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Gémesi-interjú
Több mint tisztességtelen,
amit a kormány
az önkormányzatokkal tesz,
amelyeket ellehetetlenít.

Rózsa utca
Befejeződött a
munka a Rózsa
utcában, újra
használhatják
az autósok és a
tömegközlekedési
járművek.

6.

10.

Szeretetgolyók
A város három
férfi óvodapedagógusának
egyike, Aradi
József mesélt a
pályája szépségeiről.

Mesteredző
Az MVM Szeged
edzője, Hüvös
Viktor átvehette
a Magyar Edzők
Társasága által
odaítélt mesteredzői címet.

Ünnepi díszbe öltözött a város
Botka László: Szegeden minél nagyobb a baj, annál nagyobb az összefogás, ami a város erejét mutatja

Botka László polgármester gyújtotta meg az első adventi gyertyát, és köszöntötte online a szegedieket. Összesen száz kilométernyi fényfüzér világít az ünnepi időszakban a városban. Fotók: Szabó Luca és Iványi Aurél
Felgyulladtak az ünnepi fények, elkezdődött
a Szegedi Karácsonyi Hetek programsorozata. A szegediek és a Szegedre érkező vendégek biztonsága érdekében idén is a virtuális térben tartják meg az adventi gyertyagyúj-

Moholy-Nagy
szegedi évei

tást, de a karácsonyi vásárt megrendezik a
hatályos kormányrendelet betartásával.
Botka László polgármester az első gyertya meggyújtásakor elmondta: Szegeden
minél nagyobb a baj, annál nagyobb az

összefogás, ami a város erejét mutatja. A
polgármester köszönetet mondott a szegedieknek, hogy ezekben a rendkívüli időkben
sem feledkeztek meg a város legfontosabb
értékeiről.

A látványosságok és gasztronómiai élmények december 24-éig várják az érdeklődőket
több belvárosi helyszínen, a Dóm tér mellett a
Dugonics, Klauzál és Széchenyi téren.
Cikkeink a 3. és 4. oldalon

Óránként közlekedik a vasútvillamos

K

épek és hátterek –
Moholy-Nagy László a
Nagyalföldön 1895–
1919 címmel jelent meg impozáns album Szabó Tamás
restaurátorművész, muzeológus tollából a XX. század
legnagyobb hatású magyar
képzőművészének
szegedi éveiről és munkásságáról.
Moholy-Nagy kétszer töltött
hosszabb időszakot Szegeden:
1905–1913 és 1918–1919
között. A Szegedi Állami Főgimnázium diákja volt, Babits Mihály is tanította. Szeged azért
is fontos Moholy-Nagy pályáján, mert itt festett portrét a varázslatos szépségű és kivételesen művelt Fischhof Ágotáról,
aki az ország első szakképzett
könyvtárosa volt, Móra Ferenc
egyik munkatársa.
Írásunk a 8. oldalon

SZ

Botka László polgármester fogadta hétfőn a Széchenyi téri megállóban Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi és
Molnár Áron algyői polgármestert (képünkön Márki-Zay Péter mögött), akik vasútvillamossal érkeztek Szegedre.
Fotó: Iványi Aurél

eged, Algyő és
Hódmezővásárhely egyaránt örül a vasútvillamosnak. Erről Botka László szegedi, Molnár Áron algyői és
Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester beszélt közös sajtótájékoztatójukon hétfőn a Széchenyi
téren. Ekkor indult el ugyanis a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő
tram-train utasforgalmi próbaüzeme. A vasútvillamos
december végéig óránként,
januártól pedig félóránként
közlekedik. Jövő áprilisig
mindenki ingyen utazhat a
vasútvillamoson. Egy szerelvényen a 216 férőhelyből 92
ülőhely, és kerékpárt is lehet
rajta szállítani.
Bővebben az 5. oldalon
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5 milliárd forint értékű,
lejárt PCR-tesztet
semmisített meg a kormány
Közel 5 milliárd forint értékű, tavaly beszerzett és időközben, idén tavasszal lejárt PCR-tesztet semmisített meg a
kormány a Jelen információi szerint. A PCR-teszt beszerzését a külügyminisztérium bonyolította. Vagyis ahelyett,
hogy ingyen teszteltek volna velük, ezeket a teszteket
legyártatták, idehozatták, kifizették, tárolták, majd most
megsemmisítették.
– Egy PCR-készlet nem avul
el. Megfelelő körülmények
között tárolva akár öt évig is
felhasználható – nyilatkozta
a szeged.hu-nak Duda Ernő
szegedi immunológus professzor. A PCR-készlet vagy
-teszt egy bizonyos vírus kimutatására alkalmas. Az
idei vírus pedig közismerten nem azonos a tavalyi év
elején megjelent vírussal.
Duda Ernő elmondta: egy
PCR-készlet öt-hat komponensből áll. A megsemmisítés helyett az egyik komponenst kellett volna kicserélni egy másikra, amely akár
fél-egy nap alatt elvégezhető
lett volna.
Az emberek többsége
pénzkidobásnak tartja a

történteket, noha a kutató
szerint ennél is több történt.
– Első kérdésem: miért nem
végeztek el nagyon sok tesztet addig, amíg ezek a tesztek
működőképesek voltak? –
tette fel a kérdést Duda Ernő.
Úgy tudni, ezek a PCR-tesztek
idén áprilisban jártak le.
– Ha ez igaz, akkor ezeket nagy tömegben 2020
februárja és 2021 februárja között fel lehetett volna
használni. Azért is emelkedett a magyarországi betegszám ebben az időszakban
meredeken, mert nem teszteltünk eleget – fogalmazott
a professzor. Majd arra emlékeztetett, hogy a másodikra ráépülő harmadik hullám
egy új vírusvariánsnak, a brit

variánsnak volt betudható,
de ez csak idén februárban
jelent meg. Ez megint azt támasztja alá, hogy egy évig lehetett volna tesztelni a most
megsemmisített tétellel.
– A tömeges teszteléssel éppen azt lehetett volna
megoldani, hogy ne csak a
kórházban lévőket teszteljék, mert ők már úgysem
fertőznek, hanem a tünetmenteseket, azokat, akik
nem tudják magukról, hogy
fertőznek. Erre épülhetett
volna rá a kontaktkutatás
– vette sorba az elmaradt
teendőket a kutató a téma
kapcsán. Így lehetett volna a
járványgörbe meredekségét
szignifikánsan csökkenteni,
és eltolni a járvány beindulását. Ez nem történt meg sem
a második, sem a harmadik
hullám esetében Magyarországon – fogalmazott Duda
Ernő. Igaz, a megsemmisített PCR-tesztek szempontjából a harmadik hullám már
nem számít.

Gémesi: Vicc az önkormányzatok
kormányzati kompenzációja
Ez annak a politikai játszmának a része, ami a 2019-es önkormányzati választás után kezdődött – mondta a szeged.
hu-nak Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere annak kapcsán,
hogy a kormány nem engedi, hogy az önkormányzatok jövőre helyi adót emeljenek. Miközben a kormány emelte az
autópálya-használat és a postai szolgáltatások díját.
– Az Orbán-kormány beterjesztette a jövő évi költségvetés tervezetét, amiben az
is szerepel, hogy az önkormányzatok 2022-ben sem
emelhetik a helyi adóikat.
Hogyan érinti mindez a településeket?
– Tavasszal azzal nyugtattak a Belügyminisztériumban, hogy – ellentétben
az idei évvel – 2022-ben
nem lesz az önkormányzatokat érintő elvonás,
adócsökkentés és adóátengedés. Majd kiderült, az
idei évhez hasonlóan jövőre is teljes mértékben
korlátozzák az önkormányzatok adóemelési lehetőségeit.
– A helyzet kritikus,
mert már elvették az önkormányzatoktól a gépjárműadót, megfelezték az

iparűzési adóból származó
bevételeiket.
– Így van. De nézzük az
önkormányzatok kiadásait. Az építőiparban 50–100
százalékkal emelkedtek az
árak. Jelentős mértékben
emelkedtek az élelmiszerárak, ami a közétkeztetés
révén nem kis mértékben
érinti az önkormányzatokat.
Jó és helyes döntés a minimálbér emelése, de ennek
bérfelhajtó hatása van, aminek kezeléséhez egyetlen
fillért sem kapnak az önkormányzatok. Hirtelen három
dolgot említettem, ami jövőre jelentős többletet eredményez a kiadási oldalon.
Ilyen körülmények között
tisztességtelen és felelőtlen
gondolkodás megfelezni az
önkormányzatok
bevételeit.

– Mi lesz ennek a következménye?
– Fejlesztések maradnak
el, csökken az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások színvonala. Mindez annak a politikai játszmának a
része, ami a 2019-es önkormányzati választás után kezdődött, ami nem úgy sikerült
a Fidesz számára, ahogyan
elgondolta. Az önkormányzatok kormányzati kompenzációja pedig egy vicc.
– Az önkormányzatok kivéreztetése zajlik?
– Az ellehetetlenítésük.
A Fidesz 2006-ban az önkormányzati
választások
megnyerésével építette újra
magát. Ekkor túlnyerték magukat, tisztában voltak, vannak vele, hogy az önkormányzatok erőbázist jelentenek,
ahonnan ellent lehet mondani a mindenkori kormánynak.
Ha az önkormányzatokat
ellehetetlenítik, akkor a választópolgárokat fordítják a
helyhatóságok ellen, és azt
sugalmazzák, rosszul szavaztak, amikor helyben az ellenzéket támogatták.

Egekben az élelmiszerárak
Jövőre újabb árbomba robbanhat
Drasztikusan elszálltak az
élelmiszerárak. Miközben
átlagosan 5,3 százalékkal
nőtt az ennivaló ára, addig
az étolajé 45 százalékkal
emelkedett. Jövőre újabb
árbomba robbanhat: a lisztért akár 40 százalékkal is
többet kell majd fizetnünk.

