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4.

SZIN
A főszervező bízik abban, hogy
augusztusban
meg tudják rendezni a Szegedi
Ifjúsági Napokat
a Partfürdőn.

4.

8.

Jön a tavasz
Álmosan indult
Mici és Ursula
napja a Szegedi
Vadasparkban,
de aztán előjöttek a medveházból.

Megmutatjuk
az új uszodát
Számokban és
képekkel mutatjuk meg az
Etelka soron felépült új fedett
sportuszodát.

10.

Olimpia
Fél évvel a tokiói olimpia rajtja előtt összefoglaltuk, kik esélyesek az indulásra Szegedről.

Nemet mondott a szegediek
Befejezték a kerékpárosbarát
kétharmada a szegedi egyetem
fejlesztéseket Újszegeden
alapítványi átalakítására

S

zeged lakosságának
elsöprő többsége nem
támogatja a modellváltást és a fideszes kuratóriumból sem kér a legfrissebb
közvélemény-kutatási adatok
szerint. A felmérést az Európai
Polgár Közhasznú Alapítvány
készítette a város felnőtt lakosságának körében, 500 fős
reprezentatív mintán, személyes lekérdezéssel, a járványvédelmi szabályok betartásával. Az adatfelvétel február
4–6. között zajlott, vagyis az
egyetem átalakításáról szóló
szavazás, illetve Szajbély Mihály professzor tiltakozása
után kérdezték a szegedieket.
Arra a kérdésre, hogy
egyetért-e azzal, hogy a szegedi egyetem alapítványi tulajdonba kerüljön, a szegediek 63 százaléka nemlegesen

MENNYIRE ÉRT EGYET AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSSAL?
A városvezetésnek határozottan védenie kell
az egyetemi dolgozók érdekeit

Teljesen
egyetért

8%

7%
11%

46%

28%

Inkább egyetért
Inkább nem
ért egyet
Egyáltalán
nem ért egyet
Nem válaszolt/Nem
tudja

válaszolt. Az átalakítást csak
a megkérdezettek 20 százaléka támogatja, míg 16 százalék nem tudott, vagy nem
akart válaszolni a kérdésre.
Még nagyobb többség,
mintegy 70 százalék (!) utasította el, hogy az egyetemhez
tartozó, attól elválasztha-

tatlan klinikák és kórházak
alapítványi tulajdonba kerüljenek. Csak 16 százalék támogatna egy ilyen átalakítást.
Hasonlóan nagy arányban
mondtak nemet a szegediek
Novák Katalinra és Nemesi
Pálra: 67 százalék nem szeretné, hogy a két kormánypárti kuratóriumi tagként befolyást szerezzen az egyetem
Mi a véleménye arról, hogy a szegedi kórházakat és az egyefölött.
temeket irányító kuratóriumba olyan kormánypárti politikusok
A szegediek 74 százaléka
kerülhetnek, mint Novák Katalin jelenlegi miniszter
és Nemesi Pál fideszes polgármesterjelölt?
úgy gondolja, hogy a város
vezetésének meg kell védeTeljesen
nie az egyetemi dolgozók
egyetért
9,9%
érdekeit. Ebben az ügyben
14,5%
Inkább egyeta legnagyobb tehát az egyet8,9%
ért
értés a város lakosai között,
Inkább nem
12,1%
és ennél a kérdésnél volt a
ért egyet
Egyáltalán nem legalacsonyabb a válaszmegtagadók aránya is.
ért egyet
54,6%
További információk
Nem válaszolt/Nem
a 3. oldalon
tudja

7,3%
13,7%
8,7%
15,1%

8,3%
11,9%

B

iztonságosabbá tették a
kerékpározást az Újszegeden megvalósult fejlesztések: új és felújított kerékpárutak,
kerékpársávok, valamint kijelölt
biciklis nyomvonalak segítik a
kerekezőket a városrészben. A
programban tíz buszmegálló is
megújult. Mihálik Edvin Zöld Város programért felelős tanácsnok, a körzet önkormányzati
képviselője elmondta: Újszegeden 280 millió forintból valósulSokkal biztonságosabban lehet kerékpározni Újszegetak meg a fejlesztések.
Cikkünk az 5. oldalon den a fejlesztéseknek köszönhetően. Fotó: Iványi Aurél

Március 6-ától szombatonként
kirakodóvásár a Cserepesen

T

öbbhetes tárgyalássorozat után megszületett a megállapodás a Cserepes
sori szombati kirakodóvásárok folytatásáról. Március 6-ától egy héthektáros móravárosi területen, a Cserepes sor 14–18.
alatt – amely terület a Napfény Park Bevásárlóközpont és a vadaspark között található – folytatódnak heti rendszerességgel

a szombati vásárok. Az üzemeltető cég vállalta: a nyitásig beszerzi a vásár működtetéséhez szükséges hatósági engedélyeket,
és rendezi a vásárterületet. A kirakodóvásár
heti rendszerességű üzemeltetéséhez szükséges technikai és személyi feltételeket az
üzemeltető cég biztosítja.
Írásunk a 2. oldalon

Válságköltségvetést fogadott el a város

16,5%

16,7%
55,2%

Egyetért ön azzal, hogy a szegedi klinikák
és kórházak, az egyetemhez hasonlóan egy alapítvány tulajdonába kerüljenek, amelynek vezetőit a kormány nevezi ki élethosszig tartó időre?

46,6%

Egyetért ön azzal, hogy a Szegedi Tudományegyetem egy alapítvány tulajdonába kerüljön,
amelynek vezetőit a kormány nevezi ki
élethosszig tartó időre?

A

járvány elleni védekezésre hivatkozva soha nem látott mértékű kormányzati elvonás
sújtotta a magyar városokat, köztük Szegedet is. A kormány brutális, több mint 10
milliárd forintos forráselvonása miatt idén a túlélés költségvetéséből kénytelen gazdálkodni Szeged városa.
Összeállításunk a 6–7. oldalon
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Botka László a provokátor Szabó Bálintnak:
Én nem kellek ahhoz, hogy hülyét csináljon magából
A múlt héten tettleges becsületsértés vétségében egyévi próbaidőre próbára bocsátott Szabó Bálint az utóbbi napokban
folyamatosan, szándékosan megtéveszti, félretájékoztatja a
Cserepes sori piac korábbi kereskedőit és a szegedieket.

H

a valaki azt gondolja, hogy Szabó Bálint
a Cserepes sori piac
árusaiért küzd, akkor gyorsan
tisztázzuk a helyzetet:
• A Cserepes sori piacon
a korábbi több mint száz árusból tavalyra mindössze harmincnégy maradt.
• Közülük harminckét kereskedővel kétoldalú megállapodást kötött a Cserepes sori
Piac Kft. az üzletük bezárásáról. Ők sem akartak maradni,
mert hétközben csak elvétve
lehetett találkozni vásárlókkal
a piacon.
• A piac a vásárlók hiánya
és a kereskedők megfogyatkozása miatt tavaly 30 millió forintos veszteséget termelt. Idén
pedig már 50 millió forintos kieséssel számolt a fenntartó.

Elítélték
Szabó Bálintot
Szabó még 2016. május
17-én akart bemenni a
polgármesterhez. Az iroda ajtaja előtt álló titkárnőt beljebb tolta, kibillentve az egyensúlyából,
és így bejutott a polgármesteri titkárság előterébe. Az ügyből per lett.
Több fellebbezés után a
Szegedi Törvényszék a
múlt héten megállapította: Szabó Bálint bűnös
tettleges becsületsértés
vétségében, és egyévi
próbaidőre próbára bocsátotta. Az ítélet nem
jogerős.

Botka Tápaival
tárgyalt
Tápai Péter, a Fidesz
frakcióvezetője,
a
pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság
elnöke időpontot kért,
és másnapra kapott
is a polgármestertől. A
Botka Lászlóval történt
tárgyalásán téma volt
a Cserepes sori piac,
hogy megoldást kellene találni az ügyben.
• Vagyis Szabó Bálint
azért küzd, hogy két kereskedő egy üres piacon árusíthasson. Amivel nem lenne semmi
gond, ha a piac fenntartása
nem kerülne tízmilliókba, amit
a szegedi adófizetőknek kell
állniuk.
• A város a társadalmi
igényt figyelembe véve a
szombati vásár megtartása
mellett döntött, de új helyszínen, hogy fenntarthatóvá váljon a program.
• A piac megszüntetése
nem Botka László polgármester döntése volt – a Cserepes
sori Piac Kft.-nek az önkormányzat mellett magántulajdonosai is vannak, akik közül
egy sem ellenezte a bezárást,
a közgyűlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága
pedig kétharmados többséggel támogatta.
• A közgyűlés pénzügyi és
vagyongazdálkodási bizottságának döntését akkor se bírálhatná felül a polgármester,
ha akarná.

