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300 millió
Ennyivel segített
a járvány kezdete óta az önkormányzat a városi
ingatlanokban
működő vállalkozásoknak.

4.

Kézművesek
Hosszú kényszerszünet után
félszáz kézműves és kismester kínálta portékáit a Szent
István téren.

5.

10.

Járványbiztos
Rendszeresen,
napközben
két-három óránként fertőtlenítik
a villamosokat
és a trolibuszokat Szegeden.

Govens
A Szedeák magyar válogatott
játékosa szárnyal a pályán, s
ez a kosárlabdacsapat szereplésén is látszik.

A szegediek 77 százaléka elégedett
az önkormányzat járványkezelésével;
a kormányéval viszont csak kevesebb mint a fele

54,6 %

22,4 %
7,5 %
5,6 %
9,9 %

110 éves Zsóka néni

F

ejesné Soltész Erzsébet egy nagybányai
lelkészcsalád negyedik gyermekeként született,
1911-ben. A Nemzeti Zenede és a Zeneakadémia elvégzése után nyugdíjba vonulásáig a zongoratanításnak szentelte életét. A gyermekei szerint Zsóka néni

A

szegediek elsöprő többsége, 77 százaléka
szerint Szeged város önkormányzata jól kezeli a koronavírus-járványt, ugyanakkor a
megkérdezettek több mint fele, 57 százaléka úgy
Teljesen
egyetért gondolja: a kormány nem végzi jól a dolgát a járványhelyzetben – derül ki az Európai Polgár KözInkább
egyetért hasznú Alapítvány felméréséből, amelyet február
4. és 6. között végeztek Szeged felnőtt lakosságáInkább
nem ért nak körében, 500 fős reprezentatív mintán.
egyet
Az önkormányzat és a kormány megítélése
között tapasztalható látványos különbség azt mutatja: a szegediek többsége inkább az önkormányzatban bízik. Ehhez képest az Orbán-kormány a
járvány első hulláma óta elvonásokkal sújtja a településeket: Szegedtől például több mint 10 milliárd forintot vont el. Az adatokból az is kiolvasható,
Egyáltalán hogy a lakosság nem ezt várja, és nagyra értékeli a
nem ért
városnak a vírus elleni küzdelemben tett erőfeszíegyet
téseit. A 77 százalékos eredmény arra utal, hogy
Nem vá- nemcsak az ellenzéki választók, hanem sok korlaszolt/
mánypárti szavazó is így vélekedik.
Nem
tudja
Bővebben a 2. oldalon

ÖN MENNYIRE ELÉGEDETT
AZ ÖNKORMÁNYZATI JÁRVÁNYKEZELÉSSEL?

MENNYIRE ELÉGEDETT ÖN ÁLTALÁNOSSÁGBAN VÉVE
A KORMÁNY JÁRVÁNYKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEIVEL?
Teljesen
egyetért

31,5 %

25,9 %

23,6 %

Inkább
egyetért
Inkább
nem ért
egyet

1,8 %
17,7 %

Egyáltalán
nem ért
egyet
Nem válaszolt/
Nem
tudja

A zöld Szegedet fotózták

mindig fiatalabb volt a koránál. A hatvanas éveiben
még a Mátrában túrázott, 85
éves korában a hátán cipelte a negyedik unokáját, 100
évesen templomba, fodrászhoz, fagylaltozni járt. Élete
szemtanúi lassan elmaradoztak mellőle...
Cikkünk a 4. oldalon

Járvány idején is véd
a szegedi szociális háló

S

oha nem volt még nagyobb szükség a szegedi szociális hálóra, mint most, amikor egyszerre sújtja szociális, gazdasági és egészségügyi válság az embereket. Szeged város önkormányzata az országban egyedülálló
szociális védőhálót épített ki saját erőből az elmúlt években.
A város idén is több mint egymilliárd forintot fordít a nehéz
helyzetben lévő szegedi családok megsegítésére.
Összeállításunk a 6. oldalon

Bella Márton második helyezést ért el a Suhanó liget című felvételével Az én zöld városom fotópályázaton, amelyre
több mint száz kép érkezett. A tíz legjobb fotót a Szegedi Tükörben is bemutatjuk. A pályázatot az önkormányzat és a Szegedi Városkép és Piac Kft. hirdette meg. Összeállításunk a 7. oldalon
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A szegediek 77 százaléka elégedett
az önkormányzat járványkezelésével;
a kormányéval viszont csak kevesebb mint a fele
A szegediek elsöprő többsége támogatja az önkormányzati járványkezelést, de a megkérdezettek
több mint fele úgy gondolja: a kormány nem jól végzi a dolgát.

A

felmérés adatai alapján a
megkérdezett
szegediek
többsége elégedetlen azzal,
ahogyan a kormány a járványhelyzetet kezeli. A válaszadók 57 százaléka nyilatkozott úgy, hogy inkább nem
elégedett vagy egyáltalán nem elégedett a járványkezelés jegyében hozott intézkedésekkel.

zelte a járványhelyzetet, és teljesen
elégedett vagy inkább elégedett az
önkormányzat intézkedéseivel.
Az önkormányzat és a kormány
megítélése között tapasztalható
látványos különbség azt mutatja: a
szegediek többsége inkább az önkormányzatban bízik.
Ehhez képest az Orbán-kormány
a koronavírus-járvány első hulláma,
tavaly tavasz óta nem támogatja, hanem folyamatos elvonásokkal sújtja
a településeket. Az eredményekből
az is kiolvasható, hogy a lakosság
nem ezt várja, és nagyra értékeli a

MI A VÉLEMÉNYE A VENDÉGLÁTÓSOKNAK
NYÚJTOTT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRÓL?
Túlzottan soknak tartom

21 %
50,6 %

Elegendőnek
tartom

1,4 %

Túl kevésnek
tartom
Nem válaszolt/
Nem tudja

27 %

A módszer
Az Európai Polgár Közhasznú Alapítvány készített felmérést a város felnőtt lakosságának körében, 500 fős reprezentatív mintán,
személyes lekérdezéssel, a járványvédelmi szabályok betartása
mellett. Az adatfelvétel 2021. február 4. és 6. között zajlott.

Teljesen más képet mutat az önkormányzat szerepének megítélése.
A megkérdezett szegediek 77 százaléka szerint Szeged városa jól ke-

városnak a vírus elleni küzdelemben tett erőfeszítéseit. A 77 százalékos eredmény arra utal, hogy
nemcsak az ellenzéki választók, de

sok kormánypárti szavazó is így vélekedik.
A felmérés során részletesen
megkérdezték a szegedieket arról
is, hogy melyik korlátozó intézkedést hogyan módosítanák. A kijárási
korlátozást a jelenlegi formájában a
szegediek egyharmada tartaná meg,
és csak 2,4 százaléka szigorítaná. A

válaszadók 39,4 százaléka inkább
az enyhítést, 23,5 százalékuk pedig
a korlátozások megszüntetését támogatná.
Még nagyobb az egyetértés abban, hogy a vendéglátóhelyek bezárására vonatkozó szabályokat enyhíteni kellene. Ezt a megkérdezettek
42,7 százaléka támogatta. Együtte-

sen az összes válaszadó több mint
70 százaléka könnyítene a kötelező
zárva tartás szabályain, vagy teljesen megszüntetné azt. A belföldi turizmus korlátozásával értenek egyet
a legtöbben, de csak 37 százalék
tartaná meg jelenlegi formájában
ezt az intézkedést, és mindössze 1,8
százalék szigorítana rajta.
A családi eseményekre vonatkozó korlátozás az a járványvédelmi
szabály, amelyet a legtöbben szeretnének megszüntetni. A válaszadók
közel 40 százaléka a teljes feloldást
támogatja, a megkérdezett szegediek további egyharmada pedig enyhítene rajta. Arról is megkérdezték
a lakosságot, hogy mi a véleménye
a vendéglátóhelyeknek nyújtott kormányzati támogatásokról. Több mint
50 százalékuk szerint nem kap elég
segítséget a vendéglátóipar, és csak
27 százalék ítéli meg pozitívan a kormány által nyújtott segítséget. Ez volt
az a kérdés, amelyre a legnagyobb
arányban (21 százalék) nem tudtak
vagy nem akartak felelni a felmérés
résztvevői.

MI A VÉLEMÉNYE AZ ALÁBBI KORLÁTOZÁSOKRÓL?
Teljesen
egyetért

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS

BELFÖLDI TURIZMUS KORLÁTOZÁSA

Inkább
egyetért

2,4 %

33,3%

39,4%

23,5%

1,4%

26,1%

42,7%

28,5%

1,8 %

Egyáltalán
nem ért
egyet

VENDÉGLÁTÓHELYEK ZÁRVATARTÁSA

0,8 %

Inkább
nem ért
egyet

1,8%

Nem válaszolt/
Nem
tudja

37,3%

36,7%

22,1%

2%

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK KORLÁTOZÁSA

0,2 %

25,1%

33,7%

39,7%

1,4%

Előzetes letartóztatásban a fideszes könyvelő
Február elején csaptak le a pénzügyi nyomozók a Szegedi Nagybani Piacon egy vállalkozóra, aki
a gyanú szerint több mint 250
millió forinttal károsította meg a
költségvetést. Az ügyben a szegedi közgyűlés egyik, a Fidesz által
delegált tagja is érintett.

