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Válogatott vízilabda-mérkőzéssel
avatták fel a Tiszavirág Sportuszodát
Magyarország–Szerbia vízilabda-gálamérkőzéssel
avatták fel február 20-án
az Etelka sori Tiszavirág
Sportuszodát. A járványhelyzet miatt zárt kapus
volt a presztízscsata,
amit azonban közvetített
az M4 sportcsatorna.

A

hogy arról lapunkban
korábban beszámoltunk, a koronavírusjárvány miatt csak szűk körben adta át február elején az
új sportlétesítményt Botka
László polgármester Vári Attilával, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével és Molnár
Tamással, a szövetség alelnökével. Ennek kapcsán nem
véletlenül mondta akkor Szeged polgármestere, hogy az
évtizedek óta várt eseményt,
az új uszoda avatását egészen másként képzelték. Elhangzott: az új fedett uszoda
már a járványügyi korlátozások feloldásának másnapján
tudja fogadni a vendégeket.
Cikkünk a 10. oldalon

Az uszodaavató magyar–szerb válogatottmérkőzést 13–10-re nyerték a déli szomszédaink. Fotók: Iványi Aurél

Új térfigyelőket telepítenek

H

armincnyolc új, modern közterületi kamerával bővül a belvárosi térfigyelő rendszer.
Eddig negyvenhat térfigyelő
kamera szolgálta a szegediek biztonságát. A kamerarendszerhez nemrégiben
több mint négy és fél kilométer hosszan egy új optikai
hálózatot, valamint több mint
másfél kilométeres elektromos tápellátást is kiépíttetett az önkormányzat. Az
új optikaikábel-hálózatnak
köszönhetően gyors wifi
érhető el a köztereken.
Fotó: Iványi Aurél
Bővebben az 5. oldalon

Kétmillió ember él
a létminimum alatt

M

iközben a felső tíz
százalék rendelkezik
a jövedelmek negyedével, több mint kétmillióan élnek ma Magyarországon a létminimum alatt – derül ki a GKI
Gazdaságkutató Zrt. legújabb
elemzéséből, amit a KSH adatai alapján készített.
Megállapították: a legkiszolgáltatottabbak a nyugdíjasok és a szociális ellátásra
szorulók. Míg 2010 óta a bérek nominálisan közel 100
százalékot, addig a nyugdíjak csupán 33 százalékot
nőttek, a szociális juttatások
pedig szinte semmit nem

emelkedtek. Elsősorban azért,
mert legtöbbjük a mindenkori
minimálnyugdíjhoz van kötve,
amely 2010 óta változatlanul
28 ezer 500 forint. Az Orbánkormány tízéves regnálása alatt
nem csökkentek a jövedelmi
különbségek az országban.
Mindeközben a világjárvány ellenére Mészáros Lőrinc
vagyona mintegy 70 milliárd
forinttal nőtt egy év alatt,
amely így már közel 480 milliárd forintot tesz ki a Forbes
magazin szerint, amely nemrégiben közölte az 50 leggazdagabb magyar listáját.
Írásunk a 2. oldalon
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Csak az oltás a megoldás
Egy évig biztosan, de akár több évig is védelmet nyújthatnak a messenger (hírvivő) RNS-alapú vakcinák
– állítja a Moderna egyik vezetője. Duda Ernő szegedi
virológus szerint a jelenlegi védőoltások a koronavírus
mutációi ellen is hatásosak, de a Föld lakosságának
nagyarányú oltottsága jelentheti csak a Covid teljes
legyőzését.

Ú

j, online beszélgetéssorozatra készülnek
a Senior Centerben,
amellyel a korábban népszerű Idősek Akadémiáját próbálják pótolni – adta hírül
a Szeged Televízió. A nyugdíjasok is nehezen viselik
ugyanis a járvány miatti korlátozásokat, hiányoznak nekik a jól megszokott közösségi programok. Az első vendég
a szegedi virológus, Duda Ernő volt. Véleménye szerint jó
hírek érkeznek a tudóstársadalomból a védőoltások hatásosságáról, sőt a korábbi feltételezésekhez képest

a vakcinák jóval hosszabb
ideig is biztosíthatják a védettséget.
– A Moderna egyik vezetője kijelentette: biztosak abban, hogy az általuk készített
vakcina, tehát a messenger
RNS-alapú oltások legalább
egy, de feltehetőleg néhány
évre biztonságot fognak jelenteni – nyilatkozta a Szeged Televíziónak Duda Ernő.
Arról viszont nem tud a virológus professzor, hogy a kínai vagy orosz vakcinák esetében is fennállhat-e az ilyen
hosszan tartó védettség,
hiszen ezekről még nincse-

nek hivatalos adatok. Egyre
többet hallani viszont a koronavírus mutációiról is, a britről vagy a dél-afrikairól. Duda
Ernő szerint a koronavírus egy
aránylag stabil vírusnak számít, nem annyira könnyen mutálódik, mint akár az influenza
vagy a HIV. Viszont a nagy számok törvénye alapján addig
mindenképpen kell számolni
új variánsokkal, amíg el nem
érjük a nyájimmunitást.
„Elég nehéz lesz ezt kialakítani 7-8 milliárd emberben,
de hogyha nem tudjuk az embereknek, mármint a Föld lakosságának 70-80 százalékát viszonylag rövid időn belül
beoltani, akkor az azt jelenti,
hogy gyártani fogjuk ezeket
a mutánsokat. Mert hiszen
minél több emberben minél
tovább tud szaporodni, annál
többféle mutáns jelenik meg”
– mondta a professzor.

Második oltás egy idősotthonban Hévízen. Egy idős lakót a Pfizer–BioNTech koronavírus
elleni vakcinájának második adagjával oltanak be. Fotó: MTI/Varga György
Duda Ernő szerint viszont
jó hír, hogy a jelenlegi tudásunk szerint a védőoltások
a mutációkkal szemben is

hatásosak, hiszen a vakcinák a vírusnak azt a pontját
célozzák, amellyel az emberi
sejtekhez kapcsolódik. Ha

pedig ez a szakasz változna
meg, akkor már maga a koronavírus sem jelentene veszélyt többé ránk.

A fő vesztesek a nyugdíjasok és a legrászorultabbak
2010 óta nem csökkentek a jövedelmi különbségek Magyarországon
Miközben a felső 10 százalék rendelkezik a jövedelmek negyedével, több mint 2 millióan élnek a létminimum alatt Magyarországon. A legkiszolgáltatottabbak
a nyugdíjasok és a szociális ellátásra szorulók.

A

gazdasági növekedés
ellenére az elmúlt 10
év alatt a magyar lakosság jövedelmeinek koncentrációja gyakorlatilag nem
változott – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb
elemzéséből, amit a KSH adatai alapján készített. 2019ben (ahogy 2010-ben is) a lakosság összjövedelmének
közel negyedével (23 százalékával) a leggazdagabb 10
százalék, illetve 50 százalékával a legfelső 30 százalék
rendelkezett. A legalsó tizedbe tartozó háztartások a jövedelmek csupán 3 százalékát,
az alsó 30 százalékba tartozók pedig 14 százalékát birto-

kolták. Az elmúlt tíz év gazdasági növekedése, a kormány
családsegítő intézkedései és
az európai uniós támogatá-

Míg 2010 óta a bérek nominálisan közel 100 százalékot,
addig a nyugdíjak
csupán 33 százalékot nőttek, a szociális juttatások pedig
szinte semmit nem
emelkedtek.
si programok alapján az volt
várható, hogy a különbségek
mérséklődnek. Ez nem így
történt. Az adatok inkább azt

A világjárvány ellenére mintegy 70 milliárd forinttal gyarapodott Mészáros Lőrinc vagyona.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Több mint 2 millió ember él Magyarországon a létminimum alatt.

jelzik, hogy a jövedelmi különbségeket csak konzerválni
sikerült. A valóságban a helyzet még rosszabb, hiszen
a leggyorsabban gazdagodó
rétegek jövedelmei csak részlegesen szerepelnek a statisztikákban (például külföldön
realizálták azokat).
Mindez azt is jelenti – olvasható a GKI elemzésében
–, hogy még a gazdasági
növekedés csúcspontján is
több mint 2 millió magyar

állampolgár a létminimumot
jelentő havi 101 ezer forint
(vagy egygyermekes családok
esetében fejenként havi 81
ezer forint) alatti jövedelemmel rendelkezett. Míg 2010
óta a bérek nominálisan
közel 100 százalékot, addig
a nyugdíjak csupán 33 százalékot nőttek, a szociális
juttatások pedig szinte
semmit nem emelkedtek.
Elsősorban azért, mert
legtöbbjük a mindenkori

Mészáros Lőrinc vagyona
A világjárvány ellenére mintegy 70 milliárd forinttal nőtt egy
év alatt Mészáros Lőrinc vagyona, mely így közel 480 milliárd forintot tesz ki – derült ki a Forbes február elején megjelent friss, az 50 leggazdagabb magyarról szóló listájából.
minimálnyugdíjhoz van kötve,
amely 2010 óta változatlanul
28 ezer 500 forint. Ez azt jelenti, hogy a legkiszolgáltatottabb rétegek, a nyugdíjasok
és a szociális ellátásra szorulók egyre távolabbra kerülnek

a többiektől. A „munkaalapú
társadalom” víziójának fő
vesztesei közülük kerülnek
ki, többségük 40–50 munkában eltöltött év után csúszik egyre lejjebb a jövedelmi
ranglétrán.
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Kétharmados elutasítás
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Vélemény

Elegük van a szegedieknek a városuk kormányzati megsarcolásából
Szeged lakosságának
kétharmada utasítja el,
hogy városát súlyos elvonásokkal sújtja a kormány – derült ki egy friss
közvélemény-kutatásból.
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 február 4. és
6. között zajlott.
Korábban már beszámoltunk a kutatás néhány eredményéről. Kiderült például,
hogy a szegediek kétharmada elutasítja a Szegedi Tudományegyetem modellváltását,
és azt is megtudtuk, hogy miközben a szegediek elégedetlenek a kormányzati járvány-

Az önkormányzatok
kifosztása nem csak
a szegediek körében
népszerűtlen, már
az Európa Tanács is
jelezte: súlyos problémája van Orbán
Viktor központosító
politikájával.
kezeléssel, a megkérdezettek
77 százaléka szerint az önkormányzat jól végzi a dolgát.
Az önkormányzati járványkezelés kimagaslóan
pozitív értékelése azért is
nagy szó, mert a magyar vá-

Ön egyetért a kormány önkormányzatokat
sújtó intézkedéseivel?