A Cserepes sori piacon a több száz árusból tavalyra mindössze harmincnégy maradt, de ők sem akartak maradni.
A harmincnégyből harminckét kereskedővel kétoldalú megállapodást kötött a Cserepes sori Piac Kft. az üzletük bezárásáról. Fotó: Iványi Aurél
Összefoglalva: Szabó Bálint azért parádézik napok
óta a városházán, kapcsolja
be a megafonja szirénáját a
polgármester irodája előtt,
megzavarva ezzel a hivatal
rendjét, valamint ront be a
február elseje óta zárva tartó
piacra, hogy két árus tovább
árusíthasson a Cserepes sori
piacon. Ennek az ára pedig
50 millió forint lenne, amit a

szegediekkel fizettetne ki a
„független” képviselő.
Nem csoda, hogy Botka
László polgármester nem
szívesen áll szóba Szabó Bálinttal, aki legújabban a szélsőjobboldali Mi Hazánkkal
közösen harcol a veszteséges
piac fenntartásáért. Szeged
polgármestere két nap után
elunta a cirkuszt, és azt, hogy
Szabó ostrom alá vette a hiva-

Berontott a piacra
Szabó Bálint február 4-én a biztonsági őrök figyelmeztetése és tiltása ellenére, minden jogosultság nélkül berontott
a bezárt Cserepes sori Piac Kft. területére – tájékoztatott
a cég. Az őrök elől elmenekülve befutott az irodaépületbe,
ahol megszegve a piaci rendtartás szabályait forgatni kezdett a telefonjával. A piac közleménye szerint támadólag
és fenyegetőleg lépett fel a fiatal kolléganővel szemben,
minősíthetetlen hangnemben, stílusban követelt céges
iratokat, szerződéseket, amelyeknek átadását a kolléganő megtagadta. Időközben több biztonsági őr is érkezett,
ezután sokadik felszólításra dühösen kirohant az irodából, majd futva távozott a piac területéről. Minden szabálysértés ellenére az őrök nem alkalmaztak fizikai erőszakot a képviselővel szemben. A fentiek miatt a piac jogi
képviselői vizsgálják a lehetőségeket, hogy Szabó Bálint
ellen büntetőfeljelentést tegyenek.

talt, ezért adott neki egy időpontot személyes találkozóra.
Egy találkozóra, ahol Szabó
elmondhatja panaszát.
Szabó arról állapodott
meg a polgármester kollégáival, hogy négyszemközt, zárt
ajtók mögött fejti ki álláspontját a piaccal kapcsolatban. A
képviselő azonban nem tartotta magát a megállapodáshoz,
az országos és a helyi sajtót is
odacsődítette reggelre, hogy
minél nagyobb nyilvánosság
előtt folytathassa a cirkuszt.
Ez az, amihez Botka László
nem kívánt asszisztálni.
Hiszen az elmúlt években
Szabótól nem egy extrém produkciót láthattunk már:
• autójával megbénította
a szegedi tömegközlekedést,
• botrányt okozott a szegedi díszközgyűlésen, ahol a
város új díszpolgárát köszöntötték,
• papírpénzesőt szórt a
megválasztott képviselőkre,
• odabilincseltette magát
a rendőrkapitányság előtti
korláthoz.
Szabótól tényleg minden
kitelik, nem csoda, hogy Botka is inkább elkerülte volna
a provokátorral való egyeztetést. Végül az egyeztetés
persze Szabó miatt maradt el,
aki felrúgta a megállapodást.
Ezután zajlott le az alábbi párbeszéd a provokátor Szabó és
Szeged polgármestere között:
Szabó Bálint: – Polgármester úr, tudunk találkozni
a héten a Cserepes sori piac
ügyében?
Botka László: – Kapott
időpontot ma fél 10-re.
Szabó Bálint: – Igen.
Botka László: – Meghívta
a sajtót, pedig erről szó nem
volt. Ezek után világos, hogy
maga nem tárgyalni akar, ma-

Nem zaklathat tovább
Szabó Bálint egy héten
át folyamatosan vegzálta, zaklatta a polgármesteri hivatal dolgozóit, az önkormányzat
köztisztviselőit, ezért
február 8-ától letiltotta
a hivatal a belépőkártyáját. Szabó rendszeresen elállta az ajtókat,
az épület bejáratát,
feltartotta a folyosón
közlekedőket, lökdöste
a hivatal munkatársait,
engedély nélkül rátört
a dolgozókra, élő felvételeket készített az
emberekről, hangosan
szirénázott az irodák
előtt a megafonjával.
Erőszakos fellépésével
folyamatosan akadályozta a polgármesteri
hivatal munkáját. A
dolgozók és a városházára érkező vendégek
biztonsága, a hivatali rend helyreállítása,
a zavartalan munka
folytatása érdekében
a hivatal megvonta az
agresszívan viselkedő
önkormányzati képviselőtől a belépési engedélyét. A Kiss Ernő utcai
képviselői irodaházba
továbbra is szabadon
bejárhat, ha a munkáját
szeretné végezni.

gát nem érdekli a piac, maga
pusztán botrányt akar kelteni.
Ahhoz, hogy hülyét csináljon
magából, én nem kellek. Viszontlátásra!
Gáti Péter

Két ütemben jöhet a nyitás
Gulyás Gergely: Be tudunk oltani egymillió embert két nap alatt
– Fontos, hogy óvatos, szakaszos nyitás legyen. Legalább két ütemben, március elejétől és április elejétől részleges nyitás jöhet – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti
Kormányinfón. Közölte: a járvány elleni védekezésnél nemcsak a szakemberekre, hanem a magyar emberekre is támaszkodnak, ezért indítanak nemzeti konzultációt a
nyitásról.
Arról is beszélt a miniszter, hogy mivel
Magyarországnak szerződése van Oroszországgal és Kínával, februárban és már-

ciusban a többi EU-tagállamnál nagyobb
arányban lehetnek beoltva az emberek.
A regisztráció alapján folytatódik az oltás,
először a legveszélyeztetettebbek és legidősebbek kerülnek sorra, utána jöhetnek a 60 éven aluliak.
Gulyás elmondta: oltási kapacitásban
képesek vagyunk egy nap 512 ezer embert beoltani, tehát egy hétvégén egymillió embert be lehet oltani.
A miniszter azt is bejelentette, hogy
az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlant bérlő éttermeknek, ká-

vézóknak, konditermeknek februártól
május 31-ig nem kell bérleti díjat fizetniük.
Orbán Viktor miniszterelnök márciusra egymillió beoltott magyart vizionált. –
Március elejére elérhető, hogy a legalább
egyszer beoltottak és a fertőzésen már
átesettek száma meghaladja az egymilliót.
Március 15-ére pedig minden 60 év fölöttit,
aki regisztrált, beoltanak – közölte Orbán
Viktor múlt pénteken a Kossuth rádióban,
hozzátéve, így április elejére már megközelítőleg kétmillióan lesznek beoltva.

Oltás egy idősotthonban. Fotó: MTI/Mészáros János
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Nem csitulnak az indulatok
Hat szenátor szembefordult a saját karával a sorsdöntő szavazáson
Zavaros körülmények között szavazta meg a Szegedi
Tudományegyetem
szenátusa a kormány által
szorgalmazott alapítványi
átalakulást. A voksoláson
csak úgy kerültek többségbe a modellváltás támogatói, hogy hat szenátor a
saját kari tanácsának, illetve testületének véleményét figyelmen kívül hagyta, sőt azzal ellentétesen
szavazott.
Lapzártánkig
két szenátor már lemondott.
„Ha az egyetemet úgy tekintjük, mint egy pártszervezetet, akkor, persze még ott
is vannak kiszavazások, de

Csirik János emeritus professzor, a
JATE korábbi rektora és a Természettudományi és
Informatikai
Kar
korábbi
dékánja
nyílt levélben szólította fel lemondásra a kar jelenlegi
dékánját, Horváth
Dezsőt.
abban az esetben a szavazási fegyelemnek több oka
lehet. Az egyetem esetében
viszont úgy gondoljuk, hogy
tudósok vannak ott, egyetemi professzorok, akik képesek az egyetem jövőjét látni,
fölmérni az egyetem helyzetét, nem pedig valami befolyástól összenyomorított ag�gyal gondolkodó emberek
ők” – magyarázta Pál József,
a Fidesz szegedi alelnökeként politizáló professzor a
Szeged Televízió Téma című
hírháttérműsorában, miért
nem szabad számon kérni a
szenátusban a szavazási fegyelmet. Pál József az egyik
olyan szenátor, aki igennel
voksolt a modellváltásra,

Pál József lemondott a szenátusi tagságáról, miután az általa képviseltekkel szemben
szavazott a modellváltáskor.
holott az őt delegáló doktori tanács döntése nyomán
a nem gombot kellett volna
megnyomnia.
Ez hangzott el a Témában.
„Balogh Judit műsorvezető: – Tehát a többség azt
akarta, hogy nemmel szavazzon.

Pál József: – És?”
Pál József a szavazás
után lemondott a szenátusi
tagságáról.
Mindeközben Szajbély
Mihály professzor írásbeli
panaszt nyújtott be amiatt,
hogy a szenátusi ülésen
ügyrendi
szabálysértések

Hajdú József szembefordult a szenátusi szavazáson azokkal, akiket képviselt, majd lemondott.
Pál József: – Mondjuk,
igen.
Balogh Judit műsorvezető: – De hát mégis igennel
szavazott.