A

bűnszervezet nagy tételben
szerzett be zöldséget és gyümölcsöt
Görögországból,
majd a Szegedi Nagybani Piacon úgy
hozta forgalomba, mintha azokat
magyar cégektől vásárolta volna, így
elkerülte az áfa megfizetését. A csalást egy könyvelő is segítette, akiről

Engi Péter (balra) Halkó Pál
fideszes képviselővel néz egy dokumentumot a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság tavaly
februári ülésén. Fotó: Iványi Aurél

kiderült, hogy a szegedi közgyűlés
pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottságának külső, fideszes tagja.
Engi Péter jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Tápai Péter, a Fidesz frakcióvezetője az RTL Klub Híradójának azt
mondta, őt senki nem kereste meg
az ügyben. Hangsúlyozta: az eset
nagyon megdöbbentette őket, mivel
„nem így ismertük Engi urat”. Azt
azért hozzátette, hogy szerinte Engi
Pétert is megilleti az ártatlanság vélelme. Kiemelte: meglátása szerint,
amíg a letartóztatásban lévő párttársa nem tudja ellátni munkáját a
közgyűlésben, ne vegye fel az őt illető

A NAV nyomozói a Szegedi Nagybani Piacon. Forrás: NAV Facebook-oldala
juttatást. Amennyiben pedig bebizonyosodik a bűnössége, akkor azonnal
elhatárolódik tőle, és arra kéri majd,
hogy mondjon le posztjáról.
Az ügy kapcsán kiderült: a Fidesz
most is kettős mércét alkalmaz, hi-

szen azt hangsúlyozták, mindenkit
megillet az ártatlanság vélelme. De
abban az esetben, amikor a politikai
ellenfeleknél merül fel valamilyen
ügy, azonnal elítélik az illetőt, sőt az
egész politikai közösségét.
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Szécsényi Rózsa:
300 millióval segített a város
a szegedi vállalkozásoknak
a járvány kezdete óta

Lakner Zoltán

bérleményben dolgozó vállalkozásoknak, kávézóknak,
éttermeknek és fitnesztermeknek.
– Június 30-áig kell elengednünk a bérleti díjakat, így
döntött a kormány. A Magyar

FELHÍVÁS!
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező,
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik

50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt kapták
óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.
A jelentkezés határideje:
2021. március 19.
Az érintettek a díszoklevél-adományozásával kapcsolatban
felvilágosítást kérhetnek:
SZMJV Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály
Szeged, Széchenyi tér 10.; tel.: 62/564-179
www.szegedvaros.hu

Szécsényi Rózsa: A kormány legújabb rendelete értelmében Szeged 150 millió forintnyi bérleti díjat enged el.
gíti a járványhelyzet túlélésében. Ezt célozták meg ezek
az intézkedések – fogalmazott Szécsényi Rózsa.
A gazdasági alpolgármester azt is közölte: a
kormány legújabb rendelete értelmében Szeged 150
millió forintnyi bérleti díjat
enged el az önkormányzati

A

G. Sz. L.

A város annak ellenére, hogy a drasztikus kormányzati elvonások miatt csökkentek
a forrásai, fontosnak tartja, hogy segítséget adjon a szegedi vállalkozásoknak. Fotók:
Szabó Luca
részéről, az önkormányzat
bevételeit csorbítva. Annak
ellenére, hogy forrásaink
csökkennek, fontosnak tartottuk, hogy olyan segítséget
adjunk, amely közvetlenül a
szegedi vállalkozásokat se-

Egy híján száz

Közlönyben a díjelengedés
ténye szerepel, a részleteket
egyelőre nem ismerjük arra
vonatkozóan, hogy ebben az
esetben is kell-e kérniük a
vállalkozásoknak a díj elengedését – mondta Szécsényi
Rózsa.

A

– Ebben a kedvezményben az elmúlt egy évben és
az elkövetkezendő időszakban 575 vállalkozás érintett, így 283 millió forintot
hagyunk a szegedi vállalkozásoknál. A teraszok bérleti
díja kapcsán az önkormányzat ötven százalékos bérletidíj-kedvezményt adott a
nyári időszakban is, ez 110
vállalkozást érintett, és 15
millió forint összegű segítséget jelentett. Összességében tehát az önkormányzat
a járvány kezdete óta 300
millió forintot hagy a vállalkozók zsebében saját forrásból, egy olyan pénzügyi
időszakban, amikor naponta jelennek meg elvonások
és korlátozások a kormány

Vélemény

bértámogatások 99 százalékát fizette ki a kormány a
cégeknek, összesen 36 milliárd forint értékben – állítja
a miniszterelnökségi miniszter. A 99 százalék igazán jól
hangzik, majdnem száz, hibahatáron belül vagyunk, lényegében teljes a siker.
Történt mindez azt követően, hogy a kormány február elején bejelentette: ezentúl előre kifizeti a bértámogatást a vállalkozásoknak, ami azért a válság tizenegyedik hónapjában nem
nevezhető gyors reagálásnak. Ami pedig a 36 milliárdot illeti,
Mészáros Lőrinc kétszer ekkora összeggel gyarapította a nevén lévő vagyont 2020-ban. Válságévben, amikor más cégek
bértámogatásra szorultak.
Az ő hotellánca ez ügyben más megoldást választott: a legfőbb nemzeti tőkés már tavaly májusban kirúgta a munkavállalók felét.
Túl azon, hogy Mészáros Lőrincen bármikor fel tudunk
háborodni, sőt van olyan közvélemény-kutatás, amely szerint
még a Fidesz-hívek számottevő része is kínosnak tartja a Mészáros Lőrinc nevén futó ügyeket, a példa jelzi a válságkezelés
súlypontjait. Azt, hogy nem a megroppant egzisztenciák kisegítése áll a középpontban.
Legújabban a kormány már a gazdaság-újraindítás elindítását reklámozza – elindul az indítás, mit mondjak, a „kígyók
kígyóznak” legalább vicces volt –, néhány intézkedését sokadszorra felírva saját, gondosan vezetett sikerlistájára.
Ám az, akinek a vállalkozása nem élte túl az elmúlt hónapokat, most nem fog rá tízmilliós hitelt felvenni. Akinek pedig már
rég felmondott a főnöke, mert, mondjuk, nem tudta kivárni a
mindeddig utólagos bértámogatást, annak feltehetően nem az
a fő gondja mostanában, hogy hány millió forintos lakásfelújításba vágjon bele. Esetében a tizenharmadik havi nyugdíj sem
jön szóba – s kérdés, bármikor szóba jön-e majd számára a
nyugdíj?
Így lehet megoldani, hogy az ember egyidejűleg több újraindítási programpontban se érezze érintve magát.
A kormány azt is állítja, hogy 2020 decemberében „sokkal
többen dolgoztak Magyarországon”, mint egy évvel korábban.
A science-fiction határain átsüvítő propaganda-rakéta bizonyára nem azoknál ér célba, akik hónapok óta a legjobb esetben
is csak alkalmi munkákból tengődve igyekeznek fenntartani
magukat. Ennyiből ennek az állandó dicsekvésnek a politikai
értelme is erősen kétséges – de ez legyen a kormány gondja.
Minden más viszont sajnos a mi közös gondunk.
Újraindulni csak az tud, aki talpon marad. Talpon maradni
az képes, aki segítséget kap. Segítséget adni pedig annál inkább indokolt lenne, mert nem tudjuk, meddig szorulnak rá oly
sokan a segítségre.
Ebből a szempontból egy alapvető körülmény rajtunk – beleértve a kormányt is – kívül áll. Aggasztó, amikor az Európai
Bizottság elnöke azzal áll elő, hogy a vakcinák dolgában nem
ott tartunk, ahol szeretnénk. Ez sokaknak feltűnt kontinensszerte. Az azonban már hazai hatáskör, vajon a nyugati vakcinák hiányában támadó űrt azzal kell-e kitölteni, hogy a magyar
kormányfő nyilvános esküt tesz a kínai oltóanyagra, és nyilvánosan megüzeni a hazai gyógyszerhatóságnak, mit döntsön az
orosz és a kínai vakcina felől.
Ha tényleg tömegesen jön majd végre vakcina, akkor élesbe fordul a magyar oltási terv megítélése. A kormány vakcina
hiányában nyugodtan dicsekedhet azzal, hány embert tudna
beoltani. Holott egyelőre az a helyzet, hogy napi pár ezerre tud
csak felpörögni az oltási kapacitás. A hatalmas kormányzati
haditerv pedig, úgy látszik, leginkább abból áll, hogy majd a
háziorvosok megoldják. Hol négy nap, hol két óra alatt – miközben lejelentik az új eseteket, eldöntik, csatlakoznak-e praxisközösséghez, és a maradék időben más betegségekkel jelentkezőket is ellátnak.
Szerencsére azonban nekik nem kell közben kormányközleményeket írniuk. A győzelmi jelentések megfogalmazásának
gondját leveszi vállukról a kormány. Nem csak 99 százalékban.