B

evált a jóslat a csillagászati étolajárakról:
durván a másfélszeresére drágult másfél év alatt
a napraforgóolaj.
2017 januárja és 2020
februárja között stabilan
480–490 forint körüli literenkénti árat jegyzett fel a
Központi Statisztikai Hivatal,
tavaly márciusban azonban
hirtelen 500 forint fölé drágult, és azóta sem volt megállás: decemberben 571 forint volt az átlag, februárban
elhagyta a 600 forintot, legutóbb, augusztusban pedig
már 713 forintot rögzítettek
a statisztikusok.
Tavaly január és idén október között egy liter étolaj
ára átlagosan 232 forinttal
emelkedett.

2022-ben a lisztért akár 40 százalékkal is többet kell
majd fizetnünk.
További általános inflációemelkedést valószínűsít
Raskó György agrárközgazdász, aki szerint az árnövekedésből valószínűleg nem
marad ki az étolaj sem. Úgy
véli ugyanakkor, hogy maximum 3–5 százalékkal kúszhat még feljebb a fogyasztói
ár karácsonyig. Ezek szerint
720–735 forint körüli is lehet
az év végére az étolaj litere.
Az étolaj drasztikus
áremelkedése után újabb
árbomba robbanhat jövőre.
A liszt és a kenyér ára már az
elmúlt hónapokban is megkezdte lassú menetelését

felfelé, de az igazi árrobbanás jövőre várható: a lisztért
januártól akár 40 százalékkal is többet kell majd fizetnünk, ami automatikusan
tovább növeli a kenyér árát
is. A liszt ára az elmúlt hónapokban 12,5 százalékkal
drágult. A KSH adatai szerint
a liszt átlagára az elmúlt két
évben 164 forintról 203ra nőtt a hazai üzletekben,
azaz az eddigi áremelkedés
sem elhanyagolható, ha erre
számoljuk még rá a 40 százalékos árnövekedést, akkor
akár a 280 forintos kilónkénti ár sem elképzelhetetlen.

FELHÍVÁS
a Kölcsey-érem kitüntetésre való ajánlásra
Minden évben január 22-én, azon a napon, amelyen 1823-ban Kölcsey Ferenc megírta nemzeti himnuszunkká lett versét, ünnepeljük a magyar kultúra
napját. E nap egyszersmind a szegedi kultúra napja is. Hagyományosan ezen
a napon adja át Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szeged Kultúrájáért díjat a közgyűlés által arra érdemesnek tartott személyeknek.
A magyar kultúra napján alkalmat kívánunk találni arra is, hogy a szegedi
kultúrát éltető alkotóknak, előadóknak, kultúraközvetítőknek, szervezőknek,
mecénásoknak és mindazoknak, akik munkájukkal fenntartják, művelhetővé, fogyaszthatóvá és gyarapíthatóvá teszik városunk kultúráját, köszönetet mondjunk. Egy ünnepség keretében természetesen nincs mód arra,
hogy mindazokat kitüntessük, akik arra érdemesek. Ezért a legjellemzőbb
kulturális vagy művészeti ágak egy-egy képviselőjének személyén keresztül
kívánunk köszönetet mondani az egész, kulturális munkát végző szegedi
társadalomnak. Ezeket a személyeket a szakma javaslata alapján kívánjuk
kiválasztani és köszönteni egy Kölcsey-érem átadásával.
Kérjük, hogy a szakmájukba tartozók közül egy személyre tegyenek javaslatot legkésőbb 2021. december 15-ig.
A javaslat mellé egy rövid, a javasolt személy címét, e-mail-címét és telefonszámát tartalmazó, a méltatott kulturális tevékenységét kellően bemutató
indoklást, ismertetőt, laudációt stb. kérünk
a szaz.krisztina@szeged.eu e-mail-címre.
Csak indoklással beküldött javaslatot áll módunkban figyelembe venni.
2021. november 16.
Dr. Botka László
polgármester
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Vélemény

Botka László: Szegeden minél nagyobb a baj, annál nagyobb az összefogás, ami a város erejét mutatja

Poszt-COVID

Felgyulladtak az ünnepi fények, elkezdődött a Szegedi
Karácsonyi Hetek programsorozata. A járványhelyzet
miatt a virtuális térbe költözött a hagyományos adventi
gyertyagyújtás.

A

A

z első gyertyát Botka László polgármester gyújtotta meg az
adventi koszorún, aki a közösségi oldalára feltöltött
ünnepi videóban elmondta:
szerencsére idén – a szabályok betartásával – már
meg tudja rendezni a város
a Dóm téri karácsonyi vásárt. Az adventi gyertyagyújtást azonban az idén is az
online térben tartják a szegediek és a hozzánk érkező vendégek védelme érdekében.
A polgármester már a
beszéde elején köszönetet
mondott a szegedieknek,
hogy ezekben a rendkívüli
időkben sem feledkeztek
meg a város legfontosabb
értékeiről.
– Az elmúlt közel két évben is példás összefogás
jellemezte közösségünket,
pedig akadt gondunk bőségesen. A járvány nemcsak
az egészségünket, de sokak napi megélhetését is
veszélybe sodorta. Ilyenkor
még nagyobb szükség van
a híres szegedi összefogásra. Szeged pedig, ahogy
máskor is, most is segít a
bajban. Ahogy egész évben,
úgy az ünnepek idején is –
fogalmazott Botka László.
Hangsúlyozta, a központi megszorítások ellenére
Szegeden egyetlen fillérrel
sem csökkent a szociális
kiadásokra fordított összeg.
Az önkormányzat többféle

200 ezer LED gondoskodik a fényáradatról, amiből 11 ezer a Dugonics téri fényszarvason található. Fotó: Iványi Aurél
módon segít: több mint 460
rászoruló szegedi háztartás
kapott tűzifát, több ezer élelmiszercsomagot oszt ki a
város, a rászoruló családok-

gyobb a baj, annál nagyobb
az összefogás. Ez mutatja a
városunk erejét” – hangsúlyozta a polgármester, aki
megköszönte a szegediek
türelmét, fegyelRemélem, hogy minden szegedi mezettségét és
egészségben, biztonságban és azt, hogy odaörömmel tud készülődni az ün- figyelnek egynepekre. Vigyázzunk magunkra másra.
„Ma lobban
és egymásra az ünnepek alatt
fel
a remény
is! Kívánok mindenkinek boldog adventet és boldog ünnepi lángja. Remélem, hogy minkészülődést!
den
szegedi
Botka László polgármester
egészségben,
nak pedig karácsonyi aján- biztonságban és örömmel
dékcsomagot állít össze az tud készülődni az ünnepekönkormányzat, hogy minden re. Vigyázzunk magunkra
gyermek részesülhessen az és egymásra az ünnepek
ünnep örömében. Emellett alatt is! Kívánok mindenkinyolcszáznál is több szege- nek boldog adventet és boldi gyermek kap meleg ételt dog ünnepi készülődést!”
a karácsonyi szünetben. – zárta ünnepi beszédét
Az önkormányzat mellett a Botka László polgármesszegedi civil szervezetek is ter.
számos akcióval gondoskodSzegeden 100 kilométernak arról, hogy mindenkinek nyi fényfüzér világítja be az
jusson ajándék a karácsonyi ünnepi napokat. A belvárosi
időszakban.
helyszínekkel együtt össze„Szegeden minél na- sen harmincöt helyen gyul-

Online adventi gyertyagyújtás,
elmarad a Széchenyi téri szilveszter
Szeged város önkormányzata úgy döntött,
hogy a szegediek és a Szegedi Karácsonyi Hetekre érkező vendégek biztonsága
érdekében idén online tartja meg a népszerű adventi gyertyagyújtást. Az adventi koszorú négy gyertyáját egymás utáni
sorrendben Botka László polgármester,
Knezevics Viktor, Szeged Pro Urbe díjazottja, Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője és Karikó Katalin, Szeged
város díszpolgára gyújtja meg. Az online
gyertyagyújtásokról készült videófelvételeket az önkormányzat médiafelületein
lehet majd megtekinteni.
A Dóm téri karácsonyi vásárt meg-

rendezik a hatályos kormányrendelet
betartásával. A szervező Szegedi Városkép és Piac ugyanakkor bejelentette: a
látogatók, a közreműködők és a dolgozók
egészségét, valamint biztonságát szem
előtt tartva kikerülnek a karácsonyi hetek programjából a nagyobb tömegeket
vonzó események. A hatályos kormányrendelet értelmében zárt térben, így a
Mesés Kastélyban hatéves kortól kötelező a maszk használata. Kézfertőtlenítő
pontokat is kihelyeztek, melyek használatára minden látogatót kérnek. A fokozódó
járványhelyzet miatt idén elmarad a szilveszteri ünnepség a Széchenyi téren.

ladtak ki az ünnepi fények
városszerte.
Makrai László, a Szegedi
Környezetgazdálkodási
Nkft. ügyvezetője elmondta: idén nem szereztek be
új díszeket, így a tavalyival
megegyező a látványvilág. A
Tisza Lajos körúti fák fényfüzéreit átfűzték, mivel a fák
növekednek, és ezért előbbutóbb elszakadtak volna a
díszek.
– Ahogy tavaly, idén is
körülbelül 200 ezer LED gondoskodik a fényáradatról,
amiből 11 ezer a Dugonics
téri fényszarvason található – mondta Makrai László.
A közkedvelt fényszarvason
2019-ben végeztek el egy
nagyobb felújítást, így most
már fehér és arany színben
váltakozva világítanak a
LED-ek.
– Visszatértek az organikus díszek is, például a Dugonics téri körforgalomba,
a Dóm téri fákra vagy a Szívek fájára az Anna-kútnál –
mondta az ügyvezető.
Az ünnepi díszvilágítás
mindennap a közvilágítással
együtt kapcsol be. A lakossági igényeket is figyelembe
véve az ünnepi fények az új
év első hétvégéjéig biztosítják az ünnepi hangulatot
Szegeden.
Útra keltek a fényvillamosok és a fénytroli is. A
fényvillamosokkal munkanapokon és hétvégéken a 2-es,
3-as, 3F-es, 4-es vonalakon,
az adventi trolibusszal pedig
az 5-ös vonalon a pénteki
és a hétvégi délutánokon
utazhatnak a szegediek és
a Szegedre érkező vendégek. A fényvillamosok és a
fénytroli január 6-áig közlekedik.

