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3.

Orbán-trükk
Bruttó 328 ezer
helyett 540 ezer
forintot keresne
egy tíz éve tanító pedagógus
a régi számítás
szerint.

A kulisszák
mögött
Tóth Ágnes a
Szegedi Nemzeti
Színház jelmeztárvezetője. Harminckilenc éve dolgozik
az intézményben.

7.

Szépet, vicceset,
szokatlant
Salga Máté utcafotós a Szegedi
Tudományegyetem
Fogorvostudományi Karának végzős
hallgatója.

Elindult a fenyőjárat
79 ezer szegedi háztartásból nagyjából 50 tonna fenyőt szállítanak el

10.

Gémesi György:
Kevesebből
nem lehet többet adni

G

émesi György gödöllői
polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) elnöke szerint nehezen megy az önkormányzatoknak a költségvetés meg-

Szegedtől több mint
10 milliárd forintot
vont el a kormány.

Február 4-éig térítésmentesen szállítják el a kidobott fenyőfákat. Fotó: Szabó Luca

H

étfő óta gyűjti a kidobott fenyőfákat a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. Február 4-éig szállítják el térítésmentesen a közterületre kitett fenyőket. Makrai
László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója elmondta: 79 ezer szegedi háztartásból nagyjából 50 tonna

Arany pecsétgyűrű
és Kölcsey-érem

B

otka László polgármester
lapzártánk
után adta át a városházán Szeged idei kulturális
díjait. A város címerével díszített arany pecsétgyűrűvel
együtt járó Szeged Kultúrájáért díjat Apró Ferenc helytörténész és Kiszin Miklós
zenepedagógus, bőgőművész kapta meg idén a magyar kultúra napján. Apró Ferenc első helytörténeti írása 1970-ben jelent meg. Az
elmúlt évtizedekben publikált már cikkeket és könyveket Szeged vendéglátásának és zenei életének múltjáról, szegedi festőkről és
írókról is. Kiszin Miklós az
édesapjától örökölte a nagybőgő iránti szeretetét. Tizen-

hét éves kora óta koncertezik, 1986 óta tagja a Molnár
Dixieland Bandnek, 2009ben a Deák-gimnáziumban
megalakította a Deák Big
Bandet. Gyimóthi Zoltánnal,
a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar karmesterével
évek óta megszervezi a ZenAgóra tábort, ahol a zenekari játék örömét igyekeznek átadni a gyerekeknek. A
Szeged Kultúrájáért díj mellett kilencen vettek át Kölcsey-érmet Botka László polgármestertől a városházán.
A magyar kultúra napján tartott ünnepségről a Szegedi
Tükör következő számában
olvashatnak tudósítást.
Összeállításunk
a 4. oldalon

fenyőt szállítanak el. A begyűjtött fenyőfákat aprítógéppel
tovább darabolják, és mulcsot készítenek belőlük, amelyet
nyáron Szeged közterületein, a város parkjaiban használnak
majd fel.
Részletek az 5. oldalon

Edzőváltás
Edzőcsere történt Vidux-Szegedi RSE NB I.-es
férfiröplabda-csapatánál:
Nusser Elemért Fésüs
Erzsébet váltotta a kispadon, akit Hulmann Zsolt
segít másodedzőként.

alkotása, mert a kormány
több milliárd forintnyi bevételtől fosztotta meg a településeket, árakat viszont
nem emelhetnek, mert azt
törvényileg tiltotta meg az
Orbán-kabinet. Szegedtől
a járvány kezdete óta több
mint 10 milliárd forintot
vont el a kormány. Gémesi
úgy fogalmazott: bármen�nyire is igyekeznek megszorítani a települések a saját

költségvetésüket, bármen�nyire is igyekeznek beforgatni minden tartalékukat,
az alapvető működésre sem
elegendő az a pénz, amely
a központi költségvetésből
érkezik az önkormányzatokhoz. Ezért a MÖSZ azonnali hatállyal kezdeményezi a
kormánynál, hogy hívjanak
össze önkormányzati fórumot, mert megoldást kell
találni a pénzügyileg egyre nehezebb helyzetbe kerülő helyhatóságok gondjaira.
Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester,
az ellenzék miniszterelnök-jelöltje arról beszélt,
hogy ha áprilisban sikerül
leváltani a kormányt, akkor új alapokra helyezik
a települések támogatását.
Cikkünk a 2. oldalon

Április 3.: országgyűlési választás

Á

der János köztársasági elnök április 3-ára
tűzte ki az országgyűlési választást. A jogszabályok szerint ez volt a legkorábbi lehetséges időpont a
parlamenti választás megtartására. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak február 11-éig
kell kézhez kapniuk a választói névjegyzékbe való felvételükről szóló értesítést. Aki
nem kapja meg az értesítőt,
a jegyzőnél, a helyi választási
irodában kérheti. A kampány
hivatalosan február 12-én indul, onnantól gyűjtik a pártok
és az egyéni jelöltek az ajánlásokat. A képviselőjelöltséghez legalább ötszáz ajánlás
szükséges.
Bővebben a 2. oldalon

Szegeden több mint 130 ezer választópolgár adhatja le a voksát április 3-án. A Nemzeti
Választási Iroda elnöke már most megígérte, hogy nem lesznek kígyózó sorok és informatikai hibák a választáson. Archív fotó: Iványi Aurél
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Gémesi: Kevesebből
nem lehet többet adni
Súlyos gondban az önkormányzatok
Mi sem mutatja jobban az önkormányzatok szorult helyzetét, mint az, hogy rengeteg pénzt vontak el tőlük. Szegedtől a járvány kezdete óta több mint 10 milliárd forintot vett el a kormány. Mindeközben a minimálbér és más
költségek emelkedése miatt folyamatosan növekednek a
kiadásaik.

A

település
méretétől függetlenül jelent
most közös problémát az önkormányzatoknak a források hiánya. A településeknek az év elején
kell elfogadniuk a költségvetésüket, amit nem lehet
hiánnyal tervezni. Gémesi
György gödöllői polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nehezen megy
a költségvetés megalkotása, mert a kormány több
milliárd forintnyi bevételtől
fosztotta meg a településeket, árakat viszont nem
emelhetnek, mert azt tör-

vényileg tiltotta meg a kormány.
– Egy szociális otthon,
egy idősek otthona térítési díját nem lehet emelni.
Emelkednek az élelmiszerárak, emelkednek a bérek,
és emelkednek a dologi költségek. Számos ilyet tudnék
mondani. A közétkeztetésben például szintén emelkednek az árak, emelkednek
a bérek, és emelkednek a
dologi költségek. Egy nagyon
lényeges dolgot rögzítenünk
kell: kevesebből nem lehet
többet adni. Bármennyire
igyekszünk is megszorítani
a saját költségvetésünket,

bármennyire igyekszünk beforgatni minden tartalékunkat, nem elegendő a pénz
– mondta Gémesi György a
MÖSZ érdi találkozója utáni
sajtótájékoztatón.
– A hazai önkormányzatokat egyszerre sújtja, hogy
elvonták az iparűzési adójuk
felét, hogy kötelező minimálbér-emelésre
kötelezték őket, hogy nem kapnak
az emelkedő árak ellenére
megemelt normatívát a közétkeztetésre, hogy megvonták a tömegközlekedés támogatását. Ezek mellett az
energiaárak emelkedésének
költségeihez sem járul hozzá az állam – hangsúlyozta
Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere, az
ellenzék miniszterelnök-jelöltje elmondta: a megyei
jogú városok csupán arra
kaptak ígéretet, hogy a mini-

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége (balról jobbra): Csőzik László, Érd;
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely; Gémesi György, Gödöllő polgármestere és Karácsony
Gergely, Budapest főpolgármestere. Fotó: Balogh Alex
málbér-emelés költségeihez
járul hozzá a központi költségvetés, de az ennek nyomán kialakuló bértolódás
oldásához már nem.
– Ha a jelenlegi kormány
nem teszi meg a kért pénzügyi intézkedéseket, majd
megteszi a választások után
alakuló új kormány. A következő kormány nemcsak
kompenzálni fogja a városoktól elvett bevételeket,
nemcsak visszaadja azokat
a jogköröket és intézmé-

nyeket, amelyeket tudatosan építettek le az elmúlt
12 évben, de partnerként is
fog tekinteni az önkormányzatokra. Helyreállítjuk az
önkormányzatok függetlenségét. Nem azt kérjük tőlük,
hogy a kormányt képviseljék
a lakosokkal szemben, hanem hogy az eredeti hivatásukat betöltve a lakosságot,
az embereket képviseljék,
akár a kormánnyal szemben is – mondta Márki-Zay
Péter.

Gémesi szerint világosan
kell látnia a kormánynak,
hogy az alapvető működésre sem elég az a pénz,
ami a településekhez kerül. Ezért kezdeményezik az
Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Tanácsának azonnali összehívását,
mert – ahogy fogalmazott
– pénzügyileg arra a szintre
jutottak az önkormányzatok,
amikor már nem kompenzálni, hanem konszolidálni kell
őket.

Menetrend az április 3-i parlamenti választáshoz
Február 12-én indul hivatalosan a kampány, onnantól gyűjtik a pártok és az egyéni jelöltek az ajánlásokat
Áder János köztársasági elnök április 3-ára tűzte ki az
országgyűlési választást. A jogszabályok szerint ez volt
a legkorábbi lehetséges időpont a parlamenti választás
megtartására.

