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Csökkenhet
Hat az exfideszes 
Szájer József 
EP-képviselő 
botránya a párt 
népszerűségére? 
– kérdeztük 
elemzőktől.

Karácsonyi  
képeslap 
Rajzban mesélték 
el az óvodások és 
az alsó tagozatos 
diákok, hogyan 
várják a kará-
csonyt. 

Elkészült
Az SZVSE új 
atlétikai pályája 
550 millió fo-
rintból valósult 
meg, nemzetkö-
zi versenyekre is 
alkalmas. 

2. 10.
Segítettek
Mikuláscso-
magokat vittek 
nevelőotthoni 
gyerekeknek 
és vért adtak 
a szegedi szín-
ház dolgozói.

4.

Több millió éves
feleki sárkánytojások
a megújult Stefánián

Karácsonyi csomagok kétezer rászoruló családnak 

Marad a kijárási tilalom
 A szentestéről december 21-én döntenek

Január 11-éig érvényben 
marad a kijárási tilalom. 
Arról, hogy a szenteste 
kivétel lesz-e, december 
21-én dönt az operatív 
törzs. 

Szilveszteri bulik, ut-
cabálok viszont biz-
tosan nem lesznek. 

Orbán Viktor miniszterel-
nök azt mondta december 
7-én: a koronavírussal to-
vábbra is harcban állunk, 
majd köszönetet mondott 
az ápolóknak, orvosoknak 
és a pedagógusoknak is. 
Arról is beszélt, hogy most 
már a legtöbbet tesztelő or-
szágok között van Magyar-
ország. Január 11-éig, azaz 
további egy hónapig tart a 
kijárási tilalom, hogy kime-
hetünk-e december 24-én, 
azaz el lehet-e utazni szent-
este, az december 21-én, 
az akkori állapotok fényé-
ben dől el. 

Részletek a 2. oldalon

A megújult Stefánia játszóterének közelében sétálgatva egy tucat félméteresnél is na-
gyobb átmérőjű kőgolyóra figyelhetnek fel a járókelők. A különleges kőgombócok nem em-
berkéz alkotásai, hanem a természet játékának különleges produktumai. A „feleki gömbök” 
(vagy népi nevükön: „feleki sárkánytojások”) alakja a borsó nagyságútól az egy-két méter át-
mérőjűig terjed. Eredeti képződési helyük a Kolozsvártól délre húzódó dombságban, Erdőfe-
lek környékén található. Innen kerültek Szegedre az 1879-es tiszai nagy árvíz idején. Először 
az újonnan kialakított Népkertben – az újszegedi ligetben – helyezték el őket. Innen kerültek 
át a Stefániára. Fotó: Szabó Luca  Cikkünk a 6. oldalon

8.

A Dugonics téri fényszarvast továbbra is korlátozva láthatjuk. 
Fotó: Szabó Luca

A szociálisan rászoruló családok karácsonyi ajándékcsomagjait a járványhelyzetre tekintettel az őket képviselő szerve-
zetek vették át. Botka László polgármestertől Czibulya-Oláh Tímea a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Szervezete és 
Nagy Istvánné a Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete nevében vette át az ajándékokat. Fotó: Iványi Aurél

A város erős, példamutató szolidaritását mutatja, hogy 
az önkormányzat költségvetéséből az idén 12 millió forin-
tot fordított a rászoruló családok karácsonyi ajándékcso-
magjaira – mondta Botka László polgármester a szociálisan 
rászorulók csomagjainak átadásakor. 

B otka László polgár-
mester közel százöt-
ven karácsonyi cso-

magot adott át a városházán 
jelképesen a  Fészek Nagy-
családosok Szegedi Egye-
sületének és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Szegedi 
Szervezetének. Botka László 
emlékeztetett rá, hogy a koro-
navírus-járvány és a kormány-
zati elvonások a szegedi gaz-
daságnak nagyon sok kárt 
okoztak, ám a városvezetés 
ügyelt rá, hogy ennek ellené-
re fenntartsák a város erős 
szociális rendszerét. 

Ősszel 35 ezer helyi nyug-
díjas megkapta a nyugdíj-, 
11 ezer diák pedig az iskola-
kezdési támogatást. Idén ösz-
szességében egy 600 millió 
forintos szociális alap áll a rá-
szoruló családok rendelkezé-
sére, így azoknak is, akik a jár-
ványhelyzet miatt átmenetileg 
elvesztették munkahelyüket.

Az idén is jelentős, 750 ezer 
forintos felajánlás érkezett Sze-
gedre az amerikai testvérváros, 
Toledo jóvoltából. A  pénzből 
több mint 70 rászoruló gyer-
mek kap karácsonyi ajándékot. 
Bővebben a 3. és az 5. oldalon
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Tovább csökkenhet a Fidesz népszerűsége
Szexbotránya után Szájer József kilépett a pártjából

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az ellenzéki pártokra szavazók összesen 
már többen vannak, mint a kormánypártok támogatói, bár egyelőre még csak néhány 
százaléknyi ez az előny. Arról, hogy az európai parlamenti képviselő, Szájer József botrá-
nya tovább csökkentheti-e a Fidesz támogatottságát, közvélemény-kutatót és politikai 
elemzőt kérdezett a Szeged Televízió.

Szájer Józsefé nem az első olyan eset, 
amikor fideszes politikus körül robban 
ki botrány. A legemlékezetesebb talán 

Borkai Zsolt adriai jachtozása volt. Akkor le-
leplező fotók és videók jelentek meg Győr 
kormánypárti polgármesteréről, amelyeken 
prostituáltakkal szerepelt intim helyzetben. 

A felháborodás hatalmas volt, Borkai azonban 
ennek ellenére, ha kevesebb szavazattal is, 
de mégis meg tudta nyerni az önkormányzati 
választást. Hogy a Fidesz egyik alapítójának 
brüsszeli esete – a szexorgiával, a táskájában 
talált kábítószerrel és az ereszcsatornán való 
meneküléssel a rendőrség elől – megrendí-

ti-e a Fidesz-szavazók bizalmát, arról a Závecz 
Research alapítója beszélt a Szeged Televízió 
Téma című hírháttérműsorában.

– A kormánypárt 31 százalékos támoga-
tottsággal futott neki a koronavírus-járvány 
első hullámának, és 36 százalékra javította 
eredményét. Ez az utóbbi hónapokban mér-
séklődött ismét 31 százalékra. Ez a lemorzso-
lódás, ami a Fidesz-táborban megfigyelhető, 
tovább folytatódik a következő hónapokban. 
Hiszen azoknak a  nagyon erősen keresz-
tény-konzervatív értékeket valló szavazóknak, 
akik esetleg kacérkodtak a gondolattal, hogy 
leválnak a Fideszről, nem minden tetszik. Ők 
most jobban elbizonytalanodnak, tehát arra 
számítok, hogy a Fidesz picit veszít ebből a tá-
mogatottságából – mondta Závecz Tibor.

– Szinte össze sem lehet számolni, hány 
kommunikációs hibát követett el a Fidesz 
a Szájer-ügy kipattanása óta eltelt rövid idő-
ben. Ritka méretű kommunikációs összeom-
lás tanúi vagyunk – tette hozzá Lakner Zoltán. 
A politológus példaként említette, hogy Varga 
Judit igazságügy-miniszter annyit sem volt ké-
pes mondani az őt faggató újságírónak, hogy 
a Brüsszellel az EU költségvetéséről folytatott 
vitát nem befolyásolja a Szájer-ügy.

Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 
ugyanazokat a paneleket ismételgeti most 
Szájer József kapcsán, mint egy éve, ami-
kor kirobbant Borkai Zsolt fideszes politikus 
szexbotránya. Lakner teljesen érthetetlen-
nek nevezte, miért gondolhatta napokig a Fi-
desz vezérkara, hogy az európai parlamenti 
mandátumáról lemondott Szájer József bot-

ránya nem fog kiderülni. A politikai elemző 
megjegyezte, nem tudni, korszakhatár lesz-e 
Szájer bukása, aki messze a legfajsúlyosabb 
politikusa volt a Fidesznek az Európai Parla-
mentben, és aki nélkül még sokkal nehezebb 
lesz megvívni a költségvetésről szóló harcot, 
mint vele.

Ahogyan a  Borkai-botrány, úgy a  Szá-
jer-botrány is nagyot ütött a Fideszen – véle-
kedett a politológus. Ahogyan a korábbiból, 
ebből az ütésből sem lesz egyszerű felállni 
a kormánypártnak.  

Horn Gábor szerint viszont rövid távon 
nem hat a Szájer-botrány a Fidesz-szavazók-
ra. A Republikon Intézet alapítója azt mondta, 
a korábbi hasonló ügyek sem rengették meg 
a bizalmukat.

– Van egy másfél milliós hívő tagozata, 
így hívjuk magunk között, a Fidesznek, akik 
mozdíthatatlanul ott állnak, nem is annyira 
a Fidesz, mint inkább Orbán Viktor mögött. És 
van egy kb. egymilliónyi, gazdasági értelem-
ben a Fidesz mögött álló, tehát az elmúlt 7-8 
évet sikeresen abszolváló középosztálybeli, 
felső-középosztálybeli szavazója a Fidesznek. 
Ez a másfél millió szerintem mozdíthatatlan, 
az egymillió pedig nem Szájer József botránya 
alapján ítéli meg a helyzetet, hanem a saját 
gazdasági helyzete alapján – mondta Horn 
Gábor. A közvélemény-kutatók szerint a Szá-
jer-ügy inkább az ellenzéki szavazókat moz-
gósíthatja. A Fidesz népszerűségét inkább 
a járványügyi helyzet nem megfelelő kezelése 
és az egyre inkább érezhető gazdasági vissza-
esés csökkentheti. 

Marad a kijárási tilalom január 11-éig 
Orbán Viktor: A szigorú intézkedéseket fenn kell tartani

Január 11-éig érvényben 
marad a kijárási tilalom. Ar-
ról, hogy a szenteste kivétel 
lesz-e, december 21-én dönt 
az operatív törzs. Szilveszteri 
bulik, utcabálok viszont bizto-
san nem lesznek. Orbán Viktor 
miniszterelnök azt mondta de-
cember 7-én: a koronavírussal 
továbbra is harcban állunk, 
majd köszönetet mondott 
az ápolóknak, orvosoknak és 
a pedagógusoknak is. 

