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Nehéz év
Fájdalmas volt
az elmúlt év,
amely szinte kihúzta lábunk
alól a talajt.
De milyen lesz
2021?
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6.

Kifosztják
Tavaly év végén a kormány
egyetlen tollvonással elvette
Szeged iparűzési adójának
nagy részét.

8.

Ötödször
Jászapáti Petra gyorskorcsolyázó sorozatban ötödik alkalommal lett Mese a falon
Katica, Bölcs Bagoly, Sün Balázs és Mirraz év sportolója.
Murr díszíti a Fő fasori óvoda téglakerítését.

Karácsony Gergely:
Szabó Sándor:
A kérdésre válaszoljon, Tanulni jöttem Szegedre
államtitkár úr!

Á

Szabó Sándor parlamenti felszólalása közben, 2020. november 9-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

ttekintettük Szeged
két
országgyűlési
képviselőjének tavalyi teljesítményét. Szabó Sándor szocialista képviselő sokszor szólalt fel
Szeged és a szegediek érdekében, B. Nagy László
fideszes képviselő viszont
egyszer sem ejtette ki tavaly Szeged nevét a Tisztelt Házban. B. Nagy 2020ban egyetlenegy – fideszes
képviselőkkel közösen jegyzett – javaslatot nyújtott be,
mellyel több száz millió forintot vett el Szegedtől.
Szabó Sándor többször
is beszélt az önkormányzati források csökkentéséről, valamint arról, hogy a
kormány kivérezteti a helyhatóságokat. A szocialista
országgyűlési
képviselő
szerint a kormány olyan
helyzetbe hozta a helyhatóságokat, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása is nehézséget okoz
számukra.
Írásunk a 3. oldalon

Ez történt 2020-ban Szegeden

M

int ahogy az egész világon, úgy
Magyarországon és Szegeden is
szinte minden a koronavírus-járványról szólt 2020-ban. A kormány úgy
döntött, hogy a pandémia második hulláma elleni védekezés miatt elmaradnak az
augusztus 20-i rendezvények; később a
karácsonyi vásárokról és a szilveszteri mulatságokról is ez a határozat született. Szeged példát mutatott: polgárai betartották
az előírásokat. Nyáron hétvégente lezárták és átadták a kikapcsolódni vágyóknak
a rakpartot, ahol a városi cégek és intézmények összefogásával színes programsorozatot kínáltak. Mivel tavasszal elmaradt
Szeged napja, Botka László polgármester

az október 23-i díszközgyűlésen adta át a
díszpolgári címet Katona Márta csecsemőés gyermekgyógyásznak. Határidőre elkészült a Csillag tér és az Algyői úti új lámpás
csomópont, s újra kinyitott a teljes egészében felújított Móra-múzeum. Újjászületett a Stefánia, a Móra-park és a Roosevelt
tér, megújult a Bálint Sándor- és a Vörösmarty-iskola, valamint a Siha közi bölcsőde. Folytatódott az országban egyedülálló
szociálisbérlakás-program. Az év vége sem
maradhatott kormányzati csapás nélkül:
elvonták a várostól az iparűzési adó felét.
Összefoglalónk második része
a 4–5. oldalon

Minden zöld elkötelezettségű polgármesternek el
kell jönnie Szegedre, mert
itt sokat lehet tanulni. Én is
ezért jöttem – mondta Karácsony Gergely Szegeden.
Budapest főpolgármestere
szerdán Botka László polgármester vendége volt,
akivel a zöld fejlesztésekről
tárgyaltak.

G

eotermikus
fűtési
rendszer épül Szegeden. A 22 milliárd forintos megaberuházás negyven százaléka uniós támogatás, hatvan százaléka önerő.
A huszonhét termálkútból
nyolc már elkészült, és kiépült nyolc kilométernyi távvezeték, valamint három hőfogadó állomás is. Jelenleg
az Északi városrészben, a
Gáz utcánál fúrnak. A munkálatokat szerdán együtt
nézte meg Botka László polgármester és Karácsony
Gergely, Budapest főpolgármestere. A városvezetőket
a helyszínen Péter Tamás,
a Geo Hőterm Kft. ügyvezetője és Kóbor Balázs, a Szetáv ügyvezető igazgatója tájékoztatta a beruházás állásáról. Mint elhangzott, a
kilenc geotermikus kör kiépülésével – a felsővárosi és az újszegedi rendszer
már elkészült – 23 ezer tonnával csökken (vagyis a felére fog visszaesni!) Szeged
szén-dioxid-kibocsátása.
Szegeden évtizedek óta
27 ezer lakás és 470 intézmény fűtését látják el távhővel, s ha teljesen kiépül,
a szegedi geotermikus rendszer lesz Európában a második legnagyobb a reykjavíki
után.
A Gáz utcánál és az utána tartott egyeztetésen Botka László nemcsak a geotermikus rendszer kiépítéséről

Botka László polgármester és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere együtt nézték meg a geotermikus
kútfúrást az Északi városrészben, a Gáz utcánál. Fotó:
Iványi Aurél
beszélgetett Karácsony Gergellyel, hanem tájékoztatta
Szeged többi zöld beruházásáról is. Szó volt arról, hogy
az utóbbi három évben több
mint kilenc kilométernyi kerékpárút és -sáv létesült;
négy bölcsőde, két óvoda,
hat iskola és a Nemzetiségek Háza tetejére összesen
1056 napelemtábla került
(melyek az említett intézmények áramszükségletének

65 százalékát biztosítják),
az új uszodán pedig 670
napelemtáblát helyeztek el;
továbbá az elmúlt években
5024 fát ültettek, s a Zöld
város program keretében
80 ezer négyzetméternyi új
vagy felújított zöldfelület jött
létre.
A Karácsony Gergellyel
készült interjút lapunk következő számában olvashatják.
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Mindig reménykedünk, hogy jobb lesz
Milyen volt 2020? Mit vár 2021től? Évértékelő és jövőbe tekintő.
Aki kérdez: a Szegedi Tükör. Aki
válaszol: Szabados Ágnes műsorvezető, Czutor Zoltán zenész,
Kiss Ágnes bábszínész és Puskás
László vendéglátós.

A

nyelv jól tükrözi a körülöttünk lévő világot. Így lett
2020-ban az év szava: a lezárás. Természetesen benne volt
az első ötben a koronavírus és a
szociális távolság is a brit Guardian
című napilap beszámolója szerint.

Az élet majd visszatér

SZ

abados Ágnes, az
RTL Klub Híradójának műsorvezetője,
riportere: – Fájdalmas volt megélni, hogy a járvány szinte kihúzta a

bepótolni. Sőt két olyan álmomat
is megvalósítottam, ami teljessé
teszi az életemet a híradózás mellett: könyvesboltot nyitottam, és
könyvkiadót alapítottam. Inkább
ezekre emlékszem majd vissza
2020-ból, nem a járványra. Abban
bízom, hogy 2021 ennél is jobb
lesz, s azok a dolgaim, amelyek tavaly elindultak, végképp beérnek!
Soha nem volt még olyan nagy
szükség az életünkben könyvekre, mint most. Igaz, hogy az olvasás magányos tevékenység, de a
könyvek mindig összekötnek bennünket. Ha magányosak vagyunk,
ott vannak a történetek, amelyek
elfelejtetik velünk a mindennapok
bajait, nehézségeit, s elrepítenek
bennünket egy másik világba a
szürke hétköznapokból.

