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Karikó Katalin bejutott
a Nobel-díj előszobájába

Sújtja a járvány,
sújtja a kormány
a tömegközlekedést

Szegeden indult a világhírű biokémikus tudományos pályája

T

avaly 940 millió forinttal folyt be kevesebb az SZKT
kasszájába a jegy- és bérleteladásokból az előző évhez
képest. Kell-e bármi mással indokolni azt, hogy mekkora a válság a szegedi közösségi közlekedésben? De nemcsak Szegeden, hanem Pécsen és Debrecenben is hasonló
léptékű a visszaesés a járvány, a drasztikus utasszámcsökkenés és a kormányzati elvonás miatt.
– A 2010-es évek elején még 550 millió forint állami
támogatást kapott Szeged, 2019-ben már csak 328 millió
forintot, tavaly pedig már egy fillért sem. A kormány ugyanis
úgy döntött: nem támogatja ebben a rendkívül nehéz helyzetben a vidéki városok közösségi közlekedését – mondta Nagy
Sándor azon az online fórumon, amit a napokban rendezett
meg a SASMob Szeged. A városfejlesztési alpolgármester
szerint az idei éve sem lesz könnyebb a szegedi közösségi
közlekedésnek, de az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ebből minél kevesebbet érzékeljenek
az utasok. Az alpolgármester azt is megjegyezte a fórumon,
hogy hosszú évek óta nem látszik a kormányzati akarat abban, hogy a városi közösségi közlekedés jól működő rendszer legyen Magyarországon, pedig ez alapja a gazdasági
fejlődésnek, versenyképességnek, élhetőségnek.
Cikkünk az 5. oldalon
Karikó Katalin: Szegednek mindenkor kitüntetett helye volt az életemben.
Karikó Katalint jelölte Szeged város idei díszpolgárának
Botka László polgármester, aki elfogadta a felkérést. Az
Egyesült Államokban élő biokémikus a Szegeden szerzett
ismeretekkel alapozta meg tudományos pályáját. Pár hete
tele van vele a világsajtó, ami nem csoda, hiszen szabadalma alapján készült el a világon elsőként, 2020-ban a
klinikailag is bizonyítottan hatásos Pfizer/BioNTech Covid–19-vakcina, mely emberek millióinak életét mentheti
meg.

A kormány nem támogatja ebben a rendkívül nehéz helyzetben a vidéki városok közösségi közlekedését. Fotó:
Szabó Luca

Csatornaépítés
Újszegeden és Dorozsmán

N

ovember végén kezdték, majd az ünnepet követő leállás után a napokban újból nekifogtak a csatornaépítésnek Újszegeden és Kiskundorozsmán. Szegeden a
nyár végéig 16 kilométer hosszan korszerűsítik a vízelvezető rendszert. A fejlesztésre nettó 1,3 milliárd forintot fordít
az önkormányzat. A tervek szerint év végére fejeződnek be
a munkálatok.
Bővebben a 4. oldalon

K

arikó Katalin – akinek az édesapja hentes, az édesanyja pedig könyvelő volt – Kisújszálláson végezte el az általános
és középiskolát, majd a szegedi egyetemen tanult biológiát. 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Ott kezdett el a vírusokkal
foglalkozni. Szegeden ismerte meg Francia Bélát, akivel
negyven éve házasok. Itt született meg lányuk, Zsuzsanna is. „Szegednek mindenkor
kitüntetett helye volt az életemben” – fogalmazott. Attól
függetlenül, hogy 1985-ben

létszámcsökkentés miatt elküldték a kutatóközpontból.
Ekkor döntött úgy, hogy külföldre megy a családjával, és
Amerikában folytatja a kutatásait.
Egy korábbi interjújában
elmesélte, eladták az autójukat, hogy fedezhessék az
útiköltséget. Karikó Katalin
és férje ötven-ötven dollárt
válthatott ki – kilencszáz
fontot pedig belevarrtak egy
játék maciba. A család Philadelphiában kötött ki, ahol
a fiatal tudós a Temple Egyetemen folytatta kutatásait.
A wmn.hu cikke szerint azt
vizsgálta, alkalmazható-e az

mRNS különféle betegségek
terápiájában. A környezete sokáig nem hitt abban,
amiben ő, de ez nem szegte
kedvét.
Társául szegődött a kutatásban Drew Weissman
immunológus, akivel megszerezték a jogot a Karikó–Weissman-technológián
alapuló szabadalom bejegyzésére, amire 2005-ben került sor, és amely kikövezte
a koronavírus elleni vakcinához vezető utat. Ezen a
szabadalmon alapul ugyanis
a Moderna és a Pfizer/BioNTech vakcina is, amellyel már
Magyarországon is oltanak.
2013-ban több biokémikussal együtt úgy döntött,
hogy belép a németországi
Mainzban működő BioNTech gyógyszergyártó cégbe,
melynek alelnöke lett. Az itt
dolgozó kollégái mondták
a wmn.hu-nak, hogy Karikó
Katalin mindig a megoldást
keresi, mindig azok az utak

érdeklik, amelyekről még
nem alakult ki a tudományos
konszenzus.
„Az egyik első dolog, amit
megtanultam tőle, és ami
nem csak a kutatás területén hasznosítható, ez volt:
nem az a fontos, hogy megkeressük a felelőst egy probléma kialakulásáért, hanem
hogy mi magunk mit tehetünk annak érdekében, hogy
legközelebb elkerüljük vagy
megoldjuk a problémát” –
mondta az egyik kollégája,
Boros Gábor.
„Kati olyan vezető, aki
nem azzal motivál egy feladat elvégzésére, hogy megköveteli, hanem azzal, hogy
megszólaltatja a belső kíváncsiságodat” – mondta
egy másik kollégája, Szabó
Gábor Tamás, aki szerint a
világhírű tudós úgy inspirálja
a kollégáit, hogy érezteti és
megérteti velük, hogy amit
csinálnak, az nagyon fontos.
Folytatás a 3. oldalon
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A járvány idején is fejlesztenek
Új gyártóüzemmel gazdagodott a Goodwill Pharma a Cserzy Mihály utcában
Magyarország legdinamikusabban növekvő gyógyszeripari cége a szegedi Goodwill Pharma Kft., amely a járvány idején is fejleszt: új gyártóüzemmel gazdagodott a
Cserzy Mihály utcai központ. Az elmúlt hetekben új keverő-, kapszulázó- és tablettázógépek álltak munkába.
Ezzel többszörösére nőtt a vállalat korábbi gyártókapacitása.

A

csaknem két évtizede
gyógyszeripari fejvadászattal induló családi vállalkozás ma már több
mint száz márkával van jelen
a piacon, miközben felküzdötte magát Magyarország
tíz legnagyobb gyógyszeripari cége közé. A főbb tevékenységi körük a gyógyszerlicenc-vásárlás és bérgyártatás, de az értékesítéssel
kapcsolatos kis- és nagyke-

reskedelmi, a törzskönyvezési, valamint a marketingtevékenységek is házon belül valósulnak meg.
A
Goodwill
Pharma
nagykereskedelmi raktárt
és irodaépületet magában
foglaló projektje tavalyelőtt
készült el. A nyolcszázmillió
forintos beruházás eredményeként egy komplex, a
vállalat hatékony, optimális
működését biztosító logiszti-

A közelmúltban új logisztikai központot is épített a cég a Kollégiumi úton. Archív fotó: Szabó Luca

Hosszú távú foglalkoztatottságot biztosít az új fejlesztés: munkába álltak az új keverő-,
kapszulázó- és tablettázógépek a Cserzy Mihály utcában. Fotó: Goodwill Pharma

kai központ jött létre a Kollégiumi úton. Lapunkban is
beszámoltunk arról, hogy
a Kollégiumi utat az önkormányzat újította fel 800
millió forint uniós forrásból,
amit 250 millió forint önrésszel egészített ki a város.
A cég beruházásának
egyik hasznos járuléka,
hogy a Cserzy Mihály utcai
telephelyükön felszabaduló
raktárhelyiségeket tavaly év
végén gyártócsarnokokká
tudták átalakítani, így is növelve a vállalat szegedi termelési kapacitását.
A nyolc hónap alatt elkészült, az elmúlt hetekben átadott beruházás fontos mér-

földkő a Goodwill Pharma
életében, hiszen erősebbé
teszi a vállalatot, a munkaerő számára pedig hosszú
távú
foglalkoztatottságot

biztosít, ami különösen fontos egy olyan kiszámíthatatlan gazdasági környezetben,
mint a jelenlegi – olvasható
a vállalat honlapján megjelent közleményben.
A Goodwill Pharma évek
óta jelen van Szerbiában,
Montenegróban,
Albániá-

ban, Észak-Macedóniában,
Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban, jelenleg pedig a
lengyel piaci lehetőségeket
vizsgálják.
A Goodwill Pharma két
szegedi üzemegységében
több mint száz embernek ad
munkát, Szerbiában pedig
nyolcvan főt foglalkoztatnak.
A társaság árbevétele a
sorozatosan
megvalósuló
fejlesztéseknek köszönhetően évről évre dinamikusan nő: míg 2015-ben 2,7
milliárdos éves árbevétellel
számolhattak, addig három
évvel később ez már elérte a
4,2 milliárd forintot.

annyi embert vesztett el miatta az ország, mint a második világháborúban, és több
millió ember vesztette el az
állását.
Biden arra kérte Amerikát, hogy térjenek vissza
egymás meghallgatásához
és a civilizált politikai dialógushoz. Hangsúlyozta: nem
szükséges, hogy minden

nézeteltérés háborúhoz vezessen.
A Capitolium ostromáról
azt mondta: az erőszak sosem fog győzedelmeskedni
a demokrácia fölött. Hozzátette: mindenkinek megvan
a joga, hogy ne értsen vele
egyet, békésen.
Elmondta, megérti, hogy
sok amerikai fél a jövő miatt,

de nem tartja jó válasznak a
befelé fordulást. Úgy gondolja, véget kell vetni az országot mérgező politikai, faji és
egyéb ellenségeskedésnek.
Üzent a világ országainak
is: megígérte, hogy megjavítja Amerika szövetségi rendszereit, és ismét dialógust
folytatnak majd a világ országaival.