A

Telex és a 24.hu ös�szeszedte az ország�gyűlésiképviselő-választáshoz kapcsolódó legfontosabb határidőket és határnapokat. Eszerint:
• Február 11-éig kell
kézhez kapniuk a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak a
választói névjegyzékbe való
felvételükről szóló értesítést.
Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél, a helyi választási irodában kérheti.
• Február 12-én indul hivatalosan a kampányidőszak.
• Február 12-étől kezdik
majd el gyűjteni a pártok és
az egyéni jelöltek az ajánlóíveken az aláírásokat, amire
két hetük lesz. Az egyéni
választókerületekben a jelöltséghez legalább 500, a
választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges. Egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat.
• Február 26–27. körül
kiderül, ki szerepel majd a
szavazólapokon.

• Február 26-áig kell
bejelenteniük az országos
listát a pártoknak a Nemzeti
Választási Bizottságnál.
• Március 25-éig kell
megérkeznie a helyi választási irodához az átjelentkezésre irányuló kérelemnek.
(Ha valaki nem a lakóhelyén,
hanem egy másik településen kíván voksolni a választás napján, akkor át kell jelentkeznie. Az átjelentkezők
a választott településen is
az eredeti lakcímük szerinti
egyéni képviselőjelöltekre
szavazhatnak.)
• Március 25-éig kell
megérkeznie a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek. (A
választás napján külföldön
tartózkodó választópolgárok
csak akkor szavazhatnak
Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain, ha
jelentkeztek a külképviseleti
névjegyzékbe.)
Országos listát az a párt
állíthat, amely legalább tizennégy megyében és a fő-

Mintegy nyolcmillió választópolgár szavazhat az április 3-i országgyűlési választáson. Archív fotó: Iványi Aurél
városban legalább 71 egyéni választókerületben önálló
jelöltet állított.
Várhatóan a választás
éjszakáján előzetes eredményt közöl majd a Nemzeti Választási Iroda, de a
választás jogi eredményét

csak a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák
hazaszállítása és a levélben
leadott szavazatok megszámlálása után állapítják
meg: az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb
április 9-én, a választás or-

szágos eredményét pedig
legkésőbb április 22-én.
Május 3-áig meg kell
alakulnia az új Országgyűlésnek. A miniszterelnököt a
köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja majd meg. Az országgyűlé-

si választáshoz hasonlóan a
gyermekvédelminek nevezett
népszavazást is április 3-ára
írta ki Áder János. Az Európa
Tanács emberi jogi biztosa,
Dunja Mijatović szerint a népszavazás előítéleteket erősít,
és gyűlöletet kelt.
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Félmilliót keresne egy tíz éve
tanító pedagógus, ha Orbánék
nem trükköztek volna a bérekkel
Bruttó 328 ezer helyett
540 ezer forintot keresne
egy tíz éve tanító pedagógus, ha az Orbán-kormány
nem trükközött volna a bérekkel. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
(PDSZ) nem csinált mást,
mint átszámolta a tanárok
bérét a 2015 előtt érvényes
módszerrel.

A

z
Orbán-kormány
2014-ben a 101 ezer
500 forintos minimálbérnél
befagyasztotta
a pedagógusbér-számításhoz használt alapilletményt.
Ez azt jelenti, hogy a 2022es pedagógusbéreket is a
2014-es minimálbérhez képest állapítják meg. Ennek
köszönhetőek a gyalázatosan alacsony tanárfizetések.
Azt nem lehet tudni – legalábbis értelmesen még egy
kormánytag sem magyarázta el soha –, hogy ennek mi
az oka, mit tettek a tanárok,
amiért így bánik velük az
Orbán-rendszer. A PDSZ elkészítette a 2022-es, bruttó
200 ezer forintos minimálbérhez igazított bértáblát a

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete átszámolta a tanárok bérét. Képünk illusztráció
2015 előtt használt módszerrel a HR Portálnak. Az
alternatív bértáblában nem
szerepel a pedagógus 2-es,
a mesterpedagógus és a
kutatótanár kategória, mivel
azok akkor még nem voltak.
Az új kategóriákat és az
ágazati pótlékokat nem számolva, tehát csak az alapilletményt nézve is hatalmas
a különbség a mostani és az
alternatív bértábla között.
A 200 ezer forintos minimálbérhez igazított alter-

natív bértáblában egy főiskolai végzettségű tanárnak
három-öt év tapasztalattal
a jelenlegi bruttó 260 ezer
forint helyett 432 ezer forint, tíz év tapasztattal a
szintén jelenlegi 260 ezer
helyett 486 ezer forint alapilletmény járna. Húsz év tanítás után sem a mostani
bruttó 274 ezer forint lenne az alapilletménye egy
főiskolai végzettségű tanárnak, hanem 540 ezer
forint.

Egy negyven éve a pályán
lévő tanár sem 338 ezer forintot keresne, hanem 666
ezret – ami nettó 443 ezer
forintot jelentene. Ezt ma
egy 44 éve tanító kutatótanár sem érheti el, hiszen a
jelenlegi számítás szerint a
legmagasabb kategória legtapasztaltabb tanára bruttó
645 ezer 540 forintot kereshet az Orbán-féle bértábla
szerint, ami 429 ezer forintot jelent alapbérrel és ágazati pótlékkal együtt.

Üstököst neveztek el
a Szeged Asteroid Program vezetőjéről

M

A Hale–Bopp-üstökös a XX. század egyik legfényesebb
és legjobban megfigyelt üstököse volt, amelyet két amerikai, Alan Hale és Thomas Bopp fedezett fel 1995. július
23-án. Fotó: Wikipédia

agyarországon fedezték fel az új év
első üstökösét –
írta a csillagaszat.hu friss
cikkére hivatkozva az MTI. A
felfedezést Sárneczky Krisztián, a Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont
munkatársa, a Szeged Asteroid Program vezetője tette 2022. január 2-án a Piszkéstetői Obszervatórium 60
centiméteres Schmidt-távcsövével. Az üstököst egy hagyományos és egy ultragyorsan forgó földsúroló kisbolygóval egyetemben vette észre a csillagász, és ez azért is
nagy szó, mert 36 éve nem
fedeztek fel ilyen égitestet
Magyarországról. A csillagász
bejelentette az égitest felfedezését a Minor Planet Centernek, ez ugyanis a feltétele
annak, hogy a megtaláló személyről nevezzék el az üstö-

köst. A cikk szerint megtalálása idején az üstökös mindössze 60 millió kilométerre
volt bolygónktól, ami azért
is különös, mert egy átlagos
égitestet általában a Jupiter
naptávolságában (750 millió kilométer) vagy még mes�szebb szoktak felfedezni.
„Valószínűleg
minden
idők egyik leghalványabb, parabolaközeli pályán járó üstököse akadt a hálómba, amely
gyorsan közeledett felénk, így
egy hónappal korábban jóval
halványabb, két hónappal ezelőtt pedig még a legnagyobb
kereső távcsövek számára is
elérhetetlen volt” – írta cikkében Sárneczky Krisztián.
Kulin György (1942) és
Lovas Miklós (1942 és 1986
között öt felfedezés) után Sárneczky Krisztián a harmadik
magyar csillagász, akiről üstököst neveztek el.
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Vélemény

Ideje végre
nekiindulni

M

ire ez a cikk megjelenik, már csak valamivel több
mint hetven nap lesz hátra az országgyűlési választásig.
Macmillan egykori brit miniszterelnök nevéhez fűződik
a klasszikus mondás, miszerint „a politikában egy hét nagy
idő”. Hát még tíz hét. Mondanám, hogy készüljünk fel mindenre, akármire, bármire, de ez lehetetlen. És bizonyos értelemben így is van jól, elvégre a kampány éppen arra való,
hogy akár fordulatot hozzon a dolgok menetében.
Van mit megfordítani.
Régen, kínzóan régen tartottak Magyarországon olyan
parlamenti választást, amelynek nem tudtuk előre a győztesét. Ebben az értelemben tizenhat évvel ezelőtt, 2006-ban
volt utoljára versengő választás. Itt most nem is arra gondolok, hogy a Fidesz miként szabta önmagára a választási
rendszert egy évtizeddel ezelőtt és torzította el a versenykörülményeket, vagy hogyan manipulálhatja elsősorban a
leuralt kistelepüléseken akár magukat a voksokat is. Inkább
arra célzok, hogy a korábbi két nagy politikai blokk egyike
2010-re összeroskadt, és attól fogva a Fidesz volt az egyedüli „szuperhatalom” a magyar politikában. Az összes többi
szereplő – akár tudta, akár nem, akár bevallotta magának
és a választóknak, akár nem – csupán a második helyért
folytatott küzdelmet.
2022-ben más a helyzet. Most nem egyértelmű, ki lesz
a győztes.
Talán nem is érthetjük még igazán, hogy ez mennyire
megváltoztathatja a dolgok menetét. De azt sem – a másik
irányból nézve –, hogy éppen a korábbi évek előre lefutott
választásai hogyan befolyásolhatják a mostani esélyeket.
Nehéz felmérni ugyanis, miként változtatta meg az állampolgárok viszonyát a politikához, és benne a részvétel
legismertebb és legtöbbek által gyakorolt aktusához, a választáshoz a végeredmény változtathatatlansága. Az, hogy
szinte a közös tudatba égett, történjék bármi, Orbán Viktor
vezeti az országot. Hihetetlenül nagy demotiváló és demoralizáló erővel bír ez a képzet, sokkal inkább apátiába taszít,
semmint cselekvésre hívna fel. Hiszen a tartós és szervezett
politikai cselekvés egyik legfontosabb mozgatója mégiscsak
a változtatás reménye.
A remény is olyan dolog, ami a valóságban nem pontosan úgy néz ki, amilyennek elképzeltük.
A hatpárti együttműködés bizonyosan nem az a reménység, amit fantáziavezérelten rajzolnánk magunknak, ám
ettől még igaz, hogy ennek a létrejötte rajzolta át alapvetően a hazai politikai erőviszonyokat. Ismét létezik egy olyan
politikai blokk a Fidesszel szemben, amelynek esélye van a
listás győzelemre és az egyéni választókerületek kritikus tömegének átfordítására. Az őszi előválasztás lehetővé tette,
hogy a választási évre már a közös ellenzéki jelöltek nevének ismeretében fordulhasson rá a kormányváltó szövetség.
Talán még most sem felfogható, hogy ez milyen horderejű
változás a magyar politika elmúlt több mint egy évtizedében
megszokott viszonyokhoz képest.
Ámde.
Most jön az a szakasza a versenynek, amikor az ellenzéknek, ha továbbra is reményt akar kínálni, hátra kell hagynia
saját magát. Vagyis végre nem önmagáról és önmagához
kellene beszélnie – mert ettől még a biztos ellenzéki szavazók egy részének lelkesedése is lelohad –, hanem azokhoz
az állampolgárokhoz, akik nem tartoznak egyik blokkhoz
sem. Lehet kormányzóképességgel, vonzó jövőképpel, okosan célzott ígéretekkel, a kormányoldal hiteltelenítésével
meggyőzni őket – többféle útja van a győzelemhez vezető
kampánynak.
Egy mozzanat azonban nélkülözhetetlen: valamelyik
úton el kell indulni. Másképp nem lehet hetven nap múlva
odaérni a célhoz.
Lakner Zoltán
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Aranygyűrű Apró Ferencnek és Kiszin Miklósnak
Helytörténész és zenepedagógus, bőgőművész kapta meg idén az aranygyűrűvel együtt járó
Szeged Kultúrájáért díjat, kilencen pedig Kölcsey-érmet vehettek át a magyar kultúra napján
Apró Ferenc helytörténész
Szeged vendéglátásának
és zenei életének múltjáról,
szegedi festőkről és írókról
is írt cikkeket, könyveket.