Mindenből
már csak helyettesítő van

CZ

lábunk alól a talajt. Ettől függetlenül próbáltam valami mást is csinálni, igyekeztem a „dobozon” kí-

Inkább ezekre emlékszem majd vissza
2020-ból, nem a járványra.
vül gondolkodni. Jött egy ötletem,
és ha valakinek van egy jó gondolata, akkor azt a körülményektől függetlenül meg kell valósítani. Nem szabad hagyni, hogy a félelmeink irányítsanak bennünket!
Hittem abban, amit megálmodtam, és így lett egy könyvesboltom.
Jó ötletnek tartottam, hiszen hos�szú távra tervezek. A világ túl lesz
a járványon, és az élet majd visszatér a normális kerékvágásba.
A munkámat nem tudta tönkretenni a járvány, az emberek ebben a helyzetben is kíváncsiak a
hírekre, sőt ilyenkor van csak igazán szükség a hiteles hírforrásra.
Persze nekem is több szabad időm
lett, sok elmaradásomat tudtam

UTOR ZOLTÁN ZENÉSZ,
SZÖVEGÍRÓ, A BELMONDO
EGYÜTTES ALAPÍTÓJA: – Ideálisan indult a tavalyi év. Rég látott
perspektívák biztattak. El is bíztam magam. Aztán egyik napról a
másikra valami olyan érzés kerített hatalmába, mintha a majrésok
túszul ejtették volna a világot. Igen.
Van egy elég aljas járvány. De hát
én tényleg annyira fontos voltam,
hogy ha másnak a környezetemben ez nem is okozott súlyos tüneteket, miattam voltak olyan kedvesek leállítani az egész világot?
Igen, úgy néz ki, mivel amikor ez a
kisgenyó belém került, eléggé ros�szul voltam, de közeli és távoli környezetemben mindenki megúszta
sokkal olcsóban. Én meg még kórházba is kerültem, de akkor is azt
éreztem, hogy miattam aztán ne
tessék már megállítani az emberiség életét!
De addigra már a „boldogkőik”
és „gődények” vitájától lett zajos

az élet, és elhalkult a józan mérlegelés, az arányos kezelés hangja,
a világ lebénult. Új frontok nyíltak,
s jött, hogy válassz magadnak csapatot: vírustagadók, vagy karantén
tálibok. De én egyik se… Egy így
lebénult világtól meg ugyan mit
várjak? Itt ezer más hülyeség mellett most már nem lehet viccet csinálni egy vírusból sem. Nem lehet
berúgva éjszaka hazatámolyogni
és szidni a rivális focicsapat druk-

Egy így lebénult világtól meg ugyan mit várjak?
kereit. Nem lehet ölelni, csókolni
vagy egymás arcába köpködve
énekelni a refrént a kedvenc fesztiválunkon.
És bár a Jóisten nyilván a tenyerén hordoz (jönnek a nekem fizető tévéműsorok, meg a henyélő
celebség), de mindenből már csak
helyettesítő van; és így mit tegyek
az ölembe pottyant rengeteg kedveléssel? Mesterséges gyűlés,
virtuális iskola. Online szerelem,
képernyőre koccintás.
Lesz még világ 2021-ben? Lesz
hova menekülni a félni akarók
elől? Lesz még élet? Ha úgysem,
akkor meg mire vigyázunk ennyire?

Csak az biztos, hogy minden bizonytalan

K

ISS ÁGNES BÁBSZÍNÉSZ,
A KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ IGAZGATÓJA: – Sok jó
is ért 2020-ban, ebben a mindenki
számára nagyon nehéz időben. Júliustól új és izgalmas szakasz kezdődött az életemben, a bábszínház igazgatója lettem. Szabadúszó

Fontos, hogy a járvány levonulása után
családi
programmá
váljon a bábszínházba
járás.
bábszínész voltam, és a civil szférából jöttem, így ez a munka új kihívásokat is tartogatott a számomra.
Szerencsére Schneider Jankóval,
aki a színház első művészeti vezetője, vállvetve dolgozunk az ügyért,
amit bábszínháznak hívunk. A pandémia miatt a terveinket csak részben tudtuk megvalósítani, de fontos előrelépés volt, hogy nyitottunk
a város és a közönség felé. Óriásbábokat készítettünk, és kivonultunk az utcára. Fontosnak tartom,
hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a szegediségünk is, hogy aktív szereplői legyünk a város közéletének, így például játszóteret is
takarítottunk. Tavaly először work-

shopokat szerveztünk a színészeinknek. Sajnos nem volt minden
zökkenőmentes, sok előadásunk
elmaradt, hiszen az óvodai, iskolai
csoportokat korlátozták legelőször,
már az évad elején. Ettől függetlenül a kulisszák mögött megújult a
színház belső tere, új honlappal és
Facebook-oldallal igyekszünk tájékoztatni a szegedieket. Fontos,
hogy felkerüljünk a szegedi kulturális palettára, és a járvány levonulása után családi programmá váljon a bábszínházba járás. Egyelőre
azonban csak az online térben találkozhat bábfilmjeinkkel a közönség, ami némi bevételt jelent számunkra. A járvány miatt nem sikerült megtartanunk a ligetben az
első szegedi bábfesztivált, a SZINkópét, amelyet idén nyáron pótolni
szeretnénk. 2021-ben az a célunk,
hogy az új előadások mellett kialakítsunk egy repertoárt, ami eddig
nem volt. Szeretnénk a felnőtteket
is becsalogatni a bábszínházba,
2021-nek azonban úgy megyünk
neki, hogy csak az biztos, hogy minden bizonytalan.

megtiltották központilag, amit nem
igazán értek, hiszen a szabad levegőn vásárolni sokkal veszélytelenebb lett volna, mint a zárt áruházakban. Annak ellenére, hogy
nem volt bevételünk, a kiadásainkat muszáj volt fizetni. Ez a szakma
hatalmas eszközigénnyel jár, amit
két fesztivál között raktározni, őriztetni kell, természetesen pénzért.
A rosszban az volt némi szerencse, hogy a csapat többsége mellékállásban végezte ezt a munkát,
így a többségnek maradt némi jövedelme. Volt, akinek baráti segítséggel szereztünk futárállást, egy
másik csapattagunk pedig áruházi
kisegítőként helyezkedett el, hogy
túlélje valahogy ezt az időszakot.
A legrosszabb helyzetbe mi kerültünk, akik a fesztiválokon üzemeltettük a vendéglátást. Akinek étterme volt, az kapott némi támogatást az államtól, mi egy fillért sem.
A kisebb vállalkozásoknak egyáltalán nem segített az állam. Hogy
mi lesz 2021-ben? Úgy gondolom,
sok étterem nem fog kinyitni Szege-

den sem, mert nem lesz pénze az
üzemeltetésre, a bérleti díjra, vagy
mert a dolgozók végleg elmentek,
és az sem biztos, hogy lesz elég
vendég. Nagyon át fog rendeződni
a vendéglátás 2021-ben. Eddig ki-