Évről évre dinamikusan növekszik a társaság árbevétele.

Joe Biden: Véget kell vetni
az országot mérgező
politikai ellenségeskedésnek
Letette az esküt az Egyesült
Államok 46. elnöke. Joe Biden ünnepi beszédében többek között a nemzeti egység
fontosságát hangsúlyozta.
Üzent a világ országainak
is: azt ígérte, hogy Amerika
ismét dialóguspárti lesz.
„A demokrácia törékeny, de
a demokrácia győzedelmeskedett” – mondta beiktatási
beszédében Joe Biden, aki
azon fog dolgozni, hogy egyesítse Amerikát. Ebben kérte
minden amerikai segítségét.
Biztonságos iskolákat, elérhető egészségügyet, fajok
közötti igazságot és munkahelyeket ígért. Elmondta, fellép a járvány ellen, hiszen

Botka: Véget ért a rémálom
„Véget ért az a rémálom, amit Donald
Trump elnöksége jelentett a világnak. Véget ért Trump önző,
nacionalista, rasszista elnöksége. Magyarország szövetségese
az Egyesült Államoknak” – írta Botka László a Facebook-oldalán. A polgármester szerint Joe Bidennek és Kamala Harris alelnöknek óriási feladatot
kell megoldania, békét és összefogást kell teremteniük egy hazugságokkal és gyűlölettel szétszakított országban, és Amerikát vissza kell vezetniük a nemzetek együttműködésének közösségébe. Botka László
posztját lapzártánkig több mint 10 ezren lájkolták.
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Karikó Katalin bejutott
a Nobel-díj előszobájába

Vélemény

Szeged kifosztása
és a garanciák

A

A 2018-ban készült fotón Karikó Katalin a férjével, Francia Bélával és a lányával, Zsuzsannával, aki a képaláírás szerint akkor végzett a Kaliforniai Egyetem mesterszakán. Fotó: Karikó Katalin Facebook-oldala
Folytatás az 1. oldalról
„Ha Karikó Katalin fantáziát lát valakiben, nincs benne szakmai vagy a hierarchikus különbségből adódó
türelmetlenség. Minden kutatótól megkérdezi: »Miért
csillog a hal pikkelye? Hány
kukoricacső van egy kukoricaszáron?« Ezeket a kérdéseket mind azért teszi fel,

hogy rávezessen minket a
kutatómunka szeretetére és
lényegére, aminek az állandó érdeklődés, megfigyelés
és az érzelmi viszonyuláson
alapuló tanulás a bázisa. Azt
mondja, szerinte ezek nélkül
ő sem jutott volna idáig” –
mesélte a wmn.hu-nak Szabó Gábor Tamás.
Kollégái szerint a világhí-

Az 50. Rosenstiel-díj
„Nagyon nagy megtiszteltetés ért. Drew Weissman
kollégámmal együtt nekünk ítélték az 50. Rosenstiel
Award-ot az mRNS technológia kifejlesztéséért, amelyek a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinák alapjául szolgálnak. A kitüntetést Anthony Fauci, az NIH ID
(Allergia és Fertőző Betegségek Országos Intézete – a
szerk.) igazgatója és Derrick Rossi, a Moderna alapítója adja majd át virtuálisan” – írta Karikó Katalin január
22-én a Facebook-oldalán. Anthony Fauci az Egyesült
Államok vezető járványszakértője, akit Joe Biden amerikai elnök felkért egészségügyi főtanácsadójának. A
Rosenstiel-díjat tekinthetjük a Nobel-díj előszobájának. Számos tudós lett Nobel-díjas, miután megkapta a Rosenstiel-díjat. John Gurdon angol őssejtkutató
például 2008-ban kapta meg a Rosenstiel-díjat, majd
2012-ben Nobel-díjas lett, Jules Hoffman luxemburgi
sejtkutatót, immunológust 2009-ben díjazták Rosenstiel-díjjal, 2011-ben pedig megkapta a Nobel-díjat,
Yoshinori Ohsumi japán sejtbiológus 2015-ben kapta
meg a Rosenstiel-díjat, majd rá egy évre, 2016-ban
Nobel-díjas lett.

rű tudós rendkívül szuggesztív, önazonos, tiszta, erős
ember, aki mindig felelősséget vállal és kiáll az embereiért, a kritikákat négyszemközt közli, és alkalomadtán
képes bocsánatot kérni.
Többen
felháborodtak
itthon, amikor Orbán Viktor
miniszterelnök úgy hivatkozott egy interjújában a tudósra, mint a „kisújszállási
asszonyság”.
Karikó Katalin a következőképpen reagált erre a szeretlekmagyarorszag.hu-nak:
„Az egyik volt tanítványom,
aki most a Lenox Hill kórház
Netflix műsorának főszereplője, azt mondta, hogy
soha ne reflektáljak semmi
ellenem szóló kommentre,
ne keveredjek bele mások
vitájába, az mind csak ZAJ.
No comment és elül a vita,
majd találnak a ráérők új
problémát. Tehát nem szeretnék nyilvánosan semmilyen nyilatkozatot tenni
asszonyság-ügyben. Bármit
mondok is, az lesz belőle,
hogy nem a miniszterelnök
szavain rágódnak, hanem az
enyémen.”
„Azt reméltem, hogy az,
hogy magyar vagyok, egy
kicsit összefogja az otthoni

ellenlábasakat, és együtt
örülnek, hogy országunkat
jó fényben emlegetik, de hát
én már ilyen naiv vagyok” –
tette hozzá.
Sokak véleménye szerint
Karikó Katalin Nobel-díjat
érdemelne a kutatásaiért.
Amikor erről kérdezik, mindig elhárítja az érdeklődést,
mondván: nem a díjakért
dolgozik. Decemberben azt
írta ki a Facebook-oldalára:
„Szeretném megosztani a
rám jutó figyelmet az összes
kutatótársammal, akik hozzám hasonlóan éveken vagy
évtizedeken át kísérleteztek,
tették a dolgukat. Remélem,
hogy nekik is több elismerés
jut majd a jövőben. Azt is remélem, hogy a fiatalok nagy
kedvet kapnak ahhoz, hogy
minél többet tanuljanak,
hogy ők legyenek a jövő kutatói.”
Párt hete a Metro együttes Gyémánt és arany című
dalát posztolta ki a közösségi oldalára. Voltak, akik
azt írták hozzászólásukban,
hogy ez a dal mindent elmond Karikó Katalinról, az
életéről és a teljesítményéről.
Szabó C. Szilárd
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NER évtizede sokféle vargabetűt vágott a kormányzásba. Napon belüli, Gulyás Gergely saját száján belüli, Orbán Viktor Facebook-pörformansza és az esti
Magyar Közlöny közti ellentmondások erdejében botorkálunk. Bekötött szemmel és hátrabilincselt kézzel. Vírusdiktatúrától depressziósan.
Vannak azonban biztos elemek. Ilyen a mindennemű
autonómiák elleni következetes kormányzati hadviselés.
Bármilyen ellenőrző szerv, gazdálkodó szervezet, reflektálni képes intézmény púposkodna, jön a narancsbakancs, és
lerúgja. A leggyakrabban cipőzött áldozat az önkormányzatiság. Szeged pénzét, jogköreit, mozgásterét is folyamatosan
kurtítják. Budapestről mondják meg, hogy ki legyen az iskolaigazgató, vagy miként parkoljanak. Minden helyi erőt igyekeznek lenullázni vagy prostituálni.
Nem az üres panasz
igényével írok erről. Aki Bármilyen
ellenőrző
ma jelöltként a Fidesszel szerv, gazdálkodó szerszembeni küzdelmet vál- vezet, reflektálni képes
lalja, az erre szerződik. intézmény púposkodna,
Szeged pont azért mű- jön a narancsbakancs,
ködőképes, mert a vá- és lerúgja. A leggyakros sorsát nem rendelik rabban cipőzött áldozat
alá egyik párt hatalmi az önkormányzatiság.
érdekeinek sem. Az önkormányzatiságon esett
csorba, a folyamatos csonkítások felsorolása gyakran pusztán
arra szolgál, hogy a következő választásra trenírozzák a szavazókat. Hogy aztán ebből mi lesz, és mi nem, arra jó példa, hogy
Budapesten például a nagy ellenzéki fogadkozás ellenére nem
lett Tiborcz-adó, nem lett Budapest-alkotmány, lesz viszont stadion, és szakmányban irtják a fákat a Ligetben.
Szeged történetét szerencsére a szegediek írják, nem
fals politikai ambíciók valamely más szférából. A kormányzat
felől érkező, sorozatos jogfosztások kapcsán azonban emlékezzünk meg egy körülményről, ami sokaknak nem fog tetszeni: a módszert nem Orbán Viktor találta ki, hanem bizony
Horn Gyula. A politikai talentum komoly hatalomtechnikai
tudással is párosult, és a szocialista miniszterelnök volt az,
aki a fővárosnak visszajuttatott források tudatos költségvetési alultervezésével, így elsősorban a BKV állandó borogatásával satuba fogta a Budapest élén álló liberális Demszky
Gábort. Innen ered az a süvegelős tánc, amit a mai főpolgármester kénytelen gyakorta előadni a kormánynál, vagy
épp Fürjes Balázsnál. A módszert azóta persze felpörgette,
kiterjesztette és sokkal aljasabbá tette a Fidesz.
A feladat ma ezt túlélni, holnap pedig, egy reménybeli kormányváltás esetén visszafordítani, de maradéktalanul. No, és
ezt kellene ma bebiztosítani, garanciákkal megerősíteni.
Tessék ezt illetően nyomást helyezni az ellenzékre! Most
mutatkoznak be a 2022-re szánt egyéni képviselőjelöltek,
akik jó eséllyel előválasztáson is megmérettetik magukat.
Mondassuk ki velük, vegyük fel kamerával, írassuk le velük,
és húzzuk alá pirossal, lilával, égszínkékkel, hogy igenis MINDENT VISSZA FOGNAK ADNI SZEGEDNEK és a többi önkormányzatnak! Ne engedjük a kitérést, hogy „majd meglátjuk”,
meg „előbb győzni kell”, meg „az emberek nem olvasnak
programot”. Írják csak bele a programba, hogy visszakerülnek a helyi adóbevételek, a helyi jogkörök. A városok vis�szakapják az iskoláikat, a helyi egészségügyet a forrásokkal
együtt. Az egyetemek újra a helyiek büszkeségét növelik,
nem olyas káderek ugrálóváraként funkcionálnak, akik még
a város nevét is ki akarják dobni az elnevezésből.
Akit zavar, bosszant, elborzaszt, amit a Fidesz a helyi, autonóm közösségekkel művel, az tegyen meg mindent azért is,
hogy a mai világot túléljék, és azért is, hogy egy kormányváltás
után ne tartsa meg ezt a rendszert egy új központi hatalom,
mondván, neki mégiscsak így könnyebb kormányozgatni.
Ceglédi Zoltán
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Jól haladnak a csatornaépítéssel
Újszegeden és Kiskundorozsmán