Kiszin Miklós zenepedagógus, bőgőművész tagja a
Molnár Dixieland Bandnek,
alapítója a Deák Big Bandnek.

K

A

pró Ferenc 1941. október 29-én született
Szegeden. Itt végezte a tanulmányait. 1966-ban
szerzett jogi diplomát, majd
1968-ban bírói-ügyészi szakvizsgát tett. Már gimnazista korában vonzódott az irodalomhoz: Vergiliust és Horatiust fordított. Első írása
1970-ben jelent meg.

Munkáját segíti a
házi bibliográfiának
nevezett adatgyűjtése,
tekintélyes
könyvtára, melynek
egy-egy része országosan is a jelentősebbek közé tartozik.
Előzetes ismeretek nélkül kezdett el foglalkozni
szülővárosa múltjával, így
szívesen és máig tartó hálával fogadta Péter László
és Ilia Mihály filológiai segítségét. Két érdeklődési
területe a művészet- és az
irodalomtörténet, de írásaiban nem kevés új adatot hozott felszínre Szeged város
vendéglátásának múltjából;
még Bálint Sándor után is
tudott tájszavakat gyűjteni,
és zenei tárgyú cikkeiből is
kitelne egy kötet. Készített
bibliográfiákat is: összefoglalta Giday Kálmán, Laczó

Apró Ferenc helytörténész. Fotó: Szabó Luca
Katalin és Péter László munkásságát, s három festőművészről – Pataki Ferencről,
Szőri Józsefről és Zoltánfy
Istvánról –, valamint Gergely
Sándor szobrászról is jelentetett meg cikkeket.
Az Új magyar irodalmi lexikon művelődéstörténészként
tartja számon. Adataiban a
támadhatatlan pontosságra,
írásaiban a szabatos és kön�nyen érthető fogalmazásra
törekszik. Munkáját segíti a
házi bibliográfiának nevezett
adatgyűjtése,
tekintélyes
könyvtára, melynek egy-egy

része – a képzőművészeti,
az Ady-, Babits-, Móra- és
Tömörkény-gyűjtemény – országosan is a jelentősebbek
közé tartozik. Az elmúlt tíz
évben megjelent munkái: A
Hágitól a Mars térig – városismertető séta; Írások Mikszáthról; Szeged útikönyv –
10 séta a városban; Képek
a szegedi zsidóság múltjából; Írások Radnóti szegedi
éveiről; Barangolás Szeged
zenei múltjában; Szögedi arcok; Szögedi holmi; Festők,
szobrászok a régi Szegeden;
Festők Tápén.

iszin Miklós a gimnáziumi érettségi után
a Tömörkény István
Művészeti Szakközépiskola
szakmai tagozatát, majd a
konzervatóriumban Vadász
Ilona bőgőművésznél a nagybőgő tanulmányait végezte.
1981-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–
ének szakán szerzett diplomát, majd 2001-ben elvégezte a szegedi egyetemen
a közoktatás-vezető szakot.
2014-ben mesterpedagógus
minősítést szerzett, azóta
szaktanácsadó.
A nagybőgő iránti szeretetet édesapjától örökölte,
a hangszeres zene iránti elhivatottságot gyermekeinek
is továbbadta. Tizenhét éves
kora óta koncertezik. 1986
óta tagja a Molnár Dixieland

1992 óta főállásban
énektanárként dolgozik a Deák Ferenc
Gimnáziumban, ahol
egyaránt fontosnak
tartja a diákok zenei nevelését és a
tehetséggondozást.
Bandnek. Lemez- és rádiófelvételek, külföldi és hazai
jazzfesztiválok
jellemzik
művészi tevékenységüket. A
Szegedi Nemzeti Színház fel-

Kiszin Miklós zenepedagógus, bőgőművész. Fotó: Szabó
Luca
kérésére 1994-ben a Kaviár
és lencse, 1999-ben pedig
a Lili bárónő című darabhoz
komponált kísérőzenét, és
a színház művészeivel több
darabban működött együtt
muzsikusként.
1992 óta főállásban
énektanárként dolgozik a
Deák Ferenc Gimnáziumban, ahol egyaránt fontosnak tartja a diákok zenei
nevelését és a tehetséggondozást. Ő irányítja a gimnázium iskolazenekarát. A
darmstadti testvériskolával
az 1990-es évek közepétől
több alkalommal hozott létre közös zenés produkciót.

2009-ben megalakította a
Deák Big Bandet, amelynek máig a vezetője. Tagjai a gimnázium egykori és
jelenlegi tanulói, valamint
amatőr muzsikusok. A Deák
Big Band rendszeres fellépője az ünnepi könyvhétnek. Több alkalommal adtak
közös koncertet a Molnár
Dixieland Banddel és a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekarral. Utóbbi karmesterével, Gyimóthi Zoltánnal
minden nyáron közös ZenAgóra elnevezésű zenei tábort
tartanak, ahol a zenekari játék örömét igyekeznek átadni a fiataloknak.

Kölcsey-érmesek: karmestertől a bábkészítőig
Gyimóthi Zoltán karmester a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
alapító tagja. Fontos számára a fúvószenei hagyományok ápolása.
Minden év augusztusában megszervezi a Szegedi Fúvószenekari
Fesztivált, idén a tizennegyedik alkalommal.
Lázár Bence András író, költő
2007 óta publikál rendszeresen
országos szépirodalmi folyóiratokban, antológiákban. 2008 óta tagja a József Attila Kör Irodalmi Egyesületnek, 2013 óta a Szegedi Írók
Társaságának.
Stefanik Sándor főügyelő
1987 óta tagja a Szegedi Nemzeti Színház társulatának. Színházi
tevékenysége során számtalan

dráma-, opera-, operett- és musical-előadás létrehozásában volt
nélkülözhetetlen a jelenléte. Kétszer is megkapta a Legjobb háttérmunkás kategóriában a Dömötör-díjat.
Kerek Tímea táncpedagógus
az Akropolis Táncszínház alapító
tagja. Jelenleg a táncszínház utánpótlás, gyermek, ifjúsági és felnőtt
korcsoportjainak
koreográfusa.
2017-ben létrehozta Szegeden a
mozgássérült Kerekestánc csoportot. Csoportjaival több nemzetközi
és országos amatőr táncversenyen
ért el első helyezést.
Bánvölgyi László szobrászművész 1988 óta a Tömörkény István
Gimnázium és Művészeti Szak-

középiskola szobrász szakának
művésztanára, több művészeti díj
tulajdonosa. Szeged és környékének egyik legjobban foglalkoztatott, magas művészi színvonalú
köztéri szobrásza és restaurátora.
Fontosabb köztéri szobrai: Einstein biciklis szobra, Gregor József
mellszobra, Kecskés István-szobor, a deszki Zoltánfy félalakos
szobor.
Roboz István nyugalmazott
köztisztviselő 1991-től dolgozott a
szegedi polgármesteri hivatalban,
tavaly márciusban vonult nyugdíjba, a humán szolgáltató iroda
művelődési osztályának csoportvezetőjeként. Több könyv fotóanyagának elkészítésében vett részt.

