2022. január 15., szombat

2.

Itt az ötödik, jön
a hatodik hullám
Boldogkői Zsolt
szegedi virológus
azt ajánlja a szülőknek,
hogy oltassák
be az 5–12 éves
gyermekeiket.

Az elszabadult infláció
elértékteleníti a béremelést

D

rasztikusan elszálltak az élelmiszerárak, másfél évtized után újból megtapasztaltuk, mit jelent a magas infláció. Bár az elemzők szerint a fogyasztói árak
növekedési üteme tavaly novemberben tető-

zött, nem túl szívderítőek a kilátások. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint idén
az élelmiszerárak közel 7 százalékos további
növekedésével számolhatunk.
Bővebben a 3. oldalon

Drasztikusan drágultak tavaly az élelmiszerek, amelyek ára idén tovább nőhet az emelkedő energiaárak miatt. Fotó: Szabó Luca
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Kovács Tamás
gazdasági
alpolgármester.
Fotó: Szabó Luca

A

z elmúlt három esztendőben évente
mintegy 10 milliárd forinttal került többe
Szeged működtetése – jórészt
a kormányzati
intézkedések,
elvonások miatt. Kovács
Tamás úgy ös�szegzett: mindez
nagyjából 30 milliárd forintot jelent, ami egy közúti Tisza-híd ára. Ennyibe
került Szegednek az Orbán-kormány ténykedése
az utóbbi években. Szeged gazdasági alpolgármestere a Szeged Televízió Téma című műsorában
arról is beszélt, hogy drasztikusan nőttek az építőanyagés energiaárak, gyenge a forint és magas az infláció,

miközben a központilag elrendelt béremelések 1,2
milliárd forintba kerülnek
az önkormányzatnak. A béremelések költségének kom-

penzációját ugyan megígérte
a kormány, de egyelőre semmilyen konkrét számot nem
közöltek.
Cikkünk az 5. oldalon

Élet-ritmusra: telibe találta
Szőregi
fejlesztések a szerep Medveczky Balázst

Ú

jabb kutyafuttató létesült Szegeden, pontosabban a szőregi Pálya
téren. És bár még csak most
nyílt meg, ha megkedvelik
a kutyások, és az itt lakóknak is megfelel, később akár
kutyajátszótérrel, padokkal és

ivókúttal is gyarapodhat a hatalmas füves terület. Évek óta
problémát okozott Szőregen
a temetőhöz vezető, rossz állapotú, balesetveszélyes járda, melyet nemrégiben összefogással építették újjá.
Írásunk az 5. oldalon

Ami jó a kutyának, öröm a gazdának. Táblával kijelölt, nyílt
kutyafuttató a szőregi Pálya téren. Fotó: Iványi Aurél

T

elibe találta a 28 éves
Medveczky Balázst
a fura autisztikus fiú
szerepe az Élet-ritmusra című egyszemélyes drámában,
amit a Kisszínházban láthatnak. A színész zsigeri muzikalitása genetikai örökség
is lehet, hiszen a nagyszülei, Botka Valéria és Csányi
László alapították és vezették évtizedekig a Magyar Rádió Gyermekkórusát, a szülei,
Csányi Valéria és Medveczky
Ádám pedig karmesterek. Lapunknak adott interjújában
Medveczky Balázs elmondta, hogy már kilencéves korában vödrökből, fazekakból
rakott össze otthon dobszerkót, amelyben a vécékefe volt
a lábdob, de jól szólt a kuglófsütő is.
Interjúnk a 6. oldalon

Medveczky Balázs dobol és beszél a színpadon. Fotó: Szabó Luca
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Boldogkői Zsolt: Jön az ötödik és hatodik hullám
A szegedi virológus azt ajánlja a szülőknek, hogy oltassák be az 5–12 éves gyermekeiket
Boldogkői Zsolt szegedi virológus, a Magyar
Tudományos Akadémia
doktora hosszú interjút
adott a szeged.hu-nak,
amelyben egyebek mellett beszélt a vírusszkeptikusokkal folytatott harcáról, valamint a kötelező
oltásról és arról, hogy jön
majd az ötödik és hatodik
járványhullám.

B

oldogkői Zsolt elmondta az interjúban, hogy egyszerűbb
lenne az élete, ha csupán
a konkrét munkahelyi tennivalóival foglalkozna, de úgy
gondolja, hogy ebben a járványhelyzetben egy szakembernek és értelmiséginek
extra társadalmi feladatai
vannak. Ezért is vállal a vírusszkeptikusokkal nyilvános vitákat, amelyekben
nem is a meggyőzés a célja,
hanem az, hogy a közönséghez szóljon. „Egy ilyen vitával azt is demonstrálni kell,
hogy a szakma nem csendben sunnyog, hanem kiáll és
elmondja, itt egy össznépi
megtévesztés folyik. Az megint más kérdés, hogy egy
téveszme híveit semmilyen
tény bemutatásával, vagy
racionális érveléssel nem
lehet meggyőzni” – mondta
a szegedi virológus profes�szor. Hangsúlyozta: a konspirációs elméletek körébe
tartoznak azok a felvetések,

hogy a védőoltásban mikrocsip van, és megváltoztatja
az emberi DNS-t. Azokban,
akik ilyen dolgokban hisznek, nem a megismerés vágya dolgozik, hanem a prekoncepciók megerősítése.
Az ilyen embereknél a tények és az észérvek bemutatása hatástalan. „Mivel járványügyi kérdésről van szó,
nem lehet rájuk hagyni, hanem erős motivációkat kellene kapcsolni a védettségi
igazolványhoz, vagy kötelezővé kellene tenni az oltást.
Egy milliósra nőtt táborról
van szó, amit a fehérköpenyes népámítóknak köszönhetünk. Én úgy vélem, hogy
ez a fajta tudományellenesség komoly nemzetbiztonsági kockázatot
jelent, és így is kellene
kezelni, hiszen rengeteg halál és egészségromlás okozója”
– fogalmazott Boldogkői Zsolt.
Arról is beszélt
a professzor, hogy
sokaknak van erős
immunvédelme,
vannak azonban,
akiknek gyenge az immunrendszere. „A koronavírus-vakcinák

nem okoznak hosszan tartó
immunitást, ezért az a tény,
hogy mi korán elkezdtük
az oltási programunkat,
ebből a szempontból hátránnyá vált”
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor
tavaly tavas�szal azt mondta,
hogy laboratóriumként tekint
Ausztriára a járványban, ahol
a legtöbb munkahelyen még
ma is szinte hetente tesztelnek.

Boldogkői szerint a járvány
csúcsán nem annyira jelentős a tömeges tesztelés,

szigorú szociális távolságtartó intézkedések, a magyar
társadalom egészségi állapota nem túl jó, és NyugatEurópához képest alacsony
az átoltottságunk. Van egy
olyan összefüggés is, hogy

Ha az omikron variáns valóban egy
legyengült változat, még akkor sem
biztos, hogy ez lesz
az utolsó szó járványügyben, hiszen
a vírus tovább mutálódhat.
azokban az országokban
magas a halálozás, ahol
igen elterjedt a járvánnyal
kapcsolatos dezinformáció.
Magyarország ilyen” – magyarázta.
Arra a kérdésre, hogy mikor érhet véget a Covid-járvány, Boldogkői Zsolt azt válaszolta: „a negyedik hullám
elsősorban az oltatlanokra
veszélyes, de jön egy ötödik,
egy hatodik hullám és így tovább.” Elmondta, arra nem
tudja a választ, hogy sikerüle elpusztítani a vírust, vagy
örökre velünk marad. „Ha
az omikron variáns valóban
egy legyengült változat, még
akkor sem biztos, hogy ez
lesz az utolsó szó járványügyben, hiszen a vírus tovább
mutálódhat” – mondta a professzor.

Boldogkői Zsolt: A tudományellenesség komoly
nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
Fotó: Szabó Luca

Mihálik: Ez kormányváltó népszavazás

Minden tanárt beoltottak
a Radnóti-gimnáziumban
Január 3-ától nem dolgozhatnak
azok a pedagógusok,
akik nem vették fel a védőoltást

Már több mint százezer
aláírás gyűlt össze az ellenzék népszavazási kampányában a Fudan ellen
és az álláskeresési járadék támogatása mellett.

J

A

z egységes ellenzék
azért gyűjt aláírásokat,
hogy népszavazással
állítsák le a fővárosban tervezett kínai Fudan Egyetem
megépítését, illetve ugyancsak népszavazáson szeretnék elérni, hogy az álláskeresési járadék folyósítási ideje
3 hónap helyett 9 hónap legyen. Szegeden is több helyszínen gyűjtik a népszavazási aláírásokat. A referendum
megtartásához legalább 200
ezer aláírásra van szükség.
Mihálik Edvin, a szegedi
2-es választókerület ellenzéki országgyűlési képvi-

mint a járvány kezdetén.
Szerinte az osztrákok jól kezelik a negyedik hullámot,
ideértve az oltások kötelezővé tételét is.
Már lehet regisztrálni
az 5–12 éves korosztályt
a védőoltásra. „Vigyék a gyerekeket, kapják meg a tizenharmadik kórokozó elleni
védőoltásukat is” – ajánlotta a szülőknek a virológus
professzor. Arra a felvetésre, hogy miért vagyunk
világviszonylatban vezetők
a Covid-halálozásban, azt
felelte, hogy ezt nem lehet
pontosan tudni. „Nincsenek

Mihálik Edvin, a szegedi 2-es választókerület ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje
(piros kabátban) aláírásokat gyűjt a Centrum áruháznál.
selőjelöltje elmondta: azt
tapasztalják, hogy az emberek kormányváltó népszavazásnak tekintik az ellenzék
kezdeményezését. Hang-

súlyozta: a kormánynak
a Kínai Kommunista Párt
egyeteme helyett a magyar
felsőoktatást kellene kiemelten támogatnia. Arra

is felhívta a figyelmet, hogy
jelenleg Európában Magyarországon jár a legrövidebb
ideig az álláskeresési járadék.

anuár harmadikától nem
dolgozhatnak azok a tanárok, akik nem oltatták be magukat, a kormány
ugyanis már korábban kötelezővé tette a pedagógusoknak
a koronavírus elleni védőoltást.
A Telex megkérdezte az ország
legismertebb középiskoláit,
hogy náluk mi a helyzet.
A Szegedi Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnáziumban már
szeptember elsejére mindenki be volt oltva – mondta
Nagy Anett igazgató a Telexnek. Az iskola honlapja szerint hetvenhét tanár dolgozik
az intézményben. Az igazgató
elmondta a portálnak, hogy
a legtöbben már a harma-

dik oltást is megkapták, így
nekik nem okozott gondot,
hogy a tanárok mostantól addig nem dolgozhatnak, amíg

Az oltás az, amivel
a rendes életet tovább tudjuk vinni.
Nagy Anett,
a Radnóti-gimnázium
igazgatója
be nem oltatják magukat.
„Ez nálunk nem volt kérdés.
Nekünk hinni kell a tudományban. Az oltás az, amivel
a rendes életet tovább tudjuk vinni” – nyilatkozta Nagy
Anett igazgató.

