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6.
Második
legszegényebb
Csak a bolgárok
fogyasztanak
kevesebbet a
magyar családoknál az EU-ban egy
felmérés szerint.

7.

Szegeddel
szelfizett
Kiállítása nyílt a
76 éves Vásárhelyi
Lajosnak, akinek
gyermekkora óta
szenvedélye a
fényképezés.

Sztrájk
az iskolákban
Szabó Zsuzsa, a
PSZ elnöke szerint több millió
forintot vett ki az
Orbán-kormány a
tanárok zsebéből.

10.

Hárman az olimpián
A Szegedi Korcsolyázó
Egyesület klasszisa,
Jászapáti Petra mellett
klubtársa, Kónya Zsófia,
illetve a szegedi nevelésű
Nógrádi Bence is ott lesz
a februári téli olimpián.

Botka László: Szegeden Szeged és Budapest a minta
Az ellenzék a két nagyváros tapasztalatai alapján
hiszünk a kultúra
számolná fel a lakhatási szegénységet
közösségformáló erejében

T

A

magyar kultúra napján tartott beszédében
Botka László úgy fogalmazott: „Szegeden hiszünk
a kultúra közösségformáló
erejében. Fontosnak tartjuk,
hogy a kultúra mindenki szá-

mára elérhető legyen. Hiszen
Szeged a szabad magyar kultúra egyik fellegvára, kiváló
művészekkel és alkotókkal,
nemzetközi hírű kulturális műhelyekkel és fesztiválokkal.”
A polgármester ezután átad-

Újabb informatikai cég
költözik Szegedre

SZ

egeden nyitott
új irodát az IT-tanácsadással és
Microsoft üzleti megoldásokkal foglalkozó Cosmo Consult.
A cég 2021 szeptemberében jelentette be, hogy új IT
fejlesztő és szolgáltató központokat hoz létre Szegeden
és Debrecenben. A világ 16
országában aktív cég legalább
50 új munkahelyet teremt
informatikai
szakemberek
számára a beruházásokkal.
A Németországban 1996-ban
alapított Cosmo Consult a világ egyik vezető, vállalatok
digitális transzformációját hivatalos Microsoft-partnerként
támogató IT-vállalata, mely
több mint 20 éve aktív a magyar piacon is.
Nagyon büszkék rá, hogy a

2022-es évet cégük egy új iroda megnyitásával és további
létszámbővüléssel tudja megkezdeni. Stratégiailag fontos
lépésnek tekintik a vidéki
terjeszkedést, ezért a szegedi
irodában munkáját megkezdő
5 kollégájuk mellett további
bővülést terveznek.
A bővítés során a cég legalább 50 új munkahely létrehozását vállalja Magyarországon speciális szaktudással
rendelkező IT-szakemberek
számára. A Cosmo Consult
hazai leánya 2021-ben több
mint kétmilliárd forintos nettó
árbevételt ért el, a cég jelenleg mintegy 150 magasan
képzett IT-szakembert foglalkoztat budapesti és vidéki
irodáiban.
Írásunk a 4. oldalon

ta a Szeged Kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket; Kiszin Miklós zenepedagógus,
bőgőművész (képünkön) Szeged Kultúrájáért díjat kapott.
Részletek az 5. oldalon.
Fotó: Iványi Aurél

íz év alatt a magyar lakások átlagára több mint
duplájára emelkedett, így
nálunk volt a legmagasabb a
drágulás az Unióban. Az Eurostat jelentése szerint Magyarországon kimagasló a lakhatási
szegénység, hárommillió embert érint. A lakhatási szegénységgel a kormány nem foglalkozik. Az összefogott ellenzék jól
bevált szegedi és budapesti példa alapján orvosolná a gondot.
Erről tartott a napokban közös
sajtótájékoztatót Szabó Sándor,
Szeged és Hiszékeny Dezső, a
fővárosi 13. kerület szocialista
parlamenti képviselője Szegeden (képünkön). Hangsúlyozták, jól látszik, ha van szándék, és van akarat, forrás, akkor igenis lehet tenni a lakhatási szegénység felszámolásáért.
Tudósításunk a 3. oldalon
Fotó: Szabó Luca

Márki-Zay Péter:
Nekünk van 235 ezer bátor emberünk

CS

atárláncot alkotva vitték be a Kossuth térről
a népszavazási aláíróíveket az ellenzéki összefogás és aktivistáik a Karácsony Gergely által a kínai

Fudan Egyetemről és az álláskeresési
támogatás 9 hónapra emeléséről kezdeményezett népszavazás megtartása
érdekében. Budapest főpolgármestere
elmondta: nincs jogi akadálya annak,

hogy április 3-án meg lehessen tartani a népszavazást ezekről a kérdésekről is.
Bővebben a 2. oldalon.
Fotó: Huszti István/Telex
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A magyar háztartások a második
Márki-Zay Péter:
legszegényebbek az Unióban
Nekünk van
235 ezer bátor emberünk
A
háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásai
az

Luxemburg
Dánia
Finnország

A fővárosi Kossuth téri sajtótájékoztató után vitték be az ellenzéki aktivisták az összegyűlt aláírásokat a Nemzeti Választási Irodába. Fotó: Huszti István/Telex
Csatárláncot alkotva adták le a népszavazási aláíróíveket
az ellenzéki összefogás és aktivistáik a Karácsony Gergely
fővárosi főpolgármester által a kínai Fudan Egyetemről és
az álláskeresési támogatás 9 hónapra emeléséről kezdeményezett népszavazás megtartásáért. Márki-Zay Péter,
az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje úgy
fogalmazott: „Nekünk van 235 ezer bátor emberünk.”