két férfi társaságban találkozott. Ismerték egymást,
de inkább távolról, felületesen. A világjárványnak
abban az időszakában jártunk ekkor, amikor korlátozások nélkül élhettünk. A beszélgetés eleinte leginkább akörül folyt, ki hol és hogyan élte meg az elmúlt hónapokat.
Egyikőjük, aki átesett a fertőzésen, bár nem került kórházba, arról beszélt, hogy sok nehézséggel kellett szembenéznie az elmúlt hónapokban. Szétestek a korábban nagyon
is egész és kerek napjai. Ő, aki a dolgosság mintaképe, aki
tökéletesen képes feloldódni és belemerülni munkájába, riadtan tapasztalta, hogy hiába keresi régi énjét, nem találja.
Bizonyos értelemben eltűnt saját maga számára. Itt elhallgatott, mint aki szégyelli az elmondottakat. Arcán zavar tükröződött. Talán többet és személyesebbet árult el magáról,
mint kellett volna. Láthatóan nem szerette, ha ekkora betekintést ad magából.
Ezt követően minden úgy történt az étteremben,
ahogy ilyen összejövetelek alkalmával lenni szokott. Szó
esett munkáról, gyerekekről, fociról, feleségekről, nyaralóvásárlásról, autócseréről. Majd mindenki hazament,
álomra hajtotta fejét, és másnap reggel igyekeztek ott
folytatni a mindennapjaikat, ahol nem is olyan régen abbahagyták.
A társaság egy másik tagjának szöget ütöttek a fejébe
az előző este elhangzottak. Nyugtalan alvásából ébredve
reggel azon gondolkozott az ágyban, hogy mennyire magára
ismert a férfi által elmondottakban. A koronavírus-járvány
első hullámában ő is fertőzött lett. Megjárta a kórházat, bár
a legrosszabbat, az intenzív osztályt megúszta, ám a történtek kitörölhetetlen nyomot hagytak benne. Mély elhatározása volt, hogy az egy hónapos gyógykezelés, az azt követő
karantén hetei után ott folytassa az életét, ahol a napokig
letörhetetlenül magas lázzal járó betegség előtt az félbemaradt.
Ez a vállalkozása és egyben fogadalma naponta omlott
össze. Ahogyan korábban, most is minden reggel elhatározta, hogy mit kell elvégeznie aznap. Ám rendre olyan tétlenség, tehetetlenség, levertség, motiválatlanság tört rá, amit
képtelen volt ledobni magáról. Feladatainak töredékét sem
tudta elvégezni. Korábban is versenyt futott az idővel – most
is, de már másként. Már nem a temérdek elintéznivalót
szerette volna elvégezni, hanem a külvilág számára szerette volna megőrizni azt a látszatot, mintha minden rendben
lenne vele.
Gyengesége, erőtlensége miatt magát korholta. Nem értette, mi történik vele. Sőt még ahhoz is heteknek-hónapoknak kellett eltelnie, hogy belássa: valami alapvető változást
él át, miközben éppen a változás tényének beismerése elől
menekült. Ahogyan kikászálódott az ágyból, arra gondolt,
megkeresi a tegnapi társaságbeli ismerősét, de nem tudta a
telefonszámát. Borotválkozás közben jött a mentőötlet, hogy
a Facebookon rátalál. Ott ír üzenetet.
Rövid levelére már délelőtt válasz érkezett. Néhány üzenetváltás után telefonon beszéltek. Így célravezetőbb volt
arról a tünetegyüttesről szót váltani, amiről sokat olvastak
az elmúlt hónapokban. A poszt-COVID-ról. Az interneten ki
sem lehetett kerülni az erről szóló cikkeket. Mindketten diagnosztizálták magukat, és beazonosították a „betegségüket”.
A telefon túlsó feléről érkező hang az összpontosítás
képességének gyakran visszatérő gondját említette, ami
azért zavaró különösen, mert sok száz oldalas tudományos
munkájának szövegezését kellene lezárnia, de ez csigalassúsággal halad. Mellette eluralkodik rajta a „minden mindegy” érzése, a korábban rá egyáltalán nem jellemző kedvetlenség.
Úgy tudom, egyikük sem ment orvoshoz, de az, hogy erről
egymással beszélgetnek, talán felér a terápiával…
Bod Péter
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Béketelepről szállították Karácsonyi vásár a Dóm téren,
a Klauzál térre
gasztroséta a belvárosban
a város karácsonyfáját
lap Nádler Mónikától, mert
személyes viszonyba került
a fákkal. Valamennyit külön
névvel illette, amik között
megtalálható volt az „Öreg
hölgy” és a „Bölcs fenyőfa”.
A most kivágott és a város karácsonyfájának rangjára lépő fát már tavaly felajánlotta Nádler Mónika az
önkormányzatnak, ám mivel

A 14 méter magas
ezüstfenyőt rendőri
felvezetéssel szállították el tréleren
a szakemberek Béketelepről a Klauzál
térre.

Szeged város feldíszített karácsonyfája a Klauzál téren.
Fotó: Szabó Luca
Teljes pompájában áll a
Klauzál téren a város karácsonyfája. A 14 méter
magas ezüstfenyőt Nádler
Mónika családja ajánlotta
fel a városnak a béketelepi
Nagyszombati utcából.

K

özismert a gyakorlat,
hogy a szegediek felajánlhatják a kertjükben és tulajdonukban álló,
kellően magas és szép fenyőfájukat a város karácsonyfájának. A felajánlott fákat szabályosan zsűrizik, így döntik
el, melyiket választják.
– Bár teljes biztonsággal
nem tudható, de valószínű,
hogy a most kivágott ezüstfenyőt 1974-ben ültethették
el – mondta a szeged.hu
érdeklődésére a felajánló,
Nádler Mónika. Az ingatlan
ekkor épült, és vélhetően a
fa is ekkor került a ház elé.
Nádler Mónika 2007-ben
költözött a Nagyszombati
utcába, és mint mondta,
amikor első alkalommal
megnézte a házat, azonnal
beleszeretett, amiben nagy
szerepe volt a fenyőfának is,
ami már akkor is hatalmas
volt.
A teljes történethez hozzátartozik, hogy a most kivágott fán kívül további hét állt

a kertben, de a 2019-ben a
városra lecsapó szélvihar kidöntötte a hét egymás mellé
ültetett fenyő egyikét, ami
ráborult a mellette állóra.
A tulajdonos ekkor döntötte el, hogy a nagyobb bajt
megelőzendő, kivágják a fákat. Ez érzelmi okokból sem
volt egyszerű – tudta meg a

ez novemberben történt, és
akkorra már lezajlott a fák
zsűrizése, ezt nem tudták figyelembe venni. Idén mielőtt
jelentkezett volna, megkeresték a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-től, hogy
áll-e még a tavalyi felajánlása. Állt.
A 14 méter magas ezüstfenyőt rendőri felvezetéssel szállították el tréleren a
szakemberek Béketelepről
a Klauzál térre, ahol közel
másfél méter mélyen sül�lyesztették be egy erre a
célra kialakított csőbe, ami
körül hat tonna beton gondoskodik arról, hogy a legnagyobb szélviharral szemben
is ellenálló legyen a fa.

Nádler Mónika családja ajánlotta fel a városnak a mögötte álló 14 méteres ezüstfenyőt. Fotó: Iványi Aurél

Forralt bor és kürtőskalács illata lengi be a belvárost, forog az óriáskerék
a Széchenyi téren, várja a
szelfizőket a fényszarvas a
Dugonics téren.

– Minden verzió jobb, mint
a védettségi igazolványhoz
kötött, kerítés mögötti adventi készülődés, ezért ezt
szem előtt tartva terveztük
meg a december 24-éig tartó Szegedi Karácsonyi Hetek
programsorozatát – mondta
Rácz Attila. A Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a megfelelő
óvintézkedések mellett várják az érdeklődőket a Dóm
téri karácsonyi vásárba, ahol
a Mesés Kastélyban mindennap ingyenes programokat rendeznek.

Kellemes gasztrosétát lehet tenni a belvárosban. Fotó:
Iványi Aurél
A Dóm téren kézművesek, kereskedők és vendéglátósok várják a látogatókat
karácsonyi
portékáikkal,
forralt borral és kürtőskaláccsal. – A Dóm tér–Dugonics tér–Klauzál tér–Széchenyi tér útvonalon kellemes
gasztrosétát lehet tenni,

hiszen a felsorolt helyeken
különféle ínycsiklandó ételek és forró italok várják az
érdeklődőket – mondta Rácz
Attila. Séta közben találkozhatnak a fényszarvassal, a
Mikulással, és megnézhetik
a város 14 méter magas karácsonyfáját is.

A Dóm téren kézművesek, kereskedők és vendéglátósok várják a látogatókat. Fotó: Szabó Luca
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Újra járható a Rózsa utca

A Rózsa utca köti össze Tarjánt az Északi városrésszel,
és az egyik legforgalmasabb útszakasz a városban. Fotó:
Szabó Luca
Befejeződtek a munkálatok
a Rózsa utcában, így újra
használhatják az útszakaszt az autósok és a tömegközlekedési járművek.
„Elkészült a vízvezeték rekonstrukciója, egyben új
burkolatot kapott az úttest
a Rózsa utcában. A komoly
forgalmat lebonyolító utcában megindult az autós és
a tömegközlekedés. Apróbb
munkálatok vannak már
csak hátra az egyes becsatlakozó utcáknál, valamint a
járdaszakaszon és teljesen

befejeződnek a munkálatok”
– adta hírül a közösségi oldalán Szabó Sándor, Szeged
országgyűlési képviselője.
Az
ivóvíz-gerinchálózat
felújítását még júliusban
kezdte el a kivitelező a Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából. Tóth Károly, a körzet
önkormányzati képviselője
a beruházás indulásakor elmondta: a jó minőségű ivóvíz
biztosítása az önkormányzat
egyik legfontosabb feladata,
és ezt szolgálja a fejlesztés,
amihez 250 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat.