Ennek a világnak vége

P

USKÁS LÁSZLÓ VENDÉGLÁTÓ-IPARI VÁLLALKOZÓ: – Jó
lenne, ha minél hamarabb
elfelejthetném a 2020-as évet. Ötven év alatt, amióta vendéglátással
foglalkozom, olyan még nem volt,
hogy egyáltalán ne legyen valamilyen bevételünk, most ez is megtörtént. Én és a csapatom évek óta
rendezvények kiszolgálására szakosodtunk, az idén pedig egyetlen
fesztivált sem sikerül megtartani
a járvány miatt. Nemcsak a Borfesztivál, a Bor tér és a Halfesztivál maradt el, de egyetlen kisebb
rendezvény sem volt a városban,
ahová kitelepülhettünk volna. Végül pedig a karácsonyi vásárokat is

Nagyon át fog rendeződni a vendéglátás
2021-ben.

csit el is voltunk kényeztetve, mert
aki jó ételt adott, annak kis túlzással csak ki kellett nyitnia az ajtót,
és jöttek a vendégek. Ennek a világnak vége, a vendéglátósoknak
is ki kell találniuk valami újat. Az
biztos, hogy a házhoz szállítás erősödni fog, és többet kell majd nyújtani a vendégeknek, mint eddig.
Nehéz évek jönnek.
Szöveg: Rafai Gábor és Vass Imre
Fotó: Szabó Luca és
Peleskey Bence
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Szabó Sándor: A kérdésre
válaszoljon, államtitkár úr!
B. Nagy László olyan javaslathoz adta a nevét,
amellyel több száz millió forintos kárt okozott Szegednek
Megnéztük Szeged két országgyűlési
képviselőjének tavalyi teljesítményét.
Szabó Sándor szocialista
képviselő sokszor szólalt
fel Szeged és a szegediek
érdekében a Tisztelt Házban; B. Nagy László fideszes képviselő viszont egyszer sem ejtette ki tavaly
Szeged nevét a felszólalásaiban. B. Nagy 2020-ban
egyetlenegy – fideszes képviselőkkel közösen jegyzett
– javaslatot nyújtott be,
mellyel több száz millió forintot vett el Szegedtől.

SZ

abó
Sándor
(MSZP) tavaly
18 alkalommal
emelkedett szólásra, és ös�szesen 57 percet beszélt,
Szeged nevét pedig tizenkét-

által 2017-ben megígért déli
Tisza-híd, illetve helytálló-e,
hogy milliós nyereséget elérő
építési vállalkozókat kártalanít közpénzből a kormány,
valamint indítványozta a
koronavírus miatt állásukat
vesztett szülők decemberi
rendkívüli anyagi támogatását.

Szegedről egy szót sem

Szabó Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy a források
csökkentésével a településeken élőket büntetik. Fotó:
MTI/Kovács Tamás

Szabó: Rendjén van ez így,
miniszter úr?
Szabó Sándor december 28-án írásbeli kérdéssel fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a Groupama Aréna felújítására adott 3 milliárd
forint ügyében. „Kérdezem miniszter urat: rendjén van
ez így? Önöknek megint fontosabb egy szűk érdekcsoportot szükségtelenül milliárdokkal támogatni, mint
milliónyi ember mindennapi életét segítő szolgáltatást
támogatni? Miért nem adták oda inkább a 2020-as
költségvetésben szereplő 2 milliárd forintot az amúgy
is nehéz anyagi helyzetben lévő vidéki városok közösségi közlekedésének megsegítésére?” A miniszternek
január 13-áig kell válaszolnia a képviselő kérdéseire.

szer ejtette ki felszólalásai
során.

Ugyanaz a mozi,
de más film
Szeged szocialista országgyűlési képviselője többször
is beszélt az önkormányzati források csökkentéséről,
arról, hogy a kormány kivérezteti a helyhatóságokat.
Amikor rendre azokat a válaszokat kapta a fideszes politikusoktól, hogy a kormány
nem is csökkenti, hanem inkább növeli az önkormányzatok forrásait, azt mondta: „lehet, hogy egy moziban ülünk, de hogy nem egy
filmet nézünk, az biztos”,
mert szerinte olyan helyzetbe hozták a helyhatóságokat, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása is
nehézséget okoz számukra.

Arra is felhívta a figyelmet,
hogy a források csökkentésével a településeken élőket
büntetik, legyenek azok akár
kormánypárti, akár ellenzéki szavazók. Hangsúlyozta:
Szeged 328 millió forint támogatást kapott a közösségi közlekedésre a központi
költségvetésben, amelynek
elmaradása komoly érvágás
a város számára.

Miért nem teszik meg?
Szabó Sándor a járványhelyzet által okozott válsággal
kapcsolatban így fogalmazott: „Közös teherviselésre
szólított fel, hát akkor most
én is közös teherviselésre
szólítom fel önt: tessék nekem megmondani azt, hogy
miért nem tetszenek megadóztatni azokat a gazdasági
társaságokat, azokat a gaz-

dasági szereplőket, akik az
elmúlt években az államtól
milliárdokat kaptak, sokszor
verseny nélküli közbeszerzéseken nyertek el milliárdokat? Miért nem tetszenek
ezt megtenni? Miért van az,
hogy a Mészáros-birodalom

B. Nagy László (Fidesz) tavaly mindössze egyetlen –
fideszes képviselőkkel közösen jegyzett – indítványt
nyújtott be, amellyel megemelték a víziközműadót, s
így több száz millió forintot
vettek el Szegedtől. Ehhez
adta B. Nagy a nevét. A fideszes képviselő tizenegy alkalommal, összesen 38 percet
beszélt a T. Házban; ebből

Miért nem adóztatják meg azokat a gazdasági
szereplőket, akik
az elmúlt években milliárdokat
kaptak az államtól?
mindenhol előnyt élvez bárki mással szemben? Erre a
kérdésre tessék válaszolni,
államtitkár úr!”
Szabó tavaly 35 önálló
indítványt, valamint ellenzéki képviselőkkel együtt 15
javaslatot nyújtott be az Országgyűlésben. Többek között arra volt kíváncsi, hogy
mikor épül meg a kormány

B. Nagy László tavaly egyszer sem ejtette ki Szeged
nevét a parlamentben.
nyolcszor a törvényalkotási
bizottság tagjaként ismertette a bizottság véleményét. B.
Nagy tavaly egyszer sem ejtette ki Szeged nevét parlamenti felszólalásaiban.
Szabó C. Szilárd

Akik csak melegedni
járnak be a parlamentbe
Bíró Márk, Farkas Flórián, Kubatov Gábor, Simonka
György és Tiba István (mind Fidesz) még nem szólalt
fel, nem tett semmilyen indítványt a ciklus kezdete,
2018 májusa óta a T. Házban. A parlament.hu szerint a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor – akinek
országgyűlési képviselőként havi bruttó 1 millió 875
ezer forint a fizetése – utoljára 2007. április 3-án beszélt a parlamentben.