– Egy hónap telt el a kijárá-
si tilalom bevezetése óta. 
A koronavírussal továbbra is 
harcban állunk. Nem csak 
mi, hanem egész Európa, 
mert nem csak nálunk, ha-
nem egész Európában fer-
tőz. A kórházakban a betege-
inkért küzdenek az orvosok 
és az ápolónők. Az  iskolák-
ban pedig a  pedagógusok 
azért küzdenek, hogy a gyer-
mekek szülei megmenthes-
sék a munkahelyüket. Mind 
az ápolóknak, mind az orvo-
soknak, mind a pedagógusa-
inknak köszönettel tartozunk 

– fogalmazott a kormányfő. 
Orbán Viktor december 7-én 
azt mondta: – Két hete cél-
zott tömeges tesztelést indí-
tottunk, sőt múlt héten már 
a legtöbbet tesztelő országok 
közé tartozott Magyarország. 

– A  tesztelésen túl több 
konzultációt is folytattam 
járványügyi szakemberek-
kel, professzorokkal és tudó-
sokkal. Azt kérdeztem, hogy 
fönntartsuk-e a  december 
11-én lejáró kijárási tilalmat 

és szigorú intézkedéseket. 
A válasz egyöntetű volt: a szi-
gorú intézkedéseket fenn kell 
tartani. Azt mondták, szigor 
kell, mert karácsony jövőre is 
lesz, most az a fontos, hogy 
mi is legyünk. Ennek megfele-

lően ma hajnalban az operatív 
törzs hozott néhány döntést. 
A legfontosabb, hogy a jelen-
legi kijárási tilalom és szigorú 
intézkedések január 11-éig, 
tehát további egy hónapig ér-
vényben maradnak. Ez azt je-
lenti, hogy este 8 és reggel 5 
óra között továbbra is kijárási 
tilalom van – folytatta. – Hogy 
szenteste tehetünk-e kivételt, 
amit mindannyian szeretnénk, 
azt majd csak december 21-
én dönthetjük el az  akkori 
állapotok ismeretében. Biz-
tosan mondhatom azonban, 
hogy nem lesz kivétel decem-
ber 31-én, a szilveszteri buli-
kat és utcabálokat idén nem 
lehet megtartani. Azt gondo-
lom, hogy egy jó utcabálért 
vagy buliért nem érdemes 
kockára tenni mindazt, amiért 
hónapokon keresztül együtt 
dolgoztunk. A  megoldás 
a vakcina, amely most már 
belátható távolságban van, 
holnaptól indul a regisztráció, 
mindannyian jelentkezhetünk, 
ha be akarjuk magunkat oltat-
ni – mondta Orbán.

Orbán Viktor és Szájer József. Forrás: hvg.hu

Még egy hónapig biztosan maradnak a szigorú járványügyi korlátozások, így a kijárási 
tilalom is érvényes este 8 és hajnali 5 között. Kivétel a szenteste lehet.  Fotó: Szabó Luca

Közbeszerzést 
nyert Nemesi

kormánybiztos
cége

A napokban jelent meg 
a Közbeszerzési Érte-
sítőben, hogy a Ferro-

ép Zrt. nyert meg egy szegedi 
közbeszerzést. A cég építhet 
meg egy egészségügyi labo-
ratóriumot és a hozzá tarto-
zó irodákat, vagyis a szegedi 
Science Parkot a lézerközpont 
szomszédságában összesen 
1,73 milliárdért. A  Ferroép 
Nemesi Pál érdekeltsége, aki 
2019-ben Fidesz-támogatás-
sal indult a szegedi polgármes-
ter-választáson, de alulmaradt 
Botka Lászlóval szemben. Idén 
szeptemberben a  Dél-alföl-
di Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztossá nevezte ki 
Orbán Viktor. Ebben a zóná-
ban van Szeged is, ahol a köz-
beszerzést Nemesi cége meg-
nyerte. Amikor a közbeszerzést 
tavasszal kiírták, és a Ferroép 
jelentkezett rá, akkor Nemesi 
még nem volt kormánybiztos, 
de mire kiválasztották a cé-
gét a munkára, addigra már 
az volt. Ez az első jelentős tel-
jesítménye kormánybiztosként.
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Megmagyarázni 
2020-at

Nehéz év az idei, és félve írom le, hogy nincs még vége. 
Számomra azért is érdekes 2020, mert már biztos, 
hogy ez lesz életem egyik legszebb éve a kisfiam szüle-

tése miatt, akármi történt eddig, vagy történik ezután. Furcsa 
érzés az a kettősség, ahogyan a hozzám hasonló helyzetben 
lévők viszonyulhatnak ehhez az évhez. A földöntúli boldogság 
mellett elviselni a stresszt, a viszonylagos bezártságot, a sza-
badság hiányát, együtt érezni másokkal a végtelen fájdalmat, 
amit a járvány és a rokonok, barátok elvesztése okoz – az ér-
zelmek furcsa keveredését eredményezi az emberben. 

Aztán ott csöng a fülemben a kioktató, pikírt megjegyzés 
a kormány embereitől: mi, akik nem vagyunk vírusszakértők, 
járványügyisek, ne okoskodjunk, bízzuk a döntéseket azokra, 
akik értenek hozzá. Emlék-
szem, az első hullám idején, 
mennyire óvatosan álltunk 
mi, sajtómunkások a járvány-
hoz: percről percre figyeltük 
az operatív törzs sajtótájékoz-
tatóit, szakértőket szólaltat-
tunk meg, érdeklődtünk a kli-
nikáknál, vártuk a válaszokat, 
a megoldásokat, bíztunk és 
hittünk is sok mindent. Aztán 
valami megváltozott. A szak-
értők egyre-másra féltek meg-
szólalni, mert elkezdték látni 
a valóság és a kormányzati kommunikáció közötti szakadé-
kot. A klinikák jobb esetben jelezték, hogy nem válaszolhatnak 
a kérdéseinkre, rosszabb esetben hallgattak. A járvány elleni 
védekezést irányító operatív törzs sajtótájékoztatója megkapta 
a jól megérdemelt idézőjeleit: nemhogy valódi válaszokat nem 
adtak a valódi kérdésekre, egy idő után már a kérdéseket is 
szelektálták. Hiába érdeklődtünk, hogy van-e elég orvos, van-e 
elég intenzív terápiás szakember, van-e elég lélegeztetőgép. 
Miért nem tesztelnek többet, hiszen ha valaki időben megtudja, 
hogy elkapta a vírust, akkor kevesebb embert fertőz meg? Így 
okoskodtunk, de valódi válaszok nem jöttek. Csak kioktatás. 

És eközben szépen lassan elkezdtek kibontakozni a jár-
ványkezelési módszerek politikai vetületei. Nemzeti konzultáció 
alapján meghozott járványügyi szabályok. Tessék? Milliárdos 
elvonások az önkormányzatoktól, miközben tízmilliárdok men-
nek propagandára és a haveroknak. Miért? Orvosok béreme-
lése kétéves vezényléssel, munkaügyi korlátozásokkal. Tény-
leg most kell velük szkanderezni? A jogállamisági feltételek 
számonkérése miatt blokkolt eurómilliárdok. Most ez komoly?

Majd egyszer csak összeállt minden. A populista járvány-
kezelés, a még valamennyire autonóm önkormányzatiság 
cinikus módon történő pénzügyi ellehetetlenítése, az orvo-
sok szájának befogása a megfélemlítéssel és az egészség-
ügyi szolgálati jogviszonnyal, az állandó háborús retorika és 
a folyamatos harc az Európai Unióval – mindezek a hatalom 
átmentéséről és bebetonozásáról szólnak, amellett, hogy al-
kalmas a hibák elfedésére, a megúszásra. 

Amikor jöttek a járvány második hullámának tragikus ada-
tai, a 150, 160 és 180 halottal naponta, az európai harmadik 
helyezések a friss halálozási számokban, akkor beindult a ha-
zudozás, az átméricskélés, a mellébeszélés, a párhuzamos 
valóságok megteremtése. A Gulyás Gergely-félék a mai napig 
el akarják hitetni velünk: ők úgy kezelik a járvány második 
hullámát, és úgy kell értékelni a döntéseket, hogy közben 
a márciusi adatokkal is számolnak a statisztikában. Az elmúlt 
hetek adatairól hallani sem akarnak, szerintük az összképet 
kellene nézni. Tessék mondani, kapok én gyógyszert a patiká-
ban azért, mert tavasszal még volt nálam pénz? Ugye, nem.

Fájdalmas év volt 2020, mégis emlékezetes és sok tekin-
tetben csodálatos. Ránézek a kisfiamra, és eszembe jut: most 
mindent úgy kell csinálni, hogy neked, fiam, meg tudjam magya-
rázni egyszer ezt az egészet. Ezt kívánom a döntéshozóknak is!

Cservenák Zoltán

Ránézek a  kisfi-
amra, és eszembe 
jut: most mindent 
úgy kell csinálni, 
hogy neked, fi-
am, meg tudjam 
magyarázni egy-
szer ezt az  egé-
szet. Ezt kívánom 
a  döntéshozók-
nak is!

VéleménySzeged ajándéka: hatezer forintos 
csomagot kap több mint 
kétezer rászoruló család

A város erős, példamutató 
szolidaritását mutatja, hogy 
az  önkormányzat költség-
vetéséből az idén 12 millió 
forintot fordított a rászoruló 
családok karácsonyi aján-
dékcsomagjaira – mondta el 
Botka László polgármester. 

Botka László polgármes-
ter közel százötven 
karácsonyi csomagot 

adott át a Fészek Nagycsalá-
dosok Szegedi Egyesületének 
és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szegedi Szervezeté-
nek. Botka László emlékez-
tetett rá, hogy a város erős, 
példamutató szolidaritását 
mutatja, hogy az önkormány-
zat költségvetéséből az idén 
12 millió forintot fordított 

a szociálisan rászoruló csa-
ládok ajándékcsomagjaira. 
Hozzátette, hogy a koronaví-
rus-járvány és a kormányza-
ti elvonások a szegedi gaz-
daságnak nagyon sok kárt 
okoztak, ám a városvezetés 
ügyelt rá, hogy ennek ellené-
re fenntartsák a város erős 
szociális rendszerét. 

Ennek szellemében ősz-
szel 35 ezer helyi nyugdíjas 
megkapta az  őt megillető 
nyugdíj-, 11 ezer diák pedig 
az iskolakezdési támogatást. 
Idén összességében egy 600 
millió forintos szociális alap 
áll a rászoruló családok ren-
delkezésére, így azoknak is, 
akik a  járványhelyzet miatt 
átmenetileg elvesztették 
munkahelyüket.

– Mindannyian tudjuk, 
hogy más lesz az idei kará-
csony. Nem lesznek nagy 
városi ünnepségek, és va-
lamennyien a korábbi évek-
hez mérten kisebb körben 
tudunk ünnepelni –  fogal-
mazott Botka László. Egyben 
arra kért minden szegedit, 
hogy vigyázzanak egymásra, 
tartsák be a korlátozó intéz-
kedéseket. 