Mikroműanyag a Tiszában

A

szegedi egyetem harmadik éve folyó kutatásai szerint
növekszik a mikroműanyag mennyisége a Tiszában.
Ezek 0,05 és 5 milliméter közötti darabkák, amelyek
részben kozmetikai szerekből származnak, de leginkább nagyobb darabok lemorzsolódásával jönnek létre. Mosáskor a
műszálas ruhákból például 70 ezer apró szemcse is bekerülhet a szennyvízbe, majd onnan a folyóba. Ezután 500–1000
évig nem bomlanak le. A Felső-Tisza jobban érintett, mert ott
a települések egy részén nem megoldott a szennyvíztisztítás,
vagy csak nemrég készült el a tisztító.
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Óránként közlekedik a vasútvillamos
Szeged és Vásárhely között
Szeged, Algyő és Hódmezővásárhely egyaránt örül
a vasútvillamosnak. Erről
Botka László, Molnár Áron
és Márki-Zay Péter beszélt
hétfőn a közös, Széchenyi
téri sajtótájékoztatójukon,
ahová vasútvillamossal érkezett Algyő és Hódmezővásárhely polgármestere.
– Szeged örül minden közlekedési beruházásnak, különösen, ha az környezetbarát
– mondta Botka László a közös sajtótájékoztatón. Szeged polgármestere hozzátette: annak ellenére örülnek,
hogy eredetileg 2015 volt az
átadás dátuma, és 2021 végére nyolcszor drágult a beruházás. Botka szerint ebből a pénzből két-három Tisza-hídra is futotta volna, és
úgy vélte, ha megkérdezték
volna a szegedieket, bizonyára a híd mellett voksoltak
volna. Reményét fejezte ki,
hogy végre a híd építése is
megkezdődik majd. Hangsúlyozta: Szeged a jövőben is
együttműködik minden térségi közlekedési beruházásban, egyben megköszönte
Lázár János kormánybiztosnak, hogy eljött ez a nap, s a
szegediek biztos, hogy örömmel veszik birtokba ezt a beruházást.
– Mi is örülünk a beruházásnak, szépen felújították a
vasútállomás környezetét –
mondta Algyő polgármeste-

Molnár Áron algyői, Botka László szegedi és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a Széchenyi téri megállóban. Mögöttük a tram-train. Fotó: Iványi Aurél
re. Molnár Áron ugyanakkor
hozzátette: már korábban
is kérvényezték, s lobbizni
fognak a jövőben azért, hogy
az ipari parknál is legyen egy
megállóhely, ahol több mint
ötven cég 4-500 munkavállalója dolgozik, sokan járnak
ki ide Szegedről is.
Márki-Zay Péter vásárhelyi polgármester, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje is dicsérte
a vasútvillamost, de azért
oda is szúrt Lázár Jánosnak.
Hangsúlyozta: a kormánybiztos nem mondott igazat,
amikor azt állította, hogy ő
és Botka László akadályozták volna a beruházást. –
2017-ben Lázár akarta leál-

lítani a projektet, amikor a
költségek még feleannyinál
tartottak, mint jelen pillanatban a felügyelete alatt, de ő
már azt is korrupciógyanúsnak és felháborítónak tartotta – mondta Márki-Zay,
aki szerint Lázár 80 milliárd
forintos bekerülési költségről beszél, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő és a MÁV
egyes munkatársai viszont
már 100-150 milliárd forintot emlegetnek.
Botka László kérdésre
válaszolva megerősítette, továbbra sem találja az asztalán azt a szerződéstervezetet, amit a MÁV-val kellene
kötnie Szegednek. – A MÁV
pályahasználati díjat fizet

Szegednek a vasútvillamos
közlekedése után, illetve arról kellene megállapodnunk,
hogy a szegedi helyi bérletek
és jegyek Szegeden érvényesek legyenek. Semmiféle
szerződéstervezetünk nincs
– mondta a szegedi polgármester.
A megtérülés kapcsán
Márki-Zay Péter azt jegyezte
meg, hogy ez a beruházás
soha nem térül meg. Botka
szerint valószínűleg óriási
veszteséggel fog működni
a tram-train, akkor pedig
abban nem ártana megállapodni, hogy az érintett önkormányzatok és az üzemeltető
MÁV milyen arányban viselik
majd ezt a veszteséget.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

közzéteszi
a Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának (az útcsatlakozásokra, a közterület fölé benyúló építményrészekre és a közművek védőtávolságára vonatkozó)
módosítása tervezetét,
valamint LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

közzéteszi
a Szeged, Csongrádi sgt. folytatása – vasútvonal – körtöltés által határolt tervezési
terület településrendezési eszköze módosítására vonatkozó tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.
14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.
törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült
tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu
e-mail-címre megküldve,
legkésőbb 2021. december 27-ig.

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.
14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.
törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült
tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus
úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu
e-mail-címre megküldve,
legkésőbb 2021. december 27-ig.

A közzététel ideje:
2021. december 13-tól 2021. december 27-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

A közzététel ideje:
2021. december 13-tól 2021. december 27-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).
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A gyerekek olyanok, mint egy szeretetgolyó,
feltöltik az embert
A három szegedi férfi óvodapedagógus közül az egyik Aradi József
Ez az a szakma, ahol nem pénzben mérhető értéket teremtünk, hanem itt azonnal áramlik felénk a gyerekek hálája,
az pedig felbecsülhetetlen. Ez a munkánk legfőbb vonzereje – mondta Aradi József, aki a három férfi óvodapedagógus egyike a városi ovikban. 27 éve kezdett dolgozni
Szegeden.
– Nagyon tetszik a maszkja.
Mindig viseli?
– (Nevet.) Minyonos, direkt csináltattam, egy óvodában milyen legyen? Azért,
mert a gyerekek imádják a
Minyonokat, nekem a vezetői irodában a tolltartóm
is ilyen, én is szeretem ezeket a kis figurákat. Jó beszélgetésindító téma a nap
elején, ha képben vagyok,
és azokat a meséket én is
megnézem, amiket ők. A
gyerekek között egyébként
nem vagyok maszkban, nem
félek, megkaptam a három
oltást. Szigorú szabályaink
vannak az óvodában, mert
mi sokkal közelebb kerülünk
a gyerekekhez, mint akár az
iskolában. Sokszor megöleljük őket, simogatunk, ha vigasztalni kell, kiscsoportban
orrot fújunk, popsit törlünk,
maszkban nem lehet ezt
egész nap.
– Fehér köpenyt nem
hord?
– Amikor Újszegeden
kezdtem 1994-ben, akkor

kem van egy ilyen, csak úgy
mondom: játszós ruhám,
amit összekencézhetek, ha
a gyerekekkel foglalkozom.
– Ki vette rá, hogy erre
az elnőiesedett pályára lépjen?
– Eredetileg pedagógus
akartam lenni, ennek ellenére vegyipari gépésztechnikusnak tanultam először.
Pakson, ahonnan származom, meglátogattam a régi
óvó nénimet, beszélgettünk,
bekapcsolódtam egy foglalkozásba, és megtetszett ez
a korosztály, visszamentem
legközelebb is.
– Mi vonzotta?
– Az, ahogyan az óvodapedagógusok foglalkoztak a
gyerekekkel, és ahogyan az
a szeretettömeg körülvett.
Ez tudatosította bennem,
hogy ez az életcélom. Így jött
a főiskola. Újszegeden kezdtem a Bérkert oviban, az
ottani vezető szavazott nekem először bizalmat ezen
a pályán. Rajtam kívül talán
ha egy óvó bácsi volt akko-

– Minyonos a maszkom. Egy óvodában milyen legyen? – nevetett Aradi József, Joci óvó bácsi. Fotók: Szabó Luca
– Hogyhogy mégis Szegeden állt munkába?
– Azt is egy hölgy miatt.
Megszerettem a várost, és
amikor már nem udvaroltam
neki, akkor is maradtam.
– A Bérkert utca után
mindjárt az Északi városrészbe váltott?
– Igen, 2001-ben jött a
Gedói óvoda, idén január-

– Vegyipari technikusnak tanultam, de visszalátogattam a régi óvó nénimhez, és megtetszett ez a korosztály – mondta Aradi József.
még kötelező volt a fehér
köpeny, kaptam is egy mellbevarrásosat, amilyet akkoriban a kolléganők hordtak,
de mondtam, hogy szó se
lehet róla. Most pedig már
nincs is ilyen hivatalos előírás, úgyhogy a munkatársnők se igen veszik fel. Ne-

riban Szegeden. Az egész
főiskolán is csak hárman
végeztünk fiúk, ideális helyzet annyi lány társaságában.
Mindössze én maradtam a
pályán a pesti főiskola esti
tagozata után, a másik rendőrnyomozó, a harmadik mozigépész lett végül.

