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Se árus,
se vásárló
Az új ügyvezető,
Vőneki Edit szerint nem lehet tovább fenntartani
a Cserepes sori
piacot.

6.

Orgia
A fideszes
Szájer
József az
ereszcsatornán menekült egy
szexpartiról.

7.

A Marson
Számítva a bevált csapatra,
zöldebbé és fiatalosabbá tenné a piacot az új
igazgató, Rácz
Attila.

10.

Rekord
Sorrendben tizenhatodik bajnoki címét szerezte meg Nagy
Péter, a Szegedi
Lelkesedés SK
súlyemelője.

Fénypompában tündököl Szeged

Karácsonyi fényekben a Kárász utca. A szegediek kedvence, a Dugonics téri fényszarvas. Fotó: Iványi Aurél és Szabó Luca

E

bben a vészterhes és ködös időszakban jóleső a fények melegsége. Szegeden összesen 20 kilométernyi
fényfüzér világít, ami a főváros után a legkiterjedtebb
és legkorszerűbb rendszer az országban. A belvároson kívül
még húsz helyszínen – többek között Tápén, Szőregen, Dorozsmán, Rókuson és Tarjánban – gyulladtak ki az ünnepi
fények.

Legyen Szeged
a legzöldebb város!
Szeged önkormányzata számít a lakossági véleményekre, észrevételekre a város klímastratégiájának kidolgozásában – hangzott el azon a
sajtótájékoztatón, amelyen
a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásról is
szó esett. Az önkormányzat annak érdekében, hogy
Szeged legyen a legzöldebb
magyar város, véderdőt telepít, felújítja a parkjait, és
több ezer fát ültet város�szerte. Legutóbb 150 facsemete került a Zsitva sor és a
Lomnici utca mögé; a Vadkerti téren pedig adományfákat telepítettek egy német–

Százötven facsemetét
ültettek a körtöltés közelében. Fotó: Szabó Luca
magyar házaspárnak köszönhetően.
Részletek a 4. oldalon

A szegediek kedvence, a több mint öt méter magas fényszarvas idén is a megszokott helyén, a Dugonics téri szökőkút
közepén áll. A korábbi évekhez hasonlóan fényvillamosokon
és adventi trolibuszon utazhatnak a szegediek az adventi
időszakban. Újdonság, hogy a Fekete sas és az Oskola utcát teljes hosszában jégcsapdíszsor világítja meg, a városháza épületét és a Sóhajok hídját pedig fényfüggöny díszíti.

Az Anna kúti pergolán a koronavírus-járvány alatt emberfeletti munkát végző egészségügyi és szociális dolgozók, valamint pedagógusok tiszteletére újra kigyulladtak a piros szívecskék.
Az ünnepi kivilágítás mindennap a közvilágítással együtt
kapcsol be. A kijárási tilalom miatt a rendszer egy része csak
fél 5-től este 8 óráig üzemel.

Rászoruló családoknak segítenek

P

etőfitelepen
hagyomány, hogy a karácsony közeledtével ötezer forint értékű tartósélelmiszer-csomagot adnak a rászoruló családoknak, köztük
idős házaspároknak, egyedül élő nyugdíjasoknak. Idén
a járvány miatt csak jelképes ünnepséget szerveztek.
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő csak egyetlen rászorulónak, a nyolcvannégy
éves Bite Józsefnek adta
át az élelmiszercsomagot
a Petőfi-telepi Művelődési
Házban. A többieknek a napokban szállítják ki az adományt.
Bővebben a 4. oldalon

Bite József nyugdíjas szabómester átveszi Szabó Sándor országgyűlési képviselőtől az
élelmiszercsomagot. Fotó: Iványi Aurél
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Szécsényi Rózsa: Újfent a multik Magyarországon a legsúlyosabbak
érdekeit védi az Orbán-kormány! a járvány gazdasági következményei
Szeged város önkormányzata a kisvállalkozások segítségére sietett volna, de ezt
az Orbán-kormány megtiltotta.
Szeged város költségvetésében eddig összesen 8,3 milliárd forint kárt okozott a koronavírus-járvány. A veszteség
több mint fele kormányzati
elvonás: az Orbán-kormány
ugyanis a járványkezelésre
hivatkozva eddig 4,2 milliárd
forintot vett el városunktól!
Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester a szeged.
hu-nak elmondta: Szeged önkormányzata a helyi kisvállalkozások segítségére sietett a
rendkívüli helyzetben, mert
ők szenvedik meg leginkább
a gazdasági válságot. Szeged
városa 313 millió forintos
mentőcsomaggal segített volna 11 ezer 102 szegedi kisés közepes vállalkozásnak
úgy, hogy az 50 négyzetméter alatti ingatlanok esetében
elengedi az építményadót; a
nagyobb, 500 négyzetméter
feletti ingatlannal rendelkező
cégek – mint például az Árkád, a Tesco vagy az Auchan

Felmérést készített az Eurobarométer számára az Európai Unió állampolgárainak
járvány alatti helyzetéről
a Kantar tanácsadó cég.
Magyarországról vészjósló
eredmények érkeztek.

M
Szécsényi Rózsa: A Fidesz a magyar önkormányzatok és
vállalkozók helyett továbbra is a multik érdekeit védi. Fotó:
Szabó Luca
– építményadóját pedig megemeli, hogy az így befolyó
pénzből támogassa a több
mint 11 ezer szegedi kis- és
középvállalkozót.
– Ezt húzta keresztbe
kedd éjszaka az Orbán-kormány. A Fidesz ugyanis
rendeletben tiltotta meg
az önkormányzatoknak az
adószabályok megváltozta-

tását. Az Orbán-kormány és
a Fidesz ezzel a lépésével,
immár nem először, a multinacionális vállalatok oldalára állt, és az ő érdekeiket
védi a hazai kis- és közepes
vállalkozásokkal, valamint
a magyar önkormányzatokkal szemben! – jelentette ki
Szécsényi Rózsa gazdasági
alpolgármester.

iközben épp az Orbán-kormány
vétózta meg az uniós
költségvetéssel együtt azt a
helyreállítási alapot, amely
a járvány okozta gazdasági
válságot hivatott enyhíteni, a
jelentés szerint a magyarok
pénzügyi helyzetét érintette
legkedvezőtlenebbül a koronavírus.
Magyarországon a megkérdezettek 44 százaléka
nyilatkozta azt, hogy a járvány okozta jövedelemcsökkenés a legsúlyosabb problémája – egyetlen másik uniós
országban sem volt ilyen magas ez az arány. Így az a fonák helyzet állt elő, hogy bár
azok közé az országok közé
tartozunk, amelyeknek a legnagyobb szüksége lenne a
gazdasági mentőcsomagra,
éppen mi akadályozzuk annak elfogadását.

Szintén magas hazánkban azoknak az aránya,
akiknek a munkájuk teljes
vagy részleges elvesztése
a legsürgetőbb problémája
– a magyarok 30 százaléka
válaszolt így. A felmérésben
rákérdeztek az állampolgárok járvánnyal kapcsolatos
érzelmeire is. Az országok
többségében a leggyakoribb
válasz a bizonytalanság volt.
Magyarországon és Spanyolországban ezzel szemben a
többség tehetetlennek, elhagyatottnak érzi magát.
Ezzel párhuzamosan a
magyarok körében megnövekedett az igény arra, hogy az
Európai Unió nagyobb hatás-

körrel rendelkezzen a járványkezelés területén. A korábbi
57 százalékhoz képest októberben már a hazai válaszadók 61 százaléka tartotta
ezt kívánatosnak. Tehát a magyarokat európai összehasonlításban is nagyon súlyosan
érintik a járvány gazdasági következményei, és a lakosság
egyértelműen a nagyobb uniós szerepvállalásban látja a
helyzet megoldását. Ez pedig
éppen ellentétes a kormány
Brüsszelben kifejtett álláspontjával és a költségvetés,
illetve a mentőcsomag blokkolásával – nemhiába tartja
ezt a magyarok többsége
helytelen döntésnek.

A megkérdezettek közel fele nyilatkozta azt, hogy a járvány okozta jövedelemcsökkenés a legsúlyosabb problémája. Képünk illusztráció.

Elfogytak a vásárlók és az árusok
Vőneki Edit: Nem lehet tovább fenntartani a Cserepes sori piacot
Ezt így nem lehet tovább fenntartani – nyilatkozta a szeged.hu-nak a Cserepes sori piac bezárásáról az újonnan
megválasztott ügyvezető, Vőneki Edit.
A Cserepes sori piacot üzemeltető cég többségi tulajdonosa az önkormányzat,
amely a koronavírus-járvány
miatt már eddig is hatalmas
veszteségeket
szenvedett
el. – A Cserepes sori piac
azonban már a járvány előt-

ti, 2019-es évet is 9 millió forintos veszteséggel zárta –
hangsúlyozta Vőneki Edit.

Drasztikus csökkenés
A Cserepes sori Piac Kft.
ügyvezetője elmondta: a Co-

vid-járvány első hulláma idején számos idősebb árus
hagyta el a piacot, aki azóta sem tért vissza; a járvány
második hulláma alatt pedig
több kereskedő végleg bezárt, s egy részük teljesen
felhagyott a kereskedéssel.
– Jelenleg 34 bérlővel
van szerződésünk. Ez a
szám évekkel ezelőtt több
mint 100 volt! De még a 34

is csökkenni fog, mert már
novemberben többen jelezték: idén felmondják a bérleti szerződést, elmennek a
piacról – magyarázta Vőneki
Edit. De nemcsak a kereskedők száma csökkent drasztikusan, hanem a látogatóké
is. – Hétköznap elenyésző a
forgalom a piacon, alig van
vásárló. Emiatt a pavilont
bérlő kereskedőknek csak
kevesebb mint a fele nyit ki,
és nagyon kevés az asztalról
árusítók száma is. Pang a
piac. A bérlők közül többen
csak telephelynek, raktárnak használják a piaci pavilonjukat – mondta Vőneki
Edit.

