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Tramtrain
A 37 méter hos�szú, 71 tonnás
járművet kamionokkal szállítják kocsinként
Valenciából
Szentesre.

Új
Pick-üzem
épül

E

ljött az ideje egy új
Pick-üzem
megépítésének – nyilatkozta Csányi Attila, a Bonafarm
Csoport vezérigazgatója.
– Mi a szakmaiságban,
a fejlesztésben hiszünk,
és azokba a termékpályákba fektetünk be, ahol úgy
gondoljuk, hogy lehet és
van értelme fejleszteni –
hangsúlyozta Csányi Attila
a portfolio.hu portálnak. A
vezérigazgató arról is beszélt, hogy a kelet-közép-európai régió meghatározó
élelmiszer-termelő cégének
egyszerre kell a saját infrastruktúráját megújítania, a
működési struktúráját javítania, és közben napi szinten
helytállnia az erős piaci versenyben.
A Bonafarm Csoport –
amelynek a Pick Szeged Zrt.
és a Sole-Mizo Zrt. is a tagja
– és stratégiai partnerei is
jelentős fejlesztéseket terveznek 2021-ben. Mintegy
60 milliárd forintos beruházással létrejön a Pick új szalámigyára Szegeden.
Bővebben a 3. oldalon

5.

7.

Fenyőjárat
Február 5-ig
gyűjtik a kidobott karácsonyfákat, amiket mulcsként
hasznosítanak
a parkokban.

Az év önkéntese
Hevesi Zoltán
szegedi péktől
már többen
megkérdezték:
normális, hogy
ingyen dolgozik?

10.

Bejelentések
futószalagon
Noha most nincsenek mérkőzések, mégis izgalmas a MOL-Pick
Szeged 2021-es
éve.

Karácsony Gergely: Ha valaki zöld és szociális
országról beszél, nézze meg Szegedet

Botka László, Szeged polgármestere hivatalában egyeztetett Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével. Fotó: Iványi Aurél

H

a valaki zöld és szociális Magyarországról
beszél, akkor nézze meg, hogy milyen Szeged. Látni fogja, mi az a jövőkép, amit az
ellenzéki pártokból majdan alakuló új kormány
egész Magyarországnak kínál – mondta a Rá-

dió 88 kérdésére Szegeden Karácsony Gergely.
Budapest főpolgármestere a múlt héten Botka
László polgármester vendége volt, akivel a zöld
fejlesztésekről is tárgyaltak. Botka László a múlt
héten megbeszélést folytatott hivatalában Már-

Felújítják
a Sóházat

SZ

A Sóház főépületének homlokzatait meghagyják, a melléképítményeket pedig
visszabontják, helyükön zöldterületeket, játszóteret, parkolókat alakítanak ki.
Fotó: Szabó Luca

eged városát kiváltságos helyzetbe hozta évszázadokkal ezelőtt a
só, melyet raktározni kellett. Még ma
is áll az egyik ilyen elosztóközpont a
Felső Tisza-parton. Az egyedi védettséget élvező ikonikus épületet, a Sóházat most újíttatja fel a tulajdonos
REGIO Játékkereskedelmi Kft. a műemléki jelleg megtartása mellett. A
szegedi Tér és Forma Építész Iroda
tervei alapján tavaly év végén kezdődtek el a rekonstrukciós munkálatok. A
Sóházról szóló cikksorozatunk első részében a sókereskedelem szegedi jelentőségéről olvashatnak.
Írásunk a 6. oldalon

ki-Zay Péterrel is. Hódmezővásárhely polgármesterével a Fidesz önkormányzatokat sújtó lépéseiről, valamint a két város közös terveiről egyeztetett.
Interjúnk Karácsony Gergellyel a 2. oldalon

Maradtak a korlátozások

F

ebruár 1-jéig meghos�szabbították a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket. Maradt a kijárási
és a gyülekezési tilalom, az
üzletek korábbi zárása és a
középiskolások digitális tanrendje.
Orbán Viktor miniszterelnök többek között azzal
indokolta a hosszabbítást,
hogy még csak 80 ezer
ember oltására elegendő
vakcina érkezett hazánkba,
és véleménye szerint ez nagyon kevés. A novemberben
kihirdetett korlátozások idő-

tartamát már másodszorra
hosszabbították meg, először decemberben január
11-éig, most pedig február
1-jéig.
A kormányfő arról is beszélt, nem lehet csak a nyugati oltóanyagokra támaszkodni, mert akkor szerinte
sokáig fenn kellene tartani
a korlátozásokat. „Ha találunk máshol – Izrael, Kína,
Oroszország – olyan minőségű vakcinát, amely kipróbált, biztonságos és bevált,
akkor fel tudjuk gyorsítani
a folyamatot” – tette hozzá.
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Karácsony Gergely: A kormány nem velem
vagy Botka Lászlóval húz ujjat
Budapest főpolgármestere azt mondja, nem vele vagy Botka Lászlóval, vagy a többi ellenzéki polgármesterrel húz
ujjat a kormány a meghozott intézkedéseivel, hanem két
és fél millió emberrel, akik ilyen településeken élnek. Ráadásul a kormányzati elvonások a fideszes önkormányzatokat is sújtják, a fideszes szavazóknak is rossz. Szegedi
látogatásán Karácsony Gergely arról is egyeztetett Botka
Lászlóval, hogy a kormány és az önkormányzati szövetségek közös találkozóján azt fogja képviselni minden önkormányzat érdekében, hogy a kormány az iparűzési adó
elvétele után településnagyságtól, polgármesteri pártállástól függetlenül kompenzáljon. A Szeged Televízió és a
Szeged.hu interjúja.
– Amikor első beszédét
elmondta a főpolgármester-választás után, akkor
zöld és szabad Budapestről beszélt. Kezdjük a zöld
programmal! Botka Lászlóval megnézett egy visszasajtoló kutat, amely egyike
a szegedi zöld beruházásoknak. Milyen környezetvédelmi
tapasztalatokat
cseréltek még ezen kívül?
– Érdeklődéssel és odafigyeléssel követem, mi
történik Szegeden, mert a
legnagyobb magyarországi
önkormányzatnak is sokaktól van tanulnivalója. Botka
László munkája nagyon sok
inspirációt ad Budapesten
is. Ez a szegedi beruházás,
amit megnéztem, Magyarországnak, ahol számottevő a
geotermikus energiavagyon,
egy nagyon fontos fejlesztési
lehetőség. Bár Budapestnek
mások a geológiai adottságai, ott is jelentős geotermikus vagyon van. Tervezzük,
hogy a budapesti távhőszolgáltatásban nagyobb mértékben használjuk ezt a

megújuló energiaforrást. A
szegedi tapasztalatok fontosak lesznek. De tudok a
többi zöld beruházásukról,
ismerem a közösségi közlekedésük rendszerét is, azt,
hogy a kerékpáros közlekedésben is úttörő a város.
Ezenkívül arról is beszéltünk
Botka Lászlóval, hogyan reagáljanak a városok a helyi
iparűzési adóval kapcsolatos kormányzati döntésekre.
– Lehet ezekre egyáltalán reagálni, amikor reggelente tudják meg a Magyar
Közlönyből, hogy éppen mivel sanyargatják az önkormányzatokat?
– Valóban egy ideje úgy
éljük a mindennapjainkat,
hogy megnézzük, van-e friss
Magyar Közlöny, és ha igen,
abban nekünk mi a rossz.
Lesz egy egyeztetés az önkormányzati szövetségekkel
a Belügyminisztériumban.
Én úgy is, mint a Budapesti
Önkormányzati Szövetség
társelnöke, és úgy is, mint
a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének egyik vezető-

Botka László Márki-Zay Péterrel is tárgyalt

„Szeged és Hódmezővásárhely természetes szövetségesei egymásnak. Szeged a legnagyobb, Vásárhely
a második legnagyobb város a megyénkben, közös
felelősségünk, hogy megvédjük polgárainkat az Orbán-kormány büntető politikájától. A mai napon megbeszélést folytattam Márki-Zay Péterrel, a Fidesz önkormányzatokat sújtó lépéseiről és közös terveinkről
egyeztettünk. Tovább erősítjük együttműködésünket!”
– írta január 7-én Botka László polgármester a Facebook-oldalán.

je azt az álláspontot fogom
képviselni – erről is beszéltünk Botka Lászlóval –, hogy
az iparűzési adó elvétele
miatti kompenzáció legyen
teljes és automatikus. Azt
láttuk, hogy karácsonyi ajándékként a fideszes települések kaptak kompenzációt,
az, hogy a számítások szerint az ellenzéki önkormányzatokat hétszer nagyobb
mértékben érintik az elvonások, mint a kormánypártiakat, ezzel nem tudunk, és
nem is akarunk együtt élni.
Épp ezért fogom ott is mondani – ha már a kormány
meghozta ezt a szerintünk
rossz döntést az iparűzési
adó elvételéről, hiszen a vállalkozásoknak nem segít, az
önkormányzatokat meg nagyon nehéz helyzetbe hozza
–, hogy településnagyságtól,
polgármesteri pártállástól
függetlenül kompenzáljon a
kormány. Az a politika, hogy
a „jó király” osztogat kegyeket azoknak, akik befogják a
szájukat, az az önkormányzatiság lényegével teljesen
ellentétes. Nekünk egy igazi
politikai erőnk van: azoknak a polgároknak az ereje,
akiket képviselünk. Ennek
a politikának egyébként a
kormánypárti
települések
is a kárvallottjai. Az önkormányzatiságnak az a lényege, hogy vannak az önkormányzatnak saját bevételei
is. A kormány nem velem
vagy Botka Lászlóval húz ujjat, hanem két és fél millió
magyar emberrel, akik erre
nagyon erősen fognak emlékezni, amikor elmennek
majd szavazni 2022-ben. A
kormány helyében nagyon
félnék ettől a két és fél millió
embertől.
– Ha már korábban említette a kerékpáros közlekedést: évek óta zajlanak
Szegeden a szisztematikus
fejlesztések,
kerékpárutak épülnek, újulnak meg,
nagyon nagy a kerékpárt
használók aránya. Mit hasznosíthat Budapest a szegedi kerékpáros megoldásokból?
– A kerékpáros közlekedés arányának növelése
összvárosi cél, nem csak
a kerékpárosokról szól. Hiszen egy biciklivel több, egy
autóval kevesebb – és min-