14,3%

H

6,7%

13,1%

 Teljesen
egyetértek
 Inkább
egyetértek

15,1%

50,8%

rosok a járvány kitörése óta
erős ellenszélben dolgoznak.
A koronavírus megjelenése
után az Orbán-kormány első
dolga volt a települések megsarcolása:
• Elvonták a gépjárműadót,
• elvették Szegedtől a közösségi közlekedés támogatását,
• megfelezték az iparűzési
adót,
• az ingyenes parkolás bevezetésével egyszerre sikerült
felbosszantaniuk az autóval
közlekedőket, súlyosbítaniuk a városi légszennyezettséget és lyukat ütni a települések költségvetésén.

Önkormányzás
vagy szabadságharc?

 Inkább nem
értek egyet
 Egyáltalán
nem értek egyet
 Nem tudja/
nem válaszol

A február elején készült
felmérés során arról is megkérdezték a szegedieket,
hogy mi a véleményük az önkormányzatokat sújtó elvonásokról. A kutatásból kiderült,
hogy a megkérdezettek kétharmada ellenzi a kormány
megszorító intézkedéseit:
50,8 százalék egyáltalán
nem, 15,1 százalék pedig inkább nem ért egyet a települések megsarcolásával.
Az önkormányzatok kifosztása nem csak a szegediek körében népszerűtlen,
már az Európa Tanács is
jelezte: súlyos problémája
van Orbán Viktor központo-

sító politikájával. Pár napja
levélben szólították fel a kormányt arra, hogy fordítsa
vissza ezeket az aggasztó folyamatokat. Az Európai Unió
pedig kifejezetten azt kéri
a tagállami kormányoktól,
hogy vonják be a helyi önkormányzatokat a helyreállítási
alap többmilliárdos keretének felhasználásába – erre
a magyar kormány mindeddig nem volt hajlandó. Pedig
ahogyan azt a kutatási eredmények is bizonyítják, a szegediek is együttműködést és
támogatást, nem pedig további elvonásokat várnának
a kormánytól.

Kézfertőtlenítő pont a Mars téri piacon. Az önkormányzat és cégei eddig félmilliárd forintot költöttek a járvány elleni küzdelemre, fertőtlenítőszerekre, védőeszközökre, járműtakarításra. Fotó: Szabó Luca

a megkérdezném a szegedieket, hogyan priorizálnák
Botka László teendőit, például elsőként az iskolák felújítását, vagy inkább egy új, liberálisabb alaptörvény
megszövegezését várják a polgármesterüktől, bízvást az előbbire szavaznának. Egészen biztos vagyok abban is, hogy a pécsiek előbb kérnék a városvezetőjüktől az Aktív Misina-terv
végrehajtását, mint egy új, a kisebbség jogait jobban tisztelő
parlamenti Házszabályt. Eger, Siófok, Budaörs hasonlóképp
járna el a polgármesterével.
Mostanra kezd világos lenni, hogy minden, nem kormánypárti városvezetőnek döntenie kell. 2019 vagy 2022?
A tavalyelőtti felhatalmazása a meghatározó számára, azaz
egy helyi közösség vezetésére és képviseletére vállalkozott,
vagy a jövőre esedékes országgyűlési választás lebeg a szeme előtt?
Előbbi esetben ugyanis az is dolga, hogy időről időre kormánypárti döntéshozókkal egyeztessen. A Fidesz gyakran
gonosz, de jóval ritkábban hülye. Orbán Viktor pontosan tudja,
hogy nem okozhat tömeges ellenzéki önkormányzati csődöt:
teljesen világos lenne, hogy személyesen vágta haza az ország jelentős részét. Ehelyett idegőrlő türelemjáték zajlik,
amelyben a helyi horizontú, saját erőből is működőképes ellenzéki településeket nem érdeke a Fidesznek kinyírni. A nap
végén neki kell az ország költségvetésével elszámolni. Őt fényezi vagy áztatja a munkanélküliek száma, az életszínvonal
alakulása, vagy épp a diákok eredményei. Mindkét fél folyamatosan egyensúlyozni kénytelen: a kormány sem megölni,
sem „túltáplálni” nem akarja ezeket a helyeket, és e városok
is azon igyekeznek, hogy minél kevésbé érje meg őket kicsinálni. Sajnálom, de a helyi siker gyakori megjelenési formája,
amikor a polgármester és az államtitkár közösen jelentik be,
hogy újabb 1,2 milliárd jut csatornázásra. Nehéz másnap
a diktatúra-narratívára váltani, ha paroláztak.
Más a helyzet, ha a helyi politikai vezetés 2022-t
A jelenben védelemválasztja. Ha elsősorban
re szorulnak, távlaerőforrásként, az országos
tilag pedig csak az
politikai akciók elrugaszkoa megoldás, ha egy
dási pontjaként tekintenek
új kormány és új
az önkormányzatokra. Félreparlamenti többség
értés ne essék: aktívan, pláne
mindent visszaad
pártban politizáló vezetőnek
számukra. De mindjoga és kötelessége a városeközben, addig is
határon túlnyúló ügyekért is
a legfontosabb hefelelősséget vállalni, elveivel
lyi feladat a helyiek
egybecsengő kezdeményeképviselete.
zéseket segíteni. Más nagyságrend, ha valaki épp csak
megmelegedett a városvezetői székben, és már látszik, hogy
horizontja az ország, ambíciója a karmelita kolostor. Lehet így
tenni, de tisztességesebb, ha részéről eleve ez az ajánlat már
az önkormányzati választáson is: kérem, szavazzanak meg
városvezetőnek egy kis időre, de nekem ez csak ugródeszka,
a ciklus harmadánál elkezdek kampányolni az új posztomért,
önöket pedig a helyetteseimre bízom. Kérem, szavazzanak
meg, ha azt szeretnék, hogy városunk erőforrásait egy szent
cél, az Orbán elleni küzdelem érdekében mozgósítsuk! Lehet
így, csak legyünk tisztában azzal, hogy ilyenkor tényleg célkeresztet rajzolunk a helyiek hátára.
Egy ideális világban a polgármesteri és önkormányzati
képviselői posztok „csak” arról szólnának, ami az elnevezésük. Magyarországon azonban az önkormányzatok folyamatosan veszítik el jogköreiket és forrásaikat. A jelenben védelemre szorulnak, távlatilag pedig csak az a megoldás, ha
egy új kormány és új parlamenti többség mindent visszaad
számukra. De mindeközben, addig is a legfontosabb helyi
feladat a helyiek képviselete. Máskülönben ugyanúgy tekintenek ők is az önkormányzatokra, mint a Fidesz: csak egy
országos politikai sakkjátszma bábuiként.
Ceglédi Zoltán
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Rendet hagynak a kútfúrók
maguk után a Gáz utcánál is
Egyelőre nem végeztek a kútfúrással Makkosházán
a Gáz utcánál, de már most megnyugtatnak mindenkit a beruházók és a kivitelezők, hogy a területet úgy
adják vissza, ahogyan megkapták.

Z

A Gáz utcánál „leköltözött” a fúrótorony, ám a szükséges gépészeti összekötésekre ezekben a hetekben kerül sor.
Fotó: Szabó Luca

Tablókon az általános iskolák kínálata
Kirakattárlattal segíti a szülőket az iskolaválasztásban az Agóra

létre ez a kiállítás, első alkalommal a járvány miatt rendhagyó módon, egy kirakattárlat formájában – mondta
Orbán Hédi, a Szent-Györgyi
Albert Agóra igazgatója.
A különleges kiállítás
a Szent-Györgyi Albert Agóra udvarán látható. Mivel

sekre ezekben a hetekben
kerül sor. Péter Tamás elmondta, magától értetődő,
hogy rendet hagynak maguk

A rókusi rendszer
utolsó darabja a
Gáz utcai kútfúrás,
amit heteken belül
befejeznek.
után. Kijavítanak mindent,
amit a kútfúrás ideje alatt
megrongáltak. Így a járdákat,
a járda- és útszegélyeket, valamint a besüllyedt utakat.
Ennek kapcsán utalt arra,
hogy nemrégiben ilyen helyreállítási munka keretében
aszfaltozták újra a Kertész
utcát.