Megváltoztak
a vásárlói szokások

Pang a piac. Fotó: Iványi Aurél

– Teljesen megváltoztak a
vásárlói szokások, ami szintén negatív hatással volt a
piac forgalmára. Nemcsak
arról van szó, hogy a környéken megnyílt bevásárlóközpontokban, illetve a város-

Nem ellenezte a bezárást
a fideszes elnök
A szeged.hu információja szerint a közgyűlés pénzügyi
és vagyongazdálkodási bizottsága 6 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta, hogy január 31-ével zárják
be a Cserepes sori piacot. A lap úgy tudja, hogy Tápai
Péter, a bizottság fideszes elnöke sem ellenezte a piac
bezárását.

ban található számos használtruha-üzletben már sok
esetben olcsóbban és korszerűbb körülmények között
lehet vásárolni, de a járvány
miatt exponenciálisan növekszik az online vásárlások
száma is – tette hozzá Vőneki Edit.

Csak a veszteség
növekszik
2019-ben 9 milliós veszteséggel zárt a piacot üzemeltető cég. – Ez a szám a fenti okok miatt tovább romlott,
és idén már 30 millió forintos mínusz várható, miköz-

ben a kiadások növekednek.
Jövőre hasonló tendenciák
mellett már 50 millió forintos veszteséget prognosztizálunk. A veszteséges működés fenntartása ellentétes az észszerű gazdálkodás követelményeivel. Senki
sem gondolhatja, hogy ezt
a többségi tulajdonos város
finanszírozza az adófizetők
pénzéből – hangsúlyozta az
új ügyvezető. Elmondta: harminc nap a bérleti szerződések felmondásának határideje, amelynek lejártával,
legkésőbb jövő év január
31-én bezár a Cserepes sori
piac.
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Létszámbővítést terveznek
a Lufthansa szegedi irodájában

Vélemény

Titkos recept

N

Megdupláznák a létszámot. Fotó: Iványi Aurél
Márciusban nyitotta meg modern irodáját Szegeden, a
hajdani tiszti klub Victor Hugo utcai épületében a német
légitársaság magyarországi szoftverfejlesztő cége, a Lufthansa Systems Hungária. Most létszámbővítést terveznek.

A

német légitársaság
magyarországi szoftverfejlesztő cége három évvel meghosszabbította a Szegeden tavasszal átadott irodájának bérleti szerződését, és bejelentette,
hogy további jól képzett munkavállalókat kíván foglalkoztatni. Java- és JavaScript-fejlesztők, -tesztelők és adatmérnökök felvételét tervezi
a légi közlekedési informatika egyik meghatározó világvállalatának Victor Hugo utcai irodája: a jelenlegi tizenhétről legalább harminc főre
szeretnék növelni a szegedi
egység létszámát.
– Maximálisan elége-

dettek vagyunk a többféle
kompetenciával rendelkező
itteni kollégák eddigi teljesítményével, akik fél év alatt
számos termék fejlesztésébe
kapcsolódtak be, melyek több
megrendelőt, köztük nagy légitársaságokat is érintenek
– mondta Fritz Zsombor site
manager. A szakember további pozitívumként említette,
hogy a járványhelyzet miatt
sem kellett változtatniuk eredeti növekedési terveiken.
Michael Herrmann, a
Lufthansa Systems Hungária ügyvezető igazgatója korábban elmondta: a kedvező
földrajzi elhelyezkedés és a
jó megközelíthetőség mel-

lett a városban folyó színvonalas informatikusképzés
szólt leginkább Szeged mellett. A Lufthansa System az
elmúlt
negyedszázadban
számtalan irodát nyitott
New Yorktól Szingapúrig,
Budapesttől Szegedig. Munkájukkal a légi közlekedés
szinte összes szegmensére
egyedülálló megoldásokat
kínálnak, s ma már az útvonaltervezéstől a személyzet
beosztásán át a fedélzeti
szórakozásig minden terü-

letet képesek informatikai
szolgáltatásokkal lefedni.
Szegeden a légi és földi személyzet, valamint a
légiforgalmi irányítók által
használt
alkalmazásokat,
továbbá a repülőjegy-értékesítés teljes folyamatát
végigkísérő digitális megoldásokat fejlesztenek és
tesztelnek. Bejelentették azt
is, hogy folytatják a Szegedi
Tudományegyetemmel és
partnereivel tavaly elindított
együttműködésüket.

Szeged a tudásiparra
építi jövőjét
Szeged a tudásiparra, a kreatív munkahelyek létrehozására építi jövőjét. Az informatikai és az üzleti szolgáltató szektor az elmúlt években közel három és fél ezer
új álláslehetőséget teremtett a városban. A Lufthansa
mellett olyan világcégek hoztak minőségi munkahelyeket városunkba, mint a BP és az EPAM.

Nem változik az egyetem neve
Megmarad a Szegedi Tudományegyetem neve, melynek szenátusa egyhangúlag úgy döntött: az előzetes
tervekkel szemben nem veszik fel a
Szent-Györgyi Albert nevet.

M

ég október végén foglalkozott
a névváltoztatás kérdésével a
szenátus, akkor végül levették
napirendről a kérdést. Nem titok, hogy
az egyetem rektora, az orvosi kar professzora, Rovó László a névváltoztatást
sürgetők táborába tartozott; ám a hallgatók egy csoportja és több egyetemi
oktató, dékán is úgy gondolta, nem lehet ilyen horderejű kérdést előkészítetlenül és a mintegy 30 ezer főnyi egyetemi polgárság véleményének kikérése nélkül eldönteni. Ezután a hallgatói

önkormányzat szavazást indított a diákság körében, amelyen végül a résztvevők 76 százaléka a névváltoztatás
elutasítására voksolt. A szavazás napjaiban a Dékáni Kollégium, saját állítása szerint, demokratikus megoldásra jutott. A Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem neve megmarad, és állandó jelzőt kap:
„Szent-Györgyi
Albert
Egyeteme”.
neve megmarad, és állandó jelzőt kap:
„Szent-Györgyi Albert Egyeteme”; az általános orvostudományi kar pedig felveszi Szent-Györgyi Albert nevét. Ezt a
megoldást a szenátus is elfogadta.

– Ez egy bölcs kompromisszum,
mert az arculati elemként megjelenő
„Szent-Györgyi Albert Egyeteme” nem
zavarja meg azt a húsz év óta kialakult brandet, amely a Szegedi Tudományegyetem elnevezéshez kötődik,
és amelynek a felépítésébe rengeteg
ember fektetett bele tömérdek munkát
és energiát – nyilatkozta a Szeged Televíziónak Szajbély Mihály, a bölcsészkar egyetemi tanára, aki korábban
összeállította a névváltoztatás elleni
érveket.
Szent-Györgyi Albert nevét ezentúl
megjelenítik az egyetem dokumentumain, feltüntetik a diplomákon és a levélpapírokon is, az intézmény pedig tovább
viseli a világszerte ismert és elismert
Szegedi Tudományegyetem nevet.
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em lehet elégszer elismételni valamit, főleg ha az
fontos neked – ezt néhai újságíró kollégám mondta,
amikor azon töprengtem, fölöslegesen írtam-e meg
egy témát sokadjára. Szóval újra előveszem, mert aktuális:
emberek, álljunk meg, és gondolkodjunk! Annak ellenére,
hogy amikor ezt írom, még nem tudjuk, milyen újabb szigorításokat vezet be a kormány a járványhelyzet miatt, vagy maradnak az eddigiek.
Amiatt térek vissza rá, mert a minap az egyik ismerősöm
azon kesergett, hogy idén még karácsonyunk se lesz. Én meg
felkaptam a fejem, mondván, dehogyisnem, hisz a karácsony
benned van. Csináld úgy, hogy legyen! Otthon aztán az is
eszembe jutott, hogy ez az asszony dolgozik, családos – de
mi van azokkal, akik nem járnak be munkahelyre, és távol
vannak a szeretteik? Rájuk szakadt a járványhelyzet a bezártsággal, nem történik semmi, este ráadásul kimenni sem szabad. Tavasszal már tapasztaltunk hasonlót, én is megírtam,
mennyi minden változott kényszerűségből az életemben.
Fel lehet idézni persze, hogyan vészeltük át a karantént. Ez
a mostani viszont ég és föld ahhoz képest. Igen, egyrészt a
közelgő karácsony, másrészt a korán ránk törő sötétség miatt. Ez nagyon megrostálja azokat a lehetőségeket, amelyekre tavasszal rátaláltunk. Mert most hideg és sötét van, egyre
kevesebbet lehet időzni
a szabadban, és amúgy Ennél sokkal, de sokis minden a barátságta- kal nagyobb tragédiák
lanabb képét mutatja. A is elmúltak egyszer.
rosszkedv, a depresszió És ha majd visszagonpedig köztudottan rom- dolunk rá, nagyon fonbolja az egészséget.
tos, mi fog eszünkbe
Gondolkozzunk
el
jutni. Az, hogy elpakicsit: kinek hogyan tudzaroltam az időt, vénánk segíteni, hogy átgig félelemben éltem,
vészelje ezeket a nehéz
vagy az, hogy tettem
heteket! Mert nehéz,
valamit magamért.
akármennyire is áltatjuk
magunkat azzal, hogy
hamar túl leszünk rajta. És nem arról beszélek, hogy varázsütésre mindenki optimistán nézzen előre, de egy kis figyelemmel mégis tudunk fényt csempészni a mindennapjainkba. Egy
előadáson hallottam, és megragadott, hogy senki sem tudja
a jövőt, de a jelen rajtunk múlik. Miként az is, hogyan szeretnénk látni a világot. Mert ez a helyzet akár egy jó lehetőséget
kínálhat, ha kihasználjuk. Hiszen el fog múlni. El fog múlni,
ahogy az is, hogy féltünk, hogy féltettük a szeretteinket. Ennél
sokkal, de sokkal nagyobb tragédiák is elmúltak egyszer. És
ha majd visszagondolunk rá, nagyon fontos, mi fog eszünkbe
jutni. Az, hogy elpazaroltam az időt, végig félelemben éltem
– vagy az, hogy tettem valamit magamért, a saját boldogságomért, esetleg másokért, mert törődtem az egészségemmel,
fejlődtem valamiben, szerettem, esetleg törődtem másvalakivel.
Semmi titok nincs ebben. Mindössze olyan dolgokra gondolok, hogy átrendezem a napomat, és gyalog megyek ügyintézni, akár naponta többször, és délután is sétálok, az adventi
ragyogásban gyönyörködve. És beszélgetve sétálni miért ne
hívhatnám el valamelyik barátomat? Az otthonomat színekbe és fényekbe öltöztetem, reggel helyett pedig este főzök
és takarítok, amikor amúgy is otthon kell lenni. Internetről
választok tornát, táncórát vagy hangoskönyvet, előadást. Újból rendszert csinálok a telefonálásból, hogy kikérdezzem a
családtagjaimat, az ismerősöket és a szomszéd nénit, akinek
futtában bevásárolok. Mécsest gyújtok, teát készítek hozzá a
hangulat kedvéért. Még az is kiderülhet, hogy felvidítaná valamelyiküket egy menhelyi cica vagy kutya, akihez szólhatnak,
és akit bármikor megsimogathatnak. És tényleg, miért ne?
Sose derül ki, ha nem adunk időt egymásnak. Vagyis adjunk
időt előbb magunknak, hogy jusson belőle másoknak is; ez
nem kerül semmibe, és mégis milyen drága kincs. Hogy minél
hamarabb egészségben újra együtt ünnepelhessünk.
Dombai Tünde
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Rászoruló családoknak segítenek Petőfitelepen
Ebben a rendkívüli helyzetben még inkább oda kell figyelnünk egymásra
Petőfitelepen már ötödik
éve adnak ötezer forint
értékű
tartósélelmiszercsomagot karácsony közeledtével húsz rászoruló
családnak, köztük idős
házaspároknak,
egyedül
élő nyugdíjasoknak. Szabó
Sándor országgyűlési képviselő szerint a járvány miatt sokan kerültek nehéz
helyzetbe, és ilyenkor még
inkább oda kell figyelnünk
egymásra.