Karácsony Gergely: 2022-ig valahogy ki kell húznunk.
Nem lesz könnyű. Fotó: Iványi Aurél
denki kevesebb autót szeretne a városban. A szegedi
kerékpáros megoldásoknak
a komplexitás a lényege. A
közlekedés egyes szereplőit nem lehet önmagukban
előnyben részesíteni vagy
hátrányos helyzetbe hozni.
Szeged abban jár elöl jó példával, hogy úgy hangol finoman össze mindent, hogy a
város élhetőségét növeli.
– Az ellenzéki városvezetők szövetségre léptek
a választás után, hogy segítsék egymást. A járvány
alatt a budapestiek és a
szegediek is azt tapasztalják, nem éppen segítőkész
a kormány.
– Azt gondolom, minden
polgármesternek az az egyik
legfontosabb erkölcsi alapállása, hogy a mindenkori
kormányt partnerként kezeli
azért, hogy a települését fejlessze. Nincs ma Magyarországon olyan, bármilyen pártállású településvezető, aki
ne keresné a partnerséget.
A partnerséghez azonban
mindig két szereplő kell. A jelenlegi kormány nem tekinti
partnernek az önkormányzatokat, főleg nem azokat,
amelyeket saját polgárai bölcsessége miatt ellenzéki polgármester vezet. Szerintem
a fideszes és az ellenzéki

szavazó ugyanúgy szeretne
felszállni a villamosra, szeretné, ha jó minőségű ivóvíz
folyna a csapból – ennek és
az ehhez hasonló kérdéseknek nem kellene politikai
kérdéseknek lenniük. De
sajnos azzá váltak. És bár
több mint két és fél millió
ember él olyan településen,
amelynek a vezetője nem
kormánypárti, úgy tűnik, a
kormány ezeket az állampolgárokat másodrendűként
kezeli. Ne felejtsük el, hogy
az a pénz, ami hiányzik a
szegedi
költségvetésből
azért, mert a kormányzati
megszorítások miatt nem
folyik be az iparűzési adó
vagy nincsenek parkolási
bevételek, ezt a pénzt nem
a polgármester viszi haza,
ez a pénz nem a politikusoké, ez a pénz azokból a közszolgáltatásokból hiányzik,
amiket a szegediek joggal
várnak el napi szinten. Nem
az a kérdés, hogyan veszünk
ezekből vissza, hanem hogy
hogyan tesszük ezeket jobbá. Márpedig pénz nélkül
ezt nehéz megcsinálni. Egy
rövid időszakot, amikor a
járvány miatt visszaesik az
önkormányzat bevétele, azt
túl tudja élni egy település.
De az, hogy egyszerre kell a
járvánnyal, annak gazdasági

hatásaival és a kormányzati
megszorításokkal szembenéznünk, az a jóból is sok
lenne, ebből a rosszból meg
még inkább.
– Vannak erre rövid távú
válaszlépéseik az önkormányzatoknak? Vagy ez
lesz a 2022-es választásokig: megszorítások, sanyargatás?
– Az biztos, hogy Magyarországnak olyan kormányt
kívánok az országgyűlési
választások után, amely az
önkormányzatokat partnerként kezeli, és nem ellenfélként. Addig persze valahogy
ki kell húznunk. Nem lesz
könnyű. Fontos tudni, hogy
az önkormányzatoknak sokkal kisebb a mozgásterük,
mint a kormánynak. A kormány megteheti, meg is tette, hogy eladósodjon. Elképesztő mértékben adósodik
el a magyar állam. Ezt nem
feltétlenül akarom kritizálni.
Hitelből próbálják meg felpörgetni a gazdaságot. Ezt
csinálja az Európai Unió is,
amikor kötvényeket, illetve
a magyar állam is, amikor
állampapírokat bocsát ki. Az
önkormányzat ilyet nem tud
megtenni, mert ehhez kormányzati engedély kell, amit
– természetesen – nem kap
meg. Az állam meg tudja azt
tenni, hogy mondjuk emeli
az autópályadíjakat. Nekünk
megtiltja a díjemeléseket.
Nem mintha feltétlenül ezt
szeretnénk, de mondjuk az,
hogy egy önkormányzat az
infláció mértékében felemeli például a helyi menetjegy
árát, az azért nem ördögtől
való dolog. Ezt megtiltották
nekünk. Most az a hozzáállás, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a
kisökörnek. Ez önmagában
felháborító. Az önkormányzatok ugyanis szövetségesei
a kormánynak függetlenül
az összes politikai vitától.
Minket, polgármestereket
azért választottak meg, hogy
Szegedet, Budapestet – a
településeket képviseljük. A
magyar kormányt meg azért,
hogy minden magyart képviseljen. Ezzel az alapvető erkölcsi és politikai elvárással
megy szembe a kormány.
Rácz Csaba–
Garai Szakács László
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Csányi Attila: Eljött az ideje
egy új Pick-üzem megépítésének

3

Vélemény

Szemléletünk
oltópontjai

E

A termékeiről világhírű Pick Szalámigyár üzemépületei a Tisza-parton. Azt tervezik, hogy a Maros utcai gyárat átköltöztetik majd az új helyre, az 5-ös út mellé. Fotó: MTI/Jászai Csaba
Hatvanmilliárd forintból épülhet meg a Pick új szalámigyára Szegeden. Csányi Attila, a Bonafarm Csoport – amelynek a Pick Szeged Zrt. is tagja – vezérigazgatója elmondta: a fejlődés érdekében muszáj behozni a lemaradásokat,
akkor is, ha a befektetés megtérülése csak hosszabb időtávon realizálható.

CS

ányi Attila, a Bonafarm Csoport
vezérigazgatója év végén a portfolio.hu portálnak nyilatkozva elmondta:
maga a méret sosem volt cél,
sem árbevételben, sem létszámban, sem önmagában a
befektetett tőkében.
– Mi inkább a szakmaiságban, a fejlesztésben hiszünk, és azokba a termékpályákba fektetünk be, ahol
úgy gondoljuk, hogy lehet
és van értelme fejleszteni –
hangsúlyozta Csányi Attila.
A cégcsoport tagja többek között a Pick Szeged Zrt.
és a Sole-Mizo Zrt. is, stratégiai partnere pedig a Hungerit Zrt.
A vezérigazgató arról
is beszélt, hogy a kelet-közép-európai régió meghatározó élelmiszer-termelő cégének egyszerre kell a saját
infrastruktúráját megújítania, a működési struktúráját javítania, és közben napi
szinten helytállnia az erős piaci versenyben. A Bonafarm

Csoport és stratégiai partnerei is jelentős fejlesztéseket terveznek 2021-ben.
Mintegy 60 milliárd forintos
– zöld- vagy barnamezős –
beruházással létrejön a Pick
új szalámigyára, a stratégiai
partner Hungerit Zrt. pedig
egy modern csirkevágóhidat
kíván építeni.
– Az egész élelmiszeripar nehézsége, hogy bizonyos beruházások generációk óta elmaradtak, és ha
valaki hosszú távon szeretne fejleszteni, akkor lépnie
kell. Számunkra is eljött
az ideje egy új Pick-üzem
megépítésének – mondta
a cégvezető, hozzátéve, a
lemaradásokat a fejlődés
érdekében muszáj behozni,
akkor is, ha a befektetés
megtérülése csak hosszabb
időtávon realizálható. A
cégcsoporthoz tartozó Pick
Szeged Zrt. részt vett az
MNB Növekedési Kötvényprogramjában,
amelynek
keretében a társaság 26,99
milliárd forint külső forrást

vont be, melyet az üzem rendkívül intenzív a verseny,
fejlesztésére terveznek fel- mivel a húsipar Európában a
használni.
legfregmentáltabb iparágak
Csányi Attila elmondta, közé tartozik. Jelenleg 26 ora déli országba exszágokban
portálnak
A
húsipar
Európában
a
a földrajzi
szalámit,
a d o t t s á - legfregmentáltabb ipar- a
legnagok miatt ágak közé tartozik. Je- gyobb felk e v e s e b b lenleg 26 országba ex- vevőpiac a
a tej, épp portálnak szalámit, a Pick márezért a So- legnagyobb felvevőpiac a kát tradile-Mizo Zrt. Pick márkát tradicionáli- cionálisan
s z á m á r a san ismerő Németország, i s m e r ő
a jövőben valamint a környező or- N é m e t o r is jelentős szágok, mint Szlovákia, szág, valamint a
piacot je- Csehország és Románia.
lenthetnek.
környező
Ami a húskészítménypiacot országok, mint Szlovákia,
érinti, az exportpiacokon Csehország és Románia.

Új üzem az 5-ös útnál
Lapunkban korábban megírtuk, hogy a Pick-gyár 150
éves évfordulójára rendezett ünnepségen Sutka László, a Pick Szeged Zrt. vezérigazgatója elmondta: az új
szegedi gyártóüzem építésével pár esztendőn belül
30 százalékkal tudják növelni a szalámigyártást. A Bonafarm Csoporthoz tartozó élelmiszeripari nagyüzem
korábban Szegeden az ELI és a sztráda között vásárolt százhektáros telket, ahol Közép-Európa legkorszerűbb szárazáru- és feldolgozott húsipari termékgyártó
kapacitását szeretné létrehozni. A 2019-ben rendezett jubileumi ünnepségen az is elhangzott, hogy a
létesítmény több fázisban épül meg, először a szalámiüzem építését kezdik el, ahová a Maros utcai gyárat
tervezik átköltöztetni.