Szól a rádió

F

eldolgozta a szegedi
színház az LGT legendás számát, A rádiót.
Az ötperces kisfilm rendezője, Horgas Ádám elmondta:
az LGT dalát Warnusz Zsuzsa
dolgozta át a cappella formátumra, mindössze egyetlen
ütős hangszert szólaltat meg
benne Vígh István. A produkcióban a kórus és a színház

Először rendez iskolaválasztó kiállítást az Agóra.
A járványveszély miatt kirakattárlaton mutatkoznak
be a szegedi általános iskolák az Agóra udvarán. Az új
kiállítással a leendő elsősök és szüleik iskolaválasztását szeretnék megkönnyíteni.
– A tavaly októberben rendezett pályaválasztási kiállításunk után gondoltuk
úgy, hogy nemcsak az általános iskolák nyolcadikosainak pályaválasztását, hanem
a nagycsoportos óvodások
szüleinek iskolaválasztását is
igyekszünk segíteni. Ezért jött

ajlik a szegedi távhőrendszer átállítása geotermikus energiára,
aminek részeként a város
meghatározott pontjain kutakat fúrnak. A rókusi rendszer utolsó darabja a Gáz utcai kútfúrás, amihez mintegy
három hónapja láttak hozzá,
és a tervek szerint heteken
belül befejezik – tájékoztatta
a szeged.hu portált Péter Tamás, a beruházó GEO Hőterm
Kft. ügyvezető igazgatója.
Megközelítőleg 2000 méter mélyről nyerik ki a fűtéshez használt termálvizet, és
1700–1800 méter mélyre
fúrják a visszasajtoló kutakat.
A Gáz utcánál „leköltözött” a fúrótorony, ám a szükséges gépészeti összeköté-

énekesei mellett a tánckar
is szerepel. Az operatagozat
minden tagja részt vesz a videóklipben. Attól is különleges a kisfilm, hogy Király Levente, a Nemzet Színésze
a főszereplője, aki a színház
szépségéről, szeretetéről álmodik rádióhallgatás közben.
Az alkotást márciusban mutatják be a színház honlapján.

Egyedi tablókat készítettek az iskolák, amelyek az Agóra
udvarán láthatók. Fotó: Szabó Luca

Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. § rendelkezése értelmében 2021. január 1-jétől az állami adó- és
vámhatóság (NAV) vette át a gépjárműadóval kapcsolatos
feladatokat.
Ennek értelmében a 2021. és azt követő éveket érintő minden
gépjárműadóval kapcsolatos ügyben a NAV jogosult eljárni.
A 2021. évi fizetendő adó összegéről a NAV külön határozatban értesíti az adózókat, megjelölve abban azt az új számlaszámot, amelyre az adó összegét teljesíteni kell.
A 2020. és az azt megelőző évekre vonatkozóan az önkormányzati adóhatóság látja el az adóztatási feladatokat, így
ezen éveket érintő hátralékok beszedését és a fennálló túlfizetések visszatérítését is.
2021. február 19.
Dr. Martonosi Éva
jegyző

az épület nem látogatható,
ezért az intézmény ablakaiban rendezték be azt a tárlatot, amelyen a szegedi
általános iskolák mutatkoznak be. A kiállítás célja, hogy
az iskolakezdés előtt álló
családok jobban megismerhessék a szegedi oktatási intézményeket, amelyek nyílt
napokat egyelőre nem tudnak tartani.
A kiállítás fő eleme minden iskola esetében egy tabló, amit gyerekek munkáiból
állítottak össze. Az Agóra
kirakattárlatán a követke-

ző iskolák képzési kínálata
tekinthető meg: Béke utcai,
Bonifert Domonkos, Gregor
József, Jerney János, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor,
Bálint Sándor, Rókusi, Tarjáni Kéttannyelvű, Zrínyi Ilona,
Alsóvárosi és Arany János
Általános Iskola.
A kirakattárlat az Agóra
Kálvária sugárúti főbejárata
felől közelíthető meg. A kiállítás mindennap reggel fél 8 és
délután 5 óra között, illetve
szombatonként 12 óráig áll
nyitva a látogatók előtt március végéig.

Klipet forgattak a színházban. Fotó: Szabó Luca
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Megtámadta
a taplógomba
Kivágtak egy beteg platánt
a Széchenyi téren

K

ivágtak egy közel százéves, beteg platánt
a Széchenyi téren,
amit megtámadott a taplógomba, belsejét pedig üregesre rágták a rovarok. Azért
kellett gyorsan cselekedni,
mert egy nagyobb viharban
a járókelőkre dőlhetett volna a fa.
– Folyamatosan vizsgáljuk és ellenőrizzük a közterületeken álló fák állapotát. E
munka során merült fel, hogy
tüzetes vizsgálat alá kell vonni a Széchenyi tér egyik közepes nagyságú platánját, amelyen taplógombát találtak
a munkatársaim – mondta

Hatalmas vihar
tombolt két éve
Emlékezetes, 2019.
szeptember 9-én elemi
erejű szélvihar csapott le
Szegedre. Ekkor 112 kilométer/órás szelet mértek a meteorológusok,
aminek egyebek mellett
áldozatul esett a Széchenyi tér több hatalmas fája is, a leszakadt ágak sérülést is okoztak három
embernél. Ekkor vitte el
a szél az egyetem jogi karának és a Szegedi Nemzeti Színháznak a tetejét,
szaggatta le a villamosok
és a trolik felsővezetékét.

Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A taplógomba megjelenése kifejezetten rossz jel
a platán esetében, és azt
jelezheti, hogy komolyabb
gondok lehetnek a fával.
A környezetgazdák több vizsgálatnak vetették alá a fő sétányon álló, közel húsz méter
magas fát. Előbb ultrahanggal vizsgálták a fa törzsét,
amiből kiderült, hogy belül
korhadt. A platánra jellemzően az élő külső gyűrűje
terebélyesedett a fának, ám
belülről rosszul konzerválódott, és ezzel előrehaladottá
vált a korhadása. Majd egy
úgynevezett húzásos vizsgálat következett, amellyel azt
modellezték, hogyan viselkedne a fa 120 kilométer/
órás szélben. A szélsebesség kijelölése nem önkényes – tudtuk meg Makrai
Lászlótól, mert augusztus
végén, szeptember elején
ekkora erősségű széllökéseket tapasztaltak a városban.
Kiderült: nagyon komoly gondok lennének a fő sétányon
álló húszméteres platánnal
ekkora szélben.
– Nem vandál és nem
barbár cselekedet a fák kivágása. Ebben az esetben
az emberekre leselkedő veszélyt kellett csökkenteni
– fogalmazott Makrai László.
B. P.

Lárvákkal is tele volt a fa, folyamatosan rágták a rovarok
a húszméteres fát. Fotók: Iványi Aurél
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Új térfigyelőket telepítenek
Tavasztól 84 kamera vigyáz a szegediek biztonságára
Harmincnyolc közterületi
kamerával bővül a következő hetekben a belvárosi
térfigyelő rendszer Szegeden. Eddig 46 térfigyelő
kamera szolgálta a szegediek biztonságát. Egy
közgyűlési döntés értelmében most korszerűsítik
a meglévők egy részét, és
újabbakat is felszerelnek.

M

egújul és bővül Szegeden a közterület-figyelő kamerarendszer – jelentette be
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester, aki utalt arra is, hogy tavaly már a városrehabilitációs projektek
keretében Újszegeden és
a Stefánián is telepítettek térfigyelőket. Most pedig a még
évekkel ezelőtt létesített kamerarendszer felújítása és
új kamerák telepítése kezdődött meg a belvárosban.
A munka két ütemben zajlik: februárban 16 térfigyelő
kamerát szerelnek fel a belvárosban, tavasszal pedig,
egy második ütemben újabb
22 helyszínre telepítenek
térfigyelőket. Így a korábban
telepített kamerákkal együtt
összesen 84 térfigyelő óvja
majd a közbiztonságot Szegeden.
A kamerarendszerhez
nemrégiben több mint négy
és fél kilométer hosszan egy

Mesél
a múlt
Videósorozatot indított a Somogyi-könyvtár YouTubecsatornáján Mesél a múlt
– könyves kincseink címmel.
A néhány perces ismertetőkkel a gyűjtemény egy-egy értékes darabjára szeretnék
felhívni a figyelmet. A videók
segítségével az intézmény
ékszerdobozába, az Emlékkönyvtárba is bepillantást
nyerhetnek az érdeklődők,
ahol a legrégebbi és legértékesebb köteteket őrzik. Bemutatták már például az első magyar komikus eposzt,
Csokonai Vitéz Mihály Dorot�tya, vagyis a dámák diadalma
a fársángon című művének első kiadását. A szerzője arra
vállalkozott, hogy a klasszikus
eposzi kellékek felhasználásával a farsangi időszakra, a farsangi időszakról írjon magyar
nyelven először vígeposzt.