Az enyhe januárban jól haladnak a csatornaépítéssel az Asztalos utcában. Fotók: Szabó Luca
November végén kezdték, majd az ünnepet követő leállás
után a napokban újból nekifogtak a csatornaépítésnek
Újszegeden és Kiskundorozsmán. Szegeden a nyár végéig 16 kilométer hosszan korszerűsítik a vízelvezető rendszert. A fejlesztésre nettó 1 milliárd 334 millió forintot fordít az önkormányzat.

T

avaly
szeptemberre
Újszeged, Kiskundorozsma, Szentmihály,
Tápé, Szőreg és Új-Petőfitelep 22 utcájában épült csapadékvíz-elvezető csatorna,
Dorozsmán pedig víztározó a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.
Novemberben a fejlesztés újabb projektjében kezdték el a munkákat Újszeged
hét utcájában: a Borostyán,
az Asztalos, a Radnóti Miklós, a Haladás, a Babits Mihály, a Krúdy Gyula és a Wallisch Kálmán utcában őszig
4336 méter hosszon készül
el az új csapadékvíz-elvezető rendszer.
– Újszegeden jelenleg a
Radnóti Miklós utcában, a
Fő fasor és az Asztalos utca
közötti szakaszon építik az
úgynevezett folyókákat, ezt
követi az Asztalos utca csatornázása. Ezután folytatják
csak a munkákat a Radnóti utca Fő fasor és Bérkert
utca közötti szakaszán, a
további utcák pedig jövőre
kerülnek sorra – mondta el
a helyszínen Tapasztó Sándor, a kivitelezést irányító
Szeged Pólus Fejlesztési
Nkft. projektigazgatója. A
kiépülő
csatornarendszer

hosszú távú megoldást jelent a belvízproblémákra, és
a hirtelen lezúduló csapadék
sem okozhat majd nagy károkat. Ezzel párhuzamosan
már elkezdődtek a munkák
Kiskundorozsmán is, ahol
a Nap és Kút utcában zajlik
már az ároképítés.
A Bánomkerti öblözet további hét utcáját – a Széchenyi István, a Zalán, a Széna,
a Ballada, a Palóc, a Majális
és a Rigómező utcát – is
érinti a fejlesztés, összesen
5301 méter hosszon épül
majd csatorna a városrész-

ben – mondta a projektigazgató. A fejlesztés része a
Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és kapacitásának növelése is a Negyvennyolcas
és a Basahíd utca között,
1568 méter hosszon. A
munkálatok a tervek szerint
az év végére fejeződnek be.
A fejlesztés a marostői
városrészben
folytatódik,
ahol átemelőt is építenek a
Holt-Marosnál. A projektben
kilenc marostői utcában –
Aranka, Borbála, Dorottya,
Gizella, Ildikó, Izabella, Klára, Melinda és Orsolya – is
épül majd esővíz-elvezető
csatorna, valamint megvalósul a Kürü sori árok mederburkolása a Katalin utca
és a Fő fasor közötti szakaszon, továbbá épül egy há-

rom szivattyúállásos átemelő is, hogy az összegyűjtött
csapadékvíz gond nélkül
eljuthasson az azt befogadó
Holt-Marosba. Marostőn ös�szesen 4637 méter hosszon
készül csapadékvíz-elvezető
rendszer. A kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárás még
zajlik, ezért ezen a területen
a tervek szerint ez év második felében kezdődhet el a
beruházás.
A projekt megvalósítására nettó 1 milliárd 334 millió
forintot fordít az önkormányzat, amiből 1 milliárd 50 millió forint uniós támogatás,
190 millió forint a város saját forrása, és a Szegedi Csatornamű Társulat is hozzájárul a fejlesztéshez 94 millió
forinttal.
Rafai Gábor

A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes cégek végzik: Újszegeden és Kiskundorozsmán a csapadékvíz-főgyűjtő csatornánál a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft., a kiskundorozsmai utcákban pedig a Norbo-Ép Kft.

Karanténfilmek
a fesztiválon
Karanténfilmeket is láthatnak majd a nézők a Zsigmond
Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon, amit a tervek szerint
szeptemberben rendeznek meg a Belvárosi Moziban.
– Idén is szeretnénk megrendezni a filmfesztivált, mert
fontosnak tartjuk, hogy őrizzük, ápoljuk az Oscar-díjas
szegedi operatőr emlékét, a
rendezvény pedig jó hírét vigye Szegednek a világba –
mondta a Belvárosi Mozit is
működtető Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont ügyvezető igazgatója, Jávorszky
Iván. A tervek szerint szeptember 21–25. között rendeznék meg az 5. Zsigmond
Vilmos Nemzetközi Filmfesztivált.
Szabó Éva Andrea, a
Belvárosi Mozi vezetője elmondta, a nemzetközi pályázati kiírást február elején jelentetik meg. Bíznak benne,
hogy a járvány ellenére idén
is legalább olyan sikeres
lesz a fesztivál, mint tavaly.

Az elmúlt évben rekordszámú filmet, 538-at neveztek
be a világ minden tájáról,
köztük 67 nagyjátékfilmet. A
fesztivál indulásakor, 2017ben még csak háromszáz
nevezés érkezett, köztük 7
nagyjátékfilm.
Az idei év érdekessége,
hogy a három kategória –
nagyjátékfilm, kisjátékfilm
és kísérleti film – mellett egy
negyedik is lesz: a karanténfilmek kategóriája.
– Tavaly a járványveszély
miatt a külföldi filmek alkotói
sajnos nem tudtak részt venni az eseményen, de ennek
ellenére is kiváló volt a hangulat. Reméljük, hogy idén
már a külföldi vendégekkel
tudjuk majd megrendezni az
ötödik fesztivált – mondta a
mozi vezetője.

Felújítják az utat
a bölcsődénél

Koromné Fenyvesi Rózsa azt mondta, az idei év első fél
évében elvégzik a munkát. Fotó: Szabó Luca

R

endbe teteti az önkormányzat a Petőfi Sándor sugárúti bölcsődéhez vezető utat, bár nem
a városé.
– A Petőfi Sándor sugárúti bölcsődébe el lehet jutni
a sugárút és a Móra utca felől is. A Móra utca felől beton járólappal van kirakva,
vagyis nem saras, be tudnak menni a szülők a gyermekeikkel. A sugárút felől
is sokan járnak be azonban
– mondta el a helyszínen a
körzet önkormányzati képviselője, Koromné Fenyvesi
Rózsa. Megkeresték a szülők, az intézmény vezetője,
a lakók. Beavatkozni viszont
nem egyszerű, mert a Petőfi
Sándor sugárút felőli bekötőút nem az önkormányzat,
hanem a szomszédos la-

kásszövetkezet tulajdonában áll. Utóbbi szívességi
alapon engedi a használatot
a tulajdonát képező úton.
Mivel az útszakasz nem az
önkormányzat tulajdona, így
a városnak jogosultságot
(szolgalmi jogot) kell szereznie annak felújítására. Ez
folyamatban van, és amint
bejegyezték a szolgalmi jogot, rendbe teszi a város az
útszakaszt. A munkálatokhoz szükséges forrást, nagyjából 20 millió forintot már
tavaly év végén biztosította
az önkormányzat. Ebből az
összegből előreláthatólag
az idei év első fél évében
elvégzik az érintett terület
csapadékvíz-elvezetését,
csatornabekötését és a
bölcsődéhez vezető út aszfaltozását.
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Kirúgta a kormány a háromlábú szék egyik lábát
Közel egymilliárd forint bevételkiesése volt tavaly az SZKT-nak
Nagyon nehéz éve volt tavaly a szegedi közösségi közlekedésnek a járvány, a kormányzati elvonás és a drasztikus
utasszámcsökkenés miatt Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester szerint, aki úgy véli, az idei esztendő sem
lesz könnyebb. Az önkormányzat célja, hogy ebből minél
kevesebbet érzékeljenek az utasok.

