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4.

Boldog karácsonyt és sikeres új évet
kívánunk Olvasóinknak!

8–9.
Az öröm gyertyája
Szabó Sándor,
Szeged országgyűlési képviselője
gyújtotta meg a
harmadik gyertyát
a város koszorúján.

Ez történt
2021-ben
Szegeden
Bezárt az ország,
megnyílt az új uszoda, Karikó Katalint
választották a város
díszpolgárának.

Botka László: Szeged segít, mert tudjuk,
hogy a bajban még fontosabb a szolidaritás
Szeged fejlődése a járvány okozta rendkívüli helyzetben sem állt meg, jóllehet a kormány több mint tízmilliárd forintot vont el a várostól – nyilatkozta
lapunknak Botka László. Szeged polgármestere hangsúlyozta: továbbra is
az a cél, hogy Szegeden valósuljon meg a legtöbb beruházás az európai támogatások felhasználásával. Az áprilisi országgyűlési választásokat illetően
soha nem látott brutális kampányra számít Botka László, aki reméli, hogy
jövőre leváltják a magyar emberek minden idők legkorruptabb kormányát.
– Soha nem éltünk át olyan tartós
és mindenkit érintő válságot, mint
amilyet a koronavírus okozott. Bár
bíztunk benne, nem tűnt el a járvány,
amely idestova két éve blokkolja az
életünket. Mennyire forgatta fel Szeged életét a pandémia?
– Elsőként szeretnék köszönetet
mondani minden szegedinek a veszélyhelyzetben mutatott felelősségteljes magatartásáért. Városunkban
nemcsak a magyar, de az európai
átlagot is meghaladja az átoltottság.
A szegediek példás fegyelmezettséggel tartják be a korlátozásokat a közösségünk védelmében. Sajnos a veszélyhelyzet miatt idén is több városi

programot el kellett halasszunk, vagy
korlátozni kényszerültünk. A borfesztivált, a Dóm téri adventi gyertyagyújtást most is le kellett mondanunk, de
a karácsonyi vásárt szerencsére biztonságosan meg tudjuk tartani. A tavalyi szünet után idén ismét megrendezhettük a Szabadtéri Játékokat és
a Szegedi Ifjúsági Napokat. A városházán, a városi cégeknél és intézményeknél számos új intézkedést vezettünk be a dolgozóink és a szegediek
védelmében. Valóban bizonytalan napokat élünk át, a lehető leggyorsabban kell alkalmazkodnunk a folyamatosan változó körülményekhez.
Folytatás a 3. oldalon

Botka László: Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy továbbra is nálunk valósuljon meg a legtöbb
beruházás az európai támogatások felhasználásával. Fotó: Szabó Luca

Háromszázötven rászoruló gyermeknek
tette szebbé az ünnepet az önkormányzat

Átadták a Pick Arénát

E

Civilek és az önkormányzat munkatársai állították össze és csomagolták be 350 rászoruló szegedi gyermeknek az ajándékcsomagot. Fotó: Iványi Aurél

lső alkalommal 1993
karácsonyán ünnepelhetett együtt és kapott
ajándékcsomagot több száz
gyermek az önkormányzattól
a városháza dísztermében.
Sajnos idén nem tudták megtartani a városházi gyermekkarácsonyt a járványhelyzet miatt. Az önkormányzat
munkatársai azonban összeállították az iskolák által javasolt 350 szociálisan rászoruló gyermeknek az ajándékcsomagot, amelybe többek
között mesekönyv, édesség,
gyümölcs, tanszer és játszóházi belépő is került. Az önkormányzat eljuttatta a gyermekeknek a meglepetést.
Szeged testvérvárosából is
érkezett ajándék a szegedi
gyerekeknek.
Cikkünk a 4. oldalon

Telt ház volt a csarnokavató Pick–Kiel meccsen, amelyen
a szegediek győztek. A lefújás után együtt ünnepelt a csapat a közönséggel. Fotó: Szabó Luca

Á

tadták a Pick Arénát, Szeged új, 8200 férőhelyes,
multifunkciós sportcsarnokát a Felső Tisza-parton.
Botka László polgármester az ünnepségen elmondta:
minden szegedi büszke arra, hogy a város kézilabdacsapata
évtizedek óta a sportág élvonalában szerepel, és szerte Európába elviszi Szeged hírét. A polgármester hangsúlyozta: az
önkormányzat a kezdetektől fogva támogatta az új csarnok
építését, ingyen biztosított két nagy értékű telket a beruházáshoz, több mint egymilliárd forint értékben.
Cikkünk a 14. oldalon
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Az a személy, aki csak a falak építésére gondol, bárhol is legyenek, és nem épít hidakat, nem
keresztény. Ez nincs az evangéliumban. Ferenc pápa
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Máté-Tóth András: Egyre inkább eltávolodik
a karácsony bibliai üzenete attól, ahogyan ünnepeljük
A karácsony kötött szokásaitól eljutottunk a saját
szervezésű ünneplésbe –
mondta lapunknak adott interjújában Máté-Tóth András vallástudós, a Magyar
Tudományos
Akadémia
doktora, a szegedi egyetem
vallástudományi tanszékének vezetője.
– Nagyon kemény két éven
vagyunk túl. Tavalyelőtt
ilyenkor jelentek meg az új
koronavírusról szóló első
hírek Magyarországon. Miben segíthetnek a vallások
ebben az időszakban?
– Amikor a vallásszociológiai kutatások fölteszik
a kérdést, hogy a vallási
intézmények, egyházak miben tudnak segíteni, akkor a
válaszok többsége az, hogy
az élet értelmére adott válaszokkal. Az embereknek
nem elsősorban az erkölcsi
tanítások fontosak, de még
nem is annyira a szociális
segítségnyújtás, és legkevésbé az, hogy az egyházak
vegyenek részt a politikai
életben. Az értelemadást,
az élet értelmének magyarázatát várják el elsődlegesen

szelik ezeket a napokat,
heteket, ami a mostani,
egyébként is feszült időszakban nagyon káros.
– A karácsonynak, illetve
annak, ahogyan azt ünnepeljük, van keresztény egyházi, teológiai, és van társadalmi felfogása. Ahogyan a
múltból közelítünk a jelenbe, egyre inkább eltávolodik

Isten a legnagyobb
ajándékát adta az
emberiségnek,
a
fiát.
a karácsony bibliai üzenete
attól, ahogyan ünnepeljük.
Ne feledjük, a karácsony
alapvetően nem a szeretet,
a család, a gyerekek vagy
az ajándékozás ünnepe, hanem a Megváltó születésének megünneplése, aminek
a Biblia szerint önmagában
nincs értelme, csak akkor,
ha a húsvéti történéseket –
a kereszthalált és a föltámadást – visszavetítjük a karácsonyra akképp, hogy az, aki
akkor megszületett, megváltott bennünket. Mindezt
nem azért említettem meg,

Egy régi mítosz arról regél: a
világ fennmaradása azon alapszik, hogy minden korban harminchat valóban igaz ember
él. Csupán harminchat! Elenyésző kisebbség. És mégis
ők biztosítják egy egész világ
normális fennmaradását. A mítosznak azonban van folytatása is.
Részlet Viktor Emmanuel Frankl Az élet értelméről című könyvéből
tőlük. Ebben mindenképp
segítenek nekünk a vallások ilyen időszakban. A XX.
század egyik kiemelkedő
szellemének, Viktor Emmanuel Frankl holokauszttúlélő
pszichiáter és filozófusnak,
a logoterápia kidolgozójának
alapállítása: az ember akkor
is lehet beteg, ha nem látja,
mi az élete értelme, és akkor
egészséges igazán, ha rátalál élete értelmére. A járvány
időszakában, de legyen szó
bármilyen súlyos, elhúzódó
társadalmi konfliktusról, a
vallások az értelemadással
járulhatnak hozzá a válság
átvészeléséhez.
– Tudta valaha úgy ünnepelni az ember a karácsonyt, ahogy azt igazán
kellene? Sokan végigstres�-

hogy szégyellje magát a magyar társadalom a vallási
műveletlensége miatt, hanem azért, hogy tisztázzuk:
a karácsony lényege nem a
szokásokban ragyog fel, hanem a bibliai tanításban. Ha
a szokásokat nézzük, nem
biztos, hogy valaha megvalósult a szépen beállított
fotókon és festményeken
látható idilli karácsonykép. A
karácsony kötött szokásaitól
eljutottunk a saját szervezésű ünneplésbe. Az idilli kép
hajszolása miatt ráterhelődik az anyára és apára, a
nagymamára és nagypapára
az, hogy meg kell „csinálni”
az ünnepet: jól sikerüljenek
az ételek, mindenki megkapja a kívánt ajándékot, amelyek persze egyre drágáb-

Máté-Tóth András: A nyilvánosság terei tele vannak megváltó ígéretekkel és hivatkozásokkal a kereszténységre. Fotó:
Szabó Luca
bak. Ez az oka annak, hogy a
karácsonyból sok családban
– gondoljunk a csonka családokra – több a gond, mint
az öröm.
– Ezért menekülnek sokan a karácsony elől?
– Igen, ezért látunk egyre több turisztikai ajánlatot
karácsonyra. December 23ától 27-éig tartó wellness
hétvégéket, túrákat szerveznek, annak érdekében,
hogy az emberek elmenekülhessenek a feszültséget,
problémát, frusztrációt keltő
kényszerhelyzetből, amit a
tökéletes ünnep „kényszere” szül.
– Sokan tudatosan nem
akarják az ünnepeket idegrohammá változtatni, saját maguk készítenek apró
ajándékot, nem főznek egy
hadseregre, csak gyújtanak
egy gyertyát, és csöndesen,
nyugalomban ünnepelnek.
– Ez jó megoldás lehet,
de ha azt elemezzük, hogy
a vallások miként segítik az
emberiséget a „copingban”,
vagyis a megküzdésben, akkor azt láthatjuk, hogy ahol
a valódi ajándékozás, a segítségnyújtás, az egymás
elfogadásának
kultúrája
hanyatlik, ott az emberi minőség is hanyatlik. Mindez
közel hozható a karácsony

bibliai értelméhez abból a
szempontból, hogy az Isten a
legnagyobb ajándékát adta
az emberiségnek, a fiát. Amikor a szülők számolgatják a
pénzt a boltokban, miközben egyre többe kerül minden, de mégis kigazdálkodják valahogy az ajándékok
árát, amikor a nagymamák
napokig főznek, akkor azt a
szeretet, az áldozatvállalás,
az önzetlenség és a gondoskodás jeleként is lehet értelmezni. Ez is nagy érték.
– Hogy látja, az egyházak, vallási felekezetek
mondanivalója
mennyire
tért el az eredeti bibliai üze-

Az idilli kép hajszolása miatt ráterhelődik az anyára
és apára, a nagymamára és nagypapára az, hogy meg kell
„csinálni” az ünnepet: jól sikerüljenek
az ételek, mindenki
megkapja a kívánt
ajándékot, amelyek
persze egyre drágábbak. Ez az oka
annak, hogy a karácsonyból sok családban több a gond,
mint az öröm.

netektől? Gyakran hallani
furcsa, nem odaillő megnyilatkozásokat, mintha a
nagy ünnepekkor rájuk irányuló figyelmet próbálnák
kihasználni más üzenetek
célba juttatására.
– Meggyőződésem, hogy
az emberek a legkevésbé
várnak el politikai iránymutatást az egyházaktól, pláne
az ünnepekkor, de ha már
mindenképp iránymutatásra
vállalkozik az egyház, akkor
az erkölccsel kapcsolatos
igéket fogadják el a legtöbben. Amikor egyházi szereplők, például a klérus nem
tud ellenállni a kísértésnek,
és politikai kérdésekben nyilatkozik, akkor szerintem a
frusztrációt próbálják meg
leküzdeni. A nyilvánosság
terei tele vannak megváltó
ígéretekkel és hivatkozásokkal a kereszténységre. Ilyen
körülmények között nehéz
lehet ellenállni, és nem ezzel
összhangban megszólalni,
pláne, hogy ilyenkor többen
járnak templomba. A pártpropaganda bűnnek számít
az egyházon belül, de teológiai értelemben nem bűn
állást foglalni politikai kérdésekben. Ha Dél-Amerika
papjai nem szólalnának föl
az elviselhetetlen nyomorral
szemben, ha Afrika lelkészei

nem beszélnének a szárazságról és a klímaváltozásról,
vagy ha a különböző rendek
szerzetesnői nem beszélnének a nők hátrányos helyze-

Máté-Tóth András
Viktor
Emmanuel
Frankl munkásságán túl más kötetet
is ajánl. Bálint Sándor, a „legszögedibb
szögedi” Karácsony,
húsvét,
pünkösd
című kötetét ajánlja
azoknak, akik szeretnék közelebbről
megismerni a régi
hazai és közép-európai karácsonyi hagyományokat.
téről, akkor nem teljesítenék
hivatásukat, ellentmondanának a prófétai kötelezettségüknek.
– Ha már kötelességek,
hogyan ünnepli a karácsonyt?
– Szerencsém van, mert
idilli családban élhetek, ami
annak ellenére idilli, hogy
én is benne élek. Egyébként
mindannyian be vagyunk oltva, úgyhogy „nem félünk a
farkastól”.
Cservenák Zoltán
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Európa nem fogja örökké etetni azt, aki a kezébe harap, szembemegy az európai alapértékekkel, miközben eurómilliárdokat tesz zsebre. Timothy Garton Ash, az Oxfordi Egyetem Európa-tanulmányok professzora
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Botka László: Szeged segít, mert tudjuk,
hogy a bajban még fontosabb a szolidaritás
Folytatás az 1. oldalról
– Ebben a rendkívüli helyzetben csak fokozta a bizonytalanságot a kormány,
amely a járványkezelésre
hivatkozva 10,5 milliárd forintot vont el Szegedtől két
év alatt. Hogy nem roppant
bele a város költségvetése
a veszteségekbe?
– Az egész világon példa
nélküli, hogy a járványt a városok megsarcolására használja fel a kormány, ahogy
ez nálunk történt. Segítség
helyett újabb és újabb elvonásokkal bünteti a Fidesz
a szegedieket. Városunkat
eddig több mint 10 milliárd
forintnyi elvonással sújtották. És sajnos úgy tűnik, a
központi megszorítások jövőre is velünk maradnak.
Jól emlékszünk rá, hogy az
ingyenes parkolás bevezetése milyen forgalmi káoszt
okozott a belvárosban. Közben a szegedi tömegközlekedésre szánt támogatás egy
részével a mai napig tartozik
a kormány. Egyik fő bevételi forrásunkról, az iparűzési
adó nagy részéről jövőre is le
kell mondanunk. A kormány
politikai alapon bünteti a magyarokat. A fideszes városok
extra kompenzációt kaptak a
megszorításokat követően, a
többiek hiába várnak a segítségre. A súlyos megszorítások miatt számos városban

romlott a szolgáltatások színvonala. Mi viszont a kollégáim áldozatos munkájának, a
szigorú gazdálkodásunknak
köszönhetően egyetlen fillérrel sem csökkentettük a
szociális kiadásainkat. Idén
is egymilliárd forintot fordítottunk a rászorulók megsegítésére. Megőriztük az
általános iskolások 10 ezer
forintos tanévkezdési támogatását, ahogy a nyugdíjasok

A kormány a városok megsarcolására használja fel a
járványt. Ez példa
nélküli a világon. Segítség helyett újabb
és újabb elvonásokkal bünteti a Fidesz
a szegedieket. Városunkat eddig több
mint 10 milliárd forintnyi elvonással
sújtották. És sajnos
úgy tűnik, jövőre is
velünk maradnak a
központi megszorítások.
is újra ugyanekkora összeget
kaptak alanyi jogon az idősek napjára. Szeged segít,
mert a kormánnyal szemben
mi tudjuk, hogy a bajban
még fontosabb a szolidaritás, még fontosabb, hogy
adni tudjunk.