Közel húsz civil szer-
vezetet kért fel az  önkor-
mányzat, hogy segítsenek 
felkutatni a  leginkább rá-
szoruló szegedi családokat, 
amelyek egyenként közel 6 
ezer forint értékű, alapve-
tően tartós élelmiszereket 
tartalmazó csomagot ve-
hetnek át az  elkövetkező 

napokban. A  városházán 
Nagy Istvánné a  Fészek 
Nagycsaládosok Szegedi 
Egyesületének nevében 40 
csomagot vett át, amelynek 
kiosztását haladéktalanul 
megkezdik. A Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Szege-
di Szervezetének nevében 
Czibulya-Oláh Tímea 80 cso-
magot vett át Botka László 
polgármestertől. 

Nagy Istvánné a szeged.
hu-nak elmondta, könnyebb-
séget jelent számukra, hogy 
a  tavalyi 20-szal szemben 
idén 40 csomagot oszthat-
nak ki. Tőle tudtuk meg, 
hogy egy erre a célra szolgáló 
adatlap kitöltésével mérték 
fel a Fészeknél a rászorult-
sági szintet.

Az első gyertya a hité
Advent első vasárnapján Botka László gyújtotta meg az el-
ső gyertyát. A polgármester úgy fogalmazott: „Kedves sze-
gediek, ma advent első vasárnapja van. Szegeden ilyen-
kor hagyományosan közösen ünneplünk a Dóm téren, és 
együtt gyújtjuk meg a közös nagy adventi koszorún az első 
gyertyát. Az ünnepi pompába öltöztetett, gyönyörűen kivi-
lágított szegedi belvárost ilyenkor a fahéj, a kürtőskalács, 
a gyümölcstea és a forralt bor illata járja át. Együtt vár-
juk a karácsonyt, együtt készülődünk az ünnepekre. Saj-
nos azonban az idei év másként alakult, és közösségünk 
védelmében nem tarthatjuk meg szokásos közös nagy 
adventi ünnepségeinket. Advent első vasárnapja a hité, 
az első gyertya a hitet jelképezi. És én hiszem és tudom, 
hogy közösen túlleszünk ezen a nehéz időszakon. És bí-
zom benne, hogy már újra együtt köszönthetjük karácsony 
szent ünnepét. Arra kérek most minden szegedit, vigyáz-
zunk egymásra, vigyázzunk magunkra továbbra is. A kor-
látozó intézkedések fegyelmezett betartása mellett készü-
lődjünk továbbra is az ünnepekre. Köszönöm a szegediek 
helytállását ezekben a rendkívüli időkben. A karácsony 
az öröm, a remény, a szeretet és a családok ünnepe, de 
ünnepeljük együtt Szeged összetartó közösségét, amely 
mindig kisegített bennünket a bajban.”

A második gyertya 
 a reményé 

Az adventi koszorú második gyertyáját Szécsényi Rózsa 
gyújtotta meg. A gazdasági alpolgármester köszöntőjé-
ben azt mondta: „Kedves szegediek! Egy kicsit bizonyta-
lankodva várjuk ezt az ünnepet, a szeretet ünnepét, de 
reménykedünk abban, hogy minden család egészségben 
és biztonságban tudja ünnepelni az év legfontosabb nap-
ját. Ez az év mindent átértékelt és mindent átrendezett 
körülöttünk. Igyekszünk mindazt megteremteni az ünnep 
körül, amit megszoktunk, de ez ebben az évben talán sok-
kal nagyobb erőfeszítéseket jelent, mint eddig bármikor. 
Kérem önöket, ebben a nehéz időszakban még inkább 
figyeljünk egymásra, adjuk időnket, figyelmünket csalá-
dunknak, szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek, 
és mindeközben tartsuk be a szabályokat még így ünne-
pek alatt is, hiszen egészségünk és családunk mindennél 
fontosabb. Kívánom, hogy a lehető legtöbb pillanatát éljék 
meg a karácsony csodájának azokkal, akik a legfontosab-
bak az önök számára. A korábbinál nagyobb erőre, hitre 
és szeretetre, reményre van szükségünk a jövőben. Áldott 
adventi készülődést és boldog, békés karácsonyi ünnepe-
ket kívánok, de legfőképpen egészséget!”

Hatezer forint értékű tartós élelmiszert tartalmaztak azok a csomagok, amelyeket a rászorulók nevében a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Szegedi Szervezetétől Czibulya-Oláh Tímea és a Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesületétől Nagy 
Istvánné vett át a városházán. Fotó: Iványi Aurél
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TájékozTaTó
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. § rendelkezése 
értelmében 2021. január 1-iétől az állami adó- és vámhatóság 
(NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat.

Ennek értelmében a 2021. és azt követő éveket érintő minden gép-
járműadóval kapcsolatos ügyben a NAV jogosult eljárni. A 2021. 
évi fizetendő adó összegéről a NAV külön határozatban értesíti 
az adózókat, megjelölve abban azt az új számlaszámot, amelyre 
az adó összegét teljesíteni kell.

A 2020. és az azt megelőző évekre vonatkozóan az önkormányza-
ti adóhatóság látja el az adóztatási feladatokat. így ezen éveket 
érintő hátralékok beszedését és a fennálló túlfizetések visszaté-
rítését is.

2020. december 2.
Dr. Martonosi Éva

jegyző

Egymás után szervezi jóté-
konysági akcióit a szegedi 
színház: a napokban hely-
színi véradással segítettek 
a rászorulókon. A bábszín-
ház is csatlakozott.

Harmincnál is többen 
jelentkeztek arra a ki-
helyezett véradásra, 

amelyet a Szegedi Nemzeti 
Színház aulájában szervez-
tek. Színészek, műszakiak, 
háttérmunkások nyújtották 
a  karjukat, hogy másokon 
segítsenek, életeket ment-
senek.

– Szegeden először adok 
vért, de egyébként már több-
ször segítettem ilyen mó-
don a rászoruló embereknek 
– mondta az 1984 főszerep-
lője, Rétfalvi Tamás, aki azt 
is hozzátette, nagy könnyebb-
ség, hogy a regionális vérellátó 
munkatársai eljöttek a színház-
ba, így a próbák után sokaknak 
van lehetőségük vért adni. 

– Most először szervez-
tünk helyszíni véradást.   
A színház elsősorban a men-
tális egészség karbantartá-
sa szempontjából tudja tá-
mogatni a nézőit, de ebben 

a  járványügyi helyzetben 
szerettünk volna máskép-
pen is segíteni a munkatár-
sainknak, a  nézőinknek és 

azoknak a betegeknek, akik 
most kórházban vannak az-
zal, hogy vért adunk – mond-
ta Barnák László főigazgató.

Szabó Sándor: Járjon kilenc 
hónapig az álláskeresési 

támogatás!

Tízezrek veszítették el 
az  állásukat, cégek 
mentek tönkre, miután 

a vállalkozások 70 százaléka 
nem részesült semmiféle gaz-
daságvédelmi támogatásból 
– mondta a szegedi ország-
gyűlési képviselő online saj-
tótájékoztatóján. Az  MSZP 
konkrét intézkedéseket kö-
vetel a kormánytól. 

Szabó Sándor elmondta, 
ki kellett volna alakítani, és 
működtetni kellene egy va-
lódi gazdaságvédelmi akció-
tervet, ami elmaradt. Van 
viszont egy szűk kör, akik 
jelentős mértékben gyara-
podnak. A  milliárdosok is 
jelentős mértékű állami tá-
mogatásokat kapnak, csak 
sajnos a munkavállalóknak, 

a  kis- és közepes vállalko-
zásoknak kell mindennap 
szembesülniük újabb és 
újabb kihívásokkal. A képvi-
selő felsorolta gazdaságvé-
delmi követeléseiket: Emel-
jék háromról kilenc hónapra 
az álláskeresési járadék ide-
jét! Az álláskeresési járadék 
legalább nettó 100 ezer fo-
rint legyen. Az  elbocsátás 
előtt állók kapják meg az ál-
lamtól a bérük 80 százalékát, 
a munkavégzés időszakára, 
3–6 hónapra nettó 180 ezer 
forintig. 100 százalékos táp-
pénz járjon azoknak, akik 
megfertőződtek vagy karan-
ténba kényszerültek. Ne bün-
tessék 40 százalékos adóval 
a katás vállalkozókkal szerző-
désben álló vállalkozásokat!

Mikuláscsomagokkal lepték meg 
a nevelőotthonban élő gyerekeket 

a szegedi színészek
A szegedi bentlakásos gyer-
mekotthonban fogyatékos-
sággal élő gondozottakat 
lepték meg mikuláscsoma-
gokkal a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei. Az  el-
múlt hetekben több mint 
félszáz ajándékcsomagot 
készítettek a teátrum dol-
gozói. 

Szilágyi Annamária, 
Ágoston Katalin, Rét-
falvi Tamás színművé-

szek és Tóth Ádám kellékes 
összesen 36 állami gondozott 
kisgyerek életét tette boldo-
gabbá a napokban Szegeden, 

amikor mikuláscsomagokkal 
lepték meg őket. Szívós László 
segítségével pedig a hódmező-
vásárhelyi bentlakásos neve-
lőotthonban élő 18 kisgyerek-
nek szereztek hasonló örömet.

– A  színházban dolgo-
zó kollégáim az  első szó-
ra megmozdultak és részt 
vettek a  gyűjtésben, de 
a Face bookon és Instagra-
mon is érkeztek felajánlá-

sok – mondta Tóth Ádám, 
aki a KöJKök Közösségi Já-
ték Készítés nevű önkéntes 
szervezet szegedi képviselő-
je és egyben a színház kel-
lékese. 

A színház háttérben dolgozó munkatársai is vérüket adták, 
így Sánta László főszabász is. Fotók: Szabó Luca

Harmincan nyújtották karjukat 
a színházban, hogy betegeken segítsenek
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Adventi kukucskáló 
az Agórával
Ablakvadászat Szőregen

Ötletes programokat kínálnak a következő 
hetekre a szegedi cégek és intézmények.

Adventi kukucskáló füzetet lehet felven-
ni  a Szent-Györgyi Albert Agóra Kálvá-
ria sugárúti postaládájánál, ami sétára 

invitál a városban. A különböző helyszíneken 
adventi információkat lehet felfedezni, és 
az ezek alapján kitöltött füzetkét visszavinni 
az Agórába. Együttműködő partnereik: a So-
mogyi-könyvtár, a Belvárosi Mozi, a Szegedi 
Nemzeti Színház, a Móra-múzeum és a Kato-
likus Ház. Jutalom: Agóra-belépő és részvétel 
egy közös bakancsos kiránduláson 2021-ben.