Június 30-áig nem kell bérleti díjat fizetniük az állami
vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban
működő kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek – döntött a kormány.
Szeged város önkormányzata a járvány kezdete óta
már 300 millió forinttal segített a szegedi vállalkozásoknak.
hogy kihirdették tavaly márciusban a veszélyhelyzetet, Szeged elsőként sietett a vállalkozók megsegítésére: akik
akkor vállalták, hogy bezárnak – így lassítva a járvány
terjedését –, azoknak az önkormányzat száz százalékban elengedte a bérleti díjat. Nyáron aztán a kormány
feloldotta a korlátozásokat,
újra kinyithattak az éttermek, üzletek, majd ősszel
jött a második hullám, és jött
a második szigorítás, a második bezárás.
– Ekkor a kormány bezárta az éttermeket, a kávézókat és a többi közintézményt:
a színházakat, a művelődési
házakat, a könyvtárakat. A
második hullámban újra segített Szeged városa, amely
ötven százalékos bérletidíj-kedvezményt adott a vállalkozásoknak.
Mindenki
megkapta a támogatást, aki
igényelte, nem mérlegelt az
önkormányzat – nyilatkozta
Szécsényi Rózsa gazdasági
alpolgármester a szeged.hu
portálnak.
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Zsóka néni 110 éves
Természetesen szerettünk volna életútinterjút készíteni a
110 éves Fejesné Soltész Erzsébettel, de ez most a pandémia miatt kivitelezhetetlen. Szeged városa is a szokásostól eltérő módon köszöntötte a matuzsálemi kort megélő
Zsóka nénit. A gyermekeitől viszont kaptunk fotót és egy
rövid szöveget, amelyet – kérésüknek megfelelően – változtatás nélkül közlünk.
„Fejesné Soltész Zsóka – így
vette fel mindig a telefont
Édesanyánk a budapesti lakásában, legaktívabb éveinek színterén. A nagybányai lelkészcsalád negyedik
gyermekének itt kezdődött
a muzsikusi pályája. A Nemzeti Zenede és a Zeneakadémia elvégzése után nyugdíjba vonulásáig a zongoratanításnak szentelte életét
Édesanyánk. Közben férjhez
ment Édesapánkhoz, nagy
szeretetben neveltek fel bennünket.
Mindig fiatalabb volt a
koránál: a 60-as éveiben
még nagy mátrai túrákat
tett, elmúlt 70, amikor
szemrebbenés nélkül vállalt
el három unokát, vagy repült
el pár hétre az akkor Amerikában kutató lányához, 85
éves korában a hátán cipel-

ment. Nem nehéz elképzelni
a matuzsálemi kor nyűgeit
sem, amiket oly nagy türelemmel visel el, örömet
lelve egy könyvben, egy levélben vagy egy társasjátékban.
Élete szemtanúi lassan
te a negyedik unokáját, 100 elmaradoztak mellőle... A
évesen – akkor már régóta telefont (mostanában szkájSzegeden élt, ahol itt lakó lá- pon is keresik!) karosszékénya és veje gondozzák ottho- ben kapja kézhez. Lányai,
nukban – templomba, fod- vejei, unokái, dédunokái –
rászhoz, fagylaltozni járt...
és van még egy-két hűséges
tanítvány, régi kolléganő, sőt külfölLányai, vejei, unokái és
di levelezőpartner
dédunokái el nem múló
is, nem beszélve a
érdeklődéssel hallgatják
szegedi baráti köremlékezéseit, s ő bölcs
ről! – el nem múló
derűvel, szerényen, a nála érdeklődéssel hallNagyobbra mutatva biztat gatják emlékezésemindnyájunkat: ne csüg- it, s ő bölcs derűvel,
gedjetek el, sohasem!
szerényen, a nála
Nagyobbra mutatNem kell felsorolnunk va biztat mindnyájunkat:
a történelmi eseményeket, ne csüggedjetek el, sohavilágégéseket,
elnyomó sem!
rendszereket 1911-től kezSzeged, 2021. február
dődően, sem az ezekhez 15.
kapcsolódó konfliktusokat
Katonáné Fejes Mária
és sorstragédiákat, mindazt, (Mari) és Menczelné Fejes
amin Édesanyánk keresztül- Erzsébet (Zsó)”

A fénykép egy évvel ezelőtt, a 109. születésnapján készült Zsóka néniről. Forrás: Családi
fotó

Kézművesvásár a Szent István téren
Május végéig kéthetente adnak otthont a kézműveseknek az Öreg Hölgy lábánál
Csordultig telt az elmúlt hétvégén a Szent István tér. Az
Öreg Hölgy lábánál – hosszú kényszerszünet után – félszáz kézműves és kismester kínálta portékáit.

A

pandémia miatt közel egyéves kényszerszünet után szervezte
meg a Szegedi Városkép és
Piac Kft. az idei első kézművesvásárt a Szent István téren. Az elmúlt hétvégén fogcsikorgató hideg volt – még
szombat délelőtt tizenegy-

Félszáz kézműves
– köztük kosárfonó, bőrdíszműves,
mézeskalácsos és
sajtkészítő – kínálta
portékáját a Szent
István téren.
kor is négy-öt fokkal süllyedt
fagypont alá a hőmérséklet.
– Éhen halok vagy megfagyok, nagyjából ez volt itt
a kérdés. Én az utóbbit választottam – mondta némi
öniróniával az egyik árus, aki
azért boldogan állta a sarat,
pontosabban a hideget.
– Sok olyan kézműves

jött most el, aki utoljára
2019 decemberében tudott
árulni a karácsonyi vásárban, azóta csak a készletei
szaporodtak otthon. Nem
is csoda, hogy az első hívó
szóra megtelt a tér, több jelentkezőt el is kellett utasítanunk, mert már nem fértek
volna el a víztorony körül –
mondta a helyszínen Rácz
Attila, a vásárt szervező Szegedi Városkép és Piac Kft.
ügyvezető igazgatója.
Megtudtuk:
nemcsak
Szegedről és Csongrád megyéből, de Budapestről,
Szolnokról, Gödöllőről és
Nyíregyházáról is érkeztek a
vásárba.
– Az országos érdeklődés is azt mutatja, hogy nagy
szükség van az ilyen kezdeményezésre, hiszen a kézműveseknek a vállalkozásuk
túlélése miatt most minden
vásár létfontosságú. Ezért
úgy tervezzük, hogy május
végéig kéthetente adunk ott-

Nagyon sok szegedi látogatott ki a Szent István téri kézművesvásárba. Fotó: Iványi Aurél
hont a kézműveseknek, itt, a
Szent István téren – mondta
Rácz Attila.
A szegedieket nem nagyon kellett biztatni, sokan
mentek ki a térre sétálni,
válogatni a portékák között.

Volt is miből: az ötven kézműves között ékszerkészítőt, táskást, bőrdíszművest
és mézeskalácsost éppúgy
lehetett találni, mint sajtkészítőt, lekvárárust, kosárfonót vagy olyat, aki új és hasz-

nált könyveket kínált a még
hátralévő bezártság idejére.
Az első elképzelés szerint
szerették volna megnyitni a
látogatók előtt a műemlék
víztornyot is, de az érvényben lévő szigorú járványügyi

intézkedések miatt végül elálltak ettől. Rácz Attila reméli, hogy tavasszal meg tudják
majd rendezni ezt a programot is.
Rafai Gábor
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Már a nyári táborokat
szervezik az Agórában
Már lehet kuponokat váltani az Agóra vakációs programjaira. A szervezők remélik, hogy idén nyáron is meg tudnak
rendezni minden tábort.

A

Szent-Györgyi Albert Agóra webáruházában szabad a
vásár, már lehet nyári táborhelyeket foglalni: a kupont
megvásárlók elsőként választhatnak majd a március
végén, április elején nyilvánosságra kerülő táborkínálatból.
– Tavaly ősszel több szülő és nagyszülő is érdeklődött,
hogyan tudna táborozást ajándékozni. Többek között ezért
indítottuk el idén először a tábori kupon akciónkat, de abban
is igyekszünk segíteni a szülőket, hogy előre gondolkodjanak, így a kiadásaikat is jobban tudják ütemezni – fogalmazott Orbán Hédi, az Agóra igazgatója.
Tavaly nyáron a járványügyi korlátozások miatt több táborszervező vállalkozás is jelentős veszteséget könyvelhetett el, annak ellenére, hogy végül mind a napközis, mind az
ottalvós táborokat meg lehetett tartani.
– Szerencsére Szegeden ilyet nem tapasztaltunk. Tavaly
is nagyon népszerűek voltak a nyári programjaink, ezért egyáltalán nem csökkent a táboroztatásból származó bevételünk – mondta Orbán Hédi, aki abban bízik, hogy az idei nyár
a tavalyinál is jobb lesz. Szerinte idén is lehet majd nyári táborokat tartani, az Agóra legalábbis így készül a vakációra.
Tavaly 85-féle saját szervezésű tábora volt az intézménynek, és legalább ennyit terveznek idén is. Már készül a
2021-es Vakáció programfüzet, és a tervek szerint március
végére elérhetővé válik a teljes táborkínálat. Újdonság, hogy
a táborhelyeket a korábbi évekhez képest jóval hamarabb
lehet lefoglalni.
Az Agóra teljes tábori kínálatát elsőként a kupont megvásárlók kapják meg e-mailben, előreláthatóan április 1-je és
11-e között. Ebben az időszakban válthatják be az utalványokat, vagyis a webáruházban a konkrét táborra kattintva,
az utalvány számának beírásával tudnak majd fizetni. Azok,
akik nem váltottak előre tábori utalványt, csak április 12-étől
választhatnak és fizethetnek be a nyári táborokra.
– A legnépszerűbb táborainkból – mint a cukrász, az utazó vagy a robotika – eleve kétszer annyi turnust indítunk,
mint tavaly, ezért azoknak sem kell félni, hogy lemaradnak
a kiválasztott táborról, akik nem vesznek előre kupont –
mondta Orbán Hédi. Korosztályok szerint is évről évre igyekeznek bővíteni a kínálatot: az általános iskolások mellett
az idén már egyre több táborozási lehetőséget kínálnak az
óvodásoknak és a középiskolásoknak is.