37 milliárdos fejlesztés
Uniós támogatással és Szeged város saját forrásából
számos beruházás valósult meg, illetve indult el 2021ben. Az alább felsorolt fejlesztések összköltsége 36,9
milliárd forint. Elkészült a kiskundorozsmai Jerney iskola és óvoda energetikai korszerűsítése, megújult a
Zöld város programban a Stefánia és a Roosevelt tér.
Szintén a Zöld város programban újul meg a Vértó és
környéke, melynek folynak a munkálatai. Hamarosan
hivatalosan is átadják a bringásoknak a Szeged–Bordány közötti kerékpárutat. Újszegeden és Dorozsmán
zajlik a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése.
Elkezdődött a Tarjáni, Gyertyámos, Makkosházi és
Gedói óvoda energetikai fejlesztése. Gazdasági utak
építésével és felújításával segíti az önkormányzat a
szegedi gazdaságot és munkahelyteremtést. Újszegeden, Tarjánban és az Északi városrészben kerékpárosbarát és közösségi közlekedési fejlesztések valósultak meg, teljesen megújul az Oskola utca. Kiépült
a sárga kukás szelektív hulladékgyűjtő rendszer, és új
válogatómű létesült a Sándorfalvi úton. Új idősek klubja épült a Kaszás utcában, hat másikat korszerűsítettek, és bővült a Kálvária sugárúti főzőkonyha. Az SZKT
modernizálta a Csáky utcai trolicsarnokát és még
hat telephelyét. Városszerte újultak meg utak összesen félmilliárd forint értékben. Elkészült a Tiszavirág
Sportuszoda.

– Mennyit és hogyan tud
a város fejlesztésre költeni
ezekben a rendkívüli időkben?
– A kormányzati megszorítások miatt idén meg kellett feleznünk az útfelújítási
programunkra szánt összeget, így csak 500 millió forint
jutott most erre a célra. De
szerencsére Szeged az uniós
pályázatok terén továbbra is
az élmezőnyben van. A város
saját forrásaiból és Európa
támogatásával tovább folytattuk a fejlesztéseket. Sorra
újítjuk meg a bölcsődéinket,
óvodáinkat, még az iskoláinkat is, holott ez a kormány
feladata lenne. Korszerűsítjük a rendelőinket, az idősklubokat, a szociális ellátó
intézményrendszerünket. A
gyönyörű Móra Ferenc Múzeum és környéke, a Stefánia is megújult, ahogy a
Tisza Lajos körút is. Sorra
újulnak meg lakótelepeink
és városközpontjaink. Szeged fejlődése nem állt meg,
még ha próbálnak is minket
hátráltatni.
– De milyen stratégiát
kell, lehet alkalmazni a fejlesztéspolitikában 2022ben Szegeden? Egyáltalán,
lehet-e bármilyen fejlesztést tervezni annak ismeretében, hogy az Európai Unió
megvonhatja az országnak
járó forrásokat a kormányzati korrupció, a jogállamiság lábbal tiprása miatt?
– Mi továbbra is minden
lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy Szeged a békés
fejlődés városa maradhasson. Szeretnénk, hogy a városunk még kényelmesebb,
modernebb és zöldebb otthona legyen az itt élő embereknek. A közös jövőnkről
szóló legfontosabb döntéseket továbbra is együtt hozzuk meg a szegediekkel. A
terveinket előkészítettük, a
saját részünket biztosítani
tudjuk az újabb beruházásokhoz. Azt a célt tűztük ki
magunk elé, hogy továbbra
is hozzánk érkezzen a legtöbb uniós forrás, nálunk
valósuljon meg a legtöbb
beruházás az európai támogatások felhasználásával.
Az Orbán-kormány minden
idők legkorruptabb kormánya, a rendszerváltás óta ez
a kabinet ártott a legtöbbet
a magyar demokráciának.
De csak a magyar emberek

Botka László: A szegediek 2002-ben szavaztak nekem először bizalmat polgármesterként. Azóta is Szeged fejlődését és érdekét tartom szem előtt. Fotó: Szabó Luca
tudják leváltani. Remélem,
legkésőbb 2022-ben erre
sor is fog kerülni. A szegediek 2002-ben szavaztak nekem először bizalmat polgármesterként. Én már akkor,
az eskütételemkor is a város
fejlődését és érdekét tartottam szem előtt. Ez az elmúlt
két évtizedben sem változott, továbbra is hű vagyok
az eskümhöz. Minden erőmmel és legjobb tudásommal
fogom Szegedet továbbra is
szolgálni, akármit is csinál a
kormány.
– Ön kiállt Márki-Zay
Péter mellett az ellenzéki
előválasztáson, aki végül
megnyerte a miniszterelnök-jelölti versenyt. Mire
számít a 2022-es országgyűlési választáson?
– Soha nem látott brutális kampányra. Az erőviszonyok nagyon egyenlőtlenek.
Dávid és Góliát harca lesz,
ahol a kormánypártoknak
korlátlan pénz és eszköz
áll majd rendelkezésre, és
ezt gátlástalanul ki is fogják használni, ahogy azt mi
Szegeden már többször is
megtapasztalhattuk. Hamisítás, rágalmazás, ferdítés

és zsarolás, mindent be fognak vetni, hogy újra bebiztosíthassák a győzelmüket. Az
ellenzéknek oda kell figyelnie magára, most már nem
lehet kibeszélni, össze kell
tartani a sokszínű tábort.
Fel kell végre fognia mindenkinek, hogy milyen rendszerben élünk. Nem szabad
támadási felületeket hagy-

Egyetlen
fillérrel
sem
csökkentettük a szociális kiadásainkat. Idén is
egymilliárd forintot
fordítottunk a rászorulók megsegítésére. Megőriztük
az általános iskolások 10 ezer forintos
tanévkezdési támogatását, ahogy a
nyugdíjasok is újra
ugyanekkora összeget kaptak alanyi
jogon az idősek napjára.
ni, mert azonnal lecsapnak
rá. Az emberek megélhetéséről kell végre beszélni.
Arról, hogy miben lesz más

egy nem fideszes kormány.
El kell magyarázni, be kell
mutatni, hogyan és miért
fog jobban élni a lakosság
nagyobb része a kormányváltás után. Miképp lehet
a gazdagok és a szegények
közötti egyre nagyobb különbséget csökkenteni. Hogyan lehet az óriásira nyíló
szociális ollót, a magyar és
magyar ember közötti egyre
nagyobb távolságot mérsékelni. Mert az embereket ez
érdekli igazán Szegeden, a
Homokhátságon és Budapesten is. Jó lenne, ha végre
hozzájuk beszélnénk.
– Hogyan ünnepli a karácsonyt?
– Együtt a feleségemmel
és a lányokkal. Közösen főzünk, kirándulunk, finomakat eszünk. Olvasással és
pihenéssel. És persze lesz
családlátogatás, ha a megszokottnál szűkebb körben
is. De nálunk már mindenki
beoltatta magát, ez a biztonságos közös ünneplés feltétele. Jó egészséget, sok örömöt és meghitt karácsonyt
kívánok mindenkinek!
Szabó C. Szilárd
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A szolidaritás az erősségünk! Maria Kalesnikava fuvolaművész, a belarusz ellenzék egyik vezetője, akit 11 év börtönre ítélt Lukasenka autoriter rendszere. December 24-én dönt a bíróság
a fellebbezéséről.

Szabó Sándor gyújtotta meg
az öröm gyertyáját Szeged koszorúján
Szabó Sándor, Szeged országgyűlési
képviselője
gyújtotta meg a harmadik,
az öröm gyertyáját a város
adventi koszorúján – a járványhelyzet miatt idén a
Dóm tér helyett az online
térben.
– Adventkor nyitottabbak vagyunk embertársaink felé,
de ez az időszak, amikor
csendesebbé is kell válnunk
– mondta ünnepi köszöntőjében Szeged országgyűlési
képviselője. Hangsúlyozta:
ha számot vetünk, hogy mi
valósult meg idén a terveinkből, akkor a jövőbe is tekintünk. Szerinte, ha hiszünk a
céljainkban, akkor nem marad el a siker. Szabó Sándor
elmondta: a járványhelyzet
megtanított bennünket arra,

Kiskundorozsmáig ért
a toledóiak szeretete
Több mint harmincéves Szeged és az amerikai Toledo
testvérvárosi
kapcsolata.
A kint élő magyarok leszármazottai rendszeresen megajándékozzák a szegedi
gyerekeket, mert fontosnak
tartják, hogy karácsony közeledtével segítsenek a rászoruló szegedi családoknak.

Szabó Sándor: Merítsünk erőt szolidáris, összetartó közösségünkből.
hogy minden apró dolognak
örülni kell.
– Örömteli, hogy a szegediek szolidárisabbak lettek és segítettek, segítenek
egymásnak a bajban. Szeged városa és a civil szervezetek is megmutatták,
hogy mennyire fontos az
összefogás a bajban. Ez a
karácsony még nem telje-

sen lesz olyan, amilyennek
elképzeltük, nem olyan, amilyet korábban megszoktunk,
de merítsünk erőt szolidáris,
összetartó közösségünkből,
szerető családtagjainkból,
és higgyünk abban, hogy
jövőre teljes szabadságban
ünnepelhetjük a karácsonyt
–
hangsúlyozta
Szabó
Sándor.

Rendszeresen segíti az Acél utcai
idősotthon lakóit Szabó Sándor

SZ
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abó Sándor országgyűlési képviselő több mint ötmillió forint értékű adománnyal
segítette az elmúlt években a választókerületében élő rászorulókat: tartós élelmiszerrel, tanszerekkel, számítógépekkel,
járvány elleni védőfelszerelésekkel igyekezett megkönnyíteni a bajba jutott emberek életét. Az Acél utcai idősotthonban folyó gondozói munkát is rendszeresen segíti. Nemrég több mint százezer forint értékben tisztító- és fertőtlenítőszereket vitt
az idősotthonba. Szabó Sándor elmondta, a rendszeres támogatást az MSZP által

2018-ban létrehozott Szolidaritási Alap teszi lehetővé.
Három éve ugyanis, amikor a Fidesz áterőszakolta a parlamenti képviselők fizetésének megemeléséről szóló törvényt, a szocialista politikusok nem voltak hajlandók ezt
a többletpénzt zsebre tenni, és létrehozták
az alapot, ahová azóta is minden hónapban
befizetik az emelésből származó pluszpénzt.
Ezt az összeget fordítják jótékonysági célra,
támogatnak intézményeket és rászorulókat.
Most országszerte 15 millió forintot osztottak szét a karácsonyi karitatív akcióban. A
segítségnyújtás a jövőben is folytatódik.

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, Hargitai utca – Fülemüle utca- Fő fasor – Thököly utca által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának
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 2022. január 5-ig.
A közzététel ideje:
2021. december 22-től 2022. január 5-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

T

óth Károly önkormányzati képviselő, a Toledói
Barátok Egyesület elnöke elmondta: idén is közel
egymillió forintot ajánlottak fel
a toledóiak, amiből ajándékot
vásároltak a szegediek a rászoruló családoknak. Hagyományosan a városházán ünnepelnek, de most a járvány
miatt házhoz vitték az ajándékcsomagot nyolcvan gyereknek, akiknek a kiválasztásában az önkormányzat humán közszolgáltatási irodája
segített. A csomagok összeállításában igyekeznek a gyerekek kívánságait teljesíteni.

Tóth Károly és Paul Longenecker Dorozsmára vitt ajándékot Terhes Tímea fiainak, Csabának és Kevinnek. Fotó:
Iványi Aurél
Az első megajándékozott
egy kiskundorozsmai család
két általános iskolás gyermeke volt. Az ötgyermekes
Terhes Tímea évek óta egyedül neveli három legkisebb
gyermekét. Nagy örömmel
fogadta a váratlanul jött karácsonyi ajándékot. A tizenegy éves Kávási Csaba és
testvére, a nyolcéves Kevin
többek között egy-egy nagy
doboz legót találtak az ajándékcsomagban, aminek nagyon megörültek.

Idén különleges vendége
is volt az adakozásnak. Paul
Longenecker toledói egyetemi tanár ugyanis fél évig
a szegedi egyetemen tanít
vendégoktatóként.
– Tizenhárom éve mindig
nagy örömmel veszek részt
a jótékony akcióban. Most,
hogy itt is tanítok, kiváló alkalom arra, hogy személyesen is átadjam a toledóiak
üdvözletét és ajándékait
a szegedi gyerekeknek –
mondta Paul Longenecker.

Karácsonyi csokigyűjtés

T

öbb mint 500 tábla csokoládét (képünkön) gyűjtöttek össze
a szegedi polgármesteri hivatal munkatársai a kórházban fekvő gyerekeknek. A jótékonysági csokigyűjtést a
Karitáció Alapítvány gyógyító bohócdoktorai hirdették
meg, hogy szebbé tegyék a
beteg gyerekek karácsonyát.