A fejlesztések lehetővé teszik, hogy a térfigyelő kamerákat egy szerverközponton keresztül
beköthessék a rendőrségre is. Fotó: Iványi Aurél

új optikai hálózatot, valamint
több mint másfél kilométeres
elektromos tápellátást is kiépíttetett az önkormányzat.
Ezek a fejlesztések teszik lehetővé, hogy a térfigyelő ka-

Az új kamerák telepítését kizárólag önkormányzati
forrásból fedezik,
a korábbi optikai
kábelezés 14 millió
forintos, az új kamerák telepítése
pedig összesen 17
millió forintos beruházást jelent.

merákat egy szerverközponton keresztül beköthessék
a rendőrségre is. A kiépített
optikai rendszer ugyanakkor
a köztéri wifiszolgáltatást is
biztosítja majd.
Az új kamerák telepítését kizárólag önkormányzati
forrásból fedezik, a korábbi
optikai kábelezés 14 millió
forintos, az új kamerák telepítése pedig két ütemben
összesen 17 millió forintos
beruházást jelent.
Varga Tibor, a biztonsági
rendszerek telepítésével és
karbantartásával foglalkozó
szegedi cég, az Elektrotechnik
Szerviz Kft. tulajdonos-ügyveze-

tője elmondta, hogy viszonylag
kényelmes a jelenlegi munkájuk, mert készen kapták az optikai hálózatot, így a rendkívül
munkaigényes hálózatépítést
most megspórolhatják, gyorsabban tudnak haladni a kamerák telepítésével.
– Nagyobb körültekintést igényel viszont az, hogy
mindezt a történelmi belvárosban kell elvégeznünk.
Kifejezetten ide gyártatott
kameratartókkal dolgozunk,
amelyek illenek a műemléki
környezetbe, és harmonizálnak a már meglévőkkel
– hangsúlyozta Varga Tibor.
Rafai Gábor
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Szeged igazi fényét az itt élő emberek adják
– állítja a színház új művésze, Károlyi Krisztián
Valamikor informatikusnak készült, újabban a színpadon épít
szuperszámítógépet. Volt Csóró
és Hosszú, de nem szeretné, ha
csupán musicalszínésznek könyvelnék el. A Valahol Európában
szerepeiben mutatkozott be Szegeden, és gyorsan beleszeretett
a városba. Azt tervezi, hogy zenekart alapít, és megállapodik, talán éppen nálunk. Károlyi Krisztián ősz óta a szegedi színház
tagja.
– Évekig szabadúszó volt, mégis
leszerződött Szegedre. Miért adta
fel a függetlenséget?
– Régóta vágytam egy olyan társulati létezésre, ami itt, Szegeden
meg is adatott. Olyan ez a társulat, mint egy igazi család, mindenki nyitott a másik iránt. Nagyon jó
egy ilyen közegben dolgozni, ilyen
közösséghez tartozni. Sokat tanultam szabadúszó koromban, sokfelé megfordulhattam, többek között
a Pesti Magyar Színházban, a PS
Produkció előadásaiban és Veszprémben is; többnyire musicalszerepekre hívtak. Elképesztően
örültem, amikor Horgas Ádám felhívott, hogy szeretné, ha Szegedre
szerződnék.
– Nem volt teljesen ismeretlen
a társulat, hiszen három éve, 2018ban vendégként már játszott a Valahol Európában musicalben.
– Egy meghívásos casting után
kerültem be a musicalbe. Akkor
Csóró voltam…
– …most már kap fizetést,
nem Csóró…
– … (nevet) Nem, már Hosszú
is vagyok. Váltogatom a szerepet.
Tavaly szeptemberben hívott fel
Horgas Ádám, hogy szeretné, ha
másodszereposztásban átvenném
Hosszú szerepét is. Felváltva játszom a kettőt.

– Amit tudok, mindent megteszek – idézte Rádióst Károlyi Krisztián. Fotók: Szabó Luca

– Filmszínészként is végzett.
Játszott a Pappa Pia című filmben,
és a Jóban Rosszban című tévésorozatban ugyancsak felbukkant
egy rövid időre. Melyik a testhezállóbb, a film vagy a színház?
– A Pappa Piát már négy éve
csináltuk, utána úgy alakult, hogy
nem nagyon jöttek filmes felkérések, abszolút a színház lett a
csapásirány, de egyszer csak jött
a felkérés a tévésorozatra. Úgy
gondoltam, ez jó lehetőség, hogy
valamennyire visszarázódjak a filmezésbe, ha egyszer majd hívnának
egy nagyobb filmes
munkára. Nagyon
örülnék neki, hiszen
a filmezés elképesztő kihívás, teljesen
más világ, mint a
színház.
– A Pesti Magyar
Színiakadémián végzett, nem
a
Színművészeti
Egyetemen,
de
azért figyelte az ottani eseményeket?
Mit szól hozzá?
– Teljesen azonosulni
tudtam,
tudok velük, és
egyetértettem
az
A Padlás című népszerű magyar musicalben
akciójukkal, azért is,
Károlyi Krisztián játszotta Rádióst.
mert ez jócskán túl-

mutat azon, hogy a Színművészetin
hogyan zajlik le az átalakítás.
– Tavaly töltötte be a harmincat. Melyik az a szerep, ami még
nem találta meg, de nagyon vágyik rá?
– A Hosszú hatalmas szerepálmom volt, de volt egy másik is, a
Sztárcsinálókban. Ott két szerepet
is kipróbálhattam a darabban, az
egyik Kipriosz, aki Jézusnak adja
ki magát, a másik pedig Néró császár, ami gyakorlatilag a főszerep.
Elképesztő kihívás hangilag és színészileg is. Utóbbit – a vírushelyzet
miatt – sajnos nem volt alkalmam
közönség előtt is játszani, ezért
nagyon várom már a bemutatót.
A mostani szerepem, a Padlás Rádiósa is nagyon betalált, izgatottan várom, mit szól majd hozzá a
közönség, ha végre megnyithat a
színház.
– A kötelező kérdés: hogy érzi
magát Szegeden?
– Hihetetlenül jól! Egyrészt elképesztően gyönyörű a város. A
járvány előtt volt szerencsém a
nyüzsgését, a pezsgését is megtapasztalni. Azt gondolom, Szeged
egy kicsi Budapest, csak a Gellért-hegy hiányzik. A szegediek sokkal nyitottabbak, mint más magyar
városok lakói, ők adják Szeged igazi fényét.
– Megismerik már a városban?

– Akadt már rá példa. Jó érzés.
– Hol él most, Szegeden vagy
Budapesten?
– Kétlaki életet élek. Pesten
van az otthonom a párommal, Szegeden pedig a Székely sori színészgarzonban lakom.
– Azt mondta, jóleső érzés, ha
megismerik az utcán. A kritikát is
ilyen jól viseli? Elolvassa egyáltalán?
– Természetesen. Minden színész olvas kritikát, csak az egyik
letagadja, a másik meg bevallja.
Számomra nagyon fontos, mert
akár pozitív, akár negatív, az mindig olyan visszajelzés, amire az
embernek szüksége van, ha fejlődni szeretne. De meg kell találni azt
a mezsgyét, hogy ne legyen olyan
hatással a lelkemre, hogy nagyon
magamba forduljak tőle. Ez nem
mindig könnyű, mert mi, színészek
nagyon érzékenyek vagyunk.
– Főszerepet kapott a legtöbbet játszott magyar musicalben,
a Padlásban. Most a színházak
megnyitását várják, hogy a közönségnek is bemutathassák a
darabot. Hogy érzi magát Rádiós
bőrében?
– Különös, hogy ennyire jól.
Mintha csak rám szabták volna a
szerepet. Örülök, hogy Méhes Lászlóval dolgozhattam, aki elképesztően érzékenyen, és jó humorral
nyúlt ehhez a történethez.

– És a főszerep?
– Úgy érzem, képen talált ez
a szerep. Rádiós érzékeny és nagyon intelligens figura. Egyedülálló,
ahogyan ebben a karakterben öszszehozták a földhözragadt, nagyon
barkácsolós, praktikus embert –
aki egy egész számítógépet, egy
mesterséges intelligenciát épített
magának – azzal, aki a spirituális
világok felé próbál törekedni. Ez
nagyon érdekes számomra, mert
eredetileg informatikusnak készültem…
– …rokonszakma…
– … (nevet) nem igazán, de
most nagyon bejött! Ráadásul én
is érdeklődve olvasok spirituális témájú, önfejlesztő könyveket. Szóval ez a szerep most megtalált, és
nagyon élvezem.
– Érzékenyen érinti, hogy elmaradt a bemutató?
– Természetesen igen. Nyilván
nincs színház nézők nélkül. Persze
mindent beleadtunk, szívünket-lelkünket abba, hogy megszülessen
ez a csodálatos előadás, de akkor
fog igazán állni a Padlás, ha a nézők ismét beülhetnek a színházba.
Most arra kell gőzerővel készülnünk, hogy amikor feloldják a korlátozásokat, akkor egy-két felújító
próbát követően azonnal meg is
tudjuk mutatni ezt a kedves, csodás történetet.
– Mi vár még Károlyi Krisztiánra ebben az évadban?
– A Padláson kívül a Valahol
Európában című musicalben lépek
még színpadra; illetve az évadtervben szerepelt az Alföldi Róbert rendezte Mária országa című darab,
abban is számítanak rám, de a járvány miatt egyelőre semmi biztosat
nem tudni. Sok minden borult, de
alkalmazkodunk.
– Mit lát most a saját jövőjéből? Hogyan tervezi a következő
öt-tíz évet?
– Nagyon boldog lennék, ha
maradhatnék, mert nagyon jól érzem magam Szegeden. Rajtam
nem fog múlni. Szeretnék minél
több produkcióban részt venni,
fejlődni, adni Szegednek. Ha úgy
alakul, akkor az is benne van a
pakliban, hogy szegedi legyek. Bár
ez sok mindentől és a páromtól is
függ. Szeretnék megállapodni a
színházban és a családi életben
is. Emellett van egy titkos tervem
is, nagyon örülnék, ha sikerülne
zenekart alapítanom itt, a színházon belül. Én is írok dalokat, ezeket is előadhatnánk a kollégákkal,
akik közül sokan kiválóan zenélnek. Hogy Rádióst idézzem: „Amit
tudok, mindent megteszek.” Ami
pedig nem rajtam múlik, azt izgatottan várom.
Rafai Gábor
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A ma pillanata a jövő emléke
Megmutatták, milyen az ő zöld Szegedjük, 2. rész
Folytatjuk Az én zöld városom című fotópályázat
díjazott alkotásainak bemutatását. A szervező
szegedi önkormányzat
és a Szegedi Városkép és
Piac Kft. a Stefánia, a Móra-park és a Roosevelt tér
felújítása kapcsán tette
közzé felhívását.

