gyermekvárosnak és a fonyódligeti tábornak, a 30 milliárdot
érő lakitelki Hungarikum Ligetnek, a 13 milliárd forintból
épült szegedi Szent Gellért Fórumnak és most már a fonalfeldolgozó üzemnek is.
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Értékeltek a fogyasztók:
nívódíjas a Szetáv
A felhasználók szerint a Szegedi Távfűtő Kft. a legjobb
hazai távhőszolgáltató cég.
Az elmúlt évben első alkalommal mérte ezt a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
Az országban összesen százegy távfűtő cég működik;
2019-ben első alkalommal
hirdetett közülük a tíz legnagyobb vállalkozás számára felhasználói elégedettségi
versenyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH).
A szegedi díjátadón Birinyi Zsolt, a MEKH Fogyasztóvédelmi Főosztályának
vezetője elmondta, a tíz legnagyobb cég a teljes hazai
távhőszolgáltatás 78 százalékát nyújtja, ezek közé tartozik a Szetáv Kft. is.
Összetett felmérés során
gyűjtött hatalmas adatbázis
alapján rangsorolták a versenyben a hazai távhőszolgáltatókat. Több módon gyűjtött
adatot az érintett cégekről
a MEKH. Kérdőíven, telefonon és e-mailben, valamint
az ügyfélszolgálati irodákban
végzett felméréssel. A kapott
adatokat számokká alakították át, és mint kiderült, maximálisan ezer pontot gyűjthettek össze a versenyben lévő
cégek. A szolgáltatások színvonaláról sokat elmond, hogy
valamennyi cég 750 pontnál
többet gyűjtött, vagyis a felhasználói elégedettségi mu-

tatójuk kifejezetten jónak
mondható.
A Szetáv eredménye minden várakozást felülmúlt,
mert 926 pontjával a legmagasabb értéket elérő magyarországi távhőszolgáltató cég
lett. Igaz, a verseny nagyon
szoros volt, mert tőle csak
néhány ponttal maradt le

gálat munkájában, a számlázásban, hanem folytatjuk
a környezetünk szépítését is
– mondta el a díjátadón Kóbor Balázs, a Szegedi Távfűtő
Kft. ügyvezetője. Nem minden humor nélkül tette hozzá,
hogy a Péccsel és Debrecennel folytatott versenybe a jövőben is szívesen beleállnak.

ben készül az itteni rendszer
átállítása geotermikus energiára. A munkálatok előrehaladottságát jelzi, hogy az egyik
helyszínen nemrégiben már
próbaüzemet tartottak.
A Szetáv az eddigi és
a mostani gázalapú üzemelés miatt óriási szén-dioxid-kibocsátó. Évente 30 millió

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője átadja a nívódíjat
Kóbor Balázs Szetáv-igazgatónak. Fotó: Iványi Aurél
a pécsi és a debreceni távhőszolgáltató.
– Az eredménynek természetesen örülünk. Mi úgy tekintünk erre, hogy ez az alap.
Nem gondoljuk azt, hogy
mindent jól csinálunk. Azt
tudjuk ígérni, hogy mindent
jobban szeretnénk csinálni,
és meg is teszünk érte mindent. Nemcsak az ügyfélszol-

A MEKH jelen lévő vezetője ezzel kapcsolatban jelezte, hogy ezentúl évente mérik
a felhasználói elégedettséget
a távhőszolgáltatói szektorban.
Kóbor Balázs megragadta az alkalmat, hogy néhány
szóban összefoglalja az általa vezetett cégnél folyó
legfontosabb fejlesztéseket.
Utalt arra, hogy nagy ütem-

köbméter gáz elégetésével
termelik meg azt a hőmen�nyiséget, amivel biztosítják
fogyasztóiknak a távhőt.
A szegedi cég belátható
időn belül teljesen kiváltja
a gázfelhasználást, aminek
egyenes következménye
lesz, hogy a mainál sokkal
kevesebb káros anyag kerül
a város levegőjébe.

Fecske és tévé után sünit
festenek egy fűtőmű falára

A nyári Külvárosi pikniken 5500 embernek szórakozást adó óriási rókusi tévét vagy a felsővárosi fecskés fűtőművet már
mindenki ismeri a városban. A napokban az újszegedi Vedres utcában készül el a következő környezetszépítő festmény: egy
hatalmas sünt festettek az odesszai fűtőmű falára, amihez több mint 100 liter festéket használtak fel a művészek. A környék
óvodás és iskolás gyerekei tüskéshátú barátaik számára sünlakásokat fognak készíteni, így teremtenek élhetőbb városi környezetet számukra. Fotó: Szabó Luca
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Jegyzet

A békelevelező
tagozat helye

A

2010-es kormányváltás után a Fidesz-kormány nagy
lendülettel kezdte el csattogtatni a közjogi sövényvágót. Lázár János nyeste az Alkotmánybíróságot, és nekiment a civil szférának is. Utóbbi projekt központi kérdése
volt, hogy mi számít civilnek. A kormánypárti definíció szerint
az a cuki civil, aki nem végez a politika dimenziójában értelmezhető tevékenységet.
Ami nyilvánvaló hülyeség így. Természetesen lehet a politikától független civil tevékenységeket is folytatni: a bélyeggyűjtő szakkörök és a nyuszisimogató egyesületek is
rendszersemlegesek. A többség azonban nem értelmezhető
a politikától függetlenül, hiszen az önszerveződő polgári közösségek ugyanúgy közös ügyeinket kívánják alakítani, mint
a politika. Másik szinten, de ettől még előfordulnak találkozások, sőt, természetes konfliktusok is. Az a civil szervezet
ugyanis, amelyik a közügyek átláthatóságára koncentrál,
szükségszerű kritikusa minden kormánynak, állami szervezetnek, önkormányzatnak. Ettől önmagában nem lesz kevésbé
civil – csak attól, ha munkája során csak egyféle pártszíneket
észlel. A jogvédő szervezet szintúgy találkozik a politikával,
mert például ügyfele a leggyakrabban a politikai hatalommal
szemben él jogi eszközökkel. Ettől még az egyesület maga
civil marad – kivéve, ha munkája során pártos, elfogult.
Az igazi választóvonal itt húzódik. Aki egyenlő mércével
mér, képes mindkét irányban meglátni a hibát és az erényt,
annak civil missziója van. Aki erre képtelen, annak pártpolitikai agendája. Mindezt annak
kapcsán kellett átgondolA civil szervezenom, hogy a békemenetet
tek nem viccből
szervező Civil Összefogás
alakultak, hanem
Fórum levelet intézett az Euvalós és fontos
rópai Bizottság és az Eurófeladatra. Ha ütik,
pai Parlament vezetőihez.
ritkítják őket, pláTermészetesen a Fidesz véne ilyen CÖF-paródelmében. A lezárások utáni
diákat hazudnak
időszakra valószínűleg egy
a helyükre, akkor
békemenetet is időzítenek.
fontos funkciókA vonulás egyetlen funkciója kifejezni, hogy a CÖF fidetól fosztják meg
szes, és más fideszesekkel
a társadalmat.
együtt a Fideszért lépnek fel.
Ezzel minimum két gond van. Az egyik már a korábbi
választásokon is látszott: a Fidesz kvázi kihelyezett kampánybüdzséjeként tudnak működni. Amit az egyik oldalról
közérdekű kormányzati információnak hazudnak, miközben
szimpla pártkampány, annak a másik fele a CÖF vonatkozó
tevékenysége. Az MVM félmilliárdos támogatással tolta meg
őket, és ettől nyilván függetlenül ellenzéki politikusokat bohócozó plakátkampányokkal jelentkeztek.
A másik gond az, hogy a civil szervezetek nem viccből
alakultak, hanem valós és fontos feladatra. Ha ütik, ritkítják
őket, pláne ilyen CÖF-paródiákat hazudnak a helyükre, akkor
fontos funkcióktól fosztják meg a társadalmat. Ha nem tetszik
a hatalomnak az ételosztó sátor, annak a következménye
az éhen maradó szegény. Ha nem engedi a hatalom, hogy
a rászorulót a jogérvényesítésben segítsék, akkor a polgárt
méltánytalanság, kár éri. A civilek nélküli világban kiszolgáltatott és reménytelenebb az élet.
A békelevelező tagozat helye a Fideszben van. A békemenet nem egy civil rendezvény, hanem a Fidesz maga. Ha
pedig bátrak és okosak lennének, akkor nem gyepálni, hanem szaporítani igyekeznének a civileket. Tíz év NER után
már elég erősnek kéne lenni ahhoz, hogy elbírják a jogvédő
kritikát – és elég eszük belátni, hogy a kormányzás nem fedi
le az összes társadalmi igényt és feladatot. Ebben tudnának
segíteni a civilek. Abba pedig már bele sem kezdek, hogy
ha az EU intézményeit és vezetőit sem gyaláznák állandóan,
ezekből milyen hasznos szövetségesek lennének.
Ceglédi Zoltán
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Szeged klímabarát Újabb kerékpárutak
újulnak meg
város díjat kapott
Első helyezést ért el Szeged
a Klímabarát Települések
Szövetsége által meghirdetett Klímabarát Díj pályázat
megyei jogú városok kategóriájában.