gy tavaly augusztusban elvégzett felmérés szerint a
magyar felnőtt lakosság 60 százaléka úgy nyilatkozott: amennyiben elkészül a koronavírus elleni vakcina, beoltatja magát. Egy most végzett hasonló felmérés szerint mára az embereknek csak 30-40 százaléka kívánja magát beoltatni.
A zuhanás drámai mértékű, és nem világos, mi áll mögötte. Már csak azért sem, mert a magyar társadalom az
elmúlt évtizedekben példás módon vetette alá magát a kötelező oltásoknak. Ez a megállapítás még Nyugat-Európával
összevetve is igaz. A fertőző betegségek megelőzésére és
kezelésére olyan egységes ellátórendszer jött létre a magyar
egészségügyön belül, amit túlzás nélkül lehet világszínvonalúnak nevezni.
Mindez akkor is igaz, ha alapvetően a csecsemők és a
gyerekek kötelező oltását foglalta magában a fertőző betegségek elleni hazai, a vakcinákra épülő védelmi eljárás. Bizonyára a társadalom alapos felvilágosítása és a szocializmus
merev rendeleti rendszere egyszerre eredményezte, hogy a
kötelező oltásokat az érintett korosztályok szinte hiánytalanul megkapták.
Mindezzel párhuzamosan az is igaz, hogy az elmúlt hatvan-hetven évben idehaza a legcsekélyebb mértékben sem
voltak képesek megerősödni az oltásellenes mozgalmak,
ahogyan ez néhány fejlettebb nyugat-európai országban
vagy akár a tengerentúlon megtörtént. Ha ennek a hátterét
kutatjuk, akkor a megértés építőkockái között megtalálhatjuk az egész társadalmunkat átható felvilágosult felfogást,
amely szerint az orvostudomány fejlődése megkérdőjelezhetetlenül az ember egészségmegőrzését szolgálja.
Alapvetőnek, fontosnak, elkerülhetetlennek és életbevágónak tartották az emberek, hogy gyermekeik részesüljenek
a védőoltásokban. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szocializmus évtizedei alatt olyan parancsuralmi rendszerben nőttünk fel és éltünk, amely a hatalommal való szembenállásnak azt a formáját sem tűrte volna el, ami az oltásellenesség
fogalmába sűríthető össze.
Ilyen előzmények után érkeztünk el a rendszerváltáshoz,
ami egyfelől a korábbiakban nem ismert szabadsággal járt
együtt, másfelől mentalitásunkat és vele gondolkodásunkat
és szokásainkat is magunkkal hoztuk a korábbi évtizedekből. Vitathatóvá és sokféleképpen értelmezhetővé vált minden 1990 után, ami a kommunista ideológia letűntével a
gondolkodó emberek számára nagy ajándéknak látszott.
Bizonyos mértékig az is volt. Ám hirtelen nem vethettünk
számot azzal, hogy mindez a butaság, a műveletlenség, az
okkultizmus és a vajákosság előtt is megnyitotta az utat.
A szólás- és a véleményszabadság nevében bárki megkérdőjelezhette a tudomány alapelveit, köztük az orvoslásét
is. Tetszett ez nekünk, vagy sem, ránk köszöntött a gyógyításban (ha ez az) a kuruzslók, a csodadoktorok, a „füvesemberek” kora. Bonyolítja a helyzetet, hogy az alternatív
gyógyászat kétségbevonhatatlan eredményei mellett sarlatánok sokasága kínálja portékáját ezen a piacon. Mindezzel
együtt továbbra is háziorvoshoz járunk, vizsgálatokra a rendelőintézetekbe, a kórházakba és a klinikákra hívnak bennünket.
A hagyományos orvostudomány korántsem véletlenül
szilárdan őrzi évszázadok alatt megszerzett és megőrzött tekintélyét. Még akkor is, ha a társadalom egy része elfordult
tőle, vagy a benne való hit már nem kételymentes.
Amikor arról gondolkozunk, hogy beadassuk-e magunknak a koronavírus elleni védőoltást, vegyük figyelembe, hogy
a mostani vakcinafejlesztés mögötti tudomány számolta
fel a pestist, a kolerát, a himlőt, a kanyarót, a maláriát, az
ebolát és a járványos gyermekbénulást. A Covid–19-et is ez
fogja.
Bod Péter
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Népszerű a Somogyi-könyvtár
online helytörténeti akciója
Hatvannál is többen vettek eddig részt azon a helytörténeti
játékon, amelyet online hirdetett meg a Somogyi-könyvtár. A
résztvevők a város nevezetességeivel és történetével is megismerkedhettek az elmúlt hónapokban. Múlt héten a Dóm téren köszöntötték az egyik nyertest, a játék pedig folytatódik.

L

ehet egy (helyismereti) kérdéssel több? Tarts
velünk Szegeden – virtuálisan! címmel indította el tavasszal a Somogyi-könyvtár
online helyismereti játékát a
Facebookon.
Az elmúlt hónapokban
a játék során kéthetente új
feladvánnyal jelentkeztek,
majd ezekből válogatva egyegy kvízt is összeállítottak a
játékos kedvű olvasóknak
Tudjunk meg együtt többet Szeged történetéről!
címmel.
A kérdéseket december
22-ig helyesen megválaszolók között könyvjutalmakat
sorsoltak ki. A három nyertes
közül az egyik, Szántai Márk
a múlt héten vette át a nyereményét a pandémiás helyzet
miatt a könyvtár Dóm téri főbejárata előtt.

– Nyolc éve élek Szegeden, magyar–történelem szakon végeztem, most pedig az
irodalomtudományi doktori
iskola hallgatója vagyok –
mondta el bemutatkozáskor.
Annak ellenére, hogy nem
itt született, mindig nagy érdeklődést tanúsított a szegedi
helytörténeti témák iránt. A
játékra egyébként barátnője
hívta fel a figyelmét.
– Elsősorban modern és
kortárs magyar irodalommal
foglalkozom, de írok kritikákat
is, és ha csak tehetem, tanítok
is.
Szántai Márk különös
hobbijáról is mesélt: vasúti
jegyeket, bérleteket gyűjt. Ma
már több ezer darabot számlál a gyűjteménye, amelyek
között még a Monarchia idejéből származó vasúti jegy is
található.

Szántai Márk pár napja vette át a nyereményét a Somogyi-könyvtár munkatársaitól.
A nyereményjáték miatt
most viszont nem ez a gyűjteménye, hanem a könyvtára
gyarapodhatott: többek között egy Trianonról szóló tanulmányt, a Szeged folyóirat
több számát és értékes helytörténeti könyveket kapott
ajándékba.
Csizmadia Edit, a gyűjteményi és helyismereti osztály

Megjött Bonifác

könyvtárosa elmondta, a Somogyi az országban az elsők
között hozott létre helyismereti gyűjteményt 1984-ben,
amikor a bibliotéka a Dóm téri
üvegpalotába költözött.
Az értékes különgyűjteményben a Szegeddel kapcsolatos dokumentumokat
– többek között kéziratokat,
sokszorosított kiadványokat,

képeslapokat és plakátokat –
őriznek és gondoznak, de kiemelkedő fotógyűjteménye is
van a helyismereti osztálynak,
amely segít még jobban megismerni a város múltját.
A több tízezer dokumentum digitalizálása jórészt már
megtörtént, így a kutatók,
egyetemi hallgatók és az érdeklődők már otthonról is

Fiatalok és tehetségesek: jutalmazták
Hámori Jankát és Fodor Bálintot
A szegedi Hámori Janka és Fodor Bálint tehetségét is elismerték tavaly év végén a MOL Tehetségtámogató Programjában. Összesen ötvenkilenc pályázót támogatott a
cég.

A
Január elején megszületett
a Szegedi Vadasparkban
Ida és Kelemen újabb csikója. A kis szamár a Bonifác nevet kapta.

M

ár régóta vártak Bonifác érkezésére a
vadaspark gondozói. Bár egy szamár születése nem tekinthető zoológiai
szenzációnak, mégis szívmelengető érzés egy kis csacsit
látni. Bonifác is a szamarakra jellemző hatalmas füllel
született, amely jól látható
még úgy is, hogy a szalma
között összegömbölyödve pi-

hen. A szamarak nagy füle
egyrészről a kifinomult hallás érzékszerve, másrészt
származásának éghajlatáról
árulkodik: a túlhevülés ellen
védi az állatot, mivel nagy
párologtató felület is egyben. Ugyanakkor a házi szamár előnyös tulajdonsága,
hogy nem igényes a takarmányozásra, a betegségekkel és a szélsőséges időjárási körülményekkel szemben
ellenálló, termetéhez képest
nagy a teherbírása, amelyet
gyakran az ember a végletekig kihasznál. Annak ellenére, hogy a szamár jelzővel ki-

fejezetten a butának tartott
embereket szokták illetni,
nem túl kedvesen, alapvetően egy kifejezetten intelligens állatról van szó.
A kis Bonifác egy ideig
még anyjával a Dél-alföldi
Tanya-bemutató istállójában
erősödik, majd rövidesen találkozhat apjával, Kelemennel is külső kifutójukban, a
medvék szomszédságában.
Hogy mikor láthatják az
érdeklődők a kis szamarat, egyelőre nem tudni. A
vadaspark már több mint
két hónapja zárva tart a járványügyi intézkedések miatt.

elérhetik az értékes gyűjteményt.
A szegedi virtuális séta
és játék folytatódik. Tavaly
összesen 25 kérdésre válaszolhattak a játékosok, aki
viszont az idén újabb tíz kérdésre tudja majd a helyes
választ, részt vehet a nyereményjáték következő fordulójában.

z elnyert összeget –
összesen 19 millió forintot – a tehetségek
leginkább hangszervásárlásra, előadásokra és tudományos versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére, vagy egyegy verseny útiköltségeinek
támogatására
fordíthatják
majd, illetve a felkészítő tanár

díját is finanszírozhatják belőle. Szegedről Hámori Janka
matematikai sikereivel, Fodor Bálint pedig klarinéttudásával érdemelte ki a MOL
Tehetségtámogató
Programjának támogatását. Hámori Jankáról legutóbb akkor írtunk, amikor a Cyberspace Mathematical Competitionön ezüstérmet szer-

Hámori Janka és Fodor Bálint. Fotók: Facebook, Iványi Aurél

zett. A rendkívül magas szintű, problémamegoldó versenyt az Egyesült Államok
Matematikai Társulata közösen szervezte a legnagyobb
online matematikaportállal,
az Art of Problem Solvinggal.
Fodor Bálint zenei tudását tavaly ismerte el Szeged
város önkormányzata a Szeged Ifjú Tehetsége díjjal. A
Király-König Péter Zeneiskola növendéke tavaly többek
között első helyezett lett a
Danubia Talent Nemzetközi
Zenei Versenyen.
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Megérkezett Szentesre
a tramtrain prototípusa
Már Szentesen van az első tramtrain szerelvény. A gyártó
Stadler Rail Valencia S.A.U. korábban arról tájékoztatta
a MÁV-ot, hogy az ország első vasút-villamosát, a 2021
őszétől Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő dízel-villamos hibrid tramtrain 37 méter hosszú, 71 tonnás
járművét kamionokkal szállítják kocsinként Valenciából
Szentesre.