Mihálik Edvin:
Függesszék fel az átalakítást!
Mihálik Edvin önkormányzati képviselő levelet adott
át az egyetemek modellváltásáért felelős kormánybiztosnak, amikor Stumpf István az egyetem alapítványi működéséről egyeztetett Szegeden. Ebben azt
kérte a képviselő Stumpf Istvántól, hogy függessze
fel a Szegedi Tudományegyetem alapítványi átalakítását, sőt, szüntessék meg a tárgyalásokat is addig,
amíg Rovó László rektor nem ír ki egy új szavazást a
szenátusban.

történtek. A bölcsészettudományi kar szenátora azt
kérte: hívják össze újra a
szenátust, semmisítsék meg
a korábbi határozatot, és
legyen új szavazás a kérdésről.
A szeged.hu információi
szerint a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dolgozói
annyira feldühödtek azon,
hogy az egyik szenátoruk,
Jancsák Csaba a kari álláspont helyett inkább Rovó
László rektor és az egyetem vezetésének oldalára
állt, hogy aláírásgyűjtésbe kezdtek a lemondatásáért.
Nincsenek egyedül a

felháborodásukban: Csirik
János emeritus professzor,
a JATE korábbi rektora és
a Természettudományi és
Informatikai Kar korábbi
dékánja nyílt levélben szólította fel lemondásra a TTIK
vezetését, amiért a kar polgárainak akarata ellenére is
megszavazták a modellváltást.
„Méltatlanná váltál a
tisztségedre, kérlek, mondj
le a dékáni címedről” – írta
Csirik János Horváth Dezső-

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
dolgozói annyira
feldühödtek azon,
hogy az egyik szenátoruk,
Jancsák
Csaba a kari álláspont helyett inkább Rovó László
rektor és az egyetem vezetésének
oldalára állt, hogy
aláírásgyűjtésbe
kezdtek a lemondatásáért.
nek, a TTIK jelenlegi dékánjának.
A szeged.hu információi
szerint Pál József után Hajdú
József is lemondott a szenátusi tagságáról. Hajdú a jogi
kar egyetemi tanára, a társadalomtudományok doktori
iskola képviselőjeként igennel voksolt a modellváltásra,
szembemenve a jogi kar álláspontjával.
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Vélemény

Disznózsír
Ilyen időkben ezen a helyen csakis felelősséggel szabad véleményt nyilvánítani – szoktam mondani a kollégáimnak.
Pedig higgyék el, írnék én is inkább a Valentin-napról.
De itt van példának okáért a tizedik nemzeti konzultáció.
És nem az álkérdései az érdekesek, hanem hogy miért zúdítják
már megint a nyakunkba. Egy biztos: nem véletlenül. Hiszen
a kormánypárt nap mint nap méri a közhangulatot, és nyilván
feketén-fehéren mutatják a számok, hogy egyre nő az elégedetlenek tábora. Hogy a fenébe ne, mikor azt szajkózzák, megtartották négy és fél millió ember munkahelyét, arról meg egy
kukkot se szólnak, hogy
közülük
hétszázezren Orbán Viktor úgy dönhónapok óta semmiféle tött,
konkrét dolgot
jövedelemhez nem jut- mond, nosza, elő is állt
nak. Biztos az is látszik, a fokozatos országnyihogy az embereknek na- tással. És nehogy ez az
gyon kezd tele lenni a hóellenzék javaslata macipőjük a régóta tartó beradhasson, túlharsogzártsággal. És erre már
ják. Mivel? A szokásosnem elég vagdalkozni a
sal, ami eddig is bevált:
temérdek megrendelt
a mindenre rákenhető
vakcináról, az egy hétvédisznózsírral, a nemzeti
gén beoltható milliókról
konzultációval.
és a kiszivárgott oltási
tervvel. Erre Orbán Viktor
úgy döntött, konkrét dolgot mond, nosza, elő is állt a fokozatos
országnyitással. És nehogy ez az ellenzék javaslata maradhasson, túlharsogják. Mivel? A szokásossal, ami eddig is bevált:
a mindenre rákenhető disznózsírral, a nemzeti konzultációval.
Hiszen jövőre itt az országgyűlési választás. Szóval mielőtt bárki belemélyedne ebbe az újabb kérdőívbe, képzelje maga elé
a szereplőket. Merthogy ezt most ugyanazok bábozzák el nekünk, mint akik megköszönték a kereszténydemokrata értékek
képviseletét annak a Szájer Józsefnek, akiről másnap kiderült,
hogy a gyülekezési tilalom alatt az ereszcsatornán menekült el
egy szexorgiáról. Ugyanazok, akik ebben a gazdasági válságban a 2032-es olimpiát tervezgetik, és hagyják, hogy az egészségügyért felelős miniszter Mátyás király csontvázát keresgélje, mert az ágazatot amúgy is a belügyminiszter irányítja. Igen,
ezek ugyanazok.
Egyébként ha mindez nekünk nem is jut eszünkbe, azért az
internet nem felejt. Nem új találmány ez a most megint előrángatott ördögi propagandaeszköz sem. A nemzeti konzultációt
még ellenzékben, a 2005-ös országértékelő beszédében említette először Orbán. Már akkor is azt hangoztatta, hogy a következő évi parlamenti választást úgy akarja megnyerni, hogy
a terveit megkonzultálja a választópolgárokkal. Még Nemzeti
Konzultációs Testület is alakult a nagy sikerű Pozsgay Imrével
és Hoffmann Rózsával. 2010-ben aztán Orbán kormányzati
szinten intézményesítette a kérdőívezést, közvetlen demokráciának hívva a közpénzből finanszírozott pártpropagandát.
Azóta lehetett levelezni az alaptörvénytől kezdve a nyugdíjon,
migránsokon, Brüsszelen, Soros-terven át a koronavírusig sok
mindenről. Ahelyett, hogy a mostani témákra akár csak egy
percet is fecsérelnénk, gondoljuk végig, mi a közös ezekben
a kampányokban. Az, hogy nagyon sok közpénzbe kerülnek,
soha nem derül ki, hányan is válaszolnak, de mindegy is, hiszen ezek az irányított kérdések sosem tartalmaznak igazi választási lehetőséget.
Akkor meg minek az egész hajcihő az ország fokozatos
kinyitásáról? Főleg, hogy már az eredményt is bejelentették a
minap: márciusban és áprilisban meglesz. Mint a disznózsír,
bármikor elővehető és rákenhető bármire. Addig se foglalkozunk mással: az orvosok vegzálásával, az egyetemek széthordásával, a haverok kistafírozásával, az önkormányzatok
kifosztásával, és még sorolhatnánk. Helyette lehet a nemzet
megmentőjeként tetszelegni, mobilizálni a törzsszavazókat,
bűnbakot felmutatni, ha nem érkezik elég oltóanyag. És ha a
nyitás is rosszul sül el, csak magunkra vethetünk, hiszen állítólag mi akartuk.
Dombai Tünde
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Mi lesz a nyári fesztiválokkal?
A szakma szerint márciusig döntenie kell a kormánynak
A SZIN főszervezője bízik abban, hogy augusztus végén
meg lehet rendezni a Szegedi Ifjúsági Napokat a Partfürdőn. A kormány egyértelmű állásfoglalását várja
az ügyben a fesztiválszakmában dolgozó mintegy negyedmillió ember.
„Ha márciusig nem lesz
egyértelmű döntés, hogy
mire számíthatnak a rendezvényszervezők, akkor idén
is elmaradnak a nagy fesztiválok” – nyilatkozta pár napja Gerendai Károly, a Sziget
Fesztivált, a Balaton Soundot
és a VOLT Fesztivált szervező
cég társtulajdonosa. Közben
Nyugat-Európa több országában is kitaláltak már egyfajta
állami Covid-biztosítást a rendezvényszervezőknek.
„Nekem az a kötelességem a fesztiválozók miatt is,
akik bent hagyták a jegyeiket és a bérleteiket, hogy
higgyek ebben. Én hiszek
abban, hogy augusztus végén találkozni fogunk a Tisza
partján” – mondta a Szeged

Régi SZIN-es kép. A főszervező bízik abban, hogy augusztus végén meg tudják rendezni
a fesztivált a Partfürdőn.
Televízió Téma című hírháttérműsorában Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok
főszervezője.
Azt is elmondta, hogy
kormányzati állásfoglalásra
várnak, ami egyértelműen
kimondja, hogy lehet a nyáron nagyrendezvényeket tartani, és ami előre közli a feltételeket és a szabályokat is.
Kolonics Erika arról is beszélt, hogy Dániában, Ausztriában és Belgiumban már

létezik állami Covid-biztosítás a fesztiváloknak. Ezzel
segítik a rendezvényszervezőket, hogy el tudják indítani
a munkát. Ez azért fontos,
mert ha mégsem lehet a rendezvényt megtartani, akkor
a szervezők addigi munkája
és ráfordítása elvész.
Kolonics Erika arról számolt be, hogy voltak ugyan
kormányzati intézkedések a
rendezvényszervezők és a
fellépők segítésére, de ezek

kivitelezése már más kérdés. A raktárkoncertekhez
például tizenhárom fesztivál küldte el a listáját, hogy
mely fellépőket hívták volna
meg. Kolonics szerint nem
volt rossz a kezdeményezés,
de itt is kívánnivalót hagyott
maga után a kivitelezés.
A SZIN főszervezője a
szektor adatai alapján úgy
becsüli, hogy mintegy negyedmillió ember érintett a
fesztiválszakmában.

Csöppségek színháza
A koronavírus-járvány a Kövér Béla Bábszínház mindennapjait is átírta, de a munka nem állt le. Rendületlenül készülnek az új bemutatókra. Céljuk, hogy amikor kinyitnak,
nagy repertoárral várják a közönséget.
– Jönnek még a tapsok és a
mosolygós gyermekarcok –
mondta Schneider Jankó, a
bábszínház művészeti vezetője, arra utalva, hogy hos�szú ideje nem játszottak már
közönség előtt. Ezért is volt
üdítő, hogy a színészek bemutattak a sajtónak egy rövid részletet az új darabból,
a Rókus Mókusból.
A Szegeden játszódó
történet
középpontjában
egy lakhelyet kereső mókus
áll, aki végül a rókusi víztoronyban leli meg otthonát.

A csöppségek színházának
is nevezett beavató előadás
kapcsán elhangzott: a bábszínház célja, hogy nyisson
a város felé. Ennek része a
mostani darabválasztás is.
Az apróságoknak bizonyára
a Rókus Mókus lesz életük
első színházi élménye.
Spergel Anna rendező elmondta: igazodva az életkori
adottságokhoz csupán 25
perces az előadás, ami után
azonban megismerkedhetnek a gyerekek a bábokkal, a
díszlettel és a hangszerekkel.