Aktuális

2022. január 15., szombat

Robbantak az árbombák
Az elszabadult infláció elértékteleníti a béremelést
Drasztikusan elszálltak az élelmiszerárak,
másfél évtized után újból megtapasztaltuk,
mit jelent a magas infláció. A fogyasztói árak
növekedési üteme 7,4
százalékon tetőzött tavaly novemberben. Bár
túljutottunk az inflációs
csúcson, egyelőre semmi okunk az örömre.
A jegybank legfrissebb
előrejelzése szerint idén
az éves átlagos infláció
4,7–5,1 százalékos lesz,
de az élelmiszerárak közel 7 százalékos további
növekedésével számolhatunk.

Ú

gy tűnik, hogy idén
is a legérzékenyebb
pontján találja el
a hazai lakosságot a pénzromlás: az élelmiszerárak
2022-ben is az átlagosnál
jóval nagyobb ütemben nőhetnek. 2020-ban átlagosan
fejenként 1,37 millió forintot
költöttek fogyasztásra a magyarok, szemben a 2019-es
1,33 millió forinttal, vagyis
egy év alatt háromszázalékos volt a növekedés. A KSH
ennél nagyobb, 3,3 százalékos inflációt mutatott ki erre
az évre.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2020as 1,37 milliós összeg közel
a duplája a tíz évvel azelőtti,
2010-es 772 ezer forintos
fejenkénti kiadásnak. Ha ezt
az inflációval korrigáljuk, akkor kiderül, hogy míg 2019ben a 2010-es átlaghoz képest közel 42 százalékkal
nagyobb volt a fejenkénti
fogyasztás, addig 2020-ban
40,9 százalékos a növekedés a 2010-es bázishoz ké-

Vélemény

Mit hoz a 2022-es év?

M

A finomliszt kilójának ára átlagosan 21 százalékkal emelkedett az elmúlt hónapokban.
Illusztráció: Szabó Luca

Árfelhajtók
A magas inflációt világszerte megszenvedik az emberek. Ennek
a pandémia mellett az is
az oka, hogy drasztikusan
emelkedtek az energiaárak: a kőolaj, a földgáz
és a szén ára egy év alatt
közel a kétszeresére növekedett. A búza és a kukorica világpiaci ára is
folyamatosan nő. Közvetett módon a magasabb
földgázár megdrágítja
a műtrágyát, ami további
drágulást hozhat az élelmiszeriparban. A klímaproblémák is negatívan
befolyásolják és megdrágítják az élelmiszer-előállítást.

pest. Mindez azt jelenti: nem
fogyasztottunk többet, hanem az árak emelkedése vett
ki többet a pénztárcánkból.

Árstop 1973-ban. Fotó: Fortepan/Főfotó

A Központi Statisztikai Hivatal által vizsgált termékek
és szolgáltatások 80 százalékának ára emelkedett
a tavalyi évben, 60 százalékuknak jobban, mint amekkora a jegybank által 2021-re
előrevetített infláció mértéke
volt.
Az üzemanyagok után
a legjobban dráguló hét termék közül öt élelmiszer volt:
• a napraforgó-étolaj literje 29 százalékkal 720 forintra,
• a tejes margarin ára 25
százalékkal 348 forintra,
• az akácméz kilója 23 százalékkal 5640 forintra,
• a kései burgonya kilója 23
százalékkal 260 forintra,
• a finomliszt kilója átlagosan 21 százalékkal 218
forintra.
A legfrissebb előrejelzés
szerint az élelmiszerek beszerzése idén is komolyabb
összeget vesz ki a pénztárcákból. A Magyar Nemzeti
Bank úgy látja, 2022-ben is
az élelmiszerek drágulása
hajtja majd legkomolyabban
az inflációt. A jegybank decemberben kiadott inflációs előrejelzése szerint idén
a fogyasztói árak 5,1 százalékos átlagos emelkedése
várható. Az infláció 2022ben 4,7–5,1, 2023-ban és
2024-ben 2,5–3,5 százalék
között alakul, de az élelmiszerek ára ennél várhatóan
nagyobb ütemben emelkedik, már csak azért is, mert
az energia és az alapanyagok drágulása még jó ideig
kitarthat – állítják a Portfolio.
hu elemzői. A jegybanki prognózis szerint az élelmiszerek
árában átlagosan közel hétszázalékos további drágulással számolhatunk.

A lakossági fogyasztás 5
százalékkal bővülhet 2022ben. Ezt kíséri a beruházások 5 és 8 százalék körüli
várható növekedése. Ennek
a folyamatnak a természetes
mellékterméke a gyorsabb
árdinamika – állítják a szakértők.
Az élelmiszerek világpiaci ára átlagosan 32,8
százalékkal nőtt az elmúlt
egy évben. Az előrejelzések
szerint Magyarországon
idén fogjuk igazán megérezni az áremelkedés hatásait.
A kilátások nem túl szívderítőek – legfeljebb abban
lehet reménykedni, hogy
a béremelések ennek egy
részét kompenzálni fogják,
miközben újabb árfelhajtó
hatást is gyakorolhatnak.

A KSH adatai szerint tavaly októberben a teljes
munkaidőben alkalmazásban állók
átlagkeresete 8,5
százalékkal volt
magasabb, mint
egy évvel korábban. A 6,5 százalékos októberi inflációval számolva
a reálkeresetek
emelkedése ugyanakkor csak 1,9 százalékkal volt magasabb, mint egy
évvel korábban.
Az MNB a bérdinamika
9,7–10,7 százalékos növekedésével számol 2022ben – már csak az a kérdés,
hogy ezt a mindennapi életben hányan tapasztalják
majd meg.
R. G.
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ár tudjuk, mit vitt a magunk mögött hagyott év. Noha teljes leltárat az idő rövidsége miatt még nem
készíthettünk. A világjárványban elhunyt halottaink hagyta űr és hiány még sokáig betöltetlen lesz. A gyászmunka ránk vár. Megannyi, talán örökre megválaszolatlan
kérdéssel. Történhetett volna másként? Mi lett volna, ha…?
A többi néma csend.
Ha hátra nézünk, ott is Covid, ha előre nézünk, ott is
a Covid. Elalvás előtt még nyitott szemmel tűnődve kérdezzük magunktól: meddig lesz még velünk a láthatatlan és
alattomos gyilkos, a koronavírus? Közben lassan belezavarodunk a fertőzési hullámok számolásába, és valami mély
egykedvűség lehet úrrá rajtunk. Egy tapasztalattal gazdagabbak lehetünk a múlt esztendő kapcsán. A világot nem
tette jobb, élhetőbb és megértőbb hellyé a világjárvány.
Hihettük hetekig-hónapokig, hogy a bezártság, a magány,
a közösség hiánya emberibbé, irgalmasabbá teheti a világot.
Ám rá kellett jönnünk, hogy a vágyainkat ezúttal sem szabad
összekeverni a valósággal. Olyan lelki-mentális puttonnyal
érkeztünk meg az új évre, amelynek súlyától csak lassan
szabadulhatunk.
Sok nagy eseménye lesz
a 2022-es évnek. Ezek közül
Nem szokványos
kiemelkedik, hogy három
hatalomváltás köhónap múlva országgyűlési
vetkezhet áprilisválasztásokat tartanak ideban.
haza. Választ kapunk arra,
hogy folytatódik-e az Orbán-rendszer, vagy ellenzékbe küldik a választók a kormánypártot. A rendszerváltás óta soha
akkora tétje nem volt még a parlamenti választásnak, mint
most. Az ellenzéknek tizenkét év után megalapozott esélye
mutatkozik a győzelemre. Ez a győzelem nem lenne szokványos, ahogyan a másik oldalon a vereség sem. Meggyőződésem, hogy ezt a rezsimet le kell váltaniuk a választópolgároknak. Egyszerűen azért, mert amennyiben a lényegére
csupaszítjuk a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, akkor
láthatjuk, hogy azt szolgálja, hogy akadálytalanul tegye lehetővé a miniszterelnök személyes és családja meggazdagodását. Ez a cél nyilvánvalóan nem azonosítható az ország
céljaként és érdekeként. Sőt, az ország ebben teljes mértékben ellenérdekelt.
A közjót és a közhatalmat magyar politikus – megkockáztatom, hogy az elmúlt 1100 év alatt – nem cserélte fel
annyira az egyéni érdekkel és a magánelőnyökkel, mint
Orbán Viktor. A kormányfő tudja, hogy túl messzire ment.
A legvisszafogottabb megfogalmazással sem formálható
másként a mondat, mint úgy: nem szokványos hatalomváltás következhet áprilisban. Közben a világban is megváltozott valami. Egymás után buktak meg az Orbánhoz hasonlatos politikusok: Trump, Babiš, Netanjáhú, Salvini és Kurz.
Társtalan maradt még a visegrádi négyeken (V4) belül is
a magyar miniszterelnök. Nem számíthat a továbbiakban
az EU elnéző magatartására, ha uniós alapértékekről és
korrupcióról van és lesz szó. Hogy Putyin és Kína milyen
barát, arról éppenséggel Orbán tudhat a legtöbbet, de ezt
nem köti az orrunkra. Gondolom, okkal.
Persze lesz ebben az évben sok minden, ami nem politika. Magyarország kézilabda-Európa-bajnokságot rendez,
amelynek Szeged az egyik házigazdája. Egy hónap múlva
kezdődik a téli olimpia, Pekingben. Szokatlan, de nem érthetetlen módon a labdarúgó-világbajnokság az idén november
közepétől december közepéig tart, mert annak Katar ad
otthont. Nem szokatlan módon, mi, magyarok nem leszünk
ott, ami 1986 óta csinos kis idő.
Ebben az évben egyre jobban kiteljesedik körülöttünk
a kiterjesztett valóság, szinte megszokottá válik az otthonról
történő munkavégzés és tanulás, a világ fejlettebb része továbbra is elöregedő társadalmakban él, a klímakatasztrófa
árnyékában egyre környezettudatosabban.
Versenyt fogunk megint futni az idővel, a szó sokfajta
értelmében. Hajrá!
Bod Péter
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Elárverezte az állam
Szeged egyik ékkövét