E

rről a napokban értesítette a szövetség elnöke Botka László polgármestert. Kovács Lajos elnök
azt írta, hogy Szeged nagyon
magas szakmai színvonalú,
alaposan kidolgozott pályaművet nyújtott be. Uniós és
önkormányzati forrásból nagyon sok zöldberuházás történt az elmúlt években Szegeden: panelrekonstrukció;
az elektromos közlekedés
bővítése; a kerékpáros közlekedés fejlesztése; intézmények felújítása, melyeknél

elsődleges szerepet játszott
az energiahatékonyság. Jelenleg is zajlik a távhőrendszer geotermikus fejlesztése,
amivel felére csökken a gázfelhasználás és a szén-dioxidkibocsátás Szegeden.
Szeged az első hellyel
nyert egy promóciós videót,
amit a Klímabarát Települések
Szövetsége készít el. Ebben
az önkormányzat klímavédelmi
tevékenységeit mutatják majd
be. A polgármesteri hivatal közleménye végén az áll: „Közös
célunk, hogy Szeged legyen
az ország legegészségesebb
és legzöldebb városa.”
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármestertől megtudtuk, a pályázathoz csatolni kellett olyan dokumentumokat,
mint például az önkormányzat

Fenntartható Energia és Klíma
Akcióterve, illetve összesítő
számítást is végeztek, men�nyi energiamegtakarítást értek már el eddig, azaz 2017
és 2020 között az energiahatékonysági beruházásoknak
köszönhetően. Ezeknél szerepelt a dokumentumokban
a panelrekonstrukciós és -hőszigetelési program, a közösségi közlekedési nagyprojekt,
az elektromos közlekedés bővítése, az energiahatékonysági fejlesztéssel összekapcsolt
intézményfelújítások, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, a távhőszolgáltatás
geotermális alapú fejlesztése,
illetve a Fűts okosan kampány
és a munkaadói együttműködések a fenntartható közlekedésért.

A tavaly átadott szentmihályi bölcsődét is energiatakarékosan újította fel a város.
Archív fotó: Szabó Luca

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
37. § (2) bekezdés értelmében

közzé teszi
a Szeged, Bajai út- Vasútvonal- Vasútvonal által
határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására
vonatkozó tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.
törvény 165. § (2) bekezdése értelmében bekezdése értelmében az észrevételeket és
javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől
számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével
és a fehereva@szeged.eu e-mail címre megküldve,
legkésőbb 2020. december 23-ig.

A közzététel ideje:
2020. december 09-től 2020. december 23-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu ).

A Kálvária sugárúti kerékpárút nagykörúton kívüli részén már az utolsó simításokat végzik.
Fotó: Iványi Aurél
Tovább fejleszti kerékpár
út-hálózatát a város. A Kálvária sugárút nagykörúton
kívül eső része már elkészült,
a Dorozsmai út mellett pedig
most újítják fel a kerékpárutat. Az önkormányzat saját
forrásból csaknem 50 millió
forintot fordított erre a 2 és
fél kilométeres két szakaszra.
– Gyorsan elkészül, ebben
bízunk – ezt nyilatkozták
a Szeged Televíziónak a Dorozsmai úton közlekedő kerékpárosok, mert a napokban az Izabella híd lábától
egészen a vasúti átjáróig felverték a járdán az aszfaltot.
A Dorozsmai út melletti
kerékpárút időjárástól füg-

gően, december közepére,
végére készül el. Erre a szakaszra 41 millió forintot költ
a város. A Kálvária sugárúton már elégedettebbek
a két keréken közlekedők,
ott nemrég fejezték be a felújítást 7 millió forintból.
Az önkormányzat kihasználja az erre a célra felhasználható uniós forrásokat is.
Ezek általában olyan forgalomtechnikai beruházások,
amelyek révén a kerékpáros
közlekedés is biztonságosabb lesz.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, ebből több fejlesztés zajlik
jelenleg: a Ladvánszky utcában, illetve Baktó és Új-Petőfi-

telep környezetében a kerékpáros-forgalom elősegítése
és közlekedésbiztonsági beavatkozások. Kiépül a Tarján
és Petőfitelep közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat, a Retek utca környékén
megújul a tömegközlekedés
és vele együtt a kerékpáros
infrastruktúra, illetve Újszegeden is folyamatban van egy
kerékpáros projekt.
A város már készül
a 2021-től induló uniós
pénzügyi ciklusra. Arra számítanak, hogy a jövőben is
lehet fenntartható közlekedésfejlesztésre pályázni, így
tovább javíthatják majd a tömegközlekedést és a kerékpáros infrastruktúrát.
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Újra miénk a Stefánia,
a Móra-park és a Roosevelt tér

Korszerű csatorna
a nagy esők ellen
Folytatás az 1. oldalról

A

kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes cégek végzik. A projektben 9 marostői utcában
(Aranka, Borbála, Dorottya,
Gizella, Ildikó, Izabella, Klára,
Melinda és Orsolya) is épül
esővíz-elvezető csatorna, valamint megvalósul a Kürü sori
árok mederburkolása a Katalin utca és a Fő fasor közötti
szakaszon, továbbá épül egy
átemelő is, hogy az összegyűj-

tött csapadékvíz gond nélkül
eljuthasson az azt befogadó
Holt-Marosba. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás
még zajlik, ezért ezen a területen a tervek szerint a jövő év
második felében kezdődhet el
a beruházás.
A projekt megvalósítására
a szegedi önkormányzat nettó
1 milliárd 50 millió forint uniós
támogatást fordít, 190 millió
forint a saját forrása, és a Szegedi Csatornamű Társulat is
hozzájárul 94 millió forinttal.

Hat hétig nem
kapcsolnak ki
November 29. és 2021. január 8. között az NKM a lakossági ügyfeleinél felfüggeszti a kikapcsolásokat az áram- és
a földgázszolgáltatásban is.

A

z advent első vasárnapjától vízkereszt
utánig tartó önkéntes kikapcsolási moratórium
nemcsak a védett ügyfeleket
érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek
hatvan napon túli számlatartozásuk van. A kikapcsolási
moratórium ugyanakkor nem
vonatkozik azokra, akik már
ki vannak kapcsolva.
Az NKM továbbra is azt
javasolja ügyfeleinek, hogy
a személyes érintkezések

csökkentése érdekében válasszák a legtöbb ügy intézésére alkalmas online
ügyfélszolgálatot, a mobilapplikációt, a telefonos vagy írásos ügyfélszolgálatot. Az NKM
honlapján minden információ
megtalálható az elektronikus
ügyintézésről, a regisztráció
az online ügyfélszolgálaton
vagy a mobilapplikációban
néhány perc alatt megoldható. A személyes ügyfélszolgálatot csak időpontfoglalással
lehet igénybe venni.