Néptáncos múltja révén napjainkban is a Nemzetközi Néptáncfesztivál egyik vezető szervezője.
Dobosné Brezovszky Anikó
olvasószolgálati
osztályvezető 1991 óta dolgozik a Somogyi-könyvtárban. Két évtizede kiemelkedő munkát végez a digitális
írástudás terjesztése területén,
számos időskorú tanulta meg az
ő vezetésével a számítástechnikai
eszközök kezelését, az e-ügyintézést. Évről évre szervezi az informatikus könyvtáros hallgatók szakmai gyakorlatát.
Földházi Magdolna titkársági munkatárs negyedszázada
dolgozik a Szegedért Alapítvány
titkárságán, 1998 óta az alapítvá-

nyi titkárság vezetője. Nélkülözhetetlen háttérmunkás, ő készíti elő
az alapítvány programjait, nélküle
nem lennének sikeresek a gálaműsorok, és nem léteznének a
Wagner-udvari kulturális rendezvények.
Tóth Andrea bábkészítő, bábműhelyvezető rendkívül kreatív
munkát végez a Kövér Béla Bábszínházban, ahol minden produkció a keze között ment, megy át.
A Barboncás Egyesülettel tizenegy
előadást, valamint két nagy kiállítást – Móra mesebirodalma, Kisherceg – hozott létre. A Szegedi
Nemzeti Színház számtalan bábkészítési feladatot bízott rá.
Sz. C. Sz.
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Elindult a fenyőjárat

Tandem – ajándékba
Szeged testvérvárosa, Darmstadt támogatta
a vakok egyesületét
– Nagyon meglepődtünk, amikor megkeresett bennünket Papp Tibor külügyi referens a polgármesteri hivatalból,
hogy Szeged testvérvárosa, Darmstadt ajándékot, méghozzá
egy tandem kerékpárt szeretne adni az egyesületünknek –
mondta Ballai Anna Mária, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének elnöke. – Ennek nagyon
örültünk, mert korábban a Látássérült Szabadidő és Sportegyesülettől kaptunk kölcsönbe egy tandemet, amely népszerű volt a tagjaink körében. Tizenketten – köztük egy hetvenhat éves tagunk – teljesítettek vele egy látó segítségével
10 és 20 kilométeres távot. Bevallom, én is ekkor ültem először tandemen, ami hatalmas élmény volt. Sokan szeretnek
sportolni az egyesületben, és a tandemet kirándulásra is lehet majd használni. Az egyedüli probléma, hogy nem mindig könnyű kísérőt találni, aki segíti a látássérült biciklist –
mondta Ballai Anna Mária.
A vakok és gyengénlátók megyei egyesülete 2019-ben a
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány Civil Díj
pályázatán A legjobb együttműködés kategória győztese lett.
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79 ezer szegedi háztartásból nagyjából 50 tonna fenyőt szállítanak el
Hétfő óta gyűjti a kidobott
fenyőfákat a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. Február 4-éig szállítják
el a közterületre kitett fenyőket.
– A lakosságnak idén is díjmentesen végezzük a fenyőfák begyűjtését. A kukák
mellé kihelyezett fákat elszállítjuk, a begyűjtés teljes
költsége társaságunkat terheli – mondta Makrai László. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója
azt is elmondta, hogy idén
is az elmúlt években megszokott mennyiségre számítanak, azaz a 79 ezer szegedi háztartásból nagyjából 50 tonna fenyőt szállítanak el a következő három
hétben.
Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy
• a karácsonyfákat a kukák mellé kell kihelyezni,
• a kidobandó kará-

Idén is díjmentesen végzik a fenyőfák begyűjtését. Fotó: Szabó Luca
csonyfákat díszítésmentesen – dísz, szaloncukor papír, fenyőtalp nélkül – kell
kitenni az ingatlan elé, oda,
ahová a hulladéktárolót is
kirakjuk,
• ha a kihelyezett fenyő
hossza meghaladja az 1,5
métert, akkor arra kérik a
tulajdonost, vágja azt ketté,
mert a szállítójármű garatrészébe másfél méternél

nagyobb hulladék nem helyezhető.
A fenyőfák nyitvatartási időben ugyancsak térítésmentesen leadhatók a
társaság üzemeltetésében
lévő
hulladékudvarokban
is. Fontos, hogy ne rakják a
fenyőfákat a szelektív gyűjtőszigetek és szelektív anyagok begyűjtésére kihelyezett
hulladékgyűjtők köré.

A január 17. és február
4. között begyűjtött fenyőfák a Sándorfalvi úti depóba
kerülnek, ahol aprítógéppel
tovább darabolják azokat. Az
anyaguk magas gyantatartalma miatt komposztálásra
kevésbé alkalmas, ezért a
társaság mulcsot készít belőlük, amelyet nyáron Szeged
közterületein, a város parkjaiban használnak majd fel.

Több mint négyszáz filmet neveztek
a szegedi fesztiválra a világ minden tájáról

T
Ballai Anna Mária, a vakok és gyengénlátók megyei egyesületének elnöke a tandemmel.

öbb mint négyszáz alkotást neveztek a szegedi születésű, Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba
állító hatodik szegedi nemzetközi filmfesztiválra, melyet a tervek szerint má-

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdése értelmében
közzéteszi
a Szeged, Bakay Nándor utca – Vásárhelyi Pál út – Kálvária sgt. – vasútvonal által
határolt terület településrendezési eszközök módosításának
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.
törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült
tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül
lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével, és a fehereva@szeged.eu e-mail
címre megküldve,
legkésőbb 2022. február 7-éig.
A közzététel ideje:
2022. január 24-étől 2022. február 7-éig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

jus 24. és 28. között rendeznek meg
a Belvárosi moziban – tájékoztattak a
szervezők.
Az idei seregszemlére a világ minden tájáról, Ecuadortól Indiáig, Finnországtól Ausztráliáig neveztek filmeket.

Idén – az alkotók kifejezett kérésére
– újra versenybe szállhattak a dokumentumfilmek is, így összesen négy
kategóriában várták a mozgóképeket
a szervezők: nagyjátékfilm, dokumentumfilm, kisjátékfilm és kísérleti film.
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Tóth Ágnes: Ha bemész az öltözőbe,
nem hallasz, nem látsz, nem beszélsz
Magyar Teátrum díjat vehetett
át decemberben Tóth Ágnes, a
Szegedi Nemzeti Színház jelmeztárvezetője. Harminckilenc éve
dolgozik a kulisszák mögött, huszonöt éve vezetőként. Fejből tudja negyven-ötvenezerféle jelmez
színét, méretét, azt, hogy milyen
állapotban van, és melyik raktárban őrzik.
– Milyen érzés volt átvenni a Magyar Teátrum díjat, amely egy
aranygolyót tartalmazó csapágy?
– Nagyon jó érzés volt átvenni. Boldog vagyok, csodálatos
karácsonyi ajándékot kaptam. A
csapágy azt jelképezi, hogy a háttérmunka fontos alkotórész a színházban, ami nélkül nincs produkció. Minden előadásért egy nagy
csapat dolgozik.
– Ön mióta tagja ennek a csapatnak?
– 1983. február 15-én kezdtem
a szegedi színházban. Teljesen véletlen, hogy idekerültem. Szegedi
születésű vagyok, női szabóként
végeztem, nem voltam még tizenkilenc éves. Távoli unokatestvérem
dolgozott itt kellékesként, ő szólt,
hogy az akkori főnöknő öltöztetőt
keres. Végiggondoltam, hogy ez
tetszene nekem.
– Tudta egyáltalán, mi fán terem az öltöztető?
– Nem, de bejöttem, jelentkeztem. Eperjesiné Marika felvett
a tánckar mellé. Abban az időben
még külön volt a férfi és a női jelmeztár, majd amikor Marikát kinevezték mindkét oldal vezetőjének,
jelezte, hogy egyedül nem bírja,
kell neki egy helyettes. Először egy
kolléganő, Etuka lett a helyettes,
aki mellette a kisszínházban is öltöztetett, de emiatt egy évad után
lemondott. Marika gondolt egy merészet, hogy itt egy agilis fiatal lány,
és 1985-től kineveztek helyettesnek. Akkortájt a nagyszínház felújítása miatt a Belvárosi moziban
dolgoztunk. Egészen az 1995-ös
nyugdíjazásásig dolgoztam Marika
mellett, majd 1996-tól vezetőként.

Tóth Ágnes: A munkám a szórakozásom. Fotók: Szabó Luca
Sajnos nekem nem lett helyettesem, úgyhogy a két jelmeztárat
egyedül vezetem. Nyolc öltöztető
segíti a munkámat, hat a nagyszínházban, kettő a kicsiben. Ha nem
elég ennyi ember, kaphatok kisegítőt, vagy én ugrok be öltöztetni,
amit nagyon szívesen teszek.
– Ezek szerint nem bánta meg,
hogy jelentkezett annak idején?
– Nem, egyáltalán nem. Az idősebbek, akik mellett betanultam,
úgy mondták régebben: „ez a kislány beleszagolt a masztixba”. Ami
annyit tesz, hogy itt ragadok, mert
a masztix ragasztó. És végül valóban maradtam. Természetesen
előfordul, hogy besokallok, de aztán alszom rá egyet, és azt kérdem,
mit is csinálnék különben, hiszen
ezt szeretem. A munkám a szórakozásom, mert jól érzem magam a
kollégáim között, nézem a próbákat, az előadásokat, folyamatosan

Felterjesztői mondták
Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója: – Korábban, ha színészként vagy rendezőként fordultam hozzá, mindig
támogatóan segítette a munkámat az ötleteivel, tanácsaival. Aktívan van jelen a színházvezetés művészeti munkájában, felelősen,
magas szakmai színvonalon vezeti a jelmeztárat.
Király Levente, Jászai Mari- és Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze: – Sugárzik belőle a színház végtelen szeretete. Kimagasló a lassan negyven éve alázattal végzett szakmai munkája.
Fekete Gizi, Jászai Mari-díjas színművész: – Tóth Ágnesnek mindene a színház. Pontos, odaadó, és mindig szeretettel fordul a színészek felé. Igazi szakember, a legnemesebb értelemben.