O

nline fórumot tartott
a SASMob Szeged,
amelyen a városi közösségi közlekedés volt a
téma. Mennyire viselte, viseli meg a koronavírus-járvány
a közösségi közlekedést,
mekkora a baj, mit lehet tenni? Egyebek mellett ezekre a
kérdésekre válaszolt Vincze
Tibor
közlekedésmérnök,
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester és Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója.
– A közösségi közlekedés olyan alternatíva, melyre
nagy szükségünk van. Ha ezt

A kormány tíz év
alatt folyamatosan
vonult ki a szegedi
közösségi közlekedés támogatásából.
nem szervezik meg, akkor
nem férünk el a városban,
mert nem lehet arrébb tolni
a házakat, szélesíteni az utcákat – mondta Vincze Tibor
közlekedésmérnök.
Nagy Sándor a szegedi

tömegközlekedés finanszírozásáról elmondta: a járvány
előtt a szolgáltatás árának
50 százalékát az önkormányzat, a 34 százalékát az
utasok, a 16 százalékát pedig az állam fizette.
– A közösségi közlekedés
finanszírozása olyan, mint a
háromlábú szék – vette át
a szót Majó-Petri Zoltán, aki
szerint az egyharmad önkormányzat, egyharmad utazóközönség, egyharmad állam
lenne a jó arány.
Ez azonban csak vágyálom, főleg úgy, hogy a kormány tíz év alatt fokozatosan
vonult ki a szegedi közösségi közlekedés támogatásából. – Tíz éve még 550 millió forint állami támogatást
kapott Szeged, 2019-ben
már csak 328 millió forintot,
tavaly pedig már egy fillért
sem. A kormány ugyanis úgy
döntött: nem támogatja a vidéki városok közösségi közlekedését – mondta a városfejlesztési alpolgármester.
– 2019-hez képest tavaly
940 millió forinttal volt kevesebb a jegyekből és bérletekből származó bevételünk.
Az április és a május volt a

A tavaszi hullámban drámaian csökkent, majd utána fokozatosan növekedett az utasszám. Fotó: Szabó Luca
mélypont, amikor az SZKT
bevételei a 20 százalékot
sem érték el. Ez nem csak
Szegedre, hanem minden

Az április és a május volt a mélypont,
amikor az SZKT bevételei a 20 százalékot sem érték el. Ez
nem csak Szegedre,
hanem minden magyar
nagyvárosra
igaz.
Majó-Petri Zoltán

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43/A. § (6) bekezdés a) pontja értelmében
közzé teszi
Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről
szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításának
elkészült tervezetét
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott Partnerek észrevételeket tehessenek a Rendelet 2. sz.
mellékletét képező Adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint az
észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül,
legkésőbb 2021. február 10. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a
lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail címre megküldve.
A közzététel ideje:
2021. január 27-től 2021. február 10-ig.
A tervezet megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján a főépítészet közleményei alatt (https://www.szegedvaros.hu/category/hivatal/fepiteszet-koezlemenyei),
valamint
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Általános Hatósági Osztály Ügyfélszolgálati Csoportján (Szeged, Széchenyi tér 11.).

magyar nagyvárosra igaz –
közölte a városi közlekedési
cég ügyvezető igazgatója.
– A tavaszi hullámban
drámaian csökkent, majd
utána fokozatosan növekedett az utasszám – mondta Nagy Sándor, aki szerint
nem lehet olyan mértékben
takarékoskodni a rendszeren, ahogy a jelenlegi utasszámok ezt a bevételi oldalon indokolttá tennék. – Ez
jelenleg egy járvány sújtotta
iparág – állapította meg az
alpolgármester.

Bicajjal a villamoson
A közösségi közlekedés nem csak közszolgáltatás, a város élhetősége szempontjából is fontos forgalomszabályozó eszköz. Miként növelhető az utasszám a jövőben?
Számíthatunk-e például az elektronikus jegyrendszer
bővítésére, a mikromobilitás kombinálhatóságának erősítésére? – kérdezte Csüllög Imre a fórum résztvevőitől.
Nagy Sándor hangsúlyozta: a városi közlekedésfejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az utasok kombinálják a
közösségi és egyéni közlekedést. Így például csúcsidőn
kívül ingyen fel lehet vinni a kerékpárt a villamosra. Szerinte az utazás kombinálása olyan élményt adhat, amely
felveheti a versenyt az autózással.

Kultúra
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Az első hétvégén már sokan kíváncsiak voltak a kiállított rajzokra, festményekre. Fotók: Szabó Luca

Megrajzolták,
mit jelent számukra
a magyar kultúra
Az Agóra kiállítása február 5-ig látható a Kárász utcán

A

Szent-Györgyi Albert Agóra rajzpályázatot hirdetett a magyar kultúra napja
alkalmából iskolásoknak és felnőtteknek. A Mit jelent számodra a magyar kultúra? témájú versenyben 292 alkotást értékelt
a zsűri, 22 iskolából érkeztek pályaművek.
A legkiemelkedőbb 118 alkotás tekinthető
meg az Agóra Kárász utcai szabadtéri kiállításán február 5-ig a Szegedi Piac és Városkép Kft. támogatásával. Különdíjas lett csoportos kategóriában a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolájának első

osztálya (Boros Nóra, Sipos Dóra, Valkó Dominik, Szabó Viktória, Lajkó Boglárka, Csetneky Vilmos, Porkoláb Aida, Kis Judit, Széll
Hédi, Ladovszki Zsófia, Vadász Eszter), a
Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói (Börcsök Laura, Csabai Blanka, Zsibók Réka) és a Hammido Művészeti Iskola növendékei (Csorba Panna, Simon
Viktória, Szűcs Tamás, Kiss Adél Eszter, Tamás Dorottya, Domján Viktória). Egyéni kategóriában különdíjas: Budai Violetta, Tóth
Levente, Mező Balázs, Vígh Botond, Bodó
Roland, Bírkás Anna,
Guzsik Henrietta, Nikodémusz Flóra, Szentirmai András, Zsíros Zita,
Kiss Petra, Csőke Laura. Felnőtt kategóriában
különdíjat kapott Madarászné Száz Éva, Dabis Barbara Anna, Zeke
János, Csvárics Tünde,
Rudas Viktória.

A 11 éves Csőke Laura pályaműve.

A 13 éves Guzsik Henrietta Petőfije.

Zeke János képe ugyancsak a felnőtt kategóriában.
A 12 éves Csorba Panna sportos palettája.

Csvárics Tünde alkotása felnőtt kategóriában.

A 14 éves Nikodémusz Flóra Kölcseyt rajzolta meg.

A 9 éves Budai Violetta táncos párja.
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Szaszák Zsolt:
Pofátlan gyereknek tartom magam
A maga 21 évével a legfiatalabb a
Szegedi Nemzeti Színház társulatában az újonnan érkezett Szaszák
Zsolt. Azt mondja, a Dóm térre jár
nosztalgiázni, hiszen a szabadtérin lépett fel először a városban.
És már van egy kis otthonérzete is.
– Válogatáson dőlt el, hogy Szegedre kerül. Meséljen erről!
– Békéscsabai vagyok, de elköltöztünk Sopronba a szüleimmel, és
a Budapesti Operettszínház színészképzőjében tanultam zenés színész
szakon. Sok munkát kaptam már
közben is, és amint végeztem, megláttam, hogy meghallgatást hirdet
ez a csodálatos intézmény. Az volt
a problémám, hogy a kiírás szerint
diplomázott fiatal színművészeket,
illetve egyetemi gyakorlatukat töltő
színművészetiseket kerestek 22 és
35 év között, és ez egyik se illik rám.
Pofátlan gyereknek tartom magam,
de csak ilyen castinghelyzetekben,
és úgy döntöttem, megpróbálom,
tehát eljöttem. A főrendező, Horgas
Ádám nyilván már tudta, milyen szerepekre szemezget közülünk, de mi
nem, és ez hatalmas segítség volt
számomra, mert nem éreztem a
nyomást.
– Mivel ugrotta meg a szintet?
– Valószínűleg életkoromból
fakadóan nem tudok a próbákon
végig összpontosítani, de válogatásokon, amiknek még az előadásoknál is nagyobb tétje van, nagyon
fókuszáltan koncentrálok, és ez
tetszhetett meg. Először egy gyakorlati tréningsort vezetett Ádám,
az volt az első rosta, a második
fordulóra verset, monológot és
néhány dalt kellett vinni. Megkérdezték, mit szeretnék ezek közül,
én az éneklést választottam, mert
abban érzem igazán otthonosan
magam. A Rikkancsok című musicalből énekeltem, a Santa Fe
című dalt, ami mostanra az igazi
castingdal lett számomra. Ahogy
befejeztem, Borovics Tamás csak
két szótagot mondott, ami nem tűr
nyomdafestéket, én pedig álltam
megszeppenve, hogy ez most vajon jót jelent-e.
– Ezt a dalt a színház Tisza-parti hétvégéjén is elénekelte nyáron.
– Igen, ugyanis a meghallgatás után felhívtak Horgas Ádámék,
hogy gondolkodnak bennem, és
szeretnék, ha idejönnék. Egyik kezemben a kutya póráza, másikban
a szemét, rajtam egy negyvenkilós
táska. Megint nem idézném, mit
kiabáltam, amikor felfogtam, hogy
leszerződtettek, csak elkezdtem
zokogni. Elmondták, milyen szerepekre hívnának, ezek között több