A legkisebbeknek szóló bábelőadás csupán huszonöt
perces. Fotó: Szabó Luca

Előbújtak a medvék a vadasparkban,
de sehol sem látták az árnyékukat
A néphagyomány szerint ha február másodikán előjön a
medve a barlangjából, és meglátja az árnyékát, akkor vis�szabújik téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De ha
sűrű felhők takarják az eget, az a maci számára azt jelenti, lassan vége a télnek.

A

Szegedi Vadasparkban 2015 tavasza
óta gondoznak barna
medvéket. Hagyomány, hogy
február 2-án medvelest szerveznek, idén ezen a járványügyi előírások miatt a látogatók nem vehettek részt, az
állatkert közösségi oldalán
azonban élőben nyomon követhették az eseményt.
A vadaspark két medvéje, Mici és Ursula komótosan
elhagyta a medveházat, és
falatozni kezdtek a kifutóban elhelyezett, mézzel bekent péksüteményekből. A
sűrű felhők miatt ebben a
napsütés sem zavarta meg
őket, így nem ijedtek meg az
árnyékuktól.
Veprik Róbert, a vadaspark igazgatója elmondta, az elmúlt években Erdélyben és Szlovákiában is
emelkedett a barna medvék

száma, és egyre gyakrabban tűntek fel Magyarországon is kóborló példányok. A
medvék nyugalmi időszaka
március közepén ér véget,
utána az állatok újra aktívvá válnak, így számítani
lehet a megjelenésükre az
észak-magyarországi nemzeti parkok területén.
A világ sok kultúrájára volt jellemző a múltban,
hogy állatok viselkedéséből próbáltak az eljövendő
időjárásra
következtetni.
Ezen állatjóslások szájhagyomány útján terjedtek, és
sokszor valós tapasztalatokra is épültek. Február másodikához, Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepéhez
– amit régen tavaszkezdő
napként is emlegettek – két
különböző, állathoz kötődő
időjárás-előrejelző népi bölcsesség is kapcsolódik. Az

Álmosan indult Mici és Ursula napja a Szegedi Vadasparkban. Aztán előjöttek a medveházból, de nem látták meg az
árnyékukat.
egyik szerint: „Gyertyaszentelő napján inkább a farkas
ordítson be az ablakon, mint
hogy süssön a nap”, vagyis
ha szép, enyhe idő van, akkor még sokáig elhúzódik a

tél. Ugyanilyen következtetésre jutottak azok is, akik a
barna medvékhez kötötték a
megfigyelésüket. „Ha meglátja árnyékát, visszabújik,
mert még hosszú, kemény

tél áll előttünk. Ha azonban
odakint csikorgó hideggel
szembesül, érzi, hogy hamarosan tavaszodni kezd.”
A barna medvék a közvélekedéssel ellentétben azon-

ban a természetben nem
alszanak téli álmot, csak
hosszabb-rövidebb pihenőt
tartanak a fagyos időszakban a földbe vájt üregekben,
esetleg barlangokban.
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Kerékpárosbarát fejlesztések Újszegeden
Biztonságosabbá tették a kerékpározást az Újszegeden megvalósult
fejlesztések: új és felújított kerékpárutak, kerékpársávok, valamint
kijelölt biciklis nyomvonalak segítik a kerekezőket a városrészben. A
programban tíz buszmegálló is megújult.
– Az elmúlt években Szeged kiemelt célként tekintett arra, hogy
fejlessze a fenntartható városi közlekedést. Ennek a több évtizedes

Mihálik Edvin Zöld Város programért felelős tanácsnok, a körzet
önkormányzati képviselője és
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester nyilatkozik a sajtónak.
munkának az eredménye, hogy az
egykori 4-5 százalékról mára közel
20 százalékra nőtt a kerékpárosok
aránya a városi közlekedésben, és
némileg ugyan csökkent a közösségi közlekedésben részt vevők aránya, de ez még mindig magasabb
Szegeden, mint más magyar városokban – mondta Nagy Sándor a
fejlesztések helyszínén tartott sajtótájékoztatón.
A városfejlesztési alpolgármester példákat is sorolt az elmúlt évek
kerékpárosbarát beruházásaiból:
• Befejezték az algyői kerékpárút városi szakaszát,

• elkészült a sándorfalvi kerékpárút városi szakasza is,
• új jelzőlámpás csomópont
épült a Ladvánszky utcánál,
• és jelentős fejlesztések voltak Baktó és Petőfitelep kerékpáros közlekedési infrastruktúrájában is,
• több helyen pedig rekonstrukciós munkákat végeztek.
– Az építkezésekre összesen
1 milliárd 430 millió forint európai uniós támogatást használ
fel az önkormányzat, amit saját erőből 226 millió forinttal is
kiegészít – hangsúlyozta Nagy
Sándor.
Mihálik Edvin Zöld Város programért felelős tanácsnok, a körzet
önkormányzati képviselője arról
számolt be, hogy az Újszegeden
280 millió forintból megvalósult
közlekedésfejlesztés során kerékpárút épült, tíz buszmegálló újult
meg, és új gyalogátkelőhelyeket
is kialakítottak, biztonságosabbá
téve így a közlekedést.
Mihálik Edvin a konkrét fejlesztésekről elmondta:
• Felújították az 553 méter
hosszú kerékpárutat a Temesvári
körúton, a liget mellett: ezen mindkét irányban biciklizhetünk, külön
sávban. Ezen a szakaszon – a Népkert sor és a Székely sor között –
csak a körút másik oldalán lehet
gyalogolni.
• A Székely sortól a Csanádi
utcáig elválasztották egymástól

A Temesvári körút Székely sori–Derkovits fasori kereszteződésében külön útvonalat jelöltek ki a kerékpárosoknak. Fotók: Iványi Aurél
az eddig közös útvonalon haladó
gyalogos- és kerékpáros-forgalmat:
a 212 méter hosszú, külön gyalogút és bicikliút biztonságosabbá
teszi a közlekedést ezen a szakaszon.
• A fejlesztések része volt két
csomópont átalakítása. A Temesvári
körút Népkert sori–Bérkert utcai, valamint Székely sori–Derkovits fasori
kereszteződésében külön útvonalakat jelöltek ki a kerékpárosoknak,
hogy biztonságosan áthajthassanak
a csomópontokon.
• A kerékpáros-forgalmat külön
jelzőlámpák irányítják. Az átalakítás az autóközlekedés rendjét is
érinti: a Bérkert utcából már nem
lehet balra kanyarodni a körútra,
ezáltal felgyorsult a belváros felé
tartó forgalom.
Az útra festett sárga piktogramokkal kerékpáros nyomvonalakat

jelöltek ki a Székely soron kívül további tizennégy utcában: Népkert
sor, Fő és Derkovits fasor, Bérkert,
Tanács, Thököly, Hargitai, Fülemüle, Katalin, Csíz, Cinke, Csanádi,
Vedres és Pipiske utca. A projektben tíz buszmegállót is felújítottak
Újszegeden: a Vedres utcában és
a Székely soron hármat-hármat, a
Temesvári körúton kettőt, a Csanádi utcában és a Népkert soron
pedig egyet-egyet. Minden buszmegálló kapott bazaltbeton burko-

latot, ötben helyeztek el esőbeálló
pavilont, és háromban új peront is
építettek. A gyalogosok számára a
Székely soron két átkelőhely épült,
így a Korondi utcánál és az uszodánál biztonságosan tudnak átkelni
az úttesten. Ezeken a helyeken, valamint az átalakított csomópontokban és a buszmegállókban taktilis
burkolatok és vezetősávok segítik
a vakok és gyengénlátók közlekedését.
Rafai Gábor

Hat városrészben és a belvárosban
A Fenntartható városi közlekedésfejlesztés elnevezésű program beruházásai hat városrészben négy alprojektben valósulnak meg. Öt
városrészben – Újszeged mellett Baktóban, Új-Petőfitelepen, Tarjánban és az Északi városrészben – az első negyedévben befejeződik az
építkezés, a belvárosi részen pedig a tervek szerint idén ősszel indul a
kerékpározás és a közösségi közlekedés feltételeit javító beruházás.
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Önmagán kezdi a spórolást a város

Válságköltségvetést fogadott el Szeged önkormányzata az Orbán-kormány brutális, több mint 10 milliárd forinto
Az Orbán-kormány több mint 10 milliárd forintos forráselvonása miatt idén legjobban az önkormányzat cégeinél
kell összehúzni a nadrágszíjat. Így továbbra is mindenkinek megmaradhat a munkahelye, egész évben működni
tud a város, és a megnyert uniós pályázatokat sem kell
önerő hiányában visszaadni.

A

járvány okozta bevételkiesések és a
drasztikus kormányzati elvonások miatt a tavalyinál 7 milliárd forinttal kisebb, összesen 84,4 milliárd
forint Szeged idei költségvetése.
Az önkormányzat helyi
adóbevétele a 2020-ra tervezett 13,7 milliárd forintról
várhatóan 11,7 milliárdra
csökken.