ladta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
1,5 milliárd forintért
Szeged egyik legszebb palotáját, az egykori Európa Szálló épületét a Klauzál téren
– derült ki az MNV aukciós
oldaláról.
Az 1883-ban, harmincszobás szállodának ké-

szült, 1180 négyzetméteres
épületnek 1 milliárd 578
millió 610 ezer forint volt a
kikiáltási ára az árverésen,
és ennyiért is vette meg december 21-én egy eddig ismeretlen befektető – szúrta
ki a 444.hu. Egyelőre nem
tudni, mi lesz a palota jövőbeni sorsa.

A Klauzál tér 9. szám
alatti műemléki védettségű
épület tulajdonosa az NKM
Zrt. volt, irodákat alakítottak ki benne, de a Démász,
majd az NKM Áramszolgáltató Galéria is itt működött,
ahol több szegedi művésznek volt kiállítása az elmúlt
években.

Másfél milliárd forintért adta el az állam Szeged egyik legismertebb épületét.

Uniós pénzből köti össze
a város az ELI-t a Vértóval
A közel négymilliárd forintos, négy szakaszra bontott
beruházásban épül három
körforgalom, egy vadonatúj
út, három pár új megálló és
irányhelyes kerékpárút is.

A

Colas Út és a Délút
konzorciuma a nyertese annak a szegedi útépítésnek, ami ha elkészül 2023 nyarára, akkor XXI.
századi összeköttetést jelent
majd a lézerközpont és a Vértó között. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy fél Szegednek, különösen az Északi
város, Makkosház, Fodorkert,
Felsőváros, Petőfitelep és Tápé lakóinak nem lesz muszáj
körbemenni az 5-ös főút városba bevezető szakaszán,
ha az Auchanba vagy a többi
bevásárlóközpontba akarnak
menni vásárolni, mert megépül az egérút az áruházakhoz. Így a Hosszú utca lakói is
fellélegezhetnek, mert bár ott

a tábla az utca mindkét végén a behajtás teljes tiltásával, és a rendőrök is rendszeresen állnak az utcában, attól
még sokan rövidítenek arra.
A beruházás legfontosabb
számai:
• 3,8 milliárd forintból valósul meg uniós forrásból,
• 4420 méter kerékpárút épül,
• 1060 méteren épül új út,
• 2840 méteren útfelújítást
végeznek a kivitelezők,
• négy szakaszra bontják
a beruházást,
• tizenöt hónap van a munkálatokra.
Szeged ezt a beruházást is
a gazdaságfejlesztési utak
programban építteti.
– Decemberben megvolt
a közbeszerzési döntés, amit
már jóváhagyott a jogi bizottság és a szakminisztérium is.
A szerződéskötés előtti szakaszban vagyunk, arra várunk,
hogy megjöjjön a Colastól és
a Délúttól a bankgarancia. Ta-

vasszal kezdenek, a szerződéskötés pontos időpontjától függ,
mikor kezdődik a beruházás, és
ahhoz a dátumhoz képest van
tizenöt hónapjuk arra, hogy
elkészüljenek, azaz valamikor
2023 nyarán adják majd át
– mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.
Körforgalom épül a Zápor
utcán, a benzinkúthoz vezető
nagy balkanyar után, a Régi
posta és Vinkler László utca,
illetve a Vinkler László utca
és Zsámbokréti sor kereszteződésében. De a legfontosabb, hogy a Zápor és Régi
posta utca között, a „lucernaföldön” át épül új út.
Az új és a felújított buszmegállóknál is lesznek kerékpártámaszok. Kiépül, illetve
átépül az önálló csapadékvíz-elvezetés is. A tervezési
területen egységes, korszerű
és energiatakarékos ledes
közvilágítást építenek ki.
G. Sz. L.

Ha én vagyok én és te vagy te
Horgas Ádám monodrámát írt a gyermekmondókából, amit februárban mutatnak be a szegedi színházban
Kettős szereposztásban, Menczel Andrea és Csorba Kata főszereplésével próbálják a Szegedi Nemzeti Színházban Horgas Ádám első
önálló monodrámáját, amit február 11-én mutatnak be a nézők
aktív közreműködésével.

U

gye, ismerik a beugratós
gyermekmondókát: „Ha én
vagyok én és te vagy te, akkor ki a hülye, én vagy te?” Aligha
van jó válasz erre a kérdésre. Horgas Ádám, a színház főrendezője
továbbgondolta a mondókát, és Én
vagyok én, te vagy te címmel monodrámát írt belőle.
– Mérföldkő ez az életemben, mert
ez az első önálló darabom – mondta
Horgas Ádám az Én vagyok én, te vagy
te olvasópróbáján. Az improvizációkkal teli monodráma egy fiatal nőről,
Éváról szól, akit a pszichoterapeutája nem a szokványos módszerekkel
igyekszik kezelni – egy kincskereső játék segítségével, különleges kalandra
invitálva így a nézőket is.
– Bizonyára mindenki ismeri
a hagyományos kincskereső játékokat, amikor kapunk egy nyomot,
ami elvezet a következőhöz és így
tovább, míg végül megtaláljuk a kincset. Ebben a darabban a nézők is
aktívan alakíthatják majd a történetet, együtt nyomozhatnak a hősnővel, Évával, miközben hátborzongató titkok tárulnak fel, az előadás
végén pedig a kincsre is fény derül.
Horgas Ádám kiemelte, a főszereplőnek számtalan improvizációra

lesz lehetősége. A szövegkönyvnek
van A, B, C és D változata is, a nézőkön múlik majd, hogy a monodráma
előadója hogyan változtatja a történetet, milyen úton jut el a kincshez.
Így biztosan nem lesz két teljesen
egyforma előadás.
– Számtalan szélsőséges helyzetben kell megfelelnie a főszereplőnek, de minden mozzanatnak van
valóságalapja, bármilyen furcsa is
az. Az improvizáció egy sajátos színészi technika, a két főszereplőről,
Csorba Katáról és Menczel Andreáról tudom, hogy nagyszerűek ebben
a műfajban – mondta a rendező.
Horgas azt is elmondta, hogy minimalista díszletet és egyszerű jelmezeket gondolt a darabhoz, mert
azt szeretné, ha a nézők elsősorban
a színész játékára figyelnének, aki
a darab során több karaktert is
megjelenít.
A monodrámát kettős szereposztásban kezdték el próbálni.
Csorba Kata és Menczel Andrea
a készülő interaktív előadásról elmondták, eddig még nem játszottak ilyen darabban, ezért is várják
izgatottan a próbákat. Mindkettőjüknek komoly kihívás lesz egyedül
végigvinni egy másfél órás előadást

Kettős szereposztásban próbálják az Én vagyok én, te vagy te monodrámát. A két főszereplő, Menczel Andrea
és Csorba Kata nyilatkozik a sajtónak. Fotó: Szabó Luca

a színpadon, miközben folyamatosan improvizálniuk kell.
– Egy színész életében mindig
csodálatos feladat, amikor egy este
több karakter bőrébe is belebújhat
– mondta Csorba Kata. Menczel
Andrea szerint nem mindennapi
kihívást jelent, hogy egyedül kell kiállni a nézők elé. – Egy előadásban
mindig tudunk a partnerekből is

építkezni, erőt meríteni, itt viszont
teljesen magunkra leszünk utalva.
Csak abban bízom, hogy a nézők
is partnerek lesznek az előadásokban, és akkor nem fogjuk magunkat
egyedül érezni a színpadon.
Barnák László főigazgató a darabbal kapcsolatban elmondta, illik abba
az elképzelésbe, hogy olyan előadásokat szeretnének Szegeden bemutatni,

amit máshol nem játszanak. Ilyen volt
az évadban a Nagyon, nagyon, nagyon
sötét dolog című fekete komédia vagy
az Élet-ritmusra című monodráma.
– Április végére készül el az ugyancsak
ebbe a sorba tartozó Mária országa is.
Székely Csaba színműve szintén ősbemutató lesz a Kisszínházban Alföldi
Róbert rendezésében – mondta a főigazgató. 
R. G.
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Szőregi fejlesztések
Új kutyafuttató és felújított járda
Újabb kutyafuttató létesült Szegeden, pontosabban a szőregi Pálya téren.
Összefogással építették
újjá Szőregen a temetőhöz vezető járdát.

Sz

eptemberben
a Kálvária, Lechner és Bartók téren adtak át kutyafuttatót.
Októberben újabb városrészi
kutyafuttató létesítéséről döntött a közgyűlés illetékes bizottsága, aminek értelmében
táblával kijelölt, nyílt kutyafuttató létesült január elsejével
a szőregi Pálya téren, a sportpálya és úttestek által határolt
hatalmas füves területen.
– Régi lakossági igényt
elégített ki az önkormányzat.
A hatályos törvények szerint
csak pórázon lehet kutyát

Avramov András képviselő (piros kabátban) szőregi kutyásokkal a Pálya téri futtatón. Fotók: Iványi Aurél
hetőségük lesz kedvenceikkel a kijelölt területen póráz
nélkül is szabadon játszani
– mondta Avramov András.
Szőreg önkormányzati képviselője hozzátette: a térre
hulladékgyűjtő edényt is telepítettek, amibe az összegyűjtött kutyapiszkot lehet dobni.