Járványbiztos villamosok, trolik
Két-három óránként fertőtlenítik a szegedi közösségi közlekedés járműveit
Napközben is rendszeresen
fertőtlenítik és takarítják a
járműveket a Szegedi Közlekedési Társaságnál. A cég
szerint ennek köszönhetően
biztonságban vannak az utasok.

A

Nemzetközi
Tömegközlekedési
Szövetség szerint a közösségi közlekedés nehezen letörölhető stigmát kapott a koronavírus-járvány elején, aminek
hatásait máig szenvedik a
nagyvárosok. Pedig a szervezet szerint számos bizonyíték
van arra, hogy ha betartják a
három fő szabályt: a maszkviselést, a kapaszkodók fertőtlenítését és a szellőztetést,
akkor a közösségi közlekedési járművek az egyik legbiztonságosabb közösségi helyszínnek számítanak – írta
a Telex, amely ismertette a
nemzetközi szervezet tanulmányát.
Szegeden
két-három
óránként fertőtlenítik a villamosokat és a trolikat. Ennek
köszönhetően a Szegedi Közlekedési Társaság szerint a
szegediek a járványhelyzetben is biztonságosan utazhatnak. Minderről Németh Zoltán
Ádám, az SZKT közösségi
közlekedési és vasútbiztonsági vezetője beszélt az Európa
ligetnél található végállomásnál, amely az egyik helyszíne
a járművek fertőtlenítésének
és takarításának.

Könyvbörze
a Somogyi
előtt

U

Űrkadét tábor 2018-ból. Forrás: Szent-Györgyi Albert Agóra
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tcára viszi hagyományos könyvbörzéjét a
járvány miatt a Somogyi-könyvtár.
Csütörtökönként délelőtt 10 és 12, valamint délután 3 és 6 óra között a Dóm téri épület előtti
Könyv(tár)Ponton bárki válogathat az eladásra kínált
használt könyvek között. A
felnőtt szépirodalmi művektől a gyermekkönyveken át a
szakirodalmi munkákig gazdag a választék.
– Jelképes, 200 forintos áron kínálunk egyszerre
száz-százötven könyvet, s
ahogy fogy a kitett állomány,
úgy pótoljuk folyamatosan –
nyilatkozta a szeged.hu portálnak Mikoly Andrea könyvtáros.

Rendszeresen fertőtlenítik a kapaszkodókat. Fotó: Iványi Aurél
Az eljárás nem újdonság
a közlekedési társaságnál,
mert a járműveket már tavasszal is fertőtlenítették
napközben. A járatokon tavaly ősszel a járvány második hullámának megérkezése után azonnal folytatták a
fertőtlenítéseket. A végállomásokra beérkező villamosokat és trolikat két-három
óránként takarítják és fertőtlenítik. A járművek a végállomásokon öt-tíz percet
„pihennek”, majd négyóránként hosszabb pihenőt kapnak – ez idő alatt felváltva
folyik a fertőtlenítés.

A járatcsökkentés miatt
most kevesebb járművezetőre van szükség, ezért
ők és az időlegesen feladat nélkül maradt parkolóőrök végzik a soron kívüli
fertőtlenítést és takarítást,
ezzel is hozzájárulva az
utasok nagyobb biztonságához.
– Napközben tíz-tizenkét munkavállaló végzi ezt a
feladatot – mondta Németh
Zoltán Ádám. Hozzátette: az
SZKT dolgozói közül többen
is megfertőződtek koronavírussal az elmúlt hónapokban, de egyetlen alkalommal

sem tudták a fertőzés helyét
visszavezetni a járművekre.
Még akkor sem, ha egy-egy
járművezető napi nyolc órát
is töltött a villamoson vagy a
trolibuszon.
A nemzetközi kutatások
egyértelműsítették: a közösségi közlekedés használata
nem fertőzésveszélyesebb,
mint egy bevásárlás a hipermarketben, ennek ellenére
az SZKT járatain napközben
is rendszeres a fertőtlenítés.
A nap végén pedig külön
nagytakarításon is átesnek
a járművek.
B. P.

Költségvetés
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Járvány idején is véd a szegedi szociális háló
A több mint 10 milliárd forintos kormányzati elvonás ellenére sem hagyja magára a város a legrászorultabbakat
Soha nem volt még nagyobb szükség a szegedi szociális
hálóra, mint most, amikor egyszerre sújtja szociális, gazdasági és egészségügyi válság az embereket. Szeged város önkormányzata több mint egymilliárd forintot fordít a
nehéz helyzetben lévő szegedi családok megsegítésére,
úgy, hogy a kormány brutálisan sok pénzt, több mint 10
milliárd forintot vont el Szegedtől.

M

iközben az Orbán-kormány az elmúlt években teljesen kivonult a szociális segélyezésből, Szeged város
önkormányzata – saját erejéből – az országban egyedülálló szociális ellátórendszert épített ki.

Szeged segít a bajban
Az önkormányzat az elmúlt
években folyamatosan növelte a szociális kiadásokra fordítható összeget: míg
2016-ban 400 millió, addig
az idén összesen 1 milliárd
50 millió forintot költ a legrászorultabbak támogatá-

sára, így a legnehezebb időszakban sem marad senki
ellátás nélkül a városban.
(Ez az összeg harmadik éve
egymilliárd forint fölött van.)
Soha nem volt még ugyanis
nagyobb szükség a szegedi
szociális hálóra, mint most,
amikor egyszerre sújtja szo-

ciális, gazdasági és egészségügyi válság az embereket.
A több mint egymilliárd
forintos szociális alap az
idén is fedezi a rendszeres
és rendkívüli támogatások
kifizetését. Az önkormányzat
most is rendkívüli települési
támogatást nyújt átmeneti
segély, temetési segély, hátralékcsökkentési támogatás
és szülési támogatás formájában. A nyugdíjasok idén is
számíthatnak a 10 ezer forintos támogatásra, és a szülők
is kalkulálhatnak majd általános iskolás gyermekenként
a 10 ezer forintos iskolakezdési támogatással. A város

továbbra is segíti a rászoruló
gyermekek szünidei étkeztetését. A szegediek idén
ősszel is pályázhatnak majd
ingyenes téli tüzelőre (erre
24 millió forintot fordít az önkormányzat), karácsonykor
pedig kétezer szegedi család
kaphat majd csomagot, ös�-

Hamarosan elkészül Kiskundorozsmán a Jerney
utcai óvoda és iskola felújítása
Megkezdődik 4 óvoda felújítása: a tarjáni, a gedói,
a makkosházi és a Gyertyámos utcai
2 új bölcsőde építését terveztetjük, a Fülemüle
és a Vitéz utcában

szesen 12 millió forint értékben. Megmarad az idősügyi
szervezetek támogatására
szolgáló 20 milliós és a fogyatékosügyi támogatás 8
milliós kerete is.

A kormányzati
elvonások miatt kevesebb jut útfelújításra
A kormányzati elvonások miatt a tavalyi 45 milliárd forint
helyett idén csak 38,5 milliárd forint jut különféle fej-

lesztésekre, beruházásokra.
Az útalap a korábbi egymilliárd helyett 500 millió forint
lesz, mert a gépjárműadó
önkormányzatra jutó részének elvonása miatt ennyi
esik ki a város kasszájából.