A

tramtrain jármű három részben érkezik meg Szentesre.
Az összeszerelést követően
a vonali próbákat a Stadler
várhatóan február hónapban kezdheti meg. A gyártó
tájékoztatása szerint februárban megérkezik a második tramtrain is. Az első három jármű várhatóan 2021.
szeptember végén áll forgalomba. A tervek szerint
2021. november végére már
nyolc tramtrain jármű kap
hatósági engedélyt és közlekedhet Hódmezővásárhely
és Szeged között.
A 37 méter hosszú, hetvenegy tonnás, dízel-villamos hibrid tramtrain 216
férőhelyes, amiből 4 mozgássérülthely. Szeged és
Hódmezővásárhely villamosvonalán a KRESZ előírásai
alapján 50 km/órás maximális sebességgel haladhatnak, a két város közötti nyílt

Elindult a fenyőjárat: február 5-ig
gyűjtik a kidobott karácsonyfákat

CityLink járművek a kor követelményeinek megfelelően korszerű utastájékoztató
rendszerrel, légkondicionált,
világos, tágas utastérrel,
valamint korszerű fedélzeti
biztonságikamera-rendszer-

100 km/órás sebességgel is mehet a
tramtrain a nyílt pályán.
rel rendelkeznek majd. A
két multifunkciós térben
kerekesszékkel közlekedő
utasok, kerékpárok vagy
babakocsik szállítása is biztosított.
A tramtrain Szegeden
az 1-es villamos vonalán
közlekedik Szeged pályaudvartól Szeged-Rókus vasútállomásig, majd a 135-ös
számú Szeged–Békéscsaba
vasútvonalon halad tovább
Hódmezővásárhelyre. A Hód-

Idén is megszervezték Szegeden a fenyőjáratot. A
kidobott
karácsonyfákat
elszállítják, hogy később
mulcsként hasznosítsák a
város parkjaiban.

SZ

eged magánházas és lakótelepi övezeteiben
a fenyőfákat a Szegedi Hulladékgazdálkodás idén is díjmentesen gyűjti össze január
11. és február 5. között.

A 37 méter hosszú, 71 tonnás járművet kamionokkal
szállítják kocsinként Valenciából Szentesre. Fotó: Indóház/Vörös Attila
vonalon dízelmeghajtással,
100 km/órás megengedett
sebességgel
szállíthatják
majd az utasokat. A komfortos, nagy részben alacsony
padlós és akadálymentes

5

mezővásárhelyi Népkert állomásnál letér a nagyvasúti
vonalról, és villamosüzemre
váltva a városon keresztül
közlekedik Hódmezővásárhely nagyállomásig.

Jegyvásárlás egyszerűen
2020 nyarától a szegedi 24 és 72 órás jegyek a MÁV
applikációból is megvásárolhatók. A többi szegedi,
rendszeres utazásra szolgáló városi termék, elsősorban a bérletek 2021 első hónapjaiban lesznek elérhetőek az alkalmazásban. A tramtrain útvonalán fekvő
jelentősebb megállóhelyeken jegyértékesítő automatákat telepít a vasúttársaság, amelyekből vasúti jegyek
és bérletek, a Szegeden már megszokott SZKT-termékek, valamint a kifejezetten Szeged és Hódmezővásárhely közötti utazók számára kialakított tramtrain
termékek egyaránt elérhetők lesznek. Az automaták
telepítése várhatóan 2021 második negyedévében
kezdődik.

Alapítványi
egyetem
lehet az SZTE

A

jövő tanévtől alapítványi formában működhet a Szegedi Tudományegyetem. A szeged.
hu portál információi szerint ugyanez fog történni a
debreceni és a pécsi egyetemmel, valamint a fővárosi
Semmelweis Egyetemmel. A
lap értesülése szerint összehívták az egyetemi karok dékánjait, és tájékoztatták őket
arról, hogy az átalakulás hamarosan megkezdődik.
Az SZTE úgy fogalmazott
közleményében, hogy „a következő, 2021–2024 közötti
időszakra vonatkozó, most
készülő Intézményfejlesztési Terve keretében vizsgálja
az intézmény lehetséges,
legoptimálisabb működési
modelljeit”.

Erre figyeljenek azok,
akik kiteszik a fenyőfákat:
• Reggel 6 óráig helyezzék ki a vegyes hulladék
gyűjtésére szolgáló kukák
mellé!
• A kidobásra ítélt karácsonyfákat lecsupaszítva,
díszek, fenyőtalp és szaloncukor-maradványok nélkül
tegyék ki!
• A másfél méternél nagyobb fákat a társaság szakemberei csak akkor szállítják

el, ha azokat a tulajdonosuk előzőleg kisebb mére-

A fenyőket ledarálják, és a város közterületein mulcsként
újrahasznosítják.
tűre vágja, mivel a jármű
garatrészébe nem helyezhető ennél nagyobb hulladék.
A karácsonyfákat a men�-

nyiségétől függően különjárattal vagy a heti rendszerességgel indított kommunális
hulladékot gyűjtő járatokkal
gyűjtik be.
Szegeden – az elmúlt
évek tapasztalatai alapján
– 35 ezer háztartásból közel
48 tonnányi fenyőre számítanak a szakemberek. Az
összegyűjtött fenyőket ledarálják, és a város közterületein mulcsként újrahasznosítják.
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Szeged a létét köszönheti a sónak
A műemléki jelleg megtartása mellett újítják fel a Sóházat a Felső Tisza-parton (1. rész)

Szegeden az 1930-as évekig működött a sóhivatal a Felső Tisza-parti Sóházban. Fotó: Szabó Luca
Szeged városát kiváltságos helyzetbe hozta évszázadokkal ezelőtt
a só, melyet raktározni kellett.
Még ma is áll az egyik ilyen elosztóközpont a Felső Tisza-parton. Az
egyedi védettséget élvező ikonikus
épületet, a Sóházat most újítják fel
a műemléki jelleg megtartása mellett.

SZ

egeden olyan mostoha körülmények uralkodtak a középkor
előtt, hogy évszázadokig lakatlan
volt a Tisza partja. Az emberek jóval távolabb, nyolc-tíz kilométerre
telepedtek le a folyótól. Erről korábban mesélt lapunknak Szalontai
Csaba régész-történész a Szeged
születése című könyve kapcsán,
amit tavaly az Év könyvének választottak. És bár távol éltek az emberek a folyótól, a Tisza–Maros-torko-

ci kapcsolatokkal rendelkezett. Bizánc volt akkor Európa egyik vezető nagyhatalma. Ajtony gyakran
megdézsmálta a sószállítmányokat, amit nem nézett jó szemmel
István király, és letörte az oligarchát. Ajtony vereséget szenvedett
Csanád vezértől az 1028-as nagyőszi csatában. Ajtonyt megölték, le-

Az Aranybulla 25-ös cikkelye előírta: „sót az ország belsejében nem
szabad tartani, csupán
Szalacson, Szegeden és
a végeken.”
fejezték, felnégyelték, és széthullott az Al-Duna és a Maros közötti
törzsi uradalma. A sókereskedelem
pedig állami monopóliummá vált.
A 11. században már működött

Villamos is járt egykoron a Sóház előtt.
latot – amely már a középkor előtt
is stratégiai pontnak számított – ellenőrzés alatt tartották. Innen csak
meghatározott – lápokon, mocsaras területeken átvezető – utakon
lehetett kijutni. Később benépesült
a Tisza partja.

Már volt az a pénz
Az erdélyi sóbányákból a Maroson keresztül szállították a sót. A
leírások szerint Szent István korában Ajtony vezér kezében volt a sókereskedelem, aki komoly bizán-

egy elosztóközpont Szegeden a
Tisza-parton, ahol átpakolták a hajókról a sót a szekerekre, amelyek
megrakottan indultak el az ország
belsejébe. A pakoláshoz rakodómunkások, az adók beszedéséhez
vámosok, a hajók és szekerek javításához iparosemberek kellettek, akiknek kosztot és kvártélyt
kellett biztosítani. A mesteremberek, kereskedők és vendéglátósok
elkezdtek letelepedni családjukkal
a Tisza-parton. A sókereskedelem
beindulásával már volt az a pénz,
amiért érdemes volt a mostoha kö-

rülményeket is vállalni. Így lett Felsőváros évszázadokon keresztül a
kézművesség, a vízi élet és a tiszai
közlekedés központja. A só és a
hozzá kapcsolódó ipar, kereskedelem és mezőgazdaság beindította
a város fejlődését.

Városi értelmiség
Ahogy arról Ozsváthné Csegezi Mónika műemlékvédelmi szakmérnök
ír: a török kor után Szeged gazdasági alapjainak újbóli megszilárdulásához jelentős mértékben hozzájárult, hogy – középkori helyzetéhez hasonlóan – 1711-ben újból az
ország egyik fontos sóraktára lett.
A sókamara tisztviselői, akik a 18.
században részben idegenek, de
európai műveltségűek voltak, hozzátartoztak a város értelmiségéhez. A régtől fogva kiemelkedő jelentőségű sóraktározó és -értékesítő szerepéből fakadóan Szegeden
közel 250 ezer mázsa sót tároltak
1867-ben. Az úgynevezett hitelintézeti sórakhelyek közül csak Szolnokon volt ennél nagyobb sókészlet. Az állami sórakhelyek közül
Marosújvár állt az első helyen, utána Máramarossziget következett a
szegedit alig valamivel meghaladó
sókészlettel. Szegeden tárolták az
ország sórakhelyein található ös�szes kősómennyiségnek több mint
10 százalékát.
A sópajták, sóházak – mint évszázadokon át – még közvetlenül
a nagy árvíz előtt is ott állottak a
Tisza-parton, a későbbi Fináncia
(ma Belvedere) és a közgazdasági
szakközépiskola épületének helyén és környékén, ezért kapta az
idetorkolló utca is a Sóhordó nevet.