A

felhívásra 103 fotó érkezett be, amit
négytagú zsűri értékelt.
Előbb kiválasztották a legjobb
tíz fotót, majd közülük emelték ki az első, a második és
a harmadik helyezettet. Előző számunkban bemutattuk
a dobogósok – Sütő Máté,

Bella Márton és Váraljai Tamás – alkotását, valamint Judik Alex és Szabó Tamás fotóját. Ezúttal Szöllősi Attila,
Hegedűs András, Balázs Bence, Csákány Lóránt és Faragó Imre képét tesszük közzé.
A művek jelenleg a www.szvp.
hu oldalon megtekinthetők, illetve a járványügyi korlátozások feloldása után szabadtéri
kiállításon is láthatók lesznek.
Dusha Béla zsűrielnök
a bírálók nevében gratulált
minden résztvevőnek. Hozzátette: „a győzteseknek kijáró
elismerés legyen mindannyiunk számára ösztönző erő,
hogy érdemes nyitott szemmel
járnunk, mert a ma pillanata

Mozgó liget. Fotó: Balázs Bence

Roosevelt tér. Fotó: Szöllősi Attila

Hajnali fények. Fotó: Hegedűs András

a jövő emléke.” Arra, hogy
a díjazottak mennyire figyelnek környezetükre, bizonyság, hogy észreveszik például
a Szent István téri víztorony kilátójából a tér színeit és fényeit, valamint az ott sétáló embereket. Az 1904-ben épült Öreg
hölgy 2006-ban született újjá,
miközben a tér is megszépült,
és a felújított Vidra utcán
keresztül bekapcsolódott
a belváros vérkeringésébe.
A másik fotós a 2019-ben
elkészült újszegedi ligetben
rögzített pillanatot, amikor is
a város legnagyobb parkját
töltik meg élettel a városlakók. Természetesen a tavaly
megújult Stefánia, Móra-park
és Roosevelt tér kapta a legtöbb figyelmet felfrissült zöldfelületeivel, játszótereivel és
fényben fürdőző sétányaival.

Idill. Fotó: Csákány Lóránt

Napindító futás a Stefánián. Fotó: Faragó Imre
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Ragány Zoltán: Ha valakit vendégül
látok, az legyen agyeldobás
Ügyészként korrupt rendőröket és bírót buktatott le, pár
éve ügyvédként a gyanúsítottak jogait védi. Most olyan
sok a munkája, hogy mindkét
hobbiját háttérbe szorítja, a színészetet és a főzést is. Korábban Ragány Zoltán szerepelt
az egyik legismertebb főzős
tévéműsorban, a közelmúltban
a feleségével, Enikővel pizzériát nyitottak a belvárosban. Legutóbb az Ügyvéd a konyhámban
című kötetben mutatta be saját
receptjét.

S

zegeden régóta ismerik a 42
éves Ragány Zoltán nevét és
az arcát, előbb ügyészként
dolgozott, majd ügyvédnek állt. Közben pedig színházi előadásokon lépett fel, és rendszeresen verset mondott például a Szeged Televízióban.
A színészet évek óta nincs jelen
az életében, és hiányzik is neki az alkotás folyamata. Ilyen kihíváshoz érez
magában erőt, nem állna ellen a felkérésnek, ha jönne. Tizenöt évesen
kapta el a gépszíj, amikor szerepelt
egy darabban, és onnantól kezdve
színész akart lenni. Hatszor felvételizett a színművészeti egyetemre, miután ez nem sikerült, úgy döntött, pályát módosít, jogász lett, miközben
a vágyát sem temette el, megtartotta hobbinak. Hasonlóan a főzéshez.

Főzni férfias
– Anyukám bátyjánál laktam Budapesten, és a nagybátyám rendkívül jól főz. Ő volt az első mesterem
– idézi fel a konyhában tett első komoly lépéseit. Tavaly az egész ország megismerhette a tehetségét,
hiszen kétszer jutott be az egyik
nagy kereskedelmi televízió A Kony-

hafőnök című műsorába. Amikor
először elhatározta, hogy jelentkezik, elkezdett szakirodalmat olvasni, a második versenyre pedig már
edzővel készült.
– Katkó Krisztina csodálatos
séf, aki beengedett a konyhájába,
tanított, én meg inaskodtam mellette. Nem is a konkrét technikát vagy
technológiát tanította meg, mert azt
gyakorolja az ember, és próbálkozik.
Sokkal inkább szemléletet tanultam
tőle – tette hozzá Ragány Zoltán. Az,
hogy színészi múltja van, szerinte
ebben a műsorban nem jelentett
előnyt. Legfeljebb annyiban, hogy
a stresszt talán jobban tudta kezelni.
– A stresszfaktor nagyon komoly egy
ilyen versenyen, hiszen a versenyzőnek abban a 60-70 percben, amit
a nézők is látnak, kell létrehoznia valamit abból az alapanyagból, ami derült égből villámcsapásként érkezik.
Legyen kreatív, legyen megfelelően
párosított, emellett sokféle textúrát
megmutató tányér. Azt a zsűri is
erőteljesen képviselte, hogy a lécet
minél magasabbra teszi.
– Minden szakácsnak vannak
kedvenc ételei, kedvenc alapanyagai. Úgy gondolom, hogy húsokban
vagyok nagyon erős. Ez a versenyeken is több alkalommal bebizonyosodott. Szeretek mártásokat
készíteni, szeretem a májat. Főzni
alkotás, baromira férfias dolog,
szerintem menő is. A másikról és
az önmagunkról való gondoskodás
egy csodálatos formája. És az, hogy
gondoskodom valakiről, az nem
pusztán a fizikai táplálékot jelenti,
de fontos kifejezési formája, akár
a családomról van szó, akár a vendégeimről, akiket az otthonomban
fogadok. És ha valakit vendégül
látok, maximalistaként olyan tányérokat igyekszem készíteni, hogy

A könyvbe készült költemény: Sous vide kacsamell, parmezános zöld
gnocchi, paprikás erdeigomba-mártás, blansírozott répa és almahab.

A Konyhafőnök boszorkánykonyhájában. Fotó: RTL Magyarország
az agyeldobás legyen – jegyezte
meg. Sikerre a szakácsnak ugyanúgy szüksége van, mint a színésznek vagy az ügyvédnek.

Kreatív nő a háttérben
Ragány Zoltán a feleségével,
az ugyancsak jogász Miavec Enikővel együtt nemrég pizzériát nyitott
a belvárosban, egy franchise hálózatba kapcsolódtak be. Elárulta,
az ínyenckonyhához nincsenek meg
a képességei. Vagy ha meg is lennének, a hét minden napján nem szeretne ezzel foglalkozni. Abban nincs
változás, hogy ügyvéd, minden más
csak kirándulás. Az éttermükben soha nem is főz, bár ezek az ételek teljesen más filozófiával is készülnek,
mint a saját konyhájában vagy a tévéműsorban. A pizzákat szabvány
szerint sütik, ízesítik, tálalják, vagy
éppen csomagolják és reklámozzák,
ami könnyebbséget jelent, hiszen
minden ki van találva, igaz, hogy ez
számos kompromisszummal is jár.
Az ügyvéd a pizzériáról azt
mondja, az üzleti vállalkozás. Noha a két járványhullám között nyitották ki az éttermet, az ötlet jóval
korábbi, még 2019-es. Az ugyanis,
hogy az ember eljut-e a céljához,
az általában a startvonalnál dől
el. Ha pedig elindult egy úton, befektetett, felállította a stratégiáját,
akkor ennek megfelelően cselekszik. Azt is hozzáfűzte, ha tudták
volna, hogy a nyári nyitás után ősz
végén új járványhullám jön, akkor
is kinyitnak. Szerencsére teljesen
nem is kellett bezárniuk azóta sem.
A házhoz szállítás pedig arra jó, hogy
az alkalmazottakat ne kelljen elküldeni. És most számukra ez ennek

az időszaknak az üzleti terve: a túlélés. Arra a kérdésre, hogy fér meg
a felesége jogi diplomájával az étterem vezetése, kiemelte ennek a tudományágnak egyik határozott előnyét, a sokoldalúságot. Azt mondta,
igaz, hogy Záhonytól Szombathelyig
tartó tudomány, de az élet majd
minden területéhez ad valamifajta

és energiámat elveszi, hogy semmi
más nem fér bele, úgyhogy otthon
visszatértünk a paradicsomszószos
tésztafőzésre – bizonygatta a gyors
vacsorák mikéntjét. Hogy nem tarte attól, hogy a szereplések miatt
esetleg ügyvédként komolytalannak
gondolják, megjegyezte, kifejezetten
ügyel rá, hogy mindig komoly dolgok-

Mile Attila ügyvéd, Berényi András főszerkesztő és Ragány Zoltán az új
könyv borítóján. Fotó: Jogász Cafe és Pure & Pastel Photography

tudásanyagot, ami azt jelenti, hogy
ha az ember akar, tud akár kreatív
is lenni. A felesége pedig rendkívül
kreatív és talpraesett nő.