gesztusként – ezzel kívánta
még gazdagabbá tenni az
ajándékot.
A nyolvannégy éves Bite
József korábban szabómesterként dolgozott. Mint
mondta, sok szállal kötődik

Felállítják a héten
a Fő téri templom
előtt Petőfitelep
közös karácsonyfáját, amelynek
alsó ágaira a művelődési ház tájékoztatása szerint
sokan szoktak díszeket aggatni.

A

z elmúlt években valamennyi megajándékozott családot meghívták az adomány átadására a Petőfi-telepi Művelődési Házba, idén azonban
a koronavírus-járvány miatt
csak jelképes ünnepséget
szerveztek. Szabó Sándor
országgyűlési képviselő csupán egyetlen rászorulónak,
a nyolcvannégy éves Bite Józsefnek adta át az élelmiszercsomagot.
– Nem újkeletű az ilyen típusú segítségnyújtás, mert a
város, az önkormányzati képviselők, a civilszervezetek, a

Egy jóakaratú támogatónak köszönhetően idén egy üveg mézzel egészíthették ki az élelmiszercsomagot. Képünkön Jarabekné Treplán Mariann, a Petőfi-telepi Művelődési Ház igazgatója és Szabó Sándor országgyűlési képviselő. Fotó: Iványi Aurél
baloldali pártok igyekeznek
segíteni a rászorulókon –

Karantén kerámiák
Ezzel a címmel nyílik majd kiállítás jövőre a Petőfi-telepi Művelődési Házban azokból az alkotásokból, amelyeket a karantén alatt készítenek el a művelődési ház
kerámiaszakkörének tagjai.

Adományfák
a Vadkerti téren

H

öllriegl Orosz Enikő öt
éve költözött haza a
férjével Németországból Magyarországra. Szegeden telepedtek le, mert városunkat tartják a legélhetőbb,
legzöldebb és a környezetvédelmi szempontokat leginkább szem előtt tartó magyar városnak.

Höllriegl Orosz Enikő férjével és az adományfával.
Középen Koromné Fenyvesi
Rózsa önkormányzati képviselő. Fotó: Iványi Aurél

mondta Szabó Sándor, aki
szerint ebben a rendkívüli

– Szívügyünk a város
szépítése. A magunk eszközeivel szerettünk volna
hozzájárulni ahhoz, hogy a
zöld város még zöldebb legyen – mondta Enikő, aki
pénzadományt ajánlott fel
férjével a városrészük, Móraváros–Alsóváros önkormányzati képviselőjének. Koromné
Fenyvesi Rózsa azt javasolta,
hogy először a Vadkerti teret
fásítsák. Pár napja el is ültettek három japán díszcseresznyét, amely tavasszal már
virágozni fog.
– Pozitív üzenetet hordoz és példát mutathat az
adományozó házaspár akciója az itt élőknek, hogy ne
csupán elvárásaink legyenek, de legyünk aktívak és
kezdeményezők, ha környezetvédelemről vagy más, a
várost érintő kérdésről van
szó – mondta a képviselő,
aki szerint ebben a nehéz
helyzetben
felértékelődik
az adományozás. A cél az,
hogy Szeged legyen a legzöldebb város. Idén ősszel
csak Alsóvároson és Móravároson kilencven fát ültettek
el.

helyzetben még inkább oda
kell figyelnünk egymásra.
– Petőfitelepen a karácsony előtti adományozás
a Mézes-telep jótékonysági
akcióból nőtt ki. Az elmúlt
években több száz petőfitelepi család készítette már
el a mézeskalács házikóját;
ezeket értékesítjük, a befolyó
összeget Szénási Róbert, a

körzet önkormányzati képviselője egészíti ki, s így válik
lehetővé, hogy a rászorulók
élelmiszercsomagot kaphassanak – mondta Jarabekné
Treplán Mariann. A Petőfi-telepi Művelődési Ház igazgatója hozzátette: idén egy
üveg mézzel egészíthették ki
az élelmiszercsomagot, mert
egy felajánló – nagyon szép

a Petőfi-telepi Művelődési
Házhoz, mert 2004 óta tagja,
majd vezetője volt az itt működő nyugdíjasklubnak, de
aktív szerepet vállalt a nyugdíjasok énekkarában és társastánccsoportjában is.
Bite József volt az egyedüli, aki személyesen vette
át az élelmiszercsomagot, a
többieknek a következő napokban szállítják ki az adományt.

Szeged klímavédelmi akciótervéről
Az emberiség egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozás, amely Szeged jövője
szempontjából is döntő fontosságú téma.

N

agy Sándor városfejlesztési alpolgármester a sajtótájékoztatón
elmondta: Szegeden két évtizede zajlanak milliárdos környezetvédelmi beruházások.
A helyi klímavédelmi stratégia
egyik fontos sarokköve, hogy
2030-ra teljesen elektromossá váljon a helyi tömegközlekedés. Tavalyelőtt készült el
a város klímavédelmi akcióterve, melynek vállalásai között szerepel, hogy a 2008-as
bázisévhez viszonyítva 2030ra Szegednek 40 százalékkal kell mérsékelnie károsanyag-kibocsátását.
Mihálik Edvin, a Zöld Város
programért felelős tanácsnok
elmondta: a környezetvédelmi célok csak összefogással
– önkormányzat, lakosság,
helyi gazdaság szereplői, állam és EU – valósíthatóak
meg. A távfűtés geotermikus
energiára való átállításával jelentősen csökkenthető a károsanyag-kibocsátás. A zöld

tanácsnok a fásítást és a szállópor magas koncentrációja
miatt a véderdők telepítését
nevezte az egyik legfontosabb
feladatnak.
– A CSEMETE 2019 óta

vesz részt a klímavédelmi
akcióterv kidolgozásában és
annak társadalmasításában,
vagyis abban, hogy a téma
minél inkább a helyi közbeszéd és közgondolkodás ré-

SZÁZÖTVEN FÁT ÜLTETTEK A KÖRTÖLTÉS KÖZELÉBEN. Az önkormányzat annak érdekében, hogy Szeged legyen a legzöldebb magyar város, véderdőt telepít,
felújítja a parkjait, és több ezer fát ültet
városszerte. Legutóbb 150 facsemetét
telepítettek a környezetgazdák az önkormányzattal és az NKM Áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint a Zsitva
sor és a Lomnici utca mögött. Huszonöt

szévé váljon – mondta Bojtos
Ferenc, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület irodavezetője.
Az akcióterv itt olvasható:
csemete.com/klimaterv

facsemetét azonban kettéfűrészeltek a
vandálok: háromméteres, hároméves
gömbjuharok, berkenyék, csepleszmeg�gyek és gömbplatánok estek áldozatul
a rongálásnak. Makrai László, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető
igazgatójának tájékoztatása szerint a kár
értéke meghaladja az egymillió forintot.
Feljelentést tettek a rendőrségen. Fotó:
Szabó Luca
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Kölcsey-érem:
ön is javasolhat!

Új parkolóhelyek, felújított járda
Régi problémát orvosoltak Tápén a Bálint Sándor Általános Iskolánál

M

inden 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.
Az önkormányzat a magyar kultúra napján alkalmat kíván találni arra is, hogy a szegedi kultúrát éltető alkotóknak,
előadóknak, kultúraközvetítőknek, szervezőknek, mecénásoknak és mindazoknak, akik munkájukkal fenntartják, művelhetővé, fogyaszthatóvá és gyarapíthatóvá teszik Szeged
város kultúráját, köszönetet mondjon. Egy ünnepség keretében természetesen nincs mód minden arra érdemes kitüntetésére, ezért a város a legjellemzőbb kulturális vagy művészeti
ágak egy-egy képviselőjének személyén keresztül akar köszönetet mondani azoknak, akik kulturális munkát végeznek Szegeden; őket a szakma javaslatai alapján kívánja kiválasztani
és egy Kölcsey-érem átadásával köszönteni.
Az önkormányzat legkésőbb 2020. december 15-éig várja a javaslatokat, melyekhez egy rövid, a választott személy
címét, e-mail-címét és telefonszámát tartalmazó, kulturális tevékenységét kellően bemutató indoklást, ismertetőt,
laudációt is kell mellékelni, a roboz@szeged.eu e-mail-címre.
A döntéshozók csak indoklással beküldött javaslatot tudnak
figyelembe venni!