ban múlt kereken húsz éve.
2015 óta vezetem is.
– Kiváltságosok a gyerekek vagy családok, akik
ide, Önhöz járhatnak?
– (Nevet.) Ezt tőlük kellene megkérdezni. Az biztos,
hogy amíg volt csoportom,
előfordult, hogy elvált anyu-

kák a férfiminta miatt kérték
hozzám a kisfiukat. Ez ma
már nem ennyire sarkalatos
kérdés. Amikor kezdtem,
sokkal kevesebb férfi mozgott ilyen pályán.
– Most olyan sokan lennének?
– Nem az óvodákra gondolok, hanem arra, hogy a
nemi irányultságok elmosódnak, hiszen troli- és villamosvezetőknél meg nőt
nem lehetett látni. Nem an�nyira meglepő, mint harminc
éve.
– Aki az óvodában dolgozik, legyen férfi vagy nő,
mi tartja a pályán?
– Legfőképpen szerintem a gyerekszeretet. A
velük való foglalkozás, a
gyerekek olyanok, mint egy
szeretetgolyó, azt szoktam
mondani, feltöltik az embert.
Ez az elsődleges. A másik a
szakma szeretete. Azt nem
lehet mondani, hogy a fizetés. Csak a bérrel nem lehet
megnyerni egy pályakezdő
fiatalt.
– Akkor „marad” a szeretet, mint meggyőző érv?
– Igen, ez az a szakma,
ahol nem pénzben mérhető
értéket teremtünk, hanem
itt azonnal áramlik felénk
a gyerekek hálája, az pedig felbecsülhetetlen. Ez a
munkánk legfőbb vonzereje.
Azért fogalmazom így, mert
érettségi környékén sokféle

keresett állás forog a fiatalok fejében, ahol nagy pénzek mozognak, hát a miénk
nem olyan.
– És Önnek van-e gyereke?
– Nincs még, de idővel
szeretnék majd.
– A Gedói ovit éppen felújítják, a tervek szerint jövő
nyáron költözhetnek vissza.
Addig öt másik intézmény
fogadja a gyerekeket. Önnel a Rókusi körúti bölcsőde melletti épületben beszélgetünk. Milyenek most
a mindennapjaik?
– A nyolcvanas évek
elején adták át a gedói panelovit, amikor a lakótelep
megépült. Megérett már a
felújításra; például az ablakokat és a fűtést nem ilyen
sok évtizedre találták ki, a
villanyhálózata nem bírta el
a sokféle új gépet, eszközt,
amit használni szerettünk
volna. Kétszáz férőhelyes
nagy óvoda vagyunk, harminc kollégával, Szeged
egyik legnagyobb óvodája.
Koordinációs feladat, hogy
sokfelé vagyunk, online és
telefonon. Itt a Rókusi körúton két csoport fér el, a
többieket is hetente végiglátogatom
tömegközlekedéssel, hogy meggyőződjek,
ezt az átmeneti helyzetet
is belakjuk lassan. Apróbb
problémák adódnak persze,
de mindent megoldunk. Az

újszegedi Temesvári körútra például a gyerekeket
reggelente és délutánonként is buszoztatjuk a szülői
igényeknek megfelelően az
önkormányzat segítségével.
Érdekes, hogy a gyerekek
sokkal gyorsabban megszokják, alkalmazkodnak az új
helyzethez, mi, felnőttek inkább vagyunk a megszokás
rabjai, ők ezt kalandnak fogják fel. Felajánlottuk a szülőknek is, hogy a testvérek
maradjanak együtt, de kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, inkább az óvó néni és a
csoporttársak után mennek
a gyerekekkel. A „szüleink”
felajánlották a segítségüket
a költözéskor is. Csak megköszönni tudom nekik.
– Látta, milyen most a
Gedói óvoda?
– Hetente megyek koordinációra, így szétverve még
nem láttam, mint most. Szinte hihetetlen, hogy azokból a
betoncsonkokból jövő nyárra újból óvoda lesz. Szerencsére az óvodaigazgatóság,
az önkormányzat és a kivitelező is a sokadik felújítást
csinálja végig, hiszen mi vagyunk a tizenkettedik három
év alatt. A tapasztalataik
alapján sok mindent javasolnak, rugalmasan állnak
hozzá a korszerűsítéshez. Ez
nekünk óriási segítség.
Dombai Tünde
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Képesek egyet, maradandót alkotni
Vadász Sándor és lánya, Vadász Anna közös kiállítása

V

adász Sándor 1989-ben biológia– SZTE Fogorvostudományi Karán 2018-ban
kémia szakos tanárként diplomázott summa cum laude szerezte diplomáját. –
Szegeden. Jelenleg fotográfiát ok- Édesapámnak köszönhetően már gyerekkotat Budapesten, és klasszikus nagyformá- romban megkedveltem a természetfotózást.
tumú kamerákat készít egyéni megrendelé- A családi kis géppel a virágoskertben készísek alapján. – Abban a szerencsében van tettem első felvételeimet. Idővel a felszererészem, hogy lányom, Anna kiskorától érdek- lésem folyamatosan finomodott, és egyre
lődik a fotózás iránt, így natöbb kihívás megoldására
gyon sok élményt osztha- A kiállítás megtekinthe- vált alkalmassá. 2010-ben
tok meg vele ma is. Szá- tő az egyetem Dugonics és 2011-ben elnyertem
momra az analóg techni- téri rektori épületében a MOL Új Európa Alapítka jelenti az igazi, kézzel december 31-éig, hét- vány
tehetséggondozó
fogható fotográfiát. Bízom köznapokon 8 és 20 óra pályázatának támogatábenne, hogy egyre többen között.
sát, amelyből az első samegismerik ezt a lehetőséját fényképezőgépemet és
get, a korábban már filmet használó fotográ- objektívet tudtam vásárolni. Úgy gondolom,
fusok pedig nem felejtik el a benne rejlő ins- a természettől nagyon sokat lehet tanulni,
piráló erejű varázslatot. A fénykép készítésé- ha kellően nyitottak és jó megfigyelők vanek a mai szemmel nézve kissé nehézkes gyunk. Szeretném, ha felvételeim másokat
módja ez. Valójában nem az számít, hogy is természeti értékeink jobb megismerésére,
a fényképezőgépünk hány képet képes ké- megóvására serkentenének – fogalmazott
szíteni egyetlen másodperc alatt, hanem az, Vadász Anna.
hogy képesek vagyunk-e egyet, maradandót
A kiállítás megtekinthető az egyetem Dualkotni – vallja Vadász Sándor.
gonics téri rektori épületében december 31Vadász Anna 1994-ben született, az éig, hétköznapokon 8 és 20 óra között.

Absztrakt táj. Színes fotók: Vadász Anna

A tavasz határán.

Szívesen.

Jégbe zárva.

Csónak. Fekete-fehér fotók: Vadász Sándor

Infra.

Kamillavirágzás.

Medvehagyma.
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Most kapcsolták össze
Moholy-Nagy Lászlót Szegeddel
Mi is hibásak voltunk, hogy
Moholy-Nagy kapcsán Szegedet nem emlegették –
ismerte el önkritikusan a
képzőművészről írt új kötete kapcsán Szabó Tamás
restaurátorművész, muzeológus, de mostantól ez
alapjaiban megváltozhat.

N

agy mű, szegedi
könyv – ezekkel a
szavakkal méltatta
Szabó Tamás Képek és hátterek, Moholy-Nagy László a
Nagyalföldön 1895–1919
című albumát a bemutatón
a beszélgetőtárs, a kötet lektora, Apró Ferenc helytörténész.
Érdekes egybeesés, hogy
a kötetbemutatót napra pontosan a művész halálának
75. évfordulóján, november 24-én tartották. Kissé
elfogultan elhangzott, hogy
Moholy-Nagy László volt a
XX. század legnagyobb hatású magyar képzőművésze.
Szabó Tamás a Moholy-Nagy
szegedi életét és munkásságát feldolgozó kutatásról
elmondta, a képzőművészről szóló korábbi cikkek évtizedekig meg sem említik
az itteni éveit. A fordulópontot a 2007-es év jelentette, amikor a szegedi Móra-múzeum képzőművészeti
gyűjteményének megbízott
vezetőjeként Szabó Tamás
javasolta, hogy rendezzenek
Moholy-Nagy-kiállítást Szegeden. Onnantól meglódult
a kutatás is, amely számtalan tényt tisztázott. Például
az eddig pestinek gondolt
Moholy-Nagy-fotóról is kiderítette, hogy Szegeden készült.

A későbbi ipar- és
képzőművész, a weimari Bauhaus tanára, Moholy-Nagy
ifjúkorában
kétszer töltött hosszabb
időszakot Szegeden. 1905

Tahiti Madonna, ahogyan Móra Ferenc elnevezte
a Fischhof Ágota-portrét. Fotó a Moholy-Nagy család gyűjteményéből

Móra Ferenc és Fischhof Ágota 1919-ben a Közművelődési palotában, azaz a mai Móra-múzeum épületében. Fotó: a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből
és 1913 között a Szegedi
Állami Főgimnázium diákja
volt (a mai Radnóti-gimnázium helyén álló épületben).
Nem sokkal később 1918ban és 1919-ben töltött
hosszabb időt a városban.
Szeged azért is fontos Moholy-Nagy pályáján, mert itt
festett portrét a varázslatos
szépségű és kivételesen

művelt Fischhof Ágotáról,
aki az ország első szakképzett könyvtárosa volt, Móra
Ferenc egyik munkatársa. A
fiatal hölgyet 1919-ben ismerte meg.

A város akkori legszebb
lányának egyáltalán nem tetszett az Ági című kép, amelyet éppen Móra keresztelt
át Tahiti Madonnának. Jel-

losan Ági címet viselő portrét
is. Az akkori vezetés túlárazottnak tartotta az ezer forintos (több havi fizetés értékű)
képet, ennek ellenére anyagi
segítséget kértek a minisz-

tériumtól, amely nem járult
hozzá a vásárláshoz. A kép
jelenlegi áráról a könyvbemutatón elhangzott, nagyon
nehéz megbecsülni, hiszen
ilyen értékekhez manapság már csak árveréseken
lehet hozzájutni több millió
dollárért, ha egyáltalán. A
közgyűjteményeknek vajmi
kevés esélyük van, ezért
kell(ene) a maguk idejében
vásárolni a jelentősnek ítélt
alkotóktól.

