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Rajtol az Eb!
A jövő héten kez-
dődik a 2022-es 
férfikézilabda-Euró-
pa-bajnokság: a ma-
gyar válogatott Buda-
pesten, a C csoport 
Szegeden játszik.

6.

„Anya, szeretünk,
gyere haza!”

– Az volt a legnehezebb, hogy mindennap láttam a betegek-
nek biztatásul kiragasztott fényképeket olyan mondatokkal, 
hogy „Anya, szeretünk, gyere haza!” vagy „Nagyapa, hazavá-
runk!”. Sokukat elveszítettük – mondta lapunknak Buresch 
Györgyi, a SZTE SBO szakápolója, akit nagyon megviselt ta-
valy a Covid-intenzíven végzett kemény munka. Ahogy fogal-
mazott, meghalt a lelke egy része. Tavaly azt gondolták, hogy 
a védőoltással könnyebb lesz, csökken a nyomás az egész-
ségügyön, de nem így történt.

Cikkünk a 2. oldalon

Buresch Györgyi szakápolót nagyon megviselte a Covid- 
intenzíven végzett munka. Fotó: Szabó Luca 

Ez történt 2021-ben Szegeden:
az ellenzéki előválasztástól a negyedik hullámig

Tavaly hatalmas érdeklődés mellett zajlott az ellenzéki előválasztás. Fotó: Szabó Luca 

Tavaly hatalmas érdeklődés mellett Szabó Sándor és Mi-
hálik Edvin nyerte meg az országgyűlésiképviselő-jelölti, 
Márki-Zay Péter pedig a miniszterelnök-jelölti ellenzéki 

előválasztást. A kormány nyáron lazított a járványügyi korláto-
zásokon, így újra benépesült a Széchenyi tér augusztus 20-án, 
és megrendezhették a SZIN-t a Partfürdőn. Megújultak az idős- 
klubok, irányhelyes kerékpáros főútvonalat kaptak a bringások 
az Oskola utcán, elindult a vasútvillamos Szeged és Hódme-
zővásárhely között, amelyen ingyen lehet utazni az áprilisi or-
szággyűlési választásokig. Tavaly is megkapták az általános is-
kolás gyermekeket nevelő szegedi családok az önkormányzat-
tól a 10 ezer forint beiskolázási támogatást. Ugyanekkora ösz-
szeget kapott 35 ezer szegedi nyugdíjas a várostól az idősek 
világnapján. Év végére berobbant a negyedik járványhullám, és 
ismét szigorításokat vezetett be a kormány. November elsejé-
től újra kötelezővé tették a maszkviselést a tömegközlekedési 
eszközökön. Átadták a Pick Arénát. Az önkormányzat a kezde-
tektől fogva támogatta az új, 8200 férőhelyes, multifunkciós 
sportcsarnok építését, ingyen biztosított két nagy értékű telket 
a beruházáshoz, több mint egymilliárd forint értékben.

Összeállításunk a 4–5. oldalon

Szabó Sándor a par-
lamentben. Sokszor 
szólalt fel Szeged 
érdekében. Fotó: MTI/
Koszticsák Szilárd

SZeged szocialista országgyűlési 
képviselője, Szabó Sándor tavaly 
is igen aktív volt a T. Házban: ti-

zenhatszor szólalt fel a parlamentben, és 
negyvennégy javaslatot nyújtott be Sze-
ged és a szegediek érdekében. Fele-

melte szavát a szegedi egyetem magá-
nosítása ellen, sokszor beszélt arról, hogy 

az önkormányzatoknak óriási mértékű kor-
mányzati elvonást kell elszenvedniük a jár-
ványhelyzetben, amellyel teljesen ellehetet-
lenítik őket. De felszólalt az egészségügyi és 

szociális dolgozók, valamint a rokkantnyugdí-
jasok érdekében is. Azt is javasolta, hogy a kor-
mány biztosítson forrást a szén-monoxid-riasz-
tók kedvezményes vagy akár ingyenes beszer-
zésére, mellyel életeket lehetne megmenteni.   

Szeged fideszes országgyűlési képviselője, 
B. Nagy László tavaly mindössze kétszer szólalt 
fel, de egyszer sem ejtette ki Szeged nevét a 

parlamentben. B. Nagy tavaly egyetlenegy ja-
vaslatot sem nyújtott be az Országgyűlésben.

Írásunk a 3. oldalon

Szabó Sándor:
Köszönöm a szót
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Reméljük, hogy újra együtt lehetünk
Milyen volt 2021? Mit vár 
2022-től? – kérdeztük Bo-
rovics Tamás színésztől, Bu-
resch Györgyi szakápolótól, 
Katkó Kriszta séftől, Kiss 
Csaba vízilabdaedzőtől és 
Török László vállalkozótól.

Nem meglepetés, hogy 
tavaly is sokan ke-
restek rá a koronaví-

rus-járvánnyal kapcsolatos 
információkra a Google bön-
gészőjében Magyarorszá-
gon. Sajnos a járványhely-
zetet illetően a tavalyi év is 
igen nehéz volt.

BOROVICS TAMÁS, A SZE-
GEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
SZÍNMŰVÉSZE:

– Nekem nagyon érdekesen 
alakult a 2021-es évem. Ta-
valy zárva voltunk májusig a 
koronavírus-járvány miatt. A 
feleségem ezt úgy fogalmaz-
ta meg, hogy visszakapott 
engem, mert otthon voltam 
a családdal. A színházban 
azonban folyamatosan pró-
báltunk, hogy amikor lehet, 
akkor kész produkciókkal 
álljunk majd színpadra. So-
kan rosszul viselték a be-
zártságot, én azonban ezt 
meditációs, belső utazásnak 
éltem meg. Emellett olyan 
dolgokra jutott időm, amikre 
egyébként nem: olvastam, 
kertészkedtem, a családdal 
voltam. Majd feloldották 
a korlátozásokat, és olyan 
mennyiségű felkérés érke-
zett, hogy csak azzal tudtam 
foglalkozni. Azóta rengeteg 
bemutatón vagyok túl, bein-
dítottam egy új vállalkozást, 
ami szintén sok munkát ad. 
Szóval nekem inkább pozi-
tív volt a tavalyi év, és ha a 
2022 ennél nem lesz rosz-
szabb, akkor én már jól va-
gyok.

Hogy mit várok 2022-től? 
Először is azt, hogy véget 
ér a pandémia, és félelem 
nélkül élhetünk. Február-

ban lesz egy Faludy-estem, 
amelyben Poroszlai Kristóf 
lesz a segítségemre. Nagyon 
készülök erre, mert ilyet még 
nem csináltam. Több filmes 
lehetőség is áll előttem, sze-
retném, ha ezek összejönné-
nek. És lesz még egy Alföldi 
Róbert-bemutatóm is. Emel-
lett szeretném felfuttatni a 
kis cégemet. Szeretném be-
pótolni a családommal az el-
maradt nyaralásokat. Tavaly 
kaptam a feleségemtől és a 
gyermekemtől egy krakkói 
utazást, remélem, eljutunk 
oda. Szeretném végre elké-
szíteni a házamat, a kerte-
met, most már úgy néz ki, 
lassan ez is összejön. Sze-
retek nagyokat főzni, jókat 
enni, összejönni a barátok-
kal a kertben. Ilyen földhöz-
ragadt álmaim vannak, tel-
jesen unalmas, hétköznapi 
dolgokra vágyom.