Kreatív, újrahasznosítható csomagolás-
ba tett ajándékokról várja a fotókat a Sze-
gedi Hulladékgazdálkodási Nkft. privát üze-
netben a Facebook-oldalára (www.facebook.
com/szegedihulladek) december 31-ig. A leg-
kreatívabb alkotásokat bemutatják a nagy-
közönségnek is.

Adventi ablakvadászatot hirdetett a szőregi 
Tömörkény István Művelődési Ház. A helybeli-

ek vállalták, hogy egy adott hétvégén kidíszítik 
a házuk egyik ablakát, amit az ablakvadászok 
megkeresnek a művelődési ház Facebook-ol-
dalán megadott nyomok alapján. Az ablakról 
készített szelfit várják e-mailben. Hangos Ka-
rácsonyi Adventi Naptárt is indítottak: minden 
este hét órától a Facebook-oldalukon szőregi 
gyerekek mondanak karácsonyi verset, mesét. 

Boszorkányos, Luca-pogácsához kapcso-
lódó szokásokat és recepteket kínál Face-
book-oldalán a  Bálint Sándor Művelődési 
Ház december 13-án. December 16-ig pedig 
a 3–8 éves korosztálynak angolos táncos fog-
lalkozásokat tart a Fun&Dance for Kids.

Ha hó esik ezen a télen, hóépítő játékra 
várja a szegedieket a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nkft. A feladat annyi, hogy a házuk 
előtt ellapátolt hóból készítsenek kreatív alko-
tást (hóembert, jégkunyhót), és az erről készí-
tett fotót privát üzenetben elküldjék a Face-
book-oldalukra (www.facebook.com/szkht) 
2021. január 31-ig. A legszebb alkotásokat 
bemutatják.

Szegedi és toledói ajándékok Asztaloséknak
Nem hagyták magára a bajba jutott családot

Tavaly húsvéthétfőn szinte teljesen leégett egy ötgyerme-
kes család otthona Petőfitelepen. Asztalosék azóta egy 
átmeneti lakásban élnek, amit az önkormányzat biztosított 
nekik, hogy fedél legyen a fejük felett. Mikulás előtt pedig 
váratlan meglepetésben volt részük: önkormányzati képvi-
selőjük csomagot vitt a gyerekeknek, és az amerikai test-
vérvárosból, Toledóból karácsonyi ajándékokat is kaptak.

Szénási Róbert képvise-
lő ajándékcsomagok-
kal érkezett az Alsó ki-

kötő sorra. Az önkormányzat 
itt biztosított átmeneti fedelet 
Asztaloséknak. A sokgyerekes 
család petőfitelepi házának te-

tőszerkezete tavaly húsvéthét-
főn égett le. Csak a falak ma-
radtak meg, szinte mindenük 
odaveszett. A tűzben az apa 
és két gyermek is megsérült. 
Bár azóta is sok felajánlást 
kaptak, még mindig szükség-

lakásban élnek. A leégett in-
gatlanról időközben szakem-
berek megállapították, hogy 
olyan mértékben megsérült, 
ami lehetetlenné teszi a hely-
reállítását. Ez azért is rossz hír 
számukra, mert a városrész 
több építőipari vállalkozása 
felajánlotta, hogy építőanya-
gokkal, valamint ingyenes élő-
munkával segítenek újjáépíte-
ni az otthonukat.

Ezt a szomorúságot is igye-
kezett enyhíteni Kőházi Edina, 
a Petőfitelepi Művelődési Ház 

munkatársa a  csomaggal, 
amit a helybeliek küldtek, és 
a képviselő az amerikai ado-
mánnyal. Az ohiói Toledo, Sze-
ged amerikai testvérvárosa 
több éve küld ajándékot eb-
ben az időszakban a rászoru-
ló szegedi családoknak. Most 
Asztalosékhoz is érkezett 
az adományból.

– Évek óta a  városhá-
zán karácsonyi ünnepély 
adott erre lehetőséget, hogy 
a  gyermekek kis műsorral 
egybekötve megkapják a sze-
mélyre szabott ajándékokat, 
de most sajnos a pandémi-
ás helyzet miatt nem tudtuk 
megtartani, úgyhogy szemé-
lyesen juttatjuk el a csoma-
gokat a rászoruló gyermekek 
számára – mondta a Szeged 
Televíziónak Szénási Róbert 
önkormányzati képviselő. 

December 4-én minden 
gyereknek személyre szóló 

ajándékot hozott a képviselő, 
és egy kis mikuláscsomagot 
is kaptak, a  petőfitelepiek 
küldeményét. Az ágyon öröm-
mel bontogatták az ajándé-
kot. A két lány, Flóra és Petra 
a babáknak örült legjobban.

Asztalosné Zsiga Erika 
elmondta, idén karácsonyra 
fát mindenképpen állítanak 

majd, de ajándékra nem tud-
nak sokat áldozni. Az édes-
anya hozzátette, nagyon 
szűkösen élnek. Ezért óriá-
si öröm számukra, hogy két 
helyről is érkezett segítség. 
Asztalosék reménykednek, 
hogy a következő karácsonyt 
már saját otthonukban tölt-
hetik majd.

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

közzé teszi
a Szeged Megyei Jogú Város; Thököly utca – Hargitai utca – Fülemüle 

utca – Katalin utca – Ágnes utca – Holt-Maros – Szőregi út által 
határolt terület településrendezési eszközének módosítására 

vonatkozó 
tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
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 16-ig. 

A közzététel ideje:
2020. december 1-től 2020. december 16-ig. 

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető  
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

Toledói karácsonyok 
Harminc évvel ezelőtt, 1990 októberében 
jött létre Szeged és az amerikai Toledo kö-
zött a testvérvárosi megállapodás. A nagy 
földrajzi távolság ellenére a testvérvárosi 
együttműködés nagyon sokszínű: az elmúlt 
három évtizedben diákcsereprogramok, kul-
turális fesztiválok, operaénekesek és együt-
tesek fellépése, gasztronómiai bemutatók, 
kiállítások, magyar vonatkozású ünnep-
ségek egyaránt helyet kaptak a toledói és 
szegedi  kulturális programok között. Még-
is a legszebb program a Toledói karácsony, 

melynek köszönhetően eddig közel 2 ezer 
szegedi gyermek ünnepét sikerült szebbé 
tenni. Az idén is jelentős, 750 ezer forintos 
felajánlás érkezett Szegedre, melyből több 
mint 70 rászoruló gyermek kap toledói aján-
dékot. A Szeged Város Közösségéért Köz-
alapítvány részére átutalt összegből a köz-
alapítvány munkatársai vásárolták meg 
az ajándékokat, figyelembe véve a gyere-
kek kívánságait, kéréseit is. A Toledói kará-
csonyhoz csatlakozott a Rókusi körúti Tesco 
áruház is 50 ezer forint értékű felajánlással. 

Az Asztalos család gyermekei nagyon örültek a petőfitelepiek és a toledói testvérváros 
ajándékainak.

Szénási Róbert önkormányzati képviselő és Kőházi Edina, 
a Petőfitelepi Művelődési Ház munkatársa adta át a csoma-
gokat. Fotók: Szabó Luca
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Online előadásra készül a Kövér Béla Bábszínház
A szegedi bábszínház igyek-
szik igazodni a járványos 
időkhöz. Három kamerával 
rögzítik a Lakjatok mi szí-
vünkben című előadást, 
amelyet a neten lehet majd 
megnézni. 

– Nagyon régen nem szere-
pelt a Kövér Béla Bábszín-
ház műsorán betlehemes já-
ték, éppen ezért döntöttünk 
úgy az évad összeállítása-
kor, hogy ezen változtatunk 
– kezdte a bemutatóról szó-
ló sajtótájékoztatót Kiss Ág-
nes igazgató.

A Lakjatok mi szívünk-
ben című darab bemutatója 

rendhagyó lesz, mert már 
a próbafolyamat közben be 
kellett zárni a színházat, így 
a hagyományos bemutatóról 
és az előadásokról a társulat-
nak és a színháznak le kellett 
mondania.

Az új darabot először zárt 
körben mutatják majd be, 
utána pedig három kamerá-
val rögzítik, s az adventi va-
sárnapokon láthatja a közön-
ség az interneten. Az online 
előadásra éppúgy jegyet kell 
váltani, mint a hagyományos 
színházira, és az ára is ugyan-
annyi, vagyis 1200 forint lesz.

Mint Kiss Ágnes fogal-
mazott: azért sem akarják 

sokszor bemutatni a darabot, 
mert a járvány befejeződése 
után színpadra kívánják vin-
ni. Ehhez pedig akkor is né-
zőre lesz szükség – tehetjük 
hozzá a kézenfekvő követ-
keztetést.

A darab a mostani for-
májában sokkal inkább a 
bábfilmekhez fog hasonlíta-
ni, a Futrinka utcához vagy a 
Süsühöz, mint a színház visz-
szaadhatatlan „itt és most” 
hangulatához. Ám az igaz-
gató szerint a közeli képek 
jobban fognak érvényesülni 
a filmes feldolgozáson, ami 
bizonyos mértékig kárpótol-
hatja a nézőket.

Több millió éves sárkánytojások a Stefánián

Csodára nyitott embereket vár a bábszínház legújabb előadása. Fotó: Szabó Luca

A megújult Stefánia játszóteré-
nek közelében sétálgatva a já-
rókelők egy tucat félméteresnél 
is nagyobb átmérőjű kőgolyóra 
figyelhetnek fel. 

A különleges kőgombócok a Ti-
sza-partra felvezető lépcső-
ket és rámpákat díszítik. A 

legtöbben – némileg talán értetlen-
kedve – kopottas és messze nem 
tökéletes alakú cementgolyóknak, 
betongombócnak nézhetik azo-
kat, de a Kárpát-medence geológi-
ájában esetleg jártas sétálók szívét 
melegség önti el: a kőgolyók ugyan-
is nem emberkéz alkotásai, hanem 
a természet játékának különleges 
produktumai. A Stefánián úgyneve-
zett „feleki gömbök” (vagy népi ne-
vükön: „feleki sárkánytojások”) he-
vernek, melyeknek igen érdekes 
természettudományos és kultúrtör-
téneti vonatkozásaik vannak. Ör-
vendetes, hogy a sárkánytojások 
nem estek áldozatul a park rekonst-
rukciójának, ellenkezőleg, ismét jól 

láthatóan betöltik régi funkciójukat: 
díszítik a közterületet.