3

A kormány egyetlen
tollvonással elvette
Szeged iparűzési
adójának nagy részét
Az Orbán-kormány politikai leszámolásra használja fel a
rendkívüli járványhelyzetet, és a bajba jutottak megsegítése helyett kivégzi az önkormányzatokat. Szegedtől több
mint 8 milliárd forintot vont el a járvány tavaly márciusi
kezdete óta a kormány.
„Az Orbán-kormány a járvány és a gazdasági válság kezelésének felelősségét magáról ledobva immár nyíltan helyezi saját hatalmi-gazdasági érdekeit az ország érdekei elé” – írta közleményében a Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt követően, hogy karácsonykor a kormány elvette a nagyvárosok iparűzési adójának nagy
részét.
A helyi iparűzési Közben 400 milliárd
adó az önkormányza- forint
közpénzzel
tok legfőbb bevéte- tömik ki az újonnan kile. Lényegében ebből bővített fideszes Mabiztosítják a minden- thias Corvinus Collekinek járó közszolgálgiumot, amely grátisztatásokat, a helyi köként még a révfülöpi
zösségi közlekedést,
kikötőt is megkapta.
a szemétszállítást, az
Összehasonlításképutak karbantartását, a
pen: ez az összeg a
közvilágítást és a zöldSzegedi
Tudományfelületek
kezelését,
egyetem
8
éves költebből fizetnek szociális
ségvetésének
felel
támogatásokat, tartják
fenn a bölcsődéket és meg. Ez nem kormányaz óvodákat, valamint zás, hanem önkény.
finanszírozzák a kul- Ahol pedig az embereturális intézményeket ket politikai véleméés a sporttevékeny- nyükért büntetik, úgy
hívják: diktatúra!
séget.
E feladatok ellátása került veszélybe Botka László polgármester
Facebook-oldalán közzétett
Orbán Viktor döntése
bejegyzése
miatt, aki karácsonykor jelentette be, hogy
január 1-jétől a felére csökkentik a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját. A
Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint az iparűzési
adó megfelezése a válság által sújtott vállalkozásoknak
nem jelent érdemi segítséget, ugyanakkor veszélyezteti a
településeken a kulcsközszolAz önkormányzatok fontosságú
gáltatások
biztosítálényegében az iparűzésiadó-bevételeik- sát.
Botka László polgárből finanszírozzák a
közösségi
közleke- mester Facebook-oldés, a bölcsődék és dalán így fogalmazott:
„Az elsőre vállalkozóaz óvodák, a szociábarátnak tűnő intézlis és kulturális intézkedésnek
valójában
mények működését,
semmilyen más célja
fenntartását.
nincs, mint hogy megszüntesse az önálló
önkormányzatokat hazánkban. 2019-ben az ország nagy
része ellenzéki vezetés alá került, ezt képtelen elfogadni
a Fidesz, ezért minden eszközzel üti-vágja saját polgárait.
Amit művelnek, az egyszerre szégyenteljes és magyarellenes.”
Miközben az Orbán-kormány egy tollvonással elvette a városok iparűzési adóbevételének nagy részét, egy
másikkal – diszkriminálva az ellenzéki vezetésű településeket – még karácsonykor kárpótolta a fideszes városokat, valamint több százmilliárd forintnyi közpénzt
szórt el olyan célokra, amelyeknek semmi köze sem
a járvány, sem a gazdasági válság hatásainak kezeléséhez.
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Ez történt 2020-ban Szegeden:

Katona Márta az új díszpolgár, újjászületett a Csillag tér, a múzeum, a Móra-park és a Stefán

Miként az egész világon, úgy Magyarországon és Szegeden is szinte minden a koronavírus-járványról szólt 2020ban. A kormány úgy döntött, hogy a pandémia második
hulláma elleni védekezés miatt elmaradnak az augusztus
20-ai rendezvények; később a karácsonyi vásárokról és a
szilveszteri mulatságokról is ugyanez a határozat született. Szeged példát mutatott, lakói betartották az előírásokat. Nyáron – az enyhébb korlátozások mellett – hétvégente lezárták és átadták a kikapcsolódni vágyóknak a
rakpartot, ahol a városi cégek és intézmények összefogásával színes programsorozatot kínáltak.

ÁTADTÁK A KASZÁS UTCAI ÚJ IDŐSEK KLUBJÁT. Botka
László polgármester adta át a modern, egyszintes, akadálymentesített épületet, ahol harminc idős embernek biztosítanak napközben kulturált elhelyezést és étkezési lehetőséget.
AUGUSZTUS

JÚLIUS

BEFEJEZŐDÖTT A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA. Bár az általános iskolák állami fenntartásúak, Szeged segíti az intézmények felújítását. Az új tanévet sokkal modernebb környezetben kezdhette meg a 311
diák, köztük 41 elsős.
ÚJABB HUSZONKÉT BÉRLAKÁS TALÁLT GAZDÁRA. Folytatódik az országban egyedülálló szociálisbérlakás-program.

HATVAN ÚJ MUNKAHELYET HOZOTT LÉTRE A FLORIN. A
koronavírus-járvány ideje alatt megtízszerezte kézfertőtlenítő-gyártását a szegedi Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
A cég vadonatúj fertőtlenítőgyárat is épített.
SZEGED FŐUTCÁJA A TISZA – VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL. Két hónapra autómentessé tette az önkormányzat a Huszár Mátyás rakpartot hétvégente, ahol cégei és intézményei
összefogva ingyenes programokkal várták az érdeklődőket. A
kezdeményezés célja az volt, hogy nyugat-európai példákat
követve jobban bevonják a Tisza-partot a város életébe.
ZÖLDÜLTEK A FŰTŐMŰVEK. A SZETÁV zöld programjában a
fűtőházak is megszépülnek. A rókusi retró tévéként született
újjá, s a Külvárosi Mozi Pikniken kapott új szerepet.
ÉLETMŰDÍJASOK. A hagyományoknak megfelelően a polgármester a több évtizedes kiemelkedő pedagógusi, oktatói, nevelői tevékenység elismeréseként pedagógus-életműdíjakat is átadott. Az idei díjazottak: Bálóné Jánosi Veronika, a Szegedi Óvodák Igazgatóságának nyugalmazott tagóvoda-vezetője; Melega Jánosné, a Béke Utcai Általános Iskola
nyugalmazott matematika–kémia szakos tanára és Halápi
Nándor, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium nyugalmazott igazgatója.