Új mederben
A nagy árvíz utáni rekonstrukcióban a korábbi sóházak helyett
új sóraktári épületeket emeltek
1883-ra. Az új sóházak továbbra is
a Tisza-partján, de a városközpont
növekedése folytán korábbi, a vár-

Visszabontják a melléképítményeket. A helyükön zöldterületet, játszóteret, parkolót alakítanak ki. Fotó: Szabó Luca

A só mellett volt még egy
versenyképes ágazat, a
halkereskedelem, aminek Szeged volt az egyik
fontos központja a középkortól. Távoli monostorok
– Tihany, Zalavár, Dömös
– kaptak Szegeden halászóhelyeket, mert a sóval tartósított tiszai halat
könnyebb volt nagyobb
távolságra elszállítani.
hoz közel fekvő helyüktől némileg
távolabb kerültek. Az 1888. évi eladási forgalom adatai szerint Szeged a három legnagyobb sóbányaközpont (Máramarossziget, Marosújvár, Désakna) és Budapest után
következett közel 10 ezer mázsával, megelőzve Szlatinát és Sóvárt.
A trianoni békediktátum va-

lósággal elvágta a kereskedelmi
központ szerepét betöltő Szeged
gazdasági ütőereit, a korábbi
nyersanyagbeszerző és áruelhelyező területek elvesztése következtében a város gazdasági életének
teljesen új mederbe kellett terelődnie. Ezek olyannyira kihatottak a
sókereskedelemre is, hogy közvetlenül az első világháború után
kimondottan körülményes volt –
többek között – a só beszerzése is,
s ha volt, az ára csillagászati méreteket öltött. Szegeden az 1930as évekig működött a sóhivatal a
Sóház épületében.
(Később a hatalmas, tágas termeket magukba foglaló épületek
elvesztették eredeti, sóraktározó
szerepüket. Hogy utána miként
szolgáltak? Erről a következő részben olvashatnak – a szerk.)
Szabó C. Szilárd
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„Megkérdezték, normális vagyok-e,
hogy ingyen dolgozom”
Hevesi Zoltán szegedi pék nyolc éve szeretett bele a színházba, amikor statisztákat kerestek az Othellóhoz
A Szegedi Nemzeti Színház önkéntes csapatában van jogász,
adórevizor, zenetanár, adminisztrátor és egyetemista. Meg pék.
Hevesi Zoltán hajnalban kel, kenyeret süt, este pedig a színházban statisztál.

A

z Önkéntes Központ Alapítvány minden évben díjazza
az ország legkiemelkedőbb
önkéntesét és önkéntes programjait. 2020-ban Az év önkéntese címet Hevesi Zoltán kapta, aki a Szegedi Nemzeti Színházban folyó alkotó-szervező-közösségi
munka
egyik motorja. Az indoklás szerint
egy helyi pékségben végzett munkája mellett hosszú évek óta tevékenykedik fáradhatatlanul szabadidejében azért, hogy Szeged város
kulturális intézményeinek munkáját önkéntesként segítse.

Ha kinyitom a színház
ajtaját, minden fáradtságom elmúlik. Szerencsére a sütödében, ahol
dolgozom, toleránsak a
főnökeim és a kollégáim, mindig össze tudjuk
egyeztetni a műszakokat, hogy elvégezhessem
a színházban vállalt feladataimat is.
– Meglepődtem, de bevallom, nagyon jólesett az elismerés.
2014-ben egyszer már felterjesztett a díjra a Talentum Alapítvány,
de akkor végül más kapta meg. A
kulturális szférában még ma sem
igazán megszokott ez a fajta munka, ezért úgy érzem, a mostani díj
nemcsak nekem, hanem az önkéntes mozgalomnak és a kultúrának
is szól – mondta Hevesi Zoltán.
A szegedi pék nyolc éve, 2013ban került közelebbi kapcsolatba
a színházzal, akkor statisztákat
kerestek az Othellóhoz, és ő is jelentkezett.
– Már az első alkalommal sokan lemorzsolódtak, amikor meghallották, hogy milyen hosszú és
kitartó munkát igényel egy próbafolyamat. Én maradtam.
És itt ragadt, azóta több darabban – többek között a Kurázsi mamában, a Mesél a bécsi erdőben és
a Tótékban – is felállhatott többedmagával a világot jelentő deszkákra.
– Az Illatszertár a legkedvesebb
számomra, mert ott nemcsak statisztálok, hanem a harmadik felvonásban egy rövid párbeszédem is
van Jakab Tamással.

Hevesi Zoltánt választották 2020-ban Az év önkéntesének. Fotó: Szabó Luca
Az önkéntesek élete persze
nem csak statisztálásból áll, ők
azok, akik segítik a marketingesek
munkáját: ha kell, elviszik a színház szórólapjait a szegedi intézményekbe, vagy előadások előtt
fogadják és eligazítják a nézőket,
és olykor bizonyos eseményeken is
segédkeznek.
– Tizennégyen indultunk, ma
már harminchárman vagyunk, a
többség nő, mindössze három férfi
erősíti a csapatot.

Számomra az Illatszertár
a legkedvesebb, mert ott
nemcsak
statisztálok,
hanem a harmadik felvonásban van egy rövid
párbeszédem is Jakab Tamással.
Hevesi Zoltán – aki évek óta
már az önkéntesek koordinátora –
azt is elmondta, ma már nem kell
lasszóval fogni a segítőket, éppen
ellenkezőleg, szájról szájra terjed a

hírük, és mára olyan népszerű lett
ez a tevékenység, hogy néha még
castingolni is kell a jelentkezők között.
– Van a csapatban jogász, adórevizor, zenetanár, adminisztrátor
és egyetemista is. Korábban a
nyugdíjasok voltak túlsúlyban, de
ma már egyre több a fiatal. Én a
szabadtérin is önkénteskedek, onnan is csábítottam át egyetemistákat, diákokat.
Hevesi Zoltán nem szeret a tévében színházi előadást nézni, úgy
tartja, egy előadás élőben az igazi. Mindenevő, éppen úgy szereti
a prózai darabokat, mint a zenés
előadásokat.
– Ha mégis választani kellene,
akkor azt mondanám, a kortárs
balett a kedvencem, de szívesen
megnézek minden előadást.
Ezt képviseli önkéntes munkája
során is, amikor két kolléganőjével
csoportokat vezet körbe a színházban.
– Ilyenkor mindig elmondom a
látogatóknak, hogy ne csak a ku-

lisszák mögé kukucskáljanak be,
hanem üljenek le a nézőtéren, és
nézzenek meg egy előadást is minden előítélet nélkül. És akkor rájönnek, milyen szép és színes is a
színház világa.

Nekem az a fizetség,
hogy itt lehetek. Ez tesz
boldoggá.
Egyébként
sem állok túl jó barátságban a pénzzel, amennyi
kell az élethez, annyi mindig akad.
A pékek korán kelnek, a színészek viszont későn fekszenek. Hevesi Zoltán mégis azt mondja, bírja
mindkettőt. Van, hogy hajnalban
kel, kenyeret süt, este pedig statisztál a színpadon.
– Ha kinyitom a színház ajtaját,
minden fáradtságom elmúlik. Szerencsére a sütödében, ahol dolgozom, toleránsak a főnökeim és
a kollégáim, mindig össze tudjuk
egyeztetni a műszakokat, hogy el-

végezhessem a színházban vállalt
feladataimat is.
És ha valaki azt gondolná, en�nyi munka mellett már semmi sem
fér bele Hevesi Zoltán életébe, az
téved. Négy évig egy színjátszó társulatban is tevékenykedett, volt,
hogy harcművészeti fogásokat oktatott, legutoljára pedig a sárkányhajósok unszolásának engedett. Ő
lett az egyik hajó dobosa, a többiek
azóta arra az ütemre húzzák a lapátokat, amit ő diktál. Úgy tartja, jó
kikapcsolódás a vízen lenni a munka és a színház mellett.
– Régebben sokan megkérdezték, normális vagyok-e, hogy a
mai világban, amikor mindenki a
pénzre hajt, ingyen dolgozom. Nekem az a fizetség, hogy itt lehetek.
Ez tesz boldoggá, nem pedig egy
bankbetét. Egyébként sem állok túl
jó barátságban a pénzzel, amennyi
kell az élethez, annyi mindig akad,
én már akkor boldog vagyok, ha átléphetem a színház küszöbét.
Rafai Gábor
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Vera, a virágos Rózsika meg Csöpike
Bélánál minden kapható volt a hetvenes években a piacon – 15 éve adták át a minden ízében megújított Szent István teret
Vera egy intézmény volt a Szent István téri
piacon, akit fél Szeged ismert. Bélánál
minden kapható volt a karácsonyfa-fényfüzértől a kolbászig. Nagy néni a pedagógus
lányával kínálta a zöldséget és gyümölcsöt.

szerint, aki szabadidejében besegített az
anyukájának.
Ida nénitől nem messze egy virágos néni
árult és kötött a lányával szép virágokat.
„A virágos Rózsika néni, a lánya Csöpike” – segített gyorsan a nevekben egy hoz„A hetvenes évek közepén a Juhász Gyula zászóló. Aztán ott volt Béla, akinél minden
utcában laktunk, harmadik osztályos lehet- volt. Egy hozzászóló állítása szerint az utolsó
tem. Anyámmal sűrűn jártunk a Szent Ist- utáni percekben vett nála karácsonyfa-fényván téri piacra. Leginkább arra emlékszem, füzért, de Béla zsemlét és kolbászt is árult.
hogy nagy élet volt. Min„Édesanyám
Jucikádent lehetett kapni, ami- A belváros rehabilitáció- hoz járt túróért és tejföre szükség volt a konyhán, jának egyik leglátványo- lért. Most én járok hozzá a
meg sok minden egyebet sabb része volt a Szent Mars térre, és közben megis. Bevallom, már nem na- István tér 2006-ban befe- öregedtünk. Vera jól van,
gyon emlékszem, hogy mit jezett teljes körű felújítá- és van négy dédunokája”
lehetett kapni a bodegák- sa. Az elhanyagolt ócska- – írta egy hozzászóló.
ban. Tudom, hogy volt ha- piac rendezetlen, rossz
Volt hentes, lángosos,
las meg lángosos, virágos,
palacsintázó. Meg a tejesállagú építményei helyén
és persze a Vera.... Te mire
egy tágas, gondozott pi- bodega. Volt, aki kannás
emlékszel?” – kérdezte a
tejért járt a Szent István téri
henő- és emlékpark jött
Szegedi emlékkereső köpiacra. Másnak a krumplis
létre.
zösségi oldalán Farkas Árlángos meg a görögdinnyepád, aki a népszerű Facehegyek maradtak meg az
book-oldalt alapította és gondozza. Képeket emlékezetében. Volt, aki középiskolás koráis mellékelt a posztjához, amihez közel száz ban Zsiguli-emblémát vett itt 200 forintért,
hozzászólás érkezett.
merthogy ócskapiacként is működött a hely.
Ezekből kiderült például, hogy Vera egy
Akadt, aki arra is emlékezett, hogy a saintézmény volt, a piac szíve a Szent István té- vanyú káposztát egy orosz bácsi árulta. Meg
ren, akit fél Szeged ismert. Minden vevőhöz is jegyezte egy hozzászóló, akkor még jöttek
volt egy kedves szava, vicces mondata. Ja, mindenfelől, oroszok, lengyelek, jugók, roés volt az Ida néni, aki a mihályteleki téesz mánok. Aztán eltűntek az árusok, eltűnt a
csirkéit árulta. Ida néni sorában pedig ott piac, a teret pedig felújították.
volt Nagy néni, aki a lányával kínált mákot,
(Képek: Szegedi emlékkereső, kitervezte.
sütőtököt, sóskát és más egyéb zöldséget, hu)
gyümölcsöt a kék fabódéban. Nagy néni lánya pedagógus volt a kommentelő emlékei
Sz. C. Sz.