Szaszák Zsolt: Az életben vigyorgó, őszinte kölyök vagyok.
szerepátvétel is lenne, de mindebből semmire nem emlékszem,
olyan hatalmas volt az eufória. Ha
két ilyen elképesztően jó szakmai
ember ilyen szintű bizalmat szavaz
nekem a mostani helyzetben, akkor az emberhűségre ad okot. Ők
nagyon nagy kockázatot vállaltak
velem, egy ennyire fiatal pályakezdővel, bízom benne, hogy a mestereim lesznek.
– Akkor ön most harapós, vagyis bizonyítani akar?
– Igen, igen. Pont amiatt, hogy
itt vagyok ebben a soktagozatú,
nagy társulati tagsággal rendelkező
intézményben, nem tudok fürdőzni
ebben az élményben, hanem még
nyomaszt a felelősség.
– Milyen szerepekkel kínálták
meg?
– Nyáron már próbáltam
Bulcsú szerepét az Időfutárban,
az én agyamnak ez nagy ugródeszka volt, mert rövid idő alatt
kellett megtanulni sok szöveget és
a színpadi járást. Utána kezdtük a
Sirályt, aztán A padlást, ahol a Herceget és a főszerepet, a Rádióst
játszom a kettős szereposztás miatt. Kérdés, melyik nehezebb: két
külön szerep két darabban vagy
két szerep egy darabon belül. Nekem az utóbbi, mert olyan, mintha
magammal beszélgetnék, a színészi játékról nem is beszélve, hiszen
két különböző karakter, és nekem
még nehéz agyban szétválasztani.
Emellett minden szabad hétvégémen hazamegyek a szüleimhez
Sopronba, Maszatot, a mentett ke-

verék kutyust viszem magammal
a csomagtartóban. Szinkronozni
feljárok még Pestre, egy film tömegjelenetéhez adtam a hangom
legutóbb. Azért kell minden kis
szerepet megfogni ott is, mert hátha kiemelnek majd egy nagyobbra.
Azt érzem, ennyi még bőven belefér.
– Az Időfutár és a Sirály próza.
Az nehezebb?
– Barnák Laci rendezte mindkettőt, és ő elég sok zenét használ,
úgyhogy az Időfutárban kaptam pici
szabad kezet, danolászhatok is. Ez
helyreteszi a komfortérzetemet.
– A padlásban a járvány miatt
kettős szereposztásban tanultak
meg mindent. Kivel mit?
– Károlyi Krisztiánnal játsszuk a
Rádióst váltva, és Krausz Gergővel
a Herceget. A Rádiós mindenképpen nagy kihívás, mert a prózás
gondolkodást is használom benne,
beszélünk és énekelünk is. Azért
is nehéz, mert különböző agyféltekéket mozgatunk a daloknál és a
beszédnél; az egyik művészetnek,
a másik reálnak felel meg állítólag.
Nem úgy, mint a szerepálmaimban,
a Miss Saigonban és a Dorian Grayben, ami csak ének.
– Dorian Gray narcisztikus,
feminin. Melyik illik önre?
– Olyan típusú pasinak tartom
magam, és eddigi barátnőim is azt
nyilatkozták rólam, hogy nagyon hiszek a férfi-női szerepekben. Ettől
függetlenül tudok beszélni azon a
nyelven, ahogy egy nővel kell, szinte
női aggyal gondolkodva. Ezért cso-

dálatos ember Dorian Gray, mert a
femininsége miatt képes hatalmat
gyakorolni, sarkítok: mosolygós bérgyilkosként. Szeretném ezt a tudományom színpadon kipróbálni.
– És életben?
– Ott nem, az életben vigyorgó,
őszinte kölyök vagyok.
– Gyerekkorában is énekelt,
de akkor népdalokat. Miért váltott?
– Általános iskolában néptánc
szakra jártam, és az ottani csodálatos mesterem bevezetett a
népdalok világába. Középiskolában ötödjére sikerült bejutnom az
Országos Népdaléneklési Verseny
döntőjébe, és meg is nyertem.
Akkor úgy éreztem, ebben a művészeti ágban számomra nem terem több babér, és éppen bejött a
színház az életembe. Nem családi
indíttatásból, hiszen anyukám diplomás ápolónő, apukám villanyszerelő, vagyis abszolút reál családból
származom, ami a gondolkodásomon is meglátszik. Én ennek
sokkal több előnyét érzem, mint
hátrányát, mert nincs az a művészi
lebegős állapot állandóan, hanem
vannak feladatok, amiket meg kell
csinálni. Valószínűleg ezért ennyire fontos az egészségem, és ezért
nem dohányzom, nem iszom.

Ficsúrt a Valahol Európában című
musicalben. Utóbbit itt is játszom öt
év elteltével. Azt hittem egyébként,
könnyebb lesz amiatt, hogy már ismerem a darabot, de nem. Nagyon
sok olyan dolog rögzült, amiről érzem, hogy nem aktuális, de kiölni
sokkal nehezebb.
– A színházat már értem. És
honnan a szegedi kötődése?
– Érettségi után felvételiztem az
Operettszínház stúdiójába. Az első
év után leküldtek a szegedi szabadtérire az Apácashow-ba statisztálni.
Ott táncoltam, mint rajongó tömeg. A
következő évadban Somogyi Szilárd
rendező meghallgatást hirdetett a Titanicra, abban már kaptam egy kicsi,
de szólista szerepet, olyan elképesztő nevek között, mint Szolnoki Tibor,
Vágó Zsuzsi. Amikor kimentem a
hajóhídra, felnéztem a csillagokra,
előttem több ezer ember, olyan energiák mozognak ott! Vagyis Szegedet
már ismertem, nagyon szerettem.
Egyedül az volt nehéz, hogy más volt
barátokkal lejönni, és más egyedül.
Félreértés ne essék, nagyszerű ez a
társulat emberügyileg. Itt újra fel kell
építeni egy új kapcsolatrendszert,
ez most a feladat. Szerintem ez számomra egy-két év legalább.
– Végül a kötelező kérdés: milyennek találja Szegedet?

A Sirályban Jakov, a cseléd. Fotók: Szabó Luca
– Mégis hogy jött a színház az
életébe?
– A szüleim engem nem vittek
színházba; a gyerekkoromból ez
teljesen kimaradt. Először a Budapesti Operettszínházban láttam egy
nagy előadást, az Elfújta a szél című
musicalt. Ez úgy nézett ki, hogy beültem anyukámékkal, tátott szájjal
végignéztem, és semmire nem emlékeztem, mert akkora katarzis volt.
Magától értetődő lett, hogy ott fogok
állni a színpadon. Sopronban 15-16
évesen bekerültem a Petőfi Színházba, két szerepet is eljátszottam:
Rickyt a Made in Hungáriában és

– Csak dicsérhetem, már van
egy kis otthonérzetem. Sokat nosztalgiázom a Dóm téren, hiszen én
eddig csak úgy láttam, hogy be volt
építve színpaddal, most még hatalmasabbnak látszik. Elsősorban
a kutya miatt sokat bolyongunk a
belvárosban a barátnőmmel, aki
egyébként a kaposvári egyetem
színész szakára jár, úgyhogy oda
is rendszeresen utazunk. Szeretek
futni, és talán, ha majd lesz időm,
akkor még többet láthatok ebből a
csodálatos városból futás közben.
Dombai Tünde
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A Széchenyi téren kezdődött

N

éhány éve ezt írtam a Facebookon a Szegedi emlékkeresőbe: Nekem a Széchenyi
tér gyerekként csodálatos mesevilágot jelentett, amikor a negyvenes évek közepén, karácsonyestén
végigmentünk a téren, ahol a fák
roskadoztak a lámpák fényében
csillogó hó
alatt,
és
hívtak minket, mi pedig elvarázsolva engedelmesBartháné Boga Ildikó kedtünk a
hívásnak.
Csodálatos szabadságélményt éltünk át.
Most, hogy ezt olvasom, talán
több is volt az szabadságélménynél, amit 7 éves koromban kaptam
az egymás felé hajló platánoktól.
Találkoztam a végtelenségérzéssel, melyet Popper Péter óceáni
érzésnek nevez, és melyet én úgy
írnék körül, hogy az óvóhely nyomasztó emlékétől szabadulva egyszer csak a fenséges látvány hatására átéltem, hogy része vagyok a
világmindenségnek. Nem tudtam,
hogy ezzel részese lettem a felelősséges életnek is. Nem tudtam,
hogy apámat, dr. Boga Dezsőt,
aki e szerint élt, akkor már B-listázták, és el kell hagynunk a várost.
A Széchenyi tér után folytattuk
utunkat a Kárász utcán át a Hősök
kapujáig, ott, a Szentháromság

A Széchenyi téri székek. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor
utca 4/A 4. emeletén, a bal oldali
műteremlakásban várt Boga nagymama és a nagynénik, özvegy dr.
Szöriné Boga Lujza ötvösművész
és Boga Aranka iparművész. Lujza
néni munkásságáról könyvet írtam,
hogy ne csak a dóm jobb kapujának, az Újszövetség megalkotójának ismerjék, hanem ismerjék meg
a templomban látható kandelábereket, gyertyatartókat, lámpákat és
nagynéném alkotótársa, Heksch
Nándor ötvösmunkáit is.
Amikor ehhez a könyvhöz gyűjtöttem anyagot, néhány napra
ismét szegedi lettem. Sétáltam
a városban, a kakasos templom

mögötti háztól ugyanazt az utat
jártam be, mint 7 évesen. Néztem
az egyetemistákat – most is kön�nyezem, 60 év után, hiszen én is itt
járhattam volna egyetemre.
A Tisza-parti gyermekklinikán
adták vissza az életemet. Kétévesen megtámadtak az influenza
minden lehetséges szövődményei.
Penicillin nélkül küszködtem a
tüdőgyulladással: feküdtem a téli
hidegben, a Tiszára néző erkélyen,
jól betakarva. Vajon emlékeznek-e
még Szegeden Hámori professzorra és Blazsó doktorra, akiknek az
életem köszönhetem?
Köszönöm, Szeged.
Amikor apám életéről írtam,
Egy orvos a XX. század politikai útvesztőiben címmel, visszarepültem
száz évet. Láttam az akkori Szegedet. „Szerencsés időben és helyen
indult apám élete” – írtam. Apámat
a polgárosodó nagyváros várta, kibontakozó polgári értékvilágával
és az iparosodás nyújtotta kényelemmel. Használhatott már rádiót,

A szülővárosom gyönyörű! Sokáig vágytam rá,
hogy a Reök-palotát belülről láthassam. 2019
nyarán ez is teljesült,
amikor a könyvem bemutatójára utaztam a
barátnőmmel. Tudtam,
hogy semmi részem
benne, de büszke voltam a kívül-belül gyönyörű épületre. Örömet
adott, „mert az egyre
kevesebb”.