A város biztosítja
az önrészt az uniós
beruházásokhoz
Nem maradnak el viszont
azok a beruházások, ame-

lyeket az EU támogat. Ezekhez a város minden esetben biztosítja az önerőt. Így
folytatódik az oktatási intézmények energetikai felújítása: hamarosan elkészül Dorozsmán a Jerney
utcai óvoda és iskola felújítása. Még az idén elkezdődik négy óvoda – a tarjáni,
a gedói, a makkosházi és a
Gyertyámos utcai – felújítása, de két bölcsőde építését
is tervezi az önkormányzat.
A Zöld város programban a
Stefánia felújítása után idén
650 millió forintból a Vértó
teljes környezete is megszépül. Tovább folytatódik
a csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése Újszegeden
és Kiskundorozsmán: 1,3
milliárd forintból 16 kilométernyi csapadékvíz-elvezető
hálózat épül ki a két városrészben.
Nem állnak le az út- és
kerékpárút-fejlesztések
sem. Tavasszal kezdik el
építeni a kerékpárutat Bordány felé, és több gazdasági út is megújulhat. Fontos
beruházás lesz a lézerközpont körüli Science Park inf-

rastruktúrájának kiépítése,
közlekedési kapcsolatainak
javítása – erre 3,2 milliárd
forint jut a költségvetésből.
Ez a beruházás a közelben
hamarosan
megvalósuló
Pick-gyár megközelítését is
segítheti majd.
A városi közlekedés
fenntarthatóságát
segítő
program második ütemében kerülhet sor idén az
Oskola utca forgalomcsillapítására, valamint a Belvárosi híd szegedi hídfőjének
biciklisbaráttá alakítására.
A két projektre több mint
egymilliárd forintot költhet
a város.
Az önkormányzat cégei
közül idén az SZKT és a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. tervez nagyobb
beruházást. A trolibusztelep
és a végállomások energetikai fejlesztésére 433 milliót
költhet a közlekedési cég, a
környezetgazdák pedig 500
millió forintból korszerűsíthetik Sándorfalvi úti telephelyük energetikai rendszerét.
Rafai Gábor

Fotópályázat
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A ma pillanata a jövő emléke
Megmutatták, milyen az ő zöld Szegedjük (1. rész)
Lezárult Az én zöld városom címmel kiírt fotópályázat, amelyet
az önkormányzat és a Szegedi
Városkép és Piac Kft. hirdetett
meg a Stefánia, a Móra-park és a
Roosevelt tér felújítása kapcsán.

A

felhívásra 103 fotó érkezett,
melyet a négytagú zsűri előre egyeztetett szempontrendszer alapján értékelt. A zsűri
tagja volt Dusha Béla fotóművész,
Tari Róbert fotóriporter, Papdi Balázs fotográfus és Mocsári Bence
paratriatlonista. A bírálóbizottság
előbb kiválasztotta a tíz legjobb
fotót, majd ezek közül az első,
a második és a harmadik helyezettet.
Az első Sütő Máté, a második
Bella Márton, a harmadik Váraljai
Tamás lett. Ők pénzdíjazásban részesülnek, és fotóikról A4-es puzzle készül. Ugyancsak kirakós játék
formájában látja viszont fotóját Judik Alex, Csákány Lóránt, Faragó
Imre, Balázs Bence, Szabó Tamás,
Szöllősi Attila és Hegedűs András.
Az ő fotóikat a járványügyi korlátozások feloldása után tavasszal
szabadtéri kiállításon is bemutatják. Az alkotások jelenleg a www.
szvp.hu oldalon tekinthetők meg,
de a Szegedi Tükör is bemutatja a
felvételeket, két részletben.
Dusha Béla zsűrielnök úgy fogalmazott: remek ötlet volt a fotópályázat. „Jó volt látni, miként is
látjuk városunkat, hogyan tudjuk
megmutatni értékeinket, hogyan
tudjuk a létesítményeket birtokba
venni, és miként tudunk örülni annak, amink van. Minden szegedinek fontos, hogy tisztában legyen
a város értékeivel, hogy jó hírét
vigye Szegednek a világban. Egyik
könyvemet magával vitte egy szegedi ismerősöm ajándékba a barátainak, akik egy távoli országban élnek. Amikor végiglapozták,

A forgójátékon túl. Fotó: Judik Alex

I. helyezett: Sütő Máté Sugarak című képe.
megkérdezték az ismerősömet,
hogyan tudtad otthagyni ezt a
gyönyörű várost? Azt mondták,
Szegeden több szépség van, mint
az országukban. Bizonyára ebben
benne van az udvariasság is, de
azért mégis jólesett, hogy így vélekedtek. Fényképezzük Szegedet
minél többet, mert egy felmérés
szerint vannak városok, amelyek
megelőznek bennünket ebben. A
zsűri nevében gratulálok minden
résztvevőnek, a győzteseknek járó
elismerés legyen mindannyiunk
számára ösztönző erő, hogy érdemes nyitott szemmel járnunk,
mert a ma pillanata a jövő emléke.”

III. helyezett: Váraljai Tamás Liget című fotója.

Móra-park. Fotó: Szabó Tamás
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Közel ezer méter mély
Anna kútja
Patzauer Dezső komoly értéket teremtett az elfolyó meleg vízből

S

zegeden 1925-ben kezdtek el hévíz- a tér rendezése után ne lehessen a tejesköforrás után kutatni, s két év múlva ta- csögöket kimosni, a tejeskannákat öblögetni
láltak rá az 51 fokos gyógyvízre. Az az Anna-kútnál”.
Anna-kút fúrását 1927-ben fejezték be, 944
„Meskó Zoltán városatya újból felszólalt
méter mélységgel. Maga a technológiai mű- a tejeskannák öblögetése ügyében.
velet egyedülállónak számított abban az idő– Öblögessék – szólt közbe Pásztor Jóben, mert kézi fúrással addig még nem ha- zsef képviselő –, de ne a pavilon oldalába.
toltak le közel ezer méter mélyre. A vizet be– Nem okvetlenül muszáj ott öblögetni
vezették a gőzfürdőbe,
– mondotta Meskó, de
ahol ezáltal a korábbi harapellál Pálfy József polMeskó Zoltán városatya
madára csökkent a széngármesterre, akinek a
újból felszólalt a te- felfogása szociális és hifogyasztás – a kút üzemjeskannák öblögetése giénikus.”
be helyezésével ugyanis
ügyében.
többé nem volt szükség
Patzauer Dezső szén–
Öblögessék
–
szólt
arra a gőzkazánra, amel�savval dúsított gyógyvizet
közbe Pásztor József hozott forgalomba, s ő
lyel addig a fürdő vizét
képviselő –, de ne a pa- nevezte el a vizet Anna lemelegítették. Az új forrás
vilon oldalába.
rendkívül bővizű volt (perányáról. Patzauer komoly
cenként 600 liter volt a
értéket teremtett az elfohozama), ezért a fürdőben föl nem használt lyó meleg vízből, és hasznos szolgálatot tett
vizet – a falon kialakított közkifolyón keresz- Szeged városának. A kutat a 2006-ban betül – a szegediek rendelkezésére bocsátot- fejeződött felújítás óta négy díszpad és egy
ták. A korabeli tudósítások szerint 1937-ben kör alakú pergola veszi körül. Gyakran hos�a város pénzügyi és jogügyi bizottsága a me- szú sorok kígyóznak az Anna-kútnál: sokan
leg vizű artézi kút vizének forgalomba hoza- érkeznek kannákkal és palackokkal fölszetaláról s ezzel kapcsolatosan a tér rendezé- relkezve, hogy hazavihessenek pár litert a
séről és ivócsarnok építéséről tárgyalt, mely- gyógyító vízből. Az Anna-forrás Szeged egyik
re Patzauer Dezső vállalkozó tett ajánlatot. nevezetességévé vált az idők során.
Itt elhangzott, hogy „a pavilon felépítése és
Sz. C. Sz.

Patzauer Dezső 1938-ra ivócsarnokot épített az Anna-kúton. Háttérben a Jerney-ház.
Fotó: Fortepan/Plesovszki Ákos

1936-ban az Anna-kútnál öblítették ki a tejeskannákat. Háttérben a Bruckner-ház. Fotó:
Fortepan/Ebner

Piros szívek világítanak az Anna-kúton azoknak, akik a koronavírus-járvány alatti nehéz
időkben is helytállnak. Fotó: Iványi Aurél

A gyógyvízpavilon épülete más szemszögből az ötvenes években. Fotó:
Móra Ferenc Múzeum

Az Anna-kúti gyógyvízpavilon épülete 1950-ben. Fotó: MKVM/Liebmann Béla

Az Anna-kút 1990-ben, Csáky József Táncoslány című
alkotásával. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

A hatvanas években elbontották az Anna-kúti pavilont, amelynek helyén kis parktükröt
alakítottak ki, csobogóval. Képünk 1969-ben készült. Fotó: Fotó: Fortepan/Uvaterv
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Ha minden a régi lenne…

Postabontás

Rögvest elbukna,
ha kiderülne az igazság
Válasz egy olvasó levelére
Tisztelt Asszonyom!
z utóbbi három évtized közéleti történésein nevelkedett magyar
választónak aligha lehet újat
mondani a politika erkölcstelenségéről. A regnáló kormány
működésével kapcsolatban
elmondható: már szinte csak
az a megbocsátható bűn, ami
kiderül. Szájer Józsefnek nagy
valószínűséggel megbocsátotta volna a közösség a kijárási tilalom áthágását, de hogy
miért engedte el a kezét a Fidesz, azt csak a kormányfő
tudná megmondani egy őszinte pillanatában, de ilyen nem
volt az utóbbi tíz évben. Ha
a kormányfő nem mikrofonállványokkal csevegne hétről hétre, rögvest kiderülne az igazság, és elbukna. Orbán Viktor
híveinek fel van adva a lecke.
Csakhogy a miniszterelnök
családjának, üzletfeleinek
és barátainak vagyonosodása, a korrupciós ügyek sokasága sem ábrándítja ki a támogató tömeget. Hack Péter
szerint a rendszerváltás nagy
adóssága, hogy nem okozott
erkölcsi katarzist az embereknek: a magyar társadalom
jelentős része máig nem tett

A

Hack Péter szerint
a rendszerváltás
nagy adóssága, hogy
nem okozott erkölcsi katarzist az embereknek: a magyar
társadalom jelentős
része máig nem tett
különbséget jó és
rossz között. Nem
született olyan konszenzus, hogy a rendszerváltást megelőző
korszak nemcsak
gazdaságilag volt
fenntarthatatlan, de
politikailag is rossz
rendszer volt.
különbséget jó és rossz között.
Nem született olyan konszenzus, hogy a rendszerváltást
megelőző korszak nemcsak
gazdaságilag volt fenntarthatatlan, de politikailag is rossz
rendszer volt.
Év végén a Szegedi Tükör
egyik rendszeres olvasójától
kaptam egy többoldalas, realitásokon nyugvó levelet.