A jótékonyságé a főszerep

A

Szent-Györgyi Albert
Rotary Club immár kilencedik alkalommal
rendezi meg a Rotary Adventet, amelynek az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a névadó
támogatója, de Szeged városa és az önkormányzat két
cége is támogatja. A december 23-ig tartó jótékonysági
akció keretében a szervezők
harmincöt szegedi és Szeged
környéki rászoruló családnak

adnak százezer forint értékű
ajándékot – mindenki azt
kapja, amire a legnagyobb
szüksége van. Tartós élelmiszer, tisztítószer és tanulást
segítő táblagép éppúgy lesz
a csomagokban, mint tűzifa
vagy éppen műszaki cikkek.
A járvány miatt idén nem lesz
ünnepség a Klauzál téren, a
családoknál nyitják ki az adventi naptár ablakait, s adják
át a támogatói oklevelet.

Új parkolóhelyek és járda a Bálint-iskolánál.
Régi problémát sikerült orvosolni – mondta lapunknak
Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője, gazdasági alpolgármester azzal kapcsolatban, hogy az iskolánál
új parkolóhelyeket alakítottak ki, és felújították a járdát.

L

apunkban is beszámoltunk arról, hogy a tápéi
Bálint Sándor Általános
Iskolában tanuló 236 diák
egy minden elemében 21.
századi épületbe léphetett
be az új tanévben.
Az 1958-ban épült iskola
felújítására 310 millió forint
uniós támogatást nyert a
város, amely mellé az önkormányzat 52 millió forint
saját forrást biztosított. Új

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi

a Szeged, Algyői út – belterületi határ – Alkotmány utca – Ladvánszky utca
által határolt terület településrendezési eszközének 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 rendelet 2. sz.
mellékletét képező adatlap kitöltésével elektronikus úton, az
egedi.gergely@szeged.eu e-mail címre megküldve. A veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján az
észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és
az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított
tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton,
legkésőbb 2020. december 14-ig.
A közzététel ideje:
2020. november 27-től 2020. december 14-ig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

külső vakolatot kapott az
épület, kicserélték a nyílászárókat, hatvan napelemet
helyeztek el a tetőn, és korszerűsítették az épületgépészeti berendezéseket. A
főépület mellett elvégezték
a tornaterem főfalainak utólagos alászigetelését, rámpát
építettek a főbejárathoz, valamint akadálymentes illemhelyet és mosdót alakítottak
ki.

– Régóta problémát jelentett az iskolánál a parkolás, amit az iskolafelújításhoz
kapcsolódóan sikerült orvosolnunk – mondta lapunknak
Szécsényi Rózsa, a városrész
önkormányzati képviselője,

a város gazdasági alpolgármestere, és hozzátette: 7,6
millió forint önkormányzati
forrásból új parkolóhelyeket
alakítottak ki, valamint az
iskola teljes hosszában felújították a járdát.

2018 óta hat iskola újult meg
Szécsényi Rózsa azt is elmondta: 2018 óta a Bálint
Sándor Általános Iskola volt a hatodik felújított szegedi iskola. Ezekre az intézményekre eddig összesen
közel 3 milliárd forintot költött az önkormányzat: ebből
kétmilliárd volt az uniós támogatás, 920 millió pedig
az önkormányzati forrás. Jelenleg a hetedik iskola, a
dorozsmai Jerney felújítása zajlik.
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Illegális orgián vett részt
a fideszes Szájer József,
majd az ereszcsatornán menekült
Szájer József bocsánatot kért a családjától és
a választóitól. Lapzártánkkor még nem szólalt
meg az ügyben Orbán Viktor.

L

elki terhekre hivatkozva mondott le november 29-én, vasárnap európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa, hozzátéve: továbbra is támogatja a kormányt. „Teljes politikai közösségünk nevében köszönetet mondunk Szájer Józsefnek,
akinek döntő szerepe volt abban, hogy a magyar
polgári konzervativizmus és kereszténydemokrácia elfoglalhassa az őt megillető helyet az európai politikai színtéren” – írta vasárnap a Fidesz.
Kedden robbant a bomba. A belga lapok
arról írtak, hogy a rendőrök lecsaptak egy illegális brüsszeli orgiára. Sajtóértesülések szerint
a 25 fős szexpartin főleg férfiak vettek részt, és
a jelenlévők között volt egy magyar EP-képviselő is, aki az ereszcsatornán próbált menekülni. Szájer József elismerte, hogy ott volt, de a
fideszes politikus közleményében házibulinak
nevezte az eseményt.
A brüsszeli ügyészség kedden kiadott egy

közleményt, melyben azt írta: november 27-én,
pénteken este fél 10 körül kaptak bejelentést
a szomszédoktól, hogy egy steenstraati helyiségben valószínűleg megsértik a járvány miatt
elrendelt gyülekezési szabályokat. A rendőrség a helyszínen nagyjából húsz embert talált,
akik közül ketten igazolni tudták diplomáciai
mentességüket. Közben azonban egy járókelő jelezte a rendőröknek, hogy látott valakit az
ereszcsatornán lemászni. A járókelő azonosította a férfit, akinek véres volt a keze – feltehetőleg megsérült. A férfi hátizsákjából kábítószer került elő, és nem volt nála semmiféle
személyazonosító irat. A rendőrség elkísérte a
lakhelyére, ahol a férfi egy diplomata-útlevél
segítségével azonosította magát. A közlemény
1961-es születésű, S. J. monogramú személyként nevezi meg a férfit, ami minden bizonnyal
Szájer Józsefet takarja – erre utal az is, hogy
közleményében Szájer is írt arról, hogy a rendőrség hazakísérte.
Az ügyészség közleménye szerint a buliban
megjelentek esetében a koronavírus miatt elrendelt szabályok megsértése miatt vettek fel jegy-

A Fidesz megköszönte Szájer József munkáját.
zőkönyvet, míg S. J.-t a kábítószerekre vonatkozó
törvények megsértésével is megvádolhatják.
Közleményében Szájer is szóba hozta a
kábítószert. „Kábítószert nem fogyasztottam,
a rendőrségnek helyben felajánlottam, hogy

Úgy viselkedik az Orbán-kormány,
mint a viccbeli őrült autós a sztrádán
A magyar kormány szerint mindenki
Soros-ügynök, aki kritizálni meri az
Orbán-rezsimet. Így George Clooney
is. Nem a világhírű amerikai színész
az első, aki bírálta az Orbán-kormányt.

G

eorge Clooney Oscar-díjas amerikai színész legújabb filmje
kapcsán a világban uralkodó
dühről és gyűlöletről beszélt egy interjúban, amikor
kritizálta Orbán
Viktor rendszerét.
A
magyar
kormány arra
jutott, hogy már
George Clooney
(balra) is Soros
György politikai szándékát hajtja végre. Menczer Tamás tájékoztatásért és
Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár azt javasolta,
Clooney inkább jöjjön el a feleségével
Budapestre, igyon egy jó kávét, és akkor látni fogja, milyen jó hely Magyarország. Hasonlót írt a közösségi oldalára
Varga Judit igazságügyi miniszter is:
„Ha George Clooney legközelebb mifelénk jár, szívesen vendégül látom egy
valódi kávéra, és akár még a magyar
jogállamiság valós helyzetéről is tájékoztatom, ha a tények is érdeklik.”
Nem a világhírű amerikai színész
az első, aki bírálta az Orbán-kormányt.
2012-ben Hugh Grant angol színész
egy brüsszeli fórumon tartott előadásában bírálta a magyar médiatörvényt.
A színész akkor úgy fogalmazott, hogy

Magyarországon fenyegetik a média
szabadságához való alapvető jogot, és
ez gátja a jó kormányzásnak is. Mint
mondta, a média túl nagy állami ellenőrzése jelenti az igazi veszélyt, erre pedig Magyarországot hozta példának. A
színész véleménye szerint a jó az, ha a
média ellenőrzi
a kormányt.
Hugh Grant
(jobbra) kijelentése kiverte a
biztosítékot a
kormányban,
és Kumin Ferenc nemzetközi kommunikációért felelős helyettes
államtitkár reagált a színész szavaira, mondván, Hugh Grant információi
igencsak hézagosak a témában, ezért
mindent el fognak követni, hogy a jövőben részletes információhoz jusson a
magyar sajtó működéséről. (Nyolc évvel Hugh Grant kijelentése után látjuk,
hogyan foglalta el a kormány a médiát
– a szerk.).
Idén szeptemberben nyílt levélben
állt ki a Színházés Filmművészeti Egyetem
mellett Salman
Rushdie, Cate
Blanchett, Helen Mirren (balra) és még 41
világsztár.
„Az SZFE valódi vezetése mellett
állunk. Követeljük, hogy a magyar kormány állítsa vissza az SZFE autonómi-

áját, amely létszükséglete a művészi
kreativitásnak, a tudományos kutatásnak és oktatásnak” – írták nyílt levelükben. „Ez része egy egész pályás
kultúrharcnak, amelynek a célja, hogy
az egész kulturális szférát és minden
intézményét megfosszák autonómiájától. Lényegében ez a közvagyon privatizációja, melynek végén a nyereség a
miniszterelnök kegyeltjeinél landol.”