A helyi iparűzési adó
csökkentése senkin
nem segít, de az ellenzéki önkormányzatokat ellehetetleníti
Ezek közül a legnagyobb
mértékben a helyi iparűzésiadó-bevétel
zsugorodik,
amely a tavalyi 10 milliárd forintos bevételről 8 milliárdra
eshet vissza a kormány önkormányzatokat sújtó intézkedése miatt. Az Orbán-kabinet Parragh László iparkamarai elnök javaslatára
ugyanis a kis- és középvállalkozások adóját 2-ről 1 százalékra csökkentette. Ez Szeged esetében akár 2,6 milliárd forintos bevételcsökkentést is jelenthet 2021-ben.
A helyi iparűzési adó
csökkentése ráadásul éppen azoknak a vállalkozóknak nem jelent segítséget,
akik veszteségesek, vagy
nem tudnak működni, és

nincs bevételük a pandémia
alatt, mert csak akkor keletkezne fizetési kötelezettségük, ha a vállalkozásuknak
lenne bevétele.
A kormány azt ígérte, a
25 ezernél nagyobb lélekszámú városokkal külön is
tárgyal, hogyan kompenzálja
saját bevételeik egy részének elvonását. Ám hamar
kiderült, ez az intézkedés
kizárólag az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat
sújtja. Karácsonykor ugyanis

tizenhárom fideszes vezetésű helyhatóságot egyenként
1 milliárd 380 millió forinttal
ki is stafíroztak, miközben az

ellenzéki vezetésű városokkal a mai napig nem álltak
szóba.
A kieső iparűzésiadó-be-

vétel részbeni kompenzálására ezért a szegedi önkormányzat most 1,38 milliárd
forint kormányzati támo-

gatással számol, amelyből
részben a Volánbusz Zrt.
által működtetett autóbuszos közösségi közlekedés,
részben a közvilágítás költségeit tervezik fedezni, ha a
kormány nem bünteti tovább
politikai alapon a városokat.

Huszonötszörös adót
vetett ki a kormány
Szegedre a legnagyobb
válságban
De nem ez az egyetlen elvonás, amely veszélybe sodorja az önkormányzat működését. Az iparűzési adó részbeni „befagyasztásával” ugyanis az einstandok sora nem
ért véget: a gépjárműadó önkormányzatot érintő részének központosítása 500 millió, az idegenforgalmi adó elvonása 120 millió, a tömegközlekedés működtetéséhez

nyújtott támogatás megszűnése pedig 328 millió forintos bevételkiesést okoz.
De a kormány nem pusztán megfosztja a településeket adóbevételeik egy
jelentős részétől, hanem
szociális hozzájárulási adó
címén a korábbi befizetési kötelezettségeiket egyik
évről a másikra több mint
huszonötszörösére emeli:
idén a tavalyi 73 millió helyett 1 milliárd 844 millió
forintot kell majd Szeged
önkormányzatának befizetnie ilyen címen a központi
költségvetésbe.
Szeged az elmúlt években azon kevés magyar
nagyvárosok közé tartozott,
ahol az önkormányzat működési kiadásainak felét
már a helyben befizetett
adókból sikerült fedezni,
miközben a város üzemeltetéséhez az állam évről évre
egyre kevesebbel járult hozzá. 2020-ban mindössze 6
milliárd forintot biztosított
a kormány erre a célra. Az
idén pedig nemcsak újabb
összeget von el – többek
között a közlekedéstől –,
hanem a helyi adók eistandolásával azt is igyekszik
elgáncsolni, hogy a város a
saját lábán állhasson.

A közösségi közlekedést 60 százalékban
az önkormányzat finanszírozza
Szegeden az elmúlt években
annak ellenére sem emelkedtek a közösségi közlekedés díjai, hogy a kormány folyamatosan és drasztikusan

Költségvetés
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s, hogy megőrizze a munkahelyeket

os elvonása miatt – Elvették a gépjárműadót, megfelezték a helyi iparűzési adót, amely a város legfőbb bevétele
vonul ki a finanszírozásából,
mára teljesen magára hagyva az önkormányzatot.
Az Orbán-kabinet hos�szú évek óta még a törvényi
kötelezettségének sem tesz
eleget, évek óta már a nyugdíjasok ingyenes és a diákok
kedvezményes utazását sem
támogatja.
Az idén 6,8 milliárd forintba kerül a szegedi közösségi
közlekedés üzemeltetése,
aminek közel 60 százalékát,
4 milliárd forintot az önkormányzat biztosítja, az utazók
2 milliárd forintot fizetnek,
az állam pedig minimálisan,
mindössze 12 százalékban
járul hozzá a költségekhez,

egyre nehezebb helyzetbe
hozva az önkormányzatot.

Kiemelt szempont volt
a takarékos gazdálkodás folytatása
A korábbi tervezési elvekkel
ellentétben 2021-ben a költségvetés készítésekor meghatározó tényező volt a világjárvány okozta gazdasági vis�szaesés és az erre alapozott
kormányzati intézkedéseknek
az önkormányzatokat sújtó
forráselvonó, az önkormányzatiságot mintegy felszámolni
szándékozó hatása.
A pandémia időszakában
ugyanis szinte egy éjszaka alatt
születtek kormányhatározatok,
amelyek többsége az önkormányzatok pénzügyi önállóságának felszámolására irányult.
A járványhelyzetben hozott
intézkedések és az új költségvetés számai is azt erősítik,
hogy az Orbán-kormány gazdasági polgárháborút folytat

az ellenzéki vezetésű önkormányzatok ellen, teljesen fel
akarja számolni az ellenzéki
vezetésű városok önállóságát, miközben a kormánypárti
vezetésű településeket extra
támogatásokkal kárpótolja.
Ezek a folyamatok jelentősen
megnehezítették Szeged idei
költségvetésének elkészítését.
A 2021-es válságköltségvetés összeállítása során
ezért kiemelt szempont volt a
takarékos gazdálkodás folytatása, az önkormányzatnál és
a városi cégeknél dolgozók
munkahelyének megvédése,
a közszolgáltatások színvonalának megőrzése, lehetőség

szerinti fejlesztése, valamint
az uniós támogatással megvalósuló
beruházásokhoz
szükséges önerő biztosítása.
A spórolást önmagán
kezdi a város: tíz százalékkal
csökken idén a polgármesteri hivatal költségvetése, és
az önkormányzati cégek is
kevesebb pénzből gazdálkodhatnak. Teszik ezt úgy, hogy
közben senkit sem kell elbocsátani, és a hivatalok működése is zavartalan marad.
Ugyancsak a takarékosságot szolgálja, hogy döntés
született a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Szegedi Nemzeti Színház összevonásáról,
amely két lépcsőben valósul
majd meg. A Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-t
április 30-ig Barnák László, a
színház főigazgatója irányítja.
Ezt követően pedig a fesztivál
szervezését és lebonyolítását,
a Reök-palota működtetését
költségvetési szervként a
színház látja majd el.

Több mint 4 milliárd
forint bevételkiesést
szenvedtek el a városi
cégek
A város gazdasági társaságai
a járvány és a kormányzati elvonások miatt már tavaly is

nagyon jelentős, több mint 4
milliárd forint bevételkiesést
szenvedtek el. Az önkormányzat a 2021-es költségvetés
összeállításánál úgy kalkulált, hogy idén tovább folytatódik ez a folyamat, és várhatóan újabb 2 milliárd 800 millió

forint bevétel esik ki a cégek
kasszájából. Idén a kormányzati elvonások miatt több
mint 1 milliárd 700 millió forinttal jut kevesebb a városi
cégek működésének támogatására, mint tavaly. Míg 2020ban 7 milliárd 260 milliót, addig az idén – a kötelező bérkorrekcióra fordítható összeggel együtt – csak 5 milliárd
543 millió forintot tud költeni
az önkormányzat a város és
intézményei működtetésére.
Utoljára 2018-ban volt ilyen
alacsony ez az összeg.
Míg tavaly a vadaspark 85
millió, az IKV pedig 238 millió
forint önkormányzati támogatást kapott a működéséhez,
most mindkettőnek a saját
lábán kell majd megállnia.
Szeged állatkertjében az elmúlt években uniós és saját
forrásból több százmilliós beruházás valósult meg, amelyek egyre távolabbról és egyre több látogatót vonzanak,
és növekvő bevételt hoznak

az intézménynek. Számottevő
bevételre azonban csak akkor
lehet idén számítani, ha legkésőbb tavasszal vagy a nyár
elején feloldják a korlátozásokat, és látogatókat fogadhat a
vadaspark.
A legnagyobb összegű támogatást, több mint 2 milliárd
forintot most is a közlekedési
társaság, az SZKT kapja, ezt
követik a környezetgazdák
1,5 milliárdos támogatással,
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Sport és
Fürdők Kft. fért fel, 937 millió
forinttal. A szabadtéri játékok
kivételével az összes szegedi
önkormányzati cég támogatását kénytelen a város csökkenteni az idén. A cél most az,
hogy megőrizzék a közszolgáltatások színvonalát.
(A városi költségvetésről
szóló cikkünk következő részében a szociális intézkedéseket és a tervezett fejlesztéseket ismertetjük.)
Rafai Gábor
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Az új fedett uszoda
számokban
és képekben

A

járványügyi korlátozások feloldásának másnapján
a szegediek birtokba vehetik az új Etelka sori fedett
uszodát. Mint előző számunkban megírtuk, az első
(zárt kapus) sportesemény a magyar és a szerb férfivízilabda-válogatott meccse lesz, amit a tévé közvetít majd. Addig
is, amíg a családok nem láthatják, számokban és képekkel
mutatjuk meg az új létesítményt, amelyben az úszáson és
fürdőzésen túl napozásra, szaunázásra, pihenésre és étkezésre is nyílik lehetőség.
A 13 ezer négyzetméter hasznos alapterületű komplexum kivitelezése során 32 ezer köbméter földet mozgattak
meg, 12 ezer köbméter betont, 1700 tonna betonacélt és
540 tonna acélszerkezetet használtak fel. A homlokzatra
3 ezer négyzetméter üveget építettek be. A burkoláskor 18
ezer négyzetméter csempét raktak le. A sportolók öltözői
kék, a nagyközönségéi sárga árnyalatúak. A nagymedencét
2800 köbméter vízzel lehet feltölteni. A 4 medence összes
vízfelülete 2100 négyzetméter. A nagymedence végében 20
négyzetméteres kijelző mutatja az eredményeket a falon. Az
épület tetején található napelemes kiserőmű teljesítménye
200 kilowatt, ez nagyjából 70 családi ház éves áramellátását tudná biztosítani.