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, Zsámbokréti sor – a Vinkler László utca folytatásában tervezett I. rendű út
– a 01344/2 hrsz.-ú töltés és a 01336/2 hrsz.-ú töltés által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának
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 2022. január 5-ig.
A közzététel ideje:
2021. december 22-től 2022. január 5-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

2021. december 18., szombat

Húsz éve még azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy én létezni tudjak, itt kell éljek az államhatárok
között. Most már ezt nem gondolom, természetesen más választásom nem lévén, itt fogok élni.
Nem mindig boldogan attól, ami ebben az országban történik. Parti Nagy Lajos író, költő

– Az ELI-hez vezető út lesz Szeged legnagyobb útberuházása a következő években. Az építkezést uniós források felhasználásával valósítja meg az önkormányzat. A kivitelezőről már döntött a közgyűlés jogi bizottsága. A közbeszerzési
eljárás nyertese a Colas Út Építőipari Zrt. és a Délút Kft. konzorciuma lett nettó 2,9 milliárd forintos ajánlattal – mondta
Nagy Sándor. Az alpolgármester közölte: négy ajánlat érkezett, amelyek közül kettő volt érvényes. A nyertessel várhatóan év elején kötnek szerződést. A teljes beruházásra bruttó 4,5 milliárd forintot kapott
A beruházás a Bu- Szeged az Európai Uniótól.
dapesti
út–Zápor Ebből fedezik az építkezésen
úti jelzőlámpás út- túl az előkészítést, a tervekereszteződés, va- zést, a műszaki ellenőrzést és
az áfát is.
lamint a Vértói út–
Az új út az ELI mellé terveZsámbok-réti
sor
zett tudományos ipari park,
közötti területen vavalamint az 5-ös főút szegedi
lósul meg.
bevezető szakasza és Béketelep között található vállalkozások gyors és közvetlen megközelítését segíti majd a belváros és a lakótelepek felől, valamint a főút és az autópályák
irányából.
A beruházás a Budapesti út–Zápor úti jelzőlámpás útkereszteződés, valamint a Vértói út–Zsámbok-réti sor közötti területen valósul meg. A fejlesztéssel javul Béketelep, Újrókus és
Makkosház lakói számára az autópályák megközelíthetősége.
Összesen 2845 méternyi utat újítanak föl, de 1055 méternyi
új út is épül. A kerékpárosok 4419 méternyi új kerékpárutat és
-sávot kapnak, valamint járda készül az ELI-től a Vinkler László
utca és Béketelep érintésével a Vértói úton. Kiépül az 5-ös főút
nyugati oldalán a meglévő kerékpárúttal kapcsolatot biztosító
kerékpárút, továbbá a Zsámbok-réti sor és Vértói út mentén a
vasútvonalnál a hiányzó kerékpáros és gyalogos infrastruktúra is. A Zápor út és a Régi posta utca között a Hosszú utcával
párhuzamosan új gyűjtőút, valamint az ELI-hez vezető bekötőút
épül, a meglévő útszakaszokat pedig felújítják.
A programban tíz új buszmegállót építenek, három meglévőt pedig felújítanak, így új buszjáratok indulhatnak. A csapadékvíz-elvezetés fejlesztésekor 6703 méter hosszú új csatornaszakasz és két záportározó is létesül.
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Tizenhárom mezei juhart
ültettek az Oskola utcán

Út épül az ELI
és a Vértó között
Négy és fél milliárd forintból épül út a Vértótól az ELI lézeres kutatóközponthoz és ipari parkhoz. Jövő tavasszal
kezdődnek a munkák, és egy évig tartanak. Kerékpárút és
járda is készül, és tíz új buszmegállót is építenek.

Aktuális

Tizenhárom mezei juhar
facsemetét ültettek el a
megújult Oskola utca város
felőli oldalán a járdán. Karácsonyig elkészül a Tisza
felőli járda díszburkolata.
– Újabb fordulójához érkezett az Oskola utca rekonstrukciója. Azt ígértük, zöldítjük
ezt az utcát is. Tizenhárom
mezei juhar kerül a Somogyi
utca és a Roosevelt tér közötti szakaszra, oda, ahol a
közművezetékek, valamint a
járda szélessége ezt lehetővé teszi. Olyan lombkoronájú
fákat szerettünk volna ide

ültetni, amelyek nem nőnek
túl nagyra, de árnyékot is adnak, mert azt szeretnénk, ha
az utcának ezen az oldalán
árnyékos sétány alakulna

ki – mondta Nagy Sándor.
A városfejlesztési alpolgármester elmondta, terv szerint és időjárástól függően
karácsonyig dolgozik még

a kivitelező az Oskola utca
páros oldali járda építésén,
a Roosevelt térig tartó szakaszon.
Amint elkészülnek a
munkálatokkal, és az időjárás megengedi, hogy az útburkolati jeleket felfessék,
átadják a forgalomnak a területet, ezután megszűnik a
terelés a Deák Ferenc utca
felé, a jövőben onnan nem
lehet majd balra, a Belvárosi
hídra felkanyarodni.
A projekthez kapcsolódó
munkálatok a jövő évben
is folytatódnak, és a tervek
szerint 2022 nyarára készülnek el.

Újabb négy buszmegálló újult meg
Negyven troli- és buszmegállót tett rendbe az önkormányzat az elmúlt években,
most újabb négy újult meg.

A

43-as és az 5-ös főút
Szegeden
átvezető
szakaszán a Magyar
Közút Zrt. felújította négy
buszmegálló
bazaltbeton
burkolatát. Ehhez csatlakozott az önkormányzat, amely
20 millió forint önerőből tetette rendbe a megállók peronjait és szegélyeit. Megújult a megálló a Bertalan híd
újszegedi lábánál a Szegedre tartó oldalon, a Brüsszeli
körúton a Csongrádi sugárúti
csomópontnál található Ber-

lini körút megálló, valamint
az Izabella híd lábánál a pláza előtti megállópár.
– Szegeden a Zöld város programban kiemelt
hangsúlyt kap a közösségi
közlekedés, ezért az önkormányzat az infrastruktúra
fejlesztésével is segíti a biztonságosabb és komfortosabb közlekedést. A cél, hogy
minél többen válasszák az
autózás helyett a környezetbarát közösségi közlekedést
– mondta Mihálik Edvin. A
Zöld város programért felelős tanácsnok elmondta: a
villamosmegállókat a tömegközlekedési nagyprojektben,
a forgalmas troli- és busz-

Mihálik Edvin: A cél, hogy minél többen válasszák az
autózás helyett a környezetbarát közösségi közlekedést.
Fotó: Szabó Luca
megállókat pedig három éve
újították fel uniós és önkormányzati forrásból. A város
harminc pontján összesen
negyven troli- és buszmegállót tettek rendbe több mint

400 millió forintért. A város
a kormányzati elvonások ellenére kisebb léptékben, de
folytatja a felújításokat, erre
példa a nemrég elkészült
négy buszmegálló.

Könyvek

6

A versolvasás is olyan, mint az írás, vagy beindulsz egyből, vagy nem. Gondolkodni rajta nem
nagy élvezet. Podmaniczky Szilárd író, költő

Egy a cirkusz, egy a sátor!
Bödőcs manézsától J. K. Rowling karácsonyi malacán át
Dirk Rossmann kilenckarú polipjáig
Tíz könyv, amellyel jobban telnek az ünnepnapok. Tíz olyan könyv, amely kikapcsol,
szórakoztat és elgondolkodtat.

A

történelmi kalandregényeket és krimiket író Ken Follett új regényében, a
napjainkban játszódó Sohában a világ
belesodródik a harmadik világháborúba. A
walesi író könyveit világszerte már több mint
százmillió példányban adták el. Számos regényét megfilmesítették, köztük az 1978-as
első sikerkönyvét, a Tű a szénakazalban-t is,
Donald Sutherland főszereplésével.
Fábián Janka új regénye, Az Anna-bál
szerelmesei nemcsak két szerelmes fiatal lány, hanem a Balaton és Balatonfüred
története is. A tó, a kéklő pirkadatok és az
aranyló alkonyok dicsérete. A könyvben a
XIX. század első évtizedeinek hírességeivel,
Deák Ferenccel, Vörösmarty Mihállyal és
Wesselényi Miklóssal is találkozhatnak. A regény arra is választ keres, mikor lehetett az
első Anna-bál.

kötetben még messzebbre viszik az olvasót
a gazdag életút történetei. Anekdoták, korrajzok, világhírű zenészek és szakmai kulis�szatitkok.
Leiner Laura Állj mellém című könyvéből
kiderül, hogy Kocsis jól döntött-e, amikor Sárát, Vivit, Rajmundot és Dominikot választotta a címvédő csapatba. A négy szirteses diák
rendületlenül menetel az iskolai verseny
döntője felé. Leiner A Szent Johanna gimi
ifjúsági naplóregény-sorozattal vált népszerűvé.
Billy Summers bérgyilkos, a legjobb a
szakmájában. Iraki háborús veterán, a világ egyik legjobb mesterlövésze. Erkölcsi
kódexe szerint csak az igazán rossz emberekre vadászik. Billy végleg ki akar szállni,
előbb azonban vár még rá egy utolsó munka…
Trükkös titkosszolgálati játszmák, árulások, titkok és bűnök, meglepő fordulatok
Dezső András új könyvében, a Fedősztoriban. Dezső olyan világba kalauzolja az olva-
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Bödőcs Tibor humorista új könyve, a
Mulat a Manézs a cirkuszi bravúrokra is képes magyar nyelv karneváli dicshimnusza,
szertelen, barokkosan burjánzó szatíra egy
országról, amelyben a populizmus hamisítatlan zsenije uralkodik a fejszesuhanás egyszerűségével. „Mulat a Manézs! Mulassunk
hát mi is, olvasó, hiszen szerencsénkre eme
abszurd cirkusz-diktatúra pusztán a szerző
jól ismert, élénk fantáziájának szüleménye,
amelynek vajmi kevés köze van a valós jövőképünkhöz. Egy a cirkusz, egy a sátor!” – így
ajánlja Krúbi a könyvet.
J. K. Rowling új könyve, A karácsonyi malac szívet melengető történet arról, mit jelentenek a gyerekeknek a játékok. A hétéves
Jack mindennél jobban szereti a plüssmalacát, amit a mostohanővére kidob az autóból.
Hiába kap újat, a régit szeretné. Karácsony
éjjele a csodák ideje. Jack és a karácsonyi
malac kockázatos utazásra indul…
A Presser könyve 2. a tavalyi év egyik
bestsellerének, Presser Gábor memoárjának folytatása és befejezése. A második

karja

sót, ahol a legtöbbször semmi sem az, aminek látszik.
Ökothrillert írt a Rossmann drogéria alapító-tulajdonosa. Dirk Rossmann német milliárdosnak A polip kilencedik karja az első regénye, mely napjaink legégetőbb problémáit
boncolgatja. A klímaváltozás soha nem látott
mértékű katasztrófával fenyegeti a világot.
Megváltoztatja a Földet, és megváltoztatja
mindannyiunk életét. A tragédia elháríthatatlannak tűnik…
Vajon a felmenőinktől kapott lelki sebek,
kötődési zavarok, érzelmi és viselkedési
mintázatok életünk végéig meghatározzák
a sorsunk alakulását? Orvos-Tóth Noémi
a Szabad akarat című könyvében életünk
legbefolyásolóbb erejű témáinak vizsgálatára hívja az olvasót. Sorra veszi azokat a
tényezőket, amik a párkapcsolataink alakulására hatnak, meghatározzák a pénzhez,
sikerhez fűződő viszonyunkat, befolyásolják
a testi-lelki egészségünket, és előrevetítik,
hogyan reagálunk a nehézségekre.
Sz. C. Sz.
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Tünékeny varázslat
vagy gyógyító erő?
Nyilas Nikoletta szegedi
ügyvéd Túl sokat álmodtam
címmel írta meg második
regényét – Fülöp Valentina
írói álnéven. A szerzővel beszélgettünk az új könyvéről.
– Míg az első regényét, a
Szívhasadást az anyaság
erejéről írta, addig a Túl sokat álmodtam a szerelem
erejéről szóló lelki utazás,
művészettörténeti kincsekkel és irodalmi idézetekkel
fűszerezve. Nehezebb volt
megírni a második regényt?
– Számomra az írás mindig örömforrás, olyan mentális és érzelmi kifutópálya,
ahonnan szárnyalni indítom
a gondolataimat. Mielőtt
bármit kezdenék írni, akár
novellát, akár regényt, először „fejben írok”: végiggondolom a cselekményszálat,
megtervezem a szöveg hangulatát. Az írás során ezeket
az ötletmagocskákat dolgozom ki, töltöm meg tartalommal. Egyáltalán nem volt
nehezebb megírni a második
regényemet. Felhasználtam
a Szívhasadás óta szerzett
tapasztalataimat és igyekeztem fejlődni.
– József Attila Álomban
enyém vagy című versének
zárósora a könyve egyik
mottója. Így szól a vers: „A
boldogságunk némán meghúzódott, és mi is hallgattunk a titkolódzó csöndben.
Kályhánk lángja is örömmel
lobogott, s ajkunkat a szerelem szárazra perzselte. A
komoly falióra se mormogott, s meghökkentek akkor a büszke, fehér falak...
Álomban mindig egészen
enyém vagy, s hiszem fönn
is néha, hogy megcsókoltalak.” Miért József Attila, és
miért éppen ez a vers?
– Rajongok a XX. századi magyar irodalomért, azon
belül is a versekért. A regény
fejezeteit megtörik a versrészletek, így József Attila
mellett idézem Nagy László,
Tóth Árpád, Arany János és
Pilinszky csodálatos gondolatait is. József Attila verse
a szimbolikáján keresztül
kapcsolódik a regényhez:
mindkettő arra a kérdésre
keresi a választ, hogy vajon
az álom tünékeny varázslat
csupán vagy a bennünk rejlő, ősi gyógyító erő?
– Regényének története
és szereplői az írói képzeletének szüleményei, vagy
létező személyek, megtör-