Megújult a temetőhöz vezető járda.
sétáltatni a közterületen, kivéve a kutyafuttatásra kijelölt
területeket. Ezentúl a közösségünk kutyás tagjainak le-

– Nem tekintjük befejezettnek a fejlesztést. Ha a szőregi kutyások megkedvelik az új
futtatót, és az itt lakóknak is

megfelel, később akár kutyajátszótérrel, padokkal és
ivókúttal is gyarapodhat a terület – mondta a képviselő.
Mészáros Tímea több kutyáját is futtatta az új helyen.
Elmondta, tetszik neki ez
a megoldás, de ami ennél is
fontosabb: kedvencei nagyon
örülnek a hatalmas füves területnek.
Avramov András arról
is beszélt, hogy évek óta
problémát okozott Szőregen
a temetőhöz vezető, rossz állapotú, balesetveszélyes járda. Elmondta: kértek árajánlatot a járda felújítására, de
az olyan sokba került volna,
hogy végül maguk az itt lakók
láttak munkához. Másfél millió forint értékben végeztek
társadalmi munkát, és mára
teljesen megújult és biztonságossá vált a nyolcvan méter hosszú járda, ami mellé öt
kőrisfát is ültettek, hogy még
zöldebb legyen a környék.

Tájékoztatás a fenyőfák begyűjtéséről
Vízkereszt napján, január 6-án elkezdődik a karácsonyfabontási időszak.
Szeged Megyei Jogú Város területén ügyfeleink részére
a fenyőfák begyűjtését a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
díjmentesen végzi el.

Szegeden a fenyőfák begyűjtése
2022. január 17-étől 2022. február 4-éig tart.
A fenyőfákat a kommunális hulladékgyűjtő edényzetek mellé
kérjük kihelyezni, reggel 6 óráig!
Kérjük, hogy a kidobandó karácsonyfákat díszítésmentesen
(dísz, szaloncukorpapír, fenyőfatalp stb. nélkül) szíveskedjenek kihelyezni
az ingatlanuk elé, oda, ahová a hulladéktároló edényüket szokták kirakni.
Amennyiben a kihelyezett fenyő hossza meghaladja a 1,5 métert, akkor
a tulajdonosa szíveskedjen azt kettévágni, mivel nem helyezhető a jármű
garatrészébe 1,5 méternél nagyobb hulladék.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenyőfák térítésmentesen leadhatók
a hulladékudvarokban is, nyitvatartási időben (bővebb információt a
hulladékudvarokról weboldalunkon
– www.szegedihulladek.hu – olvashatnak).
Kérjük, hogy feleslegessé vált fenyőfáikat
NE rakják a szelektív gyűjtőszigetek és a szelektív
anyagok begyűjtésére kihelyezett hulladékgyűjtő
edények köré!
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Kovács Tamás: Egy híd
árát vonta el a kormány
Az elmúlt három esztendőben évente mintegy 10
milliárd forinttal került
többe Szeged működtetése – jórészt a kormányzati
intézkedések, elvonások
miatt. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester
úgy összegzett: mindez
nagyjából 30 milliárd forintot jelent, ami egy közúti Tisza-híd ára. Az elvont
forrásokból alig adott vis�sza a kormány.
– Kétszázmilliárd forint lehet a magyarországi települések vesztesége a járványban, aminek tetemes részét a
kormány okozta az elvonásaival. Csak a megyei jogú városok 100 milliárdos elvonásra
számíthatnak, és miközben
az önkormányzatokat a működésképtelenség szélére
sodorja a kormány, az Orbánkabinet 1600 milliárd forintot
költött a népszerűségét javító intézkedésekre – mondta a
Szeged Televíziónak Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
Érdekesség, hogy a Megyei
Jogú Városok Szövetségének
fideszes elnöke, Szita Károly
is elismerte a településeket
érintő súlyos bevételkiesést,
amit az iparűzési adó elvételével okozott a kormány.
A Szeged Televízió Téma
című műsorában Kovács Ta-

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester a Szeged Televízióban. Forrás: Szeged TV
más azt mondta, az elmúlt
három évben évente mintegy 10 milliárd forinttal került
többe Szeged működtetése
– jórészt a kormányzati intézkedések, elvonások miatt. Szeged gazdasági alpolgármestere úgy összegzett:
mindez nagyjából 30 milliárd
forintot jelent, ami egy közúti
híd ára lenne. Ennyibe került
Szegednek az Orbán-kormány ténykedése az utóbbi
években.
Kovács elmondta, tavaly
2,6 milliárd forintot jelentett
csak az elvont helyi iparűzési adó, idén 3 milliárd forintról lehet szó, de számolnak
legalább 1,9 milliárd forint
szolidaritási adóval is, és
ott van még a víziközműadó
drasztikus emelése, valamint
a gépjárműadó elvonása, illetve más nehézségek is,
amelyekkel az önkormányzatnak szembe kell néznie.

Hiszen legalább 1,3 milliárd
forinttal nőttek az építőanyag- és energiaárak, drága az üzemanyag, gyenge a
forint és magas az infláció,
miközben 1,2 milliárd forintba kerülnek a központilag

Idén 3 milliárd forint iparűzési adót
vonhat el a kormány Szegedtől.
elrendelt béremelések csak
a szegedi önkormányzatnak.
A béremelések költségének
kompenzációját ugyan megígérte a kormány, de egyelőre semmilyen konkrét számot
nem közöltek. Kovács Tamás
emlékeztetett: a város egyik
legnagyobb foglalkoztatója
az önkormányzat, összesen
5300 embernek adnak munkát, ezért a bérek emeléséhez mindenképp szükség van
kormányzati segítségre.
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Medveczky Balázs: Volt egy fantáziavilágom,
amelyben értelemszerűen csak én létezhettem
Megtalálta a 28 éves Medveczky Ba
lázst a fura autisztikus fiú, Adrien Le
page szerepe. Hogy mennyi közös vo
nás van bennük? Erről is megkérdeztük
a Szegedi Nemzeti Színház színészét.
Cédric Chapuis Élet-ritmusra című egy
személyes drámáját január 21-én este
és január 22-én délután láthatja legkö
zelebb a közönség a Kisszínházban Hoj
sza Henrietta rendezésében.
– Mennyi közös vonása van Adrien Lepagezsal?
– Elgondolkodtatóan sok a hasonlóság
köztem és a szerep között. Például a figyelmünk megosztásának gyakori hiánya. De ilyen
a „normális” fogalomhoz társuló értetlenség
is. Sose szerettem, ha azt mondták valamire, hogy „ez nem normális”, magam is kerülöm a fogalmat. Én is raktam össze kilenc-tíz
évesen otthon vödrökből dobszerkót, ami
nagyon jól szólt. Büszke voltam rá. Vécékefe
volt a lábdob, de nagyon jól szóltak bizonyos
fazekak fedői, valamint a kuglófsütő és a tojáskenő ecset is. Nem minden fedő szólt jól,
hiszen más-más volt a vastagságuk. De csináltam basszushangszert is egy felmosórúd
és egy vödör aljára rögzített rugalmas spárga
segítségével. Hasonlót csinált egy francia
együttes régen, belőlük is merítkeztem. Adrienhez hasonlóan én sem beszéltem sokat
kiskoromban, köszönni is alig mertem, elbújtam anyukám mögé. Abban is hasonlítunk,
amit az előbb már megpedzettem a figyelem
megosztásának gyakori nélkülözéséről: Adrien nem követi, mit mondanak neki otthon,
vagy az osztálytársai, tanárai az iskolában, hiszen a fejében a ritmus vagy a dallam foglalja

Kritika
„Medveczky Balázs sokoldalú tehetségét,
kifinomult mozgáskultúráját, illúziókeltő,
amorózó megjelenését eddig is értékelte
a közönség, de Adrien Lepage szerepében
most más képességeit, parádés ritmusérzékét, zsigeri muzikalitását is megcsillogtatja. Ez részben genetikai örökség
is lehet, a hazai zenei életben mindenki ismerte a nagyszüleit, a Magyar Rádió
Gyermekkórusát 1954-ben megalapító és
több mint három évtizeden át vezénylő,
mára legendává vált karnagy házaspárt,
Botka Valériát és Csányi Lászlót. Karmester szüleit, Csányi Valériát és Medveczky
Ádámot sem kell bemutatni. A családi indíttatás mellett az öt év dob- és a kilenc
év tánctanulás sem bizonyult hiábavalónak, valamint a vígszínházi fiúzenekar,
a Grund dobosaként megszerzett rutin is
jól jöhetett a színpadon. Medveczky zenei
tehetsége már abból lemérhető, ahogyan
néhány perc alatt parádés ízelítőt ad a különböző stílusok hangulatából. Bemutatja
a cirkuszi dobpergést, megidézi a bronxi dobok vadságát, a szamba ritmusára
a riói karnevál erotikától fűtött lüktetését,
az afrikai taktusokat. Könnyed, természetes virtuozitással rappeli A holló meg a róka meséjét. Persze a produkcióban nem
a dobtudás a legfontosabb” – írta a darabról Hollósi Zsolt a revizoronline.hu-n.