AZ EREDETI KULCCSAL NYITOTTÁK ÚJRA A MÓRA FERENC MÚZEUMOT. A 124 éve átadott szegedi Kultúrpalota történetének legnagyobb felújítása ért véget, amikor húsz
hónap után ismét megnyílt az épület a látogatók előtt. A másfél milliárd forintos beruházás nyomán nemcsak a főépület,
hanem a vár és a várkert is teljesen megújult.
MEGÉRKEZETT AZ ÚJ ORRSZARVÚHÁZ ELSŐ LAKÓJA. A
900 kilós állat Nyíregyházán született, ott is élt, és a Csülök
nevet kapta. Az új helye a vadaspark eddigi legnagyobb saját
erős beruházása.

ÚJJÁSZÜLETETT A TÁPÉI BÁLINT SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szeged már a hatodik iskolát újítja fel azóta, hogy az
állam magához vonta a fenntartói feladatokat.
SZEGED PÉLDAÉRTÉKŰ VÉDELMET BIZTOSÍT. A kormány
novembertől 655 szegedi kulturális és közművelődési dolgozót fosztott meg a közalkalmazotti státusztól. Az önkormányzat megállapodást írt alá a szakszervezetekkel a jogviszony
átalakításáról.

SZEPTEMBER
HATÁRIDŐRE ELKÉSZÜLT A CSILLAG TÉR ÉS AZ ALGYŐI
ÚTI CSOMÓPONT. Iskolakezdésre visszakapta a forgalom a
Csillag térnél a Budapest körutat, a Kereszttöltés utcát és a
Szilléri sugárutat. Biztonságosan használható az Algyői úton,
a Ladvánszky utcánál átépített lámpás csomópont.

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSOK. Idén 7083 család 9420
gyermek után kaphatott gyermekenként tízezer forintos támogatást a beiskolázáshoz.
NYUGDÍJASOK TÁMOGATÁSA. A járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben is megkapta a 35 ezer szegedi
időskorú az önkormányzat 10 ezer forintos támogatását.

TÁMOGATÁSOK. Fogyatékkal élőket támogató szervezetek
és nyugdíjas-egyesületek kaptak pályázat útján támogatást
a várostól egy nyolc-, illetve tízmillió forintos keretből.
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koronavírus-járvány, 2. hullám

nia, megújult a Bálint Sándor- és a Vörösmarty-iskola, valamint a Siha közi bölcsőde (2. rész)
OKTÓBER
TŰZIFA-TÁMOGATÁS. Négyszázötven hátrányos helyzetű
szegedi család kapott idén az önkormányzattól tűzifát, amelyet ingyen házhoz is vittek nekik.
ÁTADTÁK A VÉRTÓI FUTÓKÖRT. A Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola diákjai avatták fel az elkészült rekortánpályát
a Vértó körül.
SZEGED ELISMERTE A TEHETSÉGEIT. Szeged Ifjú Tehetsége, illetve Szeged Ifjú Tehetségéért díjat adott át a városházán Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A díjazottak: Pádár Tímea, az Arany János Általános Iskola angoltanára és Viczián Dániel, az iskola volt diákja; Goda Gábor, a
Hansági Ferenc Szakképző Iskola szakács szakoktatója és
Szemendrey Zsuzsanna, az iskola volt tanulója; Poljak Éva, a
Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola klarinéttanára és Fodor Bálint, az iskola növendéke.
KÉTMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS. A Sole-Mizo Zrt. Szegeden
működő gyára Közép-Európa legnagyobb tejfeldolgozó üzeme. A beruházással új, egészséges termékcsaládot fejlesztett ki az élelmiszer-ipari óriás.
KATONA MÁRTA A VÁROS ÚJ DÍSZPOLGÁRA. Botka László
polgármester az október 23-ai díszközgyűlésen adta át Katona Márta csecsemő- és gyermekgyógyásznak a díszpolgári
címet. Pro Urbe Díjat vett át Géczi József Alajos politológus,
a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott címzetes egyetemi docense és Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár.
Szegedért emlékérmet hárman vehettek át a városért végzett kimagasló munkájukért.
NOVEMBER
SZEGED SPORTOLÓJA ÉS SZEGED SPORTJÁÉRT DÍJAK.
Gardi Dominika és Kis Máté Olivér Szeged Sportolója, Csiszér
Előd és Protity Sándor Szeged Sportjáért díjat vehetett át.
ISMÉT JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETET HIRDETETT A
KORMÁNY. Kijárási tilalom lépett érvénybe este 8 és reggel
5 között (a kivétel a szenteste volt); a szabályok értelmében
felmentés csak a munkába járóknál és rendkívüli esetekben
lehetséges. Bezártak az éttermek és a szabadidős létesítmények. Közterületen is kötelező lett a maszkhasználat. Ingyenes parkolást vezetett be a kormány, ami az önkormányzatnak több száz millió forint bevételkiesést okozott. Az intézkedéseket január 11-ig meghosszabbították.

Katona Márta, Szeged új díszpolgára és Botka László polgármester.
KORSZERŰ CSATORNA A NAGY ESŐK ELLEN. Újabb újszegedi, marostői és dorozsmai utcákban épít korszerű esővíz-elvezető csatornát az önkormányzat. Újszegeden 7, Dorozsmán 9 utcát érint a fejlesztés.
DECEMBER
MILLIÁRDOS KÖZBESZERZÉST NYERT NEMESI KORMÁNYBIZTOS CÉGE. A Ferroép Zrt. építheti meg a szegedi
Science Parkot a lézerközpont szomszédságában, összesen
1,73 milliárdért. Nemesit – aki 2019-ben Fidesz-támogatással indult a szegedi polgármester-választáson, de alulmaradt
Botka Lászlóval szemben – szeptemberben nevezte ki Orbán
Viktor a Dél-Alföld gazdaságfejlesztési kormánybiztosává. Ez
az első jelentős teljesítménye kormánybiztosként.
ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL MENEKÜLT MEG A HAT�TYASI POSTA. A Somogyi-könyvtár fiókjának helyet adó, önkormányzati tulajdonú, Zentai utcai épületben folytatta működését a klebelsbergtelepi posta, miután a korábbi bérelt helyén a
magántulajdonos felbontotta a szerződést a Magyar Postával.

SZEGED AJÁNDÉKA. Több mint kétezer rászoruló család kapott hatezer forintos élelmiszercsomagot az önkormányzattól. A 12 millió forint értékű karácsonyi csomagot civilszervezetek által javasolt nélkülözőknek adták.