A város akkori legszebb
lányának
egyáltalán nem tetszett az Ági című
kép, amelyet éppen Móra keresztelt át Tahiti Madonnának.
lemző, hogy Fischhof Ágota
évtizedekig az olajfestményt
az egyik szekrénye mögött
tárolta, látni sem akarta.
Majd amikor az alkotó neves
és elismert képzőművész
lett, vette elő az asszony a
portrét. A képet máig a család őrzi, de mert a hajdan
tehetős polgárcsalád az ötvenes években nélkülözni
kényszerült, több ízben felajánlotta a szegedi múzeumnak többek között a hivata-

Szabó Tamás, a hiánypótló kötet szerzője. Fotó: Szabó
Luca

A kérdéses kép MoholyNagy Lászlóról 1919-ben
Szegeden. Fotó a Foundation Moholy-Nagy engedélyével
Bárkányi Ildikó, a Móra-múzeum igazgatóhelyettese, a Múzeumi Tudományokért Alapítvány elnöke az
impozáns albumról elmondta, kiadója az alapítvány
volt, a kiadásának főtámogatója az Egyesült Államokban működő Foundation
Moholy-Nagy, vagyis ebben
az esetben is egy alapítványról van szó. A most megjelent kötet utat nyithat ahhoz,
hogy Szeged a képzőművészet világtérképére úgy
illessze fel magát, ahogyan
eddig ott nem szerepelt. A
Képek és hátterek című album a Móra-múzeumban
kapható.

Postabontás
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Egy kép, két mondat

Postabontás

Ez történt nemrég

K

épzeljék el, amint a
boltból hazafelé a
járdán, a gyalogosok
számára kijelölt sávban ballagok, és égnek lelkemben
reménykedő kis rőzse-dalok
arról, hogy nemsokára otthon vagyok. Ekkor, hála a
füleimnek, meghallom a hátam mögött egy kerékpár kerekeinek surrogását. A biztos, ami biztos, meg az okos
enged elvét alkalmazva lassítok az amúgy sem túl gyors
iramon, és hangyányit félre
is húzódom. Amikor a kerékpáros végre elhúz mellettem,
a Teremtőnek hálát rebegve felsóhajtok, és bajszom
alatt somolyogva megyek
tovább, mert pavlovi ref-

lexként eszembe villan Karinthy Ferenc majdnem ide
illő kis írása, a Bevezetés az
erkölcstanba című. Diákkorában a szerző Lellén nyaralt
(vö. Ez történt Lellén), és egy
este kerékpáron hajtott hazafelé a keskeny parti úton,
amikor egy főhadnagy jött
vele szembe fehér extrában,
részegen. – Fene egye meg
– mondta a főhadnagy –, ez
már a huszadik biciklista! –
és fellökte őt. Nekem persze
eszembe nem jutna, hogy
bárkit is fellökjek, elvégre
nem vagyok főhadnagy, meg
egyébként is, én most egy turul biciklistáról regéltem, aki
hátúrul jött felém.
Méhes János

Bár tudnám, hova...

V

ajon miért gondolják oly sokan azt, hogy akik a mennybe kerülnek, azok majd ott folytathatják, ahol abbahagyták a földi pályafutásukat, esetleg jobb körülmények közt? Például Karinthy, Kellér és a többiek a mennyei
kávéházakban csücsülnek, a színművészek meg a mennyet
jelentő deszkákon ágálnak, és a többi. Na jó, de én például
hol folytathatnám? A mennyei Kábelgyárban, a Vágóhídon,
az Égsziben, a Konzervgyárban, a Jutagyárban, az Élikernél,
a Kisszínházban, a Tejiparnál, a Démásznál, vagy az Ortutayban? Mit tudnék, és mi értelme lenne bármit is csinálni az
előbb felsorolt bármelyik mennyei munkahelyemen? Viszont
okleveles kis és nagy teljesítményű kazánfűtő is vagyok ám!
Úgy vélem, hogy a pokolban nagyobb szükség lenne rám, ott
sokkal jobban tudnám hasznosítani a földi életben megszerzett szakismeretemet minden pokolra való megelégedettségére. A valahol majd csak találkozunk reményében, a viszontlátásra!
M. J.

Egy kép, két mondat

Miben megy előre Magyarország? 5 milliárd forint értékű PCR-tesztet semmisítenek meg 200 millió forintért, mindeközben a jobb oldali plakát pedig arra buzdítja a honpolgárokat, vegyék-vigyék a tesztet: csak 13 999 forint. Fotó: Tóth Judit

A csodákra minden kisgyereknek szüksége van
„2018 karácsonya előtt pár nappal,
hullott a hó. Mikor beléptünk a házba,
félhomály fogadott. Kis idő elteltével a
télikabátban is feltűnő volt a hideg. A
konyhában beszélgetve döbbentünk rá,
hogy nincs fűtés. Egy flakon víz volt az
asztalon, a víz belefagyva. (…) Így éltek
ők ketten. Ez volt az otthonuk” – írta a
Gyermekétkeztetési Alapítvány elnöke,
a hozzám érkező levelében.
Értük, és sok-sok hasonló bajban
lévő családért, különösen a jót nélkülöző gyermekekért ragadtam tollat, mert
tudom, hogy nem mindenhol fenékig
tejföl az élet! Nem, mert akarva-akaratlanul sokan, sőt többen is, mint elképzelni tudnánk, bizony elszúrják a saját,
ezáltal a család és a gyerekek életét is.
Ilyenkor, közeledve az év végéhez a
lehetőségein belül mindenki igyekszik
egy kis fényt csempészni a hétköznapok sokaságába, különlegessé szeretné tenni a szentestét. És ha módunk-

Jó napot, tanár úr!
(Találkozásunk Kamarás Györggyel)

A

Izzik a galagonya. Meglátta és elküldte olvasónk, Benda
Beatrix.

Tisztelt Olvasóink!

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

ban állna belesni az ünneplő családok
háza ablakán, annyiféle szokás és legalább annyiféle anyagi lehetőség volna
látható, hogy alig hinnénk a szemünknek.
Mint ahogy beleshettünk több tízezer olyan család ablakán, ahol nyoma
sincs, avagy alig van látszata a dísznek
és a ragyogásnak, az ajándékok közötti
dúskálásnak. Ezért nem sajnálok év végeken (közben több helyre is) néhány
ezer forint erejéig támogatást adni,
hogy szerényen magam is segíthessem
a rászorultakat. Mert hiszen anno, hetven évvel ezelőtt volt részem szűkölködésben, de azért, ha szegényesen
is, napok múltával is boldogsággal teli
ünnepeltünk a szent ünnepen. Ilyenkor
leginkább édesapám hiányzott, aki a
II. világháború hősi halottja lett 1945.
február 2-án.
Édesanyám egyedül maradt három
kiskorú gyerekkel, sok-sok nélkülözés

lányommal
mentünk az utcán, amikor szembejött velünk
mindkettőnk kedves ismerőse. Mivel nem ismert fel minket, ráköszöntünk:
– Jó napot, kedves tanár
úr!
A tanár úr lelassított és
szemüvege mögül kérdően
ránk tekintett.
– Tanár úr! Valamikor
ugyanabba a lapba írogattunk – mondtam neki.
– Kedves tanár úr! Engem meg a Ságvári-gimnáziumban tanított – fűzte hozzá
a lányom, majd így folytatta:
– Nagyon szerettük az óráit,
mert élményszerűek voltak.
Sokat mesélt nekünk úti élményeiről.
– Igen, a földrajzórát le-

hetett színesíteni – válaszolta, de nem voltunk benne
biztosak, hogy megismert
minket.
A lányom felelevenített
ott helyben egy régi történetet.
– A tanár úr mesélte,
hogy amikor a Szovjetunióban volt, és egy üzletben
masszírozógépet kért az eladónőtől, ügyelt arra, hogy
a nőnemű melléknevet
egyeztesse a főnévvel, tehát: maszírnaja masína. Az
eladó megértette, és tanár
úr megkapta a masszírozó
masinát.
– Igen, ez így volt –
mondta mosolyogva a tanár
úr, és közelebb lépett hozzánk. –Régen még oroszt is
tanítottam, pedig írni sem

mellett! De mindhárman felnőttünk,
tanultunk és keményen – most már
mondhatom – dolgoztunk (jómagam
50 évet, ebből 12 évet már nyugdíjasként). Tanulásunknak és munkánknak
meglett az eredménye. Én munka mellett szereztem közgazdász diplomát és
az idő folyamán még másik két szakmát is. Életem kisebb részében (most
80 éves vagyok) megszenvedtem a
szegények kenyerét. De már azt az
időt elfelejtettem, ma már jól élünk.
Ezért azt mondom, megérte tanulni
és tisztességesen végigdolgozni az
életem.
Segítsen a rászorultaknak, aki tud!
„Mert így kapcsolódnak össze a szívek,
így történnek csodák, így lesz igazi értelme életünknek”, ahogy Kromek Henriett elnök a levélben is írta.
Kellemes ünnepeket, boldog új esztendőt kívánok!
Kutnyik Pál

tudtam oroszul – tette hozzá
humorosan, ami után felelevenített néhány, a tanítása
alatti kedves történetet az
életéből. Ugyanolyan lelkesen és derűsen beszélt, mint
ahogy a földrajzóráit is tartotta.
Amikor elbúcsúztunk, a
lányom még megemlítette,
hogy a tanár úr nagyon szigorú volt, de szerették a tanítványai.
A tanár urat a lányom elmondásai alapján ismertem
meg, majd mint „írótársak”
ugyanabba a lapba írtunk
Szegeden. Ő kritikusan írt.
Írásaiban rákérdezett a társadalmi ellentmondásokra,
feltárt egyes problémákat,
amelyekre magyarázatokat
várt.
Amikor időnként összefutottunk az utcán, megbeszéltük egy-egy olvasói levelét –
néha eltérő szemszögből, de

végül mindig megegyezéssel
váltunk el.
Aztán, amikor már nem
jelentették meg az írásait –
visszavonult.
Nagyon sajnálom, hogy
nem olvashatok tőle több
szöveget, amelyek többsége
fiatalabb kori élményeihez
kapcsolódott, de hű leírást
adott a kor viszonyairól is,
és minden írásában ott volt
a humor. Társadalmi kérdésekben sokszor más volt a
véleményem, de mindig gondolkodásra késztetett. Az
igazság keresésében csak
úgy juthatunk előre, ha meghallgatjuk a másikat, a másik érveit is – és elutasítás
helyett megfontoljuk.
Kedves Kamarás György
tanár úr! Mint írótársnak és
mint kiváló tanárnak sok
szeretettel kívánunk további
jó egészséget!
Dr. Berecz Árpádné
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Sport
Sportmix