A „feleki gömbök” eredeti kép-
ződési helye a Kolozsvártól délre 

húzódó dombságban, Erdőfelek 
(Feleacu) környékén található. A 
feleki dombok területén, az erdők-
ben, legelőkön, patakvölgyekben 
hatalmas mennyiségben található-
ak meg ezek a kőgolyók, kiprepará-
lódva környezetükből. A helyiek jól 
ismerik a kőgolyókat, látogatásuk 
a kolozsváriak számára közkedvelt 
hétvégi kirándulás; de évszázadok 
óta építő- és díszítőkőként is szol-
gálnak. Kolozsváron gyakran for-
dulnak elő kerékvetőként a kapu-
aljakban, de kertek díszítéséhez is 
használták – és használják sajnos 
ma is, pedig azóta már földtani vé-
dettséget élveznek. 

A feleki sárkánytojások számos 
művészt megihlettek. Jókai Mór 
például többször írt a gömbkövek-
ről, sőt le is rajzolta őket. Az egyik 
kő egész Erdély történetében fon-
tos szerephez jutott: Dávid Ferenc 
1568-ban egy feleki gömböt hasz-
nált szónoki emelvénynek, amikor 
meghirdette az unitárius vallás ta-
nait. Ezt a gömbkövet a mai napig 

is a kolozsvári belvárosi unitárius 
templomban őrzik. 

A Monarchia idején a feleki 
gömbkövek – díszítőkőként – mesz-
szire eljutottak: Budapesten, sőt 
még Bécsben is építettek be belő-

lük. A „szegedi” feleki gömbök az 
1879-es tiszai nagy árvíz idején 
kerültek Szegedre, és eredetileg 
az újonnan kialakított Népkertben 
helyezték el őket. Arról, hogy ezek 
a gömbkövek az újszegedi Népliget-
ben voltak láthatók, a Stefánia nem-

rég befejeződött felújítását tervező 
Tér és Forma Szeged Építéstervező 
Kft. végzett helytörténeti kutatáso-
kat, Vesmás Péter felelős tervező 
vezetésével. Az iratokban ez áll: 
„Nem botanikai, de sajátos földtani 
ritkaságok azok a gömbkövek, me-
lyeket az árvíz utáni rekonstrukció 
éveiben először az újszegedi Nép-
kertben helyeztek el. E homokkő-
konkréciók Erdélyből kerültek ide, 
alakjuk a borsó nagyságútól az 1-2 
méter átmérőjűig terjed.”

Kóbor Balázs

Csipetnyi geológia
A feleki gömbkövek a Feleki-dombság földtani felépítésében ural-
kodó homokkövekben alakultak ki. A homokkövek kb. 12 millió 
évvel ezelőtt, az ún. középső-miocén (szarmata) kor során sekély 
tengerben ülepedtek le, a lerakódott üledékbe pedig meszes héjú 
tengeri élőlények (pl. kagylók) maradványai ágyazódtak be. A geo-
lógusok egybehangzó véleménye szerint a gömbkövek kialakulása 
a homokkőben lezajló ún. diagenetikus (kőzetté válási) folyamatok 
eredménye. A meszes vázú élőlények karbonátos héjai feloldód-
tak, a meszes oldatok pedig átjárták a porózus homokkövet. A ho-
mokkőben egyes kitüntetett pontok körül, az oldódást-kicsapódást 
vezérlő geokémiai folyamatok hatására megkezdődött a kalcit kon-
centrikus kikristályosodása. A homokkő pórusaiban koncentriku-
san növekedő kalcit cementálta a homokszemcséket egy központi 
mag körül. A lazább szerkezetű homokkő belsejében kemény, jól 
cementált, különféle alakú és méretű, ideális esetben szabályos 
gömb alakú konkréciók jöttek létre, amelyeket napjainkban a fel-
szín közeli lepusztulás szabadít ki a lazább kőzetrétegekből. 

A sajátos természeti képződmények eredeti helyükön, Feleken.

A feleki sárkánytojások a Stefánián láthatók a felújítás után is. Fotó: Szabó Luca

A kőgolyók ugyanis 
nem emberkéz alko-
tásai, hanem a termé-
szet játékának külön-
leges produktumai.
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Utazás egy érintéssel: 
érintésmentes 

bankkártyák 
használatának 

növekedése 
a szegedi közösségi 

közlekedésben

Parkolás bankkártyával: 
a START-STOP menüponton 

keresztül indítható 
a percalapú 

parkolási szolgáltatás

Utazás mobiltelefonnal: 
ilyen kódokat kell keresni 

az érvényesítéshez 
felszálláskor a szegedi 

közösségi közlekedésben
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Okos város: még kevesebbszer kell készpénzzel fizetni
Szegeden már mobiltelefonnal, érintéses bankkártyával és QR-kódokkal szinte minden fontos városi szolgáltatás elérhető

Szeged közgyűlése 
2016-ban fogadta el 
az  Okos város kon-

cepciót. De mitől is okos 
egy város? Többek között at-
tól, hogy jól szervezi az ott 
élők mindennapjait, óvja 
a környezetet és felhasznál-
ja a modern technológiákat. 
Szegeden ennek a koncepci-
ónak az egyik központi eleme 
a  készpénzmentes fizetési 
módok széles körben törté-
nő elterjesztése. A városban 
már évek óta nem kell a szü-
lőknek elmenni az iskolába, 
ha gyermekük étkezési díját 
szeretnék befizetni. Mindezt 
megtehetik a nappaliból vagy 
a dolgozószoba székéből is. 
Ezzel nemcsak időt és fárad-
ságot takarítanak meg, de 
az utazással járó környezeti 
terheléstől is megóvják kör-
nyezetüket.

A készpénzmentes város 
koncepció keretében Sze-
geden legszélesebb körben 
a közösségi közlekedés te-
rületén terjedtek el a kész-
pénzkímélő fizetési meg-
oldások az elmúlt években. 
A készpénzmentes szolgál-
tatások jól jöttek a koronaví-
rus-járvány kitörése miatt is, 
hiszen a szegediek számos 
ügyet tudnak úgy elintézni, 
hogy nem kell készpénzt ke-
zelniük.

– 2017 nyarán legelőször 
a közterületi parkolásban ve-
zettük be az érintéses bank-
kártyával való fizetés lehe-
tőségét. Ez igazi mérföldkő 
volt a  korábbi rendszerhez 
képest, amikor előre meg 
kellett váltani a parkolószel-
vényt, majd érvényesítve azt 
a  szélvédő mögé helyezni, 
végül pedig kidobni, ami sze-
meteléssel is járt a városban 
– mondja Majó-Petri Zoltán, 
a Szegedi Közlekedési Társa-
ság ügyvezető igazgatója.

Mindezt nem sokkal ké-
sőbb, még 2017 végén kö-
vette az, hogy a helyi közös-
ségi közlekedés járműveire 
érintéses bankkártyával való 
fizetésre lehetőséget kínáló, 
közel kétszáz fedélzeti jegyki-
adó automatát szereltek fel.

Szegeden így már több 
mint három éve lehet érin-
téses bankkártyával 370 
forintos menetjegyet ven-
ni, de a kék színű fedélzeti 
automaták 24 órára és 72 
órára szóló jegyeket is ki 
tudnak adni. Ma már az ar-
ra alkalmas mobiltelefonok 
érintésmentes megoldásai-
val is lehet fizetni, ugyanúgy, 
ahogy a  bankkártyákkal. 

Ezeken a jegyeken jól látha-
tó egy úgynevezett időpecsét, 
amely jelzi a vásárlás pontos 
idejét, így innentől számít 
az érvényesség. Nagy előnye 
a rendszernek, hogy nem kell 
készpénzt használni a jegy-
váltáshoz, a  menetjegyet 
nem kell külön érvényesíte-
ni, illetve, hogy a vásárlás-
sal nem tartják fel az utasok 
a jármű sofőrjét.

– A rendszer hamar nép-
szerű lett: a „fizetés egy érin-
téssel” gyors, kényelmes és 
biztonságos. Eddig közel 800 
ezerszer váltottak jegyet au-
tomatáinknál, jövő tavaszra 
pedig elérjük az egymilliomo-
dik kártyás vásárlást – mond-
ta el Majó-Petri Zoltán.

A Közlekedési Társaság-
nál idén tovább korszerűsí-
tették a 2017-ben bevezetett 
közterületi parkolási rend-
szert is. Márciustól a város-
ban található több mint 130 
parkolóautomatánál Magyar-
országon egyedülálló módon 
érintéses bankkártyával is 
igénybe lehet venni az úgy-
nevezett start-stop parkolási 
rendszert. 

Ennek lényege, hogy nem 
kell előre beállítani a parko-
lás időtartamát: hasonlóan 
a  mobiltelefonos parkolás-
hoz, a  rendszám megadá-
sával indítható el a várako-
zásidíj-fizetés, amiről egy 
igazolószelvényt kapunk. Ha 
befejeztük a parkolást, akkor 
a szelvényen található leállí-
tó kóddal zárhatjuk a díjfize-
tést bármelyik automatánál, 

így a parkolás befejezésekor 
kizárólag a tényleges várako-
zási idő után felszámolt ösz-
szeget terhelik az ügyfelek 
kártyájára.

– A mobilapplikációs fi-
zetéssel szemben egy bank-
kártyás start-stop rendszer-
nél az  embereknek nem 
kell kényelmi díjat fizetni, 
és az  önkormányzatnak 
sem kell 10%-os jutalékot 
fizetni a rendszer üzemel-
tetői felé.

Szeged ősszel sem 
állt le az  utaskényelmi és 
készpénzmentes fejleszté-
sekkel. Szeptember végén 
jelentették be, hogy Ma-
gyarországon ilyen széles 
körben elsőként Szegeden 

lehet mobilapplikációkon 
keresztül vonaljegyet vagy 
bérletet vásárolni a szege-
di közösségi közlekedés jár-
műveire.

A rendszer egyedisége 
abban áll, hogy a  szegedi 
menetjegyek és bérletek el-
érhetők a  Nemzeti Mobilfi-
zetési Zrt. rendszerét hasz-
náló összes mobiltelefonos 
alkalmazásban, valamint 

a  MÁV-Start mobilalkalma-
zásában is megvásárolhatók 
a 24 és 72 órás jegyek. 

Mindez úgy működik, 
hogy az  utazás előtt akár 
már otthon, vagy a  megál-
lóban a felszállás előtt leg-
alább két perccel egy app-
likáció segítségével előre 
tölthetünk le menetjegyet, 
amelyet a járműre felszállva 
az ott kihelyezett kétdimen-
ziós vonalkód mobiltelefonos 
beolvasásával tudunk érvé-
nyesíteni.

A szolgáltatás nagy elő-
nye, hogy a mobiltelefonun-
kon – amit szinte mindig ma-
gunknál tartunk – intézhetjük 
akár a havibérlet-vásárlást is, 
így nem fordulhat elő, hogy 

otthon felejtjük a  bérletet, 
menetjegyet.