A város
karácsonyfája

Folytatás az 1. oldalról
– Összesen 28 ezer négyzetméteren újult meg itt a zöldterület, amelyre több mint 1,6
milliárd forintot fordítottunk.
A szivárvány összes színében
pompázik, és népszerű klas�szikusokat játszik Szeged új

Vihar
és kalózok
Amíg az időjárás lehetővé teszi – a tervek szerint november végéig –,
a szökőkút működni fog
reggel 8.00 és 19.30 között. A zeneszámok 13
órától óránként hangzanak el ezek közül: Johannes Brahms: 5. magyar
tánc, Antonio Vivaldi:
A négy évszak – Nyár,
a Vihar, Liszt Ferenc: 2.
magyar rapszódia, A Karib-tenger kalózai (filmzene), Johann Strauss: Terefere polka és Antonín
Dvořák: Új világ szimfónia – 4. tétel.

szökőkútja a Móra-múzeum
előtt. Az új szökőkút a 110 fúvókával, a több tucat színes
lámpával és a zenei háttérrel
összehangolva egyedülálló
vízijátékot alkot – írta a polgármester a közösségi oldalán. – Szeretnénk, ha minden
szegedi otthonához közel len-

ne egy olyan hely a szabadban, ahová kimehet pihenni, kikapcsolódni, elvonulhat
a város zaja elől, sétálhat,
sportolhat, vagy éppen ücsöröghet kicsit. Szeretnénk, ha
ezekben a parkokban a kicsiktől a nagyokig mindenki
jól érezné magát. Meggyő-

ződésem, hogy a Stefánia,
a Móra-park és a Roosevelt
tér a város új kedvenc közösségi tere lesz. A sétálók
és a biciklisek, a sportolni és
a pihenni vágyók is szívesen
használják majd a belváros
gyönyörű parkját – zárta gondolatait Botka László.

Önkormányzati támogatások
meghosszabbítva
A kormány újra idősávokat vezetett be
Botka László polgármester
meghosszabbította márciusig az önkormányzati
szociális támogatásokat.
A kormány újra vásárlási idősávokat vezetett be,
amikor csak a nyugdíjasok
mehetnek boltba és patikába.

Ú

Az újszegedi Szent-Györgyi utcából érkezett idén a város
karácsonyfája a Klauzál térre, és már el is kezdték díszíteni.
Az ünnepi díszvilágítást lapzártánk után kapcsolták be. A fények a kijárási tilalom miatt csak este 8-ig láthatók a Kárász
és a Kölcsey utcán, illetve a Dugonics téren. Fotó: Szabó Luca

A hideg ellenére az újjászületett Stefániát is birtokba vették a szegediek.
Fotó: Szabó Luca

jabb rendeletet hozott
Szeged polgármestere a rendkívüli járványhelyzet kezelésére. Az új
intézkedéssel a város azoknak a rászoruló családoknak
nyújt segítséget, amelyek
rendszeres szociális települési támogatásban – lakhatási
támogatás, gyógyszertámogatás – részesülnek. Botka
László a rendeletben a veszélyhelyzet elmúlása utáni
hónap végéig hosszabbította
meg a lejáró rendszeres települési támogatásra való jogosultságokat. Ez mintegy 600
szegedi családot érint.
Ezzel is csökkennek az
ügyintézés miatti személyes
kontaktusok, mivel az új kérelmek benyújtásához házior-

vosi, gyógyszertári, jövedelmi
és egyéb igazolásokra lenne
szükség. A jelenlegi helyzet
szerint tehát a támogatásra
való jogosultságok márciusig
hosszabbodnak meg.
A kormány elrendelte,
hogy a nyugdíjasok bármikor
vásárolhatnak, de hétköznap és hétvégén is kijelölt

olyan idősávot, amikor csak
ők lehetnek az élelmiszerüzletekben, drogériákban,
gyógyszertárakban. Ez hétköznap 9 órától 11 óráig és
hétvégenként 8 órától 10
óráig tart. A piacokra ez nem
vonatkozik.
Mivel karácsonyi vásárt
nem lehet rendezni idén

a járványhelyzet miatt kiadott
kormányrendeletnek megfelelően, a Szegedi Vásár és
Piac Kft. úgy segít a nehéz
helyzetbe jutott kézműveseken, hogy november 27-étől
egészen december 24-éig
mintegy harminc asztalon tizenöten árulhatják portékájukat a Mars téren.

Nyugdíjasok bármikor mehetnek vásárolni a boltokba, de a védett idősávokban csak ők.
Fotó: Szabó Luca
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Könyvtárpontokat működtetnek a szabadban,
házhoz viszik az idősebbeknek az olvasnivalót
Bezárt a koronavírus-járvány
miatt a Somogyi-könyvtár és
a tizenhárom fiókkönyvtára
is. A szegediek mégsem maradnak olvasnivaló nélkül,
Könyvtárpont szolgáltatásukat továbbra is működtetik:
az előzőleg online igényelt
olvasmányokat az intézmények előtt, a szabadban vehetik át az olvasók.

O

rszágszerte lakat került a művelődési intézményekre, így Szeged patinás könyvtárára is.
A Somogyi-könyvtárba és a fiókkönyvtáraiba további intézkedésig csak az ott dolgozók
léphetnek be, látogatót, olvasót nem fogadhatnak – tájékoztatott Sikaláné Sánta Ildikó könyvtárigazgató.

Az olvasóknak azt ajánlják, ha lejárt az elvitt könyvek kölcsönzési határideje,
online hosszabbítsák meg.
Késedelmi díjat azonban
az újranyitásig akkor sem
számítanak fel, ha ezt valaki
elmulasztja.
A szegediek azonban
nem maradnak olvasnivaló
nélkül a következő hetekben
sem: a Somogyi Dóm téri
központja és mind a tizenhárom fiókkönyvtára június
óta úgynevezett Könyvtárpontokat üzemeltet. Ezeknek
az a lényege, hogy az előzőleg otthonról kiválasztott és
online űrlapon vagy e-mailben megrendelt könyveket
a Dóm téri üvegpalota előtt
a szabadban, illetve mind
a tizenhárom fiókkönyvtár

előtt a szabadterületen meghatározott „nyitvatartási” időben átvehetik az olvasók.

A Dóm téren minden munkanapon,
míg a fiókkönyvtárak előtt kedden,
csütörtökön és
pénteken vehetők
át a könyvek 10
és 12 óra között,
valamint délután
1 és 3 óra között,
csütörtökön pedig
este 6-ig.
A Dóm téren minden munkanapon, míg a fiókkönyvtárak előtt kedden, csütörtökön és pénteken az alábbi
időpontokban vehetők át

Ózongenerátorral fertőtlenítik a könyveket. Archív fotó: Szabó Luca

FELHÍVÁS

Könyvátvételi pont a Somogyi-könyvtárnál. Archív fotó: Szabó Luca
a könyvek: 10 és 12 óra között, valamint délután 1 és 3
óra között, csütörtökön meghosszabbított időben, este 6
óráig üzemelnek a Könyvtárpontok.
– Vissza is hozhatja a kölcsönzött könyveket az, aki
nem szeretné otthon tárolni.
A könyvtárépületek előtt kihelyezett ládákba kell bedobni a már elolvasott köteteket
– mondta az igazgatónő.
Ezeket – mielőtt visszakerülnek a kölcsönzésbe
– a központban fertőtlenítik,
a fiókkönyvtárakban pedig
átmenetileg karanténba helyezik.
A Somogyi-könyvtárnak
korábban is volt olyan szol-

Virtuális
Mézes-telep

Minden évben január 22-én, azon a napon,
amelyen 1823-ban Kölcsey Ferenc megírta
nemzeti himnuszunkká lett versét, ünnepeljük a magyar kultúra napját. E nap egyszersmind a szegedi kultúra napja is. Hagyományosan ezen a napon adja át Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szeged Kultúrájáért díjat a közgyűlés által arra
érdemesnek tartott személyeknek.

mondani az egész, kulturális munkát végző
szegedi társadalomnak. Ezeket a személyeket a szakma javaslata alapján kívánjuk kiválasztani és köszönteni egy Kölcsey-érem
átadásával.