ÚJRA MIÉNK A STEFÁNIA, A MÓRA-PARK ÉS A ROOSEVELT TÉR. Összesen 28 ezer négyzetméteren újult meg itt
a zöldterület játszóterekkel, fitneszparkkal, hintákkal és padokkal. A szivárvány összes színében pompázik és népszerű
klasszikusokat játszik Szeged új szökőkútja a Móra-múzeum
előtt. Az új szökőkút a 110 fúvókával, a több tucat színes
lámpával és a zenei háttérrel összehangolva egyedülálló vízijátékot alkot.

megelőzve) második helyezést ért el a rakpart nyári lezárásával és az ott rendezett programokkal.
ÚJABB TIZENHÁROM BÉRLAKÁS TALÁLT GAZDÁRA. Folytatódik az országban egyedülálló szociálisbérlakás-program,
amelyet az önkormányzat 2015-ben hirdetett meg. A város
öt év alatt 750 lakást újított fel és adott bérbe szociálisan rászoruló családoknak.
ÚJJÁSZÜLETETT A SIHA KÖZI BÖLCSŐDE RÓKUSON. Négy
év alatt ez már a hatodik intézmény, amely kívül-belül megújult.
A KORMÁNY KIFOSZTJA AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT. Botka
László szegedi polgármester is aláírta azt a közös nyilatkozatot,
melyben 36 településvezető együtt tiltakozik a kormány döntése ellen, aminek értelmében az iparűzési adót megfelezik, ezzel lehetetlen helyzetbe hozva az önkormányzatokat. Azt írták:
„A magyar miniszterelnök a bajba jutottak megsegítése helyett
kivégzi a magyar önkormányzatokat. Az iparűzési adó megfelezésének semmi köze a gazdasági válság kezeléséhez, annak
csakis a Fidesz hatalmi politikájához van köze. Ebből a bevételből az önkormányzatok szerte az országban a mindenkinek
járó közszolgáltatásokat biztosítják, a helyi tömegközlekedést,
a szemétszállítást, az utak karbantartását, a közvilágítást, a
zöldfelületek kezelését; ebből fizetnek szociális támogatásokat,
finanszíroznak színházakat, kulturális és sporttevékenységet.
E feladatok ellátása a miniszterelnök döntése miatt veszélybe
került.”
82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT FARKAS
LÁSZLÓ ÜGYVÉD, A KDNP ALAPÍTÓ TAGJA.
Közéleti tevékenysége a rendszerváltás idején kezdődött: köztársasági megbízottként és
négy cikluson keresztül szegedi önkormányzati képviselőként segítette a térség és a város fejlődését.

AZ IDEI KÖZÖS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS IS ELMARADT. A városházi koszorún Botka László polgármester,
Szécsényi Rózsa alpolgármester, Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Katona Márta, Szeged város díszpolgára gyújtotta meg a gyertyákat.

ELHUNYT KÓNYA GÁBOR. A Magyar Szocialista Párt alapító tagja, a párt városi
szervezetének elnökségi tagja, később alelnöke volt. 1994-től volt önkormányzati
képviselő, 2002-től 2014-ig képviselte az
Északi városrészt, Gedót és Fodor-kertet. 73 éves volt.

MÁSODIK HELYEZETT LETT SZEGED AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT VERSENYÉBEN. Városunk kilencszáz pályázó
közül került be a nemzetközi verseny ötös döntőjébe, ahol
2020 legjobb, legszerethetőbb európai kezdeményezéseit mutatták be. Végül Köln mögött (Madridot és Helsinkit is

FÖLDRENGÉS. Szegeden is érezni lehetett azt a földrengést, amely Horvátországban 6,5-es erősséggel súlyos károkat okozott.
Összeállította: Dombai Tünde
Fotók: Szabó Luca, Iványi Aurél
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STRAŇOVSKÝ MARAD. A
MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata 2021. június 30-ig
meghosszabbította
Martin
Straňovský szerződését. A szlovák balszélső tavaly szeptemberben jött a klubhoz, akkor
december végéig írt alá, ezt toldották most meg fél évvel.
– Már amikor Szegedre érkeztem, elmondtam, hogy hatalmas lehetőséget kaptam
az élettől, Európa egyik legjobb csapata hívott, hogy segítsek. Nagyszerű helyre, kiváló közösségbe kerültem, így
örömmel írtam alá a szezon
végéig szóló szerződésemet –
nyilatkozta Straňovský.
ÖSZTÖNDÍJAS SZEGEDIEK. Az NKM Szeged VE kajakos és kenus tehetségei közül hárman nyerték el a Kolonics Alapítvány ösztöndíját:
2021 első félévében Csorba
Zsófia, Csanki Márk és Molnár Csanád is a támogatott
versenyzők között lesz. A klubból heten pályáztak, az alapítvány mindenkit meglepett egy
ajándékkönyvvel.
ÉVZÁRÁSKÉNT ÉREMESŐ.
A tavalyi év zárásaként több
versenyen is eredményesen
szerepeltek a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázói. A Dunakeszin rendezett VSD Magyarság-kupán a
felnőttek között egyéniben Pápai Balázs második, Pápai Bálint és Kereszti Zoltán harmadik lett, a párosoknál a Pápai
testvérpár bronzot szerzett. A
ceglédi HelpR-kupán a B kategóriában férfi egyesben Kereszti második, Könczöl Ádám
harmadik helyen zárt, párosban az ezüstöt szerezték meg.
Az U13-as és U19-es korosztály számára A kategóriás viadalt rendeztek Cegléden, ez
a Living Sport-kupa nevet kapta. A 13 évesek között Pápai
Luca ezüst, a 19 év alattiak
mezőnyében pedig Könczöl
aranyérmet szerzett.
SZABÓ KAPTA A SOÓS-DÍJAT. Az ifjúsági válogatott Szabó Gábor kapta 2020-ban a
Soós István-díjat. A szegedi
evezés egyik ikonikus alakjáról elnevezett elismerést
az NKM Szeged VE masters
evezősei alapították. A szeptemberi, belgrádi ifjúsági Európa-bajnokságon ötödik helyezett tehetségnek, aki Dani
Zsolt tanítványa, az ismert
okok miatt szűk körben Török
Olga és Csonka Csaba adta át
az elismerést, valamint a felajánlott pénzjutalmat.
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Nem volt náluk jobb 2020-ban
Nagy Rita kick-boxban, Sárosi Laura tollaslabdában, Jászapáti Petra rövidpályás gyorskorcsolyában kapott elismerést

Nem volt náluk jobb 2020-ban: Nagy Rita, Sárosi Laura és Jászapáti Petra. Fotók: Combat „D” SC, Badminton Europe, MOKSZ
A Magyar Távirati Iroda sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben
eldöntik, kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 57 sportág szövetsége válaszolt a megkeresésre, és a díjazottak
közé három szegedi sportoló is bekerült.