LEMARAD A NŐI VÁLTÓ.
A magyar női váltót szabálytalanság miatt kizárták a negyeddöntős futamban a rövidpályás gyorskorcsolyázók
olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának negyedik,
dordrechti állomásán, így
eldőlt, hogy biztosan lemarad
a pekingi téli olimpiáról. A két
szegedivel, Jászapáti Petrával
és Kónya Zsófiával felálló magyarok sorozatban három ötkarikás játékokon vettek részt
ebben a számban, ráadásul
mindig pontszerző helyen,
azaz a legjobb hatban végeztek. A jövő évi, pekingi ötkarikás játékokra 1500 méteren
36 férfi és női versenyző jut ki,
500-on és 1000 méteren 3232, a váltókban pedig nyolcnyolc. Újdonság lesz, hogy
az eddig csak vk-viadalokon
szereplő, a magyaroknak két
aranyérmet hozó vegyes váltó
is bemutatkozik az olimpián.
EZÜST ÉS BRONZ AZ OBRÓL. Mindkét tokiói olimpikon megnyerte súlycsoportját a zalaegerszegi cselgáncs
országos bajnokságon. A 69.
férfi és 38. női ob-t csaknem
két év szünet után bonyolították le: tavaly február elején került sor Kecskeméten
az előzőre, mielőtt a koronavírus-járvány hónapokra megbénította a sportéletet. A tokiói olimpikonok közül ketten
voltak jelen: Pupp Réka (52
kg) és Özbas Szofi (63 kg) is
aranyérmet szerzett. A Szegedi Judo SE-ből ketten állhattak dobogóra: a férfi 81 kilóban Tóth Botond harmadik
lett, míg a nők 57 kilós súlycsoportjában Kopasz Fanni
ezüstérmet szerzett.
FÓKUSZBAN PÁRIZS. A kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya szerint a jövő évi
világbajnokságot tesztnek kell
tekinteni, a 2023-as vb-re pedig úgy kell érkezni, hogy mindent felmértek, és megvan az
a csapat, amellyel megszerezhetik a maximális kvótát
a 2024-es párizsi olimpiára.
Hüttner Csaba hangsúlyozta:
az, hogy a tokiói játékok halasztásával egy évet „vesztettek” az előkészületekből, hatalmas feladatot jelent. Arról
is beszélt, hogy az alapemberek mellé fokozatosan be kell
építeni a fiatalokat. Az utánpótlás erejének felmérésére jövő szeptemberben, hazai
környezetben is lesz lehetőség, mert Szegeden rendezik
az ifjúsági U23-as világbajnokságot.
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„Most már komolyan kell vennem magam”
Mesteredző lett Hüvös Viktor, az MVM Szeged VE kajaktrénere

D

Óriási megtiszteltetés érte
az MVM Szeged VE edzőjét,
Hüvös Viktort, aki a Testnevelési Egyetemen átvehette
a Magyar Edzők Társasága
által odaítélt mesteredzői
címet. A szegedi Nádas
Bence, Kuli István, Birkás
Balázs és a tokiói aranyérmes Tótka Sándor edzője
nagyon büszke arra, hogy
kiérdemelte az elismerést.
Ezzel kapcsolatban klubja
honlapjának adott interjút
– ebből idézünk.
– Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad,
hogy jelöltek a mesteredzői
díjra?
– Nem is tudom, fura
érzés volt. Átküldtek nekem
egy újságcikket, amelyben
az szerepelt, hogy tizenöt
edzőt jelöltek, végül négyen
kapják meg a mesteredzői
címet, és az egyik kiválasztott én vagyok. Büszke vagyok arra, hogy érdemesnek
tartanak egy ilyen elismerésre. Ez azt bizonyítja, hogy a
szakemberek
értékesnek
tartják azt a munkát, amit
csinálunk.
– Mit jelent neked ez az
elismerés?
– Nehéz ezt megfogalmazni. Ha el szeretném viccelni, akkor azt mondanám,
hogy most már nekem is komolyan kell vennem magam.
Ugyanakkor ez nagyon megtisztelő, egy visszaigazolás,
hogy az, amit csinálok, ahogyan dolgozunk, az jó irány.
– A tokiói olimpiáról mi
jut eszedbe?
– Tótka Sanyi olimpiai
bajnoki címével felkerült a
korona, ez egyértelmű! De
majdnem ilyen értékes Nádas Bence negyedik helye-

Hüvös Viktor és olimpiai bajnok tanítványa, Tótka Sándor. Fotó: MTI
zése párosban Kopasz Bálinttal. Nagyon sok minden
és sok év kellett ahhoz, hogy
eljussunk idáig. Együtt értem a versenyzőkkel! Ezekhez a sikerekhez kellett az
a munka, amit annak idején
már Beé Pistivel, Sík Marcival és Boros Gergővel is csináltunk. Mindig az akkori tudásom legjavát adtam bele
a munkába és folyamatosan
tanultam, fejlődtem együtt
a srácokkal. A jelenlegi
csapatomnak is mindig azt
mondom, hogy csak kicsivel
járok előttük. A fejlődéshez
szükség van nagyigényű,
tehetséges és szorgalmas
versenyzőkre, akik hisznek
abban, hogy az út, amit követnek, sikerre vezet. A kez-

detekhez képest azonban
jelentős változás, hogy most
már sokkal jobbak a lehetőségeink. Évek óta együtt
dolgozunk Bezzeg Péter
mérnökkel, akinek a segítségével egy új dolgot hoztunk
a sportágba. Sík Marciékkal
kezdtünk el méréseket végezni, folyamatosan teszteltünk. Csak egyetlen példát
említek: elkezdtük mérni a
bőr hőmérsékletét, hogyan
melegszik fel a test. Az első
három évben csak mértünk
és mértünk, de nem elemeztünk. Most már van legalább
30 ezer mérésünk, tudunk
elemezni és van elegendő
tapasztalatunk is.
– A 2024-es olimpiáig
még három, vagy már csak

Kapás Boglárka is medencébe ugrott
Megrendezték a Tiszavirág Sportuszoda első nemzetközi versenyét

A

Kapás Boglárka aláírásáért sokan versengtek. Fotó:
Tésik Attila/SZUE

Haász SZUE megrendezte
az új Tiszavirág Sportuszoda első nemzetközi úszóversenyét. A Modern Városok Kupája szegedi állomásán trófeát
kaptak a legtöbb LEN-pontot szerzők. A nőknél a felnőttek között
az olimpiai bronzérmes Kapás
Boglárka lett a legjobb, az utánpótlásban pedig az ifjúsági Európa-bajnok szegedi tehetség, Pádár Nikolett zárt az élen. A férfiak
versenyében a felnőtteknél Márton Richárd, az utánpótlásban Kis
Noel gyűjtötte a legtöbb pontot.

Fogynak a jegyek
a csarnokavatóra

három év van hátra – ez
nézőpont kérdése. Meddig látsz előre a tervezésben?
– Ami most biztosnak
tűnik, hogy elkezdjük felépíteni a Nádas Bence, Tótka
Sándor párost 500 méterre,
hiszen ez az egyik olimpiai
szám. Kuli Pistinek visszahozzuk az egyes teljesítményét, amire bőven lesz
időnk, valamint elkezdjük
építeni azt a négyest, amely
a terveink szerint nemzetközi szinten is komoly eredményekre lesz képes. Párizs
nagyon messze van még,
nem tudjuk, melyek lesznek a válogatási elvek, de
fő csapásirányunk a páros
lesz.

ecember 9-én, csütörtökön eljön a várva várt pillanat: a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata birtokba veszi új otthonát,
a Pick Arénát. Az első nemzetközi meccs egy csúcsrangadó
lesz, a THW Kiel elleni összecsapás a Bajnokok Ligájában.
A találkozó 20.45-kor kezdődik, de a megnyitóünnepség
már 18.30-kor elrajtol.
Ami a jegyvásárlást illeti,
az hétfőn indult a bérletesek,
szerdán pedig a nagyközönség számára. Lapzártánkkor
még voltak elérhető belépők
a 8300 fős arénába, amelyben telt ház várható. A Felső
Tisza-parti létesítményben
három szinten lehet szurkolni – a klub azt javasolja
a drukkereknek, elővételben
váltsák meg jegyeiket, így elkerülhetik a sorban állást. A
csarnokba érvényes jeggyel,
védettségi igazolvánnyal és
személyazonosító
igazolvánnyal lehet belépni, amelyet a belépés előtt a biztonsági szolgálat ellenőriz. Az
oltást igazoló papír, illetve
a PCR-teszt nem jogosít belépésre, kizárólag a QR-kóddal ellátott plasztikkártyát, a
telefonos applikációt, illetve
a telefonra letöltött uniós védettségi igazolást fogadják
el. A belépés előtt lázmérést
végeznek, míg a maszkviselés a létesítmény teljes területén kötelező.
A Pick egyébként a Vardar elleni két győzelmének
hála nyolc forduló után 12
ponttal az A csoport második helyén állt, míg a német
Kiel 11 ponttal harmadik
volt – lapzártánk után rendeztek még egy fordulót, ebben a Pick az Aalborg vendége volt, míg a THW a Vardart
fogadta.

FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
felkéri a szegedi sportegyesületeket,
a városban működő társadalmi szervezeteket,
sportági szakszövetségeket, hogy
tegyenek javaslatot a
Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjra
méltónak tartott személyekre.
Javaslataikat legkésőbb
2021. december 31-éig juttassák el
Szeged város polgármesteréhez
a következő címre:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Bővebb felvilágosítás kérhető
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztályán (tel.: 564-224).