BURESCH GYÖRGYI, AZ 
SZTE SBO SZAKÁPOLÓJA:
– A 2021-es év ugyanolyan 
nehéz volt, mint a 2020-as 
esztendő. Az egészségügy-
ben semmi sem változott. 
Azt gondoltuk, hogy megjön 
a védőoltás, és azáltal ki-
csit könnyebb lesz, de nem 
így történt. Karácsony előtt 
két hónapra kivezényeltek 
a Covid-intenzívre, és bár 
az intenzív osztályon is ke-
mény a munka, ez különö-
sen megviselt. Szörnyű volt. 
Úgy érzem, hogy meghalt a 
lelkem egy része. Az volt a 
legnehezebb, hogy minden-
nap láttam a betegeknek 
biztatásul kiragasztott fény-
képeket olyan mondatok-
kal, hogy „Anya, szeretünk, 
gyere haza!” vagy „Nagyapa, 
hazavárunk!”. Sokukat elve-
szítettük. Azért borzasztó és 
egyben bosszantó is, mert 
létezik már védőoltás, ennek 
ellenére a betegeink nagy ré-
sze nem élt a lehetőséggel, 
oltatlan maradt. Mi is em-
berek vagyunk, és igen, ez a 

hivatásunk, mégis mindany-
nyiunkat rendkívül megvisel. 
Ráadásul folyamatosan vé-
dőruhában kellett dolgozni, 
emelgetni, koncentrálni. Én 
tíz kilót fogytam két hónap 
alatt. A két ünnep között Ti-
hanyban töltöttünk egy hetet 
a párommal, ez már a szoká-
sunkká vált, olyankor csak 
egymással foglalkozunk. Té-
len igazán szép a Balaton.

Mindannyian abban bí-
zunk, hogy az új évben eny-
hülés jön. Nekem ott lesz 
májusban az államvizsga, 
diplomás szakápoló leszek. 
Írom a szakdolgozatomat, és 
tanulok, a klinika és a mel-
lékállásom mellett még ez 
is belefér. Nyári szokásunk, 
hogy elmegyünk a Horto-
bágyra, egy éjszakát kint 
alszunk a juhászokkal, ami 
fantasztikus élmény. De az 
is csodás, hogy látjuk, ahogy 
kihajtják a ménest hajnal-
ban. Ezt is nagyon várom. 
Addig is mindennap ott a pá-
rom a háttérben, aki nagyon 
türelmes velem, megnyug-
tat, kikapcsol, amiért nagyon 
hálás vagyok neki. 

KATKÓ KRISZTA SÉF, A 
SZEGEDI ALKIMISTA KU-
LINÁRIS MŰHELY VEZE-
TŐJE:
– A tavalyi év az Alkimista 
számára is a kikényszerített 
változások, az egymást váltó 
gyors reakciók, a bezártság, 
majd a falási rohamok, a fel-
halmozódó elvárások és a 
frusztráltság éve volt. 2021 
egyik legfontosabb felisme-
rése az volt, hogy nem lehet 
felvenni a régi élet fonalát, 
nem jók a régi válaszok az új 
kérdésekre. A szomorú kö-
rülményektől eltekintve po-
zitívumot is hozott 2021: az 
Alkimista nagyon is szereti 
Szegedet, a paprika, a rózsa 
és a harcsa ugyanúgy hozzá 
tartozik, mint a városhoz. 
A pandémiás időszak alatt 
még inkább felértékelődött 
a regionális alapanyag, a 
könnyen elérhető, helyi élel-
miszer, a gazdálkodókkal és 
termelőkkel való kapcsolat. 
Fókuszba kerültek olyan 
alapkérdések, mint a fenn-
tarthatóság, az éttermi szeg-
mens élelmiszer-pazarlása, 
a hatékony gazdálkodás, a 
közelből való szállítás, az, 
hogy honnan érkezik a tiszta 
ennivaló, s vajon megbecsül-
jük-e eléggé. Fontosabbá 
vált továbbá a magas nívójú 
stílusban az éttermi élmény 

komplexitása, az elvek men-
tén, valódi szokások és nem 
a divat szerint válogatott 
alapanyagok szerepeltetése 
és a környezet óvása. Na-
gyon igaz, hogy háborúban 
hallgatnak a múzsák, de a 
2022-es évet mégis ezen 
új tanulások, tapasztalások 
és friss irányok mentén ér-
demes tervezni. Az Alkimis-
ta biztosan helyben keresi 
majd a válaszokat, így aki 
2022-ben tér be hozzánk, 
érdekes koncepcióval, isme-
rős ízekkel, modern, kifeje-
ző, Szegedet és a régiót szo-
rosan ölelő felelős szerzői 
konyhával találkozhat. Bol-
dog, nagy és kíváncsi asztal-
társaságot kívánok minden-
kinek 2022-re, mert ez azt 
jelenti: van hajlandóság és 
egészség. A legfontosabbak. 
A többit megoldjuk.

KISS CSABA KORÁBBI 
EURÓPA-BAJNOK VÍZI-
LABDÁZÓ, A SZEGEDI VE 
VEZETŐEDZŐJE:
– Mozgalmas évem volt, hi-
szen a nyáron vonultam visz-
sza az aktív játéktól, majd 
ezt követően lettem vezető-
edző felnőttszinten. Ez nagy 
váltás volt, nagyobb, mint 
amire gondoltam. Volt, aki 
azt mondta, nem lesz jelen-
tős a különbség, de én ezt 
egészen máshogy érzem. Az 
egri Bitskey Aladár Uszodá-
ban ugorhattam utoljára me-
dencébe, mely pályafutásom 
fontos helyszíne volt. A fele-
ségemnek és a barátaimnak 
köszönhetően pedig egy 
megható videós bejátszást 
is kaptam. Az egész nap eu-
fóriában telt, érzelmes pilla-
natokkal – furcsa volt meg-
élni, hogy aznap 27 szezon 
zárásaként minden utoljára 
történik meg velem. Persze 
erre is rányomta a bélyegét 
a járvány: ha az nem lett vol-

na, biztosan többen vannak 
a lelátón, de így sem lehetett 
okom panaszra, nincs ben-
nem hiányérzet.

Hogy mit várok az idei 
esztendőtől? Ami a szakmai 
oldalt illeti, remélem, hogy 
nem törik meg a csapat len-
dülete, hiszen az őszi sze-
zon a várakozásokon felül 
sikerült, elégedett lehetek 
a játékosokkal, a körülmé-
nyekkel és az eredmények-
kel is. Szóval bízom benne, 
hogy ott folytatjuk, ahol az 
ünnepek előtt abbahagytuk. 
Ami pedig a hétköznapokat 
illeti, remélem, hogy 2022-
ben kevesebb keserű arcot 
és több mosolygós embert 
láthatok majd az utcákon. 
Sajnos úgy tapasztaltam, 
hogy a pandémia sok emberi 
kapcsolatot megváltoztatott, 
módosultak a viszonyaink. 
Bízom benne, hogy az em-

berek visszatalálnak egy-
máshoz, és azok a családok, 
amelyek tagjait a járvány és 
a problémák távol sodorták 
egymástól, újra együtt lehet-
nek. Ennél többre szerintem 
nem is vágyhatunk.