A magyar kultúra napján alkalmat kívánunk
találni arra is, hogy a szegedi kultúrát éltető alkotóknak, előadóknak, kultúraközvetítőknek, szervezőknek, mecénásoknak
és mind-azoknak, akik munkájukkal fenntartják, művelhetővé, fogyaszthatóvá és
gyarapíthatóvá teszik városunk kultúráját,
köszönetet mondjunk. Egy ünnepség keretében természetesen nincs mód arra, hogy
mindazokat kitüntessük, akik arra érdemesek. Ezért a legjellemzőbb kulturális vagy
művészeti ágak egy-egy képviselőjének
személyén keresztül kívánunk köszönetet

A javaslat mellé egy rövid, a javasolt
személy címét, e-mail címét és telefonszámát tartalmazó, a méltatott kulturális tevékenységét kellően bemutató
indoklást, ismertetőt, laudációt stb.
kérünk a roboz@szeged.eu e-mail címre.

Kérjük, hogy a szakmájukba tartozók közül
egy személyre tegyenek javaslatot legkésőbb 2020. december 15-éig.

Csak indoklással beküldött javaslatot áll
módunkban figyelembe venni.
2020. november 18.
Dr. Botka László
polgármester

Petőfitelepen régi hagyomány karácsony közeledtével a „Mézes-telep” akció.
Több száz petőfitelepi család készítette már el az elmúlt években a művelődési
házban a mézeskalács házikóját. Ez most nem lehetséges a koronavírus-járvány
miatt. Ezért az intézmény
dolgozói a művelődési ház
Facebook-oldalán megosztott rövid videókban mutatják be a mézeskalácsház-készítés fortélyait.
Az intézmény kéri,
hogy az otthon készült
mézeskalács házikó fotóját küldjék el a művelődési ház Facebook-oldalára,
vagy töltsék fel valamelyik videó alá, vagy akár
e-mailben – petofitelepimuvhaz@gmail.com – is
elküldhetik a fotót.

gáltatása, hogy az idős, nehezen mozgó olvasóinak
házhoz vitte a könyveket.

A „Házhoz megy a
könyv” szolgáltatásban a mozgásukban korlátozottak, lakásukhoz
kötött idősek számára hathetente
egyszer házhoz
szállítják az általuk kiválasztott
könyveket.
Ez a járványveszély, a szigorú korlátozások idején is
működik. A „Házhoz megy
a könyv” szolgáltatásuk ke-

retében továbbra is vállalják,
hogy a mozgásukban korlátozottak, lakásukhoz kötött
idősek számára hathetente egyszer házhoz szállítják az általuk kiválasztott
könyveket, folyóiratokat. Ez
a szolgáltatás a hetven évnél
idősebb könyvtári tagoknak
és mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkezőknek
ingyenes. A jelentkezéseket
telefonon: a 62/425-525
vagy a 62/630-634 telefonszám 131-es mellékén
várják, de az érdeklődők
írhatnak e-mailt is (http://
www.sk-szeged.hu/hu/web/
guest/sosne-karacsonyi-maria).
Rafai Gábor

Szeged aranyplakettjét
kapta a 90 éves
Nagy József

S

zeged város aranyplakettjét adományozta
Nagy Józsefnek (képünkön) 90. születésnapja alkalmából, kiemelkedő
neveléstudományi munkássága elismeréseként Botka
László polgármester. Az iskolateremtő Nagy József
professzor a hazai pedagógiai kutatás és tanárképzés
egyik legkiemelkedőbb, legeredményesebb képviselője. Tanárok, a pedagógiai
fejlesztés területén dolgozó
szakemberek és kutatók generációit indította el pályájukon. Megújította a pedagógia
több területét, mintegy harminc könyvet írt. Fontosnak
tartotta, hogy A megújuló pedagógia – Az emberiség fejlődése új szakaszba érkezik
című könyve mindenki szá-

mára elérhető legyen. Itt olvasható e-book formában:
http://www.staff.u-szeged.
hu/~nagyjozs/
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Örök nyári vagy örök téli időszámítás?
Ha a későbbi sötétedés pártján áll, akkor a nyári, ha belehalna télen a reggeli sötétbe, akkor a téli időszámítást támogatja
Még nem döntött ebben
a kérdésben Magyarország,
de egyelőre a többi uniós
ország kormánya sem határozott arról, hogy a téli vagy
a nyári időszámítást tartja-e
meg 2021 márciusa után.

T

avaly márciusban
döntött úgy az Európai Parlament, hogy
2021-től eltörli az óraátállítást, de azt nem mondták
meg, hogy a tagállamok végül a nyári vagy a téli időszámításra álljanak-e át. Gyakorlatilag az egész Európai
Unióban egyelőre halasztódik a döntés, a magyar kormány sem foglalkozott még
ezzel. A portfolio.hu-nak azt
válaszolta a Miniszterelnökség sajtóirodája: „a kormány
egyelőre nem foglalkozott
a kérdéssel. A magyar emberek véleményét figyelem-

62 százalék
a nyári
időszámítás
mellett
Egy uniós felmérésben
több mint négymillióan
fejezték ki véleményüket az óraátállítással
kapcsolatban. A közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 84 százaléka
szavazott az évi két óraátállítás eltörlésére. Magyarországon egy reprezentatív kutatás szerint
a magyarok 78 százaléka törölné el az óraátállítást, közülük 62 százalék
szavazott a nyári időszámításra, és 28 százalék
a télire, 10 százalék nem
tudta megmondani vagy
nem válaszolt.
(Forrás: infostart.hu)

be véve, a későbbiekben kíván dönteni az ügyben.”
Na, hát ha valamiről érdemben lehet konzultálni, sőt
népszavazásra sok százmilliót elégetni, akkor ez egy ilyen
kérdés. A végletekig leegyszerűsítve a dolgot, igazából
az átlagember szempontjából
azon lehet hümmögni, hogy
• nyáron van-e értelme annak, hogy már hajnali négy
óra előtt virrad, miközben ha
csak öt körül kezdene világosodni, akkor este tovább lehetne világos;
• megérné-e télen úgy dolgozni, iskolába menni, hogy
igazából csak valamikor reggel nyolc-fél kilenc körül világosodna, de cserébe délután
öt után is világos lehet még?
Ha a későbbi sötétedés
pártján állnak, akkor az azt
jelenti, a nyári időszámításra
voksolnának, ha belehalnának télen a reggeli sötétekbe, akkor a téli időszámítást
pártolják.

Jó lenne
az örök téli idő
Közben a meteorológusok
és az alvásszakértők a fejüket fogják.
Az időjósok azt mondják,
azért lenne jó örökre a téli
időben maradni, mert akkor
az időjárási modelleket egy
órával „hamarabb” kapnák
meg, a különböző veszélyhelyzetekre is. Szintén a téli
idő mellett érvel a Magyar
Alvás Szövetség is: „az alváskutatási tapasztalatok,
a baleseti statisztikák és
még sok minden más arra figyelmeztet bennünket, hogy
az eredeti időzónánknak
megfelelő idő visszaállítása
lenne a legészszerűbb élettani, egészségügyi szempontból, évezredek óta élünk eb-

ben a rendszerben. Az alvás
és az ébrenlét évmilliókon át
kialakult természetes ritmusának, a cirkadián ritmusnak
a mesterséges (intézményes)
megzavarása ugyanis az emberi szervezetre negatívan
ható fáziseltolódási következményekkel jár.”