Az új utaskényelmi fej-
lesztés praktikus megoldása 
az is, hogy egy szülő vagy ta-
nár egyszerre akár több je-
gyet is vásárolhat, amelyeket 
külön-külön kell majd a fedél-
zetre felszállva érvényesíteni. 
A tervek szerint hamarosan 
arra is lesz lehetőség, hogy 
a szülők saját telefonjukon 
gyermeküknek váltsanak 
bérletet. Ráadásul a plusz-
szolgáltatásokért kényelmi 
díjat sem számítanak fel kü-
lön a szolgáltatók.

– Érdemes megemlíteni 
azt is – hiszen közeleg az év 
vége –, hogy a szegedieknek 
már a  közterületi parkolás 
éves, féléves vagy havi bér-
leteiért sem kell befáradniuk 
az ügyfélszolgálati irodánkba. 
Mindezt kényelmesen ott-
honról, a honlapunkon egy 
bankkártyával is elintézhe-
tik. Ezzel időt, fáradságot ta-
karíthatnak meg, és egyúttal 
óvják a várost a környezeti 
terheléstől is.

A készpénzmentes mo-
bilitási szolgáltatások mel-
lett az Etelka online menza 
szolgáltatás népszerűségére 
alapozva, 2020-ban elindult 
a SzegedPay is. 

A 2017-ben, elsőként 
bevezetett készpénzkímélő 
rendszert, az  Etelkát, azaz 
az  online fizethető menzát 
ma már tíz szülőből kilenc 
igénybe veszi minden hónap-
ban. Szegeden ez több mint 
12 ezer diák szüleit érinti 
– mondta Nagy Sándor. 

A városfejlesztési al-
polgármester szerint mivel 
hasonlóan gyorsan meg-
kedvelték a szegediek a tö-
megközlekedési járművekre 
szerelt bankkártyás jegyauto-
matákat és a készpénzmen-
tes parkolást is, érdemes 
ezeken is további fejleszté-
seket generálni. Szeptem-
ber közepén az  országban 
elsőként nálunk vezették be 
a QR-kódos fizetési lehető-
séget az önkormányzati in-
tézményeknél, SzegedPay 
néven.

– Az új rendszer beveze-
tését az tette lehetővé, hogy 
a Magyar Nemzeti Bank dön-
tése alapján az úgynevezett 
azonnali fizetési rendszert 
márciustól vehetik igénybe 
a hazai bankok ügyfelei. Er-
re számos kiegészítő szol-
gáltatás épülhet, ezek egyi-
ke az MNB által kidolgozott 
QR-kód-szabványra épülő 
fizetés.

A rendszert a város szám-
lavezető bankja, a Raiffeisen 
az önkormányzat informati-
kai cégével, a RITEK Zrt.-vel 
együttműködve fejlesztette ki 
SzegedPay néven. 

Az új szolgáltatás a bank 
lakossági ügyfelei számára 
a myRaiffeisen alkalmazás 
használatával szeptember 
óta érhető el, de a többi ha-
zai bank is folyamatosan ve-
zeti be a QR-kódos fizetési 
formát.

A SzegedPay használatá-
val elsőként a Szent-Györgyi 
Albert Agóra nyári táborait 
lehetett befizetni, valamint 
a Szegedi Sport és Fürdők 
webáruházában is használ-
ható az új rendszer. Decem-
ber eleje óta pedig az isko-
lai közétkeztetés online 
befizetése is teljesíthető 
QR-kóddal. Az Etelka portá-
lon keresztül minden hónap 
10-től 27-ig van lehetőség 
a következő havi étkezési 
időszak díjának befizetésé-
re, tehát a januári menzadí-
jat már így is be lehet majd 
fizetni.

Az új szolgáltatás igény-
bevételéhez a cégek web-
shopjában vásárlóknak 
a fizetés megkezdése előtt 
egy, az  MNB által szab-
ványosított adattartalmú 
QR-kód jelenik meg, ame-
lyet a vevőnek saját bankja 
telefonos alkalmazásával 
kell beolvasnia. A tranzak-
ció adatainak ellenőrzését 
követően a  vevő az  alkal-
mazásban jóváhagyja az át-
utalást, ami 5 másodpercen 
belül teljesül is.

– A QR-kódos fizetésnek 
számtalan előnye van. Köny-
nyű, mert nem kell kártya-
adatokat beírni, gyors, mert 
a  vásárlás 5 másodperc 
alatt lezajlik. Biztonságos, 
mert semmilyen banki ada-
tot nem kell megadni, és ké-
nyelmes is, mert a vásárlók 
számlavezető bankjuk meg-
szokott mobilalkalmazását 
használhatják. A  QR-kód 
pedig minden információt 
tartalmaz, nincs tévesztési 
lehetőség –  mondta az  új 
szolgáltatásról az alpolgár-
mester.

A szegedi önkormányzat 
együttműködve pénzügyi 
partnereivel folyamatosan 
fejleszti a készpénzmentes 
városi szolgáltatásokat, na-
pirenden tartja a  Szeged-
Pay bővítését, időről időre 
szélesítve a modern, kész-
pénzkímélő szolgáltatások 
körét. 
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Amikor hat angyal repked a fa körül
Így várják a karácsonyt az óvodások és a kisiskolások

Ajándékkal és édes-
séggel teli zoknikat, 
mikulásokat, rén-

szarvasokat, repkedő an-
gyalokat, valamint tömérdek 
szívet, gyertyát, hópelyhet 
és csillagot rajzoltak a gye-
rekek a Karácsonyi képes-
lap című rajzversenyre, me-
lyet a Szent-Györgyi Albert 
Agóra és a Szegedi Város-
kép és Piac Kft. közösen hir-
detett meg óvodásoknak és 
alsó tagozatos diákoknak. 
A rajzokat szakmai zsűri ér-
tékelte.

A díjazottak: Szabó Luca 
Laura, Szkokk Hanna, Sza-
bó-Kutsán Nimród, Dönczi 
Ádám, Tatár Viktória, Berényi 
Hanna, Pintér Lili Sára, Patik 
Laura, Bálint Nilla, Nagy Viola 
és Sipos-Szabó Zoé. A nyerte-
sek rajzeszközöket, valamint 
apró karácsonyi meglepeté-
seket kaptak jutalmul.

A szervezők kiállítot-
ták a  Kárász utcán a  har-
minc-harminc legügyesebb 
óvodás és kisiskolás rajzát, 
amelyeket karácsonyig néz-
hetnek meg az érdeklődők.

Berényi Hanna, 10 éves.

Dönczi Ádám, 8 éves.

Nagy Viola, 4 éves.

Szabó Luca Laura, 9 éves.

Szkokk Hanna, 9 éves.

Patik Laura, 7 éves.

Szabó-Kutsán Nimród, 8 éves.

Pintér Lili Sára, 10 éves. 
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     Postabontás

A vétó nyílt bevallása annak,
hogy Orbán Viktor

Magyarországa nem jogállam

Nem vagyok jogász, de úgy gondolom, 
hogy az egy életen át tartó tanulás 
(alapvégzettségem közgazdász), és 

nem mellesleg a sok évtized alatt megszerzett 
élettapasztalatom feljogosít arra, hogy egy-
szerű nyelvezettel rávilágítsak a jogállamiság 
lényegére. Már csak azért is, mert a hatalmon 
lévők (már több mint tíz éve) összekeverik 
a lényeget. Nemritkán a jogot, a törvényke-
zést és ezek betartását keverik össze a poli-
tikával és az ideológiával. Nemegyszer a po-
pulizmussal.

Egyesek (a Fideszből sokan, például Gu-
lyás Gergely is) azt állítják, hogy „nem jogál-
lamisági vita zajlik, hanem az Európai Unió 
meg akarja teremtetni a magyar belpolitikába 
való beavatkozás jogát”. Varga Judit igazság-
ügyi miniszter sem bírta ki szó nélkül, sze-
rinte „…egy olyan rendszerbe akarják bele-
kényszeríteni a tagállamokat (nem kötelező 
az EU-tagság), amit egy ideológia dominál, 

nincs olyan, hogy objektív jogállamisági defi-
níció. A felelősség pedig azoké, akik hagyják, 
hogy az ideológiai viták túszul ejtsék a mentő-
csomagot, a hétéves költségvetési tervet”.

Nézzük a laikus szemével, hogy miről is 
van szó! Először is a jogállamiságot nem ke-

verhetjük össze, ha úgy tetszik, nem vehetjük 
egy kalap alá a politikai, ideológiai eszmék-
kel. Nem bizony, mert szerintem a jogálla-
miság egy adott társadalom meghatározott 
törvényeinek, rendeleteinek elfogadására és 
szigorú betartására vonatkozik. Megítélésem 

szerint a párttagok vagy párton kívüliek ideo-
lógiai nézetei, az egyházak és más szerveze-
tek követelményei szerinti viselkedések kizá-
rólagosan a szubjektumra vonatkoznak, annyi 
megkötöttséggel, hogy az egyéni és közösségi 
cselekvéseik nem ütközhetnek a törvények-
be, azaz a jogállamiság szigorú szabályaiba.

A Fidesz jobban tenné, ha nem politikai 
zsarolással, hanem a járvány elleni védekezés-
sel foglalkozna. Mert aki a jogállamiság ellen 
van, az Európa ellen van! A vétó nyílt beval-
lása annak, hogy Orbán Magyarországa nem 
jogállam. Ezt persze tudja az, aki egy kicsit is 
odafigyel a kormányfő tetteire. A Tavares- és 
a Sargentini-jelentés, valamint a különböző 
uniós kötelezettségszegési eljárások nyilván-
valóvá tették, hogy a NER nem a jog, hanem 
a nyers hatalom logikája szerint működik.

Kutnyik Pál

Új felszállók. Türelmesen várják a villamost. Fotó: Méhes János

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink!

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

A Fidesz jobban tenné, ha 
nem politikai zsarolással, 
hanem a járvány elleni véde-
kezéssel foglalkozna. Mert 
aki a jogállamiság ellen van, 
az Európa ellen van!

A hatalmon lévők (már több 
mint tíz éve) összekeverik 
a lényeget. Nemritkán a jo-
got, a törvénykezést és ezek 
betartását keverik össze 
a politikával és az ideológi-
ával. Nemegyszer a populiz-
mussal.

Hát van ilyen?
Nem csak vicc?

Be kell vallanom, hogy 
én már nagyon ritkán 
olvasok új könyveket. 

Szívesebben veszem elő a ré-
gi kedvenc olvasmányaimat, 
amelyek – nem meglepő mó-
don – gyakran az újdonság 
erejével hatnak rám.