ott vagyok, érdekel, hiszen együtt
hozzuk létre a produkciókat.
– A nagyszínház hatodik emelete teljes egészében az ön birodalma?
– Szorosan együtt dolgozom a
női és férfi varrodával, ahol a jelmezek készülnek, ezeket főszabászok
vezetik, és ruhafelelősök is dolgoznak mellettük. A raktár egy része is
itt van, de van a kisszínházban és
Dorozsmán is helyünk, sőt nemrég
a Széchenyi téren is kaptunk helyet. Összesen negyven-ötvenezer
jelmezből válogathatunk.
– Minden egyes jelmez, annak
mérete, állapota megvan a fejében?
– Igen. Ha egy jelmeztervező
elkezd dolgozni valamelyik új darabon, elmondja, mi az elképzelése,
és már nekem is kattog az agyam,
hogy az elmúlt harminckilenc évben milyen hasonlót varrtunk, és
elindulok előásni a raktárba. Természetesen nyilvántartást is vezetek leltári lapokkal a számítógépen. Megmutatom a tervezőnek,
mink van, s eldönti, megfelel-e a
terveinek. Ha ki kell egészíteni,
a ruhafelelős megy vele anyagot
vagy más apróságot venni, és figyelemmel kíséri a varrodában a gyártást. A legtöbb dolgot házon belül
oldjuk meg. A lányok nem tudnak
kalapot készíteni, de már sokat áthúztak. Saját cipészünk sincs, de
vannak az országban helyek, ahol
speciális színházi cipőket készíte-

nek. Így áll össze a jelmez az első
öltözéses próbára, hogy a színész
megszokhassa, és csak a szerepére koncentrálhasson. Előfordulnak gyors öltözések, azokat ki kell
próbálni, begyakorolni. Az egyes
előadásokra pedig külön-külön

– A 39 lépcsőfok. A négy szereplőt négyen öltöztetik. Látná
csak, milyen pörgés van a színfalak
mögött! Ott áll ugrásra készen fodrász, sminkes, öltöztető, kellékes.
Nagyon élvezzük, annak ellenére,
hogy csak a színészek mennek ki
előre a színpadra, de mi is halljuk
ám, milyen sikerük van.
– Ez az egyetlen darab, ahol a
tapsrendben egy pillanatra a háttérmunkásokat is megmutatják.
Hogy bírják megjegyezni, hogy milyen sorrendben kire mi kell?
– Próbáljuk megtanulni, de a
lányok szcenáriumot is vezetnek
arról, hogy mit csináljanak a háttérben. Az 1984 hasonlóan nehéz
darab, mert ott meg sok embert
kell többször átöltöztetni. Összetett
dolog ez.
– Hogy lehetett ebbe beletanulni kezdőként?
– Nem éreztem nehéznek fiatalon. Úgy voltam vele, ide nekem az
oroszlánt is.
– Pletykák, hisztik?
– Tudnék mesélni öltözői hisztikről, de azt tanultam az öregektől: ha bemész az öltözőbe, nem
hallasz, nem látsz, nem beszélsz.
Ez bizalmi állás. Nem emlékszem,
hogy lett volna a pályafutásom
alatt olyan igazi nagy hiszti. De a
színészek, énekesek is végtelenül
közvetlen emberek, hiszen egymásra vagyunk utalva. Mindenki
figyel és tanul.

Tóth Ágnes vezeti a jelmeztárat, de ha kell, beugrik öltöztetőnek is.
mindenkinek kikészítjük az öltözőkbe a jelmezeket jelenetenként,
sorrendben a cipőtől a kalapig, ékszerekig. Ha gyors öltözés van, a
színpadra hátratesszük egy székre
a jelmezeket. A színészekkel, táncosokkal azt is megbeszéljük, hol
jönnek ki egy jelenetről, hogy kényelmes legyen nekik öltözni, hogy
segíteni tudjunk. Előadás után a
lányok mosnak, tisztítanak, ha
kell, patyolatba viszik a ruhát, elpakolnak.
– Melyik darab igényli most a
legkeményebb munkát?

– Most ráadásul nagyüzem
van: játsszák a járvány miatt elmaradt előadásokat, mellette az
újakat, és készülnek a következőkre.
– Valóban nagyon felpörögtünk, de én ezt élvezem, bármilyen fárasztó is. Amikor be kellett
zárnunk, és a szabadtéri is elmaradt, lelassultam, semmihez nem
éreztem kedvet, annak ellenére,
hogy mi a bezárt színházban is dolgoztunk. Mennyei érzés volt újra
kinyitni.
Dombai Tünde

Fotókiállítás
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Szépet, vicceset, szokatlant keres a hétköznapi
életben a fogorvos és utcafotós Salga Máté
A fiatal fotós nem ad címet a képeinek, azt a nézőire bízza

S

alga Máté a szegedi egyetem Fogorvostudományi Karának végzős hallgatója. Bár a fényképezéssel aktívan viszonylag későn, nagyjából öt éve kezdett el
foglalkozni, a vizualitás mindig fontos szerepet töltött be az életében. Munkáiról így fogalmazott: „Témaként elsősorban a nagyvárosi
élet és életkörnyezet jelenik meg. Kézenfekvő megfejtés lenne, hogy a Budapestről Szegedre költözés váltotta ki ezt az alkotói reakciót, de már a fővárosban élve is vonzott a metropoliszok, világvárosok hangulata és képe,
a személytelen tömeg és a benne élő individuum kapcsolata. Szeretem és gyakorlom a

Salga Máté

streetfotó műfaját: adott körülményekkel dolgozni, a nyílt utcán filmbe illő fényviszonyokat,
jeleneket találni, meglátni a hétköznapi életben a szépet, a vicceset, a szokatlant. Kiállításomon szeretnék ízelítőt adni a látásmódomból, jeleneteket bemutatni a városi életből,
és népszerűsíteni az utcafotót, mely véleményem szerint az egyik legizgalmasabb lehetőség a kordokumentációra.”
Salga Máté nem ad címet a képeinek, azt
a nézőire bízza.
(Salga Máté kiállítása február végéig
látható a Stefánia Fiókkönyvtár-klubban,
nyitvatartási időben.)

Kultúra
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Útikönyv őrzi majd Tímea emlékét

Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Németh Anikó, a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója Fekete István Téli berek című regényét ajánlja.

F

Anya és lánya a San Franciscó-i Golden Gate hídnál.
Betegség miatt veszítette
el 28 éves lányát Szűcsné
Sipos Andrea, aki sajátos
módját választotta a gyász
enyhítésének: emlékkönyvet készít lánya utazásairól.
A Szeged Televíziónak beszélt a készülő kötetről.

SZ

űcs
Tímea
közgazdasági
szakközépiskolában érettségizett, mégis
szociálpedagógusnak tanult
a szegedi egyetemen, majd
kisebbségpolitika
szakon
végzett. Vonzotta a kultúrák
különbözősége, ezért kulturális mediáció szakon fejezte
be az egyetemet. Szülei engedték, támogatták. Tímea
nagyon sokat utazott, másodéves
egyetemistaként
egy diáktáborba is kiment

egész nyárra dolgozni Kaliforniába – ekkor kezdődött
az utazási szenvedélye.
– Életében soha előtte
nem ült repülőn, de akkor
megoldotta, hogy kétszeri
átszállással San Franciscóig
repült – mesélte Timi édesanyja, Szűcsné Sipos Andrea. És onnantól fogva csak
utazott és utazott. Előbb az
egyetem mellett, majd kutatóutakra Izraelbe. Minden
utazását ösztöndíjból, pályázati pénzből valósította meg.
Elnyerte a szegedi önkormányzat, az Új Nemzedék
Kiválóság Program, a Campus Mundi és a Talentum
Alapítvány ösztöndíját, de támogatta a Sófi Alapítvány is.
Megkérdőjelezhetetlen teljesítmény állt mögötte. Első
lett a dolgozata az Országos

Tanáraitól
T. Molnár Gizella főiskolai tanár mesélte róla a Szeged
Televíziónak: „Kulturális mediáció szakon tanítottam
Timit. Nagyon kedves tanítványom volt. Harminc-egynéhány éves pályafutásom alatt sok kiváló hallgatóval
találkoztam, de olyan nem volt, mint Timi, és ezt nem
azért mondom, mert már nincs közöttünk. Ő mindent
is akart. Nem volt elég egy mesterszak, másikba is
belefogott, és azt nem is fejezte be, de már a pécsi
doktori iskolába jelentkezett történelemből, és azt is
csinálta párhuzamosan, ráadásul mindezt nagy lendülettel.” Olasz Lajos főiskolai docens írta Timiről: „Sosem kellett kutatásra noszogatni, kész munkatervet
vagy szakmai megoldásokat a kezébe adni, hanem
csak megbeszélni, megvitatni a felmerülő kérdéseket,
és ezek után megtalálta a megfelelő válaszokat. Nem
olyan volt, mint egy tanítvány, sokkal inkább, mint egy
ifjú kolléga.”