Mi lesz, lehet akkor
ezek után?
Egységesség, mégis, vagyunk
olyan helyzetben, hogy mint
oly sokszor, külön utakon járjunk, és ebből akár még jól
is kijöhetünk. Menjünk vis�sza a korábbi kérdésekhez
és válaszokhoz, és tegyünk
fel még egy kérdést, amit
szintén meg is felelünk.
Mit szólna ahhoz, ha nyáron is csak reggel hat előtt
kezdene világosodni, de még
este fél tízkor sem lenne sötét? Ezért persze azt is vállalni kell, hogy télen negyed
tíz körül derengene csak, de
akkor meg hat óra körül lenne csak napnyugta december
közepén is.
Ez a megoldás azt jelentené, hogy a nyári időszámítás
szerint élünk, sőt időzónát is
váltunk, és egy órával keletebbre kerülünk, saját akaratunkból.
Magyarország jelenleg
a közép-európai időzóna keleti oldalán található.
Miért érdekes ez?
Talán nem nagyon kell
magyarázni, hogy annak ellenére, hogy úgy jár az óránk,
ahogy Berlinben, Brüsszelben vagy éppen Touriñánban,

amely Spanyolország egyik
legészaknyugatabbi települése, mégsem ugyanakkor
van napkelte és napnyugta.
Ehhez kapcsolódó érdekesség: Touriñán olyannyira
Északnyugat-Spanyolországban van, hogy kis túlzással
majdnem egész Portugália

áról nem is beszélve, de arrafelé „kicsit más a helyzet”
ebben a kérdéskörben – is.
Szóval, megérné-e az időszámítás állandósulásától
függetlenül időzónát váltani?
Mielőtt válaszol magában, gondolja ezt végig:
• az örök téli időszámításban

tilag úgy lenne mindig világos,
mint nyáron Nyugat-Európában, csak közben az órák úgy
járnának, mint Bukarestben,
Tallinnban, Helsinkiben, a meteorológusok egy kicsivel még
bizonytalanabbak lennének.
A kormány egyébként
majdnem biztos, hogy igazod-

Órák, percek, napkelték és napnyugták
Októberben visszatekertük az órákat a télbe. Ezután a magyar kormány dönthet úgy,
hogy nem csinál semmit, és marad a téli
időszámítás, immáron örökre.
Ez azt jelentené, hogy a nyári napfordulókor, amikor a legtovább van világos,
2021-ben 3 óra 47 perckor kelne a nap, és
19 óra 34 perckor lenne napnyugta. A téli
napfordulókor 7 óra 19 perckor lenne nap-

keletebbre van tőle; Portugáliában úgy járnak az órák,
ahogy Nagy-Britanniában,
egy órával előrébb vannak.

Egy dolog
majdnem biztos
De vissza a közép-európai
időbe, annak is a keleti oldalára! Talán nem nagyon kell
indokolni azt senkinek, hogy
reggel hétkor máshogy van világos vagy éppen sötét a fönt
említett három településen,
mint Szegeden.
Ebben az időzónában maradva bármelyik időszámítás
mellett is dönt végül a kormány, itt lesz mindig a leghamarabb reggel, és itt megy
le leghamarabb a nap – igen,
vannak keletibb területei
Lengyelországnak, Norvégi-

kelte, és 15 óra 55 perckor menne le a nap.
Ha úgy dönt a kormány, hogy 2021 tavaszától a nyári időszámítás szerint peregjenek
majd a percek, akkor a nyári napfordulókor,
amikor a legtovább van világos, 2021-ben
4 óra 47 perckor kelne a nap, és 20 óra 34
perckor lenne napnyugta. A téli napfordulókor 8 óra 19 perckor lenne napkelte, és 16
óra 55 perckor menne le a nap.

állítólag egy kicsit megnyugodnánk alvásilag, és a meteorológia is „magabiztosabb” lenne, cserébe mindig sokkal
hamarabb lenne világos és
sokkal hamarabb sötét;
• az örök nyári időszámításban inkább akkor lenne világos, amikor annak „értelme”
lenne, viszont elvileg (kicsit)
rosszabbul alszunk, és a meteorológusok is izzadnának;
• az örök téli időszámításban, időzónaváltással örök
nyári időnk lenne, úgy lenne
világos és sötét, mint most,
de mégsem lennénk egy időzónában Párizzsal, Rómával,
Madriddal, a meteorológusok
kicsit jobban izzadnának, viszont az alvásról igazából fogalmunk sincs, hogy változna;
• az örök nyári időszámításban, időzónaváltással gyakorla-

ni fog a többi uniós tagállamhoz, annak ugyanis elég kicsi
a valószínűsége, hogy ha Németország, Ausztria, Franciaország mondjuk a nyári időszámításra szavaz, akkor
egy tőlük keletebbre lévő
tagállamban téli idő lehetne.
És akkor még arról nem
is beszéltünk, hogy ebben
az „ihletett pillanatban”
az időzónaváltás is megfúrható lenne keletről: Románia,
ha akarna, dönthetne úgy,
hogy csatlakozik a közép-európai időzónához. Ennek
a legkisebb most a realitása.
A legnagyobb meg annak
van, hogy 2021 tavaszán
még egyszer átállítjuk nyári
időre az óráinkat. Hogy aztán
tényleg úgy maradjunk.
Majd az idő eldönti.
Garai Szakács László
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Somogyi-könyvtár az Istenke utcája mellett
A Dóm tér az 1970-es években: újabb várostörténeti jelentőségű fotók kerültek elő a Kakuszi-hagyatékból
Újabb várostörténeti jelentőségű képeket tett közkinccsé közösségi oldalán
a Szegedi emlékkereső.
A Kakuszi-hagyatékból előkerült fotók az 1970-es évek
Dóm terét mutatják be, azt
az állapotot, amikor még
nem állt a Somogyi-könyvtár.
„Mindennap az Oskola utcán mentem iskolába a Boldogasszony sugárútra, ezek

illata” – írta az egyik hozzászóló a képek láttán. Más
úgy kommentálta: „Jó érzés
viszontlátni a fotókat, amelyek a gyermekkoromat idézik fel.” Megtudhattuk, hogy
a földszintes házsorban cipész, órás, papucsos, vegytisztító és könyvkötő is működött. Az egyik hozzászóló
pedig azt írta, hogy Glöckner
Laci bácsi vegytisztító ismert
tacskótenyésztő és nagy va-

hogy az Apáthy kollégiumban
lakott az 1966–67-es tanévben, és vasárnap délutánonként az újonnan megnyílt Éva
presszóba jártak át süteményezni. A hozzászólók azt is
írták, hogy emlékeik szerint
néhány évig a Dóm tér sarkán volt a szabadtéri „sörutcája”, amit Istenke utcájának becéztek a szegediek.
E mellett épült fel a Somogyi-könyvtár.

A Somogyi és az Oskola utca sarka az 1970-es években. Jobbra az Éva presszó.

A Somogyi-könyvtár madártávlatból.

A földszintes házsor és az egyemeletes ház helyén épült fel a Somogyi-könyvtár. A földszintes házsorban cipész, órás, papucsos, vegytisztító és könyvkötő is működött az 1970-es
években. Jobbra a távolban egy Velorex parkol a Dóm téren.

Hátul az udvarban látszik Glöckner László vegytisztító műhelyének épülete.

előtt a házak előtt. Csonka könyvkötő műhelyéből
áradt ki a papír és az enyv

dász hírében állott, és még ő
is vásárolt tőle tacskót 1969ben. Más arról számolt be,

A Somogyi-könyvtár több mint nyolcvan évig a múzeumban
működött, mielőtt a Dóm térre költözött. Képünk 1983-ban
készült a Móra Ferenc Múzeumban.

A Szegedi emlékkereső alapítójától, Farkas Árpádtól tudjuk, hogy a fotók
a Kakuszi-hagyatékból valók. Nyáron megírtuk, hogy
már találtak több száz diát,
amiket Kakuszi József szegedi amatőr fotós készített
a hatvanas-hetvenes években, aki információk szerint
a Tervező Vállalatnál dolgozott, és rengeteg fényképet
készített Szegedről a szabadidejében. Nemrégiben újabb,
mintegy ezer fotó bukkant fel
a Kakuszi-hagyatékból. Ezek
között voltak azok a képek,
amelyeket a dóm környékén készített Kakuszi József
az 1970-es években, amikor
még földszintes házsor és két

A Dóm tér és az Apáthy utca sarka a hetvenes években, szemben az Árpád tér.
egyemeletes ház állt a Somogyi-könyvtár helyén. A város
múltjával és történetével foglalkozó oldal közkinccsé tette a fotókat, amelyeket most
megmutatunk a Szegedi Tükör olvasóinak is.
(Fotók: Szegedi emlékkereső/Kakuszi József, Móra
Ferenc Múzeum fotógyűjteménye, Wikipédia)
Sz. C. Sz.