A sportolók öltözője kék, de ilyen állítható magasságú
hajszárítót és fürdőruha-szárítót használhat mindenki.

Az előteret és a wellnessrészleget különleges, élő növényekből álló zöld fal díszíti. A wellnessben a hagyományos szaunákon kívül kavicsos taposómedence és egy krioszauna is található. Utóbbi 2-3 perces mínusz 120–170 fokos kezeléssel
erősíti az immunrendszert, megújítja a sejteket, csökkenti a gyulladásokat, fájdalmat csillapít és endorfint szabadít fel.
Fotók: Szabó Luca

A nagyközönség sárga árnyalatú öltözőiben Szeged nevezetességei láthatók. Ilyen modernek a mosdók.

Az egyik kismedence a szabadban folytatódik.

Az előtérben dicsőségfal Szeged látképeivel várja a serlegeket és érmeket.

A másik kismedencéből kilátás nyílik az épület melletti pázsitra és a befásított rendezvényparkolóra.
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Van, akinek csak epizód,
másnak az egész élete

Postabontás

Életutak

E

dit nagyon óvatos lány volt. Mindent átgondolt, számba
vette a lehetőségeket, és hosszas tépelődés után döntött. Barátnője, Katalin éppen az ellentéte volt. Hirtelen
jött elképzeléseit azonnal meg akarta valósítani, nem mérte fel az akadályokat. Az ismert mondást tartotta irányadónak: A tett halála az okoskodás. A higgadt, okosan érvelő
Misi volt mindenben a döntőbíró. A három fiatal egy tankörben tanult az egyetemen. Elkülönültek a diáktársaiktól, nem
vettek részt az évfolyambulikon, az esti sörpartikon. A tanulás mellett mind a hárman a tanszék kutatói tevékenységébe
is bekapcsolódtak.
Katalin az egyetem után külföldre ment. Nyelvtudásával
és szakmai felkészültségével sikeresen helyt tudott állni a
munkahelyén. Később családot alapított, és gyermekei születtek.
Edit itthon maradt. Szakmai felkészültségét kezdetben
önálló vállalkozóként kamatoztatta. Úgy gondolta, jobban
meg tudja valósítani álmait, ha a saját ura marad. Sok
munkával és szorgalommal építette ki a vállalkozását, és
minden rendben haladt egészen a vírushelyzetig, amikor
be kellett zárni a munkahelyét. A kieső jövedelem nagyon
megrázta a családját, mert a férjével három gyermekről
kellett gondoskodniuk. Különösen bántotta, hogy bevétel
nélkül maradt, de a havi 50 ezer forint adót, a katát mégis
fizetnie kellett.
A kormány milliárdokat szór el olyan beruházásokra,
amelyekhez – többek között – a kisvállalkozók 50 ezer
forintos befizetéseit gyűjti össze. Az anyagi gondok, a sok
méltánytalan intézkedés arra késztette Editet, hogy felhívja
telefonon Katalint, tudna-e segíteni a tanácsaival. Katalin
nagyon megörült, hogy hallotta Edit hangját. A beszélgetésük végén azt mondta Editnek: ha most kicsit nehéz is a
helyzet, maradj otthon! Ő is Magyarországon szeretne majd
élni idős korában, majd javasolta Editnek, hogy beszéljen
Misivel.
Misi nem maradt az eredeti szakmájában. A diploma
megszerzése után újabb területen szerzett oklevelet, majd
politizálni kezdett. Nem volt törekvő. Igyekezett minden feladatot tökéletesen megoldani. A jó munkájának köszönhetően lépett feljebb és feljebb a ranglétrán.
Katalin és Edit tudta, hogy Misire mindig számíthat.
Misinek már olyan befolyása volt, hogy beleszólhatott a
törvényalkotásba. Edit könnyen elérte a munkahelyén. Elmondta neki a problémáit, amelyeknek fő okozója a vírus
volt; hogy nem igazságos a kialakult válsághelyzet kezelése a kormány részéről. A tehetősek az utazásokra, a fényűző életmódjuk biztosítására félretett pénzükből jól eléldegélhetnek évekig. Azok az emberek azonban, akik naponta
keresték meg családjuk megélhetési költségét, kisvállalkozásuk kényszerű bezárása után hogyan tudnak megélni, sőt
adózni? Ha annyira rá van szorulva az állam a kisemberek
adójára, akkor szedje be, de mérsékelje az összegét! Így
sem fog a kisvállalkozó anyagi segítséghez jutni az államtól,
de legalább a járvány okozta terhei csökkennek. Röpködnek
a milliárdok fejlesztésekre, vissza nem térítendő támogatásokra. Honnan van ez a sok pénz?
Misi csak hallgatta az egyetemi évfolyamtársa panaszáradatát, és hümmögött. Ha csak rajta múlna, tudná, hogyan
kellene orvosolni a bajt. Az okozat előtt az okokat kell keresni. „Ha az okot jól megoldjuk, nem lesz káros következmény
sem” – mondta.
De mi az oka mindennek? Csupán a vírus?
Dr. Berecz Árpádné

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

B

alzac azt írta, hogy a
szerelem az érzékek
költészete. Az elmúlt
évtizedek során több írásom
is megjelent már e témakörben néhány újságban, antológiában, pedig „sokesztendős” vagyok. Bár – hiszik,
vagy sem – éppen a napokban bókolt egy szemrevaló szépasszony, mondván: ő
úgy látja, hogy örökifjú vagyok. Más se kellett, rögtön
kihúztam magam, megköszönve, hogy széppé tette a
napomat. Ami egyúttal tanulság is volt számomra, hogy
néha milyen kevés kell a boldogsághoz, ahhoz, hogy jól
érezzük magunkat a bőrünkben. Ezt teszi velünk a szerelem is…
Mert a szerelem egyszerre képes éteri magasságokba repíteni, de ha viszonzatlan, a kínkeserves
pokol fenekének legmélyebb
bugyrába taszít – ahogy Bizet is fogalmazott. A szerelem szívmelengető, a nő és
férfi kapcsolatát dédelgető
és éltető gondolatoktól ez
ideig sem a szívem, sem az
agyam nem tudott megszabadulni. Ez persze nem baj,
mert esetenként jó visszagondolni a fiatalkori emlékeimre. A sokezer-féle módon
definiált szerelmet magam
is megpróbáltam már megregulázni. Legutóbb imigyen:
„A szerelem – kortól és nemtől függetlenül – a nő és férfi
irracionális kapcsolata, mely
kapcsolat nélkülöz minden
logikát.” Ezzel együtt igazat
tudok adni mindenki más
gondolatának, mint például
Madame de Staëlnek, aki
szerint „A szerelem a férfi

életében csak epizód, a nő
életének azonban egész
története”. Móra Ferenc
úgy tartja, hogy „A nő addig
szép, míg szeretik”. Rey szerint „A szerelmes nő olyan
rabszolga, aki az urán hordja a bilincset”. Voltaire pedig úgy fogalmaz: „A férfiak
minden okoskodása sem
ér fel az asszony egyetlen
érzelmével.” Nem tudom,
hogy milyen kalandja lehetett Danténak, mert általa a
„szerelem a szeretet szörnyű
mételye”.
Február 14-e, Bálint és
Valentin napja a szerelmesek napja.
A szerelem néha csak
úgy jön, megtörténik, nincsenek szabályok. Néha
beteges, máskor meg fájdalmas. Többnyire azonban
testet-lelket melengető va-

rázslat. Mindenkivel előfordulhat, néha többször is.
A szerelem édestestvére a
szeretet, amely a legfontosabb emberi tulajdonságok

relem sok csodát is tartogat
minden szerelmespárnak…
Minden szerelem az
érintettektől függően sokféleképpen alakulhat és vál-

A szerelem néha csak úgy jön, megtörténik,
nincsenek szabályok. Néha beteges, máskor meg fájdalmas. Többnyire azonban testet-lelket melengető varázslat. Mindenkivel
előfordulhat, néha többször is. A szerelem
édestestvére a szeretet, amely a legfontosabb emberi tulajdonságok egyike. Ha nincs
szeretet, nincs igaz szerelem sem.
egyike. Ha nincs szeretet,
nincs igaz szerelem sem.
Edith Piaf szerint „A szeretet mindenki számára a
legszükségesebb táplálék”.
A szeretet a szerelem egy
magasabb fokozata. De a
szerelem lehet fájdalmas és
gyötrő szenvedély is. A sze-

tozhat, tartalmára nincs garancia. Még akkor sem, ha
minden szerelmespár számára lelkiismerete szigetén
saját lelkiismerete szolgál
őrszemül. A szerelem a szegényből gazdagot teremt, a
koldusból királyt.
Mi fontosabb van a szeretteinken kívül?
Nincs szerelem tányércsörgés nélkül. Egyszer fent,
máskor lent. A békülés többnyire azzal jár, hogy belátom
esendőségemet: jobb, ha
boldogok vagyunk, mint ha
mindig nekem lenne igazam…
Elgondolkodtak
már
azon, hogy csak a sírig tartó
szerelem örök? Még akkor
is, ha néha meg kell merülni a pokol bugyraiban azért,
hogy az élet és a szerelem
minden szépségét meg tudjuk élni. És lássuk be mi,
férfiak: a nő a teremtés legnagyobb ajándéka, nélkülük
kar nélküli óriások lehetnénk csupán.
Mit is mondhatnék még?
Éljenek a szerelmesek, éljen
a szerelem!
Kutnyik Pál
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Ki lehet ott Szegedről Tokióban?