TÖRÖK LÁSZLÓ, SZEGE-
DÉRT EMLÉKÉRMES VÁL-
LALKOZÓ, A CSONGRÁD 
MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA ALEL-
NÖKE, A KÉZMŰIPARI TA-
GOZAT ELNÖKE:
– 2021 nem volt a legked-
vezőbb évünk. Régóta nem 
volt olyan mértékű infláció, 
mint az elmúlt évben. 20-30 
százalékos emelkedést is el-
ért több alapvető élelmiszer 
ára, de a nyersanyagárak 
emelkedése az építőipari, 
a bányászati, az olajipari, 
valamint a mezőgazdasá-
gi termékek széles körét is 
érintette. A kérdés az, hogy 
ezek az áremelkedések 

mennyire függtek a korona-
vírus-járvány miatt kialakult 
nehézségektől.  Szerintem 
részben függtek a járványtól, 
ugyanakkor bizonyos termé-
keknél olyan problémákba 
ütközött, ütközik a rendszer, 
amiktől akadoznak az előál-
lítási folyamatok. A szakem-
berhiánnyal küzdő iparágak 
pedig további nehézségeket 
produkálnak. Ezért is fontos, 
hogy a kamara nagy hang-
súlyt fektet a duális képzés 
fejlesztésére, bővítésére. 
Ebben az embert próbáló 
időszakban sem szabad el-
felejtenünk, hogy mennyire 
fontos az innováció a vállal-
kozások életében. Akik fel-
ismerik, és lépést tartanak 
a folyamatos technológiai 
újításokkal, azok versenyké-
pes pozícióban maradnak. 
Az elmúlt év nagyon megtisz-
telő kitüntetést hozott a szá-
momra: Szegedért emlék- 
éremmel díjaztak, amit Bot-
ka László polgármestertől 
vehettem át Szeged napján. 
Ezek az elismerések olyan 
mérföldkövek az ember éle-
tében, amelyek mutatják, 
hogy jó úton halad.  A ten-
denciákat látva a 2022-es 
év sem lesz könnyű. A mini-
málbér emelése további ter-
melékenység- és hatékony-
ságnövelésre kényszeríti a 
vállalkozásokat. Itt van a 
nyakunkon a technológiavál-
tás kényszere. Ennek sike-
res megugrásához tudásra, 
tapasztalatcserére, példák-
ra, tényleges támogatásra 
van szükségük a cégeknek. 
A gyors alkalmazkodás, az új 
ötletek bevezetése, a tuda-
tos stratégiai tervezés kulcs-
kérdés lehet a következő 
esztendőben. 

Kép: Szabó Luca
Szöveg: Dombai Tünde, 

Gyúrós István, Rafai Gábor, 
Szabó C. Szilárd, Vass Imre

Szeretek nagyokat 
főzni, jókat enni.

Úgy érzem, hogy 
meghalt a lelkem 
egy része.

Nem jók a régi vála-
szok az új kérdések-
re.

Remélem, hogy ke-
vesebb keserű arcot 
és több mosolygós 
embert láthatok 
majd.

Régóta nem volt 
ilyen mértékű inflá-
ció.
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Szabó Sándor: 
Köszönöm a szót

SZabó Sándor 
(MSZP) tavaly 
16 alkalom-

mal emelkedett szólásra, és 
összesen kicsivel több mint 
egy órát beszélt, Szeged ne-

vét pedig harminckétszer ej-
tette ki felszólalásai során a 
T. Házban. Szeged szocialis-
ta országgyűlési képviselője 
tavaly 36 önálló indítványt, 
valamint ellenzéki képvi-
selőkkel együtt nyolc javas-
latot nyújtott be az Ország- 
gyűlésben.

A magánosítás ellen

Szabó Sándor felemelte a 
szavát az egyetemek ma-
gánosítása ellen. „Hirtelen 
nagyon fontossá vált a kor-
mánynak a hazai felsőokta-
tás átfogó reformja a vidéki 
egyetemek tekintetében 
is, ami tulajdonképpen lé-
nyegében azt jelenti, hogy 
a jövőben egy 5-7 fős, élet-
hossziglan tartó kuratóri-
umi tagságból álló alapít-
vány működtetné a szegedi 
egyetemet is, magukhoz 
vonva az állami vagyont is” 
– mondta Szeged szocialis-
ta országgyűlési képviselő-

je, aki azt javasolta Rétvári 
Bence államtitkárnak, hogy 
„üzenje meg az alapítványi 
kuratóriumi tagoknak, hogy 
ne nagyon rendezkedjenek 
be”. Rétvári „Fenyeget!”, 
Németh Szilárd pedig „Azt a 
mindenit! Ez kemény!” köz-
bekiabálással reagált Sza-
bó felszólalására, aki azt is 
elmondta, hogy a 2022-es 
választás után az új koalí-
ciós kormány visszaállítja a 
tudás rangját, az oktatás és 
a kutatás szabadságát.

Szeged érdekében

Szabó Sándor a 2022-es 
költségvetésről szóló par-
lamenti vitában elmondta, 
hogy különösen nagy ve-

szélyt jelent az infláció, mely 
egyre nagyobb méreteket 
ölt. Beszélt arról is, hogy az 
önkormányzatoknak óriási 
mértékű kormányzati elvo-
nást kellett elszenvedniük a 
járványhelyzetben. Szeged 
esetében 10 milliárd forin-
tos a kormányzati elvonás, 
a járványhelyzet kezdete 
óta pedig további 7 milliárd 
forint bevételtől esett el az 
önkormányzat. „A helyi ipar- 
űzési adó bevételkiesése 5 

milliárd forint, illetve annak 
az elvételével együtt; a gép-
járműadó elvétele 1 milliárd 
forint; a szolidaritási hozzá-
járulás 1,8 milliárd forint; a 
parkolás ingyenessé tétele 
havonta 100 milliót jelentett; 
a tömegközlekedés finan-
szírozásának elvétele éves 
szinten 328 milliót jelentett; 
az idegenforgalmi adó 360 
milliót.” Hangsúlyozta: 2010 
óta zajlik az önkormány-
zatok leépítése, az önkor-
mányzati jogok csorbítása, a 
pénzügyi helyzet átalakítása 
az önkormányzatoknál, ami 
teljesen ellehetetleníti őket. 
Szabó közölte, hogy a 2022-
es kormányváltás után visz-
szaadják az önkormányza-
tok jogait és forrásait.

Szegedről egy szót 
sem

B. Nagy László (Fidesz) ta-
valy két alkalommal, össze-

sen 5 perc 51 másodpercet 
beszélt a T. Házban. Mind-
kétszer a törvényalkotási bi-
zottság tagjaként ismertette 
a bizottság véleményét, nem 
volt semmi önálló gondolata. 
B. Nagy tavaly egyszer sem 
ejtette ki Szeged nevét a 
parlamenti felszólalásaiban. 
Szeged fideszes országgyű-
lési képviselője tavaly egyet-
lenegy javaslatot sem nyúj-
tott be a parlamentben.

Sz. C. Sz.

Szabó Sándor és B. Nagy László. Fotó: szeged.hu 
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Szabó Sándor (MSZP)  
60 perc 41 másodperc

Megnéztük Szeged két országgyűlési képviselőjének ta-
valyi teljesítményét. Szabó Sándor szocialista képviselő 
sokszor szólalt fel Szeged és a szegediek érdekében a par-
lamentben. B. Nagy László fideszes képviselő egyszer sem 
ejtette ki tavaly Szeged nevét a felszólalásaiban.

Noel Szeged, Szelim pedig
az ország első babája

Több mint 43 ezren látták a Móra Fe-
renc Múzeum Sisi-kiállítását, amely de-
cember 30-án zárta kapuit. Már a júni-

usi nyitástól kezdve sokan voltak kíváncsiak 
az Erzsébet királyné életét és személyes tár-
gyait bemutató tárlatra. A Sisi-kiállítás a Mó-
ra-múzeum öt legsikeresebb kiállításának 
egyike – ami azért különösen jelentős, mert 

a tárlat egy soha nem látott helyzetben, jár-
ványidőszakban volt látogatható.