Tudományos Diákköri Konferencián 2017-ben; T. Molnár Gizella főiskola tanár és

Eleinte a közösségi
médiában osztotta
meg az élményeit,
később már nem,
mert nagyon sok
irigye volt, mindenki
csak azt látta, hogy
ide megy, oda utazik.
Olasz Lajos főiskolai docens
voltak a témavezetői.
– Hogy mikor teljesedett
ki a szervezésben, ez számomra is csoda – fogalmazott az édesanya. – Eleinte a
közösségi médiában osztotta
meg az élményeit, később
már nem, mert nagyon sok
irigye volt, mindenki csak
azt látta, hogy ide megy, oda
utazik. Ezért az emlékkönyve
kiadását, Timihez méltóan,
én is támogatásokból igyekszem megoldani. (Szűcsné
Sipos Andrea számlaszáma: 12067008-0179406800100008, Raiffeisen Bank.)
A gyász enyhítésének ezt
a sajátos módját azért választotta az édesanya, mert
Timi tizenhét hónapig vívott
közdelem után 2020. március 12-én hunyt el – épp,
amikor Magyarországon elkezdődött a koronavírus-járvány. Abban az időszakban
a temetés és a pszichológiai
segítség lehetősége is minimálisra csökkent. Többen

ilyenkor összeomlanak, a
világot hibáztatják, hogy miért történt meg ez épp az ő
gyermekükkel. Hogy Andrea
ne kerüljön ilyen fájdalmas
és kilátástalan helyzetbe,
olyan lehetőséget keresett,
amely méltó a lánya emlékéhez, és őt is boldogabbá teszi, egyúttal segít feldolgozni
a veszteséget. Rendhagyó
utazási könyvet írt, On my
way (Utamon) címmel, amely
hamarosan megjelenik.
– Lányom kutatási adatait, sehol nem látható, általa készített képeit, utazási
élményeit, valamint az El
Camino megpróbáltatásairól
szóló személyes beszámolóját foglalja egybe a kiad-

Áprilisi
bemutató
Szűcs Tímea eddig
be nem mutatott fotóiból áprilisban láthatnak kiállítást a
Somogyi-könyvtárban.
Ugyanitt
mutatják
majd be a könyvet,
szintén áprilisban.

vány. Élete során számos
országban megfordult: Izraelben, a titokzatos Indiában,
a Balkánon, a hőn szeretett
Spanyolországban és Szicíliában. Együtt utaztunk utoljára, közös anya-lánya túrán
jártunk Izraelben – mondta
az édesanya.

alun nevelkedő kisgyermekként egyértelmű
volt számomra, hogy
az igazi éltető közegem a
természetben van. A legnagyobb gyönyörűséget az állatok és növények megfigyelése jelentette; legszívesebben
mindig a kertben tartózkodtam volna, madarakat, bogarakat, virágokat nézegetve.
Másik szenvedélyem az
olvasás volt, amiben a kötelező olvasmányokon kívül
teljesen szabad kezet kaptam szüleimtől; így nem is
volt kérdéses, hogy a könyvtár polcairól legelőször az állatos és élővilággal kapcsolatos könyveket emeltem le.
Ezek írói közül talán Fekete
István tette rám a legnagyobb hatást. Elmondhatom,
hogy
szinte minden
napom
az
ő sorainak
olvasásával
kezdődik; ha
csak néhány
mondatra
van időm a
reggeli kapkodásban,
szavai akkor
is
bearanyozzák napomat.
Jó
értelemben
vett egyszerűséggel,
megkapó
részletességgel
és
megindító mélységgel tárja
fel nekünk az emberi társadalom és a természet
szépségeit, azok mindennapos örömeit és tragédiáit,
amelyek gyakran csalnak
könnyet a szemembe. Úgy
gondolom, hogy Fekete Istvánnak méltó helye van a
természet leírásában jeleskedő írók közt a világirodalom színpadán.
Egyik legkedvesebb olvasmányom tőle a Téli berek, amelyet minden túlzás
nélkül „rongyosra” olvastam.
Bár az előzmény, a Tüskevár is méltán népszerű regény és ifjúsági olvasmány,
a legendás megfilmesítést
nem is említve, szívemhez
mégis a Téli berek áll a legközelebb. A nyár könnyed
forróságával, felelőtlen és

felhőtlen szépségével erős
kontrasztban áll a téli, fagyos világ könyörtelensége,
a természet sokszor irgalmat
nem ismerő következetessége. Hányszor képzeltem
magam a berekbe, a ropogó havon lépdelve, a vidrák
halmaradékát kémlelve és
a farkast várva a lesen, aki
végül egy kutya formájában
jelent meg a szürkületben!
Aggódtam a jégen korcsolyázó fiatalokért, és szívdobogva adtam át magam a
szerelmi szálnak még felnőttként is. A könyv legfontosabb üzenete számomra az,
hogy az egyszerű szavakkal,
mégis plasztikusan lefestett
történések figyelmeztethetnek minket, embereket a
bennünket körülölelő termé-

szet, élővilág szabályainak a
betartására, hogy feléjük határtalan alázattal, végtelen
szeretettel és feltétel nélküli
tisztelettel közelítsünk.
Aktualitása pedig az,
hogy próbáljunk meg tenni
valamit a gyerekeink érdekében, hogy a visszafordíthatatlannak tűnő károkat,
amiket eddig okoztunk a
bennünket tápláló és óvó
Természetnek,
orvosolni
tudjuk. Őrizzük meg a történet helyszínét adó Kis-Balaton sás- és nádtengerét, a
zalai tájat! Tutajos, Bütyök,
Matula bácsi és a berek ös�szes lakója hálásak lennének érte…
Fekete István Téli berek című regénye a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Aktuális
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A szépen csengő szavak,
ha nem igazak, jobban fájnak,
mint a foghúzás
„Az emberek, ha gondolnak
egyáltalán valamit az egyházról, vagy őriznek róla valami
pozitív emléket, akkor ilyesmit várnak” – mondja Iványi Gábor metodista lelkész
a Népszavában. Várnak egy
„szociális közösséget, amely
felszólal, amikor a hajléktalanokat vagy a menekülteket
bántják, nem akarja, hogy
kipellengérezzék a melegeket, nem törődik bele, hogy
hátrányos helyzetben maradjanak a romák, a szegény
környezetből érkezők. Sajnos más egyházak szüntelenül azt keresik, hogy mi az,
amit jólesik hallani a hatalomnak.”
Amióta hosszú évekkel ezelőtt hallottam Iványi
Gáborról, a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetőjéről és
áldozatkész
munkájáról,
amit hazánk szegényeiért és
elesettjeiért nap mint nap
önzetlenül tesz, tisztelettel
gondolok rá. Ha volna valaki, aki még nem hallotta a
nevét, azoknak sok mindent
elárulhatnak róla a következő szavak az interjúból:
„Semmi problémát nem látok abban, ha azok mellé
állok, akik nem zsákmánynak tekintik az országot.”
Mert ő és hívei szüntelenül
azt keresik, hogy „mi az,
amit a jó Isten szeretne hallani”.
Őket és a hatalom delikvenseit
összehasonlítva,
nincs semmi, ami megegyezne a két „tábor” viselkedésében…. Ahol maga a kormány
nem szolidáris, ott a társadalom sem szokott bőkezű
lenni. Az viszont nagy dolog
– nyilatkozta –, hogy a velünk szemben régóta folyó
kormányzati
propaganda
ellenére 40 ezren bennünket választottak. A közösség fontosnak tartja, hogy
abban a korban és azon a
településen, ahol élnek, ne
történjenek kirívó igazságtalanságok.”

Iványi Gábor. Forrás: Iványi
Gábor hivatalos oldala
A magyar állam – állítom:
egyesek fafejűsége miatt –
a kevésből is elvesz évente
sok milliárd forintot. Az is
megesett már, hogy egy-egy
pályázatból kizárták őket.
Pedig ráadásul csak és kizárólag az államtól átvett oktatási és szociális feladatokra
kellene egy kis anyagi támogatás. De a Fidesz (Orbán)
már csak azért sem ad! Nem
csodálom, mert az utóbbi 30
év alatt – tudomásom szerint – egyetlenegyszer sem
mondta még azt, hogy „bocsánat, tévedtem”. Hogy a
fenébe is tisztelné meg ezzel
a gesztussal a választópol-

gárokat, hiszen ő tévedhetetlen!
Orbán a napokban a
munka fontosságáról, a
„munka világáról” szónokolt.
„A magyarok bíznak a munka világában.” Erre alapozzák a jövőjüket. Közben arról álmodik, hogy ez ügyben
„nemzeti konszenzus alakuljon ki.” Mondja is: „Minden
egyes forint, ami most a magyarokhoz érkezik (mármint
választás előtti pénzszórás!),
az ő munkájukból származik.” Arról persze egy szót se
szól, hogy mindenért tízezreket tettek tönkre, aláztak
meg embereket, és ráadásul
hitelből szórják a pénzt. És
ha már annyira sajnálja a Fidesz, hogy a nyugdíjasoktól
– kihangsúlyoznám: ideiglenesen – elvették a plusz egyhavi pénzt, és ha ez nekik
annyira fájt, hogy naponta
ócsárolták ezért Gyurcsányt
és Bajnait, akkor miért vártak a visszaadással több
mint 10 évet? Mert nekik
annyira fájt, mint macskának a simogatás. Jelen esetben arcátlan cinizmussal és
hazugsággal tromfoltak az
ellenzékre. A szépen csengő
szavak, ha azok nem igazak,
jobban fájnak az érintetteknek, mint a foghúzás.
Kutnyik Pál

Egy kép,
két mondat

Postabontás

Máséval verni a csalánt

A

minap szárnya kapott
hír szerint az élelmiszer-pazarlásra hivatkozva újabb frontot nyitott a
kormány a külföldi élelmiszerláncokkal szemben. A Semjén
Zsolt által benyújtott tervezet
lényege, hogy a multiknak a
48 óra múlva lejáró élelmiszereket ingyen fel kell ajánlaniuk az állami tulajdonú Élelmiszermentő Központ számára.
Ha ez a tervezett jogszabály 2022. február elsejétől életbe lép, nagyobb
összeggel mernék fogadni
arra, hogy lenyúlt élelmi-

szereket osztogató standok
nyílnak majd országszerte a
Fidesz-kormány legnagyobb
dicsőségére. Na erre illik

leginkább az az etelközi közmondás, hogy könnyű a csalánt verni a máséval.
M. J.