Nyilas Nikoletta: A jogi szál megszabja, hogy hű maradjak
Nyilas Nikoletta ügyvédhez, minden más területen Fülöp
Valentina személyes megítélése jelent erkölcsi korridort.
Fotó: Szabó Luca
tént események? Mennyi a
fikció és a valóság?
– Egy regény mindig a
szerző teremtő énjének
eredménye. Persze, a történetmesélés alapjául szolgál
néhány olyan eset, amivel
ügyvédként vagy magánemberként találkoztam, de a
szituációk és a szereplők a
képzeletemből sarjadtak.
– Milyen viszonyban áll
egymással a civil és az írói
én? Volt, hogy másként
ítélt meg a Túl sokat álmodtam-ban egy adott helyzetet, és másképpen vitte
volna tovább a történetet
Nyilas Nikoletta és Fülöp
Valentina?
– A regényírás legcsodálatosabb lehetősége a
szerzői szabadság. Ennek
korlátait esetemben a jogi
szálnál igenis megszabja,
hogy hű maradjak Nyilas Nikoletta ügyvédhez, minden
más területen Fülöp Valentina személyes megítélése,
világlátása és szereplőiért,
gondolataiért érzett felelőssége jelent szellemi, erkölcsi korridort. Azt gondolom,
hogy csapatként tudott a két
énem együttműködni, mert
a regényen végigvonuló kérdésben: mennyire hihetünk
a tiszta szándékból hozott
döntések jogosságában, milyen árat vagyunk képesek
megfizetni a boldogságért,
és hogy szabad-e harcolni

egy kapcsolatért önmagunk
ellen és a válaszban – teljes az egyetértés. A regény
mindezekre megadja a választ.
– Mi lesz a folytatás?
Most min dolgozik?
– A Túl sokat álmodtam
várhatóan január közepén
lesz kapható, ezért tervezem
a megjelenéshez kapcsolódó programokat. Ami már
biztos: február 10-én 17 órakor a Közéleti Kávéház szervezésében a Bécsi körúti No
Milk Today szegedi pub és
lemezboltban tartunk könyvbemutatót.
Mindeközben
a korábban írt novelláimat
rendezem kötetbe, újraolvasom, és ahol szükségét
érzem, elmélyítem, új novellákat írok. A közeljövőben
szeretném megjelentetni a
novelláskötetemet. A hos�szabb távú tervem egy különleges családregény, amely a
szüleimtől, nagyszüleimtől
ajándékba kapott családi
történetmesélésből eredeztethető: egyfelől szeretnék
tisztelegni a mai nagyszülői generáció és a szüleim
korosztálya előtt, másfelől
szeretném megőrizni a történelem és a személyes
életutak szülte hihetetlen és
különleges sorsokat, amelyeket folyamatosan gyűjtök.
Már megkezdődött a „fejben
írás”...
Szabó C. Szilárd
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Egyszerűség a legnagyobb bölcsesség. Leonardo da Vinci festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író
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Csillagánizs illatban jönnek el az angyalok
Karácsonyi díszek könnyen, gyorsan – A család apraja-nagyja közösen készítheti el az ünnepi dekorációt
Idén igyekeztem olyan karácsonyi díszeket készíteni, amelyek alapanyagai minden háztartásban megtalálhatóak,
így nem igényelnek különösebb anyagi befektetést. Elkészítésük gyors és egyszerű, a család apraja-nagyja besegíthet a munkafolyamatokba. Lepjük meg szeretteinket
saját készítésű díszekkel!

T

alán nincs is olyan lakás, ahol ne bukkanna fel egy-egy angyal
díszítőelem. A hajtogatott
változat előnye, hogy alapanyaga minden otthonban
megtalálható, és apróbb módosításokkal végtelen számú variáció készülhet be
lőle.

Hajtogatott angyal
A test és a szárnyak elkészítéséhez szükségünk lesz 2
ív, egyforma méretű és színű
papírlapra. A képen látható angyalok 80 grammos
nyomtatópapírból készültek.
A fejhez használhatunk lyukas fagolyót, nagyobb méretű gyöngyöt, de gyúrhatunk
gombócot papírból, alufóliából, vagy akár a mikuláscsokit borító, színes csomagolóanyagból is.
Hajtogassuk össze a
papírokat
harmonikaszerűen, 1-1,5 centiméteres
ráhajtásokkal. Ezután ragasszuk össze a két harmonika kétharmad részét,
ezzel elkészítjük az angyal
szoknyáját. Ha szeretnénk
az angyalunkat felakasztani
valahova, akkor egy megfelelő hosszúságú szalagot
vagy madzagot is ragas�szunk a két harmonika közé,
a szoknyarészbe. Készítsük
el a szárnyakat úgy, hogy a

harmonikák szabadon álló
részeit ráhajtjuk a szoknya
jobb és bal oldalára, és gondosan a szoknyához ragasztjuk őket. A fej elkészítéséhez egyszerűen húzzuk át a
madzagon a lyukas gyöngyöt
vagy fagolyót, és készen is
vagyunk. Ha asztalra vagy
ajándékcsomagra tesszük
az angyalunkat, akkor csak
ragasszuk a fejet a két
szárny közé. A szoknyarészt
díszíthetjük csillagánizzsal

vagy karácsonyi motívumokkal is.

Csipeszcsillag
A skandináv hangulatú csipeszcsillag elkészítéséhez
mindenképpen fából vagy
bambuszból készült ruhacsipeszt használjunk. Egy
csillaghoz 8 darab csipeszre lesz szükségünk, tetszés
szerinti méretben. Szedjük
szét a csipeszeket, távolítsuk el belőlük a fém rugórészt, majd ragasszuk ös�sze a fa részeket kettesével,
lapos felükkel egymásnak
fordítva. Ha fel szeretnénk
majd akasztani a csillagot,
akkor ragasszunk egy szép
szalagot vagy madzagot az
egyik csipesz két lapos része
közé. Ezzel elkészítettük a
csillagok szárait. Az összeállítást sík felületen végezzük,
és használjunk minél gyorsabban megkötő ragasztót.
Fordítsuk egymás felé a csipeszek szélesebb részeit, és
„X” alakban 4 csipeszt illes�szünk, majd ragasszunk ös�sze. A maradék 4 csipeszt
az „X” alak 1-1 sarkába ragasztva kapjuk meg a végső,
csillag alakot. Az elkészült
művet akár le is festhetjük,
de megtarthatjuk az eredeti
színét is.
Ha szeretnénk plasztikussá tenni alkotásunkat,
akkor a képen is látható módon ragasszunk össze a közepénél fogva két eltérő méretű csillagot. Aki szeretné,
vékony fényfüzért is tekerhet
a csillag száraira, így akár az

ablakok világító dísze is lehet ez a csipeszcsoda.

Illatos függelék
Az illatos függelék alapanyagainak előkészítése pár nap
türelmet igényel. Egy szép
narancsot vagy vérnarancsot
vékonyan, egyenletesen felkarikázunk, és megszárítjuk.
Körülbelül egy hét után már
neki is foghatunk a munkának. A narancskarikák mellé díszítésként és plusz illatként egész fahéjrudat, csillagánizst vagy szegfűszeget
használunk.
Szúrjuk át a narancsot
a héja közelében, és vezessük át rajta a madzagot vagy
szalagot. A fahéjrudakba
tegyünk friss örökzöld- vagy
illatos
fűszernövényágat,
majd kötözzük a fahéjat a
narancs tetejére. Fűzzünk
egy fagolyót vagy gyöngyöt
a fahéj fölé, csomózzuk el

a madzag végét, és már készen is van az illatos és mutatós díszítésünk.
A narancskarikára ragaszthatunk csillagánizst,
de akár szegfűszeget is szurkálhatunk bele. Aki esetleg
ódzkodik a fahéj illatától, annak javaslok egy Tisza-parti sétát vékonyabb gallyak
gyűjtésére. A megfelelő méretre vágott gallyak remekül
helyettesítik a fahéjrudat.

Világító fenyőfa
Levegőn száradó (modellező) vagy hőre keményedő
gyurmából készülhet a világító fenyőfa, aminek színe, díszítése teljes mértékben alakítható a már meglévő karácsonyi díszeinkhez.
A képen látható fenyőfa
hőre keményedő gyurmából készült. Ha van otthon
hungarocell fenyőformánk,
akkor könnyű dolgunk lesz.
Először burkoljuk be a formát fóliával, hogy a későbbiekben könnyebben le tudjuk
szedni róla az elkészült fát.
Nyújtsuk ki a gyurmát, és

borítsuk be vele a hungarocell formát. Simítsuk el az
illesztéseket, és vágjunk ki
tetszés szerinti méretben és
formában néhány nyílást a
testen. Ezen keresztül világít
majd a fenyő.
A levegőn száradó gyurma
24 óra múlva éri el teljes keménységét, ezután húzhatjuk
le a kúpról. Ha hőre keményedő gyurmát választottunk, akkor az elkészült kúpformát tegyük be a sütőbe, és a gyurma
használati utasításának megfelelő hőmérsékleten és ideig
süssük. A megkeményedett
és kihűlt gyurmát, akárcsak a
levegőn száradó alapanyagot,
lekenhetjük lakkal, hogy szép
fényes legyen.
Az elkészült fenyőfa alá
igazi, vagy elemmel működő
mécsest is tehetünk, de ha
van otthon felesleges fényfüzérünk, azt is belehajtogathatjuk a fa belsejébe.
A horgolt angyal a legnépszerűbb videómegosztó
oldalon található oktatóvideó alapján készült.
Képek és szöveg:
Pónyai Réka
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Visszatekintő

Minden rendelkezésünkre álló eszközzel meg fogjuk védeni az uniós költségvetést a jogállamiságot sértő lépések esetén, mert az EU jövőjéről van szó. Ursula von der Leyen,
az Európai Bizottság elnöke
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Ez történt 2021-ben Szegeden:
Megnyílt az új sportuszoda az Etelka soron – Alapítványi fenntartásba került az egyetem
SÉGE. Március 22-éig zárva
tartanak az üzletek, szünetelnek a szolgáltatások, április 7-éig zárva tartanak az

Mint ahogy az egész világon, úgy Magyarországon és Szegeden is szinte minden a koronavírus-járványról és Karikó
Katalin biokémikusról, Szeged újdonsült díszpolgáráról
szólt – 2021-ben. Év elején kijárási tilalom volt érvényben,
márciusban bezártak az iskolák, az óvodák és az üzletek,
májusban elmaradt a borfesztivál a járványhelyzet miatt.
A fejlesztések azonban nem álltak le: megnyílt az új sportuszoda az Etelka soron, felújították a kerékpáros hálózatot Újszegeden, megújult a Lapos, újjászületett a Jerney
óvoda. Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester pedig
átadta a stafétabotot Kovács Tamás önkormányzati képviselőnek.

óvodák és az általános iskolák, ahol átállnak a digitális
oktatásra.

JANUÁR
MINDEN ZÖLD ELKÖTELEZETTSÉGŰ POLGÁRMESTERNEK EL KELL JÖNNIE
SZEGEDRE, MERT ITT SOKAT LEHET TANULNI. Én is
ezért jöttem – mondta Karácsony Gergely Szegeden. Budapest főpolgármestere Botka László polgármesterrel a
zöld fejlesztésekről tárgyalt,
majd együtt nézték meg a
geotermikuskút-fúrást
az
Északi városrészben, a Gáz
utcánál.

NÉMA FŐHAJTÁS A HŐSÖK ELŐTT. Elmaradtak a
Botka László polgármester és Karikó Katalin biokémikus, Szeged díszpolgára.
március 15-i megemlékezések a járvány miatt. A város
sorsdöntő ülésre, de az általuk képviseltek elutasító vélemé- nevében Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője
nye ellenére igennel szavaztak.
emlékezett néma tiszteletadással az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a Klauzál téren.
FEBRUÁR
ÁPRILIS
LEZÁRULT AZ ORSZÁG EGYIK LEGMODERNEBB ÉS
LEGSZEBB USZODÁJÁNAK MŰSZAKI ÁTADÁSA. Ezzel BEFEJEZŐDÖTT A GEOTERMIKUS FŰTÉSI RENDSZER
teljesült a szegediek régi vágya, elkészült a fedett uszoda az KIÉPÍTÉSE FELSŐVÁROSON ÉS AZ ODESSZA VÁROSEtelka soron. Botka László polgármester a sajtóbejáráson el- RÉSZBEN. A beruházás mintegy 3,3 milliárd forintból, uniós
támogatással valósult meg.

FEBRUÁR 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A KORMÁNY A
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT ELRENDELT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKET. Maradt a kijárási és a gyülekezési
tilalom, az üzletek korábbi zárása és a középiskolások digitális tanrendje.

HAVI SZÁZMILLIÓ FORINT VESZTESÉGET JELENT SZEGEDNEK AZ INGYENES PARKOLÁS. A járványhelyzet miatt már egy éve – néhány hét kivételével – ingyenes a parkolás a kormány rendelkezése szerint. Ez az intézkedés Szegednek eddig már nyolcszázmillió forint bevételkiesést jelentett.

FELÚJÍTJÁK A SÓHÁZAT. Az egyedi védettséget élvező ikonikus épületet felújíttatja a tulajdonos REGIO Játékkereskedelmi Kft. a műemléki jelleg megtartása mellett.
LEVÉLBEN GRATULÁLT BOTKA LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A SZEGED KULTÚRÁJÁÉRT DÍJHOZ ANDÓCZI BALOGH ÉVA KÖNYVTÁROSNAK ÉS CSEH ANTAL OPERAÉNEKESNEK. A díjjal járó díszoklevelet és arany pecsétgyűrűt, valamint a Kölcsey-érmet – amit 2021-ben kilencen kaptak – a hagyományok szerint a magyar kultúra napján adják
át, de a veszélyhelyzet miatt ezt egy későbbi időpontra halasztották.

TALÁLKOZÓ. Botka László polgármester a városházán
egyeztetett Pálinkás József professzorral, az Orbán-kormány
korábbi oktatási miniszterével, az MTA volt elnökével.
mondta: a Tiszavirág Sportuszoda már a járványügyi korlátozások feloldásának másnapján tudja fogadni a vendégeket.
Az új uszodát Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke és Molnár Tamás, a szövetség alelnöke is megnézte. A
Tiszavirág Sportuszodát Magyarország–Szerbia vízilabda-gálamérkőzéssel avatták fel. A járványhelyzet miatt zárt kapus
volt a presztízscsata.

BOTRÁNY AZ EGYETEMEN. Gulyás László történész, főiskolai tanár négy hallgatója szerint rasszista, homofób és szexista megjegyzéseket tett, ami miatt bepanaszolták. A rektor
vizsgálatot rendelt el az ügyben.

BEFEJEZTÉK A KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSEKET
ÚJSZEGEDEN. Biztonságosabbá tették a kerékpározást az
új és felújított kerékpárutakkal, kerékpársávokkal, valamint
biciklis nyomvonalakkal. A programban tíz buszmegálló is
megújult. Mihálik Edvin zöld tanácsnok, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: Újszegeden 280 millió forintból
valósultak meg a fejlesztések.

JÓL HALADNAK AZ ENYHE JANUÁRBAN A CSATORNAÉPÍTÉSSEL ÚJSZEGEDEN ÉS KISKUNDOROZSMÁN. 16
kilométer hosszan korszerűsítik a vízelvezető rendszert. A
fejlesztésre nettó 1,3 milliárd forintot fordít az önkormányzat.