Az eddigi rekordot egyébként a 2014-
ben rendezett A fáraók Egyiptoma című ki-
állítás tartja, melyet 114 ezren néztek meg; 
a 2016–17-es Pompeji-, illetve a 2018-as 
dínókiállítás pedig egyaránt százezer látoga-
tót vonzott.

A legnépszerűbb tárlatok egyike volt
a Sisi-kiállítás

SZeged első babá-
ja ebben az esz-
tendőben janu-

ár 1-jén reggel 6 órakor szü-
letett, az SZTE Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Kli-
nikáján. A kisfiú a Noel nevet 
kapta, amely francia eredetű, 
s magyarul karácsonyt jelent. 
Noel természetes úton, 3400 
grammal és 50 centiméter-
rel jött a világra. Szülei sajnos 
nem akarták, hogy lefotózzuk, 
de annyit megtudtunk, hogy 
már három testvére van.

Idén Miskolcon született 
hazánk első csecsemője, aki 
éjfél után 4 perccel a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórházban jött világra. 
A kisfiú 4030 grammal és 55 
centiméterrel született, édes-
anyja negyedik gyermeke-
ként, és a Szelim nevet kapta. 
(Képünk illusztráció.)
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Ez történt 2021-ben Szegeden:  az ellenzéki 
Szabó Sándor és Mihálik Edvin nyerte az ellenzéki előválasztást – Újra buliztak a SZIN-en 

JÚLIUS

ELKEZDŐDÖTT AZ OSKO-
LA UTCA FELÚJÍTÁSA. A 
beruházás után irányhelyes 
kerékpáros főútvonalat kap-
nak a bringások, gyorsabb 
lesz az autós kapcsolat Új-
szegeddel, korzójelleget kap 
az Oskola utca.

TARHONYAFESZTIVÁL. Tá-
péért emlékérmet kapott a 
tápéi tanárházaspár: Szege-
di László és Szegediné Sö-
vényházi Erika.

DÍJAZTÁK A ZÖLDVÁ-
ROS-FEJLESZTÉSEKET. 
Településfejlesztési díjat 
kapott Szeged a Stefánia, 
a Móra-park és a Móra Fe-
renc Múzeum összehangolt, 
komplex fejlesztéséért.

SZEGED SEGÍT. Megjelent 
a felhívás: szeptember 15-
éig lehet benyújtani a ké-
relmeket, amelyek alapján 
minden szegedi lakhelyű és 
itt tanuló általános iskolás 
2021-ben is 10 ezer forint 
beiskolázási támogatást kap 
a várostól.

UTAKKAL SEGÍTI A VÁROS 
A VÁLLALKOZÁSOKAT. 
Épülnek a gazdasági utak a 
Házgyári úton és környékén. 

Az 1,3 milliárd forintos be-
ruházás célja, hogy verseny-
képesebbek legyenek a kör-
nyéken működő cégek.

AUGUSZTUS

HULLADÉKUDVAR NYÍLT 
SZŐREGEN. Uniós forrás-
ból épült meg az 1000 négy-
zetméteres hulladékudvar a 
Magyar és a Gyár utca sar-
kán. Avramov András, Sző-

reg önkormányzati képvi-
selője elmondta: ez nem-
csak a helyiek igénye volt, de 
a város önkormányzatának 
környezetvédelmi törekvése-
ivel is egybecsengett.

ÍR NAGYKÖVET. Botka 
László polgármester hivata-
lában fogadta Ronan Gar-
gan ír nagykövetet, akit külö-
nösen érdekeltek a szegedi 
zöldberuházások.

HAT SZEGEDI IDŐSKLUB 
ÚJULT MEG. Egy sikeres 
uniós pályázatnak köszön-
hetően megépült a Kaszás 
utcai idősek klubja, és kibő-
vült a Kálvária sugárúti idő-
sek otthonának főzőkonyhá-
ja. E programban újult meg 
430 millió forintból hat sze-
gedi idősklub is.

SZOBROT AVATTAK KECS-
KÉSTELEP ALAPÍTÓJÁ-
NAK. A 140 éve született 
Kecskés István mellszobrát 
Botka László polgármester, 
Csorba Ágnes, a kecskési ci-
vilegyesület elnöke és Kecs-
kés László, Kecskés István 
unokája leplezte le a Kecs-
kési Művelődési Ház melletti 
közösségi téren.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜN-
NEPÉN ÚJRA BENÉPE-
SÜLT A SZÉCHENYI TÉR. 
Felmentést adott a kormány 
az augusztus 20-i, többna-
pos állami és önkormányzati 
ünnepekre, így korlátozások 

nélkül ünnepelhettek az em-
berek Szegeden is. „Mi Sze-
geden hiszünk a sokszínű-
ség és az együttműködés 
erejében, a szabadságban, a 
testvériségben és az egyen-
lőségben, Szent István örök-
ségében” – mondta ünnepi 
beszédében Kovács Tamás 
alpolgármester.

A TOKIÓI OLIMPIA SZEGE-
DI HŐSEI. Kovács Tamás al-
polgármester a tokiói olimpi-
án szerepelt szegedi sporto-
lókat és edzőiket köszöntöt-
te a városházán, és adta át 
nekik Szeged elismeréseit.

ELKEZDŐDÖTT AZ ELLEN-
ZÉKI ELŐVÁLASZTÁS. Au-
gusztus 23-tól két hétig 
gyűjthették az ellenzéki or-
szággyűlésiképviselő-jelöl-
tek az ajánlásokat.

SZÁZEZREN A SZIN-EN. 
2020-ban a járvány miatt 
nem lehetett megrendezni 
a Szegedi Ifjúsági Napokat. 
Tavaly a legnagyobb hazai 
nyárzáró fesztiválon kétszáz 
magyar együttest vonultat-

tak fel a szervezők a Partfür-
dőn.

SZEPTEMBER

BEFEJEZŐDÖTT A GEO-
TERMIKUS FŰTÉSI REND-
SZER KIÉPÍTÉSE RÓKU-
SON ÉS AZ ÉSZAKI VÁ-
ROSRÉSZBEN. A beruhá-
zás 3,7 milliárd forint uniós 
támogatásból valósult meg.

FRANCIA NAGYKÖVET. 
Botka László a városházán 
fogadta Pascale Andréani 
francia nagykövetet, akivel 
a szegedi befektetési lehető-
ségekről és a Szeged–Nizza 
testvérvárosi kapcsolatról is 
beszélgettek.

SZEGED FELETT AZ ÉG. 
Lélegzetelállító produkció-
kat láthattak az érdeklődők 

a Szeged International Air-
show-n. A hőlégballon-Euró-
pa-bajnokságra 23 ország-
ból több mint száz ballon ér-
kezett Szegedre. 

2021-BEN IS 35 EZER 
SZEGEDI NYUGDÍJAS KAP 

10 EZER FORINT TÁMO-
GATÁST AZ ÖNKORMÁNY-
ZATTÓL. „A fideszes kor-
mányzati elvonások ellenére 
megtartottuk a szociális vív-
mányainkat, a nyugdíjasok 
2019-ben bevezetett támo-
gatását is. Szeged egyvala-
miről nem mond le, az embe-
rekről” – fogalmazott Botka 
László polgármester a nyug-
díjasklubok minihalfesztivál-
ján a Partfürdőn. 

ÚJ KUTYAFUTTATÓK. A Kál-
vária, a Lechner és a Bartók 
téren átadott kutyafuttatók 
összesen 7,5 millió forintba 
kerültek; ennek felét a vá-
ros, felét pedig az adott kör-

zet önkormányzati képviselő-
je állta a keretéből.