Az illető hölgy tizenhét oldalon számolt be az orbáni
cselekedetekről és azokról
az ígéretekről, amelyeket
nem tartott be a miniszterelnök. Elkeserítő és igaz
megállapításokról szól a tájékoztatás, amivel – többnyire
– magam is egyetértek.
Meglepődve tapasztalta
a levélíró, hogy a félreinformált, becsapott szegények,
közmunkások – félelmük-

Év végén a Szegedi
Tükör egyik rendszeres olvasójától
kaptam egy többoldalas, realitásokon nyugvó levelet. Az illető hölgy
tizenhét oldalon
számolt be az orbáni cselekedetekről
és azokról az ígéretekről, amelyeket nem tartott be
a miniszterelnök.
ben és fenyegetettségükben
– csak a Fideszre mernek
szavazni, különösen a kisebb
településeken. A Fidesz-generációhoz tartozók többsége már a családi dinasztiák
kiépítésén szorgoskodik, és
nem a választók gondjainak
megoldásán fáradozik. Különböző, jó hangzású szlogenekkel jönnek: „Nekünk Magyarország az első!; „Senkit
sem hagyunk az út szélén!”;
„Mindenkit meggyógyítunk!”;
„Minden élet számít.” Tele
a kormánymédia ilyen és hasonló, közpénzből fedezett
hirdetésekkel. Ugyanakkor
köztudott: az egészségügy
olyan állapotban van, hogy
sok olyan beteg hal meg, aki
normális körülmények között
életben maradhatna.
Nem sorolom tovább a levél panaszáradatát, sokan
tapasztalhatták a fentebb
leírtakat. Orbán is olyan megjegyzést tett legutóbb az ellenzékre, hogy: „Soros gazda csalódott, sovány lesz a vacsora”
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– már ami a jogállamiságot
illeti. Közben meg a harsányan hirdetett keresztény-konzervatív értékekkel szemben
az erkölcstelen ügyeskedést,
az élvhajhász, képmutató életvitelt láthatjuk. Joggal várhatná el minden jóérzésű ember,
hogy a korrupció háborítja fel
legjobban a közvéleményt, hiszen az adófizetők pénzével
élnek vissza. Mégis úgy tűnik,
hogy egy szexbotrány jobban
felkavarja a magyarokat.
Szóval volna itt teendő.
Szigorúan kellene például
büntetni a megválasztott
politikusaink renitenskedéseit. Ide tartozna első helyen
a jogállamiság elleni vétek,
amit a kormánypárti politikusaink előszeretettel kevernek
össze a politikai-ideológiai
nézetekkel. Orbán is azzal
érvel, hogy a politikai-ideológiai nézetek vitája szubjektív
útra tereli az igazságot. Miért
nem kérnek fel egy szakembert a jogállamiság definíciójának megfogalmazására?
A politika nem az önkorlátozás, hanem a hatalom
maximalizálásának színtere,
ezért amíg kockázat nélkül
megteheti valaki, hogy viszszaéljen bizonyos helyzetekkel, addig meg is fogja tenni
(lásd Fidesz). Az ember nem
születik bele egy politikai párt
közösségébe, mint egy nemzetközösségbe (Kövér László
házelnök szerint, ha valaki
nem a Fidesz eszméit vallja,
pártolja, akkor az nem is lehet a magyar nemzet tagja),
hanem az mindenkinek a maga által választott közössége.
Konszenzus kellene a bűn,
az erkölcstelenség elítéléséhez. Amíg ez nem történik
meg, amíg egy ország népessége két ellentétes (ellenséges!?)
táborra szakad, és a regnáló
hatalom ellenségként kezeli a kritikusokat, addig bajos
egyről a kettőre jutni. És ahol
így van, mint Magyarországon,
ott nagyon komolyak a bajok.
Tisztelettel:
Kutnyik Pál

A

z elmúlt év megváltoztatta az életünket,
a szokásainkat, értelmetlenné váltak bizonyos dolgok, elérhetetlenné némely
álmok, meglazultak az emberi kapcsolataink, csúcsra
járattuk a félelmeinket. Amit
igazán sajnálhatunk, hogy
nem ölelhettük meg szeretteinket az ünnepeken.
Naivan hiszem, hogy
azért sok mindent megtanultunk, és sohasem érzett
vággyal gondolunk azokra
a szeretetből fakadó érzésekre, melyeket annyira szeretnénk már kinyilvánítani.
Vágyunk az együttlétre, talán

még az is, akit eddig zavart
a tömeg. Vágyunk a jó bulikra, olyanokra is, ahol még
a hatvanasok is jól szórakozhatnak. Rájöttünk arra, hogy
milyen klassz meglátogatni
a családtagjainkat, és hogy
mennyire hiányoznak a közös
ünnepek és beszélgetések.
Csak remélni tudom, hogy
a közeljövőben elfelejthetjük
a félelmet, a rettegést, a sokkoló híreket a vírussal kapcsolatban, és talán vége lesz
a járványnak, nem betegednek meg többen.
Jó lenne már eljárni a városi rendezvényekre, hiszen
Szegeden szinte a hét min-

den napján volt valamilyen
kulturális, szórakoztató program.
Remélem, mielőbb visszakapjuk a szabadságunkat!
Jó lenne már a barátokkal
együtt ülni egy cukrászdában
vagy étteremben. Jó lenne
forralt bort iszogatni a karácsonyi vásárban, és viszszaszámolni együtt szilveszter éjjel a Széchenyi téren.
A Himnusz alatt pedig kicsit
elrévedni, hogy mennyien
vagyunk, és milyen klassz így
együtt a csodálatos szülővárosom fényeiben.
Már alig várom!
Grandpierre Cecília

Az én füveskönyvemből
Nem szívesen járok fodrászhoz,
húzom-halasztom, amíg csak lehet
A hajvágásról
Az életkoromat ismerve gondolhatnák, hogy ennek a viszolygásnak az eredete
a hatvanas évekre vezethető
vissza, mely korszaknak mindenféle tekintetben a négy
liverpooli gombafejű alkotta
Beatles volt a meghatározója.
De nem! Anyai nagyanyámtól tudom, hogy mennyire ordítottam óvodáskoromban,
amikor fodrászhoz vitt. Ennek oka az volt, hogy akkoriban sokszor voltam beteg,
és féltem a fehér köpenyes
orvosoktól, és mivel a fodrászok is abban voltak, így tő-

lük is. Ezt a gyermekkori traumát sajnos a mai napig nem
hevertem ki teljesen. Az meg
furcsa lenne, ha arra kérném
a fodrászhölgyet, hogy vesse
le a fehér köpenyét. Alig várom már azt a boldog időt,
amikor már nem kell hajat vágatni. Így vagy úgy, de az idő
mindent megold, még ezt is.
A koslatásról
Koslatás az, ha egy nő után
jár egy férfi udvarlási szándékkal. Sokáig nem is tudtam, hogy annak idején, amikor a korzón a párban sétáló
lányok nyomába eredtünk

a haverokkal, az bizony koslatás volt a javából. Hát igen,
én egy nagyvárosban élek, és
akkor ezt csajozásnak hívták.
Ez a koslatás nagyon népiesnek tűnik nekem, és mint
utánanéztem, a kutyák és
a rókák nászára is használják a kifejezést. Ezért is lenne ildomosabb, ha kevésbé
naturalista kifejezést használnánk erre az ősidők óta
jól bevált cselekvésre, például azt, hogy széptevés. Mert
nincs is annál elkeserítőbb,
mint amikor valaki a koslatás
után bakot lő.
Méhes János

Egy kép, két mondat

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

Lyukon át. Méhes János olvasónk lencsevégre kapta a dómot.
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Mindenki
továbbjut
a BL-csoportból