Teljesen megújult Szent István tér. Tágas, gondozott pihenő- és emlékparkot alakítottak ki.

A Szent István tér 1916-ban.

Bezárt a bazár.

Ócskások kínálják portékáikat.

Lángosozó.

Csendélet feketén-fehéren.
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Postabontás

Ingyen lónak
ne nézd a rúgását!
– Hogy van, Sajókám? Milyen szerencse, hogy ennyi ideje
nem láttam! Csak nem volt beteg?
– Á, dehogy, csak a karantén tartott fogva, meg hogy a
párom rám zárta az ajtót, s elvitte a kulcsot. A telefonom is
lemerült, sehol sem találtam a töltőt.
– Miért kellett otthon raboskodnia? Rossz fát tett a tűzre?
– Ne hülyéskedjen, nálunk villanyfűtés van. Attól félt a
nejem, hogy úgy járok, mint az a szerencsétlen közmunkás,
aki tíz napra a Maldív-szigetekre utazott repülővel.
– Biztos, hogy jól van? Szedi a gyógyszereit? Honnan veszi ezt a hülyeséget?
– Hát, az a szerencsétlen, nehogy megfagyjon, elbújt a
Mészáros magánrepülőjének hátsó csomagtartójában, s
mikor a nagy zajra felébredt, mozdulni sem mert. Csak a 9
órás út végén bújt elő, amikor is a reptéri rendőröknek csak
azt tudta hajtogatni: Mészáros, Hungary! Így ahelyett, hogy
lecsukták volna, szállodai szobát kapott, a költségeket a
többiek húszmilliós szállodaszámlájához csapták. Így jó melegben ehetett-ihatott, s nem is nagyon akart visszabújni a
csomagtérbe.
– És hogy áll a járvánnyal? Jelentkezett már az oltásra?
– Oh, én udvarias ember voltam világéletemben, megvárom, míg a főnök és a 133 bátor ember túlesik rajta. Nem
a szúrástól félek, igaz, az orosz vakcinához vastagabb tűt
használnak, de minket gyermekkorunk óta ehhez szoktattak, nem igaz? Különben is, ingyen lónak ne nézd a rúgását!
– Meséljen, maga mit vár ettől az évtől?
– Én roppant optimista vagyok. A főnök megmondta, hogy
hazánk jobban teljesít. Igaz, már 300 kormány-főtisztviselő
kénytelen milliós fizetésből nyomorogni, de mi is kapunk 3
százalék nyugdíjemelést.
– Azt hallotta, hogy micsoda karácsonyi pénzeső hullott
idehaza? Lehetett kapni stadionra, filmekre, egyes hű városoknál működési költségekre is milliárdszám. És azt hallotta, hogy a második hullámban milyen sikereket értünk el?
Tavasszal szinte alig volt megbetegedés, októbertől alig egy
tucat ország előz csak meg minket a szomorú világrangsorban. Egyike lettünk annak a bő egytucatnyi országnak,
amelyben egymillió főre vetítve eléri az ezret a koronavírus
miatt elhunytak száma.
– Ne hadováljon itt nekem, amikor már új kórházi főparancsnokságot is létrehozták! Minden orvos mellett áll egy
katona, legyőzzük ezt a Brüsszelből irányított vírust. Kifizették a kórházak eddigi adósságait, van új orvosi életpálya,
tehát minden oké. Még a színművészetisek is kaptak egy
tüzértábornokot, esténként géppisztolyos katonák őriznek
minket.
– Na, persze, a vírus nem jobb- vagy baloldali. Ha tábornokok ülnek a kórházak élén, akkor is támad. Jöttek az ünnepek: lazítás és oltások, vagy harmadik hullám. Láttam az
első oltásokat, tűrték szépen, aztán jött a reklám, hogy már
600 ezren regisztráltak. Közben kiderült, hogy ennyi vakcina
talán márciusra lesz.
– Ne legyen mindig negatív! Azt hallotta, hogy elkészült az
alagút az országhatár és Kelenföld metróállomás között? Bakondi és Pintér köszöntötte az első migránst, aki föld alatt kényelmesen sétálva jutott magyar földre. Ezzel a belgrádi vasútépítést ki lehetett törölni a pénznyelők közül. Sőt, a fölösleges
maszkgyártó gépsorokat átállítják Triumph melltartók gyártására, így az elítéltek idén sem maradnak munka nélkül.
– Hová rohan? Már beszélgetni sem lehet magával? Nem
ér rá, úgysincs munkája?
– Megyek sorban állni meleg ebédért, szerencsére nekem van tajszámom. Jani nem fizette be a járulékot, ő már
csak tönkremehet. Ha a rendőrök nem zavarnak el, és bőven mérik a ciberelevest, neki adom a fele adagomat. Én
senkit nem hagyok az út szélén.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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De vajon mennyi idő kell?

P

aul Ricoeur szerint a politika központi problémája a szabadság.
Ugyanakkor vagy az állam alapozza meg a szabadságot racionalitása által, vagy a szabadság korlátozza
ellenállásával a hatalom szenvedélyeit. Mindehhez megjegyezte még, hogy
a „sajátságos” politika rossz: akkor, ha
„a hatalom oly módon való gyakorlásának kísértése a másik fél számára nem
biztosít ellenhatalmat” – írta Lengyel
László.
Túl az út elején (30 esztendő csak
elmúlt már) ma még ott tartunk, hogy
a hatalom piszkos szenvedélyeinek –
lopás, hazudozás, korrupció, képmutató basáskodás etc. – korlátozását,
jobb híján megszüntetését szeretné az
ellenzék. „Remélhetően eljön az idő,
talán nem is sokára, amikor egy liberális többpárti demokrácia észszerűsége
alapozza meg a szabadságot. De ma
még itt állunk forradalom, sereg és vezetők nélkül” – folytatja Lengyel László.
Ma már bevallhatjuk, hogy 1989-re
is volt a borúlátó demokratáknak fogadásuk: „előbb vagy utóbb egy többpárti
liberális demokráciát külső vagy belső
erők meg fognak semmisíteni.” Jó úton
járunk, hogy ez az illiberális és (nagyon)
keresztény hatalom beváltsa ígéretét –
akár erőszakkal. De mi is lett az elmúlt
30 esztendő során? Orbán Viktor a
kezdetekkor fiatal liberális lázadó volt,

most csak Orbán Viktor miniszterelnök.
Csak ennyi, nem több. És várhatjuk a
borúlátó demokraták jóslatának bekövetkeztét.
Ugyebár ma már a nemzet tagjai se
hivatkozhatnak arra, hogy idegen diktátumokra fogadta el vezetőként azokat,
akik – mint Orbán is – rossz irányba

Magyarországon új időszámítás kezdődött.
vezetik országunkat. Ezért tartunk ott,
ahol tartunk, mert láthatólag nem tudtuk se magunkat, se társadalmunkat
igazi demokratává nevelni, nem voltunk képesek demokratikus intézményeinket, reformjainkat megvédeni.
De el kell jönnie az időnek, amikor egy
európai liberális, többpárti demokrácia
észszerűsége alapozza meg a jövőnket.
De vajon mennyi idő kell egy új, valóságos demokrácia intézményeinek
kiépítéséhez, és hány nemzedék a szabadelvű demokratává váláshoz? Men�nyi tudás, dialógus, összefogás és idő
az egészségügy, az oktatás, a szociális
rendszerek reformjához? Mennyi a gazdaság válságából való kivezetés után
egy egészséges szerkezet megteremtéséhez? Mennyi idő egy maffiaszerű
működést gyakorló politikai vonal leváltásához? Úgy gondolom, sok-sok időre

Visszmagyarul

H

a jól emlékszem, valamelyik
hatvanas
évekbeli Ki mit tud?on az egyéb kategóriában
fellépett két fiatal lány. Túl
messzire nem jutottak, pedig nagy ötlettel hozakodtak
elő, amivel egy időre híressé váltak. Ez pedig a ragyam
vleny volt. Az egyik szereplő
felolvasott egy magyar mondatot, amit a másik szavanként fordítva mondott el, és
úgy emlékszem, hogy fejből. Furcsán, de érdekesen
hangzottak az így visszafordított magyar szavak, mintha egy különös, idegen nyelvet hallottunk volna. A kettős betűket, mint a cs, gy, ny,
sz, ty vagy a zs, nem fordították meg. Mindez akkor jutott
eszembe – de hogy miért
pont ez, talán csak a Jóisten
tudja –, amikor kezelésre várakoztam még régebben az
Anna fürdőben, és közben
a falakon levő útmutató, tájékoztató táblák szövege-

it olvasgattam „visszmagyarul” (©).
Próbálják ki bárhol, bármikor, jó kis agytorna, és
szórakoztató is, mert néha
viccesen hangzanak némely
magyar szavak (lyemén
ragyam kavasz) visszafelé olvasva, mint például az
alábbiak: Elsősegély nyújtó hely. (Lyégesősle ótjúny
lyeh.) Úszómedence. (Ecnedemószú.)
Értékmegőrző.
(Őzrőgemkétré.)
Uszoda
mester. (Adoszu retsem.)
Pedikűr, manikűr. (Rűkidep,
rűkinam.) Csúszásmentes
talpú lábbeli használata
kötelező. (Setnemsászúcs
úplat ilebbál atalánszah
őzeletök.) Medencébe lépés
előtt a zuhanyozás kötelező.
(Ebécnedem sépél ttőle a
sázonyahuz őzeletök.) Pihenő. (Őnehip.)
Ha kicsit hosszúra nyúltam. Én kérek elnézést. (Né
kerék tsézénle.)
Sehém Sonáj