SZABÓ SÁNDOR ÉS MIHÁ-
LIK EDVIN NYERTE AZ EL-

LENZÉKI ELŐVÁLASZTÁST. 
Az ellenzéki előválasztás első 
fordulójában országosan 
több mint 633 ezren szavaz-
tak arról, hogy ki induljon az 
ellenzék színeiben képvise-
lő- és miniszterelnök-jelölt-
ként a 2022-es országgyűlé-
si választáson. Szabó Sándor 
toronymagasan, Mihálik Ed-
vin pedig meggyőző fölénnyel 
nyerte meg a Szegedet érintő 
választókerületét. 

OKTÓBER

MEGJELENT A HARMADIK 
SZEGEDI TISZA-HÍD TER-
VEZÉSÉRE SZÓLÓ PÁLYÁ-
ZATI KIÍRÁS AZ EURÓPAI 
UNIÓ HIVATALOS LAPJÁ-
BAN. Azt egyelőre nem lehet 
megmondani, hogy mikorra 
épülhet meg a déli Tisza-híd.

ELHUNYT TANDI LAJOS. Az 
újságíró, lapszerkesztő és mű-
vészeti író, akit 2008-ban Sze-
ged Kultúrájáért díjjal tünte-
tett ki a város, 74 évet élt.

Tavaly hatalmas érdeklődés mellett Szabó Sándor és Mi-
hálik Edvin nyerte meg az országgyűlésiképviselő-jelölti, 
Márki-Zay Péter pedig a miniszterelnök-jelölti ellenzéki 
előválasztást. A kormány nyáron lazított a járványügyi kor-
látozásokon, így újra benépesült a Széchenyi tér augusz-
tus 20-án, és megrendezhették a SZIN-t. Megújultak az 
idősklubok, irányhelyes kerékpáros főútvonalat kaptak a 
bringások az Oskola utcán, elindult a vasútvillamos Sze-
ged és Hódmezővásárhely között. Év végére berobbant a 
negyedik járványhullám, és ismét szigorításokat vezetett 
be a kormány.
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BOTKA LÁSZLÓ MÁR-
KI-ZAY PÉTERRE SZAVA-
ZOTT, AKI ORBÁN KIHÍ-
VÓJA LESZ. Az ellenzéki 
előválasztás második fordu-
lójában közösen szavazott 
Szegeden Botka László és 
Márki-Zay Péter miniszter-
elnök-jelölt. Szeged polgár-
mestere kijelentette: a szom-
széd város első emberét tá-
mogatja a miniszterelnök-je-
lölti versenyben. Márki-Zay 
Péter meggyőző fölénnyel 
(57 százalék) nyert Dobrev 
Klárával szemben. A máso-
dik fordulóban országosan 
662 ezren szavaztak. Már-
ki-Zay Péter az ellenzék kö-
zös miniszterelnök-jelöltje-
ként lesz Orbán Viktor kihí-
vója a 2022-es országgyűlé-
si választáson. 

ZÖLDENERGIA. A 28 ezer 
panellakás felében már kör-
nyezetbarát geotermikus 
energiával kezdődött el a 
távfűtési szezon.

462 CSALÁDNAK SEGÍT A 
VÁROS. Elkezdték kiszállíta-
ni a szociális tűzifát a rászo-
rulóknak.

SZEGED VOLT A SZIKRA. 
„Szegeden mondták ki elő-
ször, hogy az elmúlt tizenkét 
év bűnei nem maradhatnak 
következmények nélkül. Itt 

mondták ki először, hogy el 
kell számoltatni a bűnös po-
litikai vezetőket, és új, igaz-
ságos választási rendszert 
kell létrehozni” – mondta 
október 23-i ünnepi beszé-
dében Botka László polgár-
mester.

ÁTADTÁK A KODÁLY TÉ-
REN AZ 570 NÉGYZET-
MÉTERES KRESZ-TANPÁ-
LYÁT, AMELYET AZONNAL 
KI IS PRÓBÁLTAK A CSŐ 
UTCAI ÓVODÁSOK. A beru-
házás 14 millió forint uniós 
támogatásból és 3,5 millió 
forint önkormányzati forrás-
ból valósult meg. 

ÚJ GYÁRAT AVATOTT A NA-
TURTEX. „Szeged városa a 
kezdetektől együttműködik 
a céggel. Ilyen beruházások 
is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
Szeged gazdasági mutatói 
és munkanélküliségi adatai 
sokkal jobbak, mint az or-
szágos átlag” – mondta Bot-

ka László a szeged.hu-nak a 
gyáravatón.

NOVEMBER

NEGYEDIK JÁRVÁNYHUL-
LÁM. A romló adatok miatt 
szigorított a kormány a jár- 
ványügyi szabályokon: no-
vember elsejétől megint kö-

telező a maszkviselés a tö-
megközlekedési eszközö-
kön; látogatási tilalmat ren-
deltek el az egészségügyi 
intézményekben; a munka-

adók előírhatják dolgozóik-
nak az oltás felvételét. Sze-
geden kiemelkedően magas, 
82 százalék fölötti az átoltott-
ság az önkormányzati dolgo-
zóknál, ezért nem tették kö-
telezővé a vakcina felvéte- 
lét.

ÚJ ÜZEMET ÉPÍT A PICK 
A SZABADKAI ÚTON. Ta-
kács István vezérigazgató 
közmeghallgatáson ismer-
tette a beruházás terveit. A 
cég 152 éves történetében 
egyedülálló beruházás költ-
sége 40 milliárd forint. A bő-
vítés három év alatt valósul  
meg.

ELHUNYT DELI ALBIN. Kis-
kundorozsma történelmé-
nek és hagyományainak leg-

főbb őrzőjét Szeged Megyei 
Jogú Város saját halottjának 
nyilvánította.

KERÉKPÁRRAL ÉS AUTÓ-
VAL SZABAD AZ ÚT AZ OS-
KOLA UTCÁN. A tervezett-
nél korábban készült el az 
úttest burkolata, így vissza-
kapták a kerékpárosok és 
az autósok az Oskola utcát, 
ahol új forgalmi rendet alakí-
tottak ki. 

ELINDULT A VASÚTVILLA-
MOS. Szeged, Algyő és Hód-
mezővásárhely egyaránt örül 
a vasútvillamosnak. Erről 
Botka László szegedi, Mol-
nár Áron algyői és Márki-Zay 
Péter hódmezővásárhelyi 

polgármester beszélt a Szé-
chenyi téren tartott közös 
sajtótájékoztatójukon. Áprili-

sig ingyen lehet utazni a vas-
útvillamoson. 

ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖ-
ZÖTT A VÁROS. Felgyullad-
tak az ünnepi fények, elkez-
dődött a Szegedi Karácsonyi 
Hetek programsorozata. A 
szegediek és vendégeik biz-

tonsága érdekében 2021-
ben is a virtuális térben tar-
tották meg az adventi gyer-
tyagyújtást, de a karácsonyi 
vásárt megrendezték a hatá-
lyos kormányrendelet betar-
tásával. 

DECEMBER

BÖRTÖNT KAPTAK A CSA-

LÓK. Első fokon három év 
három hónap és két év két 
hónap közötti börtönbün-
tetésre ítélt a Szegedi Tör-
vényszék csalás és pénz-
mosás miatt három férfit a 
vadasparki játszótér ügyé-
ben. Az elsőrendű vádlott, V. 
Rezső cége 2013-ban 185 
millió forint uniós és hazai 
támogatást nyert el a va-
dasparki játszótérre és inter-
aktív tájékoztató rendszer-
re, de a projekt tényleges 
értéke a támogatási szerző-
désben szereplőnek csupán 
15 százaléka volt. V. Rezső 
jó kapcsolatokat ápolt a Fi-
desz akkori szegedi elnöké-
vel, Gyimesi Lászlóval, aki-
vel együtt adták át 2013-
ban a vadasparki játszó- 
teret.