K

ick-boxban a nők között Nagy Rita, a Combat „D” SC sportolója először kapta meg az elismerést, és a szegedi klub
is először mondhatja el magáról, hogy egy versenyzője
ilyen rangos kitüntetést érdemelt ki a Magyar Kick-box
Szövetségtől.
– Meglepődtem, először

elhinni sem akartam, amikor
hallottam a díjról. Két versenyünk volt az évben, mindkettő Európa-kupa, ezek alapján
rangsorolt minket a szövetség; nekem mindkettő jól sikerült. A járványhelyzetben,
otthon, egyedül készülve
nehéz volt fenntartani idén
a motivációt, ez az elismerés
azonban tökéletes erre a cél-

ra is – mondta a Szeged TVnek a 22 éves Nagy Rita.
A tollaslabdázóknál rutinos díjazottnak számít a 28
esztendős Sárosi Laura, aki
hetedszer lett az év legjobbja, ám először érdemelte
ki az elismerést a Goodwill
Pharma Tisza Tollas SE színeiben. Sárosi számára izgalmasan telt az év vége, ugyanis a magyar csapat tagjaként
részt vehetett a válogatottak
Eb-selejtezőjén. Bár a kvalifikáció nem sikerült, az egyéni
meccsét megnyerő Sárosi
számára értékes volt a játék-

lehetőség a 2021-es tokiói
olimpia felé vezető úton.
– Ez lebeg a szemem
előtt, az Eb-selejtező pedig
jól szolgálta a felkészülést;
ráadásul láthattam, hol tartanak a többiek. Érdekes volt
a buborékban megrendezett
verseny, ahogyan az is újszerű élményt jelentett, hogy a
maszkot csakis a játék idejére vehettük le, a felvonulásnál még rajtunk volt, a meccs
végén pedig azonnal vissza
kellett vennünk. Ezekhez a
körülményekhez valószínűleg
egy ideig hozzá kell szoknunk

nemzetközi szinten – fogalmazott Sárosi. A sportoló számára márciusban folytatódik
a kvalifikációs időszak, amely
május közepén zárul.
Rövidpályás gyorskorcsolyában az ország első számú versenyzője, a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület klas�szisa, Jászapáti Petra sikere
borítékolható volt. Az olimpiai
negyedik és hatodik, Európa-bajnoki és világbajnoki
ezüstérmes, világkupagyőztes sportoló 2016 óta sorozatban ötödik alkalommal
érdemelte ki az elismerést.

Nagybetűs csapat lett belőlük Vb-re készülnek
Varga Tamás értékelte a Szeged SZTE remek őszét
A Szeged SZTE OB I-es női
vízilabdacsapata
csodás
őszt zárt: négy győzelmet
ért el közvetlen riválisok
ellen, így az ötödik helyen
telel az élvonalban. A vezetőedző, Varga Tamás nem
fukarkodott a dicséretekkel az értékelésnél.
– Volt ennek előjele, hiszen
tavasszal is remek formába
kezdtünk lendülni, így a lehető legrosszabb pillanatban jött a járvány, mivel nem
tudtunk kiteljesedni. Most
viszont nem akadályozott
minket semmi, megmutathattuk, hogy milyen erősek
vagyunk. Ráadásul a nyári
igazolásokkal komoly lépést
tettünk előre, az új játékosok
pedig könnyedén beilleszkedtek – mondta a klub honlapjának Varga Tamás.
A szakember kiemelte: a
saját nevelésű tehetségek is
sokat fejlődtek, önbizalmat

Csodás ősze volt Varga Tamásnak és a lányoknak. Fotó:
sznve.hu
szereztek, mint például Kucsera Lili vagy a rendszeresen kezdő Botka Zsófia.
– Szakmailag és emberileg is fantasztikus közösség
alakult ki, amelyet a csapatkapitány, Ráski Lilla remekül
összefog. Annyi a titkunk,
hogy nagybetűs csapat lett
a keretből. A szegedi lányok
motiváltak, sikerre éhesek,
szeretik egymást, övék a jövő.
Az elmúlt évek munkájának

gyümölcse beérni látszik, ez
pedig nemcsak az eredményeken és a mutatott játékon
látható, hanem a klub presztízsén is, hiszen egyre több
visszajelzés mutatja: vonzóvá
vált a Szegedi Női Vízilabda
Egyesülethez csatlakozni –
hangsúlyozta Varga.
A Szeged SZTE OB I-es
kerete a téli pihenő után már
újra edz, a bajnokság pedig
februárban folytatódik.

Négy szegedi a magyar válogatottban

A

MOL-Pick Szegedből
négy játékos, Mikler
Roland, Bánhidi Bence, Bodó Richárd és Rosta
Miklós került be a magyar
férfikézilabda-válogatott szűkített, 21 fős keretébe a világbajnokság előtt. A torna rajtjára 16 játékos nevezhető, a vb
során öt cserére van lehetőség. Gulyás István szövetségi
kapitány csapata január 13án utazik az esemény helyszínére; a 32 csapatos tornának január 13. és 31. között
Egyiptom ad otthont. A magyar csapat a gízai A csoportban január 15-én a Zöld-foki
Köztársaság, 17-én Uruguay,
19-én pedig Németország válogatottjával találkozik. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, ahol
négy darab hatos csoportban
játszanak tovább a résztvevők. A középdöntős csoportok első két-két helyezettje
jut a negyeddöntőbe. A finálét 31-én rendezik, Kairóban.

A válogatott kerete,
kapusok: Borbély Ádám
(Veszprémi KKFT), Mikler
Roland (MOL-Pick Szeged),
Székely Márton (Telekom
Veszprém),
jobbszélsők:
Hornyák Péter (Tatabánya),
Pedro Rodríguez (Balatonfüred), jobbátlövők: Ancsin
Gábor (Tatabánya), Balogh
Zsolt (Tatabánya), Máthé
Dominik (Elverum, norvég),
irányítók: Győri Mátyás
(Tatabánya), Hanusz Egon
(Csurgó), Lékai Máté (Telekom Veszprém), Nagy Bence
(FTC), beállók: Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Rosta
Miklós (MOL-Pick Szeged),
Sipos Adrián (Tatabánya),
Topic Petar (Balatonfüred),
balátlövők: Bodó Richárd
(MOL-Pick Szeged), Ligetvári
Patrik (Telekom Veszprém),
Szita Zoltán (Wisła Płock,
lengyel), balszélsők: Bóka
Bendegúz
(Balatonfüred),
Sunajko Stefán (Tatabánya).

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK december 11-én: Baranyi József és Palócz Loretta Rebecca, Márkus Gábor és Rapcsányi Nikolett; december 12-én: Ujvári Antal
és Dorogin Viktória Erika, Ábrahám Milán
és Budai Elizabeth, Vretyák Attila és Sárvári Georgina, Gyuris Antal és Kovács Hajnalka Csilla, Takács Péter József és Szabó Edit,
Torma Ottó és Tóth Nóra, Eperjesi Attila és
Kazi Nikolett, Keleti Márton György és Bodnár Rea, Varga Zsolt és Hajdú Orsolya Anna.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Fekete Szabolcs
Attilának és Vincze Tündének 2020. 12. 09én Botond, Horváth Szabolcsnak és Farkas

Képviselői fogadóóra
JANUÁR 13., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 –18.00
(A jelzett időponton belül elérhető a 30/4597777 telefonszámon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A
jelzett időponton belül elérhető a 30/963-
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
éjszakai fagyok
Január 9. Január 10. Január 11. Január 12. Január 13. Január 14. Január 15.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Tímea Renátának 2020. 12. 13-án Erik Milán, Gémes Balázsnak és Barna Renátának
2020. 12. 13-án Dorka nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
JANUÁR 14., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 – 17.30 (A Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltsége.)
JANUÁR 16., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a 30/510-1774 telefonszámon.)