Medveczky Balázs: Elgondolkodtatóan sok hasonlóság van köztem és a szerep közt. Például a figyelmünk megosztásának gyakori hiánya.
el a helyet. Ez ugyanaz a szituáció, mint amikor a próbákon Heni mondott valamit hos�szabban, bennem fokozatosan ritmusképletek fonódtak össze, ezt ő észrevette, megállt,
megkérdezte, hogy „te most egyáltalán nem
figyeltél, igaz?” Én meg beismertem, hogy ez
így van, és kértem, ne haragudjon.
– Hogy találta meg az Élet-ritmusra című
darab?
– Barnák Laci (a színház főigazgatója
– a szerk.) keresett meg a drámával, nem
is tudtam, hogy kifejezetten nekem szánja
az ötletadó színházi ügynökség. Varsányi Anna lefordította, és a színház mindenképpen
olyan rendezőt szeretett volna hozzá, aki a fizikai színházban is otthon van. Így esett a választás Hojsza Henriettára. Nem kellett sok
idő, hogy egymásra hangolódjunk. Szerintem
már az elejétől fogva egyet gondoltunk és sok
mindenben egyet éreztünk a szerepet illetően.
Heninek elképesztően érzékeny és izgalmas
a gondolkodása. Monodráma esetében ez
azért is különösen fontos, hogy megszülessen
a koprodukció, mert itt tényleg csak ketten vagyunk, egymásból építkezünk. Hál’ istennek.
– Mi volt a legnehezebb feladat?
– Nem akartuk, hogy ez a halmozottan fura viselkedés állandó jellegű legyen, mert azt
a néző öt perc után elunja. Inkább azt tartottuk szem előtt, hogy ennek a folyamatos belső
feszültségnek számtalan fokozata legyen. Úgy
képzelem ezt el, mint egy gáztűzhely rózsáját.
Adrien gondolatai és az emlékei által kiváltott
érzelmei, kérdései belül zajlanak le, nem teszi ki
a nézőnek. Az ilyen emberekről első pillantásra
nem is állapítja meg a hétköznapi ember, hogy
ő más, hanem inkább váratlan szituációkban
derül ez ki. Ha például nagyon megörül valaminek vagy kétségbe esik, akkor elképesztő szélsőség tud megmutatkozni. Nem érdemes belekényelmesedni abba, hogy ez az egész előadás
össze van rakva, kompakt. Végigelemeztük
vesszőről vesszőre. Végig ott kell égnie a fiúban
az őrlángnak, ami bizonyos helyzetekben úgymond feltekerődik. A mentálisan – hétköznapi

értelmezéshez képest – másként működő embereknek van egy szigorú érzelmi rendszerük,
és ha valaki ennek ellene megy, vagy valami
külső hatás éri, arra ők nagyon érzékenyen és
hevesen reagálnak. Nyilván bizonyos fokig mindenki más is, de náluk ez extrém jelenség.
– Korábban említette, hogy gyerekkorában előbb állt neki dobolni, mint beszélni.
Milyen ezt a két dolgot szimultán csinálni
a színpadon?

nem figyelve arra, hogy már jó ideje egyetlen mondat sem hagyta el a számat. Ilyenkor
Heni rákényszerült, hogy kicsit erélyesebben
leállítson és visszahozzon engem a próbára
(nevet).
– Látták már a szülei a darabot?
– Igen, édesanyámnak felrémlett a gyermekkori dobolásmánia mellett az is, hogy
én is mennyire csak a belső világomat éltem
meg. Volt képzeletbeli barátom is persze, egy

Hojsza Henrietta rendező és Medveczky Balázs. Nagy volt az összhang a próbákon.
Fotók: Szabó Luca
– Hát nem a legkönnyebb dolog, de azért
vannak olyan pillanatok, amelyek nagyobb
koncentrációt igényelnek. Legalábbis nekem.
Érdekes párhuzam, hogy az ilyen, vagy ehhez
hasonló részeknél, színészileg muszáj több
darabra osztanom a figyelmemet, ugyanakkor
Adrien figyelme nem tud egynél több részre
osztódni. Alapvetően akkor tudom függetleníteni a prózát a dobolástól, ha minden gondolat a helyén van. De többször előfordult
a próbák alatt, hogy nem bírtam magammal,
kikapcsoltam és csak doboltam, doboltam,

rövid ideig, de leginkább egyedül szerettem
megbeszélni a dolgaimat, magammal. Volt
egy fantáziavilágom, amelyben értelemszerűen csak én létezhettem. Az egyedüllétet
egyébként mind a mai napig ritka kincsnek
tartom.
– Azt is elárulta régebben, hogy bizonyos
előadásokra többek között zenehallgatással
hangolódik. Ennek a darabnak van zenéje?
– Igen, van egy-két, de nem szeretném
elárulni, hogy mi az.
Dombai Tünde

Természet

2022. január 15., szombat

Téli csodavilág Szegeden
Az óév karácsonyának másnapján szokatlan természeti jelenségnek lehettünk tanúi Szegeden. Az ónos eső pillanatok alatt
mindenre ráfagyott. Az új év második hetének végén pedig fehérbe öltözött Szeged. Olvasóink és kollégáink örökítették meg
a tél szépségét.

A

z ónos eső egy különös vegyes halmazállapotú, túlhűlt
vízcseppekből és hókristályokból álló csapadékfajta, ami a
talajra hullva azonnal megfagy, és
a jéghideg folyadékcseppekből kemény jégbevonat képződik. Kialaku-

lását az idézi elő, hogy a felső és alsó
hideg légrétegek közé nulla foknál, a
víz olvadáspontjánál magasabb hőmérsékletű légréteg szorul, és ilyenkor a felső rétegben keletkezett hó a
középső rétegben esőcseppé olvad,
majd az alsó fagyos légrétegben jég-

Hó és virág. Fotó: Garai Szakács László

daraként vagy ónos esőként érkezik
a csapadék, attól függően, hogy a részecskéknek volt-e elég idejük jéggé
fagyni. A folyékony ónos eső a földet
éréskor válik szilárd halmazállapotúvá. Ez a halmazállapot-változás igen
gyorsan zajlik le. Az esőcsepp földet
érésekor bekövetkező ütközés következtében indul be a víz megszilárdulásának folyamata, aminek hatására
mindent beborító vékony jégpáncél
alakul ki az utakon, növényeken, játékokon, bicikliken, mindenen.

Tengelicek. Fotó: Hász Róbert

Havas és jeges. Fotó: Katona Adrienn

Mozdulatlan. Fotó: Sütő Máté

Hóember a Lechner téren. Fotó: Szerdahelyi Péter

Jégdíszek. Fotó: Sütő Máté

Füvészkert. Fotó: Szerdahelyi Péter
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Löffler Zsuzsanna gyerekei is
aktívan formálják a történetet

Szegeden divat
az olvasás!

Folytatódik a szegedi mesesorozat az elvarázsolt testvérekről

Egy személy – egy könyv

Megjelent Löffler Zsuzsanna mesesorozatának második kötete. Az elvarázsolt testvérek és a Karom-hegy
titka népmesei és varázslatos elemeket is tartalmaz.
A könyv mai, közérthető nyelven szól a 7–10 éves gyerekekhez, akiknek leginkább szánta a mesesorozat
második kötetét.

L

öffler Zsuzsanna pár
évvel ezelőtt kezdett
el verseket írni, majd
az ezekből kibontakozó történet regénnyé alakult.
A 2020-ban megjelent könyv
folytatása tavaly év végén került az olvasók kezébe. Érdekessége, hogy a kötet három
elvarázsolt szereplője az író
gyermekei: Dénes (15), Mátyás (12) és Édua (9). A történetben szegedi helyszínek
is megelevenednek, mint például a vadaspark.

Már sok ismerősünk és olvasónk
jelezte, hogy szívesen lenne szereplője az újabb kalandoknak.
– Ennek a sorozatnak
az az alapsztorija, hogy a gyerekek véletlenül találkoznak
egy varázslóval és megtudják
a titkát, hogy ő egy varázsló.
A titok megőrzéséért cserébe
azt kérik, varázsoljon nekik
valamit: egy saját mesét.
A varázsló elküldi őket Meseföldre, ahol minden részben
más bonyodalmakkal kell
megküzdeniük, és természetesen új barátokra is szert
tesznek – mondta a szerző.
Az írónő azt is elárulta,
hogy a gyerekei a tesztolvasói, ezáltal a főhősök aktívan beleszólnak a történet
alakulásába, sőt akár új ötleteket is adnak neki. Kisebb
korukban felolvasta nekik
az írásait, később önállóan
olvasták, újabban pedig
már fejezetenként alakíthatják a történéseket. Azt
is meg szokták jegyezni,
ha jó az irány, tetszik nekik
egy izgalmas kaland, de azt
is, ha ők nem csináltak volna ilyet, vagy mondjuk nem
elég vicces a sztori. A szerző
ennek kifejezetten örül.

Löffler Zsuzsanna
újabb kötetében
az elvarázsolt
testvéreket
visszahívják
Meseföldre.

A második kötetben
a gyerekeket visszavárják
Meseföldre, mert egy gonosz
varázsló próbálja megszerezni a hatalmat, és az ármányok ellen őket hívják segítségül. Ők pedig mint rendes
mesebeli hercegek és hercegnő mennek és megoldják
a bonyodalmakat.
A sorozat harmadik része
már elkészült, sőt a negyedik
is formálódik. Az írónő elárulta, hogy a negyedik rész
befejezésével még nincs
megelégedve, egy nagyobb
csavart tervez a végére.
Löffler Zsuzsanna még ezt
sem szánja a sorozat befejezésének, ugyanis a gyerekek
olyan valamit fedeznek fel,
amit ebben a részben még
nem lehet lezárni, egy újabb,
egy ötödik rész szükséges
ahhoz, hogy teljes legyen az elvarázsolt
testvérek kalandja Meseföldön.
Újabb szereplő
is társul a gyerekekhez a negyedik részben
a valóságból, Zsuzsa élete párja, és
már ő is örömmel

A Somogyi-könyvtár
könyvajánló sorozatában
Szondi Ildikó önkormányzati képviselő, a Közéleti
Kávéházi Esték Alapítvány alapítója Heka László Így volt című kötetét
ajánlja.