Paradicsomos tészta
Kreativitásból sosem elég: tavaly
született egy könyv is, Berényi András írta, a címe Ügyvéd a konyhámban. Ebben ismert ügyvédek mutatkoznak be egy-egy recepttel,
Szegedet Ragány Zoltán képviseli
új alkotásával. Aztán a mostani hétköznapokról elárulta: – Az ügyvédi
munkám most éppen annyi időmet

ban vegyen részt, és nem érzi kihatását az ügyvédi munkájára. Az persze
igaz, hogy az utcán néha megszólítják ismeretlenek, mondván, látták
a tévében. Ez a visszajelzés kinek
ne esne jól, simogatás a lelkének.
Élete éles váltásairól pedig nevetve
azt mondta: – Amit le kell zárni, azt
megteszem, és elindulok az új úton,
nem tekintgetek visszafelé, annak
sok értelmét nem látom. Most úgy
magyarázok, mintha ez ennyire tudatos lenne, holott nem. Jön a helyzet, és én teljes mellszélességgel ráfordulok – tette hozzá.
Dombai Tünde
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Nyerünk-e
bocsánatot valaha
is az elmúlt 30 év
vétkeiért?
„Ha mégis értenéd a lelket, add meg lelkemnek
azt a nagy kegyelmet, hogy
semmi kíntól komisszá ne
váljak, ne csak megértsek,
de meg is bocsássak” – írta Mezey Katalin balladájában. Hozzátenném még Dag
Hammarskjöld idevágó gondolatát, miszerint „A megbocsátás a gyermeki álom
beteljesedése (…), a törött
legyen újra ép, és váljon tisztává, ami bepiszkolódott”.
Hát kérem, a magyar
politika – s tán valamennyi
a világon – olyan, mintha
ezer bajtól vérezne. És mi
ebben (mint szeretnék elhitetni – mindenben) élen
járunk. Semmi sem úgy
megy, mint kellene, pedig
az volna a normális, ha
nem húznánk százfelé. De
legalábbis (ideológiailag)
többfelé, emberileg az ország népessége legalább
két részre osztva önmagát.
Így sem jó!
A két részre osztódás
főbűnöse a hatalom, kimondva: a Fidesz. Érthető,
hogy az utóbbi egy esztendőben igencsak nagy
problémát okozott hazánkban is a koronavírus.
A helyzettel így is visszaélt,
hogy a zavarosban halászva olyan rendelkezéseket
és döntéseket erőltetett
ki (visszaélve a kétharmados többséggel), ami
a kialakult helyzetben nem
volt ildomos és erkölcsös.
(Ilyen volt egyebek mellett
az egyetemek státuszának

erőltetett megváltoztatása,
a Covid–19-vakcináknak
szabálytalan használatba
vétele, a szükséges anyagi
segítségnyújtás elmulasztása és sok más egyéb ügy…)
Aki rendszeresen odafigyel a hírekre, olvassa
a sajtót, észrevehette, hogy
vannak hírek, amiket heteken (hónapokon) keresztül
– egy kis túlzással – szinte
napokon át ismételgetnek.
Sok-sok ilyen ismételgetés
közepette engem „a 13.
havi nyugdíj visszaépítése” – négy év alatt – tudott
volna kizavarni a világból.
A 2008–2009-es világválság idején a Gyurcsány–
Bajnai-érát (az évek során
talán több ezerszer is leírva,
illetve emlegetve) vegzálták,
holott – épp a válság miatt!
– a visszavonás ideiglenes
volt! Akkortájt, a 2010-es
választások során, a Fidesz
14. havi nyugdíjat is ígért,
ha győznek a választáson.
Győztek. Ma 2021-et írunk,
tíz év telt el, és most vakaróznak, hogy négy év alatt
(2024-re) megkapjuk a 13.
havit. Ha annyira sérelmezték az elvételt, még ígérték
a 14. havit is, akkor mi a fenére vártak, várnak? Merthogy a hőzöngésük nem
volt őszinte és tisztességes,
az biztos! Most meg szívük „jószándékát” naponta
az ablakba teszik…
Na de hát, mi várható el
Európa legkorruptabb kormányától?
Kutnyik Pál

A felcsúti Pancho Aréna Orbán Viktor háza mellett. Archív fotó: Reviczky Zsolt/Népszabadság

G

yorsjelentés az Explorer Researcher
XYZ0123 űrhajó fedélzetéről. A parancsnok jelenti, hogy a felderítés széles körű és sikeres volt,
rengeteg mintát begyűjtöttek, sok kérdésre azonban
csak a hazatérést követően,
laborvizsgálatok során lehet
majd megnyugtató választ
adni. Az expedíció célja a Tejföl-rendszer egyik alrendszerének közepes hőmérsékletű,
korábban aktív életjelenségeket mutató bolygója volt.
Űrhajónk több leszállóegységet küldött az égitestre,
ezek közül a már publikálható legérdekesebb felfedezések: a vizsgált medencében
több óriási, kráterszerű építményt találtunk, egyes vélemények katonai támaszpontoknak, mások küzdőtérnek
vélik. Utóbbira vonatkozóan
nem találtak vadállatok őrzésére szolgáló ketreceket,
sem nagyobb csontlelőhelyeket. Természetesen lehet,

hogy egy összefüggő radarrendszer egységeiként, akár
rakétakilövő állomásként hadászati célra építették. Megtaláltuk a korabeli űrkikötőt
egy kisebb település határában. Ide külön vasutat építettek a szerkezeti elemek,
üzemanyag szállítására. Az
űrállomás központja itt is
egy betonteknő és a csatlakozó, lakóházaknak álcázott
építménycsoport lehetett.
Az építmények anyaga igen
változatos, de a tetőelemek
legtöbbje elporladt, valószínűleg helyi szerves anyagból
készülhetett. Találtunk egy
oszlopon levő, valószínűleg
az őslakók egyikét ábrázoló
alakzatot. Előbb űrhajósemlékműnek véltük, s néma
főhajtással álltuk körbe. Viszont robotunk letapogató
megörökítéssel a köpcös,
gyűrött ruházatú (vagy védőfelszerelésű) alakzat lábánál
a következő feliratot találta,
amit sikeresen lefordított: A
nagy honvédőnek! Mások

szerint ez téves értelmezés,
mivel igaz, hogy egyik csápjában fegyverszerű tárgyat tart,
de a másikban egy hatalmas,
gránitból formált, vastag és
lapos valamit, amin „az alaptörvény huszonegyedik változata” írásjelek sorakoznak.
Viszont holttesteket, egyéb
alakok formáit itt nem leltük.
A nagy felirat alatt megtaláltuk a szobor nevét, amit
később számtalan más mintából is ki lehetett mutatni:
O1G. De sikerült temetkezési
helyet is fellelni, igaz, az első
lelőhelytől jóval távolabb. Itt
különböző minőségű ásványokból kialakított tárlókban
őslakók csontjait őrizték
egyedi és csoportos elrendezésben. A központi helyen vörösmárvány tárlóban egyetlen

maradványt találtunk, rendezett formában, így az őslakók
méreteiről, alakjáról már sikerült ismereteket szerezni.
A márványtárló oldalán ismeretlen felirat volt: Mathias
Rex Hungariae. Valószínűleg
kapcsolat fűzheti a mellette
levő kisebb, kevésbé díszes
tárlóban levő maradványokhoz: Johannes Corvinus.
Még egy rejtélyes feliratot
találtunk a nagyobbik tárló lábazatán: Itt járt Kásler Miklós. De hogy ki lehetett ez a
személy, arra sem írott, sem
faragott információt nem
leltünk. Csak egy besurranó
senki, aki így akart magának
emléket állítani? Szerintünk
ennek tisztázására nem érdemes több energiát fordítani.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