Gyengén
felhős
4/–5

Havazás
2/–3

Erősen
felhős
2/–3

Marcell,
Juliánusz

Melánia,
Vilmos

Ágota,
Honorka

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

Közepesen Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
3/–4
3/–3
4/–2
Ernő,
Tatjána

Vera,
Veronika

Bódog,
Félix

Erősen
felhős
4/–2
Loránd,
Lóránt

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

Szeretne egy ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 13. 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: Fischhof
Ágota Szeged első szakképzett női könyvtárosa. A nyertes: Rádainé Enying Éva. Gratulálunk!

8

Színes

2021. január 9., szombat

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Fontos, hogy azokat az
érzelmeket, amelyeket
eddig igyekezett magában
elfojtani, végre szabadjára
engedje. Ily módon sokkal
boldogabbá teheti önmagát –
és persze másokat is.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Ha valamivel elégedetlen
az életében, most alkalma
nyílik arra, hogy változtasson
rajta. Éljen bátran a kínálkozó
lehetőségekkel. Valaki azonban
megpróbálhatja önt anyagilag
kihasználni – legyen tehát
résen!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Vasárnap végezzen olyan
tevékenységeket, amelyekre eddig nem volt
ideje. A hét közepétől feladatai végrehajtásában számítson többet munkatársai segítségére!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
A munkába fektetett energiája most megtérülhet.
Ennek örömére menjen el
pár nap szabadságra, és ünnepeljék meg a sikert a barátaival
vagy a párjával.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Akadhat némi
nehézség a munkájával
kapcsolatban, ám ön
simán megoldja ezt. Fontos,
hogy közben ne adja föl
önmagát – ne engedje magát
rábeszélni semmire, amivel
nem ért egyet! Partnere nagy
segítségére lesz ebben.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Magánéletében nagyon pozitív változások
várhatók a most következő héten – ez pedig igen
jó hatással lehet munkahelyi
kapcsolataira is, ahol most
zökkenőmentesen megoldhatja
esetleges problémáit.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Amennyiben fontos tárgyalása lesz, bátran álljon elő az ötleteivel – így könnyebben keresztülviheti akaratát. Fordítson
jóval több időt és energiát a
magánéletére, akár egyéb
elfoglaltságai rovására is!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Kedvező eseményekkel indul a következő
néhány nap, s ez sok erőt
ad önnek. Erre szüksége is lesz,
mert a hét vége felé akadhat
pár olyan problémája, amellyel
meg kell küzdenie – barátai
segítségével ez sikerül is!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ha úgy érzi, az
élet felgyorsult ön körül,
lassítsa le! Így több ideje
maradhat az apró részletek
megfontolt végiggondolására.
Magánéleti problémái megoldása csak hosszú távon várható, legyen tehát türelemmel!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Sokszor érezheti majd
úgy, hogy akik kritizálják
a viselkedését, rosszat
akarnak önnek – pedig elképzelhető, hogy épp a személye
iránti megbecsülésük vezérli
őket. Hallgasson rájuk, főleg
magánéleti kérdésekben!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) Fejezze be minél
előbb a határidős feladatokat, különösen azokat,
amelyekhez egyáltalán nincs
kedve. Így az újabb szakmai kihívások nem fognak álmatlan éjszakákat okozni. Párjával több időt töltsenek együtt!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Súlyos problémái származhatnak abból, ha
nem akarja megfontolni
mások érveit. Legyen tehát
sokkal nyitottabb, még ha ez
néha igencsak nehezére esik
is – különösen a magánélet
területén.

Szeged régen

RÉGI SZEGEDI TELEK EMLÉKÉT IDÉZVE KÍVÁNUNK BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 2020-ban mindössze egy
centiméter volt a maximális hóvastagság Szegeden. Ilyen, hogy adott naptári évben a legnagyobb hóvastagság egy centiméteres vagy az alatti legyen, utoljára 85 éve, azaz 1936-ban fordult elő városunkban – írta Tóth Béla, a dél-alföldi időjárás-kedvelők közösségi oldalának adminisztrátora
a Szeretlek, Szeged! Facebook-csoportban. A szegedi mérések 1901 óta íródó történetében is csak 1936-ban és 2020-ban fordult el, hogy az éves
maximális hóvastagság nem haladta meg az egy centimétert. Fotó: Szegedi emlékkereső/Pásztor Gábor

Hét hosszú hétvége 2021-ben
2021-ben egy munkanap-áthelyezés lesz a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló minisztériumi rendelet szerint: 2021. december 11-én, szombaton kell ledolgozni
a december 24-i munkanapot, így a
szenteste napja a idén is pihenőnap
lesz, a karácsonyi ünneplésre több
idő áll majd rendelkezésre.
Idén csak egy négynapos hosszú
hétvégével számolhatunk, az a húsvéti ünnepekhez kötődik.
Több ünnepnap hétvégére esik,
így ezek nem jelentenek plusz pihenőnapot. Május 1-je, a munka
ünnepe és október 23-a, az 56-os
forradalom évfordulója szombatra,
december 25-e és 26-a, azaz ka-

rácsony szombatra és vasárnapra,
2022. január 1-je, újév napja szintén
szombatra esik majd.
2021-ben összesen hét hosszú
hétvégét köszönhetünk majd az ünnepnapoknak: hat háromnaposat és
egy négynaposat.
Az első rögtön szilveszter után
volt, az új év első hétvégéje. A következő hosszú hétvége március 15éhez kapcsolódóan lesz, ami hétfőre
esik. Aztán jön a húsvét: április 2-án
lesz nagypéntek, április 5-én húsvéthétfő. Pünkösdhétfőt május 24én ünnepelhetjük, az államalapítás
ünnepe, augusztus 20-a péntekre,
november 1., mindenszentek napja
pedig hétfőre esik majd.

Mesebeli erdő
a Fő fasori óvoda kerítésén

P

ár hete egy erdei jelenet díszíti
a Fő fasori óvoda kerítését Újszegeden. A négy mesebeli állatfigura – Katica, Bölcs Bagoly, Sün
Balázs és Mirr-Murr – az óvoda négy
csoportját jelképezi. Az óvoda bejárata melletti kerítést korábban graffitisek nem túl ízléses munkái „díszítették”. Ezért az itt dolgozó óvónők
úgy gondolták, megszépítik környe-

zetüket, így kapott a bejárat melletti
kerítés a gyermekintézményhez illő
külsőt. Szülői segítséggel előbb levakolták a kerítést, előkészítették a
falfelület, majd a Muralpaint falfestő
csapat két tagja, Vinkó Leó és Marton Ákos mesebeli freskót varázsolt
a harminc négyzetméternyi felületre. Az alkotás hamar a gyerekek kedvence lett.