Áldott felejtés!
Például nemrég Montes-

quieu Perzsa levelek című mű-
vében, a LXVII. levélben a kö-
vetkezőket olvastam: „Gebrák 
közt születtem, talán legősibb 
vallásában a világnak.” (Aferi-
don és Asztarté története)

Aztapaszta! Hát van 
ilyen? Nem csak vicc? Talán 

ismerik azt, amikor két rend-
őr késő éjszaka egy férfit 
igazoltat az utcán. Sok min-
den mellett megkérdezik tőle 
a foglalkozását is.

– Algebratanár vagyok 
– válaszolja a férfi, akit ezek 
után útjára bocsátanak.

A két rendőr folytatja to-
vább a  járőrözést, amikor 
az egyik megszólal.

– Te, mi az, hogy algebra-
tanár?

– Mi lenne? – így a tár-
sa. – Egyfajta rang, mint ná-
lunk. Van gebra, algebra és 
főgebra.

Méhes János

Leskelődők

Ebben a  bezártsági ál-
lapotban is képesek 
a kreatív, munkát sze-

rető emberek hasznosan el-
tölteni az idejüket otthonuk-
ban, de vannak a „ráérősök”, 
akik lakásuk ablakain keresz-
tül inkább a külvilággal kere-
sik a kapcsolatot.

A leskelődés olyan meg-
figyelést jelent, ami látszólag 
észrevétlenül, „a másik tevé-
kenységének titokban törté-
nő szemrevételezése céljá-
ból történik”. Az így szerzett 
információkat a legtöbbször 
hasznos tevékenységre nem 
képes emberek a saját kíván-
csiságuk kielégítéseként rak-
tározzák el a gondolattáruk-
ban. Akadnak, akik a csalárd 
módon megszerzett informá-
ciókat közkinccsé akarják 

tenni, hogy így járassák le 
a megfigyelt személyt.

Amikor a leskelődők a kü-
lönböző pártállású polgár-
mesterek márkás karóráját 
hozták nyilvánosságra, akkor 
személyiségi jogokat sértet-
tek, hiszen minden állampol-
gárnak joga van ahhoz, hogy 
eldöntse, milyen személyes 
dolgokra költi a fizetését. So-
kan keményen megdolgoz-
nak azért, hogy megfelelő 
életmódot biztosíthassanak 
a  családjuknak. Reggeltől 
estig dolgoznak, otthon meg-
próbálnak mindent maguk 
elvégezni, hogy ezzel is spó-
roljanak. A külső szemlélő, aki 
csak a végeredményt látja, de 
a  befektetett munkát nem, 
sérelmezi a másik boldogu-
lását anélkül, hogy magába 

nézve, kritikusan értékelné 
saját tevékenységének hasz-
nosságát. A leskelődők között 
a rosszindulatúak különböző 
fórumokon árulkodnak, hogy 
megfélemlítsék, lejárassák 
a kilesett személyt. Ha jóérzé-
sű emberek lennének, előbb 
figyelmeztetnék a „meglesett” 
személyt az általuk károsnak 
vélt tevékenységével kapcso-
latosan. Arra nem gondolnak, 
hogy sokszor téves megálla-
pításaik alapján mások meg-
hurcoltatása lesz a következ-
mény? Vagy ez a célja beteges 
lelkiviláguknak!?

A leskelődők jobban ten-
nék, ha behúznák függönyeik 
réseit, és megpróbálnának 
saját lakásukban hasznos 
munkát végezni!

Dr. Berecz Árpádné

Hasztalanul vesztegetjük értékes időnket. Képünk illusztráció. 
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Flensburgi vereség. 
A MOL-Pick Szeged 26–24-re 
kikapott a  német Flensburg 
otthonában a férfi kézilabda 
BL csoportkörének múlt heti 
fordulójában. A szegedi keret 
továbbra is foghíjas, Källman, 
Sostaric, Sigurmannsson, Stra-
novsky, Stepancic és Zsitnyikov 
hiányzott betegség, illetve sé-
rülés miatt. A szegediek ezen 
a héten a fehérorosz Meskov 
Breszt ellen játszottak, a meccs 
lapzártánk után ért véget. 

Mindenre Figyelnek. Min-
den eddiginél aprólékosabb, 
körültekintőbb a januári, egyip-
tomi férfi kézilabda-vb szerve-
zése – mondta Hasszan Musz-
tafa, a nemzetközi szövetség 
elnöke online sajtótájékozta-
tón. A koronavírus-járvány mi-
att kényszerülnek arra, hogy 
minden részletre odafigyelje-
nek, már a csapatok beutazá-
sa előtti hónapra előírásokat 
fogalmaztak meg a  résztve-
vőknek. A 32 csapatnak, így 
a várhatóan szegediekkel fel-
álló magyar válogatottnak azt 
ajánlják, hogy a vb előtti egy 
hónap alatt edzőtáborban ké-
szüljenek. A vb-n háromnapon-
ta lesznek tesztek. A játékosok 
az edzések és a meccsek so-
rán az öltözőben csak a szük-
séges minimális időt tölthetik 
el, átöltözniük és fürdeniük 
a  szállodában kell. Az  ese-
ményt január 13. és 31. között 
rendezik négy egyiptomi város-
ban. A magyar csapat a gízai 
A  csoportban január 15-én 
a Zöld-foki Köztársaság, 17-én 
Uruguay, 19-én pedig Német-
ország együttesével találkozik.

TilTakoznak. Több ver-
senyző, köztük az NKM Sze-
ged VE sportolói is tiltakoz-
nak a Nemzetközi Kajak-kenu 
Szövetség olimpiai programot 
érintő döntése ellen. A szö-
vetség a 2024-es párizsi nyá-
ri játékokkal kapcsolatban 
a gyorsasági szakág rovására 
az extrém szlalom programba 
vételét javasolja a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságnak. Ezenkí-
vül megvizsgálják a gyorsasá-
gi programot, amely most 12 
számból áll, és ha a NOB elfo-
gadja a javaslatot, 2024-ben 
már csak 10 számban lehet 
versengeni Párizsban. A spor-
tolók felháborodással fogad-
ták a javaslatot, és felhívást is 
megfogalmaztak. Ebben azt ír-
ják, hogy az extrém szlalom 
egy nem létező sportág, sem-
milyen háttere nincs. Hangsú-
lyozzák, hogy a NOB még nem 
határozott, ők pedig mindent 
el fognak követni azért, hogy 
hallassák a hangjukat.

Sport

Stanley-kupa-győztes
adott tanácsokat

Don MacAdam tartott továbbképzést 
a szegedi edzőknek

Aligha létezik nagyobb si-
ker a  jégkorongban, mint 
az  észak-amerikai profi li-
ga, az  NHL megnyerése, 
a Stanley-kupa elhódítása. 
Ez 1990-ben az Edmonton 
Oilers edzői stábjának tag-
jaként sikerült Don Mac-
Adamnek, aki a közelmúlt-
ban szakmai továbbképzést 
tartott a Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű edzőinek.

Stanley-kupa-győztes 
edző járt Szegeden 
a  kanadai Don Mac-

Adam személyében: a Magyar 
Jégkorong Szövetség szakmai 
programjának egyik állomása-
ként adott elő a szegedi men-
toredzővel, Marius Gligával 
az életkorhoz igazított edzés-
módszerek alkalmazásáról.

A 70 éves MacAdam, aki 
az  FTC utánpótlás-igazgató-
ja, az  észak-amerikai profi 
ligában, az NHL-ben először 
a Detroitnál dolgozott másod-
edzőként, majd Edmontonba 
szerződött, ahol a  farmcsa-
pat, a Cape Breton Oilers ve-
zetőedzője lett. Az Edmonton 
1990-ben az NHL győztese-
ként elhódította a Stanley-ku-
pát, a szakmai stáb tagjaként 
MacAdam is kapott bajnoki 
aranygyűrűt, amelyet elhozott 
Szegedre. A szakember több 
AHL-csapatnál dolgozott, mi-
közben a kanadai válogatott 
tanácsadója volt. 1996-ban 
Japánba igazolt, ahol a Nip-
pon Paper Cranes csapatával 
bajnok lett, majd az Egyesült 
Államokban, az ECHL-ben vál-
lalt munkát. Európában 2015-
ben lett a Bolzano vezetőedző-
je, majd az osztrák bázisú liga, 
az EBEL tanácsadója volt.

– Mentoredzőként a fel-
adatom része, hogy havonta 
képezzük a régióhoz tartozó 
edzőket, erre ezúttal Sze-
geden került sor. Az  ese-
ményen a Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű szakemberei 
mellett a  környező klubok 
trénerei vettek rész Makó-
ról és Kiskőrösről. A szemi-
nárium, amelynek elméleti 
és gyakorlati része is volt, 
az  életkornak megfelelő 
edzésmódszerekről szólt, 
fókuszban azokkal a készsé-
gekkel, amelyeket a különbö-
ző korosztályú gyerekeknek 
kell megtanulniuk. Nagy 
örömömre Don elfogadta 
a meghívásomat, és hossza-
san beszélt tapasztalatairól. 
Edzőinket lenyűgözte a pe-
dagógiai és kommunikációs 
készsége, a jelenléte inspi-
ráló volt mindenki számára 
– mesélte Gliga.

– Nagyon élveztem a sze-
gedi edzők energiáját! Meg 
akarják tanulni, hogyan le-
hetnek jobbak, figyeltek ránk, 
elfogadták a  tanácsokat. 
Úgy tűnt, a csoporton belül 
nagyon pozitív a környezet, 
jó a kapcsolat a trénerek és 
a játékosok között. Ez elen-
gedhetetlen, a  fejlődéshez 
fontos a  pozitív környezet. 
Magyarországnak ki kell ala-
kítania egy erős, szakkép-
zett edzői testületet. Ezután 
az  edzőknek az  alapvető 
készségekre kell helyezniük 
a  hangsúlyt, és arra, hogy 
a játékosok minél hamarabb 
megszeressék a jégkorongot. 
Mindenkinek együtt kell mű-
ködnie, hogy a lehető legjobb 
legyen a magyar hoki – fogal-
mazott MacAdam.

Elkészült az SZVSE új
atlétikai pályája Szegeden

550 millió forintból valósult 
meg az a beruházás, amely-
nek végén felavatták Szege-
den az SZVSE nemzetközi 
versenyekre is alkalmas at-
létikai pályáját. Szokol Lajos 
elnök szerint a létesítmény 
nyitva áll a város valamennyi 
atlétikai egyesülete előtt.