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT november 20-án: Varga Imre és Horváth Adrienn,
Mangó Zsolt és Kardos
Viktória, Lukács Ferenc
és Touré Mariann.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bakó Évának és
Szűcs Balázsnak 2021.
11. 18-án Barnabás
Soma, Kószó Katának
és Ördögh Zoltánnak
2021. 11. 18-án Zoé
Panna, Kurunczi Orsolyának és Tóth Péternek

Képviselői
fogadóóra
DECEMBER 7., KEDD
Dr. Kovács Tamás: 18.00 –
19.00 (A jelzett időponton
belül elérhető a 30/3039654 telefonszámon.)

2021. 11. 18-án Amélia, Ocskó Alexandra Nikolettának és Kapros Dánielnek 2021. 11. 19-én
Benett, Mracskó Tildának és Papp Leventének
2021. 11. 19-én Kristóf,
Farkas Beátának és Márki Balázsnak 2021. 11.
19-én Maja, Szakács Viktóriának és Kis Csabának 2021. 11. 20-án Zalán nevű gyermeke született.

Molnár Zoltán: 16.00 –
17.00 (SZTE Kossuth Zsuzsa Technikum és Szakképző Iskola, Kodály tér 1.)
DECEMBER 8., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/459-7777
telefonszámon.)

GRATULÁLUNK!

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.)
DECEMBER 11., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
– 12.00 óra (Csongor tér
12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
havas eső, hó, éjszakai fagy
December December December December December December December
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Erősen
felhős
4/–6
Borbála,
Barbara

Havas eső,
Erősen
mediterrán
felhős,
ciklon
szeles idő
3/–3
4/–2
Vilma,
Miklós,
Bacsó
Miksa

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

Hószállingózás

Hószállingózás

Borult

Borult

2/–4
Ambrus,
Ambrózia

2/–4
Mária,
Emőke

3/–3
Natália,
Gina

2/–4
Judit,
Loretta

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 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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: december 8. 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: Róna
József készítette a Wagner-sírbolt domborműveit. A nyertes: Gera Éva. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Jól érzi magát a munkahelyén, nagyon kreatív
és tevékeny időszaknak néz
elébe. Büszkeséggel tölti el,
hogy kollégái is elismerik önt.
Ne hanyagolja el személyes,
baráti kapcsolatait sem!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Rájön arra, hogy bizonyos
dolgokban jobb tudni az
igazságot, így végre tisztán
láthat és a helyes irány felé
mozdulhat. Jólesik önnek családtagjai elismerése, az, hogy
méltányolják az igyekezetét.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Munkája
mennyisége
az év vége közeledtével
sem csökken, ugyanakkor
ez segítségére van abban,
hogy még kitartóbb legyen.
Mindemellett azért próbáljon
minél több időt szentelni a
családjának is!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Munkahelyén
gondjai
akadhatnak, mert nem
tud véget vetni a stresszes
időszaknak.
Ráadásul
a
feszültséget haza is viszi,
aminek családja látja kárát.
A gondjait ne zúdítsa rájuk,
legyen velük kíméletesebb!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Már egy ideje
azon tanakodik, mivel
tudna örömet szerezni
párjának, akivel nagyon keveset vannak együtt. Most végre
megtalálhatja a megoldást, ennek eredményeként harmonikusabbá is válhatnak mindennapjai.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Életében harmonikus időszak köszönt be, ez
tetten érhető munkájában
és magánéletében egyaránt.
Szorgalma most végre meghozza gyümölcsét. Az év vége felé
várakozással telve tekint.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Örömét leli a munkájában, amelyből egyre
több van, ezt azonban
nem bánja, mert kiegyensúlyozottnak érzi magát. Ugyanakkor családja kicsit aggódik
ön miatt, nem árt, ha rájuk is
jobban odafigyel.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Túlságosan
magukkal sodorják önt a
hétköznapok feladatai, így
nehezen tud baráti és családi
kapcsolataira
koncentrálni.
Itt volna az ideje egy kicsit
lassítani és átgondolni, hogy ki
és mi az igazán fontos önnek.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Jót tenne vele magának, ha végre kibeszélné valakinek a problémáit, ettől feszült és rossz
hangulata elmúlhatna. Álljon ki
az elvei mellett, ugyanakkor ne
féljen tanácsot kérni azoktól,
akikre mindig számíthat!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Egyáltalán nem bánja,
hogy munkahelyén minden visszaállt a régi kerékvágásba, mindez előmozdíthatja karrierjét is. Energikus
és tevékeny időszak köszönt
önre.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Keresi és meg is találja
az új kihívásokat munkájában, ez elégedettséggel tölti el önt. Kitart
maximalizmusa mellett, és
ezt helyesen teszi. Próbálja
meg átadni magát az adventi
időszak hangulatának!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Vágyik arra, hogy valaki
segítsen önnek a hétköznapokban, mert úgy érzi,
hogy a gondjaival teljesen
magára maradt. Ugyanakkor
munkahelyén sikerek érik,
kollégáival megjavul a kapcsolata, ami erőt ad önnek.

Szeged régen
1976 TELÉN ILYENNEK LÁTTA
A FÉNYKÉP KÉSZÍTŐJE AZ ALSÓVÁROSI PÁSZTOR UTCÁT,
AHOL TALÁN TÜZELŐNEK VITTE A LOVAS KOCSI A RÁHALMOZOTT FÁT. (Fotó: Fortepan/
Szalay Zoltán) Azóta Alsóváros is
újjászületett, lovas kocsit is alig látni, bár mondhatnánk, ezek a telek
sem a régiek már. Idézzük fel, hogyan írta le József Attila 1922-ben
a Tél című versében:
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami
szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

Nagy Hógolyó Projekt és New York csalogánya
A programokról minden egy
helyen a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
MÉRLEGHINTA
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: december 4., 17
óra, december 5., 11 óra, valamint december 7., 8., 15.,
16., 10 óra

Timo Parvela mesejátéka
4 éves kortól. Pi előtt egy
hosszú út áll, barátot kell
találnia, hiszen nem lehet
hintázni, ha a mérleghinta
másik oldalán nem ül senki.
Bárkivel is találkozik útja során, azt kutatja, azt keresi,
aki felülne a mérleghintája
másik végére. Ha jön egy
barát, az majd mindent megold. Fel és le – mint a Nap
meg a Hold.

DIÓTÖRŐ
Helyszín: Kisszínház
Időpont: december 4., 14 és
18 óra, december 5., 14 óra
Mesebalett.

Időpont: december 4., 11.,
18., szombat 17 óra
A séta nagyjából 2 óra időtartamú, regisztrációhoz kötött és részvételi díjas.

FŐTÉRRŐL FŐTÉRRE SÉTA
Találkozó: Szegedi Tourinform
Időpont: december 4., szombat 10 óra
A város főtere fontos események gyújtópontja, a körülötte lévő épületeknek,
szobroknak is külön-külön
önálló történetük van, legyenek akár Szegeden vagy
Hódmezővásárhelyen. Érdemes figyelmesen körülsétálni ezt a sokféle funkciót (pl.
piactér, sétatér, fesztiváltér)
magában hordozó közösségi helyet. Amíg a szegedi
Széchenyi térről a tram-train
elér a vásárhelyi Kossuth térre, a résztvevők hallanak az
útközben látható nevezetességekről. A séta nagyjából 3
óra időtartamú, regisztrációhoz kötött és részvételi díjas.

SIRÁLY
Helyszín: Kisszínház
Időpont: december 14. és
15., 19 óra
Anton Pavlovics Csehov tragikomédiája.

ADVENTI SÉTA
Találkozó: Szegedi Tourinform

NAGYON, NAGYON, NAGYON SÖTÉT DOLOG
Helyszín: Kisszínház
Időpont: december 19., 19
óra, december 21., 19 óra,
december 23., 19 óra
Martin McDonagh fekete komédiája Alföldi Róbert főszereplésével.
NAGY HÓGOLYÓ PROJEKT
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház

December 23-áig minden
hétköznap az óvodásokat 10-től, az iskolásokat
14.30-tól, december 19-éig
hétvégenként a családokat
10, 14 és 16 órától várják a
bábszínház varázslatos téli
birodalmába. Mesés, hófödte adventi világot varázsoltak a kamarateremben, ahol
együtt árnyjátékozhatnak,
szőhetnek mesét és hógolyózhatnak az érdeklődők
két angyali bábszínészükkel.
A belépődíjas foglalkozások
időtartama 60–90 perc.

is hatalmas szalmalabirintus
és az izgalmas meglepetésekkel teli Mesés Kastély
várja a kicsiket és szüleiket.
A Széchenyi téren forog a 37
méter magas adventi óriáskerék, alatta egy forró italokat és finom ételeket kínáló
gasztrológus. A Klauzál és a
Dugonics téren forró italkülönlegességek, ínycsiklandó
gasztronómiai specialitások
és egy ünnepi találkahely
várja a belvárosban sétálókat. A Klauzál téren a város
karácsonyfája, a szökőkút-

SZEGEDI
KARÁCSONYI
HETEK
Helyszín: Széchenyi, Dóm,
Klauzál és Dugonics tér
Időpont: december 24-éig
A Dóm téren helyet kapnak
a kézművesek és a kereskedők, akik számtalan érdekességgel és karácsonyi
ajándékötlettel, a vendéglátósok pedig forralt borokkal, kürtőskaláccsal és más
gasztrokülönlegességekkel
várják a kilátogatókat. Idén

nál az óriás rénszarvas és
a díszes Mikulás idén is a
szelfizők kedvence.
NEW YORK CSALOGÁNYA
Helyszín: Kisszínház
Időpont: december 28. és
29., 19 óra
Vígjáték Madame Florence
Foster Jenkins különleges
életéről New York zenei életében Szilágyi Annamária és
Borovics Tamás főszereplésével.