A

Löffler Zsuzsanna író a gyermekeivel. Az elvarázsolt testvérek: Dénes, Mátyás és Édua. A szerző felvételei.
olvassa a róla szóló fejezeteket. Az ötödik rész pedig
még teljesen nyitott – nevetett az írónő. Már sok ismerősük és olvasójuk jelezte,
hogy szívesen lenne szereplője az újabb kalandoknak. Arról,
hogy miként
lehet munka
és család
mellett írni, Zsuzsa
megjegyezte,
időt kell

varázsolni rá. Éjszakánként,
hétvégente, szabadsága
alatt dolgozik, ha az ideje
engedi.
A sorozat ugyan lezárul az ötödik könyvvel, de
Löffler Zsuzsanna ír majd
tovább. Februárban jelenik
meg a megyetörténeti mesekönyve felsősök számára
egy pályázati megbízásból.
Kalandregényében helyi történeteket és urbánus legendákat használt fel. Abban egy
kitalált gyerekcsapat szerepel. Mivel a szerző főállásban
régész, nem kizárt, hogy történelmi-régészeti témájú
ifjúsági regénnyel folytatja az írást.
Dombai Tünde

z első olvasási élményem a Nagy indiánkönyv volt. Alsó
tagozatos voltam, amikor
pedagógus szüleim adták a
kezembe. Nagyszüleinkkel
együtt laktunk. A nagymamám szobájában volt egy
gyönyörű zöld cserépkályha,
a mellé bújva olvastam elvarázsolódva, éjszakába nyúlóan, minden szabadidőmben.
Korszakaim voltak…,
mindig volt egy kiválasztott
szerzőm. Hosszan tartott a
Verne-korszakom, minden
fellelhető könyvet elolvastam tőle. Aztán a Pöttyös
könyvek sorozata, majd a
Csíkos könyvek következtek.
Középiskolás koromban Zola
regényeit faltam.
Előfelvételisnek vettek
föl a jogi egyetemre, azzal az
előírással, hogy valahova el
kell helyezkednem. Könyvtárba kerültem, amit annyira
megkedveltem,
hogy majdnem
pályát is váltottam. „Lubickoltam” ez alatt
az egy év alatt,
nagyon nekem
való munkának éreztem.
Ez lett a Márai-korszakom,
mert a legtöbb
olvasó abban
az időben az
ő könyveit kereste, én pedig
kíváncsi voltam
rá, miért ennyire népszerűek.
Megértettem…
Az a könyv,
amely napjainkra kiemelten
fontos számomra, az Heka
László Így volt című regénye,
aki főleg összehasonlító jogi
cikkeket és tanulmányokat
ír, de ez a könyve kivétel. Ez
a dokumentumregény a délszláv háború hiteles lenyomata, az, ahogyan megélte a
háború előtti és alatti időket.
Így emlékezik: „Ezt a háborús
helyzetet úgy kell elképzelni,
hogy napközben dolgoztunk
3-4 óráig a munkahelyünkön, este pedig a kollégáim

fegyvert ragadtak, felmentek
a hegyre és bombáztak bennünket. Ők a „harc” miatt
nem aludtak, mi meg a félelemtől. Másnap reggel folytatódott a munka, egymás
mellett dolgoztunk, mintha
mi sem történt volna.”
Számomra az Így volt
című regény minden sora
óriási mélység és érték a
közelmúltban történtekről,
de valószínűleg nem csak
nekem, mert több kiadást is
megért itthon és Horvátországban egyaránt.

Számomra az Így
volt című regény
minden sora óriási
mélység és érték a
közelmúltban történtekről, de valószínűleg nem csak
nekem, mert több
kiadást is megért
itthon és Horvátországban egyaránt.
Jó ideje már csak azokat
a könyveket olvasom, amelyeket a személyes érintettség miatt nem lehet kihagyni,
de gyűlik azoknak a könyveknek a hada is, amelyek akkor

következnek, amikor kicsit
több időm lesz…
Példa előttem az édesanyám, aki élete utolsó percéig „falta” a könyveket. Listát küldött nekem Szegedre,
hogy milyen könyveket vigyek
haza. Ezeket a könyveket
most az én drága nővérem,
Enikő olvassa, aztán gondolom, majd én következem...
Heka László Így volt című regénye megtalálható a
Somogyi-könyvtár gyűjtemé
nyében.

Olvasóink írták

2022. január 15., szombat

Több jós többet lát

M

ielőtt bárki belefogna az alábbiak elolvasásába, felhívnám a szíves figyelmét, hogy
kétszer is gondolja meg, mert
olyan dolgokról esik szó benne, amit a Biblia kifejezetten tilt. Lásd: 3Móz 19,31
„Ne menjetek ígézőkhöz, és
a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat
azokkal megfertőztessétek.
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” Ez meg rám vonatkozik: 5Móz 18,10-11 „Ne találtassék te közötted, a ki az
ő fiát vagy leányát átvigye a
tűzön, se jövendőmondó, se
igéző, se jegymagyarázó, se
varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se
titok-fejtő, se halottidéző;”
Vállalva mindezek ódiumát,
én most mégis megpróbálok a 2022-es esztendőről
már most egy-két dolgot kifürkészni a Ji csing segítségével, ami egy 3000 éves kínai jövendőmondó technika.
Tehát a lényeg! Először
is feltettem magamnak egy
kérdést, amire választ szeretnék kapni a Ji csing segítségével: Milyen lesz a 2022-es
év? Majd hatszor dobtam
három darab kétforintossal.
Ha a dobás eredménye kettő
vagy három „fej” lett, akkor
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Postabontás

Ha van miből adni,
jó szívvel ad az ember

A

egy vízszintes, ha kettő vagy
három „írás”, akkor megszakított vonalat húztam. Az
eredmény: írás, fej, írás / fej,
írás, fej. A vonalakat mindig

Tehát a lényeg! Először is feltettem
magamnak egy kérdést, amire választ
szeretnék kapni...
lentről kezdve helyeztem egymás fölé. Miután ily módon
összeállt az úgynevezett he-

xagram, akkor egy táblázat
segítségével kikerestem a
hatvannégy értelmező jóslatszöveg közül a megfelelőt. Koordináták: vízszintes
3, függőleges 6, a metszéspont 64.
64. Minden ügyét illetően
a szerencse kapujában áll.
Pillanatnyilag még túl korán
van, még ne cselekedjék.
Ha elővigyázatosan halad
előre, a dolgok egyre jobban
alakulnak. Rövidesen teljesülni fog kívánsága. Nagyon
szerencsés idő következik az

ön életében, és eljöttére már
nem is kell sokáig várnia.
Minthogy az olvasónak
nincsen a keze ügyében sem
hexagramtáblázat, sem a magyarázó szöveg, akár tamáskodhat is az egészben. De
miért csapnám be, magamat
is beleértve? A Ji csing jóslás
részletes leírását a netről vagy
a róla szóló számtalan könyvből megismerheti az érdeklődő, aztán jósolhat nyakra-főre.
Talán ez lenne a legjobb. Több
jós többet lát. Jósoljon jó sokat!
Méhes János

Végül azonosítottam,
aki rám köszönt

A

járványhelyzet miatt
az utcán is maszkot
kellett hordani tavaly
májusban. A kedvenc zöldségesem előtt szép, nagy fejű karfiolok kínálták magukat
a ládákban. Vettem is kettőt.
Egy magas férfi rám köszönt,
amikor kilépett a boltból.
– Csókolom! Hogy tetszik
lenni?
– Jó napot! Köszönöm,
jól. Ez előtt a bolt előtt nem tudok úgy elmenni, hogy ne vásároljak valamit – válaszoltam.
– Régen láttam már – folytatta a férfi, aki ismeretlen
volt számomra. Fogalmam
sem volt, ki ő, mert a maszk
eltakarta az arcát. A mozgása
fiatalos volt. Az egykori tanítványaim közül lehet valaki?
Tovább mentem, ő pedig
átment a túloldalra. Hazáig
törtem a fejem, ki lehetett
az illető? Nagyon ismerős volt
a hangja, de a maszk miatt
homályban maradt a kiléte.

Le kellene már venni ezt
az álarcot – gondoltam bos�szúsan.
Aztán eltelt egy kis idő,
és jött a vidámabb nyári időszak. Szabadabban lehetett
mozogni és maszkot sem kellett hordani. Láthattuk az arcokat, a beszédes szemek
mellett már a mosolyokat is.
Sajnos, tavaly késő ősszel
ismét vége lett ennek az időnek, legalábbis a boltokban.
Pedig az ünnepek alatt jó
lett volna szemtől szembe
köszönteni az ismerősöket.
Szerencsére idővel rájöttem, kivel találkoztam még
tavaly tavasszal a zöldséges
előtt. A kedves fiatalember
a nyugdíjba vonulásom után
lett az egykori munkahelyemen a tanszék vezetője.
(Illusztráció: Garamvölgyi
Eperke: Amikor már a freskón is szájmaszk van)
Dr. Berecz Árpádné

2022-es országgyűlési
választáshoz közeledve mind a kormány,
mind az ellenzék különféle
javaslatokkal próbálja megnyerni a nyugdíjasok támogatását. Megítélésem szerint
ezt érheti el a kormány, ha
visszamenőleg minden nyugdíjasnak kifizet az elmúlt tíz
évre – nagy átlagban számolva – négy-ötszázezer forintot
annak kapcsán, hogy 2011ben a Fidesz megszüntette
a svájci nyugdíjfejlesztést.
Így az előzőekben jelzett ös�szegű kár ért minden nyugdíjast. Arról talán már nem is
beszélve, hogy a tíz év alatt
évenként legfeljebb 3 százalékos nyugdíjfejlesztést kaptak az idősek. Megjegyzem,
lett volna pénz, ha nem stadionok és templomok építésére költik.
Lefogadnám, hogy nem
találja ki a kedves olvasó,
hogy a címbeli mondat kitől
származik. Megmondom: Orbán Viktor miniszterelnöktől.
Hitte volna bárki is, hogy ez
az ember annyira „önzetlen”
volna, hogy a közpénzt nemcsak ő és köréhez tartozók
zsebelik be, hanem még juttat belőle a nyugdíjasoknak
is?
Történt, hogy Orbán arról
tájékoztatta a nagyérdeműt,
hogy „…módosították a költségvetést annak céljából,
hogy a nyugdíjasok jövőre ne
három, hanem öt százalékkal
kapjanak több nyugdíjat”.
Megjegyzem, a 2022-es büdzsében három százalékkal
állították be a rendezést, de
ebben a veszélyes helyzetben, meg az országgyűlési vita során az ellenzék kierőszakolta belőle az öt százalékot,
így nem volt más választása.
Még az is lehet (kalkulálva
a várható valósággal), hogy
az öt százalék is kevésnek
bizonyul.
Nem véletlen – ilyen gazdaságpolitika mellett –, hogy
erősödött a nyugdíjasok szórása: egyre több az átlagosnál alacsonyabb és egyre
több az átlagnál sokkal ma-

gasabb nyugdíj is. A nyugdíjak egyre nagyobb szórása
generált olyan folyamatot,
hogy jöjjön egy vezető, aki
képviseli, amit gondolunk és
mondunk. A párhuzamos valóságot interpretáló kormánypropagandát nehéz túlkiabálni, az ellenzék néha többet
kap a fejére, mint amit megérdemel. Most úgy érezzük,
kivételes helyzet van, de ilyen
a világon több országban is
előfordult már, nem egyedi
eset hazánk helyzete.