Csak egy jó kávé?
Menczer Tamás, a Fidesz-állam
titkára George Clooney-nak az
Orbán Viktort kritizáló kijelentésére reagálva azt javasolta, jöjjön el Budapestre, és igyon egy jó
kávét, akkor látni fogja, milyen jó
hely Magyarország. De most komolyan, tényleg egy jó kávén múlik, hogy egy hely milyen? Igaz,
én például mostanában bizonyos
okok miatt ritkán iszom kávét, és
talán ezért olyan bizonytalan a
helymeghatározásom.
Méhes János
Sajnos ott tartunk, mint az ismert
viccben. Az őrült autós a forgalommal
szemben hajt az autópályán, miközben
a rádióban bemondják: valaki szemben
megy a forgalommal. Mire az illető méltatlankodva felkiált: „Egyvalaki? Mindenki!”
A magyar kormány úgy viselkedik,
mint az őrült autós…

készüljön hivatalos teszt, de ezt nem tették. A
rendőrség szerint extasy tablettát találtak. Az
nem az enyém, arról, hogy ki és miképp helyezte el, nincs tudomásom. A rendőrségnek erről
nyilatkozatot tettem.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged
MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló
Szeged 4034 hrsz.-ú ingatlan
400m² nagyságú területrészének
(Belvárosi híd szegedi hídfő alatti területe)
profilkötött (melegkonyhás vendéglátó tevékenység
folytatása), határozott időtartamú

BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek
minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű
gazdasági tevékenység folytatására jogosult.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a
bérbe adandó területet a bemutatás időpontjában megtekintse, és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg
(vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja) aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.
Bérlemény
címe

Hasznos
Nettó
Nettó
Pályázati
Pályázati
alapter.
bérleti díj
bérleti díj alapár
biztosíték
Bemutatás
alapár
alapár
emelé(Ft)
időpontja
(m2)
		
(Ft/m²/hó) (Ft/hó)
sének		
				mértéke		
4034 						
hrsz.-ú 						
ingatlan 				
100.000 Ft		
Belvárosi 				
vagy ennek		
híd szegedi 400 m²
1.500
600.000 egész számú 762.000 Ft
hídfő alatti		
Ft/m²/hó
Ft/hó
többszöröse		
terület-						
része						

2020. december 15.
(a pályáztató
kapcsolattartójával
egyeztetett
időpontban,
tel.:
62/564-364/4524-es
mellék)

A részletes pályázati dokumentáció
2020. december 05. napjától 2021. január 05. napjáig
letölthető a www.szegedvaros.hu honlapról,
valamint tájékoztatás kérhető
a varosuzemeltetes@szeged.eu e-mail címen.
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Biopiacot tervez és Tisza-parti vetítéseket ígér
az új piacigazgató, Rácz Attila
Új igazgató irányítja pár napja a
Szegedi Városkép és Piac Kft-t.
Rácz Attila, aki korábban helyettesként segítette Németh István
munkáját, többek között azt ígéri,
hogy biopiacot alakít ki, zöldebbé, környezetbarátabbá teszi a
város éléskamráját, a nyári sikeres szabadtéri filmvetítéseket pedig a Partfürdőre viszi.
– 2014 novemberében, amikor Németh Istvánnal átvettük a piacot az
előző – a Fidesz–Jobbik mutyikoalíció által kinevezett – vezetőtől,
hatalmas veszteséget örököltünk.
A szegedi volt az ország legkorszerűbb és egyetlen veszteséges piaca. Azzal kezdtük a munkát, hogy
a sok indokolatlan szerződést felmondtuk, megszüntettük a pazarlást. Már az első teljes évben 88
milliós eredményt sikerült hozni,
mert onnantól kezdve senki sem
lapátolhatta ki a szegediek pénzét
a piacról – mondta az újonnan kinevezett ügyvezető, Rácz Attila a
szeged.hu-nak.
– A társaság azóta is nyereséges, sőt évről évre szépen fejlődik.
Igaz, az idei év kicsit kakukktojás
lesz, mert a járványhelyzet és a
kormány intézkedései miatt bennünket is ért veszteség: a kötelezően elrendelt ingyenes parkolás
csak itt, a Mars téri piacon közel
14 millió forintot vesz ki idén a városi cég zsebéből. Ezenkívül április
1-jétől június végéig 80 százalékos
bérletidíj-kedvezményt biztosítottunk azon üzlethelyiség-bérlőink
számára, akik a piaci csarnokokban üzleteiket bezárták. Emiatt a
bevételkiesés több mint 10 millió
forint volt.

Fiatalokat hív
a környezetbarát piacra
Nem érte nagy meglepetés új pozíciójában a régi-új vezetőt, legfeljebb csak széket cserélt maga
alatt az elmúlt hetekben. Ahogyan
ő mondja, korábban is mindent
együtt csináltak elődjével, csak
most nagyobb lett a felelőssége.
Ezentúl is számít a bevált csapat
munkájára. Azt szeretné továbbvinni, amit közösen elkezdtek, de vezetői pályázatában néhány újítást
is ígért.
– Nem tervezek óriási változtatásokat, de sok kis aprósággal
szeretnék továbblépni. Ilyen elképzelés, hogy egy biopiacot alakítsunk ki, és legalább ennyire
fontosnak tartom, hogy erősítsük
a környezettudatos szemléletet és
magatartást a vásárlókban és az
eladókban. Azt szeretném, ha közös erővel kiszorítanánk a piacról a

Rácz Attila zöldebbé és környezetbarátabbá szeretné tenni a város éléskamráját, a Mars téri piacot. Fotó:
Iványi Aurél
műanyag zacskókat és mindenféle
csomagolóanyagot, ami káros a
környezetre – tette hozzá.
Rácz Attila fontos feladatának tekinti, hogy a fiatalokat is be
tudja csábítani a piacra. Szeged
éléskamrájának látogatói egyre
fiatalabbak ugyan, de a középiskolások és az egyetemisták közül csak kevesen járnak a Mars
térre.
– Meg szeretném szólítani
ezt a korosztályt is, a Facebook
mellett például Tiktok-videókkal
igyekszünk majd eljutni hozzájuk.
Fontos, hogy ezt a korosztályt is
rávegyük arra, hogy friss, hazai és
egészséges élelmiszert vásároljon,
amit itt a piacon folyamatosan meg
is kap.

lást, és minél kevesebb emberrel
kerüljenek közeli kapcsolatba. Ha
véget ér a vészhelyzet, akkor minden visszatérhet a régi kerékvágásba – jegyezte meg.
A korábbi évek gyakorlatának
köszönhető ugyanis, hogy ma Magyarország egyik legkorszerűbb,
legjobban működő piacaként tartják számon a szegedit. Az éppen tíz
éve teljesen megfiatalodott piacot
más városokból is felkeresik, többek között a pécsi és a bajai piac

Idén ez az üzletág szenvedte el a
járvány miatt a legnagyobb veszteséget.
– Számtalan nagyrendezvényt
szervezünk minden évben, de az
idén csak a februári télbúcsúztatót tudtuk megtartani, minden
egyéb tilalom alá esett. A divízió
tervezett 300 milliós idei árbevételének 80 százalékát elveszítettük.
Terület-bérbeadásból sem folyt be
bevétel, hiszen nem voltak rendezvények a városban, némi pénzt

el, de a hagyományos karácsonyi
vásárról is le kellett mondani, mert
kormányhatározat tiltotta meg
azok szervezését.
Minden nagyrendezvényükre
az utolsó pillanatig készültek, de
végül mindet le kellett mondani.
Hogy mentsék a menthetőt, a karácsonyi vásár szegedi és Szeged
környéki résztvevőit meghívták a
Mars téri piacra, ahol egészen december végéig adnak nekik helyet
a nagycsarnok asztalain.
Huszonöt kézművest kerestek
meg; tízen nem tudták vállalni a
reggeli és délelőtti árusítást, de a
többiek örömmel jönnek, hiszen az
idén eddig egyetlen kirakodóvásáron sem tudtak bevételhez jutni.
Lesz bőrdíszműves, szűcs, ásványékszeres és natúr kozmetikumokat
gyártó kismester is.
Rácz Attila bízik benne, hogy
jövőre, a járvány elvonultával újból
megszervezhetik a már megszokott, sikeres nagyrendezvényeiket:
a borfesztiválok és Szeged-napi
programok mellett a Szeged főutcája a Tisza elnevezésű rendezvénysorozatot, amely az idén a járványveszély szünetében debütált
a rakparton, és máris nagy népszerűségre tett szert a szegediek
körében.
– Nagy siker volt a Fűtőmű utcai
szabadtéri Mozipiknik is, aminek
egy pillanatra úgy tűnt, vége lesz,
mert a vetítővászon előtti területet fákkal ültették be. Szerencsére
azonban már találtunk megoldást.
Az IH Rendezvényközponttal kö-

Példa lett a szegedi piac
Mitől jó és modern egy piac? A
Mars térin évek óta törekednek
arra, hogy egyszerű bevásárlóhelyből agórává, azaz az itt élők fontos
találkozóhelyévé, a város egyik közéleti központjává tegyék a piacot.
– Az elmúlt években teraszokat,
beszélgetőöblöket alakítottunk ki,
és kényelmes utcabútorokat helyeztünk el, hogy a vásárláson túl
is jól érezzék magukat a szegediek
egy kávé és egy kiadós beszélgetés
mellett. A helyi közösségek erősítését rendezvényekkel is igyekeztünk
elérni. Most ez egy kis kényszerszünetre lett ítélve. Bár a járvány
miatt nincsenek korlátozások a
piacon, de most mégis arra kérjük
a vásárlóinkat, hogy a lehető leggyorsabban intézzék el a bevásár-

A karácsonyi vásár kormányzati eltörlése miatt nehéz helyzetbe került kézművesek a Mars téren árulhatnak.
Fotó: Szabó Luca
korszerűsítéséhez is Szeged adta
a mintát.

Segítenek
a kézműveseknek
Az önkormányzati társaság másik fontos „lába” a piacüzemeltetés mellett a rendezvényszervezés.

csak a közterületi reklámok hoztak
– mondta Rácz Attila.
Pedig sokáig bíztak benne, hogy
javul a helyzet, enyhül a szigor, és
a szegedieknek nem kell nélkülözniük kedvenc rendezvényeiket.
Végül nemcsak a két borfesztivál
és az augusztus 20-ára tervezett
nagyszabású programok maradtak

zösen vállaltuk, hogy jövő nyáron
az újszegedi Partfürdőre visszük
ezt a népszerű programot. Ők adják a technikát, az infrastruktúrát,
mi pedig a szervezésben veszünk
részt – zárta gondolatait az új piacigazgató.
Rafai Gábor
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A szegedi digitális művész képe már
Milánóba is eljutott
A szegedi Horváthné Cserfalvi Ibolya hat éve készít különleges számítógépes programokkal fraktálképeket. Bár a
kézzel fogható munkái most nem láthatók, az interneten
bárki megnézheti azokat. Így jutott el alkotása egy milánói
galériába, és nemsokára egy angliai tárlaton is bemutatkozik a képeivel.
– Hogy jött az életébe a
képzőművészet?
Hiszen
két lábbal a földön járó ember, nagyon is valóságos
munkahellyel: a Szegedi
Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának
századosa.
– Igen, van egy normál
életem, és mellette a digitális képalkotás a szenvedélyem.
– Korábban is foglalkozott alkotással?