1984-ben nyílt meg
a Somogyi-könyvtár
a Dóm téren
Somogyi Károly esztergomi kanonok a nagy árvíz után,
1881-ben Szegednek ajándékozta a 43 ezer 701 kötetes
könyvtárát. Somogyi felbecsülhetetlen értékű könyvtárának kötetei sokáig a Móra Ferenc Múzeumban voltak, innen költöztették át a Somogyi-könyvtárat 1984-ben a Dóm
téren átadott új könyvtárépületbe.
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Tévúton

J

ókorára hízott a Fidesz
kommunikációs jószága,
több ezer főre duzzadt
a kormány- és pártpropaganda-hálózat. Természetesen
a fiatal kádereknek is kell
a hely, így újabb és újabb kutatóintézettel és alapítván�nyal bővült a „dumagép”.
A költségek (értsd: közpénzmilliárdokból finanszírozott
propaganda) visszatetsző
növekedése miatt felháborító
a helyzet: szellemileg a tönk
szélére sodródott az ország.
Az elmúlt napokban több
alkalommal is olvashattam
a Fidesz „megmondóinak”
lángeszű gondolatait. Például
egyebek mellett azt, hogy: „Soros akarata szent az EP-ben.
(…) Soros akarata érvényesül,
azaz csak az kapjon pénzt, aki
migránsokat is befogad.”
Orbánék állandó harcot
vívnak. „Persze a baloldalra
nem lehet számítani” – mondta Dömötör Csaba államtitkár. A sértett önérzettől fűtött
visszavágás pontosan fejezi
ki a kormányzati látásmód
lényegét. A statisztika is addig a barátunk, amíg nekünk
kedvez, a sajtótájékoztató akkor válik „méltatlan vitává”,
amikor kellemetlen perceket
okoz a miniszterelnöknek.
A győzelmi jelentésekre épí-

tett diskurzusban a felelősség beismerése súlyosabb
hibának számít a bűnnél.

Amikor a jogállamiság hiányaira
hívják fel az Orbán-kormány figyelmét, nem a
magyar népet vegzálják. A kritika kizárólag Orbán Viktorra és sleppjére
vonatkozik.
„Az ország nem állhat le” jelmondatból amúgy is tudjuk
a kimondatlant. És ami végtelenül elszomorító: Orbánék
nagyobb politikai kockázatot
láthattak a gazdaság újbóli
befékezésében, mint néhány
ezer idős, beteg ember halá-

lában. Igen furcsa, különös és
torz a valóság megközelítése,
mondhatnám: groteszk, ami
súlyos helyzetben sem áll
messze a Fidesz gondolkodásától és habitusától.
Varga Judit igazságügyi
miniszter szerint az EP-nek
a járvánnyal és nem politikai, ideológiai vitákkal kellene foglalkoznia. Varga szerint
„ideje lenne, hogy az Európai
Parlament a probléma helyett
a megoldás részévé váljon”,
és ne veszélyeztesse az uniós költségvetés elfogadását.
Tévúton jár a miniszter. Amikor a jogállamiság
hiányaira hívják fel az Orbán-kormány figyelmét, nem
Magyarországot, nem a magyar népet vegzálják. A kritika kizárólag Orbán Viktorra
és sleppjére vonatkozik. Igen
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Postabontás
nagy hiba azt állítani, hogy
Európának (pontosabban
az Európai Uniónak) Soros
György milliárdos dirigál. Hogy
tanácsot ad, bizonyos szervezeteket (civileket) anyagilag
is támogat, az már hihetőbb.
Brüsszel nem Soros megrendeléseit teljesíti. Azt meg
illene tudnia Varga Juditnak,
hogy a jogállamisági probléma és a politikai, ideológiai
vita nem egy és ugyanaz.
Az viszont nagyon szomorú, hogy a valódi magyar
érdekek és értékek – így
a jogállamiság – védelmében Brüsszelnek kell fellépnie. A magyar kormánynak
csak a hatályos törvényeket
és rendeleteket kellene maradéktalanul betartania.
(A fotó forrása: 444.hu)
Kutnyik Pál

Az én füveskönyvemből

M

ondják, a pontosság
a királyok udvariassága, de én most
nem erről a fajta udvariasságról szeretnék beszélni.

Az udvariasságról
Sokan vetették már a szememre, hogy túlzottan udvarias vagyok, amikor gyakran,
okkal vagy ok nélkül kérek
elnézést az aktuális beszélgetőtársamtól, vagy úgy köszönök meg valamit, hogy
hozzáteszem, szépen. Szerintük a szépen már túlzás.
Nehéz erről leszoknom, de
azt már elértem, ha nekem
köszön meg valaki valamit,
csak annyit mondok: szívesen. Már nem teszem hozzá,
máskor is. Lehet, hogy már jó
úton járok?

A biztosról
Megkérdezte tőlem az Anna
fürdőben az iszapkezelést
végző fiatalember, mit gondolok a koronavírus-járványról. Elmondtam, minden tőlem telhetőt elkövetek, hogy
védjem magam és másokat
is, ezért igyekszem betartani
a szabályokat. Hogy ez mire
lesz elég, nem tudom.

A fiatalember további
teendői miatt abbamaradt
a diskurzusunk. Az iszapágyban fekve eszembe ötlött, lehet, arra volt kíváncsi, hogy
szerintem alantas célok érdekében szándékosan robbantották-e ki a járványt. Nagyon
remélem, hogy nem. Elég
sokan vagyunk a Földön, és
eléggé összezsúfolva ahhoz,
hogy bármely járvány viharos
gyorsasággal elterjedjen. De
ki tud ebben biztosat mondani? Hit kérdése ez is, mint
annyi más, higgyék el.

A harci hisztiről
Egy Fidesz-közeli jóember azt
mondta az ellenzéknek, hogy
tekerjék már le az Orbán elleni hiszti barométerét. Ha
alapvető műszaki ismeretek
birtokában lenne az illető,
akkor tudhatná, hogy a közel azonos alapelven működő műszereket, mint például
a hőmérőt, a vér- és légnyomásmérőt nem lehet csak
úgy fel- és letekerni. Miképp
egyeseknél az alig-alig pislákoló józan ész lámpását sem
lehet ukmukfukk felsrófolni.
Több kell ahhoz!
Méhes János

Állj le egy kicsit!

A

mama egyedül élt a kicsi kertes házában.
A szomszédokat alig
ismerte, mert idős, bezárkózós emberek voltak. Magányosságában csak a fia segítségére számíthatott, aki
hetente meglátogatta őt.
Most is várta.
A mama elővett egy kis
papírlapot, és szálkás betűkkel leírta a listát: 3 liter
tej (a 1,5%-os is jó), fél kg
félbarna kenyér, 5 tojás, 20
dkg parizer, 1 kördobozos
sajt, zöldség (pár db paprika,
paradicsom, banán). A patikából a szokásos altató.
Amikor megjött a fia, kezébe adta a kívánságlistát és
fedezetként a kikalkulált ös�szeget. Tudta, hogy a hétvégén majd mindent megkap.
Addig van még pár nap,
és gondolatban sorra veheti
azokat a sürgős javítanivalókat, amelyekhez a fia segítségét kéri.
Szombat kora délelőtt
hozta is a fia, amit az édesanyja kért. A zöldséget kosárkába tette, a többit a hűtőbe.