Vásárhelyi Pál szobra a csónakkal. Fotó: Fortepan/Schmidt Albin

telefont, postát, távírdát, villamost,
járhatott színházba, moziba, kávéházba, cukrászdába. 1917-ben
már állt a Reök-palota. 1910-ben
indult a Délmagyarország, ahol
édesapámnak két év múlva már

cikkei jelentek meg. 1912. augusztus 17-én leírta az esti korzót az
öregekkel, a kávéházat és a mozit,
a Moulin Rouge kabarét, a bohém-

Rengeteg szál köt a szülővárosomhoz.
Gyönyörű a szülővárosom!
Sokáig vágytam rá, hogy belülről

Amerre jártam Szegeden, figyeltem a nőket, vajon
van-e, aki Szöriné Boga Lujza, az első szegedi női ötvösművész által készített ékszert visel, hiszen annyi
fényképet, tervrajzot gyűjtöttem össze a könyvben.
És hány kerámia, fémtányér, doboz, váza, lámpa lehet az otthonokban! A szignójuk: Szöriné. Megrendelői is szegediek voltak. Ha megtalálnak egyet-egyet,
simogassák meg: csodálatos ember volt a készítője.
tanyát. De észrevette a kirekesztetteket is. Ettől kezdve talált rá a saját útjára: a szegények orvosa lett.
Kerestem, vajon megvannak-e
még a Széchenyi tér két odalán
a székek? Megnéztem az interneten: a régi, felhajtható székek
helyett már régen padok vannak.
Megvan-e a Vásárhelyi Pál-szobor
talapzatánál a csónak, melyből kibe másztunk húgommal, a képzelt
tengeri útjainkon?
Egyik emlék kergeti a másikat,
miközben egy pesti házban sorra
hívom elő a laptop képernyőjén a
gyerekkorom óta őrzött emlékeket.
Újra látom a régi víztornyot a piaccal, ahol hétévesen alkudoztam,
és az Anna-kutat, ahonnan vizet
hoztunk hajmosáshoz. A Csongrádi
sugárúton lakott a másik nagymamám, akinek máig őrzöm a kincset
érő szeretetét. Két szegedi adatgyűjtő utamon is nekiindultam keresni a házat, ahol a nagymamám
lakott, de lebontották.
Ezeket az utakat a könyveimmel kapcsolatban a múzeumnak,
a levéltárnak és az önkormányzatnak köszönhettem. Az alapítványi
támogatást is. Ide tartozik, hogy
a város újraépítette Szöri József
festőművész, a Nagy Háború első
áldozatának, nagynéném férjének
kriptáját.

láthassam a Reök-palotát. 2019
nyarán ez is teljesült, amikor a
könyvem bemutatójára utaztam
a barátnőmmel. Tudtam, hogy
semmi részem benne, de büszke
voltam a kívül-belül gyönyörű épületre. Örömet adott, „mert az egyre
kevesebb”.
Amerre jártam Szegeden, figyeltem a nőket, vajon van-e, aki Szöriné Boga Lujza, az első szegedi női
ötvösművész által készített ékszert
visel, hiszen annyi fényképet, tervrajzot gyűjtöttem össze a könyvben. És hány kerámia, fémtányér,
doboz, váza, lámpa lehet az otthonokban! A szignójuk: Szöriné. Megrendelői is szegediek voltak. Ha
megtalálnak egyet-egyet, simogassák meg: csodálatos ember volt a
készítője.
Amikor azon a régi karácsonyéjen hazafelé mentünk, már leoltották a tér lámpáit. Boldogan vittem
a babát, amelynek ruháit olyanra
készítették a nagynénéim, mint
amilyeneket édesanyám viselt.
Úgy érzem, ma is ott vagyok
a téren, úgy, mint akkor, a családommal. De már csak egyedül találkozom a végtelenséggel, amely
feltöltődött az életemmel és a szülővárosom emlékeivel.
Bartháné Boga Ildikó
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Egy kép, két mondat

Az élő fába is
belekötnének

A

kár dicsekedhetne alapján feltételezte, hogy
a Fidesz erőszakos szabálytalanság történt, és
rámenőségével, ha kötelességének érezte nyilnem öncélból tennék azt, vánosságra hozni tapaszamit tesznek, kizárva az el- talatait, jószándék mellett,
lenzéki oldalt minden jog- de szabálytalanul. Ebből
szerű lehetőségből. És ez- csinált hajcihőt a Fidesz, és
zel csaknem mindent el is lett a dologból (miután „pármondtam róluk, ami ma a tatlan” ügyészségünk fogta
regnáló hatalomra jellemző az adást!) büntetőper. (A
hazánkban.
milliárdos korrupciók közeAz utóbbi hónapokban lébe sem érhettek a jelzett
egyre inkább érezhető, hogy eseménynek!)
a hatalmon lévők veszítettek
Napjainkban sajnos ott
csalhatatlanságuk erejéből, tartunk, hogy az orbáni aua korábbi pökhendiségük toriter irányítás, az illiberális
biztosnak hitt nagyképűsé- kereszténydemokrata párt a
géből. Ami persze azzal is kis ügyekből sokszor égbejár, hogy fűt-fát összehazu- kiáltó hisztériát épít magádoznak. Nagy szeretettel nak, és ahol valóban nagy
visszanyúlnak az ellenzék a baj (korrupció, hazudotöbbéves, netán évtizedes zás, félrevezetés etc.), arról
vélt vagy valós hibáihoz, mélyen hallgat a hatalom.
rendületlenül ismételgetve Nagy valószínűséggel azért,
a régen volt történések ki- mert az esemény a regnáló
forgatott és eltorzított ese- hatalom nagyjait sújtaná.
ményeit. Bár már maguk Márpedig azt tudjuk, hogy
sem hiszik igazán, amit nap – általában – az egyik holló
mint nap szajkóznak, és ami nem vájja ki a másik holló
sohasem volt úgy, vagy egy- szemét!
általán igaz a későbbi
előadásuk
tükrében. Akár dicsekedhetne a
A degeneratív állítása- Fidesz erőszakos rámeik mostanában egyre nőségével, ha nem önhiteltelenebbek és fél- célból tennék azt, amit
revezetőbbek. Lapoztesznek, kizárva az elzunk vissza a régmúlt
lenzéki oldalt minden
történések még ma is
jogszerű lehetőségből.
emlegetett
egyikére,
És ezzel csaknem minmásikára.
dent el is mondtam róOlvasom, hogy folyluk, ami ma a regnáló
tatódik Demeter Márta
hatalomra jellemző haLMP-s
országgyűlési
zánkban.
képviselő
2018-ban
elkövetett
ügyének
büntetőpere. Emlékeztetőül
Mint például akkor sem,
annyit: a képviselő asszony amikor kormányfőnk fiát,
a Magyar Honvédség mű- Orbán Gáspárt képezik ki
ködésével kapcsolatos és parancsnoknak a világ talán
titkosított adatairól szerzett legelitebb katonai akadémitudomást. Konkrétan – fél- áján, amiért az adófizetők
reértésen alapulva – kor- állják a 34 milliós cechet.
mányfőnk egyik gyerekének Emlékezzenek csak 2008nevével teljesen megegyező ra, amikor a Gyurcsány gyenevű személy utazott kato- rekkel, annak érettségijével
na édesapjával a honvéd- kapcsolatban micsoda botség repülőgépén, ami adott rányt csapott az akkori ellenesetben
jogszerűtlennek zék.
tűnt. Demeter Márta képviselő a megegyező nevek
Kutnyik Pál

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

Hóemberek a Gáspár Zoltán utcai játszótéren. A ritka látványt Méhes János olvasónk fotózta le.

Magyar? OK!

V

ezérünk megállapította az as�szonyságról, hogy magyar, tehát az általa feltalált koronavírus-gyógyszer is magyar, sőt a helikopter, a golyóstoll, a szódavíz, a dinamó,
a transzformátor, a gyufa, a telefonhírmondó, a hologram (jaj, a felét biztos elfelejtettem), na meg persze a Rubik-kocka, Puskás, Szoboszlai Dominik,
ez mind-mind magyar, mert a mi népünk mindenekfelett. Van szuper orvosunk is, no nem Semmelweisre gondolok, hanem a fősámánra, aki szerint a
Tízparancsolat mindenre jó.
Kisebb gond van az oktatással, sokan kérdezik, mi lesz az érettségivel?
Ez nagyon fontos kérdés, mert a mi
miniszterelnökünk eddig megbukott
számtanból és emberségből, vajon le
tudna valaha érettségizni? Múltkor 8
óra előtt, a pénteki szózatban bemondta a fertőzési és halálozási számokat,
máskor a teljes bizottságnak ez csak
fél tíz körül sikerül. Igaz, ott már a gondosan megfésült számok szerepelnek.
Ugye, milyen ügyesek: mindig csak an�nyi tesztet végeznek, hogy egyre jobb
eredmények jöjjenek ki. Már a halálozási számra is találtak ki félremagyarázatot.
A matek nekem is nehezen megy
már. Azt mondták, hogy csak az oltóanyag hiányzik, mert a gaz imperialisták elorozták a magyarok elől, de ha
lenne, 24 óra alatt mindenkit, legalább
hatmillió embert be tudnak oltani. Eddig úgy tudtam, hogy nem a szavazatszámláló bizottságok, hanem orvosok,
de legalább asszisztensek fognak böködni, azokból pedig – akár a bal kezemen, akár a jobbon számolom – nincs
annyi. De már hallottam, hogy türk barátaink nyilas-lovas segédcsapatokat
küldenek, percenként két ember ülőgumójába tudják belőni az infúziót. Ez
ám a kipcsak virtus!