Minden kormányzat legnagyobb
erőssége a gyönge ellenzék

J

uhász Gyula Szakállszárító című aforizmagyűjteményét olvasom mostanság, amely az összes művei negyedik kötetében található. Tudom, hogy külön
könyv, sőt ennek a hangoskönyvváltozata is megjelent
ezzel a címmel, de az mes�sze nem teljes. Jellemző a
felettébb hiányos félműveltségemre, mert csak most,
ezen írásait olvasva döbbentem rá, hogy ez a boldogtalan sorsú szegedi költő milyen jó fazon volt valójában, ha szabad ezzel a kissé
nyegle szlenggel élnem.
Ez a hosszabb-rövidebb
szösszenetekből álló mű
aranybánya azoknak, akik
szeretnek elmélázni az olvasottakon, ne adj’ isten

továbbgondolni azokat. Már
maga a cím, a Szakállszárító is mennyire frappáns,
még ha, mint írja, nem az ő
szóleleménye is. Se szeri, se
száma benne az olyan gondolatoknak, melyek ma is
aktuálisak, megfontolásra
érdemesek. Befejezésül néhány figyelemfelkeltő mondat ezek közül, mint cseppek a tengerből:
* Aki magyarságomban
kételkedik, annak magyarságában kételkedem.
* Aki nagyon magyarkodik, az nem nagyon magyar!
* Mennyi szépségversenyt
rendeznek ebben a csúnya
világban. Jóságversenyt még
nem rendeztek soha.
* A tenger vize sós, mint
az ember könnye.

* Minden méltóságtól
megfoszthatnak, de az emberi méltóságomtól nem.
* Ha egy teve átmenne a
tű fokán: a gazdagok men�nyivel nyugodtabban aludnának.
* Minden kormányzat
legnagyobb erőssége a gyönge ellenzék.
* A tanár az gyerek, aki
legtovább jár az iskolába.
* Ismerd el tenmagadat!
– így vigasztalódik a tehetségtelen.
* Nagy ember nem lehet
mindenki, de jó ember lehetne!
Tessenek olvasni, olvasni, olvasni a prózaíró Juhász
Gyulát, mert több volt ő, mint
szőkesége!
Méhes János

Szőreg olimpiai büszkesége

D

Tisztelt
Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve,
szerkesztett formában
adja közre.
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Januári ragyogás. Olvasónk, Benda Beatrix a Dózsa utca
kora tavaszt idéző fényeit örökítette meg.

erkács Margit újszegedi olvasónk elevenítette fel Balla József (becenevén Puki) Szeged-Szőreg
szabadfogású birkózó olimpikonjának emlékét a fényképével. A szegedi születésű
sportoló 1971-ben, 16 évesen
kezdett birkózni. Két év múlva már a felnőtt magyar bajnokságon szerzett bronzérmet. Ugyanebben az évben az
Ifjúsági Barátság Versenyen
aranyérmes, 1974-ben magyar bajnok lett. A junior Európa-bajnokságon ezüstérmes,
a következő évben junior világbajnok, felnőtt Európa-baj-

noki ezüstérmes és vb negyedik helyezett lett. Az 1976-os
montreáli olimpián a második, az Európa-bajnokságon
az ötödik; az 1980-as moszkvai olimpián ismét a második,
az Európa-bajnokságon pedig
a negyedik helyen végzett.
1987-től a Kecskeméti SC
edzője, 1991-ig a szabadfogású junior válogatott kapitánya,
1992-től a felnőtt válogatott
edzője lett. 1996 decemberétől 2000-ig a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt.
2003-ban, 47 éves korában
hunyt el, Kecskeméten. Fotó:
Wikipédia
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Sport
Sportmix

ELLENTMONDÁST
NEM
TŰRŐ JÁTÉK. Az utánpótlás-bajnokságban, a leány serdülő kategória felsőházának
keleti csoportjában a Szegedi
Kosárlabda Egylet négy mec�csen négy sikert aratott az elmúlt két tornán, ráadásul szoros mérkőzéseken mindkétszer felülmúlták a Csata DSE-t,
ami nagy szó. A kadett C csoportban a Szegedi KE ellentmondást nem tűrő játékot mutatott az elmúlt hetekben (4–
0) és a szezon során is (10–0).
A leány junior C csoportban a
szegedi gárda hibátlanul, négy
győzelemmel hozta ezt a szakaszt, így 5–5-ös mérleggel
harmadik lett.
NEHÉZ SORSOLÁS. A legutóbbi aranyérmes Falco-Volvo
Alpok Autó Szombathely ellen
játszik a Naturtex-SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda magyar kupa negyeddöntőjében.
A sorsoláson Bodnár Péter főtitkár elmondta, hogy a nézők
előtt sorra kerülő torna helyszíne a debreceni Főnix Csarnok lesz. Az időpont még kérdéses: vagy március 31. és
április 2., vagy április 1. és április 3. között kerül sor az MKra. A szövetség a nemzetközi
trendekhez igazodva rendezi
a kupát, amelyen az NB I. első
felének nyolc legjobb csapata vesz részt. A szegediek párharca mellett Debrecen–Alba
Fehérvár, Körmend–Szolnok
és Nyíregyháza–Kecskemét
negyeddöntőket rendeznek.
BAJNOKI CÍMEK. Sziliczei-Német Rebeka és Bontovics Balázs győzött összetettben a
pesti Gyakorló Jégcsarnokban
rendezett rövidpályás gyorskorcsolya országos bajnokságon.
A legrövidebb távon a férfiaknál az FTC szegedi sportolója,
Oláh Bence, míg a nőknél az
1000 méteres számban a Szegedi Korcsolyázó Egyesület tehetsége, Somodi Maja érdemelte ki az aranyérmet. Oláh
emellett 1000 méteren második lett; itt az SZKE képviseletében Jászapáti Péter bronzérmet szerzett, és az összetettben is ugyanezeket a pozíciókat foglalták el. A nőknél 500
méteren a Tuti Kori KSE képviseletében Nógrádi Panka második lett, míg összetettben Somodi szerzett ezüstöt. A férfiváltók között az MTK, a női váltók
között pedig az FTC bizonyult a
legjobbnak – a szegedi staféta
mindkét nemnél harmadik lett.
Az ob-t a pekingi téli olimpiára
készülő válogatott versenyzők
döntő többsége kihagyta.

2022. január 22., szombat

Új edzővel folytatja a Vidux-Szegedi RSE
A Nusser Elemért váltó Fésüs Erzsébet a röplabdacsapat új trénere
Edzőcsere történt a Vidux-Szegedi RSE NB I.-es
férfiröplabda-csapatánál:
az eddigi vezetőedzőt, Nusser Elemért Fésüs Erzsébet
váltotta a kispadon, akit
másodedzőként Hulmann
Zsolt segít.

A

Szegedi RSE vezetősége úgy érezte, hogy
az élvonalbeli férfiegyüttesnek új impulzusra van szüksége. A klub az
edzőváltás mellett döntött,
tekintettel arra, hogy a gárda fontos NB I.-es rangadók
előtt áll – jelentették be a
csapat honlapján. A közlemény kiemelte, hogy a klub
rendkívül hálás Nusser Elemérnek, hiszen a szakembernek óriási szerepe van
abban, hogy a Vidux-Szegedi
RSE reális eséllyel pályázik
az Extraligába jutásra.
A Vidux új, főállású vezetőedzője Fésüs Erzsébet
lett, aki tavaly novemberben utánpótlástrénerként
csatlakozott az egyesülethez. A szakember játékos-

Összhangban. Fésüs irányít, Hulmann segíti a munkáját. Fotó: Kocsis Alíz
ként 72 válogatottsággal
büszkélkedhet, illetve két
kupagyőzelemmel és két
bajnoki címmel. 1991-ben
az év női röplabdázójának
választották. Külföldön is
lehetőséget kapott, Spanyolországban és Olaszor-

szágban légióskodott. Női
vonalon Extraliga-tapasztalattal rendelkezik, hiszen a
Békéscsaba másodedzője
volt a legrangosabb bajnokságban.
Másodedzőként
Hulmann Zsolt segíti majd a

Szegedi edzőpáros a Fradi élén

munkáját. Szintén nagy rutinnal rendelkező szakemberről van szó, aki játékosként 86 válogatottsággal,
három bajnoki címmel és
négy kupagyőzelemmel zárta pályafutását. 1995-ben
a Medikémia Szegeddel lett

bajnok, s ebben az esztendőben az év férfiröplabdázójának választották. Edzőként 2006-ban az NB II.-es
aranyéremig vezette a szegedi férficsapatot, és azóta
több utánpótlásgárdát is sikerrel irányított.

Az akadémiáról a Pickbe
Kiváló évet zárt az átlövő Hegedűs Patrik

Vágó Fanny munkáját édesapja, Vágó Attila segíti

J

anuár második hétfőjén
az FTC-Telekom bajnoki
és MK-címvédő női labdarúgócsapata megkezdte
felkészülését a tavaszi szezonra. A szakmai stáb személyi változásokon esett át a
szünetben: közös megegyezéssel szerződést bontottak
Csernik Kornél korábbi másodedzővel, majd a szakember távozása által megüresedett helyre érkezett a csapathoz a szegedi Vágó Attila, aki
asszisztensedzőként segíti

lánya, a játékos-edző Vágó
Fanny munkáját.
A korábbi hódmezővásárhelyi és makói labdarúgó
edzőként irányította többek között a Tisza Volánt,
a Videotont, a Diósgyőrt, a
Szolnokot és a Békéscsabát is, de a női válogatott
szövetségi
kapitányaként
is jelentőset alkotott. 2007
márciusa és 2013 novembere között, két időszakban
42 hivatalos mérkőzésen
vezette a nemzeti csapatot.

A Fradi honlapján kiemelik:
személyében olyan szakember érkezett a klubhoz,
aki jól tudja, miként lehet a
legjobbat kihozni a labdarúgókból, hiszen több mint
750 meccsel a háta mögött
állt munkába, illetve az óvodai focitól az NB I.-ig végigjárta a ranglétrát. Legtöbb
csapatánál vezetőedzőként
dolgozott, több bajnoki címet is ünnepelhetett a
másod- és a harmadosztályban.

Vágó Attila elkezdte a munkát a zöld-fehéreknél. Fotó: fradi.hu

A Pick Kézilabda Akadémia
játékosa, Hegedűs Patrik az
ősszel hat meccsen is pályára léphetett a Pick Szeged
élvonalbeli együttesében. A
tehetséges átlövő hatalmas
motivációt kapott a folytatáshoz.