Sportmix
INDULHAT A NŐI VÁLTÓ.
Több ázsiai ország, így Kína,
Japán és a Koreai Köztársaság válogatottja sem indul a
rövidpályás gyorskorcsolyázók
március 5. és 7. között sorra
kerülő, hollandiai világbajnokságán, amelyen így rajthoz állhat a magyar női váltó. Ez természetesen jó hír a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület klas�szisai számára, akik közül
Jászapáti Petra, Kónya Zsófia
és Somodi Maja is a kerethez
tartozik. Bánhidi Ákos, a válogatott edzője és menedzsere
elmondta: sajnálják, hogy az
ázsiaiak hiányoznak majd, de
a magyarok ettől függetlenül
is győzelmekért lépnek jégre
a vb-n. A hölgyeknél az egyéni küzdelmekben két magyar
indulhat; a dordrechti utazók
névsorát lapzártánk után hirdette ki a szakmai stáb.
ONLINE EDZETTEK. A koronavírus következtében kialakult helyzet miatt online formában tartotta meg közös
edzését az ATSK Szeged és a
Zentai Asztalitenisz Klub a határon átnyúló integrált programjuk részeként. Ezen nemzetközi és hazai szinten is
eredményes sportolók vettek
részt: magyar részről a paralimpiai negyedik, Eb-második
Major Endre, a magyar bajnok
Dollenstein János, az ob-harmadik Urlauber Ádám, illetve
Herold János ragadott ütőt,
a szerbektől az Eb-ezüstérmes Goran Perlić, az ob-második Nenad Krabavac és az
ob-harmadik Mitar Đokić kapcsolódott be. Az edzők Simon
Viktor, Márki Ernő, Szelei Szabolcs, Slađana Krsmanović és
Mellik Zoltán voltak. A foglalkozás során mindkét oldalon
három versenykategóriában
soklabdás, úgynevezett multiball edzést mutattak be, ami
jó lehetőség volt a fejlődésre,
hiszen új feladatokat és módszereket láthattak a másik fél
által használt programból.
PÓLÓSULI ALAKULT. A 8 és
13 év közötti korosztályba tartozó lányok jelentkezését várja a frissen alakult SZNVE Pólósuli, amelynek célja, hogy
már egyből a járványügyi korlátozások után elkezdje az
edzések megtartását. A játékosként kétszeres olimpiai bajnok, a Szeged SZTE OB
I-es női csapatát is vezető Varga Tamás vezetésével induló vízilabdasuli megfelelő létszám esetén szeptembertől a
szövetség versenyrendszerébe is szeretne becsatlakozni.

A

Ha Govens (40) elindul, nehéz megállítani. Fotó: MKOSZ

Govens: Igyekszem követendő példa lenni
A Szedeák magyar válogatott játékosa szárnyal a pályán, s ez a csapat szereplésén is látszik
Folytatta remeklését a férfi kosárlabda NB I A csoportjában a Naturtex-SZTE-Szedeák. Az együttes ott
lesz a magyar kupa nyolcas döntőjén,
és szinte biztosan részt vehet a bajnoki rájátszásban is – arra, hogy ez a két
dolog egyszerre történjen meg, még
nem volt példa a klub történetében. A
sikerekről a csapat egyik legjobbja, a
magyar válogatott Govens Darrin nyilatkozott.

K

lubrekordot jelentő tizennégy győzelemmel áll a férfi kosárlabda NB
I A csoportjának tabelláján a Naturtex-SZTE-Szedeák; ennél többet csak
egyetlen csapat, a Szolnok tud felmutatni. A válogatott szereplése miatt szünet van a pontvadászatban, így a szegediek legközelebb jövő szombaton játsza-

nak, Zalaegerszegen. Az eddigi sikerekről
a csapat magyar válogatott hátvédje, az
Eb-selejtezőkről ezúttal keretszűkítés miatt lemaradt Govens Darrin nyilatkozott a
kezdo5.hu-nak.
– Nagy energiával kosárlabdázunk
minden meccsen, jól kijövünk egymással
az öltözőben. Minden alkalommal próbálunk keményen játszani, de közben
jól is érezni magunkat a pályán; idén ez
eredményekkel is párosult – fogalmazott
az amerikai származású sportoló. Govens egyénileg is szárnyal, jobbnál jobb
statisztikákat ér el: meccsenként dobott
19,7 pontjával a bajnokság legjobbja, az
összteljesítménye alapján pedig a legértékesebb játékosnak számít csapattársa, James Dickey előtt.
– Mindenkinek más a játéka, amely
különböző rendszerhez passzol. Most

olyan rendszerben játszom, amibe
illik a stílusom. Ez az egyik összetevője, hogy ilyen jó teljesítményt tudok
nyújtani, meg persze rengeteg munkát
fektetek bele, ez a másik ok. Mindig és
minden csapatban próbálom ugyanazt
a szerepet betölteni, hogy összhangban legyek a társaimmal, és lássam,
ahogy ők is sikereket érnek el. Sokkal
jobb, ha mindenkinek jól megy a játék,
mindenki jól érzi magát, ezzel a kémia
is javul a csapaton belül. Ezt a szerepet
próbálom betölteni, igyekszem követendő példa lenni – árulta el.
Az intenzív bajnoki időszak után
a pihenésé, illetve a felkészülésé a
főszerep, hiszen hamarosan következik a szezon legfontosabb része, amikor a végső helyezésekről döntenek a
csapatok.

z Európai Kézilabda
Szövetség döntésének értelmében minden csapat továbbjut a férfi
Bajnokok Ligája csoportköréből – ez a MOL-Pick Szegedet is érinti. A változtatás
oka, hogy nem sikerült pótolni a koronavírus-járvány miatt elmaradt összes mérkőzést a kijelölt határidőig. A
BL-ben két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek.
Az eredeti versenykiírás szerint az első két-két helyezett
egyből a negyeddöntőbe kerül, a 3–6. helyezettek játszanak a rájátszás első fordulójában, a 7–8. helyezettek kiesnek. A módosítás
értelmében viszont minden
együttes továbbjut, és részt
vesz a nyolcaddöntőben.
Rossz hír is jutott a szegedieknek, hiszen Achilles-ín-sérülés miatt egy ideig nem léphet pályára Luka Stepančić.
A 30 éves, horvát válogatott
jobbátlövő nemrég tért vissza
bokasérülés és műtét miatti
egyéves kihagyása után. A
Cegléd elleni bajnokin, majd
a PSG-vel szemben elveszített BL-csoportmeccsen is
lehetőséget kapott, de utóbbin hamar kivált a játékból. A
24sata.hr szerint Stepančić
legalább 6-8 hét kihagyásra
kényszerül, ám ha szakadásról van szó, ez sokkal hos�szabb is lehet.

Sárosi duplázott, három éremmel zártak a szegediek
Jól sikerült az országos bajnokság a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE-nek

Három éremmel, közte két
arannyal zárta a pécsi tollaslabda országos bajnokságot a Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE. Sárosi Laura
egyéniben, illetve Piliszky
Andrással vegyes párosban
is nyert, a férfiaknál Pápai
Balázs bronzéremig jutott.

A

z ötkarikás szereplésért versenyben lévő
Sárosi Laura két számban győzött a tollaslabdázók
pécsi országos bajnokságán.
Egyéniben a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE klasszisa
két játszmában, 36 perc alatt
kerekedett az érdi Kőrösi Ágnes fölé (21–15, 21–16). A
riói olimpikon klubtársával,
Piliszky Andrással a vegyes
párosok között is bajnoki címet ünnepelt, miután a döntőben felülmúlta a Kis-Kasza
Miklós, Kőrösi duót (21–11,

22–20). Sárosi 2016-ban indult legutóbb az ob-n, és elmondta, jó érzés volt újra pályára lépnie.
– Azt gondoltam, hogy a
tizenkilencedik vagy huszadik bajnoki cím már nem bír
nagy jelentőséggel, mégis
ugyanolyan jó érzés ez a két
siker, mint az első volt. Igazi
csapatmunka eredménye,
gondolok itt az edzőimre, segítőimre, klubomra és szponzoraimra. Tökéletes volt a
bajnokság a formába hozásra, amelyre szükségem volt a
márciusban folytatódó olimpiai kvalifikációs versenyek
előtt. Rendkívül motivált vagyok! – fogalmazott Sárosi.
A tokiói kvalifikáció kapcsán kifejtette: bár nem
tudja, milyen tornák lesznek
megtartva a koronavírus árnyékában, úgy kalkulál, hogy
március elejétől két hónapon

át folyamatosan versenyekre
járhat.
– Az idei ob-cím egy ki
nem tűzött cél megérdemelt
eredménye. A viharvert vírusidőszak szürke napjai között

egy kis motiváció. Emellett
remélhetőleg példamutatás
a fiataloknak, hogy jó úton
járunk – fogalmazott Piliszky
András.
Férfi egyéniben Pápai

Kiválóan szerepelt a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE.
Fotó: Squash Club

Balázs jutott a legmesszebb,
egészen az elődöntőig, így
bronzéremmel zárt. Testvére,
Pápai Bálint, Kereszti Zoltán
és Könczöl Ádám a negyeddöntőben, Piliszky a nyolcaddöntőben búcsúzott.
– Büszke vagyok rá, hogy
bejutottam a négy közé, de
motivál is az eredmény, hogy
jövőre még jobban teljesítsek. A játékom hullámzó volt,
ebben biztosan fejlődnöm
kell. Mostantól a március elején sorra kerülő csapatbajnoki fordulón van a hangsúly:
remélem, addigra csúcsformába kerülök, és címet tudunk védeni – mondta Pápai
Balázs.
A férfi párosban nem született szegedi érem: a Piliszky,
Bálint Máté, illetve a Kereszti,
Könczöl kettős a negyeddöntőig, a Pápai testvérek duója
a nyolcaddöntőig jutott.