Jaj, az egyetemek! Ez az alapítványi átjátszás annyiban rímel Matolcsy
trükkjeihez, hogy itt is csak a pénzről
van szó, ami elveszti közpénz jellegét.
Kárpátaljai kultúrpápánk ellen hiába
lázadtak a színművészetisek, sikerült a
vészhelyzettel a tüntetőket elzavarni, s
most már gondosan három helyre szétköltöztetik őket. De már az én szegedi
alma materem is harapófogóba került.
Fideszes rektorunk lelkesen támogatja

mentette a kétharmadot, Koncz Zsófia
is válik, alig két évvel a szerencsi várban tartott 500 fős szuperlakodalma
után.
Novák Katalinunk és a jogügyér
asszony, Varga Judit ketten támogatták a hős ereszmászót, de mindhiába.
Sopron díszpolgára dicstelen véget ért,
gránitszilárdságú tákolmánya is folyamatosan repedezik. De nincs egyedül
a levitézlettek klubjában: a vak komondoros, a gyermekpornós, a korrumpálódott képviselő- és politikustársak
csak azért nem kerültek még bíróság
elé, mert akkor a kétharmados lufi már

az alapítványi fenntartást, pedig eddig
is ők nevezték ki a kancellárt. De jőni
fog, mert jőni kell: a bukott polgármester-jelölt mellé a mindentudó Novák
Katalin is beül az alapítvány kuratóriumába.
Dübörög a gazdaság, Novák Katalin
támogatja a családokat, a lakásszerzést. Ő tudja, mi a házasság, de ezt
bárki megtalálhatja alaptörvényünk
legeslegújabb (nyugalom, ez még nem
az utolsó) változatában. Tudjuk, nálunk szent a házasság, de azért Hende
Csaba, Rétvári Bence, Matolcsy György
vagy a multimilliomos gázosunk is fiatalított. A párt új üdvöskéje, aki meg-

régen kipukkadt volna. De lesz magyar
számonkérés, én legalábbis nagyon remélem!
De zárjuk pozitívan: 2021 a családok felemelkedésének éve lesz, de
sajnos csak azé a pár ezeré, akik már
eddig is jól éltek. A nyugdíjak most is az
alultervezett inflációval emelkednek,
de februárban jön a 13. havi nyugdíj
első negyede. Választhatunk a vakcinák közül, nem használják regisztrációnkat a Kubatov-lista frissítésére, nem
emelkedik a kenyér ára 500 forint fölé,
nem csak a pálinka lesz alapvető élelmiszerünk.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Szegedi
kenusból
csepeli elnök

Sportmix
ELHUNYT
BAGAMÉRY
LÁSZLÓ. Nagy veszteség érte
Szeged sportéletét: 77 évesen elhunyt Bagaméry László
újságíró. A Délmagyarország
sportrovatának egykori vezetője rengeteg meccsről tudósított, ismert alakja volt Szegednek. Legszebb éveit a Délmagyarnál töltötte, majd dolgozott a lila Délvilágnál, illetve a
Páholy című havilapnál is.
NÉGY GYŐZTEST AVATTAK. Befejeződött a Zengő Alföld-kupa egyéni tekeverseny
az újszegedi teke- és bowlingcentrumban. A viadalra a
négy kategóriában összesen
54 tekés nevezett.
Eredmények, felnőttek, férfiak: 1. Kiss Tamás (KK Neumarkt), 2. Zapletán Zsombor,
3. Kiss Norbert, 4. Brancsek
János (mindhárom Szeged),
nők: 1. Csongrádi Gyöngyi (Rákosmente), 2. Lovász
Krisztina (Tatabánya), 3. Kővágó Györgyné (Szeged), 4.
Tóth Andrea (FTC), ifjúságiak,
fiúk: 1. Karsai Dániel (Szeged), 2. Németh Máté (Győr),
3. Kokavecz Dávid (Tiszakécske), 4. Váradi Áron (SalgÓzd),
lányok: 1. Bálintfy Cintia, 2.
Pásztor Enikő, 3. Juhász Gréta (mindhárom Rákoshegy), 4.
Soltész Zsófia (BKV Előre).
ÉRMEKKEL INDULT AZ ÉV.
Jól kezdték az évet a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE
tollaslabdázói. A ceglédi Livingsport Kupán, az A kategóriában, férfi egyéniben Kereszti Zoltán második lett, párosban Könczöl Ádám oldalán
aranyérmet szerzett. A C kategóriás versenyt Bálint Máté
nyerte. Az utánpótlás számára Multi Alarm Kupát rendeztek Pécsett. Az U13-asoknál
a Susányi Vera, Sándor Elza
duó a lányok, a Csiszár Kornél,
Fánczi Áron kettős a fiúk között
szerzett bronzot, az U17-eseknél Bozsogi Mira egyéniben
nyolc közé került, párosban
Tóth-Kuthy Kingával a legjobb
tizenhat között búcsúzott.
ÚJRA CSAPATOT VÁLTOTT.
Egy év után távozott a Bidasoa Irún kézilabdacsapatától
Bartók Donát. A 24 éves szegedi jobbátlövő tavaly januárban szerződött Spanyolországba, ahol két és fél évre
szóló megállapodást kötött.
Együttese a bajnokságban a
második helyen áll a Barcelona mögött, Bartók 14 mérkőzésen 49 gólt dobott. A nemzeti csapat vb-keretéből kimaradt, 12-szeres válogatott játékos Svájcban, a Kadetten
Schaffhausenben folytatja pályafutását.

A

Jó szériában van a szegedi együttes. Fotó: Kocsis Alíz/Vidux-SZRSE

Jól megy a riválisok ellen
Gyűjti a győzelmeket a Vidux-Szegedi RSE
A MEAFC-Miskolc otthonában aratott sikerrel kezdte
az évet a Vidux-Szegedi RSE
röplabdacsapata az NB I
Liga alapszakaszában. Ez
volt sorozatban a negyedik
győzelmük közvetlen rivális
ellen.

A

Vidux-Szegedi RSE az
őszi szezon második
felében már teljes kerettel játszhatott, amivel zsinórban háromszor nyert közvetlen riválisai (MEAFC-Mis-

kolc, Dág, Szolnok) ellen. A
2021-es év első megmérettetésén újabb fontos derbin diadalmaskodtak: a hazai után
az idegenbeli rangadón is legyőzték a miskolciakat, méghozzá simán, 3:0-ra. Két szoros szettben is a szegediek
nyerték az idegek csatáját,
ez rendkívül biztató, hiszen a
szezonban óriási előrelépést
tettek ezen a téren, ezt most
újra egy rangadón bizonyították. A november 28. óta lejátszott öt meccsből négyszer

mosolyogva hagyhatta el a
pályát Nusser Elemér csapata, csak a listavezető Kistext
ellen maradtak alul.
– Perdöntő volt, hogy az
első és a harmadik szett hajrájában alig hibáztunk, de a
motivációs tényező mellett
sem szabad elmenni, ugyanis
úgy éreztem, mi jobban akartuk ezt a győzelmet. A második szett nem mérvadó, ott a
miskolciak magukat verték
meg, de fontos volt, hogy a
harmadik szett elején még

időben észhez tértünk. Sajnos
Nacsa Gábor vádlija az első
szett közepén megsérült, de
pont emiatt még értékesebb
a győzelem, hiszen a társai remekül vették át a szerepét –
értékelte a találkozót Nusser
Elemér vezetőedző.
A csapat szombaton, hazai pályán folytathatja jó sorozatát, de nem lesz könnyű dolga: a zárt kapuk mögött sorra
kerülő bajnokin az eddig tíz
meccséből kilencet megnyerő
Kistext lesz az ellenfél.

korábbi elnök, Ludasi Róbert tragikus halála miatt rendkívüli közgyűlést hívott össze a
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület. A testület Kiss Tamást
választotta új elnökének, az
olimpiai bronzérmes kenus
így befejezte pályafutását az
NKM Szeged Vízisport Egyesületnél.
– Már el is kezdtem a
munkát, a következő hetekben az a feladatom, hogy
megismerjem az egyesület
működését és jelenlegi helyzetét. Robi ötlete volt, hogy
pályázzam meg az elnöki
posztot, mert már nyugdíjba
akart menni, és nagyon örült
neki, amikor látta rajtam,
hogy érdekel a feladat. Tragikus, hogy már nem lehet velem, így nem tudom első kézből tőle átvenni a stafétát,
természetesen emberileg is
nagyon hiányzik – mondta
a szövetség honlapján Kiss
Tamás.
Ludasi Róbert 2004-től
14 éven keresztül vezette
Kiss edzéseit, kettejük között ennyi idő alatt különleges kapcsolat alakult ki. A legendás mesteredző olimpiai
bronzérmes tanítványának
most az a terve, hogy a klubot ismét sikeressé tegye.

Laboratóriumi körülmények között készülhetett
A szegedi gyorskorcsolyázó, Bíró Hanna Hollandiában edzőtáborozott
A Tornádó Team 17 esztendős gyorskorcsolyázója, Bíró Hanna nem sokat tartózkodik itthon, legutóbb három és fél
hónapon keresztül világklasszis edzők
keze alatt készült a hollandiai Heerenveenben.

M

ivel a budapesti Városligeti Műjégpálya a szezonban meg sem nyitotta a kapuit, legígéretesebb gyorskorcsolyázóink külföldön tudják formába
hozni magukat. Így volt ezzel a szegedi Tornádó Team 17 éves reménysége, Bíró Hanna
is, aki ősszel Hollandiába költözött, hogy a
sportág fellegvárának számító Heerenveenben fejlődhessen.
– Nagyon hasznos és izgalmas három
és fél hónapot töltöttem kint, a lehető legjobb körülmények között tudtam készülni.
Világklasszis edzők, például az olimpiai
bronzérmes Simon Kuipers foglalkozott
velem, de a versenytársakra sem lehetett panaszom, világbajnokokkal kellett
felvennem a tempót – mondta az utanpotlassport.hu-nak a tavaly ifjúsági téli
olimpiát megjárt, felnőtt összetett magyar
bajnok gyorskorcsolyázó. A hollandiai hó-

napok még jobban megtanították a profizmusra, világossá vált számára, mennyit
kell dolgozniuk a legjobbaknak ahhoz,
hogy elérjék a hőn áhított sikert.
– Egész máshogy állok hozzá az edzésekhez, mint tavaly ilyenkor. Szerencsére
engem nem befolyásolt a járványhelyzet,
gyakorlatilag laboratóriumi körülmények között tudtunk készülni. Le is nyűgözött a szervezés, belülről nem éreztem másnak ezt az
időszakot, ugyanúgy edzettem, mintha nem
is lenne vírus – mesélte. Garzó Erika tanítványa már hozzászokott, hogy szinte több időt
tölt külföldön, mint itthon, szerencséjére
most az iskolában sem kellett sokat pótolnia.
– Nekem jól jött ki, hogy online zajlott
az oktatás, hiszen így jobban haladtam a
tanulnivalóval. Meg lehet szokni ezt az életformát. Persze nekem is hiányzik a családom, azonban szeretek utazni, világot járni,
és a sportág sajátosságaiból adódóan fontos, hogy külföldön, megfelelő körülmények
között tudjak készülni. Mivel nagy célokat
tűztem ki magam elé, nem tehetem meg,
hogy otthon üljek a babérjaimon – tette
hozzá.