KÖSZÖNTÖTTE AZ EGYMILLIOMODIK „ÉRINTŐS” UTAST
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ SZKT. Szegeden már négy éve
lehet érintős bankkártyával fedélzeti jegyet venni a közösségi közlekedésben.
MÁJUS

ELDŐLT: PRIVATIZÁLJÁK AZ EGYETEMET. A Szegedi Tudományegyetem szenátusa 29 igen, 16 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadta a felsőoktatási intézmény alapítványi
egyetemmé alakítását. A modellváltás azt jelenti, hogy az
egyetemet egy alapítvány működteti majd, amelyet kuratórium felügyel. Több szenátor kötött mandátummal érkezett a

MÁRCIUS
BEZÁRT AZ ORSZÁG, TOMBOL A JÁRVÁNY HARMADIK
HULLÁMA, NŐ A VÍRUSMUTÁNSOK TERJEDÉSI SEBES-

INGYENES TERASZHASZNÁLAT. Több hónapos szünet
után nyitottak ki a teraszok, amelyek után a kormányrendelet értelmében nem kell bérleti díjat fizetni az év végéig.
Ugyanakkor a járvány miatt 2021-ben is elmarad a borfesztivál.

2021. december 18., szombat

Se nem jobbra, se nem balra, csak felfelé! Márki-Zay Péter, az ellenzék közös
miniszterelnök-jelöltje

Visszatekintő
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Kijárási tilalomtól Karikó Katalinig
A járvány áldozataiért szóltak a harangok – Megújult a Lapos, újjászületett a Jerney óvoda (1. rész)
MEGNYÍLT A TISZAVIRÁG. Megnyílt a nagyközönség előtt
a város új sportuszodája, melyet csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatnak. Hat hónapos kényszerszünet után újra lehet filmeket nézni a Belvárosi Moziban is.
FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS. A Csaba utcán, a Kereszttöltés és
Fecske utca között víz- és gázvezeték-felújítás kezdődött.
Újabb harmincöt kerékpártámaszt telepítettek a belvárosban.

Dorozsmai óvodások. Kívül-belül megújult a Jerney óvoda.
kokkal, megnézte a Móra-múzeum természettudományi kiállítását, majd a Somogyi-könyvtárban több mint kétszáz éves
orvosi könyveket fogadott örökbe.
A JÁRVÁNY ÁLDOZATAIÉRT SZÓLTAK A HARANGOK.
Csaknem 28 ezer mécsessel emlékeztek a koronavírusban
elhunytakra a Dóm téren. A megemlékezés kezdeményezője az egyetem sürgősségi betegellátó önálló osztálya mellett
működő támogató csoport, az SBO Angyalai civil szervezet
volt.

JÚNIUS

árd forintot fordított a nyolc intézménye felújítására. Az intézményfelújítási program folytatódik Szegeden.
MEGSZÓLALTAK A FANFÁROK. Botka László polgármester nyitotta meg a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi, 90.
évadát. Megnyílt a Móra-múzeumban a Sisi-kiállítás, a Fekete házban pedig a Rotschild Klára életét és munkásságát
bemutató tárlat.
SZEGED ÚJ GAZDASÁGI ALPOLGÁRMESTERE. Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester elvégezte az általa két
évre vállalt feladatot, és átadta a stafétabotot Kovács Tamás
önkormányzati képviselőnek, akivel már több témában dolgoztak együtt. Botka László polgármester javaslatára a június 25-i közgyűlésen megválasztották Szeged új gazdasági alpolgármesterének Kovács Tamást.

MEGVÁLT RASSZISTA OKTATÓJÁTÓL AZ EGYETEM. Elbocsátották a Szegedi Tudományegyetemről, majd a Magyarságkutató Intézetből is a botrányos kijelentéseiről hírhedt
Gulyás László történészt, a pedagógiai kar oktatóját.
KLÍMABARÁT VÁROS. Szegeden hosszú évek óta számos
olyan program indult és valósult meg, amely azt a célt szolgálja, hogy a város minél zöldebbé váljon. Ezt a munkát ismerte el a Klímabarát Települések Szövetsége, mely Klímabarát település címet adományozott Szegednek.
KARIKÓ KATALIN SZEGED DÍSZPOLGÁRA. A szegedi
egyetemen végzett világhírű biokémikus szabadalma alap-

ján fejlesztették ki a koronavírus-járvány elleni első és legmodernebb vakcinát, a Pfizer–BioNTech-védőoltást. A díszpolgári címet a Szeged napja alkalmából tartott díszünnepségen Botka László polgármester adta át Karikó Katalinnak.
„Büszkék és hálásak vagyunk neki, hogy messze vitte és ma
vissza is hozta hozzánk Szeged jó hírét” – mondta ünnepi beszédében a polgármester. A díszünnepségen Pro Urbe díjat
vett át Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa és Knezevics Viktor, a British Petrol országigazgatója,
szegedi irodavezetője. Szegedért emlékérmet kapott Grecsó
Krisztián író, költő, újságíró, Kerek Attila, a polgármesteri hivatal nyugalmazott rendezvény- és protokoll-tanácsadója és
Török László, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara alelnöke, a kézműipari tagozat elnöke.
Karikó Katalin ellátogatott a Radnóti Miklós gimnáziumba,
ahol rendhagyó órán beszélgetett a biológia tagozatos diá-

BAJNOK A MOL-PICK SZEGED. 1996, 2007 és 2018 után
történetének negyedik bajnoki címét ünnepelhette a kézilabdacsapat, miután a döntő visszavágóján 37–36-ra győzött Veszprémben.
MEGNYÍLT A FELÚJÍTOTT LAPOS. Szeged kedvenc szabadstrandja olyan különleges, mediterrán hangulatú, gyönyörű panorámával rendelkező hely, amivel nem sok magyarországi város büszkélkedhet. A Lapos Beach a vendéglátás mellett napozóágyakkal és napernyőkkel is várta a pihenni vágyókat. – A 2019-es
önkormányzati
választási
kampányban ígértem meg,
hogy a szegediek megújult
formában kaphatják vissza
a Lapost, aminek a fejlesztésére 30 millió forintot biztosított a város önkormányzata – mondta az átadáson Mihálik Edvin, Újszeged önkormányzati képviselője, a Zöld
város programért felelős tanácsnok.
ÚJJÁSZÜLETETT A JERNEY
UTCAI ÓVODA. Botka László polgármester az átadóünnepségen elmondta: közel
300 millió forintból újult meg
a dorozsmai óvoda, és a város eddig összesen kétmilli-

Kép: Szabó Luca, Iványi Aurél, MTI
Szöveg: Szabó C. Szilárd
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Interjú

Hogy engem akarjon ápoljon szeressen / ha én nem szerettem akkor is szeressen. Részlet Grecsó Krisztián Pont oda című verséből, amely elhangzott májusban a Szeged-napi díszünnepségen, amelyen Szegedért emlékérmet vehetett át a költő.
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Podmaniczky Szilárd: Szeged minden pontján
várhat rám valami izgalmas dolog
Szegeden találkoztam életemben
először nagy számban olyan emberekkel, akik úgy gondolkodtak
az írásról, mint én – mondta Podmaniczky Szilárd József Attila-díjas író, költő, aki negyedszázadot
élt a városban. Vele beszélgettünk múltról, jelenről, Szegedről,
írásról, a szavak súlyáról.
– A Műszaki Egyetem hallgatója
volt, majd 1983-ban Szegedre jött
tanulni. Milyennek látta akkor a
várost, és hogyan változott a városról alkotott képe az elkövetkező években?
– Másodszor jártam Szegeden,
amikor 1983-ban megkezdtem
matematika–fizika szakon a tanulmányaimat a tanárképzőn. A
nagyállomást akkor csupa pici családi ház vette körül. Elcsodálkoztam. Ez lenne Szeged, a nagyváros,
ahova olyan nagy tervekkel érkeztem? Az elkövetkező években albérletről albérletre vándoroltam,
közben nagyon sokféle arcát
ismertem meg a városnak. Nem
éltünk tudatos életet főiskolás
korunkban. Jöttünk-mentünk.
A város úgy állt előttem, mint
2007-ben, amikor elköltöztünk. Szegedet érdekes kulis�szának tartottam, amelynek
minden pontján várhat rám valami izgalmas dolog. Többnyire
az emberekkel való találkozások, amik az első időkben többségében házibulik voltak.
– Kik voltak azok az emberek, akik az írói, alkotói indulása
szempontjából fontosak voltak
Szegeden?
– A főiskola matematika tanszékén oktatott Szendrei János profes�szor. Akkoriban ő volt az intézmény
főigazgatója is. Izgalmas volt a vele

Annyi vektor dolgozik a
véleményem ellen, érvek nélkül, pusztán a hatalom eszközével, hogy
ebben a szavaktól kiüresedett térben nem tudok
megszólalni.
való kapcsolatom. Büszke volt arra,
hogy van olyan matek szakos diákja,
aki verseket ír. Latinos szemléletű,
széles spektrumú, mindent látni akaró ember volt. Diákként nagy élmény
volt, hogy a matematikus főigazgatóval mindig jeleztük egymásnak, hogy
hasonlóan gondolkodunk a világról.
Az is fontos volt, hogy Szegeden találkoztam életemben először nagy
számban olyan emberekkel, akik
úgy gondolkodtak az írásról, mint
én. Kurdi Fehér János, Szijj Feri, Háy
János, Darvasi Laci, Medgyesi Gabi.
Valamennyien komoly írói pályát futottak be azóta. Létük, és a velük

folytatott beszélgetések erősítették mindazt bennem,
amiért érdemes élni.
– Abban az időben
is fajsúlyos irodalomtudósok és -történészek éltek Szegeden.
A közelükbe lehetett
férkőzni?
– Nem akartam.
Ezek a találkozások valahogy jöttek maguktól.
Erős közösségi élet volt
akkor, és bár nem volt telefonunk, mindig értesültünk
arról, hogy például Vörös tanár úr, a Tiszatáj akkori
főszerkesz-

tek, mert minden kutya megérzi a
robbanóanyag szagát. Irgalmatlan
gyakorlatot szereztem az írásban.
Ha délután négykor letelefonált
a büfébe a szerkesztő, hogy még
nem kapta meg a negyvensoros
tárcámat, akkor fél óra alatt képes
voltam megírni. Ezt csúcsteljesítménynek tartottam, erre is képes
voltam.
– Aztán megszólalt belül az
író, hogy nem lehet a szépírást és
az újságírást egyszerre művelni?
– Azt hiszem, hogy ezt ügyesen
csináltam. Olyan tárcasorozatokat
írtam a lapba, melyek utána megjelenhettek kötetben. Kisregények
és mesék is voltak ezek között.
Az újságírást és az írást
egy idő után ös�szekötöttem,
m e r t
láttam,

Podmaniczky Szilárd: A segítőkészség a leggyakorlatiasabb eszköz, hogy az emberek odafigyeljenek a
másikra. A segítőkészség megszervez egy társadalmat. Fotó: Szabó Luca
tője vár bennünket egy palack bor
melletti beszélgetésre. Ugyanez
történt Budapesten. Mészöly Miklós meghívott magához, felesége,
Polcz Alaine főzött nekünk csülkös bablevest, és ott beszélgettünk az asztal mellett öten-hatan.
Nem kellett kopogtatni ezekhez
az emberekhez. Hasonlóan ismerkedtem meg Réz Pállal, a Holmi
főszerkesztőjével, akivel többször
pálinkáztunk és beszélgettünk, miközben a Margit-szigetet néztük a
lakásából. Irodalomról cseréltünk
véleményt, egy gramm politika nélkül.
– Az államvizsga után visszakerült a szülővárosába, Ceglédre.
Ott tanított, majd pár hónap után
összecsomagolt és visszajött Szegedre.
– Meg kellett hoznom ezt a
döntést. Hónapok óta érlelődött
bennem. Sok meredek dolgot megtettem az életben, ezt is. Szegedről

hívtam fel az iskolám igazgatónőjét, és elmondtam neki, nem tudom tovább folytatni az addigi életemet. Kérlelt, hogy bírjak ki még
egy hónapot. Osztályfőnök voltam.
Örüljünk, hogy eddig kibírtam – válaszoltam.
– A Délmagyarország újságírója lett hosszú éveken át. Megfogalmazható röviden ennek az időszaknak az összegzése?
– Eleinte nagy kaland volt.
Olyan emberek között találtam
magam, akik ülnek az íróasztalnál, és írnak. Nem voltam végzett
újságíró, így szerepeket kellett magamnak kitalálni. Nem volt filmkritikus a lapnál, így eldöntöttem, az
leszek. Egyből volt miről írni. Megtörtént, hogy bombariadó miatt a
városházára küldtek, amiről cikket
kellett írnom. Emlékszem, ebben
az is szerepelt, hogy „a robbanóanyagra érzékeny kutya nem talált
semmit”. Ezen a mai napig neve-

nem lesz annyi energiám, hogy
egyszerre végezzem a kettőt.
Ugyanakkor érdekes, hogy amikor
felhagytam az újságírással, riportkönyveket kezdtem el írni. Rögtön
írtam kettőt a Balatonról. Mindig a
nehezebb ellenállás irányába szerettem mozogni.
– Legújabb regényének címe
A másik ember megértésének diadala. Tényleg olyan nagy gondjaink vannak ezzel?
– Igen, mert ez nehéz ügy. A
feleségem tükröt tart elém, véleményt formál a cselekedeteimről.
Az idők során sok olyasmire derült
fény ilyen módon, amit nem gondoltam és tudtam magamról. Egy művészeti ösztöndíjnak köszönhetően
hosszabb ideig éltem Svájcban,
ott figyeltem fel arra, hogy a csinos nők nem elnéznek melletted,
hanem rád mosolyognak. A maguk
energiájából adnak másoknak. Ez
is a másikra való odafigyelés része.