ÁTADTÁK A PICK ARÉNÁT. 
A Pick Szeged–Kiel BL-mecs-
csel nyílt meg a város új, 
8200 férőhelyes, multifunk-
ciós sportcsarnoka. Botka 
László polgármester az át-
adón elmondta: az önkor-
mányzat a kezdetektől fogva 
támogatta az új csarnok épí-

tését, ingyen biztosított két 
nagy értékű telket a beruhá-
záshoz, több mint egymilli-
árd forint értékben. 

SZEGED FEJLŐDÉSE. „Sze-
ged fejlődése a járvány okoz-
ta rendkívüli helyzetben sem 
állt meg, jóllehet a kormány 
több mint tízmilliárd forintot 
vont el a várostól” – mond-
ta a Szegedi Tükörnek adott 
ünnepi interjújában Botka 
László polgármester.

ELMARADT A BULI. A jár-
ványhelyzet miatt elmaradt 
a hagyományos szilveszteri 
ünnepség és tűzijáték a Szé-
chenyi téren.

Képek: Szabó Luca, Meny-
hárt Luca, Iványi Aurél

Szöveg: Szabó C. Szilárd
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előválasztástól a negyedik hullámig
– Megújultak az idősklubok – Elindult a vasútvillamos – Berobbant a negyedik járványhullám (2. rész)
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ŐK A LEGJOBBAK. Az MTI 
sportszerkesztőségének fel-
kérésére a hazai szövetségek 
1964 óta minden esztendő-
ben eldöntik, kik sportáguk-
ban az év legjobbjai. Idén 56 
sportág szövetsége válaszolt 
a megkeresésre. Ami a szege-
dieket illeti, kick-boxban Busa 
Andrea harmadszor, a rövid-
pályás gyorskorcsolyázóknál 
Jászapáti Petra (Szegedi KE) 
hatodszor érdemelte ki az el-
ismerést. A 15-ös rögbiben 
Thomas Ducrocq (Fit World 
Gorillák RC) először, súlyeme-
lésben Nagy Péter (Szegedi 
Lelkesedés SK) kilencedszer, 
tájfutásban Jónás Ferenc 
(SZVSE) először, tollaslabdá-
ban Sárosi Laura (El-Co Tech 
Tisza Tollas SE) nyolcadszor, 
nyílt vízi úszásban pedig Olasz 
Anna (Szegedi Úszó Egylet) 
harmadszor lett a legjobb.

MIKLER ÉS BODÓ HOSSZAB-
BÍTOTT. A kapus Mikler Roland 
és a balátlövő Bodó Richárd is 
meghosszabbította szerződé-
sét a Pick Szeged kézilabdacsa-
patával: Mikler 2024-ig, Bodó 
2025-ig írt alá a bajnoki cím 
védőjénél. A válogatott kapus 
először 2010-ben igazolt Sze-
gedre, tagja volt az EHF-kupát 
megnyerő együttesnek, majd 
2014-től öt éven át a Veszprém 
kapuját őrizte. A 2019-es visz-
szatérését követően 2021-ben 
bajnoki aranyérmet ünnepelhe-
tett. Bodó 2016 nyarán szerző-
dött a klubhoz, és 220 találat-
tal immár az ötödik helyen áll 
a Bajnokok Ligája házi góllövő 
örökranglistáján. A szegedi szí-
nekben kétszeres bajnok balát-
lövő 2019-ben magyar kupát is 
nyert.

NYOLCAS DÖNTŐBE JUTOT-
TAK. A férfikosárlabda NB I. 
alapszakaszának 13. fordulója 
során kialakult a magyar kupa 
nyolcas döntőjének mezőnye. A 
trófeáért idén – várhatóan már-
cius elején – a címvédő Falco, 
a Szolnok, a Debrecen, a Kecs-
kemét, az Alba Fehérvár, a Kör-
mend, a Nyíregyháza és a sze-
gedi Naturtex-SZTE-Szedeák 
küzdhet.

NAGY TIZENHATODIK HE-
LYE. Nagy Péter hetedik lett a 
plusz 109 kilósok B csoportjá-
ban az üzbegisztáni súlyeme-
lő-világbajnokság zárónapján, 
így összetettben a tizenhato-
dik helyen zárt. A szegedi ver-
senyző összetettben 390 (172 
+ 218) kilogrammig jutott, ez-
zel négy közvetlen riválisát és 
nyolc C csoportos ellenfelét tud-
ta megelőzni.

Sport

Két hatalmas szegedi úszósikernek 
örülhettünk a múlt év végén. Olasz 
Anna összetettben a negyedik he-

lyen zárt a nyílt vízi világkupán, miután az 
abu-dzabi nagydöntőn a SZUE olimpikonja 
17. lett, s ezzel megtartotta előkelő pozíció-
ját összetettben. Szintén remek eredmény, 
hogy ugyanitt az Olasszal felálló vegyes váltó 
ezüstérmesként végzett.

A szintén Abu-Dzabiban rendezett rövid-
pályás medencés vb-n a Gyurinovics Fanni, 
Jakabos Zsuzsanna, Késely Ajna és a Haász 
SZUE úszója, Pádár Nikolett alkotta kvartett 
4 × 100 méter gyorson az országos rekordot 
öt másodperccel megjavítva döntőbe jutott, 
ahol végül a hetedik helyen végzett. Pádár 
később az ötödik helyen zárt a magyar vál-
tóval a 4 × 200 méter döntőjében. A szegedi 

tehetség hihetetlen esztendőt produkált, hi-
szen mindössze 15 évesen Európa- és világ-
bajnoki ötödik helyezéssel is büszkélkedhet, 
nem beszélve a felnőtt bajnoki címről és a 
korosztályos országos rekordokról.

– Nehéz szavakat találni arra, hogy Niki 
milyen évet zárt ezzel a csodás eredmény-
nyel. Márciusban még a felnőtt ob-n megle-
petés volt a negyedik helye is, nyáron ifjúsá-
gi Európa-bajnok lett, ősszel felnőtt magyar 
bajnok, és elsőéves ifiként komoly nemzet-
közi eredményeket ért el a felnőttek között. 
Ez nem hétköznapi fejlődés, keményen kell 
dolgozni, hogy überelni tudjuk. Örülök, hogy 
ilyen gyümölcsöző lett a közös munka, foly-
tatjuk tovább, nagy célokkal – nyilatkozta a 
szegedi klub honlapjának Gellért Gábor, a 
Haász SZUE vezetőedzője.

Csúcs volt az év vége

A jövő héten kezdődik a 
2022-es férfikézilabda-Eu-
rópa-bajnokság: a társhá-
zigazda magyar válogatott 
a B csoportban január 
13-án Hollandiával, 16-án 
Portugáliával, 18-án pedig 
Izlanddal találkozik az új 
Budapesti Kézilabda Aréná-
ban. A C csoport csapatai 
Szegeden, a Pick Arénában 
küzdenek egymással.

A legjobb nyolc közé ke-
rülés a Magyar Kézi-
labda Szövetség elvá-

rása a válogatottal szemben 
a jövő héten rajtoló magyar–
szlovák közös rendezésű Eu-
rópa-bajnokságon.