Sportmix
KANYÓ MINDEN IDŐK LEGJOBBJAI KÖZÖTT. A fallabdázó Nicol David lett minden
idők legjobb Világjátékok-sportolója. A 8-szoros világbajnok
malajziai a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége szavazásán 318 ezer 943 szavazatot
kapott. A legjobb 24 között
egyetlen magyar, a szegedi
búvárúszó, Kanyó Dénes kapott helyet, aki 14. lett. Kanyó
1997-ben szerepelt először
Világjátékokon, Lahtiban egy
váltóban szerzett ezüsttel zárt.
2009-ben Kaohsziungban is
dobogóra állt, bronzérmes lett,
pályafutását pedig 2017-ben,
41 évesen, Wroclawban koronázta meg, amikor aranyat
nyert. Kanyó 2013-ban is ott
volt a játékokon, Caliban két
negyedik hellyel zárt. A Világjátékokat az olimpiákhoz hasonlóan négyévente rendezik
meg, mindig a nyári játékok
utáni évben. Az olimpián kívüli
sportágak seregszemléje a tokiói halasztás miatt legközelebb 2022-ben lesz az amerikai Birminghamben.
HAZATÉRT AZ IZLANDI. Vis�szatért hazájába a MOL-Pick
Szeged kézilabdacsapatától távozó Stefán Rafn Sigurmannsson, aki 2024 nyaráig szóló szerződést kötött az izlandi
Haukarral. A hosszú ideje sérüléssel bajlódó, 30 éves balszélső ismerős helyre érkezett:
a Haukarból indult a karrierje,
három bajnoki címet és két kupát nyert a csapattal. A játékos
a német Löwen és a dán Aalborg után 2017-ben jött Szegedre. Januárban közös megegyezéssel bontott szerződést
a klubbal, amelytől bajnokként
és kupagyőztesként távozott.
MEGHÍVÓT KAPOTT GOVENS.
Kijelölte bő keretét az ukrajnai négy Eb-selejtezőre Ivkovics Sztojan, a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, amelyben helyet
kapott a bajnokságban remeklő Naturtex-SZTE-Szedeák irányítója, Darrin Govens is. Novemberben a szlovéniai buborékból játék nélkül haza kellett
utaznia az eddigi két meccsét
megnyerő Ivkovics-gárdának,
miután öt játékos és egy stábtag pozitív koronavírustesztet
produkált. Mivel Ljubljanában
nem léphetett pályára, Kijevben négy mérkőzés vár a válogatottra: február 18-án a
címvédő Szlovéniával, 19-én
Ausztriával csap össze a csapat, majd egy nap pihenőt követően ismét az osztrákokkal
találkozik, míg 22-én a házigazda Ukrajna ellen zárja a sorozatot.

Szűk fél évvel az olimpia rajtja előtt összefoglaltuk, kik esélyesek az indulásra
Ha a koronavírus-járvány
nem szól közbe újra, július
23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart majd a nyári
olimpia Tokióban. Szűk fél
évvel a rajt előtt megnéztük, hogy állnak a szegedi
sportolók a kvalifikáció kiharcolásában.
ATLÉTIKA
Eddig egyetlen szegedi sportolónak van biztos indulási
joga, ő a világbajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő, Márton Anita. A friss édesanya,
aki január 31-én adott életet
kislányának, Lucának, azt
tervezi, hogy ott lesz Japánban, így hamarosan újrakezdi az edzéseket.
ÍJÁSZAT
Még van esély arra, hogy magyar íjász kvótát szerezzen: a
férfiaknál az utolsó két kvalifikációs viadalon egyéniben a szegedi Banda Árpád
is harcba száll ezért. A japán
fővárosban bővült programmal vesznek részt az íjászok:
a 2016-os játékokon még
csak egyéni és nemenkénti csapatversenyt rendeztek,
most vegyes csapatversenyre is sor kerül.
KAJAK-KENU
A gyorsasági szakágban a
megszerezhető 18-ból eddig 13 kvótát – hat női és
öt férfi kajakost, valamint

résztvevő: a világranglistán
egyaránt 37., riói olimpikon
Sárosi Laura és Krausz Gergely esetében is valószínűsíthető a kijutás. A Goodwill
Pharma Szegedi Vízműben
szereplő Sárosival együtt eddig öt magyar tollaslabdázó
szerepelt ötkarikás játékokon.

A friss anyuka, Márton Anita indulási joga megvan a tokiói játékokra. Fotó: atletika.hu
két női kenust – gyűjtöttek a
magyarok, de a további ötre
is lesz még lehetőség az idei
pótkvalifikációs
versenyeken, részben a Maty-éren. A
kvóták sorsáról ezt követően
döntenek hazai válogatókon,
ahol az MVM Szegedi VE
több klasszisa is eséllyel indul. Változás, hogy egyesben
és párosban a korábbi egy
helyett immár két egység is
képviselhet egy országot.
KOSÁRLABDA
Bekerülhet még az ötkarikás mezőnybe a 3×3-as kosárlabdában a férfi- és a női
csapat, utóbbi bő keretében ott van a szegedi Jáhni
Zsófia is. A válogatott részt

vesz a húszcsapatos grazi olimpiai selejtezőn május
26-tól 30-ig, majd a következő hétvégén lesz a magyarországi, hatcsapatos olimpiai pótselejtező.
SÚLYEMELÉS
Egyedül az ólomsúlyú Nagy
Péternek van esélye az indulásra. Hogy ott lehessen

A Magyar Olimpiai Bizottság várakozása nem változott
az olimpia halasztásával, 13 magyar érmet prognosztizál a nyári játékokra, amelyen 150-160 fős csapattal számol. Legutóbb, Rio de Janeiróban 160 magyar
versenyző állt rajthoz, és 15 éremmel, 8 arannyal, 3
ezüsttel és 4 bronzzal tértek haza.

Szegeden vendégeskedik a magyar férfi vízilabda-válogatott

K

és klubérdekek miatt módosult az időpont, végül
február 14-én, Budapesten
kezdünk, majd másnap Szegedre utazunk – mondta az
edzőtáborról Märcz Tamás
a magyar szövetség honlapján. Hozzátette, ezúttal nem
lesz keretszűkítés, a 21 játé-

TOLLASLABDA
A férfiaknál és nőknél is van
esély arra, hogy lesz magyar

13 érmet vár a MOB

Edzőtábor az új uszodában
ihirdette a szerbek elleni, szegedi felkészülési meccsre készülő keretét Märcz Tamás, a
vasárnaptól közel egy hétig
edzőtáborozó magyar férfi
vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A szakember
21 játékost – köztük a szegedi Sánta Dánielt – hívott
meg a csapatba, amely február 20-ig hat közös edzésen
vesz részt a szerb csapattal,
az utolsó napon pedig hivatalos, zárt kapus felkészülési mérkőzést vív az olimpiai
bajnoki címvédővel. Ez lesz
az újonnan átadott szegedi
Tiszavirág Uszoda első ös�szecsapása.
– Az előzetes tervekhez
képest némileg változott
a program, de a lényeg,
hogy egy hetet együtt lehetünk. Egészségügyi okok

a japán fővárosban, az áprilisi, moszkvai Európa-bajnokságon kell kiemelkedően
teljesítenie. Egyetlen magyar
súlyemelőként Rióban is az
Eb-bronzérmes Nagy szerepelt.

kos végig együtt marad. Az
edzőtáborra azért van lehetőség, mert most rendezik
Rotterdamban a férfi olimpiai selejtezőt, ám a Világliga-győztes szerb és az Európa-bajnok magyar válogatott
már kivívta az ötkarikás
indulás jogát.

Märcz Tamás válogatottja az újonnan átadott Tiszavirág
Uszodában gyakorol. Fotó: MTI

ÚSZÁS
A nyílt vízi úszóknál Rasovszky Kristóf a világbajnokságon 10 kilométeren elért negyedik helyével harcolta ki a
kvótát, ez viszont azt jelenti,
hogy a férfiak mezőnyében
már nem indulhat több magyar. A nőknél a május 30án, Fukuokában sorra kerülő olimpiai kvalifikációs viadalon ketten indulhatnak
majd, és közülük egy szerezhet kvótát – a Haász SZUE
klasszisa, Olasz Anna is ebben bízik. Ehhez a legjobb kilencben kell végeznie, vagy
utána a legjobb európainak
kell lennie.
VÍZILABDA
A klasszikus csapatsportágak közül férfi és női vízilabdában biztos a magyar
részvétel, itt pedig mindig
lehet esély szegedi kerettagra is – a férfiaknál a friss
keretben például ott szerepel a Szegedi Vízilabda Egyletben játszó Sánta Dániel
neve.