A demokrácia nem
egy állapot, hanem
egy cselekvés.
A kérdés, megtörténhete úgy a hatalomváltás, hogy
ne legyen kataklizma? Nem
tudni biztosan, de azt igen,
hogy nálunk a kormányváltás a XX. század példáiban
rendszerváltással is járt, ami
nem biztos, hogy jó. Egy bizonyos és tanulságos, hogy
meghaladta a korábbi hibákat, de az új körülmények
között újrateremtette őket.
Nem elég, hogy Orbán Viktor
és a mai kormányzati garnitúra lenyúlt mindent. Ezek
legföljebb a következmények, a végső magyarázatok
sokkal mélyebben vannak.
Mint például a domináns
pártok életciklusa. Az okok
között lehet a korrupció,
az ellenzék magára találása
vagy a párton belüli repedések. A magyar ellenzék most
van olyan helyzetben, hogy
ezt akár a javára is fordíthatja.
Ma az a kérdés, hogy
felismeri-e az ellenzéki ös�szefogás, hogy milyen eddig
kihasználatlan lehetőségeket
kínál fel neki az orbáni vis�szaélések sokasága.
Mert ne feledjük: „a demokrácia nem egy állapot,
hanem egy cselekvés” – John
Lewis amerikai képviselő
szerint, akivel maximálisan
egyetértek.
Boldog új évet kívánok!
Kutnyik Pál

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

Elkezdődött az Eb. Zajlik
a férfi kézilabdázók Európabajnoksága, amelynek részben Szeged a házigazdája.
Az első meccseket lapzártánk
után rendezték. A magyar válogatott vasárnap 18 órától
Portugáliával, kedden ugyanebben az időben Izlanddal játszik Budapesten. A C csoport
csapatai a szegedi Pick Arénában küzdenek. Szombaton 18
órától Franciaország–Ukrajna,
20.30-tól Horvátország–Szerbia, míg hétfőn 18 órától Ukrajna–Horvátország, 20.30-tól
Franciaország–Szerbia mec�cseket rendeznek. A lelátón
az orrot és a szájat elfedő
maszk használata kötelező,
csak az étkezés és italfogyasztás idejére lehet mellőzni. Az arénába lépés előtt minden szurkoló karszalagot kap,
ehhez Szegeden a Tisza Center parkolójában lehet hozzájutni.
Kárászt is díjazták. A férfiaknál a háromszoros olimpiai
bajnok kardozó Szilágyi Áront,
a nőknél a négyessel győztes,
egyesben ezüstérmes kajakos
Csipes Tamarát választotta
a 2021-es év sportolójának
a Magyar Sportújságírók Szövetsége. Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban
a tokiói játékokon bronzérmes
női vízilabda-válogatott lett,
az egyéni sportágak csapatversenyei között pedig a Kozák Danuta, Csipes, Kárász
Anna (MVM Szeged), Bodonyi
Dóra összeállítású női kajaknégyes győzött. Az edzők között Decsi András, Szilágyi és
a férfi kardválogatott edzője
kapta a legtöbb szavazatot.
A 64. alkalommal rendezett
voksolás sorrendje 366 szavazat alapján alakult ki.
Hibátlanul rajtoltak.
A Magyar Tollaslabda Szövetség először írta ki a Nemzeti Kupa elnevezésű egynemű
csapatversenyét, amelybe
a férfiaknál húsz együttes nevezett. A magyar bajnok ELCO Tech Tisza Tollas SE a két
kvartettbe sorsolt nyolccsapatos elitben kapott helyet,
ahol hibátlan mérleggel tudta le a csoportküzdelmeket.
A szegedi együttes Pápai Balázs, Kereszti Zoltán, Pápai
Bálint, Könczöl Ádám, Muhari Márton összeállításban
a Ludovika NKE SE, valamint
a pécsi Multi Alarm SE II.
csapatát 4–1-re, a Debreceni Tollaslabda Clubot 5–0-ra
múlta felül, így csoportgyőztesként az elődöntőbe jutott,
ahol a másik csoport másodikjával játszik tavasszal
a döntőbe kerülésért.
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Válogatottakkal hosszabbított a Pick
Garciandía és Mackovsek is 2024-ig marad Szegeden

Még két évig maradnak: Garciandía és Mackovsek is nagy célokkal hosszabbított. Fotók: Pick Szeged

Bejelentésekkel kezdte a 2022-es évet a Pick Szeged
bajnoki címvédő férfi kézilabdacsapata: a spanyol válogatott jobbátlövő, Imanol Garciandía, illetve a szlovén válogatott balátlövő, Borut Mackovsek is 2024-ig
hosszabbított szerződést.

Sz

erződést hosszabbított 2024-ig
a spanyol Imanol
Garciandíával a Pick Szeged kézilabdacsapata. A sportoló eddigi megállapodása egy
plusz két éves volt, ezt változtatták meg 2024-ig.
– A spanyol játékossal
nagyon elégedettek vagyunk,
gyorsan beilleszkedett, felvette a ritmust, erősségünk lett.
Egy remek sportolót ismerhettünk meg, így gyorsan ment

a szerződés aláírása – mondta a klub honlapján Kiss Bence, a Pick cégvezetője. A 26
esztendős, 204 centis jobbátlövő elmondta: szeretett volna
maradni, a klub is ezt akarta,
így könnyen megállapodtak.
– Az, hogy három évet itt
tölthetek, fantasztikus: a Pick
Szeged Európa egyik legnagyobb csapata. Húszéves
korom óta az a célom, hogy
lépésről lépésre haladjak,
és eljussak egy ilyen nagy

klubhoz. Ez most sikerült, de
természetesen ennyivel nem
elégszem meg. Most az a célunk, hogy címeket nyerjünk
és ott legyünk a Bajnokok
Ligája négyes döntőjében
– tette hozzá.
A klub 2024-ig meghos�szabbította Borut Mackovsek
szerződését is. A szlovén bal
átlövő komplett játékos, aki
védekezésben és támadásban
is magas szinten teljesít, így
meghatározó szerepet tölt be.
– A klubbal úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a közös
munkát, ezért nagyon hálás
vagyok. 2024-ig maradok.
Boldog vagyok, hiszen a családommal jól érezzük magun-

kat Szegeden. Nagyon szép
lenne, ha az idei szezonban
sikerülne bejutnunk a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe.
Néhány éve már ez a klub
álma, és azt hiszem, eddig
jól meneteltünk a BL-ben.
Minden csak rajtunk múlik
– nyilatkozta Mackovsek, aki
2020-ban Veszprémből igazolt Szegedre, ahol 2021-ben
magyar bajnok lett.
Jelen állás szerint egyetlen változás lesz a Picknél
a nyáron: a szlovén Nik Henigman a francia Saint-Ra
phaëlhez távozik, helyette
érkezik a balátlövő posztra
a válogatott Szita Zoltán
a lengyel Plocktól.

Lesz szegedi
a téli olimpián

F

ebruár 4-én lobban fel
a láng Pekingben a XXIV.
téli olimpián, amelyre lapzártánkig tizenegy magyar sportoló szerzett kvótát.
A legnépesebb különítményt
a rövidpályás gyorskorcsolyázók alkotják annak köszönhetően, hogy a címvédő férfiváltó is részvételi jogot szerzett.
A nők most nem szerepelnek
a váltóban, de mivel sikerült
két kvótát szerezniük egyéniben, így az új számban, vegyes váltóban is indulhatnak
a magyarok, ráadásul éremeséllyel. A távonkénti elosztás alapján a férfiaknál hárman állhatnak rajthoz 500,
1000 és 1500 méteren, míg
mindhárom női számban két
magyar induló lesz. A magyar
szövetség korábban az éremesélyesnek számító három
férfi versenyzőt, Liu Shaolin
Sándort, Liu Shaoangot és
Krueger John-Henryt, valamint a Szegedi Korcsolyázó
Egyesület klasszisát, Jászapáti Petrát „védetté” nyilvánította, azaz ők csak rendkívüli
esetben maradnak ki a pekingi csapatból, így elvileg a férfiaknál még két, a nőknél egy
hely kiadó. A végleges kerethirdetésre bármelyik nap sor
kerülhet, ekkor további szegediek kerülhetnek az olimpiai
csapatba. A 16 hivatalos versenynapon át zajló téli játékokon 15 sportág 109 számában hirdetnek bajnokot.