– Hazai pályán nincs 
próbálkozás, ki kell szolgál-
nunk a szurkolóinkat, minél 
több mérkőzést megnyerni. 
A szövetség azt várja tőlünk, 
hogy a legjobb nyolc közé 
kerüljünk, amivel egyetértek 
– nyilatkozta az európai szö-
vetség honlapján az MKSZ 
alelnöke, Nagy László, aki 
tagja a válogatott szakmai 
stábjának is. Hozzátette: a 
kontinens legjobb hat csa-
pata egy kicsivel a magyar 
előtt jár, ennek ellenére 
mernek álmodni, és úgy véli, 
ha a keret minden tagjára 
számíthatnak, és mindenki 
hozzáteszi tudása legjavát, 
meglepetést szerezhetnek.

A magyar férfiválogatott 
még soha nem volt dobo-
gós az Eb-n, eddigi legjobb 
eredménye az 1998-as ha-
todik hely, de a mezőny ak-
kor még 12 csapatos volt. A 
torna B csoportjában 13-án 
20.30-tól Hollandiával, 16-
án 18 órától Portugáliával, 

majd 18-án 18 órától Izland-
dal találkoznak a magyarok. 
A középdöntőbe az első két 
helyezett jut. A 24 csapatos 
kontinensviadalon 65 mér-
kőzést játszanak Budapes-
ten, Szegeden, Debrecen-
ben, Kassán és Pozsonyban 
– a C jelű szegedi négyesben 

Franciaország, Szerbia, Hor-
vátország és Ukrajna küzd 
majd a Pick Arénában.

A válogatott két éve ki-
lencedik lett az Eb-n, tavaly 
pedig az ötödik helyen zárta 
a világbajnokságot. Nagy el-
árulta: legfőbb céljuk, hogy 
rendszeresen ott legyenek 

a legjobb nyolc-tíz csapat 
között.

– Az átlagéletkor 25 év 
körül van, és a mai kézilab-
dában a játékosok harminc 
fölött is kiválóan teljesíte-
nek, tehát még legalább 
hat-nyolc év van a mostani 
keretben. Ha azon az úton 

haladunk, amelyen eddig, 
egyre erősebbek leszünk – 
nyilatkozta.

A magyar keretben négy 
Pick-játékos szerepel: Bánhi-
di Bence, Bodó Richárd, Mik-
ler Roland és Rosta Miklós. 
Nagy László szerint Mikler 

fantasztikus kapus, a beálló 
Bánhidi pedig a posztján a 
világ egyik legjobbja, és biz-
tosan hatalmas terhelés vár 
rá mindkét kapu előtt.

– A lényeg, hogy min-
denki a maximumot nyújtsa. 
Szeretném, ha a válogatott-
ban azok a játékosok is meg-
állíthatatlanok lennének, 
akik kevesebb időt kapnak 
a klubcsapatukban, például 
Rosta Miklós – mondta. Re-
ményei szerint a játékosokat 
feldobja, és nem teherként 
nehezedik rájuk, hogy ren-
geteg magyar szurkoló előtt 
szerepelhetnek az új Buda-
pesti Kézilabda Arénában.

Kezdődik az Európa-bajnokság!
A magyar kézilabda-válogatott Budapesten, a C csoport sztárcsapatai Szegeden játszanak

Olasz Anna kiváló esztendőt zárt. Fotó: FINA

A program és a magyar keret

A magyarok programja, B csoport, 

január 13., csütörtök, 20.30: Ma-

gyarország–Hollandia; január 16., 

vasárnap, 18.00: Portugália–Ma-

gyarország; január 18., kedd, 18.00: 

Izland–Magyarország.

A szegedi program, C csoport, ja-

nuár 13., csütörtök, 18.00: Szer- 

bia–Ukrajna; 20.30: Horvátország–

Franciaország; január 15., szom- 

bat, 18.00: Franciaország–Ukrajna; 

20.30: Horvátország–Szerbia; január 

17., hétfő, 18.00: Ukrajna–Horvát-

ország; 20.30: Franciaország–Szer- 

bia.

A magyar keret, kapusok: Borbély 

Ádám, Mikler Roland, Székely Már-

ton, jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz, 

Rodríguez Álvarez Pedro, jobbátlö-

vők: Ancsin Gábor, Ilics Zoran, Máthé 

Dominik, irányítók: Győri Mátyás, 

Hanusz Egon, Lékai Máté, beállók: 

Bánhidi Bence, Rosta Miklós, Si-

pos Adrián, Topic Petar, balátlövők: 

Bodó Richárd, Nagy Bence, Ligetvári 

Patrik, Szita Zoltán, balszélsők: Bóka 

Bendegúz, Sunajko Stefan.

Sok néző várható a szegedi meccseken is. Fotó: Pick Szeged

Hazai pályán nincs 
próbálkozás, ki 
kell szolgálnunk a 
szurkolóinkat, mi-
nél több mérkőzést 
megnyerni. 
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JANUÁR 13., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 (Pol- 
gármesteri Hivatal Kis-
kundorozsmai Kirendelt-
ség, Negyvennyolcas u.  
12.)
JANUÁR 15., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00 óra (Csongor tér 12.)

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, 
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 12. 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: Baumhorn 
Lipót tervezte a zsidó temető cintermét. A nyertes: Nádas Nóra. Gratulálunk!

7Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT december 
11-én: Rádi Ádám és Bene Dóra, Gyuricza Zsolt és Szi-
kula Tünde;  december 18-án: György István és Béla 
Éva.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Kádár Tímeának és Hős 
Jánosnak 2021. 12. 01-én Marcell, Kelemen Katalin-
nak és Szekeres Norbertnek 2021. 12. 04-én Zente Za-
lán, Papp Barbarának és Kocsis Péternek 2021. 12. 
05-én Bercel, Guta Georginának és Fekete Zsoltnak 
2021. 12. 06-án Léna, Csejtei Viktória Zitának és Mezei 
Renátó Sándornak 2021. 12. 08-án Mira Larina, Kurai 
Elizabethnek és Pop Ervin Andrásnak 2021. 12. 09-én 
Derek Dilen, Göbölyös Nikolettnek és Bartos Tamásnak 
2021. 12. 10-én Kitti, Huszka Tímeának és Tóth Tamás-
nak 2021. 12. 10-én Hanna nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
éjszakai fagyok

Január 
8.

szombat

Január 
9.

vasárnap

Január 
10.

hétfő

Január 
11.

kedd

Január 
12.

szerda

Január 
13. 

csütörtök

Január 
14. 

péntek

Hószállin- 
gózás 

2/–4
Gyöngyvér,

Szörény

Erősen 
felhős

3/–6
Marcell,
Juliánusz

Közepesen 
felhős 

 
5/–3

Melánia,
Vilmos

Közepesen 
felhős 

6/–3
Ágota, 

Honoráta

Záporok

6/–2
Ernő,

Tatjána

Záporok

5/–1
Vera,

Veronika

Közepesen 
felhős

4/–2
Bódog,
Félix

Képviselői 
fogadóóra

JANUÁR 12., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (A jelzett 

időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@
szeged.eu címen.) 
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Hadd mondjalak el, te piac, 
piac te, kit megvet az ünnepi szónok 
s a nyavalyás költő, 
mily szép vagy a fényben, milyen diadalmas. 

Lüktetve zsibongasz. Az élet ütemére 
pezsgesz előttem, 
roppant-teli szaggal, a túró, a tejföl 
savanykás szagával, a sajtok kövérlő, 
sárga illatával, 
vanília-ízzel, bűzzel és szeméttel, 
gyermeki forgók papír-viharával, 
vartyogva a vidám 
kofák kacajától. 