Egy másik példa a megértésre és a
figyelemre való törekvésre. Álltunk
a feleségemmel a zebránál, és már
vagy két perce beszélgettünk. Ez is

Ha egyszer úgy áll majd a
Hold, hogy az ország élén
álló politikusok olyan
példát mutatnának, ami
alapján másként lehetne
élni, akkor ez is megváltozhat.
Svájcban történt. Akkor vettük észre, hogy hosszú kocsisor áll mindkét
oldalról, és türelmesen arra várnak,
hogy átkeljünk az úton. Hazajövet
a fejembe vettem, hogy létrehozok egy olyan pedagógiai csapatot,
amelyik gyakorlatokon keresztül tanítja a segítőkészség fejlesztését az
általános iskolákban. Svájcban úgy
tapasztaltam, hogy a segítőkészség
a leggyakorlatiasabb eszköz, hogy
az emberek odafigyeljenek a másikra. Ha a jó energiát átadjuk egymásnak, akkor mozgásban marad a társadalom, és nem lesznek olyanok,
akik ezen kívül kerülnek. Tudom,
hogy ezek őrült nagy szavak, de
volt alkalmam egy másik országban
megtapasztalni, hogy a segítőkészség megszervez egy társadalmat.
– A végletesen megosztott,
kormány-ellenzéki szekértáborba merevedett magyar társadalomban mély árkok választják el
egymástól az embereket. Nálunk
milyen esélyei lehetnek a másik
ember megértésének?
– Ez mindig a példamutatáson
múlik. Ha egyszer úgy áll majd a
Hold, hogy az ország élén álló politikusok olyan példát mutatnának,
ami alapján másként lehetne élni,
akkor ez is megváltozhat.
– Íróként bizonyára van véleménye a hazai közbeszéd színvonaláról.
– Elég sok politikai tárgyú publicisztikát írtam az újságba. Egy napon észrevettem, hogy kicsúszott
a kezemből ez a fajta írás. Eljutottunk társadalmilag egy olyan beszédszintre, melyben már nincsen
súlya a szavaknak. Bármit lehet
állítani. Márpedig, ha bármit lehet
állítani, akkor mit mondjunk? Nem
feltétlenül az igazság és a hamisság problematikájáról beszélek.
Annyi vektor dolgozik a véleményem ellen, érvek nélkül, pusztán
a hatalom eszközével, hogy ebben
a szavaktól kiüresedett térben
nem tudok megszólalni. Még akkor
sem, ha nagyon akarnék mondani
valamit. Nem tudom annyira megalázni a nyelvet, hogy ebben részt
vegyek.
Bod Péter
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A főzés könnyű fejet, nyitott lelket és meleg szívet kíván. Paul Gauguin francia festő

Régi szegedi ízek
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Zsenka néni hallevese és mézeskalácsa
A híres szegedi főzőasszony szerint a főzés nagyon egyszerű munka, de tudni kell

Konyhai életkép 1922-ből. Zsenka néni a polgári konyha kezdő háziasszonyai számára írta a könyvét. Illusztráció: Fortepan/Varga László
Zsenka néni az egyik leghíresebb főzőasszony volt
Szegeden. Szegény asszony
szakács-könyve címmel a
két világháború között adta
közre a receptjeit és a főzési tanácsait.

SZ

egedet a „bőlevű korcsmák és
szűkszavú magyarok” városának tartották,
ahol sok híres főzőasszony
élt, akik szakácskönyveket is
írtak. Ilyen volt Zsenka néni
is, aki a Szegény asszony szakács-könyvét az egyszerű, a
polgári konyha kezdő házias�szonyai számára írta a két világháború között.
„Célom a legegyszerűbb
dolgoknál
útbaigazítást
adni, hogy megtalálja ebben
a kis könyvben mindenki,
amit tudni szeretne és ami
olyanoknak, akik főzésben
jártassággal bírnak, természetesnek látszik, de aki
kezdi, igen fontos, hogy megfigyelje és tudja. Mert a főzés nagyon egyszerű munka,
de tudni kell. Hogy az étel
jóízű legyen, elsősorban a
hozzávalónak kell kifogástalan, jó minőségűnek lennie”
– írta Zsenka néni a könyve
bevezetőjében. A szegedi
főzőasszony szerint „ha idejében dologhoz látunk és a
hozzávalót mindenhez beszerezzük és előkészítjük,

akkor könnyen és nyugodtan
főzhetünk, pontos időben tálalhatunk. Gondosnak kell
lenni a beszerzésnél, nehogy
bármily csekélységért is a
szomszédba kelljen szaladni
kölcsön kérni”.

Konyhai matematika
A Szegény asszony szakács-könyve reprint kiadásához azt írta Thoma Lászlóné,
a vendéglátóipari múzeum
könyvtárosa az ajánlójában,
hogy „Zsenka néni könyve
jól bevált gyakorlati tudásra,
háziasszonyi leleményességre, ötletességre épül. A mai
nehéz időkben éppen ezek
az erények teszik újra használhatóvá és aktuálissá. Akinek kevés a pénze vagy takarékoskodnia kell, egy-egy
jó ötlettel segíthet magán.
Minél inkább szorongatja a
háztartásunkat a nehéz gazdasági helyzetünk, annál inkább szükségünk van a sajátos konyhai matematikára:

kevés pénz + jó ötlet =
ebéd
még kevesebb pénz
+ még jobb ötlet = vacsora
Mióta is szól bele a történelem és a politika a konyhai dolgainkba? Mióta kell
takarékoskodnunk? Bizony,

elég régóta. Már a XV. században is akadt szakácskönyvíró, aki gondolt arra,
hogy »nem mindenkinek vagyon teli a zsákja«. Az anyagi
helyzet szerinti differenciálás nálunk a XVII. században
jelent meg, az utókor által is
demokratikusnak ítélt első
nyomtatott
szakácskönyvünkben. Ugyanez a hangvétel tette közkedveltté nemzeti szakácskönyvünket a
XVIII. században, amelynek
Czifray István volt az írója.”

Becsinált hal dióval és
tormával
A karácsony elképzelhetetlen hal nélkül. Zsenka néni
szerint mindig ügyeljünk arra,
hogy friss legyen a hal, és
mindig csak élő halat, mégpedig folyóvízit vegyünk. És
hogy milyen halételeket ajánl
Zsenka néni? Például hallevest, amit többféle halból kell
elkészíteni. Így: „Többféle hal-

ból apró darabokat vágunk
és besózzuk. Vékony rántást
készítünk, teszünk bele apróra vágott vereshagymát
és paprikát. Föleresztjük vízzel, teszünk bele ecetet, ha
jól forr, beletesszük az apróra vágott halakat és ezeket
megfőzzük. Tálaláskor tejfölt
teszünk bele.”
A becsinált halat csukából készítette. Szeletekre
vágta és besózta a halat,
majd addig főzte a karikára
vágott répát és zöldséget
néhány szem borssal, míg
megpuhult. A levet átszűrte, kevés répát és zöldséget
passzírozott a lébe, majd ismét a tűzre tette. A hal tejét
és máját szitán áttörte, csészébe tette, majd liszttel és
apróra vágott petrezselyemzöldjével összekeverte. A
simára kavart hideg rántást
a zöldséges lébe öntötte. A
fölforrt lébe belerakta a halszeleteket és puhára főzte.
Zsenka néni ajánlása szerint

Mákszelet csokoládé glazúrral
Zsenka néni mákszeletének receptje: „18 deka vaj, 18
deka cukor, 6 tojássárgája egyénként közé kavarva,
18 deka őrölt mák, melyet előbb 1 deci tejjel leforrázunk, 10 deka vékonyra vagdalt citronádé, ezt mind
½ órán át keverjük, azután 16 deka fehér mandulát
megőrölve és a 6 tojás habját hozzáadjuk. Őzgerinc
formában lassú tűznél 1 órán át sütjük. Lehet csokoládé glazúrral bevonni.”

tálaláskor diót és reszelt tormát lehet adni a becsinált
halhoz.

A finom, a hamis és a
valódi mézeskalács
A karácsony elképzelhetetlen
mézeskalács nélkül is, amelyből hármat is ajánl a könyvében Zsenka néni: a finom, a
hamis és a valódi mézeskalácsot. A finom mézeskalács
receptje: „6 tojássárgáját 3
kanál cukorral habosra keverünk, 50 deka langyos mézet
hozzáadunk és újból kidolgozzuk. Citromhéj reszelve,
vanília, fahéj, 1 jó késhegynyi szódapor, 38 deka liszt, 6
tojás kemény habja jön még
hozzá. Ha ezt elkevertük, kikent és liszttel kihintett tepszibe tesszük, a tetejét vágott
dióval megszórjuk és megsütjük. Hosszúkás szeletekre
vágjuk.”
A hamis mézeskalács receptje: „3 tojást megmérünk
és ugyanannyi súlyú cukrot
veszünk. Lisztet veszünk, 3
dekával kevesebbet, mint a 3
tojás súlya. A 3 tojássárgáját
a kimért cukorral jól elkavarjuk, teszünk bele 3 kanál fekete kávét, a kimért lisztet és
végül a 3 tojás kemény habját. Kikent és kilisztezett tepszibe tesszük és megsütjük.
Lehet a kávé helyett 3 kanál
vizet beletenni, akkor kevés

vaníliát is teszünk bele. Ha
vízzel készítjük, a tészta sárga, ha kávéval, barna színű
lesz.”
A valódi mézeskalács
receptje: „57,5 deka kenyérliszt (búzaliszt), 15 deka
cukor, 1 kávéskanál szódabikarbóna, ½ kávéskanál

Zsenka néni könyve gyakorlati tudásra, házias�szonyi leleményességre és
ötletességre épül.
fahéj, ¼ kávéskanál szegfűszeg vagy cimet, ½ kiló mézet felforralunk 1 deci tejjel,
4 tojássárgája össze lesz dolgozva a fenti tömeggel, majd
a félig kihűlt mézet közé
öntjük és az egész tésztát
jól kigyúrjuk. A tepszit jól kikenjük, kilisztezzük, a tésztát
beleöntjük, 2-3 órán át meleg
helyen pihenni hagyjuk. Tetejét megszórjuk gorombára
tört dióval és ¾ órán át lassú
tűznél forró sütőben sütjük.”
Szabó C. Szilárd
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Azt mondják, hogy a hatvanadik születésnap már nem örömnap. Dehogynem az! Ötvenedik esztendőnkig bizony mind vénülünk, de ötven esztendőn túl már visszafiatalodunk. Jókai Mór író

Az idő rövid története
egy napsütötte szombaton

Vélemény

Mi segítene valójában
az időseinken?

L

esz 13. havi nyugdíj, nyugdíjprémium, 3 helyett 5 százalékos nyugdíjemelés. Jelen cikk írásakor ez tudható
az idősekre célzott osztogatási cunamiról, de könnyen
lehet, hogy mire kinyomtatják a lapot, még hozzácsapnak
ilyen-olyan összegeket.
Kimondom, amit ellenzéki párt vagy politikus nem mer,
nem akar, nem tud: ez így nem jó.
Nem arról van szó, hogy „a” magyar nyugdíjas eleve
amolyan tejjel-mézzel folyó Kánaánban horgolgatva várná
a pénzespostást. Szegeden is él körülbelül 35 ezer ilyen
korú polgártársunk, semmilyen segítséget nem sajnálok
tőlük. De ez a differenciálatlan pénzszórás leplezetlen
szavazólízing. Sőt, lenéző bözsinénizés. Ahány nyugdíjas,
annyiféle, csak úgy odaszórni közéjük a pénzt annak beismerése, hogy a döntéshozó nem ismeri a helyzetüket,
vagy nem kíván arra érdemi választ adni. Igen, a megalázóan alacsony nyugdíjakkal is kezdeni kell valamit. De ha
valóban közös pontokat keresünk, ami minden nyugdíjast
érint, az az egészségügy és az idősellátás.
A magyar ember általában is beteg, ha a nyugati polgárokhoz mérem. Ijesztően rossz állapotú a szüleim korosztálya, a javarészt
nyugdíjas Ratkó-gyereEz a differenciálatlan
kek. Azért veszítünk el
pénzszórás leplezetlen
sok magyart a koronaszavazólízing. Sőt, lenéző
vírus miatt is, mert elebözsinénizés.
ve rosszabb állapotban
találja őket, mint egy
finn nagymamát. Az egészségügyi értelemben is „fapados” gyerekkor, a rendszerváltást követő önkizsákmányoló évtizedek, a kiszámíthatatlan időskor, az egészségügyi
rendszer eróziója észlelést, gyógyítást és rehabilitációt
beleértve, komplett járások egészségügyi infrastruktúrájának kivéreztetése… napestig tudnám sorolni az okokat.
A magyar nyugdíjas beteg. Ha megkérdezték volna, hogy
tizenharmadik havi nyugdíjat akar, vagy egy teljes állású
háziorvost a faluba, szerintem a zöm az utóbbit választja.
Nyugdíjprémium helyett a várt csípőprotézist? Örömmel!
Ennek biztosítását hívnák kormányzásnak.
Meg azt, és ez a másik probléma, ha nem kéne attól félnie, mi lesz vele, ha már nem bírja ellátni magát. Erről a kormány úgy vélt gondoskodni, hogy előbb alaptörvényi szinten
rögzítette, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló
szüleikről gondoskodni, majd az új Polgári Törvénykönyvben
részletezte az úgynevezett szülőtartást. Igen, az emberi minőség minimuma, hogy segítsd a családod – de nonszensz,
hogy az állam egy eminens feladatát így áttestálja. Ilyen alapon a tömegközlekedést is felszámolhatná, mondván, ha a
nagyi szeretné látni az unokáit, hát vigye el a felnőtt gyereke
hozzájuk. Meg az említett csípőprotézis helyett is vigye ölben
a kedves mamát mindenhova a leszármazó.
Bűn, ahogy az állam az idősellátás növekvő krízisét
szemléli. Már rég gőzerővel kéne épülnie a segítői szinteknek. Nem pár önkormányzati közmunkásra, megmaradt,
kínlódó intézményekre bízni, hanem akár házhoz kijáró
módon, akár bentlakással, más módokon, de az időseink
utolsó, kiszolgáltatott évei békében és biztonságban teljenek. Jön a karácsony, megint éles kontrasztban lesz a még
magabíró tagokból álló családok ünnepe, és a magukra
maradt, tehetetlenségükbe zárt idősek ünneptelen magánya. Ha igaz, hogy az ellenzék balról, szolidárisabb politikával akarja kihívni Orbánt, akkor mernie kéne vállalni:
nem steril pénzmagok szórása, hanem egy gondoskodóbb
állam, a valódi segítség a célja. Ma sokkal kevesebb az a
nyugdíjas, akinek az életét pont ezek az alkalmi összegek
oldanák meg – és sokkal több, akinek az élete az egészségügy és az idősellátás növekvő problémáitól lesz keservesebb és rövidebb.
Ceglédi Zoltán

A

z anyag nem vész el,
csak átalakul – mondotta egykor Albert
Einstein, bár azt nem lehet
pontosan tudni, hogy délután vagy éjjel egykor mondta a Nobel-díjas fizikus. (Nem
mindegy, elvégre az idő is relatív.) Tudományosan mindezt a híres képlet – mely szerint a test energiája (E) megegyezik a tömegének (m) és a
fénysebesség (c) négyzetének
szorzatával –, az E = mc² feje-

zi ki, de persze, használjuk ezt
a nagy-nagy igazságot hétköznapi módon, átvitt értelemben is.
Egy napsütötte szombat
délután Stephen Hawking
Az idő rövid története című
művét olvasva azon tűnődtem, hogyha ezt a könyvet
mondjuk túlbuzgó vallásos
emberek elégetnék, akkor a
kötet anyaga, a papír hővé és
hamuvá alakulna át, de a tartalma, amiről szól, ettől még

nem veszne el. Lehet, hogy így
van ez az emberrel is a fizikai
megsemmisülése után?
Petőfi Sándor versében,
A nép nevében, így ír erről:
„Nem hallottátok Dózsa
György hirét? / Izzó vastrónon
őt elégetétek, / De szellemét
a tűz nem égeté meg, / Mert
az maga tűz; ugy vigyázzatok:
/ Ismét pusztíthat e láng rajtatok!” Tényleg zseniális költő
volt!
Mennyivel
reménykel-

tőbb ez a gondolat, mint „a
lét határozza meg a tudatot”
lelombozó elve. De vajon, mi
az igazság? – kérdezhetnénk
Pilátussal. Támadunk, vagy
nem támadunk? Esetleg bújjunk egy fekete lyukba, ennek minden kockázatával?
Most légy okos, Domokos!
Elnézést, hogy ilyen filozofikus
hangulatban vagyok, de sajna, ez a korral jár.
Méhes János

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit
a 2021. decemberi és 2022. január eleji ünnepi nyitvatartásáról és szállítási rendjéről.
A TÁBLÁZATOKBAN FEL NEM TÜNTETETT NAPOKON A MEGSZOKOTT
NYITVATARTÁSSAL VÁRJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET!
ÜNNEPI
NYITVATARTÁS

dec. 20.

dec. 21.

dec. 22.

dec. 23.

dec. 24.

dec. 25.

dec. 26.

dec. 27.

dec. 28.

dec. 29.

dec.30.

dec. 31.

jan. 1.

jan. 2.