Bíró Hanna lendületben. Fotó: MOB/Szalmás Péter
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK január 16-án: Rátfai Péter és Majer Tünde,
Molnár László és Szomor Anita, Nagy Tamás
és Horvát Fanni, Batki István Ádám és Varga Petra, Szárics Norbert és Bozóki Nikoletta
Regina, Kószó István és Simon Melitta Nóra,
Dávid János és Kocsis Éva, Gubina Attila és
Csanádi Katalin Mercédesz.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Nagy Erhard Olivérnek és Balog Ágnesnek 2021. 01. 10-én
Melani, Nagy Gyulának és Tari Emesének

Képviselői fogadóóra
FEBRUÁR 1., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 – 19.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a 30/303-9654 telefonszámon.)
FEBRUÁR 2., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 – 17.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 20/531 0402 telefonszámon.)

2021. 01. 05-én Zsófia és Gyula, Kanfi-Horváth Istvánnak és Bartók Ágnesnek 2021.
01. 16-án Gréta, Szalma Ferencnek és Szeri Bettinának 2021. 01. 16-án Natasa Bettina, Mester Tamásnak és Gönzsik Enikőnek
2021. 01. 16-án Médea, Kocsis Gábor Milánnak és Balog Natáliának 2021. 01. 15-én
Ida Nóra, Tóth Milán Gábornak és Takács Katalinnak 2021. 01. 14-én Kamilla nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

FEBRUÁR 3., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A
jelzett időponton belül elérhető a 30/9638137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Mihálik Edvin: 15.00 – 17.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 62/564-036 telefonszámon.)
FEBRUÁR 6., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a 30/510-1774 telefonszámon.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
kora tavaszi idő
Január 30. Január 31. Február 1. Február 2. Február 3. Február 4. Február 5.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Közepesen
felhős
11/3

Havas
eső
5/2

Erősen
felhős
3/–3

Erősen
felhős
5/–2

Martina,
Gerda

Marcella

Ignác,
Brigitta

Karolina,
Aida

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
felhős
felhős
6/–2
8/–1
Balázs,
Oszkár

Ráhel,
Csenge

Gyenge
eső
10/3
Ágota,
Ingrid

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 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: február 3. 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: Reizner
János volt a könyvtár és a múzeum első igazgatója. A nyertes: Felföldi Margit. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS
(III.
21–IV.
20.) Sok stressz éri az
utóbbi időben, mert
olyan feladatokat is átvállal, amelyeket más nem csinál meg. Ne hagyja, hogy munkatársai kihasználják jószívűségét!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Egyre több új dolog kelti fel
az érdeklődését, de ez azt is
eredményezi, hogy egyikben
sem tud elmerülni rendesen.
Ezen érdemes változtatnia, inkább csak egyvalamivel foglalkozzon egyszerre, de azzal
teljes figyelemmel!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ha feszültnek érzi magát, sokat segíthet magán
azzal, ha kerüli a konfliktusokat és több időt szán a
testmozgásra. Egy-egy kiadósabb séta sokszor csodákra
képes.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Munkahelyén jól érzi magát, nagyon jól kijön a
munkatársaival is. Ha továbbra is törekszik a kompromisszumkészségre, a sikerek
sem fogják elkerülni.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Egyre jobban
vágyik olyan feladatokra,
amelyeket önállóan tud
megcsinálni, pedig érdemes
elfogadnia a segítséget, ha
van, aki felajánlja. Legyen türelmesebb családjával is, ne
vigye haza a munkahelyi
feszültségeket!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Legyen határozott,
ne hagyja, hogy esetleges
pletykák befolyásolják az
ítélőképességét! Hangulatingadozásait próbálja meg azzal kezelni, hogy többet megy ki
a friss levegőre!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Vágyik az őszinte
beszélgetésekre a barátaival, de mindig halogatja, hogy keresse őket, mert
sokszor fáradtnak érzi magát.
Vegyen erőt magán, és tegyen
a kapcsolataiért és azért, hogy
energikusnak érezze magát!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Ha munkatársai
segíteni akarnak, ne
utasítsa el, a kölcsönösség
sikert érhet. Mivel eléggé
leterhelte az elmúlt stresszes
időszak sok feszültsége, már
igencsak szüksége lenne egy
kis lazításra, ha módja van rá,
tegyen érte!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Vágyik a nyugalomra, jót tenne egy kis
szünet a mindennapok
hajtásában. Családjával is
törődjön többet, éreztesse
velük, hogy mennyire fontosak
az ön számára, így újra harmóniát vihet az életébe.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Érdemes lenne egy kicsit
visszavennie a tempóból,
mert egyre fáradtabbnak
érzi magát. Szakítson időt arra
is, hogy baráti kapcsolatait
ápolja, a lazább beszélgetések
segíthetik abban, hogy pozitívabban lássa a mindennapokat.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Úgy érzi, lazítania kellene, de nagyon sok a
munkája. Érdemes ilyenkor fontolóra vennie, melyek
az igazán fontos dolgok az
életében, és azokhoz igazítania
a tennivalókat, nem pedig
fordítva.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Jóval több pihenésre
lenne szüksége, mint
amennyit engedélyez magának, ezen a hozzáálláson változtatnia kellene. Munkájában legyen figyelmesebb,
nehogy elszalassza a sikerhez
vezető lehetőségeket!

Szeged régen

A SZIGORÚ KARMESTER ÉS A KEDVES NAGYPAPA: VASZY VIKTOR. Az
1969-ben készült felvételen a szegedi zeneszerző, karmester, zenepedagógus, színházigazgató a Somogyi utca 17. szám alatti lakásában látható a terepasztalánál. Unokája, a színész Bor Viktor pár éve egy interjúban elmesélte
róla, hogy hihetetlen szenvedély, temperamentum munkált a nagyapjában.
A szigorúságát meg is tapasztalta, amikor tízévesen csellózott, és nagyapja
zongorakíséretével készült a vizsgadarabra. Ő pedig nem nézte a fiú korát,

ha hibázott, keményen megdorgálta. Nagyszülőként viszont szerette az unokáját. Néha meglátogatta őket Szolnokon, és a lakásban fociztak. A nagy művész a lelke mélyén megmaradt gyereknek. Az is bizonyítja, hogy volt egy legendás szenvedélye: a kisvasút. Minden barátja, kollégája, aki külföldön járt
és örömet akart neki szerezni, hozott egy darabot ebbe a gyűjteménybe. Mint
egy gyerek, úgy tudott örülni annak, ha felállíthatta a terepasztalt és játszhatott a kisvasútjával. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Kvízjáték és zenés videóüzenet
Január 31-ig elérhető még
számos közművelődési intézmény kultúranapi programsorozatba illesztett műsora és
játéka. Az online programok
a Facebook-oldalukon és
YouTube-csatornájukon megtekinthetők. Az információk
egy helyen, a http://szegedtourism.hu/hu/esemenyek/
oldalon megtalálhatók.
A Somogyi-könyvtár a Szeged Kultúrájáért díjas munkatársukkal, Andóczi-Balogh
Évával készült beszélgetést
tett közzé. Egy kuriózum: ös�szefogtak a megyei könyvtárosok, és közösen szavalták
el videón a Himnuszt, amit
videón tettek közzé. Ugyancsak a bibliotéka hívja olvasóit kvízjátékra, ami számos

érdekességgel ismerteti meg
a játékosokat. Mesél a múlt
videósorozatukban a Somogyi-könyvtárban őrzött Jókai-kéziratról mesél munkatársuk, Hevesi Andrea.
A Szegedi Nemzeti Színház rövid produkciót kínál:
Karinthy Frigyes Előszó című
versét adja elő Borovics Tamás színművész, közreműködik Stefanik Kata táncos. A

Móra Ferenc Múzeum ajánlásával Peregi Dóra mondja
el Dsida Jenő Bútorok című
megrázóan szép versét a bezárt Közművelődési palota
falai közt és kilátójában.
A Szentmihályi Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
Badar Tibor online festmény-

kiállítását rendezte meg. Kulturális kukucskáló sétára hívja a város utcáin a családokat és baráti társaságokat

az Agóra. A programfüzet letölthető az Agóra honlapjáról
(www.agoraszeged.hu), vagy
elérhető az intézmény portáján, és oda is kell visszavinni.
A nagy múltú Szegedi
Szimfonikus Zenekar online zenés videóüzenetében
olyan művészekkel közreműködve eleveníti meg Beethoven és Mendelssohn zsenijét, mint Balogh Ádám zon-

a mozinyitás után beváltható
ajándékot kap.
Ugyancsak a Belvárosi
Mozi karanténfilmes pályázatot hirdet. Pályázni lehet
a pandémia alatt bármilyen
technikával készült, bármilyen műfajú filmmel. Különösen értékelik, ha a jelen helyzetre reflektáló, ám életigenlő, előremutató vagy a környezetünk megóvására intő

goraművész és Halász Péter
karmester. Műsoron: Beethoven: Coriolan – nyitány,
op. 62.; Mendelssohn: g-moll
zongoraverseny, op. 25. No.
1. és Beethoven: 2., D-dúr
szimfónia, op. 36.
A Belvárosi Mozi online
filmtörténeti kvízzel várja a
látogatóit. A 10+1 kérdés
első három helyes megfejtője

kisfilmekkel neveznek az alkotók vagy alkotócsoportok.
Nevezési határidő: 2021.
március 22. éjfél. A legjobb
pályaműveket bemutatják a
szeptember 21–25. között
megrendezésre kerülő 5.
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon, és értékes
nyereményeket ajánlanak fel
a mozi szolgáltatásaiból.