Tesó.
– Semmilyen előképzettségem nem volt. Úgy kezdődött, hogy egyszerű okostelefonos képszerkesztővel
alakítottam át fotókat. De
erre gyorsan rá lehet unni,
és semmi kihívás nincs benne, ezért már számítógépen
elkezdtem letesztelni olyan
grafikai programokat, amelyekkel saját képeket tudok
létrehozni a semmiből komolyabb, művészi formában. Jelenleg nagyjából tizenöt jogtiszta szoftverrel dolgozom.

Szivárványkendő.

– Drága ez a hobbi?
– Nem feltétlenül. Bár
van, amit szeretnék megtanulni, csak képtelenség
megfizetni. Inkább kiválogattam azokat, amelyek
halandó ember számára is
elérhetők.
– Mennyi ideje jut alkotásra? És mennyi idő alatt
születik meg egy mű?
– Ahhoz, hogy fejlődjek, mindennap gyakorolok.
Tényleg mindennap. Munka
után kezdem otthon a második műszakot, a mosást,
főzést, takarítást, és amikor
elcsöndesedik az este, odaülök a laptopom elé. Mivel a
munkahelyemen is számítógéppel dolgozom, azért beiktatok kikapcsolódásképpen
egy kis jógát. Meg szokták
kérdezni, mikor mondom
egy képre, hogy kész. Ez
lehet két perc, két óra, két
nap, de akár két hét is. Addig
alakítom a színvilágát, a textúráját, az adott alakzatot,
amíg elégedett nem vagyok.
Előfordul, hogy már mindent
átalakítottam, mégsem tetszik, akkor kitörlöm az egészet, és kezdem elölről. Sok
képem háromdimenziós, és
van több olyan is, amelyhez
animációt készítek, vagyis
mozog.
– Néhány képének ad
címet, néhánynak viszont
nem. Miért?
– Általában nem adok
címet, mert nem akarom
befolyásolni a nézőket. Jel-

Horváthné Cserfalvi Ibolya szeretné elérni, hogy a digitális
képalkotást egyenrangúnak fogadják el például a festészettel. Fotó: Vinkler Gábor
lemzően absztrakt formákat
készítek; mindenki mást lát
bennük, és ezáltal mindenki
más címet is adna. Volt már
olyan, hogy a Facebook-oldalamon megkértem a követőimet, adjanak ők címet egy
képnek. Sok ötlet született,
érdekes kísérletnek találtam. Olyankor nevezem csak
el a képeimet, ha csoportos
tárlatra készülök, hiszen ott
kötelező.
– Mióta követi figyelemmel ez a népes közönség a
közösségi oldalán?
– Május óta gyarapszik ez
az igen aktív közösség. Szoktak írni kedves, építő jellegű

Teremtés.

véleményeket. A minap az
egyik látogató megjegyezte,
hogy az a képem „olyan Ibolyás”. Merthogy azt is rögtön
észreveszik, ha más programot használok, mint addig,
ezért inkább eleve odaírom,
hogy kísérletezek éppen.
– Honnan meríti az ihletet egy-egy alkotáshoz?
– Érzelmi alapon dolgozom; a napi történéseket,
hangulatokat tükrözik a
képek. Nem is félek kimutatni, leírni az érzéseimet;
elég nyíltnak, közvetlennek
tartom magam. Látni kellett
volna azt a képet, amelyik
akkor készült, amikor kide-

rült, hogy a járványhelyzet
miatt nem nyílhat meg a kiállításom az Ifjúsági Házban.
Amúgy ez lett volna az ötödik
tárlat, amióta digitális képalkotással foglalkozom.
– A Facebookon és az
Instagramon kívül hol lehet
még megnézni a képeit?
– A virtuális kiállítást az
Ifjúsági Ház oldalára is feltették. Amint lehetséges,
szeretném azért megmutatni a képeket az IH-ban, és
bepótolnám azt a csoportos
tárlatot is, amely a Szegedi
Szépmíves Céh más tagjaival együtt lett volna a Bálint
Sándor Művelődési Házban.
Egyik képemmel kijutottam
a milánói M.A.D.S. Galéria
kiállítására, most a honlapján látható, de a galériában
is meg lehetett nézni óriási
képernyőn. A kurátor az
amerikai
expresszionista
festő, Jackson Pollock munkáihoz hasonlította az enyémet, ez nekem óriási megbecsülést jelent. Angliából is
megkerestek, ott egy internetes galéria tervezi kiállítani a munkáimat.
– Mit szólnak a kollégái
a képeihez?
– Ők a legnagyobb rajongóim között vannak. Ha
kicsit karikásabb szemmel
megyek be reggel, tudják,
hogy valami szép alkotás
születik. Egyébként az irodám is tele van a képeimmel, már nincs több hely.
Nekem ez kicsit művészetterápia is, jólesik körülvenni magam velük. Hogy még
jobb legyek, tudatosan fejlesztem magam, elkezdtem
programozást tanulni.
– Kitől fogad el kritikát?

Mi is az
a fraktál?
Végtelenül
komplex
matematikai alakzat.
Az egyik fő jellemzője az önhasonlóság,
vagyis ha egy részletét felnagyítjuk, lényegében ugyanúgy
néz ki, mint aminek
a töredéke. A természetben is találkozhatunk fraktálszerű
alakzatokkal, ilyen a
karfiol, egy fa lombozata vagy gyökérzete.
Horváthné Cserfalvi
Ibolya a képeihez nem
ecsetet és vásznat
használ, hanem olyan
szoftvereket, amelyek
matematikai algoritmusokon alapulnak.
Vagyis csak a technikája különbözteti meg
egy festőtől.

– Legnagyobb kritikusom a nyugdíjas édesapám,
ő az egyetlen, aki őszintén
le meri írni például, hogy
sokkal színesebb képeket
kellene csinálnom. A másik
nagy kritikusom Nagy Károly
Vinkler-díjas festő- és grafikusművész, a tanárom volt,
mentoromnak nevezhetem.
Sokszor mondja, hogy „ne
csinálj ilyet többet”, ha nőiesebb, lágyabb képet készítek, és ő úgy érzi, nem az én
stílusom. Azt szoktam válaszolni, hogy muszáj kipróbálni, mert nem fejlődöm, ha a
képalkotásnak csak egy területén gyakorolok.
Dombai Tünde

A művész eredeti szándéka szerint nem írjuk ide a kép
címét. Ön mit lát a képen?

Aktuális

2020. december 5., szombat

E

Ellenzéki szövetség
– moslékkoalíció?

lképesztő az a halandzsa, amelyet a Fidesz
egyes emberi megengednek maguknak. Kövér
László házelnök például verbális ámokfutásba kezdett –
önmagát is meghazudtolóan
–, amikor az ellenzéki együttműködést moslékkoalíciónak
aposztrofálta. Ha a hatalom
egyik prominens személye így
viselkedik, akkor mi a csudát
keres a hatalom élén?
Azt a beszólást, hogy a baloldalra nem lehet számítani, a
kormány egyik kommunikációs pitbullja, Dömötör Csaba
aktuális parlamenti fellépésének könyvelhetjük el. Azóta is
ezt ragozza, erősíti fel a hatalom szószátyárosainak hada.
De ne csodálkozzunk
mindezeken és a többieken
sem, hiszen a play gombot
Orbán Viktor miniszterelnök
nyomta meg anno Tusnádfürdőn, amikor kinyilatkoztatta,
hogy a baloldal, amikor csak
teheti, ráront a nemzetre.
Milyen szomorú, pedig
szépnek és erőteljesnek indult az orbáni gárda is, aztán
a hazafiságot és az értelmet
lecserélte egy cinikus, gőgös
amerikai kampányguru stratégiájára, miszerint: a győzelemért mindent.
Milyen is ez az unortodox
demokrácia?
Korrupciójuk
már meg sem lepi az embereket, viszont sajnálatosnak
tartjuk harácsoló mivoltukat.
Természetszerűen azt is, hogy
ország-világnak szórják a köz-

pénzt. És ha ez érdekelne is
(az volna meglepő, ha nem
kötné le figyelmemet), akkor
pereld ki az adatokat. Milyen
jól jön ebben a vírusos káoszban a rendkívüli jogrend 90
napja! Máris azon töri a fejét a
hatalom, hogyan lehetne büntetlenül a közpénzből (a közjavakból) egyéni hasznot húzni.
Kétharmadukkal, a százvalahány fős parlamenti küldöttel
ezt is megoldják, mert az a
több száz- vagy ezermilliárd,
amit eddig elsüllyesztettek,
miért is volna elég. Harácsolásuk határtalan. Már kacérkodnak a különleges törvénymódosítással. Azzal, hogy
bizonyos kifizetések veszítsék
el közpénzjellegüket.
Micsoda nagy szavak!
„Nem támogatjuk sem a lopakodó jogalkotást, sem a
zsarolási próbálkozásokat” –
mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a kormányinfón. Nem a csudát, hát éppen
azt csinálják a rendkívüli jogrend adta szabad kéz alapján!
A közpénzek negligálásával világbajnok módon feltalálták a
lopás újabb fajtáját. És ismét
– már sokadik alkalommal
– hozzá akarnak nyúlni a választási törvényhez is. Először
kitalálják a „kamupártokat”,
most meg – ki tudja, miért –
csavarni akarnak a hatályos
jogszabályokon, mert „…a választási és kampányfinanszírozási szabályok visszaélésre
adnak lehetőséget a kis pártok és a kamupártok számá-

ra”. Nofene, és ki garantálja,
hogy a beígért változat jobb
lesz, mint ami még hatályban
van? Egyáltalán szükség van
ilyen bohóckodásra, már ami
a „kamupártokat” illeti?
Lesz-e más vétó? – kérdezem, látva a Fidesz viszonyulását az Európai Unióhoz.
Ahogy Gulyás Gergely reflektált az ügyre, én úgy gondolom: gyerekes makacssággal
be akar tartani a Fidesz. És
ha így lesz, akkor már csak
egy kérdés maradt: hogyan
képzelik országunk jövőjét,
illetve vállalják-e az ebből eredő következményeket? Mert
a jogállamiság és a politikai
ideológiai nézet szembeállítása ab ovo lehetetlen, összekeverésük pedig abszurd.
Sok pénzéhes alapítvány
és szervezet létezik kormányunk háttértámogatásával,
amelyek szigorúan elkötelezettek a hatalomnak. Például
mostanában is, és már jó néhány év óta a legütőképesebb
csapat a Századvég: 2010
és 2016 között azért, hogy
eltúlzott vagy hazug adatokkal dicsőítse a Fideszt, több
mint 12 milliárd forinttal lett
gazdagabb. Persze számos
ilyen alakulat van még (a
Batthyány Alapítvány, a Kommentár Alapítvány, a KESMA
stb.). Mindezek tetejében a
kormány a nyílt támogatások
mellett többszörös áttételen
keresztül is önt pénzt a zsebekbe.
Kutnyik Pál

Egy kép, két mondat

Bűvész köd – így nevezte el ezt a képpárt olvasónk, Méhes János. És valóban, a párafelhő
még a rókusi telefontornyot is képes eltüntetni.