lesz szükség az orbáni hibák eltüntetéséhez.
1956-ról írta Esterházy: az ország, a
nép lerázta magáról a rendszert, mint
kutya a vizet. Miáltal kiderült, hogy hol
kezdődik a kutya, és hol a víz. Sajnos
Orbánnál még nem tudható – csak
sejthető –, hogy hol végződik a kutya,
és hol kezdődik a víz! A kádári embertípus és az orbáni mostohatestvér azért
mégis „nagyon testvérek”. A lerázást
máris el kellene kezdeni, hogy ne következzen be újabb visszafordulás: rövid felemelkedés után végtelenül hos�szú hanyatlás.
Csak emlékeztetőül: Magyarországon új időszámítás kezdődött, amikor
is aláírtuk az uniós csatlakozási szerződést.
Orbán liberálisként kezdte politikai
pályafutását, de mára – számtalan politikai formátumon átesve – felkarolta
az illiberális és keresztény ideológiát.
Mindezt nagy valószínűséggel azért tette, mert úgy vélte: a hatalomhoz vezető
úton jár. Egy valódi célja volt: megragadni a hatalmat.
Ezáltal miniszterelnöksége hosszúra nyúlt színjáték lett, amelyben – szerinte – a focinak nagyobb szüksége volt
és van a közpénzből lenyúlt milliárdokra, mint a szegénység enyhítésére.
Kutnyik Pál

Egy kép,
két mondat

Tisztelt Olvasóink!

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

Az árnyék én vagyok. Játék a fénnyel, játék az árnyékkal a
Tisza-parton. Fotó: Szerdahelyi Péter
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Elhunyt
Váradi Márton

VÁLTOZÁSOK. Mozgalmasan telik a téli szünet a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapatánál. Kezdésként Dobos Barna vezetőedző és a klub közös
megegyezéssel
szerződést
bontott. Dobos májusban érkezett, 21 bajnokin és két kupameccsen ült a kispadon. Az
indoklás szerint a szerződésbontás oka, hogy az együttes
a vártnál gyengébben teljesített. Később az utód is meglett: Dragan Vukmir kapta
meg a lehetőséget. A 42 éves
szakember játékosként megfordult többek között a Crvena zvezda, a Radnicki Beograd, a Ferencváros, a DVSC, a
Dalian Haichang, a Honvéd és
az MTK csapatainál. Az egykori védő az egyik legsikeresebb
hazánkban játszó idegenlégiós volt: háromszor nyert bajnokságot, ötször Magyar Kupát. Vukmir 2018 óta a Bicske
vezetőedzője volt, az első éve
végén a harmadosztályba vezényelte a Fejér megyeieket.
A keret is mozgásban van: a
szünet utáni első edzésen
már nem vett részt Kárász
Krisztián és Takács Tamás.
Kárásszal közös megegyezéssel szerződést bontottak,
később Dorogon írt alá, Takács visszatért Mezőkövesdre, ahonnan tavaly nyáron kölcsönbe érkezett. A csapattal
készül a 29 éves, gambiai válogatott Haruna Jammeh, aki
már pályára lépett felkészülési találkozókon. A támadó az
állampolgársági eskütételre
vár, amint ez megvalósul, a
klub játékosa lesz.
KÉSZÜLNEK A TAVASZRA.
A Fit World SE Gorillák RC
megkezdte az edzéseket a
tavaszra. Az elhalasztott őszi
bajnokikkal kezdődik a szezon, várhatóan március 6-án,
az Esztergomi Vitézek RAFC
ellen idegenben lépnek először pályára. Az átigazolási
szezon még tart, a klub több
játékossal tárgyal, azonban
ezt nehezíti a járványügyi helyzet, ezen belül a beutazási nehézségek. A csapat gerince
egyben marad, az alapjátékosokra továbbra is számíthat a
szakmai stáb, amely változatlan marad Peleskei Tamás és
Regan Phillips személyében.
A klub eredményességi célt
nem határozott meg, hisz kiszámíthatatlan, hogy a játékosok mikor állnak rendelkezésre. A legfontosabb cél a sportolók egészségének megőrzése és a működőképesség
fenntartása.

71 éves korában elhunyt Váradi Márton, az elmúlt évtizedek
egyik legeredményesebb szegedi edzője a kajak-kenuban.
A szomorú hírt az NKM Szeged
Vízisport Egyesület tette közzé
Facebook-oldalán.

A
Sebastian Frimmel a svájci Kadetten Schaffhausentől igazol Szegedre. Fotó: Wikipédia

Bejelentések futószalagon
Meccsek nincsenek, mégis izgalmas a MOL-Pick Szeged 2021-es éve
A jelenleg is zajló világbajnokság
miatt nem játszik meccseket a MOLPick Szeged kézilabdacsapata. Juan
Carlos Pastor együttese a válogatottaknál szereplő játékosok nélkül
edz, eközben egymást érik a bejelentések a jövővel kapcsolatban.

Változások a BL-ben
Az Európai Kézilabda Szövetség kijelölte a férfi Bajnokok Ligája koronavírus-járvány miatt elmaradt meccseinek új időpontjait. Eszerint a MOL-Pick
Szeged PSG elleni találkozóját február
4-én, 18.45-ös kezdéssel játssza le, az
Elverun ellen február 9-én, 18.45-től
lépnek pályára, a Vardar elleni meccsre február 14-én, 18 órakor kerül sor,
a Flensburg elleni új időpont pedig február 28. lett. Bejelentették, hogy minden csapat továbbjuthat a csoportkörből, amennyiben március 4-ig nem pótolják a járvány miatt elmaradt összes
mérkőzést. Ha így lesz, módosul a versenykiírás, az elmaradt meccsek meg-

nyeréséért járó két pontot a vétlen fél
kapja, a csoportkörből minden csapat
továbbjut, és pályára lép a nyolcaddöntőben.

Érkezik az első osztrák
Az osztrák válogatott Sebastian Frimmel a következő szezontól a MOLPick Szegedet erősíti. A svájci Kadetten Schaffhausentől érkező 190
centiméter magas balszélső nyáron
csatlakozik az együtteshez, és 2023.
június 30-ig szóló szerződést írt alá.
A 25 éves Frimmel lesz a klub történetének első osztrák légiósa – eddig
17 ország játékosai fordultak meg az
egyesületnél.

Hárman hosszabbítottak
Három játékos is 2023 nyaráig hos�szabbított szerződést. A 25 éves
szlovén válogatott balátlövő, Nik
Henigman 2018-ban igazolt a Tisza-parti együtteshez, az élvonalban

48 meccsen 90 gólt szerzett, 2019ben Magyar Kupát nyert. A 21 éves,
14-szeres válogatott beálló, Rosta
Miklós 2019 nyarán jött Szegedre,
eddig 26 bajnokin 50 gólt dobott, a
BL-ben hétszer talált be. A saját nevelésű Bajus Bruno májusban lesz
20 éves. 2019-ben mutatkozott be
az NB I-ben, a 2020-as ősz pedig
emlékezetes marad számára, hisz a
Celje elleni BL-meccsen már gólt is
lőtt. Eddig 12-szer lépett pályára az
NB I-ben, 12 gólt szerzett.

Sigurmannsson távozott
Távozó is akad: a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Stefán Sigurmannssonnal. A játékos
magyar bajnokként és kupagyőztesként távozott. A szegediek első izlandi kézilabdázója a bajnokságban
278 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 114-szer volt eredményes. Az
utóbbi időszakban rengeteget volt
sérült, így alig léphetett pályára.

sportág
tömegesítése
Szegeden a 70-es évek
második felére tehető: Váradi Márton rengeteget tett azért,
hogy a kajak-kenu a város egyik
legnépszerűbb sportága lett. A
mester férfi kajakosai először az
1980-as évek közepén értek el
komoly eredményeket, innentől a
2000-es évek elejéig tanítványai
arattak a korosztályos világversenyeken.
Az 1990-es években Váradi
volt a legeredményesebb utánpótlásedző
Magyarországon,
többször kapta meg az év legjobbjának járó díjat, a 2000-es
évek elején a Magyar Kajak-kenu Szövetség férfi kajak szakági
edzőjeként is dolgozott. Versenyzői közül kiemelkedő eredményeket ért el Molnár Péter, aki
nyert korosztályos Európa- és
világbajnokságot, Pusztai István, Börcsök Balázs, valamint
az egykori olimpikon, Sík Márton is.
A szegedi klubtól 2013 után
ment nyugdíjba, de csak egy
évig tudott pihenni, 2014 után
a saját maga alapította klub, a
SZTIHE edzője lett. Szenvedélyesen szerette a kajakozást,
hobbiként élte meg az edzősködést. Sikerei titkának azt tartották, hogy a versenyzők mellett
a szülőkkel is próbált együttműködni.

Mindenki fontos láncszem
Kardos Péter elnök értékelte a Szedeák kiváló időszakát
Szenzációs szezont fut a férfi kosárlabda NB I A csoportjában a Naturtex-SZTE-Szedeák. A csapat hétmeccses győzelmi szériát épített decemberben és januárban, amivel
az élcsapatok közé került. A Szedeák fennállásának legjobb fél évéről Kardos Péter elnök beszélt a klub honlapjának.
– A Szedeák történetében
nem mindennapi állapot,
hogy ilyen előkelő pozíciót
foglaljon el a csapat, de ahogyan korábban a nehezebb
időszakokat, úgy a jelenlegi
sikereket is igyekszünk reálisan értékelni. Az viszont
örömmel tölt el, hogy komoly
tényezők lettünk a bajnokságban. További hitet és re-

ményt ad a jó folytatáshoz a
tudat, hogy a keretünk minden egyes tagja teszi a dolgát, és megvalósítja azt az
elképzelésünket,
amiért
szerződtettük őket. Nálunk
most valóban mindenki hihetetlenül fontos láncszem
az egész gépezetben, és
döntő az eddigi eredményességben, hogy a játékosok a

rájuk bízott szerepükben kiválóan helytállnak – fogalmazott.
– Konkrét helyezésben
nem gondolkozunk. Szeretnénk továbbra is a csapaton
belül tapasztalható kémiára
építeni, és minél több mec�cset megnyerni. Jó látni,
ahogy a külföldi játékosaink
lengetik a törölközőt egy fiatal szép megmozdulása
esetén. Ennek a légkörnek a
kialakításában meghatározó
szerepe volt Szrecsko Szekulovics edző személyiségének, aki a szigor mellett kellő emberséggel és humorral

Govens (40) a csapat vezéregyénisége. Fotó: MKOSZ
tudja kezelni a helyzeteket,
valamint Govens Darrinnek,
aki hatalmas tapasztalatával igazi vezére lett a csapatnak – tette hozzá.