Újabb szegedi vb-t rendeznek 2022-ben
Ez az év is izgalmas lesz a kajakosok és kenusok számára

A

zsúfolt, ezzel együtt sikeres tavalyi esztendő után 2022-ben is
mozgalmas év vár a magyar
kajak-kenura mind a versenysport, mind a szabadidős események tekintetében. A Párizsig tartó, ezúttal
csak hároméves olimpiai ciklus valójában már a szeptemberi, dániai világbajnoksággal
kezdetét vette. Hüttner Csaba
szövetségi kapitány korábban
elmondta, a 2023-as kvalifikációs világbajnokságra már
idén meg kell találni a legerősebb egységeket, és az a cél,
hogy 2022-ben is megőrizzék
a helyüket a világelitben.
A szezon májusban kezdődik két világkupával (Racice, Poznan). A vb-re és
az Európa-bajnokságra utazó
csapatról két válogató dönt,
amelyek közül az első májusban Szegeden (május 27–

29.), a második júniusban
Szolnokon lesz. Egyesben
és párosban a két válogató győztese kerül csapatba,
döntetlen esetén szétlövés
lesz. A négyesek esetében
alapfeltétel az egyes indulás, de a szövetségi kapitány
a csapathajós alkalmasságot
is vizsgálja majd, illetve a férfiaknál lesz K4 500 méteres
döntő a második válogatón
– írja az mkksz.hu.
A legnagyobb figyelem
augusztusban irányul majd
a sportágra, hiszen a hónap elején (augusztus 3–7.)
rendezik az év fő versenyét,
a halifaxi világbajnokságot
Kanadában. Két héttel később történelmi Európa-bajnokság lesz Münchenben,
ugyanis a gyorsasági kajakkenu is bekerült a multisport
Eb programjába, amely kilenc
sportág kontinensviadalát

Ezúttal az utánpótlás legjobbjai versengenek majd a legendás Maty-éri pályán. Fotó: MTI
fogja össze. A magyar bajnokság augusztus 23–25-én lesz,
két év után ismét Szolnokon.
Utánpótlásszinten komoly
motivációt jelenthet a ver-

senyzőknek, hogy a 2022-es
ifjúsági és U23-as világbajnokságot a Maty-éren rendezik szeptember 1. és 4. között, a maratoni szakág pedig

– a szokásos Eb és vb mellett
– idén először ott lesz a Világjátékokon, férfi és női egyesben rendeznek majd versenyt
az alabamai Birminghamben.

Tarkabarka

2022. január 15., szombat

Jótékonysági koncert
A koncert időpontja: 2022. január 30.,
vasárnap, 19.30 óra.
A koncert helyszíne: IH Rendezvényközpont. Jótékonysági koncertet ad január
végén a Honeybeast a Szegedi Hospice
Alapítvány javára, amely szervezet 2001
óta támogatja azokat a megyében élő végstádiumú daganatos betegeket, akik már
nem kapnak aktív onkológiai kezelést, és
otthonukban, szeretteik körében szeretnének maradni. A koncerten történő részvétellel a végstádiumú daganatos betegek
otthoni hospice ellátását támogathatja.
Egy jegy megvásárlásával egy beteg egyszeri gondozásában nyújt segítséget. Jegyek elővételben: 3000–3500 forint, jegyek a helyszínen: 4000–4500 forint.
Kezdjük együtt az új évet egy nemes ügyért!

Képviselői
fogadóóra

január 19., szerda
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00–17.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/459-7777 telefonszámon.
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
január 22., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
felhős, havas idő
Január
15.
szombat

Január
16.
vasárnap

Január
17.
hétfő

Január
18.
kedd

Január
19.
szerda

Január
20.
csütörtök

Január
21.
péntek

Havas
eső
3/-4

Hószállingózás
4/-6

Hózápor
5/-3

Közepesen
felhős
6/-3

Piroska,
Margit

Sára,
Márió

Fábián,
Sebestyén

Ágnes,
Agnéta

Közepesen Gyengén Közepesen
felhős
felhős
felhős
5/1
5/-3
4/-5
Lóránt,
Loránd

Gusztáv,
Marcell

Antal,
Antónia

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

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint 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: január 19. 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: Kovács
Gábor szívsebész a város legidősebb díszpolgára. A nyertes: Füredi Istvánné. Gratulálunk!
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Színes
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) Úgy
érzi, jó dolgok várják, bizakodva tekint előre. Pozitív hozzáállása sokat segíthet
a mindennapi problémák megoldásában és leküzdésében.
Harmonikus időszak köszönt
be családi életében is.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Nagy
tervekkel vágott bele az új
évbe, amelyeket véghez
szeretne vinni. Mindenesetre jobb, ha kis lépésekben
halad előre, mert ez jobban
segítheti a megvalósításukat, hogyha időközben esetleg
csökkenne a kitartása.
ikrek (V. 21–VI. 21.)
Igencsak megviselte kapcsolatukat a mindennapok mókuskereke, ezért
fordítson több energiát párjára. A munkája nem lesz kevesebb, viszont ha a hozzáállásán változtat, megfelelő idő
juthat mindenre.
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Érdemes mindig nyitott szemmel
járnia, új lehetőségek nyílhatnak meg az életében.
Szánjon több energiát családi
és baráti kapcsolatainak ápolására, érezni fogja, hogy megéri ez a befektetés.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Szeretne egyre több
időt tölteni a természetben.
A téli időjárás ennek nem
lehet akadálya, főleg, hogy tudja, jót tenne a hangulatának
és az idegeinek. Az egész csak
akaraterő kérdése, hogy rászánja magát a kimozdulásra!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Felbukkanhat életében egy
régi ismerős, azonban nem
tudja, hányadán áll vele.
Lehetséges, hogy érdemes róla párját is megkérdeznie, hátha ő hasznos tanácsot adhat,
mert jobban látja a dolgokat.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Szinte napról napra egyre jobban érzi magát, és
ez mind magánéletében,
mind munkája terén tetten érhető. Ha a dolgokhoz való pozitív hozzáállása megmarad, tartóssá válhat ez az idilli állapot.
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Jó hangulatú és sikeres
időszak áll ön mögött, és
a folytatás is jónak ígérkezik. Rendben van az egészsége, és munkájában is örömét
leli. Mindennek párja is örül,
aki most még inkább számít
az ön támogatására.
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Megerősítheti kapcsolatát
párjával egy néhány napos
közös kikapcsolódás: rájöhet, hogy annak ellenére, hogy
a hétköznapok során kevesebb
idő jut egymásra, ugyanolyan
fontos a számára, mint korábban volt.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Az önt ért kritikákra is érdemes hallgatnia: ha ezek
alapján változtat a dolgokhoz való hozzáállásán, az nagy
előnyére válhat. Párjával kapcsolatban is az őszinteség legyen a legfontosabb!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Nagy tervei vannak, amelyeket mindenképpen meg
szeretne valósítani. Azért
járjon utána annak is, hogy
családja mit szól majd hozzá!
Jól fontolja meg a dolgot, ha
a kivitelezés túlzottan nagy áldozatot kívánna.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Szabadidejét próbálja
gyermekei társaságában
tölteni, hiszen az utóbbi
időben kevesebb energiája jutott rájuk, mint szerette volna.
Bár talán úgy gondolják, hogy
nincs már szükségük annyi
szülői segítségre, de ez még
sincs így.

Szeged régen

Vándorló szobrok. Az 1970-es években járunk a Klauzál téren, ahol akkoriban még autók közlekedtek, sőt parkolni is lehetett. A tér sarkában
Csáky József szobra, a Táncoló lány látható, melyet előbb a Honvéd téren állítottak fel, majd 1969-ben került át a Klauzál térre, innen pedig a nyolcvanas évek elején a mostani helyére, az Anna-kúthoz. A nyolcvanas évek elején avatták fel a téren Pátzay Pál alkotását, a szegediek által csak „kenyeres
asszonynak” hívott Kenyérszegő szobrot az egykor híres szegedi kenyérpiacra emlékeztetve. A Kenyérszegő a Kárász utca felújításakor költözött át a Dugonics térre. Tóbiás Klára oroszlános kútját 2000-ben avatták fel a megszépült Klauzál téren. Fotók: Szegedi emlékkereső/Gazsó Pál és Barta Zoltán

Az élő halott, 39 lépcsőfok és a Bohémélet
Tudom, ki vagyok
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház.
Időpont: január 23., vasárnap,
19 óra.
A Hány éves a kapitány? programsorozat előadása. Rendhagyó este lesz: a Barboncás Társulat Wonder full, avagy Nóra Csodaországban
előadása után a darab zeneszerzőjének, a Budapest Bárból is ismert
Frenknek lesz szólókoncertje. A darab Ibsen Nóra című színművének és
Lewis Carroll Alice Csodaországban
című meseregényének párhuzamos
felhasználásával készült.

A programokról minden egy helyen
a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
Leonce és Léna
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 15., 19 óra; január 19., 18 óra; január 20., 18 óra.
Az élő halott
Helyszín: Pinceszínház.
Időpont: január 15., szombat,
19.30 óra.
Lev Nyikolajevics Tolsztoj egy kevésbé ismert, ám annál nagyobb hatású drámája izgalmas, új megközelítésben.
Mérleghinta
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház.
Időpont: január 16., 11 óra; január
23., 11 óra.
Operabeavató
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 16., vasárnap, 18 óra.
A nézőket Dinyés Dániel zenei vezető és Göttinger Pál rendező vezeti be
Puccini Bohémélet című operájának a
rejtelmeibe, és az operai próbafolyamatba is betekintést engednek. Fellépő művészek: Varga Donát, Bordás
Barbara.
1984
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 17., 19 óra; január
18., 18 óra.
Az özvegy Karnyóné s két
szeleburdiak
Helyszín: Pinceszínház.

Időpont: január 20., csütörtök,
19.30 óra.
Csokonai Vitéz Mihály vásári komédiája.

országi bemutató. A darab humora,
költőisége és embersége a francia és
belga színpadokon minden korosztály
szívét megnyerte.

39 lépcsőfok
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 21., 19 óra; január
22., 19 óra.

Rókus Mókus
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház.
Időpont: január 22., szombat, 9.30
óra és 11 óra.

Élet-ritmusra
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 21., 19 óra; január
22., 15 óra.
Cédric Chapuis monodrámája Medveczky Balázs előadásában, magyar-

Szobacsoda
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Időpont: január 23., vasárnap,
15 óra.
Zenés mesedarab. Valóságszerű zenés utazás,
melynek során a gyerekszoba legeslegmélyebb
titkaiba leshetnek be a
nézők.

Credo
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 25., 19 óra; január
26., 19 óra.
Időfutár
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 27., csütörtök,
19 óra.
Bohémélet
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 27., csütörtök,
19 óra.