Tisztelt Olvasóink!

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

Mindig van új remény – ezt a címet adta fotójának Túri Erika olvasónk. A lemenő nap sugarai
is ezt mutatják, melyek fénybe öltöztetik a városháza tornyát.

Hol volt, hol nem volt
– mai mese a kis gömböcről

E

sti mesét mondok a kis gömböcről. Hol
volt, hol nem volt, Felcsúton innen, az
Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szép,
szegény ország. Már ezer éve koplaltak, véreztek, harcoltak a lakói, mígnem eljött 1990, s
megváltozott minden. Gyorsan lefestették a
kerítéseket a kolbászoknak, kitisztították a
dagasztóteknőt a finomságoknak, hitelre vett
mindenki egy rend ruhát. Nagyon sok szegény ember élt ekkor a tejjel-mézzel folyó Kárpát-medencében, volt olyan is, akinek a sok
gyermek mellett csak egy kis malaca volt.
Dédelgették, etették a kismalacot, s amikor már jól meghizlalták, vagy ahogy ők mondták, annyira zsöndítették, hogy kétujjnyi zsír
volt a hátán, megölték. A húsát felrakták a
füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre.
Azt mondta: „Menj el, leányom, vegyél szép
ruhát, kérj kis pénzt ott Brüsszelben. Akaszd le
a szelemenről azt a kis gömböcöt, vidd magaddal.” Felmegy hát a lány a padlásra, s amint le
akarja vágni a gömböcöt a szelemenről, az azt
mondja neki:
– Hamm, mindjárt bekaplak!
– Ne kapj be, menjünk inkább világgá! –
kérte a lány.
A kis gömböc nem tréfált, hanem igazán be
akarta kapni, de a lány szuper hétéves programról, kamatmentes hitelről, vissza nem fize-

tendő támogatásról mesélt. Felültek a felcsúti
kisvasútra, s egyszeriben a Parlamentbe értek.
Kérdezték is tőlük, hoztatok vagy vinnétek? De
a kis gömböc mérgesen felelt: „Ide veled, támogatási program, nem vétózok hiába, hamm,
titeket is bekaplak! Azzal úgy bekapta az egész
uniót, hogy még a kisujja se látszott ki. De a
sok falás után Merkel és Jourová kissé nehéz
volt, leesett a kis gömböc a sajtóemelvényről,
s legurult a grádicson a földre. Gurult, gurult
át a Parlamenten, át mindenféle szervezeten.
Kigurult az utcára. Az országúton talált egy regement orosz és kínai katonát, ázsiai hitelezőt.
Azokat is mind bekapta. Gurult, gurult tovább.
Az árokparton egy kanászgyerek legeltette a
csürhét. A disznók szerteszéjjel, a kanászgyerek meg ott ült az árokparton, s a bécsi bicskájával kenyeret, szalonnát szelt. Odamegy a kis
gömböc a kanászgyerekhez is, és azt mondja
neki:
– Hamm, téged is bekaplak!
Hanem amint be akarta kapni, megakadt
a kis gömböc torkán a bécsi bicska, ami kihasította. Csak úgy ömlött ki belőle a sok katonaság, a meg nem ítélt támogatás és a sok
ember. Azután ment mindenki a maga dolgára. A kis gömböcöt pedig kirepedve otthagyták
az árokparton. Ha a kis gömböcöt a kis kanász
bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én
mesém is tovább tartott volna.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Sport
Sportmix

VÉGRE GYŐZELEM! A MOLPick Szeged 36–27-re legyőzte a norvég Elverum csapatát a férfi kézilabda Bajnokok
Ligája csoportkörének múlt
heti fordulójában. A hazaiaktól Alilović, Källman, Šoštarič,
Sigurmannsson, Stepančić és
Zsitnyikov hiányzott betegség
vagy sérülés miatt. A mezőny
legeredményesebb játékosa
Bodó Richárd volt, kilenc góllal,
a meccs legjobbja a 17 védést
bemutató Mikler Roland lett. A
legutóbbi találkozókon újra a
pályán lehetett Bánhidi Bence,
ami azért fontos, mert a keretből a beállót viselte meg leginkább a koronavírus. A válogatott játékos szerint meccsek
nélkül nem tudnak előrelépni, ezért reméli, hogy innentől
már olyan ütemben játszhatják a mérkőzéseket, ahogyan
kellene. A januári, egyiptomi világbajnokság kapcsán Bánhidi megjegyezte: úgy készülnek,
hogy meg lesz tartva a torna.
FOLYTATÁS FEBRUÁRBAN.
Téli szünetre vonult a női vízilabda OB I. mezőnye, legközelebb februárban rendeznek
mérkőzéseket. A Szeged SZTE
számára kiválóan sikerült az
ősz, kilenc meccsükből négyet megnyertek, így a tabellán a közvetlen élmezőny mögött, az ötödik helyen állnak.
Kiemelendő a megyei rangadón aratott magabiztos siker:
a szegediek imponáló játékkal múlták felül 22–10-re a
Szentest.
KEZDÉS KOSÁRRAL. A Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdacsapatának neveltje, a 18
éves, szegedi Maronka Zsombor először léphetett pályára a
FIBA EuroCup nemzetközi sorozatban, és mindjárt kosarat
is szerzett a Joventut Badalona színeiben. A spanyol csapat
hazai pályán 87–77-re kapott
ki a török Bahçeşehirtől, de vezeti a csoportját.
MARADNAK HOLLANDIÁBAN. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség úgy döntött,
hogy Rotterdam helyett a szintén hollandiai Dordrechtben
rendezik márciusban a rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot – a döntés a Szegedi Korcsolyázó Egyesület
klasszisait is érinti. A viadal
időpontját szintén módosították: az eredetileg tervezettnél
egy héttel korábban, március 5. és 7. között rendezik. A
változtatást azzal indokolta a
szövetség, hogy így a tengerentúli küldöttségek a február végi, németországi világkupáról közvetlenül a vb-re utazhatnak.
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Rekordot döntött Nagy Péter
Sorrendben tizenhatodik bajnoki címét szerezte a súlyemelő
Immár minden idők legtöbb
magyar bajnoki címével
rendelkezik súlyemelésben
a Szegedi Lelkesedés SK
olimpikonja, Nagy Péter,
aki a tatabányai ob-n sorozatban 16. alkalommal
nem talált legyőzőre ólomsúlyban. Nagy következő
célja a 2021-es tokiói olimpia.

közvetítését. A sportoló köszönetet mondott edzőjének,
Oláh Imrének, akivel tizenöt
éve dolgoznak együtt. Úgy
fogalmazott: a szakember
mindvégig ott volt mellette,
együtt élték át a történel-

A mostani magyar
bajnokságon a cél az volt,
hogy
megnyerjem, nem az, hogy
csúcsformában
legyek. A 380
kiló, amit előre elterveztem, összejött.

H

ihetetlen csúcsdöntést hozott a súlyemelők országos bajnoksága: a Szegedi Lelkesedés
SK olimpikonja, Nagy Péter ezúttal is megnyerte az
ólomsúlyt, sorrendben tizenhatodik alkalommal, ezzel ő
lett minden idők legtöbb magyar bajnoki címmel rendelkező súlyemelője. A 34 esztendős szegedi óriás 380 kilogrammra volt képes összetettben, így magabiztosan
lett magyar bajnok. Második
helyen a 20 éves Holló Szilárd zárt, 342 kilóval.
– A mostani magyar bajnokságon a cél az volt, hogy
megnyerjem, nem az, hogy
csúcsformában legyek. A
380 kiló, amit előre elterveztem, összejött – fogalmazott
az M1 aktuális csatornának
Nagy, aki a súlycsoportoktól

Nagy Péter

Nagy Péter és edzője, Oláh Imre. Fotó: Nagy Péter Facebook-oldala
független abszolút legjobb címet is megnyerte. Hozzátette: nem „emelte ki magát”,
ha meg lett volna szorongatva, tudott volna többet is, és
reméli, hogy a jövőben további sikerekkel toldja meg ezt a
sorozatot.

– Kicsit beírtuk magunkat
a történelemkönyvbe, tizenhat bajnoki cím zsinórban,
már ezért is megérte. Hogy
ezt apukaként élhettem át,
az külön öröm – fűzte hozzá,
jelezve, négy hónapos kislánya is „követte” az ob online

mi sikerhez vezető rögös
utat.
Nagy még küzd a 2021es tokiói olimpiára történő
kvalifikációért. Mint mondta,
a mostani eredmény nyomán
sokkal jobban várja a következő évet és a kvótaszerző
Európa-bajnokságot.
A szegedi klubból Nagy
mellett még ketten szereztek
érmet: Szalai Róbert a 96 kilósok között, Wang De Forest
pedig 67 kilogrammban ért
el összetett bronzot.

Decemberi
nagyüzem

A

múlt hónapban többhetes meccs nélküli
időszaka volt a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, amely
kiválóan kezdte az NB I. A
csoportos bajnokságot. Jó
hír volt a szegedi kosárlabdacsapat számára, hogy Keller Iván és Đorđe Dželetović
felépült sérüléséből, Govens
Darrin viszont hiányzott, hiszen a magyar válogatottal
készült a végül elhalasztott
Eb-selejtezőkre.
– Nem volt sok pihenőnk:
bár az első héten erőnléti
edzéseink voltak és a regenerációra figyeltünk, ezt
követően a labda is újra előkerült. Készültünk a bajnoki
ritmusra, kemény lesz a december – mondta Srećko Sekulović vezetőedző.
Év végéig hét bajnoki
vár még a csapatra. December 5-én a Zalaegerszeg
érkezik vendégségbe, 9-én
Körmendre, 12-én Kecskemétre utaznak, majd 19-én
a Körmend jön Szegedre. Karácsony előtt, 23-án az OSE
Lions ellen idegenben játszanak, 27-én a Jászberényt
fogadják, az évbúcsúztatóra
pedig december 30-án kerül
sor Sopronban. Persze csak
akkor, ha a koronavírus nem
írja át a programot.