H

egedűs Patrik a Pick
Kézilabda Akadémia
18 esztendős, utánpótlás-válogatott játékosa. A
kiskunhalasi születésű sportoló 2021-re nagy büszkeséggel gondol: pályára léphetett
első felnőtt NB I.-es meccsén,
majd első akadémistaként a
Pick Arénában is bemutatkozhatott.
– Van egy füzetem, ebbe
olyan célokat írok, amiket
szeretnék elérni. A tavalyi évben sok ilyen cél mellé került
egy pipa, mert ezeket megvalósítottam – mondta a klub
honlapjának Hegedűs, aki
a Szegedi Tudományegyetem hallgatója, edzői szakra jár, azaz sportol és tanul
egyszerre. Ott volt a nyári,
szlovéniai edzőtáborban is,
majd szeptember 4-én jött el
a nagy pillanat: a Budakalász

otthonában élete első NB I.es összecsapásán léphetett
pályára.
– Örök élmény marad,
még gólt is sikerült szereznem, így ez tényleg egy különleges nap volt számomra. Hatalmas motivációt jelentett ez
a premier. Juan Carlos Pastor
is sokat foglalkozott velem, de
edzőmtől, Kárpáti Krisztiántól
is sokat tanultam. Úgy érzem,
hogy védekezésben sikerült
sokat fejlődni, de tudom, van
még mit tanulnom. Az év is
szépen zárult, játszhattam a
Pick Arénában. Csupa jó dolog történt velem, egy fiatal
játékosnak ez sokat jelent,
de a füzetemben még vannak
leírva komoly célkitűzések, és
szeretném ezeket is kipipálni;
így dolgozom keményen tovább – zárta a beszélgetést
Hegedűs.

Tarkabarka

2022. január 22., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN SZÜBraun
LETTEK:
Bernadettnek
és
Csordás
Csabának 2021. 12. 28án Levente, Haluska
Alexandrának
és Hangai Zsoltnak
2021. 12. 29-én
Janka, Borús Judit
Évának és Horváth
Gergőnek 2022. 01.
05-én Álmos Zoltán
nevű gyermeke született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
éjszakai fagyok
Január
22.
szombat

Január
23.
vasárnap

Január
24.
hétfő

Hózápor,
szél

Hózápor,
szél

Hózápor,
erős fagy

3/–6
Vince,
Artúr

2/–5
Zelma,
Rajmund

1/–7
Timót,
Ferenc

Január
25.
kedd

Január
26.
szerda

Január
27.
csütörtök

Január
28.
péntek

Havas eső Közepesen Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
3/–6
Pál,
Henrik

4/–3
Vanda,
Paula

5/–4
Angéla,
Angelika

4/–5
Károly,
Karola

GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

JANUÁR 26., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/459-7777
telefonszámon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 16.00 (A jelzett

időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
JANUÁR 29., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
– 12.00 óra (Csongor tér
12.)

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?
Játsszon velünk! 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 26. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A Kossuth-díjas Király Levente a Nemzet Színésze. A nyertes: Tóth Erzsébet. Gratulálunk!
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Színes
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A pénzügyek terén szerencsés napok elé néz,
de csak akkor, ha a legbelső
megérzéseire hallgat. Úgyhogy
most ne figyeljen mások
véleményére! Szabad idejét töltse relaxációval!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Minden nagyon jól fog alakulni az életében a következő héten. Ossza meg
élményeit másokkal, akár írásban is, főleg az önhöz legközelebb állókkal. Valamelyikük
nem várt módon fogja
viszonozni a kedvességét!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ha módja van rá, vegyen
ki szabadságot! Itt az
ideje, hogy a feltöltődésre
is gondoljon, s foglalkozzon
egy kicsit többet az önnek
fontos dolgokkal. Párjával
kiránduljanak egy jót!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ez az alkalmazkodás
időszaka, amikor át kell
engednie másoknak az
irányítást – annak ellenére,
hogy ennek nem mindig érzi
szükségét. Ily módon sok
problémája könnyebben megoldódhat, mint remélte.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ezen a héten
ne kezdjen semmilyen
komolyabb vállalkozásba!
Tegyen inkább rendet a
lakókörnyezetében, főleg akkor, ha a közelmúltban ezzel
nem törődött. Kérje hozzá
barátai segítségét, együtt gyorsabban telik az idő.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) A héten minden lépését alaposan gondolja
át! Álljon készen eddigi
hibái kijavítására, főleg a
munka területén. A határidőket
tartsa be, ha nem akar
problémát magának.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Meglehetősen összesűrűsödtek a dolgok ön
körül. Rangsorolja a
feladatait, s ha ez nem
megy egyedül, kérjen segítséget. Töltsön több időt a
családjával, hiszen így töltődhet
fel a leggyorsabban.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Munkahelyi
problémák várhatók a
héten, ráadásul keményen
kell fellépnie az érdekei
érvényesítéséért. De mindenképpen tartson ki elképzelése
mellett, még akkor is, ha ebben
senki sem támogatja.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Kissé túl aktív
mostanában, és az ön
környezetében élők nem
képesek felvenni a ritmusát.
Emiatt különösen partnere
neheztelhet, figyeljen jobban
oda rá! Igyekezzen nyíltan és
egyenesen kommunikálni.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Törődjön többet anyagi
helyzetével, különösen,
ha valamilyen befektetésen gondolkodik. Ez a hét
remek
időszaknak
tűnik
régóta dédelgetett terveinek
megvalósítására.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Ebben az ön számára
zaklatott időszakban párja társaságában lelhet
békére. Beszéljék át a
problémákat közösen, úgy
mindent könnyebben meg
tudnak oldani. Egy jó séta a
természetben sok mindenre
gyógyírt jelenthet!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ezekben a napokban
különösen
fontos,
hogy figyelembe vegye
a másoktól származó
javaslatokat! Ezek nagyobb
hatással lehetnek a jövőjére,
mint elsőre gondolná.

Szeged régen

„EMLÉKEZTEK MÉG A KOMMUNISTA SZOMBATOKRA? Amikor szabad szombaton dolgoztunk, és az aznapi munkabér iskolának, óvodának
ment? Mi, műszakiak felújításokon, régi épületek bontásán dolgoztunk.
Voltak ennek humoros dolgai is” – írta a Szegedi emlékkereső Facebook-csoportban Gazsó Pál nyugalmazott építész, aki az IKV-nál dolgozott. A közösségi oldalon sokan megosztották hasonló emlékeiket. Volt,
aki azt, hogy élelmiszerboltban dolgozott akkoriban, így ők a fizetésüket

„ajánlották” fel, hol a vietnámiak, hol a nicaraguaiak megsegítésére. Más
a korcsolyapálya építésén dolgozott, és téglajegyet is vett. Megint más
az Ilona utcai bölcsődét patronálta kollégáival, festettek, kertet építettek.
Egy újabb csoporttag rengeteg szerszámot adott ki a vállalat raktárából,
amelyeket teherautóval szállítottak a tett színhelyére, oda, ahol éppen
teret, parkot takarított az aktuális szocialista brigád. Fotó: Szegedi emlékkereső/Gazsó Pál

Hang és csend, Tapintható univerzum és Szobacsoda
Időpont: január 22., szombat, 18 óra.
Közreműködik: Bedő Gábor, Polgár Gyula, Várnai Szilárd és a König Szalonzenekar.

HANG ÉS CSEND – HANDPANKONCERT
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: január 22., szombat, 11 óra.
Slow hétvége. Manaman
(Szilágyi Sándor) a hangok
varázserejét használja zenéjében, tibeti hangtálakkal.
Ösztönös
handpanjátékában és hangmasszőri tevékenységében sem ő maga,
hanem a világot alkotó rezgések a főszereplők, 432
Hz-en.
TAPINTHATÓ UNIVERZUM
Helyszín: Agóra.
Időpont: január 22., szombat, 11–15 óra.
A Bakonyi Csillagászati Egyesület Tapintható univerzum
programjában 90 tapintható, domborított, egyedi-

leg festett modellen keresztül megismerhetjük saját
naprendszerünk égitestjeit. Az egyes makettekhez
részletes audioleírás tartozik.
ÉLET-RITMUSRA
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 22., szombat, 15 óra.
Cédric Chapuis monodrámája Medveczky Balázs előadásában – magyarországi
bemutató. A darab humora,
költőisége és embersége a
francia és belga színpadokon minden korosztály szívét
megnyerte.
HAGYOMÁNYOS
ÚJÉVI
KONCERT
Helyszín: Petőfitelepi Művelődési Ház.

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.
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.

CREDO
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 25., kedd,
19 óra; január 26., szerda,
19 óra.
TISZA-VILÁG FOTÓPÁLYÁZAT
Helyszín: Tömörkény István
Művelődési Ház.
Időpont: január 27-ig.
Életkortól függetlenül fotókat várnak a Tisza élővilágáról. Az alkotásokat kerítéskiállításon mutatják be.
IDŐFUTÁR
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: január 27., csütörtök, 19 óra.

jon miről álmodik a medve,
mikor téli álmot alszik? Hogyan képzeled el az ébredését? A gyerekek alkotásai és
Kovács Anikó egyéni kiállítása február 5. és március 12
között látható.

BOHÉMÉLET
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: január 27., csütörtök, 19 óra.
ÉBREDJ! – FESTŐPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
Helyszín: Agóra.
Időpont: január 28-ig.
Kovács Anikó festőművész
festőpályázatot hirdet alsó
tagozatos diákoknak. Témája a medve maga, a medve
ébredése, illetve az álma. Va-

DIGITÁLIS VALLOMÁSOK
Helyszín: REÖK.
Időpont: január 30-ig.
Dr. Fráter Loránd-emlékkiállítás.