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

Programajánló
Február 27-én, szombaton
és 28-án, vasárnap ismét
kézműves vásárt rendeznek
a Szent István téren. Egyedi készítésű ajándékokkal,
édességekkel és sósságokkal, valamint forralt borral
várják a családokat. Március 31-ig ötletes kerítéskiállítással várja a sétálni vágyókat a szőregi Tömörkény
István Művelődési Ház. Balla Tihamér helyi természetfotós környékben készült képe-

it az intézmény bejárata előtti
kerítésre helyezték ki.
Számos közművelődési
intézmény és cég kínál online
műsorokat és játékokat a következő napokra. Az online
programok a Facebook-oldalukon és YouTube-csatornájukon
megtekinthetők. Az információk egy helyen, a http://szegedtourism.hu/hu/esemenyek/ oldalon megtalálhatók. Február
27-én 17 órától óvodásoknak
és iskolásoknak mutatja be

A kis boszorkány című online
előadását a Kövér Béla Bábszínház, melyre jegyet kell váltani. Február 27-én és 28-án
19 órától a Szegedi Nemzeti
Színház akadálymentesített
Valahol Európában című előadását láthatják interneten
a nézők, ha jegyet váltanak.
Február 28-ig 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. Február 28-ig látható a Móra Ferenc Múzeum
Farsangi fánk Móra Ferencné
szakácskönyvéből című videója. A szervezők kedvcsinálónak Vészits Andreától, az író
unokájától idéznek: „Ilonka
egy idő után megirigyelte férje
irodalmi sikereit, s úgy döntött,
hogy maga is az olyannyira lenézett irodalmi pályára lép.
Szakácskönyvet írt.” Március

3-ig Rejtvénykihívást hirdetett
a Somogyi-könyvtár. 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-ig elérhető
a Future City Hackathon No.2
kihívás. A feladat: bemutatni
a költséghatékony, innovatív,
környezetbarát, kreatív ötleteket!
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Sportmix

Elhunyt a gólkirály. Harmincéves korában elhunyt
Hatvani József, az SZVSE NB
III-as csapatának labdarúgója, korábbi megyeegyes gólkirály. A klub tájékoztatása szerint a támadó „gyötrelmes,
gyors betegségét” alázattal,
méltóan viselte, küzdött ellene, de a csatát nem nyerhette meg. Hatvani az SZVSE-ben
87 meccsen 80 gólig jutott,
a klub a haláleset kapcsán
a 10-es mezszámot örökre
visszavonultatta. A háromgyermekes apa családja számára
adománygyűjtést szerveztek:
az 57400262-15051837-es
számlaszámra, Koncz Imréné
nevére várják a hozzájárulásokat, a közleménybe az adomány szót kell beírni.
Bánhidi lett 2020 legjobbja. Bánhidi Bencét választotta a tavalyi év legjobb
férfi kézilabdázójának a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége. A MOL-Pick Szeged
beállója másodszor kapta
meg az elismerést. Bánhidi
tavaly a Bajnokok Ligája és
az Európa-bajnokság álomcsapatába is bekerült.
Három szegedi a vb-n. Kihirdették a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott utazó
keretét a március 5. és 7. közötti, dordrechti vb-re. Jó hír,
hogy visszatérhet az Eb-t koronavírus miatt kihagyó Jász
apáti Petra, de a Szegedi
Korcsolyázó Egyesületet két
további sportoló, Kónya Zsófia és Somodi Maja is képviseli a jövő heti eseményen.
Siker az évnyitón.
A Baczakó Péter Emlékverseny volt a súlyemelők első
2021-es megmérettetése hazánkban. A budapesti versenyen a Szegedi Lelkesedés
SK klasszisa, Nagy Péter 170
kilós szakítással és 205 kilós
lökéssel megnyerte az ólomsúlyt, illetve teljesítményével
az egész versenyt figyelembe
véve is a legjobb lett.
Két arany, két országos
csúcs. Nagyszerű teljesítményt nyújtottak az MVM Szeged versenyzői a 31. evezős
ergométeres országos bajnokságon, amit online rendezett
meg a hazai szövetség. Daka
Zsófia (U23) és Kunstár Simon
(serdülő II.) új országos csúcsot
húzva lett aranyérmes a saját
korcsoportjában, de született
egy szegedi bronz is Király Csaba (U23) révén. A szegedi csapatból 25 versenyző javította
meg az egyéni csúcsát.
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Meccsel avatták a Tiszavirág Szegeden indult újra
a hazai fallabdaélet
Sportuszodát
A magyar férfi vízilabda-válogatott kikapott a szerbektől

Edzőtábor, egyéni torna,
csapatverseny a Squash Clubban

A Squash Club Szabadidőközpont volt a központja
az október óta szünetelő sportág hazai újraindulásának: előbb az utánpótlás-válogatottak edzőtáboroztak
itt, majd a legjobb magyar fallabdázók küzdöttek A kategóriás versenyen, ahol két szegedi érem született.

Ú
Vízilabdameccs volt az első hivatalos sportesemény a Tiszavirág Sportuszodában.
Fotó: Iványi Aurél

Az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott 13–10-re kikapott
az olimpiai bajnok szerb
együttestől a két csapat
múlt szombati felkészülési mérkőzésén. A nézők nélkül megrendezett találkozóval avatták
fel a szegedi Tiszavirág
Sportuszodát.

A

mérkőzés előtti héten a már biztos tokiói
olimpiai résztvevő két
válogatott közösen készült
Szegeden, az új létesítményben, így nagy meglepetésekre nem lehetett számítani.
A zárt kapus találkozót az M4
Sport televízió közvetítette.
Az első negyedben magyar részről Mezei Tamás

„avatta fel” az uszodát egy
centergóllal akcióból, nem
sokkal később a pályafutása
első felnőtt válogatott mérkőzésén vízbe ugró, szegedi Sánta Dániel egy csodás
találattal tette le névjegyét.
Az első negyed a magyaroké volt, 6–4-re nyertük ezt
a nyolc percet, a félidőben
is vezettünk 8–6-ra, végül
azonban fordítottak a szerbek, és 13–10-es sikert
arattak. A hazai csapat
legeredményesebb játékosa az exszegedi Manhercz
Krisztián, illetve Gyárfás
Tamás volt egyaránt három
találattal, a szerbeknél Andrija Prlainovics ugyancsak
háromszor talált be.
– Jó mérkőzést játszottunk, aki nézte a televízió-

ban, szerintem nem csalódott. Szakmailag is lehet mire
használni, hiszen beleállt
mindkét együttes keményen
a meccsbe. Jól kezdtünk:
amitől a szerbek ellen mindig
lehet tartani, hogy nagy sebességgel indítják a csatát,
azt sikerült megfordítanunk,
jobban is játszottunk náluk,
jól használtuk ki a lehetőségeinket, ezért vezettünk.
A végére kicsit összeomlottunk megint, ebben kell javulni, fizikailag bedaráltak bennünket. Vannak tartalékaink,
több hiányzónk is volt, nem
mintha azokkal nem lennék
elégedett, akik itt voltak.
Hasznos edzőtábort zártunk
Szegeden, jó edzésekkel, jó
meccsel – értékelt Märcz Tamás szövetségi kapitány.

jra pattog a labda a hazai fallabdapályákon.
A sportág október óta
szünetelt a koronavírus-járványhoz kapcsolódó szigorítások miatt, ám februártól a magyar szövetség ismét rendez
versenyeket. Az első lépés egy
edzőtábor volt, ahol az U15ös, U17-es és U19-es válogatottak készültek a szegedi
Squash Club Szabadidőközpontban. A sportolók irányított
edzéseken vettek részt, taktikai feladatokkal színesítve.
– Tizenhat fős a bő keret.
A legfontosabb cél az volt,
hogy olyan terhelést kapjanak a fiatalok, mintha
versenyen indultak volna.
Az elmúlt időszak eseménymentes volt, ezért át kellett
mozgatni a fiatalokat, kapniuk kellett néhány új impulzust – mondta Kohlrusz Balázs, az utánpótlás-válogatott
szegedi szövetségi kapitánya.
Az edzőtábort követően
a legjobb felnőtt játékosok is
a Squash Clubban vendégeskedtek, ahol A és B kategóriás

versenyt rendeztek. Az A kategóriában a tatabányai Farkas
Balázs nyert, a szegediek
közül Sebők Benedek (Vidux
Tisza Squash SE) második,
Takács Benedek (Szeged
Squash SE) harmadik, Hoffmann Péter (Vidux Tisza
Squash SE) ötödik lett. A B kategóriában Jeszenszky Zoltán
(Szeged Squash SE) bronzérmet szerzett. Február 27-én,
szombaton szintén a Squash
Club lesz a házigazdája az első osztályú csapatbajnokság
első fordulójának. A létesítmény a hazai szövetség besorolásában bekerült a kiemelt
klubok közé, azaz a lehető
legmagasabb rangot érte el.
– Minden játékos és
a szövetség is pozitívan értékelte az elmúlt két hétvége
eseményeit, ezért reménykedünk, hogy a szigorú járványügyi protokoll betartása mellett, de visszatér a fallabda
az életünkbe – nyilatkozta
Hoffmann Péter, a Squash
Club Szabadidőközpont klubvezetője.