Közben megjegyezte, hogy
a gyógyszertár előtt sokat
kellett várni, mert egyszerre
csak három embert engedtek
be a vírus miatt.
A szobába betérve, előhozta az édesanyja a legfontosabb problémáját: Édes
fiam, megnéznéd a konvektoromat, mert nem ad elég
meleget! A fia pillanatok
alatt rájött a hibára és kijavította.
– A vízcsap is csöpög,
nem tudom rendesen elzárni
– mondta félénken a mama.
– Megnézem, bár nagyon
sietek. Valószínűleg a tömítést kell cserélni – mondta
a fiú. Valóban a tömítés volt
kikopva, pótanyag pedig nem
volt itthon.
– Legközelebb megjavítom, hozok anyagot is hozzá
– mondta a fiú, és megcsókolva édesanyja homlokát,
elviharzott.
A mama sorolta volna
még a tennivalókat: a függönycsipesz leesett, de ő
már nem mer létrára mászni, a tetőről lelóg egy cserép,

de partvissal sem éri el, hogy
visszatolja.
A fia távozása után szomorúan gondolkodott. Nem
is az elmaradt tennivalók
bántották, mert azok legközelebb biztosan sorra ke-

A mama azt hiányolta, hogy nem
volt idő egy kis beszélgetésre, hogy
egymás mellett
ülve váltsanak
néhány szót, vis�szaemlékezzenek
azokra az időkre,
amikor a „mindent” jelentették
egymásnak.
rülnek. Törődik vele a fia,
bár családja és munkahelye
leköti minden idejét. Miközben nála javította a konvek-

tort, rövid idő alatt kétszer is
csörgött a mobilja. Az egyik
munkatársa kereste, majd
a felesége érdeklődött, hogy
mikor ér haza.
A mama azt hiányolta,
hogy nem volt idő egy kis
beszélgetésre, hogy egymás mellett ülve váltsanak
néhány szót az unokákról,
csak pár mondattal visszaemlékezzenek a közös, szép
családi eseményekre, azokra az időkre, amikor a „mindent” jelentették egymásnak.
Sajnos a fiataloknak mindig kevés az idejük, pedig
az idősebb szülőknek az a
legnagyobb öröme, ha megoszthatják gondolataikat
a család jelenlegi és a múltbéli eseményeiről.
Ezt csak akkor fogják
megérteni a fiatalok, ha ők
is megöregszenek.
Dr. Berecz Árpádné

Egy kép,
két mondat

Tisztelt Olvasóink!

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

Út a káprázatba. Újszegedi olvasónk lőtte a képet a Fő fasoron. Fotó: OGJ
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A dobogó tetején zárták az évet

Sportmix

Remekelt a szegedi gokartos testvérpár, Szabó Ádám és Szabó Zalán
Irány a válogatott!
A Haász Szegedi Úszó Egylet
két tehetséges versenyzője is
bekerült a korosztályos Európa-bajnoki magyar csapatba.
Fábián Bettina és Pádár Nikolett egyaránt több érmes helyezéssel és egyéni csúccsal
zárta a közelmúltban a serdülő és ifjúsági országos bajnokságot, ami egyben az olimpiai reménységek versenye volt.
A lányok tovább készülnek, hiszen decemberben a felnőtt
ob-n is elindulnak.
Visszatérés győzelemmel. Sikerrel tért vissza a PC
Trade Szegedi NKE másodosztályú női kézilabdacsapatához
a régi-új vezetőedző, Vojkovics
Gyula (a képen hátul, feketében): a szakember a Dunakeszi elleni idegenbeli bajnokin
ült le újra a kispadra, amelyet
a csapat nagy csatában 28–
24-re meg is nyert.

A

Szabó Ádám egy szezonon belül két kategóriában szerzett aranyérmet. Fotó: DAMK Egyesület
Szegedi győzelmekkel és
újabb bajnoki címmel zárult
a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség országos amatőr gokartbajnokságának
2020-as szezonja a Hungaroringen.

A
Fókuszban a vírus és Tokió. Világklasszis sportolók
és a szakma legjobbjai is előadnak az utanpotlassport.hu
hagyományos, ezúttal azonban online és két napon át
zajló konferenciáján. A december 3-án és 4-én rendezendő, a járvány következményeire és a jövő évi tokiói
olimpiára fókuszáló internetes eseményen elmondja gondolatait mások mellett Szabó Tünde, Dárdai Pál, Märcz
Tamás, Wladár Sándor, Sós
Csaba és Kopasz Bálint is.
A Magyar Edzők Társasága
szakmai együttműködésével
szervezett két nap közül az elsőn, december 3-án a koronavírus-járvány utánpótlásra
gyakorolt hatásairól beszélnek a résztvevők. Szóba kerül, hogy a sportorvos szerint
mire kell ügyelniük a fiataloknak a megelőzés érdekében és a felgyógyulásuk után,
hogy milyen feladatokkal kell
megküzdeniük a sportági szövetségeknek, a kluboknak
a járvány idején, hogy miképpen kezelik a különleges
helyzetet a tizenéves sportolók. Tekintettel Tokióra – ez
a második napi konferencia
címe, és a szervezők szándéka szerint minden szóba kerül
majd, ami tudható vagy sejthető bő fél évvel a jövő nyárra
halasztott játékok előtt.

Rea első
gólja, Nagy
első meccse

13 éves Szabó Ádám
az utánpótlás-szériában (HCK) a korábban
megszerzett junior bajnoki címe miatt már csak a 60 kilogramm feletti versenyzőknek
kiírt I-es kategóriára koncentrált, ahol öt pont hátránnyal
kezdte az utolsó hétvégét. Ez

azt jelentette, hogy amennyiben győz, akkor ő a bajnok,
minden más esetben számolgatni kellett volna. Ádám
nem bízott semmit a véletlenre, az időmérőt magabiztosan nyerte, ezt követően a
versenyben is biztonságos
előnyt épített ki, így hét másodperccel győzött 18 éves
versenytársa, Sonkoly Bálint
előtt. Mindez a szezonbeli
második országos bajnoki
címet eredményezte számára. Érdekesség, hogy a juniorkategóriában tizenegy versenyből kilenc győzelemmel

és két dobogóval rekordot állított be, messze kimagaslott
a mezőnyből.
Testvére, a 16 éves Szabó Zalán az OAGB-szériában
szinten jól kezdett a szabadedzéseken, azonnal az élre
állt. A bajnokság második helye már biztos volt számára,
az első pedig már nem volt
elérhető. Ennek ellenére,
vagy talán épp ezért, nagyon
magabiztos időmérőt futott,
az első rajtkockát szerezte
meg. A versenyen sikerült ezt
fokoznia, egy pillanatra sem
engedte ki a kezéből a veze-

Góllal debütáltak
a Molnár ikrek

tést, csaknem fél kör előn�nyel győzött. Mesteri módon
zárta az évet öt győzelmével,
ugyanannyit szerzett, mint a
bajnoki címet elnyerő vetélytársa, Németh Bálint.
A fiúk eredményei magukért beszélnek: az elmúlt
években az országos amatőr
gokartbajnokságban nem
volt még egy ilyen sikeres
testvérpár. Alig több mint két
év alatt a helyi versenyekről
országos bajnoki címeket és
dobogókat szereztek mindketten, ami jól mutatja tehetségüket.

MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata
68 nap után játszott
ismét hazai pályán, amikor a múlt héten 47–27-re
nyert az Eger ellen az NB
I-es bajnokságban. A koronavírus-járvány miatt a szezonban rengeteg találkozóját elhalasztó szegedieknél
a 18 éves Rea Barnabás
számára emlékezetes marad második NB I-es mérkőzése, hiszen megszerezte élete első élvonalbeli
találatát, majd ezután
még egyszer betalált. Mikler Roland szép jubileumot
ünnepelt az egriek ellen:
a válogatott kapus 125.
alkalommal húzta magára
a szegedi mezt. Nála csak
a kapitány, Jonas Källman
szerepelt többször, a svéd
143 meccset játszott eddig
az NB I-ben. Újoncavatás
is volt: a 19 éves kapus,
Nagy Tibor élete első találkozóján állhatott be, a bizalmat védésekkel hálálta
meg. A MOL-Pick Szeged
programja folyamatosan
változhat, a következő
meccsel kapcsolatos információkért érdemes figyelni
a csapat honlapját, illetve
hivatalos közösségi médiás felületeit.