Tarkabarka
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
kora tavaszi idő

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bakai Zoltán és Papp Dorottya Ágnes, Oltean
Sándor és Polanek Evelin, Ádám László és
Kovács Mónika, Magony Tivadar László
és Kovács Éva.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Tajti Zsoltnak és Márton Anitának 2021. 01. 31én Luca, Csépe Andrásnak és Bánhidi
Bernadettnek 2021.
02. 01-én Dániel

Képviselői
fogadóóra

András, Vigh Sándornak és Talpai Barbarának 2021. 02. 02-én Villő, Fercsák Róbertnek és Takács Beátának 2021. 02. 06-án
Barnabás, Varga Józsefnek és Gál Adrienn-nek 2021. 02.
06-án Illés, Karsai
Andrásnak és Szekeres-Kovács Viktóriának 2021. 02.
06-án Lara Viktória
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

FEBRUÁR 24., 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.)
Tóth Károly: 16.00 – 17.00
(A jelzett időponton belül el-
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érhető a 20/345-0227 telefonszámon és toth.karoly@
szte.hu címen.)
FEBRUÁR 27., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
– 12.00 (A jelzett időponton belül elérhető a
30/510-1774
telefonszámon.)
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Gerzson

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

Alfréd,
Mirtill

Mátyás

Géza,
Cézár

Február
26.
péntek

Esős
10/0
Edina

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 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 24. 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: Negyvennyolc éven át működött a szegedi kisvasút. A nyertes: Varga Mária. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Koncentráljon a héten
a munkájára, még akár
a magánélete rovására is.
Munkatársai közül többen is
támogatni fogják. De tartson
mértéket: az egészségét ne
tegye kockára.
BIKA (IV. 21–V. 20.) A
következő napokban magánéleti gondjai lehetnek –
ennek megoldása kapcsán
azt is megtudhatja, kik az
igazi barátai. Igyekezzék meghálálni, amit önért tesznek!
Munkájában sok örömet talál
majd.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Több konflikusa is lehet
a héten, főleg a munkahelyén, de odahaza is. Próbálja meg a lehető legdiplomatikusabban megoldani mindegyiket – ez nem jelenti azt,
hogy mindenben engednie kell.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
A most következő napokban rengeteg energiával
fog rendelkezni – használja
ezt ki arra, hogy másokon
segítsen! Ha pedig akadályokba
ütközne, ne visszakozzon, hanem keressen támogatókat.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Munkahelyén
most könnyedén legyőzheti azokat az akadályokat, amelyektől korábban
visszarettent; ám előtte hallgassa meg mások tanácsait. A
magánélet területén nyugodt
napok elé néz.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ne engedje, hogy
a múlt emlékei megbolygassák a párjával kibontakozó harmóniát! A
munkájában komoly sikerek
előtt áll – de azért ne bízza el
magát. Valamelyik szerette nagyon rászorul az ön segítségére,
ne tagadja meg tőle!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Kedvező hét vár
önre, különösen a párkapcsolatában. Ha szingli,
most megismerkedhet valakivel, aki sok mindenben
különbözik az ideáljától, mégis
nagy hatással lesz önre!
Munkahelyén legyen óvatos, ne
akarjon gyorsan előrelépni.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Komoly munkahelyi sikerek várnak önre,
de csak hosszú távon –
ehhez viszont az első lépéseket
most kell megtennie. De előbb
kérje ki mások véleményét
is; elsősorban a párjáét vagy
közeli rokonáét.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Amennyiben lehetséges, tartózkodjon sokat a természetben –
a hét második felében itt
találkozhat valakivel, akit már
rég nem látott.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Hideg fej és forró szív – e
kettő lebegjen ön előtt!
Az első a munkájára,
a második a magánéletére
vonatkozik. És ne feledje: nem
vagyunk egyformák, csak azt
szabad elvárni a másiktól, amit
ő képes is teljesíteni.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Magánéletében félreértésből fakadó gondok
adódhatnak. Igyekezzenek párjával mindent nyíltan
megbeszélni, mert a harag nem
vezet sehová. A munkájában is
legyen türelmes, így kevesebb
hibát fog elkövetni.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Valaki, aki egykor fontos szereplője volt a
mindennapjainak, újra
színre léphet az életében,
de ehhez önnek is változnia
kell. Ez hatással lehet a
munkájára és a pénzügyi viszonyaira is.

Szeged régen

BIZTONSÁGOSABB LETT A KÖZLEKEDÉS ÚJSZEGEDEN – ÍRTUK MEG
A SZEGEDI TÜKÖR MÚLT HETI SZÁMÁBAN. Beszámoltunk róla, hogy felújítottak buszmegállókat, régen várt gyalogátkelőket alakítottak ki, emellett
ismét bővült a város kerékpárút-hálózata. Csak az utóbbi három évben tíz
kilométerrel több bicikliutat használhatnak a szegediek – és igénybe is veszik, mert a felmérések szerint minden ötödik városlakó kerékpárra ül, ha
közlekedni szeretne. És most nézzük meg ezt az 1965-ös fekete-fehér felvé-

telt, amely az Alsó kikötő sor és a Herke utca találkozásánál örökít meg egy
pillanatot! Nemhogy kerékpárút, még rendes aszfaltozott út sem épült ki végig a Tisza-parton, csak kockaköveken lehetett tekerni – de a biciklisek már
akkor is előszeretettel használták. Imitt-amott látni csak egy-egy fát, tekintetünk nem ütközik bele tízemeletes panelházakba. Állnak viszont már az
első téglablokkos épületek, hiszen Szeged első lakótelepe 1960 és 1964
között létesült. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Lángossütés és medvekészítés online

S

zámos közművelődési intézmény és cég
kínál online műsorokat és játékokat a következő napokra. Az online programok Facebook-oldalukon
és YouTube-csatornájukon

tekinthetők meg. Az információk a http://szegedtourism.
hu/hu/esemenyek/ oldalon
is megtalálhatók.
Február 20-án és 21-én
jegyvásárlás után megtekinthető az interneten a Szegedi
Nemzeti Színház nagy sikerű előadása, a Valahol Európában.
Február 21-ig mutatja be
Szegény Tisza, miért is bántjátok? című filmösszeállítá-

sát a Szentmihályi Művelődési Ház. Kosztolányi József,
a Délikert Színház tagja és
Rédai Norina 4. osztályos
tanuló előadásában hallható
Petőfi Sándor A Tisza című
verse.

Február 24-éig a Bálint
Sándor Művelődési Ház Színészmúzeum címmel Czenéné Vass Mária film- és színháztörténeti sorozatából a
100 éve született Zenthe Ferenc című részt teszi közzé.
Február 26-án 17 órától
Lángoskészítés a Fonóban
címmel Cserépné Terike lángosreceptjét ismerhetik meg
a nézők a Petőfitelepi Művelődési Ház kisfilmjében.

Február 28-áig Ki van a
maszk mögött? címmel filmes
kihívásra várja látogatóit a
Belvárosi mozi. Olyan filmek
címét kell beküldeni a belvarosimozihrk.hu címre, amelyek szereplője valamilyen
jelmezbe bújik, vagy maszkot
ölt.
A Móra Ferenc Múzeum
kisfilmje segítségével időjós
medvét készíthet, 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.
Március 3-áig Rejtvénykihívást hirdetett a Somogyi-könyvtár internetes játéksorozattal. A Dorozsmai
Fiókkönyvtárban ez a rejt-

vényfejtők hónapja. Különböző fejtörőkkel várják az
érdeklődőket a könyvtár
honlapján és Facebook-oldalán, valamint a Dorozsmai Fiókkönyvtár Könyv(tár)
Pontján. (Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u.
12.)
Március 19-éig elérhető
a Future City Hackaton No2
kihívás. Témája: Vajon mitől
lesz fenntartható a közlekedés? Hogyan tehetjük zöldebbé az ingázást, a munkába járást? Megoldható-e
okosrendszerek segítségé-

vel? A feladat: bemutatni a
költséghatékony, innovatív,
környezetbarát és kreatív ötleteket!
Április 1-jéig hétköznap
8-tól 16 óráig Kultúra vonal
néven fogadja az érdeklődők
hívásait az Agóra, 10 perces
időkorláttal. Közkinccsé le-

het tenni a régi, különleges,
féltve őrzött böjti, húsvéti
receptjeiket; a városhoz kapcsolódó személyes, érdekes
történeteiket, képeslapjaikat, fényképeiket; valamint
a kultúrához is kapcsolható
egyéb különleges információikat, felajánlásaikat.