Óriási és erős mezőnyt
várnak a Maty-érre

T

öbb mint ezer résztvevőt várnak május közepén Szegedre, az európai olimpiai pótkvalifikációs versenyre
és a közvetlenül utána következő világkupára – hangzott el a Magyar Kajak-Kenu Szövetség online sajtótájékoztatóján. Schmidt Gábor elnök szerint 2020 az újratervezés éve
volt, de a sportág ezt az akadályt is jól vette, a vezetőség pedig mindent elkövetett, hogy a versenyzők formáját átmentse az idei évre.
– Idén 80 éves a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, és eddig
pontosan 80 olimpiai érmet szereztünk. Tokióban is szeretnénk a hagyományokhoz méltóan szerepelni, a felkészülés
zökkenőmentesen halad – jelentette ki Schmidt, aki elmondta,
hogy a Maty-éri dupla verseny költségvetése 250 millió forint, a
két regattára pedig óriási az érdeklődés a világ minden részéről, a számítások szerint ezer felett lesz a résztvevők száma.
– Mondhatjuk, hogy Szegedre már hazajár a világ. Az olimpia előtt ez lesz az utolsó nagy megmérettetés, ezért érthető,
hogy nagy az érdeklődés. Erős mezőny várható, de készen állunk, és reménykedünk a további kvótaszerzésben – tette hozzá. A válogatott a 2019-es, ugyancsak szegedi vb-n 13 tokiói
indulási jogot gyűjtött.
– Még öt kvótát szerezhetünk, ezek közül szerintem négyre van reális esélyünk – fogalmazott Hüttner Csaba szövetségi
kapitány.

Tarkabarka

2021. február 13., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN SZÜLETETT: Fátyol Balázs Jánosnak és Fekete Piroskának 2021. 01.
17-én Hanna Debóra, Fuszenecker Csabának és Fiedler Szandrának 2021. 01. 18án Mira, Horbáth Imre Józsefnek és Kozma
Zsanettnek 2021. 01. 21-én Hanga Zselyke,
Gábor Andrásnak és Pópity Erika Barbarának 2021. 01. 21-én Ivett Laura, Berta Lászlónak és Fodor Ágnesnek 2021. 01. 21-én
Emília, Bodrogközy Péternek és Bábi Renátának 2021. 01. 22-én Bíborka, Daróczi Tamásnak és Krausz Helgának 2021. 01. 26án Panni Jázmin, Dinca Vilmosnak és Kállai
Évának 2021. 01. 31-én Szófia, Farkas Dánielnek és Czikk Nóra Katalinnak 2021. 01.
31-én Dalma, Baráth Zoltánnak és Bonyák

Képviselői
fogadóóra

Henriettnek 2021. 01. 31-én Adél Nóra,
Ambrus Sándor Józsefnek és Erdei Évának
2021. 02. 01-én Dominik Patrik nevű gyermeke született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
erős lehűlés
Február
13.
szombat

Február
14.
vasárnap

Február
15.
hétfő

Február
16.
kedd

Február
17.
szerda

Február
18.
csütörtök

Napos
0/–9

Gyengén
felhős
3/–8

Gyengén
felhős
3/–7

Gyengén Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
4/–6
4/–6
3/–5

Ella,
Linda

Bálint,
Valentin

Kolos,
Georgina

Julianna,
Lilla

Február
19.
péntek

GRATULÁLUNK!

FEBRUÁR 17., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a 30/963- 8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
FEBRUÁR 20., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/510 1774 telefonszámon.)

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

Donát

Borult
4/–6

Bernadett, Zsuzsanna,
Eliza
Konrád

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: február 17. 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: Nagyrészt
Szegeden forgatták a Szerelem filmtrilógiát. A nyertes: Fehér Lászlóné. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Sokszor azon veszi észre
magát, hogy álmodozásba
menekül a mindennapok
kihívásai elől. Próbáljon nagyobb figyelmet fordítani a feltöltődésre! Munkahelyén törekedjen kompromisszumokra!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Igyekezzen kerülni a konfliktusokat a munkahelyén,
ugyanakkor ne hagyja, hogy
munkatársai kihasználják túlzott jóhiszeműségét! Saját igényei nagyon háttérbe szorultak,
itt az ideje, hogy önmagával is
többet törődjön!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Munkájában új lehetőségek adódnak, mielőtt
belevágna, minden szempontból fontolja meg az esetleges előnyöket és hátrányokat
is! Ha nehezen tud dönteni,
kérje családja segítségét!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Szánjon több időt és
energiát a testmozgásra,
ez segíthet levezetni a munkahelyi stresszt. Sok új dolog
is felkeltheti az érdeklődését,
de ne hagyja, hogy figyelme
szétszórttá váljon!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Jól érzi magát
a munkahelyén, és ez
azt is eredményezi, hogy
előbb-utóbb megtalálják a
szakmai sikerek is. Törekedjen
a kompromisszumokra, de
azért ne mindenáron! Családjára szánjon több figyelmet!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ne vállalja túl magát, bár szereti a munkáját: tudjon nemet is
mondani, ha úgy érzi,
hogy egy újabb feladatot már
nem tud teljes figyelemmel
elvégezni.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Eléggé ingadozó a
hangulata, sokszor elbizonytalanodik a munkáját
illetően, ezért ideje lenne,
hogy önbizalmát is megerősítse!
Legyen határozottabb, összpontosítson azokra a dolgokra,
amelyek jól mennek önnek!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Munkájában
nehéz feladatokkal találja szembe magát, ugyanakkor munkatársai számítanak
önre, ez pedig erőt ad a kihívások leküzdéséhez. Szakítson
időt a baráti beszélgetésekre is,
ezek kapcsolhatják ki igazán.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Rengeteg munkája
van már jó ideje, és
ez még egy darabig
így is marad. Mindez jó
érzéssel tölti el, hiszen sokan
számítanak önre. Ugyanakkor
ha valaki segítséget ajánl fel,
ne utasítsa el!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Legyen figyelmesebb a
munkájában, mert különben olyan lehetőségeket
szalaszthat
el,
amelyek
ritkán adódnak! Törekedjen
a harmóniára, és éreztesse
családtagjaival, hogy mennyire
fontosak az ön számára!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Túl sok stressz éri az
utóbbi időszakban, egyre
nehezebben viseli a
bezártságot. Próbáljon meg
több időt szakítani a mozgásra,
menjen ki többször a szabadba,
akár egyedül, akár párjával,
utána jobb színben fogja látni
a világot!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Úgy érzi, hogy több
nyugalomra volna szüksége a mindennapokban.
Ennek eléréséért ön is
sokat tehet, ha nem vállalja
túl magát, és ha családjával
is többet törődik. Ne utasítsa
vissza az adódó segítséget se!

Szeged régen

VILÁGSZERTE NAGYON HIDEG VOLT 1957-BEN. SZEGEDEN IS, AMIKOR A FOTÓNK KÉSZÜLT. SZEGEDTŐL DÉLRE HEVES HÓVIHAR SÖPÖRT VÉGIG. A csaknem egyméteres hó megbénította a közúti közlekedést. A tengerentúlon sem volt jobb a helyzet: a korabeli híradások szerint
sarkvidéki légtömegek árasztották el New Yorkot, ahol a higanyszálas hőmé-

rők felmondták a szolgálatot. Szegeden is végig beállt a jég a Tiszán, ami fokozatosan hízott. Agócs Pál olvasónk 1957 telén végigfotózta a belvárost. A
nyugdíjas kémikus lapunknak elmondta, hogy a fotózás volt a hobbija, és évtizedekig készítette a felvételeket Szegeden. A Móra Ferenc Múzeumnál készült képen egy 407-es Moszkvicsot állnak körbe a hölgyek. Fotó: Agócs Pál

Kézműves vásár a Szent István téren
Február 13-án és 14-én,
szombaton és vasárnap 9 és
18 óra között rendezi meg
az első Szent István téri kézműves vásárt a Szegedi Városkép és Piac Kft. A kínálatban: egyedi készítésű kézműves ajándékok, édességek, kürtőskalács, lángos.
Számos közművelődési
intézmény és cég kínál on-

line műsorokat és játékokat
a következő napokra. Az
online programok a Facebook-oldalukon és YouTubecsatornájukon megtekinthetők. Az információk egy
helyen, a http://szegedtourism.hu/hu/esemenyek/ oldalon megtalálhatók.
A Szegedi Városkép
és Piac honlapján (www.
szvp.hu)
megtekinthetők
Az én zöld
városom fotópályázat
legjobb felvételei.
Február
13-án
17
órától A 3
emeletes
mesekönyv
előadását
ajánlja elsősorban iskolásoknak a
Kövér Béla
Bábszínház.
Az
online
előadásra
jegyet kell
váltani.

Február 16-ig lehet beküldeni a Somogyi-könyvtár
Valentin-napi kvízjátékának
megfejtését.
Február 17-ig az IH Ren-

dezvényközpont
virtuális
fotókiállítást szervezett a
Dél-Alföldi Természetfotósok
Köre képeiből.
Február 21-ig látható
Simon Ferenc helyi festőművész Anyám Éneke című kiállítása a Dorozsmai Petőfi
Sándor Művelődési Ház
YouTube-csatornáján.
Február 24-ig a Bálint
Sándor Művelődési Ház Színészmúzeum
címmel Czenéné Vass Mária
film- és színháztörténeti sorozatából a 100
éve
született
Zenthe Ferenc
(1920. 04. 24.
– 2006. 07.
30.) című részt
teszi közzé.
Február 26án 17 órától
Lángoskészítés
a Fonóban: Cserépné
Terike
lángosreceptjét
ismerhetik meg
a nézők a Pe-

tőfi-telepi Művelődési Ház
kisfilmjében.
Február 28-ig Ki van a
maszk mögött? címmel filmes kihívásra várja látogatóit a Belvárosi Mozi. Olyan
filmek címét kell beküldeni
a belvarosimozihrk.hu cím-

re, amelyek szereplője valamilyen jelmezbe bújik, vagy
maszkot ölt.
Időjós medvét készíthet a Móra Ferenc Múzeum
kisfilmje segítségével, aki
kézműveskedni
szeretne.
Barna és fekete vízfesték,
kartonlap, tojástartó, szürke
papír, olló, ragasztó, egy kis
kézügyesség, és máris kész
a barlangjából kikukucskáló barna medve. Az alkotás
mellett fény derül február
2-ai időjós néphagyományunkra is.