Büszke a 2020-as évre az NKM Szeged VE elnöke
Összesen 170 bajnoki érmet szerzett az egyesület
Furcsa évet zár az NKM
Szeged Vízisport Egyesület,
de a versenyzők jól alkalmazkodtak a megváltozott
körülményekhez, így a különböző szakágakban több
mint 170 bajnoki érmet
szereztek 2020-ban. Szentkereszty Ákos elnök szerint
idén is lehet mire büszkének lenni.
– 2019-ben is sikeres évet
zártunk; ez komoly lendületet és reményt adott erre a
szezonra, motiváltak voltunk
– kezdte értékelését Szentkereszty Ákos elnök a klub
Facebook-oldalán.
– Aztán bekopogott a vírusos helyzet, de nem törte
meg a lendületünket, minden
helyzethez alkalmazkodtunk.
Bíztunk abban, hogy nem tart
sokáig, aztán persze megtapasztaltuk, hogy mégis. Az
NKM Szeged felelősen már
márciusban hozott olyan intézkedéseket,
amelyekkel

védtük az értékeinket, a gyerekeket. Büszke és boldog
vagyok, mert a klub minden
szinten nagyszerűen teljesített. Óriási köszönet jár a
szülőknek, hiszen az elmúlt
hónapokban ők is nagy áldozatokat hoztak. A nehézségek ellenére második helyen végeztünk a kajak-kenu
összesített pontversenyben,
azaz továbbra is az ország
legjobbjai közé tartozunk –
értékelt.
Kajak-kenuban az országos bajnokságokon 41 aranyat, összesen pedig 119
érmet gyűjtöttek. A koronavírus a nemzetközi sportra is
hatással volt, szinte minden
nagyszabású eseményt töröltek, a tokiói olimpiát 2021-re
halasztották. Komoly sportdiplomáciai siker volt, hogy
a szezon két gyorsasági versenyét a Szegedi Olimpiai
Központban rendezték meg.
Az NKM Szeged legjobbjai
az ORV-n és a világkupán

összesen 26 érmet, köztük
9 aranyat nyertek. Az SZVE
ugyanakkor nem csak a versenypályán teljesített nagyszerűen.
– Elnökként büszke vagyok arra, hogy a versenyzők, az edzők és a kollégáim
szakmai és gazdasági oldalon minden megtettek azért,
hogy a céljaink teljesüljenek.
A gazdálkodásunk a szponzo-

ri megvonások ellenére stabil
maradt. Támogatóink közül
az egyetemmel még szélesebb alapokra tudtuk helyezni a kapcsolatunkat. 2020ben ünnepeltük a szegedi
evezés 150. születésnapját,
nagy élmény volt a felvonulás
a belvárosban, ehhez hozzájárult az egyetem zenekara
is. Minden megpróbáltatás
ellenére sikeres volt az év,

Szentkereszty Ákos elégedett. Fotó: NKM Szeged

büszkén állhatunk a szponzorok és a versenyzők elé –
folytatta Szentkereszty.
A 2021-es szezont illetően sok a bizonytalanság, a
nemzetközi szövetségek sem
kajak-kenuban, sem evezésben nem véglegesítették a
versenynaptárt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a
házigazda Japán ugyanakkor
elkötelezett amellett, hogy
jövőre megrendezzék a nyári
olimpiát.
– Nagyon bízom abban,
hogy a Szegedi Vízisport
Egyesületet több versenyző
is képviseli majd Tokióban.
Minden sportoló álma és
vágya a szereplés, mindenki azért edz, azért dolgozik,
hogy kijusson egy olimpiára,
és ott a dobogó legfelső fokára álljon. Remélem, hogy
lesz olimpia, és bízom benne,
hogy a versenyzőinket sem
sérülés, sem betegség nem
hátráltatja a felkészülésben
– tette hozzá a klub elnöke.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK november 21-én: Kiss Sándor és Vetráb Mercedes, Bezdán Gábor és Sipos Adrienn, Kránitz Kristóf György és Kolompár Anita, Babinyecz Krisztián és Kónya Henrietta, Dér Gergely és Isaszegi-Tóth Klaudia, Tóth Ákos és
Kádas Noémi.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Temesvári Zoltán
Péternek és Módra Máriának 2020. 11. 17én Sándor, Révész Attilának és Csiffári Tímeának 2020. 11. 19-én Márk Imre, Vedrédi
Mihálynak és Rostás Mária Etelkának 2020.

Képviselői fogadóóra
DECEMBER 7., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 – 19.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a 30/303 96 54 telefonszámon.)
DECEMBER 9., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 18.00 (A
jelzett időponton belül elérhető a 30/459 77
77 telefonszámon.)

11. 19-én Betti Rubina, Jakab Sándornak és
Gémes Noémi Ibolyának 2020. 11. 20-án
Noel, Gyarmati Árpádnak és Kocsispéter Ildikónak 2020. 11. 21-én Zoltán, Szűcs Michelnek és Nyalesznyák Ibolyának 2020.
11. 23-án Ákos, Kovács Dánielnek és Kollár
Krisztinának 2020. 11. 23-án Zalán, Vízhúzó Lászlónak és Gera Nóra Ildikónak 2020.
11. 23-án Rodel Vencel nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A
jelzett időponton belül elérhető a 30/963
8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
DECEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 – 17.30 (Polgármesteri
Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség, Negyvennyolcas u. 12.)
DECEMBER 12., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a 30/510 17 74 telefonszámon.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
átmeneti felmelegedés
December December December December December December December
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Gyengén Közepesen
felhős
felhős
12/6
13/6
Vilma,
Sebő

Miklós,
Csinszka

Esős,
szeles
11/6

Erősen
felhős
9/4

Erősen
felhős
9/3

Párás

Párás

8/4

7/3

Ambrus

Mária,
Emőke

Natália,
Valéria

Judit,
Lívia

Árpád

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 ajándékkönyvet 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 9. 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: Petőfi
Zoltán Juhász Gyula anyai nagyapjánál lakott. A nyertes: Gránási Hajnalka. Gratulálunk!
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Színes

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A hét folyamán több
konflikusa is lehet – jó hír
viszont, hogy ezek gyorsan
megoldódnak majd, ráadásul
pozitív végkifejlettel. A családja
körében lelhet nyugalomra a
hétköznapok zakatolása után.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Munkahelyi sikerekben gazdag napok előtt áll. Ossza
meg munkatársaival is a
módszereit – így maga mellé állíthatja azokat is, akik
korábban ellenségesen viszonyultak önhöz. Magánéletében
nem várható változás.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Nagyon sok energiája
lesz a héten, így bátran
hozzákezdhet tervei megvalósításához. Ám ahhoz, hogy
ezeket sikerrel befejezze, még
hosszú időre lesz szüksége.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ha egyedül érezte magát mostanában, ne csüggedjen, mert a változás
már a hét elején elkezdődhet.
Ehhez az kell, hogy kerülje
azokat, akik mostanság boszszúságot okoztak önnek.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Rendkívül
izgalmas
események
várnak önre a személyes
kapcsolatai terén, amelyeket
kár lenne elszalasztani. Úgyhogy érdemes nyitott szemmel
járnia. Munkahelyén viszont
minden marad a régiben.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Párkapcsolatában
sok gonddal kell szembenéznie. Ám ne keseredjen el, mert barátai tanácsait követve ezeket hamar
megoldhatja, ami jó hatással
lesz önre az élet más területein
is – különösen a munkahelyén.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) A most következő
egy hét alkalmas lesz
arra, hogy végrehajtson
egy már régóta tervezett
változtatást a magánéletében.
Anyagi szempontból szerencsésen fog alakulni a hét, ám
maradjon szerény!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Ha érzelmi
élete összekuszálódott
az utóbbi időben, ne
erőszakkal akarja szétbogozni
a szálakat, hanem türelemmel
és megértéssel. Így egy olyan
vágya is teljesülhet, amelyről
már lemondott.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Különösen ügyeljen az egészségére a
most következő napokban! Az időjárás változásai
az átlagosnál jobban megviselhetik, s így idegesebbé
válhat – ez viszont negatív
hatással lehet kapcsolataira.
BAK (XII. 22–I. 20.)
A magánélete különösen jól alakul a következő napokban. Ám a
munkahelyén már nem fognak ilyen jól menni a dolgai
– figyeljen rá, hogy ez ne
okozzon törést ön és a kollégái
viszonyában.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Nagyon ügyeljen arra, nehogy mélységesen megbántson valakit! Ha ezt
betartja, magánélete kedvező irányba fordulhat. Elképzelhető viszont, hogy a munkahelyi sikerek mostanában
elkerülik majd.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Eredményesen befejezheti egy nemrég elkezdett munkáját, s ebből
barátai is erőt meríthetnek.
Fontos találkozás vár önre
a héten, vigyázzon, nehogy
elszalassza a kínálkozó lehetőséget!

2020. december 5., szombat

Szeged régen
MEGÉRKEZETT A MIKULÁS
– MUTATJA AZ ABLAKBA
TETT FINOMSÁGOKAT EZ
A KISFIÚ AZ 1960-OS FOTÓN. A palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal
ajándékokat osztó Mikulás
eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, Myra város püspökének
népies alakja. Szent Miklós
a gyermekek és diákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásosság hatására kialakult ajándékosztó Mikulás előképének és mintájának tartják. A
szent ereklyéit 1087-ben Myrából a dél-olaszországi Bariba vitték, miután a város
egyike lett Európa legjelentősebb keresztény központjainak. Szent Miklós kultusza a X. században kereskedők révén jutott el Németországba – a Miklós-napi
magyar népi hagyományok
is német hatást tükröznek.
Maga a Mikulás szó cseh eredetű, az ajándékozás szokása pedig osztrák mintára terjedt el a magyar családoknál. Forrás: Fortepan/Nagy
Gyula