Személyes
ügyfélszolgálati
iroda (Stefánia 6.)

8:00-15:00 7:00-19:00 8:00-15:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

8:00-15:00

ZÁRVA

ZÁRVA

7:00-19:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

Telefonos
ügyfélszolgálat

8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

8:00-15:00

ZÁRVA

ZÁRVA

7:00-19:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

dec. 23.

dec. 24.

dec.25.

dec. 26.

dec. 30.

dec. 31.

jan. 1.

jan. 2.

Közlekedésszervezés
ügyfélszolgálati iroda
(József A. sgt. 39.)

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

8:00-14:00

ZÁRVA

ZÁRVA

Temetőirodák (Testamentum
Temetkezési divízió)

8:00-16:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

8:00-16:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

Nincs

Nincs

Megszokott ürítési rend

Ürítési időpont változás

Nincs

Nincs

Hulladékszállítás

Megszokott ürítési rend Ürítési időpont változás

Sándorfalvi úti Regionális
Hulladékkezelő Telep

6:00-22:00

6:00-14:00

ZÁRVA

ZÁRVA

6:00-22:00

6:00-14:00

ZÁRVA

ZÁRVA

Szegedi Hulladékudvarok
(kivéve a Vértói),
Sándorfalvi úti Regionális
Hulladékkezelő Telepen
található hulladékudvar

8:00-16:20

8:00-12:00

ZÁRVA

ZÁRVA

8:00-16:20

8:00-12:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ÜRÍTÉSI IDŐPONT VÁLTOZÁS!
Kérjük azon tisztelt Ügyfeleinket akiknek ürítési időpontja december 24-én és december 31-én esedékes, hogy a szelektív, valamint a
vegyes hulladékgyűjtő edényeiket reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni a zavartalan hulladékszállítás elvégzése érdekében.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szeged Vértói hulladékudvar 2021.12.20-2022.01.02 között ZÁRVA tart!
Helyette bármelyik szegedi hulladékudvar igénybe vehető.
A 2022. évi hulladékszállítással kapcsolatos ürítési napokról, a 2021. évi közszolgáltatásról szóló utolsó számlával együtt megküldött
hulladéknaptárban, illetve a www.szegedihulladek.hu weboldalunkon tájékozódhat.
Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep elérhetősége: Tel: 62/777-272
Kommunális hulladékszállítással kapcsolatos panaszt, bejelentést diszpécserszolgálatunk hulladékgyűjtési napokon
6:00–16:00 között a 62/777-161-es telefonszámon fogadja.
HULLADÉKUDVAROK:
További információt a hulladékudvarok nyitva tartásáról, valamint a leadható hulladékokról az alábbi weboldalon találhat:
https://www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer/hulladekudvarok
A halottszállítási szolgáltatás telefonszáma: +36-30/945-5643, a hét minden napján éjjel-nappal elérhető!
A konténer-rendelési szolgáltatásunk hétvégén és ünnepnapokon szünetel. Konténerrendelés: 62/777-205; kontener@szkht.hu

Ügyfélszolgálataink elérhetősége:
Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Közlekedésszervezési Divízió

Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Testamentum Temetkezési Divízió

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.

Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 39.

Cím: 6722 Szeged, Bartók tér (Attila u. 11.)
Tel.: +36-62/543-747
Cím: 6728 Szeged, Fonógyári út 21.
Tel.: +36-62/543-745
Cím: 6753 Szeged-Tápé, Tápé széle 28.
Tel.: +36-20/280-4926
Cím: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Nyugati sor 13.
Tel.: +36-62/463-035

Tel.: +36-62/777-177

Tel.: +36-62/777-222

Tel.: +36-62/777-222

HALOTTSZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
+36-30/945-5643 (a hét minden napján hívható)

E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu

E-mail: szkht@szkht.hu

E-mail: kozlekedesszervezes@szkht.hu

E-mail: info@testamentum.hu

Web: www.szegedihulladek.hu

Web: www.szkht.hu

Web: www.szkht.hu/kozlekedesszervezes

Web: www.szegeditemetkezes.hu

Facebook: www.facebook.com/szegedihulladek

Facebook: www.facebook.com/szkht

„Közös ügyünk a környezetünk!”

„Együtt többet tehetünk”

2625147
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A karácsony a saját gyermekkorunkba röpít vissza. Bernard Minier francia író

Postabontás

Postabontás
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Örömet csiszoltunk a lelkekben

Csendesek voltak az éjek

A

mikor a gyermekeink még kicsik volSok-sok morfondírozás és vacillálás után
tak, mint a legtöbb fiatal szülő, mi is jó- valamelyik karácsony előtt gondoltunk egy
kora fenyőt állítottunk szent karácsony merészet, és vettünk egy szovjet műfenyőt.
ünnepén, vállalva az élő fával járó utólagos Mindebből látható, hogy ez a vásárlás nem
kellemetlenségeket. A kaa közelmúltban történt.
rácsonyt követő év január
De nem is bántuk meg
6-án, hogy ne a lépcsősoha! Úgy feldíszítettük
házban szóródjanak szerőkelmét, hogy emberfia
teszét a tűlevelek, szinmeg nem mondta volna
te mindenki az ablakon
róla kellő távolságból,
vagy az erkélyen kereszhogy a sok dísztől, égőtül dobta ki a már erősen
sortól, szaloncukortól
csupasz fát, majd a ház
roskadozó karácsonyfa
elé menve a szemetesvalójában a kommunizkukákhoz vonszolta azt.
must építő szovjet kön�Voltak persze nem kevenyűipar terméke. Most
sen, akik nem vártak vízmár, hogy kirepültek
keresztig, hanem a szilgyermekeink, és az unoveszter és az újév fényét
káink is felnőttek, nem
emelve végezték el a fenállítunk fát, csak egy, az
ti műveletet a kukákhoz
ünnepre utaló dísz emvaló vonszolást kivéve.
lékeztet a karácsonyfáCsak úgy röpködtek a fera. A régi műfenyő azért
nyőfák és a csillagszórók
megvan. Én ugyan ki
az év utolsó napjának éjnem dobom, dobjanak
szakáján! Akkoriban még
bár követ rám ezért,
nem volt annyi durrogtalegfeljebb visszadobom
tás, mint manapság. Vi– stílszerűen – bejglivel.
szonylag csendesek volA szovjet könnyűipar terméke.
tak az éjek.
Méhes János

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…
(Ady Endre)

E

l nem tudom mondani (leírni is nehéz),
hogy gyerekkoromban – ez bizony nagyon régen volt – milyen boldogsággal és határtalan izgalommal készültünk mi,
gyerekek a szent ünnepre. Mindenki mindenkinek adott, készített valami ajándékot,
amely saját kezünk munkája volt. Ezeknek
az ajándékoknak kézzelfogható, pénzzel kifejezhető értéke nem vagy alig volt, értékét
az a gondoskodás, szeretet adta, amivel elkészítettük azokat, örömet csiszolva a lelkekben. Ezek az ajándékok a fenyőfa alá kerültek, amit az angyalkák vittek – hittük még
– házról házra. Izgultunk is eleget, mire később fény derült mindenre.
Szentestén, december 24-én állították
fel a felnőttek a fenyőfát, mint utóbb kiderült, hogy a fa díszítését sem mindig az angyalok követték el. Nekünk, gyerekeknek
különben is le kellett feküdnünk – az izgalomtól persze soká aludtunk el –, nehogy
elriasszuk az angyalkákat. És másnap reggel, mire felébredtünk, már állt a feldíszített
fenyő teljes pompájában, alatta a becsomagolt „égi” ajándékokkal. Szinte ájuldoztunk
az örömtől, mert virgács helyett csak ritkán
látott ajándékokat kaptunk, egyebek mellett
narancsot és banánt is. Amelyekből egy-két
falatnál nem jutott több, de megtette újabb
egy évre!
Az meg csupa szórakozás volt, hogy az
éjféli misére is elmehettünk a felnőttekkel.
Akkor még hittünk. Hittünk a remélt dolgok bizonyosságként való megélésében, hittünk a legfontosabb emberi tulajdonságban
– a szeretetben. Hálásak voltunk olyasmiért,
amit érezni lehetett, de beszélni róla szinte
lehetetlen volt. Karácsonykor, a nagy boldogságban érezni lehetett, hogy az emberek

év közben felborult lelki egyensúlya ismét
visszabillent a rendes kerékvágásba. Örült a
család, boldog volt kicsi és nagy, és ha szegényesen is, de szeretetben összeölelkezve.
Hiszen azokban a pillanatokban úgy éreztük,
hogy az angyalokkal szárnyalunk.
Az év egyik legfontosabb és legszebb ünnepe a karácsony. De az a szerencse, hogy
minden karácsony más és más. A béke,
a szeretet, a gyöngédség, a megértés és a
megbocsátás erősíti az összetartozást, adja
meg az ünnep igazi esszenciáját. Persze, ahhoz már túl öreg vagyok, hogy higgyek is benne, ám túl „fiatal” is, hogy lemondjak róla.

Karácsonykor, a nagy boldogságban érezni lehetett, hogy az
emberek év közben felborult
lelki egyensúlya ismét visszabillent a rendes kerékvágásba.
Örült a család, boldog volt kicsi
és nagy, és ha szegényesen is,
de szeretetben összeölelkezve.
Hiszen azokban a pillanatokban
úgy éreztük, hogy az angyalokkal szárnyalunk.
Adjunk hát reményt mindazoknak, akiket
minden reménytől megfosztottak, mert úgy
hiszem, a legnagyobb szenvedés után is lehet boldog az ember. A boldogság számomra
egyenlő magával a létezéssel, minden adott
pillanat megélésével.
Ha már Ady-idézettel kezdtem az írásomat, azzal is fejezném be:
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Kellemes ünnepeket kívánok a Szegedi
Tükör olvasóinak és mindenki másnak!
Kutnyik Pál
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Sport

Szeretném megköszönni a városnak, a klubnak és a fantasztikus közönségünknek, hogy megtöltötték a csarnokot. Juan Carlos Pastor, a Pick Szeged vezetőedzője

Parádés körítés, szegedi győzelem
a Pick Aréna avatóján

Sportmix
ÜNNEPI
MECCSDÖMPING. A Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi
kosárlabdacsapata a Nyíregyháza elleni fontos, 86–
84-es sikerrel folytatta a bajnoki küzdelmeket a válogatott meccsei miatt beiktatott hosszabb szünet után.
Simándi Árpád csapata az
ünnepi időszakban igazi
nagyüzembe kezd: december 18-án Pécsett lépnek
pályára, 23-án az Alba Fehérvárt, 27-én a Szolnokot
fogadják az újszegedi sportcsarnokban, majd 30-án a
Sopron otthonában zárják az
évet.
MEGHÍVÓK
ÉRKEZTEK.
A szegedi Fit World Gorillák Rugby Club több tagját
is meghívták az U18-as korosztályú magyar csapatba.
Az 15-ös rögbiválogatottban
Regan Phillips és Ducrocq
Thomas az edzői stábban
kapott szerepet, míg játékosként Bálint Ádám, Bálint
Dávid, Tassi Ádám és Tátrai
Gergő jutott lehetőséghez.
Sándor Patrikot is meghívták a nemzeti csapatba, ám
ő betegség miatt nem léphetett pályára a csehországi Morva régió csapata ellen
27–26-ra megnyert felkészülési mérkőzésen.
ABU-DZABIBAN
BIZONYÍTHAT. A tizenkét fős magyar válogatottban a rutinos
klasszisok mellett egyetlen
utánpótláskorú versenyző, a
15 éves Pádár Nikolett állhat rajthoz az Abu-Dzabiban jelenleg is zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.
A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet tehetsége, az idei junior-Európa-bajnokság egyetlen egyéni győztese 100 és
200 méter gyorson, valamint
a 4×100-as és a 4×200-as
gyorsváltóban áll rajthoz.
ÖTEN AZ OB-N. A Zengő Alföld Szegedi TE tekecsapatát
öt játékos képviseli az egyéni országos bajnokságon,
amelyet a Népligetben rendeznek meg ezen a hétvégén. A mezőnyben Brancsek
János, Kiss Norbert, Zapletán Zsombor, Karsai László
és Stréer Tamás kapott helyet. Az eseményen először a
napi egyénit rendezik, majd
a második napon a sprintszám következik, a két szakág összesített eredményei
alapján pedig összetettben
is bajnokot hirdetnek. Szintén a Szegedi TE-hez tartozó
hír, hogy Kiss Norbert a 14.
helyen zárta a 2021-es WNBA-NBC nemzetközi ranglistát, amely az idei év eredményeit vette figyelembe.

2021. december 18., szombat

A Kiel elleni BL-meccsen debütált az új multifunkciós sportcsarnok
Magyarország harmadik,
a vidék legnagyobb sportcsarnokát adták át múlt
csütörtökön Szegeden. Az
új arénát szenzációs körítéssel és a THW Kiel elleni
30–26-os BL-sikerrel avatta fel a Pick Szeged férfi
kézilabdacsapata. Lélegzetelállító épület született.