A Szedeáknak a tervek
szerint januárban még két
meccse lesz: 23-án Pécsett
lépnek pályára, 31-én pedig
az Alba Fehérvárt fogadják.

Tarkabarka

2021. január 16., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK december 18-án: Papp Tibor és Gyenes Veronika; december 19-én: Szatmári Dániel és
Rudics Ramóna, Budincsevity Norbert és Korom Ágnes, Száraz Antal László és Melhardt
Katalin, Dudás László és Trényi Emese, Szilágyi István és Nagy Katalin, Fekete Péter és
Juhász Judit, Csonka Róbert János és Fábián Aida Anita, Tóth Zsolt Levente és Kovács
Éva, Martos Ákos István és Kodrán Alexandra, Kiss Gábor és Szabó Adrienn Mária, Szabados Tibor és Kulik Zsuzsanna.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Király Imrének és
Szűcs Mariann-nak 2020. 12. 13-án Zsigmond, Matkó Mátyásnak és Tóth Violettának
2020. 12. 27-én Ádám nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
JANUÁR 23., SZOMBAT
JANUÁR 20., SZERDA
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A időponton belül elérhető a 30/510 17 74 tejelzett időponton belül elérhető a 30/963 lefonszámon.)

Képviselői fogadóóra
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
erős lehűlés
Január 16. Január 17. Január 18. Január 19. Január 20. Január 21. Január 22.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Közepesen
felhős
–1/–7

Erősen
felhős
–2/–11

Erősen
felhős
–1/–8

Ónos
eső
3/–5

Gyenge
eső
4/–2

Borult
5/–1

Hószállingózás
4/–2

Gusztáv,
Marcell

Antal,
Antónia

Piroska,
Margit

Sára,
Márió

Fábián,
Sebestyén

Ágnes,
Angéla

Vince,
Artúr

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

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

Szeretne egy ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 20. 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: Kárász
Judit a szociofotó egyik szegedi úttörője. A nyertes: Zubor Sándor. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Új lehetőségek nyílnak
meg az életében, érdemes mindig nyitott szemmel
járnia. Családi és baráti kapcsolatainak ápolására szánjon
több energiát, érezni fogja,
hogy megéri ez a befektetés.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Nagy tervei vannak, amelyeket mindenáron meg akar
valósítani. Mindenesetre járjon utána annak is, hogy
családja mit szól majd hozzá.
Ha túlzottan nagy áldozatot
kívánna a kivitelezés, jól fontolja meg a dolgot.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Sikeres és jó kedélyű
időszak áll ön mögött,
és a folytatás is jónak
ígérkezik. Egészsége is rendben
van, a munkájában is élvezetét
leli. Mindezt párja is értékeli.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Bizakodva tekint előre,
úgy érzi, jó dolgok várják.
A pozitív hozzáállás sokat
segít a mindennapi problémák
megoldásában, leküzdésében.
Családi életében is harmonikus
időszak köszönt be.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Egy néhány
napos
kikapcsolódás
megerősítheti kapcsolatát párjával: megtapasztalja, hogy bár a hétköznapok során kevesebb idő jut
egymásra, ön olyan fontos a
számára, mint korábban.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Érdemes hallgatnia
az önt ért kritikákra,
mert ha ezek alapján
változtat a dolgokhoz való hozzáállásán, az nagy
előnyére válhat. Az őszinteség
legyen a legfontosabb párjával
kapcsolatban is!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Próbálja gyermekei
társaságában
tölteni
a
szabadidejét,
az
utóbbi időben ugyanis
kevesebb energiája jutott
rájuk, mint szerette volna.
Bár azt gondolják, hogy már
nincs szükségük annyi szülői
segítségre, de ez még sincs így.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Fordítson több
energiát párjára, mert
a mindennapok mókuskereke igencsak megviselte
kapcsolatukat. A munka nem
lesz kevesebb, viszont ha a
hozzáállásán változtat, mindenre juthat megfelelő idő.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Szeretne egyre
több időt tölteni a
természetben. Ennek
nem lehet akadálya a téli
időjárás, főleg, hogy tudja, jót
tenne a hangulatának és az
idegeinek. Akaraterő kérdése
az egész, hogy rászánja magát
a kimozdulásra!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Felbukkan életében egy
régi ismerős, akivel azonban nem tudja, hányadán
áll. Lehet, hogy érdemes
vele kapcsolatban párját is
megkérdeznie, hátha ő jobban
látja a dolgokat.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Az új évbe nagy tervekkel vágott bele, amelyeket véghez szeretne
vinni. Ugyanakkor jobb, ha
kis lépésekben halad előre,
mert ez jobban segíti a megvalósításukat, ha esetleg időközben csökkenne a kitartása.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Egyre jobban érzi magát,
szinte napról napra, és
ez mind magánéletében,
mind
munkája
terén
tetten érhető. Ha megmarad
a dolgokhoz való pozitív
hozzáállása, tartóssá válhat ez
az idillikus állapot.

Szeged régen

NOSZTALGIÁZZUNK A TISZA-PARTON EGY 1957-ES FOTÓ SEGÍTSÉGÉVEL! A Belvárosi híd feljárójánál készült a felvétel, télvíz idején,
amire a sétálók öltözékéből és a háttérben olvadó hókupacokból következtethetünk. Nem látható még a fényképen a mellvéd, távolabb, a
folyókanyarulatnál a Pick-torony, még távolabb a Bertalan híd, amelyben manapság biztosan megakad a nézelődők szeme, ha a Móra-park
széléről körbetekintenek. A mostani télen eddig hóhoz nem volt szeren-

csénk, esőhöz viszont annál több alkalommal, karácsonykor és szilveszterkor is tócsákat kerülgettünk városszerte. A csapadékmentes napokat
viszont sokan kihasználták, és sétáltak a belvárosban – például a megújult Roosevelt téren, a Móra-parkban és a Stefánián. A családok szemmel láthatóan megkedvelték a Roosevelt téri játszóteret, a múzeum előtti park hangulatos padjait, valamint a Stefánia játszó- és sporteszközeit,
sétányait és hintáit. Fotó: Fortepan/Gara Andor

Kultúranapi játékok, előadások
Online
rendezvénysorozattal készülnek a szegedi művelődési házak január 22-re,
a magyar kultúra napjára. A
programok az intézmények
Facebook-oldalán, illetve a
www.szegedimuvhazak.hu
közös honlapon lesznek elérhetők. Január 18-án Áldjuk,
amit örökségül kaptunk – hitünkkel és hagyományainkkal Szentmihály kultúrájáért
címmel a település helytörténeti kutatásait felhasználva
filmben mutatja be a múlt és
a jelen kapcsolatát a Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Január 19-én a
Délikert Napsugár Táncegyüttes és a Délikert Möndörgő
Néptáncegyüttes (képünkön)
munkájába ad betekintést

a Kecskési Művelődési Ház,
amely több évtizede ad otthont és ápolja a néptánchagyományokat.
Január 20-án Tápé értékei – kultúra és hagyomány
a településen címmel bemutatja a Gyékényes műhely, a
Tápai Hagyományőrző Egyesület és a Tápai helytörténeti
gyűjtemény munkáját és értékeit a Heller Ödön Művelődési Ház. Január 21-én Szőregi
kultúrszelet címmel izgalmas
beszélgetést tesz közzé Bene
Zoltán íróval Szőreg, a színház
és az irodalom kapcsolatáról
a Tömörkény István Művelődési Ház.
Január 22-én a Költészetünk – évszázadaink költemény-hangversennyel emlé-

kezik meg az ünnepen az idén
évfordulós magyar költőkről
a Bálint Sándor Művelődési Ház. Közreműködnek: Antal Anikó és Kiss Ernő. Január
23-án zenés pódiumbeszélgetésen mutatja be az idei „Szeged Kultúrájáért” díj egyik kitüntetettjét a Petőfi-telepi Művelődési Ház. Január 24-én a
Dorozsmai Füzetek helytörté-

neti kiadvány legfrissebb részéről, az Emlékőrző kültéri alkotásokról beszélget a szerző,
Szentes Bíró Ferenc Vass József lokálpatriótával a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési
Ház ajánlásával.
Január 22-én lesz elérhető a Somogyi-könyvtár ünnepi
kínálata a közösségimédia-felületén (Facebook, YouTube)
és honlapján (www.sk-sze-

ged.hu), illetve a feliratkozottak hírlevélben kapják meg
(http://www.sk-szeged.hu/
hirlevel). Összefogtak a megyei könyvtárosok, és közösen
szavalják el a Himnuszt, amit
videón tesznek közzé. A bibliotéka nemrég indult Mesél
a múlt videósorozatában Hevesi Andrea, a könyvtár régi
könyvekkel foglalkozó munkatársa mesél a leghíresebb magyar regényíró, Jókai Mór Szegeden található kéziratáról,
ami kalandos utat járt be. Kultúranapi online kvízbe is be
lehet kapcsolódni. A szellemi
erőpróbán a jelentkezők kuriózumokat ismerhetnek meg
a magyar kultúra évszázadaiból és a magyar himnusz történetéről. Irodalmi villámkvíz

is lesz. Témája: híres magyar
irodalmi művek. A Nyitnikék
gyerekkönyvajánló sorozatában olyan történelmi könyvsorozatot ajánlanak a könyvtár
munkatársai, amely mai nyelven mutatja be múltunk fontos korszakait, pillanatait, szereplőit a fiatalok számára.
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése
pályázatot hirdet
a Szentmihályi Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
igazgatói munkakörének
betöltésére
2021. július 1-től
2026. június 30-ig tartó
5 éves, határozott időre
szóló munkaviszony
keretében.
Részletek a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.