Várja már május 28-át Kárász Anna
Elutazott Dél-Afrikába az MVM Szeged világbajnok kajakosa
Több hónapos hazai felkészülés után elutazott a délafrikai, meleg égövi edzőtáborba Kárász Anna, az MVM
Szeged kajakosa. A négyszeres világbajnokkal még
itthon beszélgetett a klub honlapja a téli edzésekről
és arról, hogy milyen érzésekkel várja a szezont.
– Mikor volt legutóbb vízen?
– December 24-én. Korábban nem volt fontos, hogy
a téli időszakban vízen legyek, ám most változtattunk
ezen. Amíg jó idő volt, addig

sokat eveztünk, ami jólesett,
illetve próbáltunk változtatni
néhány technikai dolgon is.
Egy kicsit elfáradtam a téli
munka végére, éppen ezért
jókor jön számomra az uta-

Kárász Anna gőzerővel készül a 2021-es feladatokra.
Fotó: MVM Szeged

zás. Jó formában érzem magam, az elmúlt hetekben, hónapokban minőségi munkát
végeztem.
– A tapasztalatai alapján
ott tart, ahol ilyenkor tartani
kell?
– Erőnlét szempontjából
a válaszom határozott igen!
Ami viszont az állóképességet illeti, azt még nem érzem
annyira. Más jellegű munkát
végeztünk, így majd a vízen
derül ki, hogy hol tartunk pontosan, de bizakodó vagyok.
– Több mint egy éve együtt
dolgozik Molnár Dániellel is.
Sikerült változatos erőnléti
programot összeraknia?
– Igen, teljes mértékben,
szeretek vele együtt dolgozni!
A tél végén volt egy kis holtpontom, de aztán újra megtaláltam a motivációmat.
– Dél-Afrikában tud csapatban is edzeni?
– Az első két héten egyedül vagyok, de ez nem is baj,

ennyi idő kell ahhoz, hogy magamra találjak. A második két
hétben biztosan együtt evezek
Rendessy Eszterrel, de ott lesz
egy szlovén csapat is. Motivált
vagyok, és kíváncsi, hogy a téli
munka mit hoz ki belőlem.
– Május intenzív hónap
lesz, olimpiai válogatóval,
pótkvalifikációs versenyek-

kel. Már ott a terv a fejében,
hogy mikor és hol kell extrán menni?
– Május 28-án! Ezen
a napon lesz az a válogató,
amely gyakorlatilag dönt
a tokiói indulásról. Egyáltalán nem bánom, hogy csak
egy verseny lesz, így sokkal
egyértelműbb minden.

Új néven folytatják
Hivatalossá vált: MVM Szeged Vízisport Egyesület néven
folytatja Magyarország egyik legeredményesebb kajak-kenu
és evezősklubja. Az MVM Csoport közleményében jelezte,
hogy áramszolgáltató társasága két évtizede folyamatosan
névadó szponzorként segíti a Tisza-parti klubot, a közelmúltban aláírt újabb támogatási szerződés pedig a 2024es olimpiáig biztosítja a sportolók számára a felkészülés
anyagi biztonságát, a sportvezetők és az edzők számára
pedig szakmai koncepciójuk megvalósítását. Petrovics Kálmán, az MVM Szeged klubigazgatója kiemelte, az új megállapodás hosszú távú biztonságot jelent, ráadásul nemcsak
a felnőtt válogatott versenyzőiknek és az edzőknek megnyugtató, ha stabil a háttér, hanem annak a több száz fiatalnak is, akik a vízitelepet tartják második otthonuknak.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
Szegeden
Házasságot
kötöttek
február 13-án:
Varjasi Ottó és Deme Katalin, Papdi Zsolt és Horváth
Edina, Balog Gábor László
és Szabados Szilvia.

Képviselői
fogadóóra

Szegeden születtek
Bánoczki Dánielnek és Karsai Anna Enikőnek
2021. 02. 08-án Bella.
Virág Zsolt Ervinnek és Szabó Krisztina Rozáliának 2021. 02. 12-én Izabella.
Papdi István Attilának és Nagy Andreának
2021. 02. 14-én Noel.
Gratulálunk!

március 1., hétfő
Dr. Kovács Tamás: 18.00–19.00 óra. Jelzett időponton belül elérhető: 30/303 96 54 telefonszámon és a drkovacstamas@szeged.eu címen.
március 2., kedd
Molnár Zoltán: 16.00–17.00 óra. Jelzett időponton belül elérhető: 20/531 04 02 telefonszámon.
március 3., szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. Jelzett időponton belül elérhető 30/963 8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
Tóth Károly: 16.00–17.00 óra. Jelzett időponton belül elérhető a 20/345 0227 telefonszámon és toth.karoly@szte.hu
címen.
március 6., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Jelzett időponton belül
elérhető: 30/510 1774 telefonszámon.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
csapadékmentes, napos idő
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27.
szombat

Február
28.
vasárnap
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1.
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Március
2.
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Március
4.
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5.
péntek

14/5
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12/3
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11/3
Albin

11/2
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11/2
Kornélia

12/3
Kázmér

11/3
Adorján,
Adrián
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 3. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Péter László
könyvek sorát írta szeretett városáról. A nyertes: Csécseiné Balogh Ágnes. Gratulálunk!
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Színes

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Rengeteg a munkája,
szinte ki sem látszik belőle, ráadásul munkatársai is
sokszor kérik az ön segítségét,
amit nem akar visszautasítani.
Figyeljen arra is, hogy a magánéletére is jusson energiája!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Szinte már erején felül teljesít a munkahelyén, nagy
önben a tettrekészség. A pihenés most nem motiválja, pedig
a feltöltődést sem volna szabad elhanyagolni! Ne rendelje
alá a saját álmait sem a mindennapi hajtásnak!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Próbálja meg kerülni
a konfliktusokat a munkahelyén, igyekezzen törekedni
a kompromisszumokra, melyek
önnek is előnyösek. Ne szorítsa
háttérbe a saját igényeit sem!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Munkahelyi konfliktusain ügyes kompromisszumokkal sikeresen túllendülhet. Egyre jobban vágyódik
a személyes találkozásokra barátaival, amíg erre nincs módja, keresse őket többször akár
írásban, akár telefonon!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII. 22.)
Új lehetőségek adódhatnak munkahelyén, amelyek előmozdíthatják karrierjét. Mielőtt azonban bármibe
belevágna, alaposan fontolja
meg a lehetséges előnyöket
és hátrányokat! Kérdezze meg
családtagjai véleményét is!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
A munkahelyén sok stressz
éri, ezt legjobban úgy vezetheti le, ha több időt szán
a szabad levegőn végzett testmozgásra, fusson vagy sétáljon. Ne hanyagolja el személyes
kapcsolatait se, törődjön többet
azokkal, akik fontosak önnek!
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Munkatársai egyre többször kérik ki a véleményét egyes kérdésekben,
ez jót tesz az önértékelésének. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy mindig csak az aktuális feladatára koncentráljon!
Párjával szervezzenek több közös programot!
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Munkáját illetően sokszor elbizonytalanodik,
pedig a határozottság
jobban segítené céljai elérésében: legyen koncentráltabb, és erősítse meg önbizalmát! Fordítson több figyelmet
családjára is, ők is sokat segíthetnek önnek!
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Igyekszik a tökéletességre
törekedni a munkahelyén
és a magánéletében is,
ezért előfordul, hogy mégsem úgy sikerülnek a dolgok,
ahogy eltervezte. Ez ne szegje
kedvét, inkább próbáljon meg
egy kicsit lazább lenni!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Bár szereti a munkáját,
csak annyi feladatot vállaljon el, amennyit jó lelkiismerettel el is tud végezni! Próbálja meg nem hazavinni
a feszültséget, legyen figyelmesebb a családtagjaival, hiszen
rájuk mindig számíthat!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Ideje, hogy önmagával is
többet törődjön, fordítson
több figyelmet a feltöltődésre, pihenésre is! Ha energikusabb lesz, a szakmai sikerek
sem kerülik el önt, járjon nyitott
szemmel, nehogy elszalassza
a kínálkozó lehetőségeket!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Nehezen viseli már a bezártságot, emiatt stres�szesebbnek érzi a mindennapokat. Sokat tehet ez
ellen, ha több időt szán a mozgásra, a kimerítő munka után
tegyen egy nagyobb sétát, utána más színben fogja látni a világot!
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Szeged régen
Szépségeket mutatunk ezúttal 1963ból. Az előtérben egy fiatal lány, akinek most már
talán az unokája ennyi
idős, és elképzelhető, hogy
a Palánknak éppen ugyanebből az ablakából vagy erkélyéről pillant kifelé. Ilyen
felvételeket látva elfogja
a nézőt a kíváncsiság, és
megszemléli a hölgy fotóján anyáink és nagyanyáink frizura- és sminkdivatját, majd nem hagyhatjuk
figyelmen kívül az akkori
fülbevalótrendet és a ruhamódiját. Mennyire nincs új
a nap alatt! Elképzelhetjük,
amint a lány egy randevúra készülődik, vagy hogy
ötórai teára indul a Hungiba. Távolabb tekintve pedig
olyan örök szépségekbe
„botlik” bele a tekintetünk,
mint a szerb templom és
a fogadalmi templom tornya. Közelebb húzódva
a Bajza utcai emeletes
háztömb magasodik. Ha
még közelebb jövünk, feltehetően tovább pontosíthatjuk a sminkelés helyszínét.
Önök szerint az Oroszlán
utca egyik házából készült
a fekete-fehér felvétel?
Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