Fura év,
rendhagyó zárás
Megünnepli bajnokait az NKM Szeged

H

A

háromszoros olimpiai
bajnok szegedi vízilabdázó, Molnár Tamás
ikerfiai, a 15 éves Molnár
Lóránd Hugó és Molnár Benedek Manó egyaránt góllal
mutatkozott be az OB I-es pó-

lóbajnokságban. A Szegedi
Vízilabda Egylet kilenc koronavírusos játékosa távollétében rendkívül fiatal csapattal
ugrott vízbe a Honvéd otthonában, így nem meglepetés, hogy 20–2-es vereséget

szenvedtek. A két szegedi gólon testvériesen osztoztak a
Molnár ikrek – büszke lehet
rájuk édesapjuk, aki jelenleg
a Szegedi VE ügyvezető igazgatója.
Fotó: Szegedi VE

agyomány,
hogy
az NKM Szeged Vízisport Egyesület minden decemberben tart egy
nagyszabású évzárót, amelyre meghívja az esztendő legeredményesebb versenyzőit,
valamint az edzőket, hogy közösen ünnepeljék meg a sikereket. A koronavírus terjedése
és a szigorú járványügyi szabályok miatt azonban a klub
azt a felelős döntést hozta,
hogy ezúttal nem szervezi
meg az eseményt. Pedig van
mit ünnepelni, hiszen versenyzőik jól alkalmazkodtak
a megváltozott körülményekhez, a különböző szakágakban több mint 150 bajnoki
érmet szereztek 2020-ban.
Az NKM Szeged kajak-kenuban továbbra is az ország
egyik legsikeresebb klubja,
ezt bizonyítja az elért második hely az összesített pont-

versenyben, míg evezésben
az egyesület az ötödik helyen
zárt. Mindkét sportágban
a férfi szakág szerepelt jobban, ezért a klub motivációs
jelleggel különdíjakat ajánlott
fel a legeredményesebb 14
év alatti női kajakosnak, kenusnak, evezősnek. A különdíjakat Szentkereszty Ákos,
az NKM Szeged VE elnöke adta át egy miniünnepségen Varga Nellinek, Kelemen Blankának és Kéri Nórának, amelyen
részt vett a tokiói olimpiára készülő három klasszis, Kárász
Anna, Nagy Bianka és Birkás
Balázs is. Ezzel az eseménnyel
a klub szimbolikusan is megnyitotta az évzárók sorozatát: a következő hetekben
az edzők vezetésével minden
csoportnak lesz egy miniünnepsége, ahol megjutalmazzák a legeredményesebb versenyzőket.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
Szegeden Házasságot
kötöttek
November 14-én: Bakó Gyula és Miklós Linda, Katona

Képviselői
fogadóóra

Ottó és Horvát Edit, Pluhár
Dániel és Galambos Júlia,
Berta Nándor és Szalóky
Szandra, Szőke Zsolt és Biró Katalin, Lovai Tamás és
Bús Nóra, Zsikai György és
Majorcsics Emese, Kaposvári Péter és Büki Alexandra,
Szekeres Róbert és Hegedűs
Anita Brigitta, Nagy Balázs
és Nagy Melinda, Vass Máté
Ádám és Miskolczi Petra, Özvegy Árpád és Csatlós Rita,

Miklós Csaba és Tanács Mónika.
Szegeden születtek
Máté László Attilának és Süli-Zakar Nórának 2020. 11.
06-án Róza.
Cseh Péternek és Balogh Évának 2020. 11. 07-én Dániel.
Szanka Csabának és Szalóki
Szilviának 2020. 11. 09-én
Vivien.
Gratulálunk!

december 1., kedd
Molnár Zoltán: 16.00–17.00 óra. Jelzett időponton belül elérhető a 20/531-0402 telefonszámon.
december 2., szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00
óra. Jelzett időponton belül elérhető a
30/963 8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
december 5., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Jelzett időponton belül
elérhető a 30/510 17 74 telefonszámon.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
Tartósan ködös, nyirkos napok
November
28.
szombat

November
29.
vasárnap

November
30.
hétfő

December
1.
kedd

December
2.
szerda

December
3.
csütörtök

December
4.
péntek

3/0
Stefánia,
Jakab

4/1
Taksony,
Ilma,
Filoména

3/-2
András,
Andor,
Andrea

3/-4
Elza,
Natália,
Blanka

2/-4
Melinda,
Vivien,
Aranka

2/-4
Ferenc,
Olívia

3/-4
Borbála,
Barbara,
János

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

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne egy ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: december 2. 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 azokat tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Vántus Istvánról nevezték el a kortárs zenei napokat. A nyertes: Hegedűs György. Gratulálunk!
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Program

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Most mindennapjait
is bearanyozza, hogy
az utóbbi időszak kemény
munkája kezdi meghozni a
gyümölcsét, és sikerek érik
a munkahelyén. Családja is
méltányolja igyekezetét, ön
pedig már régóta vágyott az
elismerésre.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
A munkájában és a magánéletében egyaránt
harmonikus időszak köszönt
be. Kamatoztatja a régi ismeretségeit, de új, gyümölcsöző
kapcsolatokra is szert tehet.
Szabadidejét végre a családjával töltheti.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A munkahelyén új kihívásokkal kell szembenéznie, de tapasztalatai kisegítik
önt, és így előnyt kovácsolhat
a helyzetből. Családja is kiáll
ön mellett, ezért ne ódzkodjon segítséget kérni tőlük,
számíthat rájuk.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Néhány kollégájával nézeteltérése támadhat,
mert kiáll az elvei és elképzelései mellett. Ne adjon
alább a maximalizmusából!
Párja nagy segítségére lehet,
ne féljen tanácsot kérni tőle,
ha szüksége van rá.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Továbbra is nagyon sok a munkája, szinte ki sem látszik belőle, most
valahogy mégis jó érzéssel tölti el, hogy ennyire tevékeny, és
energikusnak érzi magát. Családja kicsit aggódik ön miatt,
nyugtassa meg őket!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Munkahelyén főnöke választás elé állíthatja, de jó
irányt is vehet karrierje,
ha nem adja alább munkája
minőségét. Döntéseibe avassa be párját is, aki stabil hátteret biztosít önnek, így most
is nagy segítségére lehet.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Egyre inkább örömét leli
a munkájában, bár sokszor úgy érzi, túlhajtja
magát. Néha nem árt lassítani egy kicsit! Szenteljen több
figyelmet családjának is, ne
hanyagolja el őket sem!
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.) Sok újat tanulhat,
járjon nyitott szemmel!
Hallgasson a kollégái
tanácsára, érdemes megfogadni, amit javasolnak. Próbáljon párja kedvében járni,
szabadidejét töltse vele, szervezzenek közös programokat!
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Új oldalukról ismerheti
meg kollégáit, és ez pozitív hatással van önre. Jól
érzi magát a munkahelyén,
erőt adnak önnek a kihívások.
Családtagjai is meglepődnek,
hogy ilyen eltökéltnek és céltudatosnak látják.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Munkájában keresi az
új kihívásokat, amelyek
újra és újra megtalálják
önt, így kiélheti kreativitását
is, amire már régóta várt. Egyre inkább úgy érzi, személyes
kapcsolatainak ön a motorja,
és ez elégedettséggel tölti el.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
A szokásos őszi lehangoltsága egyre inkább eltűnik, pozitív életszemlélete
átragad családjára, barátaira
is. A munkájával elégedett, és
bár tudja, hogy jó benne, mégis vágyik a megerősítésre. Legyen magabiztosabb!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Kihívásokkal teli időszak
köszönt be az életében.
Foglalkozzon többet párjával is, régen csináltak közös
programot. Ha figyelmes lesz,
nem várt helyről kaphat segítséget, érdemes nyitottnak
lennie!
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Szeged régen

Az 1960-as és 1970-es években rendszeresen tartottak gokartversenyeket a Széchenyi téren. Sajtóhírek szerint az utolsó ilyen
versenyt 1977-ben rendezték meg a város főterén. Az árnyas fák alatt dübörgő kisautók versenyére több ezren voltak kíváncsiak. Ezeken a versenyeken a legjobb hazai versenyzők mérték össze a tudásukat, de jöttek gokartosok a környező országokból is. Egy korabeli tudósítás szerint az apró masinák versenyének szünetében akrobatikus tornászcsoport mutatott be különböző gyakorlatokat. De nem ám akárhogyan! Motorkerékpáron haladva
tornáztak, végeztek gúlagyakorlatokat. A rendszerváltás hajnalán újra rendeztek gokartversenyt Szegeden, de akkor már a Fészek Áruház parkolójában
építettek fel egy 480 méter hosszú, kacskaringós pályát gumiabroncsokból és szalmabálákból. A beszámolók szerint a viadalra a legnagyobb hazai
menők is eljöttek. A versenyről készült cikkben az is szerepelt, hogy a kisautók az egyenes szakaszokban nemritkán 120 kilométer/órás sebességgel
száguldottak. A fotó forrása: Szegedi emlékkereső