8143 férőhely
Ami az adatait illeti, a Pick
Aréna 28 ezer 390 négyzetméteres alapterületű, kivitelezője a West Hungária Bau Kft.
volt, a szerződés értéke nettó
29,325 milliárd forint. A Hajós
Építész Iroda Kft. által tervezett csarnok 8143 férőhelyes.
Épült egy külön edzőcsarnok
is, 1500 fős lelátóval, ami
a bajnokik lejátszására lesz
alkalmas. A komplexumhoz
kapcsolódik egy 25-30 középiskolás bentlakásos kollégiumi elhelyezésére alkalmas
akadémia is.

Botka: Örömünnep
– Valódi örömünnep, ha Szegeden szép, új és nagy beruházást adnak át – kezdte beszédét az átadón Botka László polgármester. – A

A csapatkapitány, Bánhidi Bence (27) a meccs legjobbja volt, de a spanyol Imanol Garciandía (41) is remekelt az aréna nyitómeccsén. Fotó: Szabó Luca
város kézilabdacsapata évtizedek óta ott van a sportág
élvonalában, és szerte Európába elviszi Szeged nevét –
tette hozzá, majd a város nevében szimbolikusan átvette
a sportlétesítményt.
A kormány képviselői kiemelték, példás volt az együttműködés a beruházás során
Szeged, az állam és a sportegyesület között, ezért külön
köszönetet mondtak. Botka
László ennek kapcsán jelezte:
az önkormányzat ingyen adott

Átvágták a szalagot. Balról Botka László, Csányi Sándor,
Gulyás Gergely és Kocsis Máté. Fotó: Iványi Aurél

két nagy értékű telket 1 milliárd forint értékben az új aréna
megépítéséhez.

A harmadik legnagyobb
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ünnepségen elmondta, a Pick Aréna a vidék legnagyobb kézilabdacsarnoka. Felidézte, Magyarország
2018 nyarán nyerte el az
Európa-bajnokság rendezésének jogát. A magyar építőipar teljesítményét mutatja, hogy két és fél évvel a
fővállalkozói szerződés aláírását követően megrendezhették a csarnok átadóját.
Kocsis Máté, a Magyar
Kézilabda Szövetség elnöke
kifejtette, a Szegeden folyó szakmai munka Európa
élvonalába juttatta a Pick
Szegedet, és az egyesület
több mint 400 utánpótlás
sportolót is nevel. A Pick Aré-

na Magyarország harmadik
legnagyobb csarnoka, melyre minden szegedi büszke
lehet. A csarnok nemcsak
sportesemények,
hanem
koncertek,
rendezvények
helyszínül is szolgál majd.

Megelőzték a Veszprémet
Csányi Sándor, a Pick Szeged
tulajdonosa szerint a hatvan
esztendeje alakult, 1993-tól
a Pick Szeged nevet viselő
klub eddig méltatlan körülmények között játszott, ám
az új arénával infrastruktúráját tekintve megelőzte a rivális Veszprémet. Hangsúlyozta, a klub ugyanolyan hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelésre, mint az élsportra. A
Pick Szeged jelenleg négy játékost ad a válogatottnak, és
bízik benne, hogy a klub akadémiájának köszönhetően a
jövőben több magyar játékost
tudnak beépíteni a csapatba.

Emlékezetes győzelem
Ami a nyitómeccset illeti, az
sem alakulhatott volna szebben: a Pick Szeged szinte végig vezetve, kiemelkedő játékkal 30–26-ra legyőzte
a tavalyi BL-győztes német
THW Kielt a Bajnokok Ligájában. A meccs legjobbjának
Bánhidi Bencét választották,
aki a szegediek első és utolsó gólját szerezte, összesen
hatszor talált be. A januári
magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság
miatt szünet következik a BL
csoportkörében, a következő fordulóra február közepén
kerül sor.
Szeged új sportcsarnoka
a januári Európa-bajnokság
egyik helyszínéül is szolgál:
az aréna a szerb, horvát,
francia és ukrán csapatok
alkotta C csoport küzdelmeinek ad majd helyet január
13-tól 17-ig.

Nehéz őszi szezont zártak
Megdicsérte csapatát Varga Tamás vezetőedző

A

Szeged SZTE OB I-es
női vízilabdacsapata
lejátszotta utolsó idei
meccsét. A bajnokságban
hét találkozón hét pontot
szereztek, ezzel a tabella hatodik helyén állnak. A vezetőedző, Varga Tamás az idény
első felét nehézre értékelte,
ugyanakkor meg is dicsérte
a lányokat.
– Nehezen indítottuk a
szezont, hiszen a felkészülésen nem tudtam itt lenni
a lányokkal az U20-as vb

miatt – kezdte a klubhonlapnak adott értékelését
Varga. – Nemcsak a játékosoknak, hanem az edzőnek
is megterhelő, amikor ilyen
feszes a menetrend. Mindezek ellenére szépen dolgoztak a lányok, az edzéseken
és a meccseken is igyekeztek a legjobbjukat nyújtani.
Ha a bajnokságban gyűjtött
pontokat nézem, nem lehetek elégedetlen, de ha a III.
Kerület ellen másképp alakulnak a dolgok, azaz nem

leszek beteg, és az első számú kapusunk véd, még több
pontunk is lehetne. Egyedül
emiatt van némi hiányérzetem a bajnoksággal kapcsolatban. A magyar kupából
való kiesésünk viszont méltatlan volt, de ott is nehéz
helyzetbe kerültünk, erről
beszéltünk is a lányokkal
– mondta a szakember. A
csapat legközelebb január
közepén játszik bajnokit, akkor a nagy rivális Szenteshez
látogatnak.

Januárban folytatják. Fotó: Szabó Luca
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Tarkabarka

A baráti jó tanács olyan, mint az időjárás: néha jó, néha rossz. Arnold Lobel
amerikai író, illusztrátor
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2022-ben három négynapos hétvége lesz Időjárás-előrejelzés Szegedre:
2022-ben a március 15-höz köthető szabadnapok, a húsvéti ünnepek és a mindenszentek ünnepének keddi napja miatt háromszor lesz négynapos hosszú
hétvége, míg a pünkösdi és karácsonyi
ünnepek háromnapos hosszú hétvégét
tesznek lehetővé. Összességében így öt
hosszú hétvégénk lesz jövőre. Idén hét
volt.

Jövőre a március 15-i ünnep keddre
esik, ezért a hétfő is pihenőnap lesz, és
két hétre rá kell ledolgozni. Míg a mindenszentek is kedden lesz, az előtte levő
hétfőt két héttel korábban szombaton kell
ledolgozni.
Május 1-je, a munka ünnepe vasárnapra, augusztus 20-a szombatra, október
23-a vasárnapra esik 2022-ben.

Képviselői fogadóóra
DECEMBER 20., HÉTFŐ
Ménesi Imre: 16.00 (Somogyi-könyvtár Vértói úti Fiókkönyvtár)
DECEMBER 22., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/459-7777 telefonszámon.)

Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 16.00 (Szabadtéri
fogadóóra a Klauzál téren.)
JANUÁR 3., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 –
19.00 (A jelzett időponton
belül elérhető a 30/3039654 telefonszámon.)
JANUÁR 5., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:

16.00 – 17.00 (A jelzett időponton belül elérhető a
30/459-7777 telefonszámon.)
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.)
Mihálik Edvin: 17.00 –
18.00
(Somogyi-könyvtár
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
JANUÁR 8., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
–
12.00 (Csongor tér 12.)

éjszakai fagyok
December December December December December December December
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Közepesen
felhős
5/–1
Auguszta,
Gracián

Erősen
felhős,
melegfront
4/–4
Viola,
Dárió

Erősen
felhős,
hidegfront
4/–3
Teofil,
Ignác

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

Hószállingózás

Közepesen
felhős

Erősen
felhős

Hószállingózás

4/–3
Tamás,
Izidor

0/–6
Zénó,
Nina

0/–7
Viktória,
Zétény

1/–6
Ádám,
Éva

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 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? 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: 2022. január 5. 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: A Belvárosi temető Szeged nagyjainak panteonja. A nyertes: Czanik Szilvia. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A mindennapokban és
munkahelyén is a segítőkészség jellemzi önt, és
ez nemcsak az ünnepek
közeledtének tudható be,
de persze ez is ráerősít alaptermészetére.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Vágyik a pihenésre, a nyugalomra, várja az ünnepeket, hiszen nagyon zaklatott az év vége a munkahelyén, összesűrűsödtek a
dolgok. Próbáljon a szabadidejében kikapcsolódni!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A mindennapi stressz
már nagyon kimerítette,
ezért feltétlenül próbáljon meg lazítani, a közelgő
ünnepekre hangolódni! Sokszor elég lehet az is, ha sétál
egyet a feldíszített városban.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Az év végi rohanásban
önre is átragad a környezete nyugtalan hangulata. Lehetőség szerint
kerülje el a konfliktushelyzeteket, és foglalkozzon olyasmivel, amivel levezetheti a
feszültséget és feltöltődhet!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Munkájában
sikerek érik, kollégái
egyre jobban elismerik
szaktudását és hozzáértését. Alaposan el is fáradt
mostanra, örül az év végének,
hogy kicsit már lesz ideje
lazítani, és családi körben
töltheti szabadidejét.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Legyen kompromisszumkész, később
hasznára válhat, ha most
elfogadja mások igazát is.
Fordítson több időt családjára,
ha van rá lehetőségük, akkor készülődjenek és hangolódjanak együtt az ünnepekre!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ha munkahelyén
konfliktusok adódnak,
próbálja meg tisztázni
a helyzetet kollégáival,
lehet, hogy csak félreértették
önt. Az őszinteség a legjobb
megoldás arra, hogy lelki
egyensúlya helyreálljon, és
lerázhassa a stresszt magáról.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI.
21.)
Mostanra
már igencsak megérzi
az egész éves hajtást,
fáradtnak, kimerültnek érzi
magát. Ha kollégái a segítségüket ajánlják, ne féljen
elfogadni azt. Próbálja meg
rendesen kipihenni magát!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.)
Munkahelyén
legyen együttműködőbb
a kollégáival, ezzel nemcsak jobbá teheti a benti
légkört, de saját magának
is könnyebbé teheti a mindennapokat. Már készül
az év végi szabadságára.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Úgy érzi, hogy a
korábban kicsit fagyos
munkahelyi légkör kezd
végre fölengedni, kevésbé
stresszesek a napjai: talán
az év vége van ilyen hatással
önre. Most pozitívabban lát
mindent, várja már a nagy
családi találkozásokat.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
A közelgő ünnepek
hangulata átjárja önt,
harmonikussá válnak
mindennapjai. Munkájában eredményes lehet, ha
elkerüli a feszültséget és a
konfliktusokat. Végre régen
látott barátaival is találkozhat,
és jókat beszélgethet.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Úgy érzi, hogy egy kicsit
túlhajtotta magát, már
alig várja, hogy az ünnepek alatt végre rendesen
kipihenje magát. Addig is
egy közös családi program
segíthet, hogy kiszakadjon a
mindennapos stresszből.

Szeged régen

MÁR HETVENHÁROM ÉVE IS KÉMÉNYSEPRŐVEL, PATKÓVAL ÉS
NÉGYLEVELŰ LÓHERÉVEL KÍVÁNTAK BOLDOG ÚJ ÉVET ÉS SZERENCSÉT. A négylevelű lóhere viszonylag ritka, minden százezredik növény növeszt négy levelet. A legenda szerint már az ókorban is szerencsét jelentett a
megtalálójának. A patkó igen drága dolognak számított, amikor még lovakkal
utaztak az emberek, emiatt régen a jólét szimbóluma volt. Ha a száraival föl-

felé helyezzük a patkót az ajtó fölé, akkor bevonzzuk a szerencsét, ha pedig
lefelé, akkor védelmet nyújtunk a családunknak. A Magyar Néprajzi Társaság
közlönyében a kéményseprővel kapcsolatosan egyebek mellett az olvasható,
hogy a kéményseprővel való találkozás csak abban az esetben jelent szerencsét, ha megfogjuk a ruhánkon lévő harmadik gombot és azt mondjuk:
„kéményseprőt látok, szerencsét találok”. Fotó: Fortepan/id. Konok Tamás

Gyerekzsúr, orfeumi este, táncdalfesztivál
Tisztelt Olvasóink!
A Szegedi Tükör
legközelebb 2022.
január 8-án jelenik
meg.
A programokról minden egy
helyen a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
ADVENTI SÉTA
Találkozó: Szegedi Tourinform
Időpont: december 18.,
szombat, 17 óra
A séta nagyjából 2 óra időtartamú, regisztrációhoz kötött és részvételi díjas.
A SZÁZÉVES KISLÁNY
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: december 18. és

19., szombat és vasárnap,
17 óra
39 LÉPCSŐFOK
Helyszín: Nagyszínház
Időpont: december 18., 19
óra; december 19., 15 és 19
óra; december 28., 19 óra
NAGYON, NAGYON, NAGYON SÖTÉT DOLOG
Helyszín: Kisszínház
Időpont: december 19., 21.
és 23., 19 óra

NAGY HÓGOLYÓ PROJEKT
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
December 23-áig minden
hétköznap az óvodásokat
10-től, az iskolásokat 14.30tól, december 19-éig hétvégente a családokat 10, 14
és 16 órától várják a bábszínház varázslatos téli birodalmába.
SZEGEDI
KARÁCSONYI
HETEK
Helyszín: Széchenyi, Dóm,
Klauzál és Dugonics tér
Időpont: december 24-éig

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
Helyszín: Alsóvárosi Napsugaras Tájház
Időpont: december 22.,

ZSÚR
Helyszín: Agóra
Időpont: december 28.,
kedd, 14–17 óra
Szabad játék, mini-tini diszkó, játékos kémiai-fizikai
foglalkozás,
meseszendvics-parti.

szerda, 9–17 óra
Szünidei kézműves gyerekprogram.

A KIS BOSZORKÁNY
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: december 26., 11
óra; december 27., 10 és 17
óra; december 28., 10 és 17
óra
EGY ORFEUMI ESTE
Helyszín: Agóra
Időpont: december 27., hétfő, 18 óra
Előadóművészek:
Szilágyi

Annamária, Gömöri Krisztián, Borovics Tamás. Bárzongorista: Kovács Gábor.
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.

ZEBRA ZONE-KONCERT
Helyszín: Agóra
Időpont: december 28.,
kedd, 18 óra
MOLNÁR
DIXIELAND
BAND-KONCERT
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Időpont: december 29.,
szerda, 19 óra
Vendég: Falusi Mariann.
TÁNCDALFESZTIVÁL
Helyszín: Nagyszínház
Időpont: december 31., péntek, 16 és 20 óra