Micsoda hatalmas, isteni színház, 
együtt az ételek és a virágok, 
minden, ami jó, szép, a szájnak, a szemnek, 
kánaáni bőség. 
Eleven tojások, rózsaszínű héjjal, 
hóvirág a parasztkendők csücskén, 
jácintok kék feje, halavány kelvirág, 
arany sárgarépa. 
Fémtisztító porok rozsdaszín rakása, 
fekete-retkeknek szomorú kis dombja, 
mint valami sírdomb 
s fölötte viola, mintha rajta nőne, 
gyászolva valakit. 
Ordító paprika, 
paprika-füzérek, mint a vörös orrok, 
fokhagyma-gerezdek, torma, fehér torma, 
lila kalarábé 
s halvány-zöld selyemben, fényes viganóban 

a büszke saláta. 

(Részlet Kosztolányi Dezső Piac című verséből. Képünkön a Mars 
tér látható, az 1960-as években. Fotó: Szegedi emlékkereső/Mind-
szenty Zsuzsa hagyatékából)

KOS (III. 21–IV. 20.)  Ha 
nincs megelégedve vala- 
melyik főnökével, álljon 

oda elé bátran, és mondja 
meg neki! De maradjon hig- 
gadt, csakúgy, mint a baráti 
vagy párkapcsolatában. Ebből 
anyagi előnye is származhat!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Nagyszerű formában van, 
aminek köszönhetően kollé- 

gái is örömmel dolgoznak 
együtt önnel, és segítenek 
problémái megoldásában. De 
vigyázzon: magánéleti krízis 
fenyegetheti!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Számos gond nyomasztja 
majd a napokban, s ezek 
közül több a munkáját 

is érinti. A rendezésükhöz 
szembe kell néznie saját 
lehetőségeivel, ami nem lesz 
könnyű. De jobb hamarabb, 
mint később!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
A héten sokszor érezheti 
úgy, hogy pattanásig 

feszült a helyzet a környe- 
zetében. Ha ön is érintett 
valamelyik konfliktusban, min- 
denképpen próbálja meg bé- 
késen rendezni, ha nem, akkor 
közvetítsen a felek között. 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Az egyik 
legfontosabb kapcsolatát 
veszély fenyegeti – ne 

féljen lépni, de persze figyel- 
jen rá, hogy mit akar a másik! 
Ha pedig ez a munkahelyén 
történik, anyagilag még jól is 
járhat a dologgal. Bátraké a 
szerencse!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) A héten előfordulhat, 
hogy az érdekei védel- 
mében keményebben kell 

fellépnie valakivel szemben. 
De ne habozzon, mert az 
indulatok elfojtása most nem 
segít.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) A következő héten 
figyelmének középpont- 
jában az anyagiaknak kell 

állniuk. Akár még a családi 
béke átmeneti megromlását 
is felvállalva ragadja meg a 
lehetőséget ezen a téren, mert 
ritkán adódik ilyen alkalom!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Figyeljen a 
megfelelő kommuniká- 
cióra ezen a héten – így 

sok kellemetlenséget meg- 
előzhet. Emellett táplálkozzon 
egészségesebben, és figyeljen 
oda a mentális kondíciójára. 
Töltsön több időt a barátaival!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ne vállalja túl magát 
a munkahelyén, ez je- 
lenleg semmi jóra nem 

vezet! Foglalkozzon inkább 
magánéleti problémáival – ne 
halogassa tovább a megoldá- 
sukat, mert maguk alá te- 
methetik. 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Noha nem egykönnyen 
fogadja el a változást, itt 
az ideje szélnek ereszteni a 

fölösleges ballasztokat! Kezdje 
a dolgot egy nagytakarítással – 
ha rend lesz kívül, könnyebben 
teremtheti meg belül is. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
A kevés napfény, a hideg 
és a napi problémák az 
átlagosnál jobban meg- 

viselik önt. Próbáljon minél 
többet sportolni, hallgasson 
klasszikus zenét – így köny- 
nyebben átvészelheti ezt az 
időszakot. 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ha a következő napok- 
ban túl gyorsnak érzi az 
élete tempóját, próbálja 

meg lelassítani – így több 
ideje maradhat problémái vé- 
giggondolására. Szabad idejét 
olyanok társaságában töltse, 
akik  átérzik a gondjait!

Horoszkóp Szeged régen

Nóra Csodaországban Frenkkel és Élet-ritmusra
A programokról minden 
megtalálható a http://
szegedtourism.hu/hu/ese-
meny/ oldalon.

A PADLÁS
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 8., 15 óra; 
január 9., 15 óra.

KUKUCS
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: január 8., 10 óra; 
január 25., 10 óra.

A SZÁZÉVES KISLÁNY
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: január 9., vasár-
nap, 11 óra. 

MÉRŐ LÁSZLÓ: A VÁLSÁG 
DINAMIKÁJA 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Időpont: január 9., vasár-
nap, 18 óra.
A neves matematikus, pszi-
chológus előadásával kez-
dődik a Mentor(h)áló Peda-
gógiai esték 2022-es tavaszi 
évada.

MÉRLEGHINTA
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: január 11., 10 óra; 
január 16., 11 óra; január 
23., 11 óra.

39 LÉPCSŐFOK
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 12., 18 óra; 
január 13., 19 óra; január 
21., 19 óra; január 22., 19 
óra.

GYARMATHY ÉVA: SZA-
BADSÁGRA ÉS AUTONÓ-
MIÁRA NEVELÉS 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Időpont: január 12., szerda, 
18 óra.
Online előadás.

LEONCE ÉS LÉNA
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 14., 19 óra; 
január 15., 19 óra; január 
19., 18 óra; január 20., 18 
óra.

CONCERTO, VADAK, A 
SZENT
Helyszín: Nagyszínház.

Időpont: január 14., péntek, 
19 óra.
A Szegedi Kortárs Balett 
előadása, három részben.

OPERABEAVATÓ
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 16., vasár-
nap, 18 óra.
A nézőket Dinyés Dániel ze-
nei vezető és Göttinger Pál 
rendező vezeti be Puccini 
Bohémélet című operájának 
rejtelmeibe, betekintést en-
gedve az operai próbafolya-
matba. Fellépő művészek: 
Varga Donát, Bordás Barba-
ra.

1984
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 17., 19 óra; 
január 18., 18 óra.

ÉLET-RITMUSRA
Helyszín: Kisszínház.

Időpont: január 21., 19 óra; 
január 22., 15 óra.
Cédric Chapuis monodrámá-
ja Medveczky Balázs előa-
dásában – magyarországi 
bemutató. A darab humora, 
költőisége és embersége a 
francia és belga színpado-
kon minden korosztály szívét 
megnyerte.

RÓKUS MÓKUS
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: január 22., szom-
bat, 9.30 és 11 óra. 

TUDOM, KI VAGYOK
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: január 23., vasár-
nap, 19 óra.
A Hány éves a kapitány? 
programsorozat előadása. 

Rendhagyó este lesz: a Bar-
boncás Társulat Wonder full 
avagy Nóra Csodaországban 

előadása után a darab zene-
szerzője, a Budapest Bárból 
is ismert Frenk szólókoncert-
je következik. Az előadás Ib-
sen Nóra című színművének 
és Lewis Carroll Alice Csoda-
országban című meseregé-
nyének párhuzamos felhasz-
nálásával készült. 

CREDO
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 25., 19 óra; 
január 26., 19 óra.

IDŐFUTÁR
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 27., csütör-
tök, 19 óra.

BOHÉMÉLET
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 27., csütör-
tök, 19 óra.