Elkészült a Szegedi Vas-
utas Sportegyesület 
nemzetközi versenyek 

rendezésére alkalmas atlétikai 
pályája – közölte az egyesület 
elnöke. Szokol Lajos elmond-
ta, a szegedi atléták több év-
tizedes álma vált azzal valóra, 
hogy elkészült a nyolcsávos, 
rekortán borítású, világítás-
sal rendelkező modern pálya. 
Az új létesítmény alkalmas va-
lamennyi pályaatlétikai, dobó- 
és ugrószám művelésére. Ki-
alakítottak egy diszkosz- és 
egy kalapácsvető dobópályát, 
egy füvesített gerelyhajító ne-

kifutót és két súlylökőpályát is. 
A diszkosz- és kalapácsvetés 
művelésére már hosszú évek 
óta nem volt lehetőség a vá-
rosban, mert hiányzott az eh-
hez szükséges dobóketrec 
– közölte a szakember.

Az SZVSE négy szakosz-
tályának sportolói, az  atlé-
ták, a tájfutók, a birkózók és 
a labdarúgók fő vagy kiegé-

szítő edzéseiken használ-
ják majd az új pályát, amely 

nyitva áll a város valameny-
nyi atlétikai egyesülete előtt 
– mondta az elnök. Hozzá-
tette, a  létesítmény kapa-
citása lehetővé teszi, hogy 
más sportágak művelői – az 
alapozási időszakban töb-
bek között a kajak-kenusok 
– szintén itt készüljenek.

Szokol fontosnak tartja, 
hogy a diáksport előtt is új 
lehetőségeket nyit a modern 
létesítmény, a gyerekek telje-
sen más körülmények között 
ismerkedhetnek meg az atlé-
tika alapjaival, mint a korábbi 
salakos pályán. Bízik abban, 
hogy így nőni fog a sportágat 
választók száma is.

A sportberuházás 550 
millió forintból, a  Modern 
Városok Program keretében 
valósult meg. A tervek szerint 
legkésőbb 2022-ig felújítják 
a  pálya melletti kiszolgáló-
épületet, valamint a kisebb 
sportcsarnokot is.

Az SZVSE sportolói birtokba vették a nyolcsávos, világítással rendelkező pályát. 
Fotók: MTI

Szokol Lajos és a rekortán.

Alelnök lett
Molnár 
Tamás

A Magyar Vízilabda Szövet-
ség jelöltjei fontos pozíciók-
ban kaptak helyet az Európai 
Úszószövetség tisztújításán. 
A háromszoros olimpiai baj-
nok, szegedi Molnár Tamás 
a technikai bizottság alelnö-
ke lett. A második négyéves 
ciklusát kezdheti, ám immár 
magasabb pozícióban dol-
gozhat a sportágért. Mellet-
te Madaras Norbert a mar-
ketingbizottságban, Salamon 
Ferenc pedig a kitüntetések-
ről döntő testületben dolgoz-
hat.

Don MacAdam a szegedi műjégpályán. A háttérben 
Marius Gliga. Fotó: Annófotó – Képek színesben

FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

 felkéri a szegedi sportegyesületeket, 
a városban működő társadalmi szervezeteket, 

sportági szakszövetségeket, hogy 
tegyenek javaslatot a 

Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjra
méltónak tartott személyekre.

Javaslataikat legkésőbb 
2020. december 31-éig juttassák el 

Szeged város polgármesteréhez 
a következő címre: 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Bővebb felvilágosítás kérhető 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztályán (tel.: 564-224).
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Szegeden HázaSSágot 
kötöttek 
November 28-án: 
Mohácsi-Nagy Csaba és Ja-
kab Helga, Pesti Zoltán és 
Andrási Enikő, Varga Péter 
és Szuromi Amarilla Márta, 
Mányi Péter József és Var-
ga Sára, Sárközy András és 
Krizsán Anna Regina, Vincze 
Ambrus Máté és Kopasz An-
gelika

gratulálunk!

11Tarka-barka
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Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
Esőfelhők jönnek-mennek

December  
12.

szombat

December 
13.

vasárnap

December 
14.

hétfő

December 
15.

kedd

December 
16.

szerda

December 
17.

csütörtök

December 
18.

péntek

8/4
Gabriella, 
Johanna

7/2
Luca,  
Otília

7/2
Szilárda, 
Konrád

7/1
Valér,  
Detre

6/1
Aletta, 
Etelka

5/0
Lázár, 

Olimpia

5/0
Auguszta, 
Gracián

Képviselői 

fogadóóra

december 16., 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 19., Szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Jelzett időponton belül 
elérhető a 30/510 17 74 telefonszámon.

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 szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: december 16. 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 meg-
fejtése: Nagy Vince volt a Nemzeti Színház első igazgatója. A nyertes: Maróti Mihály Tibor. Gratulálunk!
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KOS (III. 21–IV. 20.) 
Munkájában keresi és 
meg is találja az új kihí-

vásokat, ez elégedettséggel 
tölti el önt. Kitart maximaliz-
musa mellett, és ezt helye-
sen teszi. Próbálja otthonába 
csempészni a közelgő ünne-
pek hangulatát!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Mostanában a munkahe-
lyén gondjai akadnak, és 

nem tud véget vetni a stresz-
szes időszaknak. Ráadásul 
a feszültséget hazaviszi, ami-
nek családja látja kárát. Le-
gyen velük kíméletesebb, ne 
zúdítsa rájuk a gondjait!

IKREK (V. 21–VI. 21.) 
Harmonikus időszak kö-
szönt be az életében, ez 

munkájában és magánéleté-
ben is tetten érhető. A szor-
galma és kitartása most 
végre meghozza gyümölcsét. 
Várakozással telve tekint 
a közelgő ünnepek felé.

RÁK (VI. 22–VII. 22.) 
Rájön, hogy bizonyos 
dolgokban jobb tud-
ni az igazságot, így leg-

alább tisztán láthat, és végre 
a helyes irány felé mozdulhat. 
Családtagjai is méltányolják 
az igyekezetét, jólesik önnek 
az elismerésük.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Jót tenne a lel-
kének, ha végre kibeszél-

né a problémáit, hogy feszült 
és rossz hangulata elmúl-
jon. Álljon ki az elvei mellett, 
ugyanakkor ne féljen taná-
csot kérni családjától, rájuk 
mindig számíthat!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
Az év vége közeledtével 
sem csökken a munkája 
mennyisége, ugyanakkor 

ez segítségére van abban, hogy 
még kitartóbb legyen. Próbál-
jon több időt szentelni a család-
jának is, ne hanyagolja el őket!

MÉRLEG (IX. 23–X. 22.) 
Munkahelyén minden visz-
szaállt a régi kerékvágás-
ba, amit egyáltalán nem 

bán, mert ez előmozdíthatja 
karrierjét is. Nagyon energikus 
és tevékeny időszak köszönt 
önre. Ha komolyabb döntés-
re készül, avassa be párját is!

SKORPIÓ (X. 23–XI. 
21.) Arra vágyik, hogy va-
laki segítsen önnek a hét-
köznapokban, mert sok-

szor úgy érzi, hogy a gondjaival 
teljesen magára maradt. Ugyan-
akkor munkahelyén sikerek 
érik, kollégáival megjavul a kap-
csolata, és ez erőt ad önnek.

NYILAS (XI. 22–
XII.21.) Régóta azon 
tanakodik, mivel szerez-
hetne örömet párjának, 

akivel nagyon kevés időt tud-
nak együtt tölteni. Most végre 
megtalálja a megoldást, en-
nek eredményeként harmoni-
kussá válnak mindennapjai.

BAK (XII. 22–I. 20.) Ki-
egyensúlyozottnak érzi 
magát, örömét leli a mun-
kájában, amelyből egyre 

több van, ezt azonban nem 
bánja. Családja ugyanakkor ki-
csit aggódik ön miatt, nem árt, 
ha rájuk is jobban odafigyel, 
és megfogadja a tanácsaikat.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Munkahelyén jól érzi ma-
gát, kreatív és tevékeny 
időszaknak néz elébe. 

Kollégái is elismerik, és ez 
büszkeséggel tölti el. Ugyan-
akkor személyes, baráti kap-
csolatait se hanyagolja el, 
figyeljen jobban az önnek fon-
tos emberekre!

HALAK (II. 20–III. 20.) 
A hétköznapok feladatai 
túlságosan magukkal 

sodorják önt, nehezen tud 
baráti és családi kapcsola-
taira koncentrálni. Ezért ide-
je volna egy kicsit lassítani 
és átgondolni, hogy ki és mi 
az igazán fontos önnek.

Horoszkóp

Könyvesbolt műKödött egyKoron szeged egyiK 
legszebb épületében, az Ungár–mayer-palotá-
ban, a Kárász és somogyi Utca sarKán. A Szege-
di emlékkereső Facebook-oldalán idézték fel emlékeiket 
a szegediek az idegen nyelvi könyvesboltról, mert sokan 
így ismerték a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat 204-es 
boltját. Különleges hangulata és illata volt a könyvesbolt-
nak – írták többen, hozzátéve: nagyon szerettek idejárni, 
mert olyan volt, mintha egy másik világba léptek volna be.

Ilyeneket írtak még a hozzászólók: „Itt rendeltük meg 
a könyveinket, a szótárakat, és nagy öröm volt, amikor 
megérkeztek.” „Az emeleten voltak az idegen nyelvű köny-
vek. Volt kis asztal, fotel, le lehetett ülni és úgy böngészni 
a jobbnál jobb könyveket.” „Itt vásároltam a magyar ételek 
szakácskönyvét a német barátnőmnek, német nyelvűt. Itt 
szerezték be az unokám ajándékát, az angol–koreai szó-
tárt is.” „Kottákat is árultak a könyvesboltban. Itt vásá-
roltam a táncdalfesztivál szöveg- és kottafüzeteit, 2 forint 
volt darabja.” „Ha jól emlékszem, közvetítették innen a Ki 
nyer ma? Játék és muzsika tíz percben! című rádiós zenei 
vetélkedőt, amit Czigány György vezetett.” „Ez a sarki köny-
vesbolt eredetileg a Szukits-féle antikvárium volt a háború 
előtt. És még utána is pár évig. Itt dolgozott Pataky Jenő 
bácsi és Kiss Alfréd, régi könyvesek. Sokan tanultunk tő-
lük, akik már olyan öregek vagyunk, hogy még ismerhettük 
őket. A sarki, idegen nyelvi könyvesboltnak Grúber László-
né volt a vezetője.”

A könyvesbolt mellett működött egykoron a Somogyi 
Tejivó, ahová főképpen kispénzű egyetemisták jártak. 
Az egyik hozzászóló emlékei szerint a kelt kifli mellé nagy 
pöttyös bögrében adták a tejeskávét. Jelenleg egy gyors-
étterem működik a könyvesbolt helyén. Képünk a hatva-
nas években készült. A fotó forrása: Szegedi emlékkereső/
Kakuszi József

Szeged régen