K

arácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a népszavazás
kezdeményezője azt mondta
a Kossuth téren múlt pénteken: „Ezeket az aláírásokat
nem csak egy népszavazás
kedvéért gyűjtöttük össze.
Ezeket az aláírásokat azok
kedvéért gyűjtötték össze
heroikus munkával és viszik
most be a Nemzeti Választási Irodába az ellenzéki összefogás aktivistái, hogy visszaadjuk a közérdeket szolgáló
politikába vetett hitet” – írta
meg a szeged.hu.
Mellette
valamennyi
ellenzéki párt képviselője felszólalt. Orosz Anna, a
Momentum elnöke arról beszélt, kiderült, „nincs olyan
lehetetlen körülmény, amely
miatt ezt a kormányt ne
tudnánk megdönteni”. Gy.
Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció főpolgármester-helyettese kijelentette, az aláírások összehozása
azt bizonyítja, „az emberek
megmutatták, hogy nem kérnek Orbán Viktor hatalomgyakorlásából”. Gy. Németh
szerint április 3-án egy új
világ következik. Komjáthi

Imre, az MSZP elnökhelyettese azt mondta, az álláskeresési járadékról „kötelező
népszavazást tartani akkor,
amikor ilyen szintű megélhetési válság uralkodik Magyarországon”. Szabó Tímea
szerint az, hogy lehetetlen
körülmények között mégis sikerült összegyűjteni az
aláírásokat, egyértelmű jele
annak, hogy az emberek
nemet mondtak arra, hogy
a kormány 450 milliárdos
kínai hitellel eladósítsa az
országot, és kiszolgáltassa
Kínának. Szilágyi György,
a Jobbik alelnöke a Fudan
Egyetemet érintő népszavazási kérdés fontosságát
hangsúlyozta. Kanász-Nagy
Máté, az LMP társelnöke azt
tette hozzá az elhangzottakhoz, hogy a Fidesz, a hata-

lom nem söpörheti le 235
ezer ember akaratát.
Márki-Zay Péter koronavírusos volt, ezért nem lehetett
ott a Kossuth téren. Azt üzente az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje, hogy van 235 ezer bátor
emberük. – Két világ él egymás mellett Magyarországon,

Orosz Anna, a Momentum elnöke arról beszélt, kiderült,
„nincs olyan lehetetlen körülmény,
amely miatt ezt a
kormányt ne tudnánk megdönteni”.
az egyik hazugságokkal tereli
el a figyelmet a lényeges
kérdésekről. Ez az az oldal,
amely jelenleg is óvodások
nemváltó műtétjével riogatja az embereket, miközben
hallgat a korrupcióról, hallgat
az érdemi ügyekről. Az igazi népszavazás április 3-án
egyetlen kérdésről fog szólni:
Fidesz, vagy nem Fidesz.

Bödőcs is biztat
A népszavazást az országgyűlési választás napján,
április 3-án tartaná az ellenzék. A választások tisztaságáról egy civil szervezet videókampányt indított, amelyben Bödőcs Tibor humorista és még 26
előadóművész biztat, minél többen jelentkezzenek
szavazatszámlálónak (interneten: tamogatas.egysegbenmagyarorszagert.hu).
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orábban soha nem
látott mértékben,
átlagosan 8 százalékkal csökkentek az uniós háztartások fogyasztási kiadásai 2020-ban
a megelőző évhez képest
– írja az Eurostat. A vis�szaesés a koronavírus-járványnak és az azzal kapcsolatos intézkedéseknek
tudható be: a távolságtartási intézkedések, az emberek szabad mozgásának, illetve a nem létfontosságú vállalkozási tevékenységek korlátozása is
hatással volt a háztartások fogyasztására.
Egyfelől a kínálati oldalról: hatóságilag bezáratott üzletben, étteremben, moziban stb. nem
lehet fogyasztani, így a
háztartások kevesebbet
költöttek. Másfelől ahol
az állam jobban támogatta a vállalkozásokat és a
lakosságot, mérsékeltebb
lehetett a fogyasztáscsökkenés.

EU-ban 2020-ban (euróban)

18 880
18 440
17 330

15 950

Ciprus

15 150

EU-átlag

15 040

Spanyolország 13 000

Forrás: Eurostat, Infografika: Szegedi Tükör

Az ellenzéki összefogás összegyűjtötte az aláírásokat a népszavazásért

Minden uniós tagállamban visszaesett a
lakosság fogyasztása a
járvány miatt, de ez nem
változtatott azon az évek
óta fennálló tényen,
hogy csak a bolgár háztartások fogyasztanak
kevesebbet a magyaroknál – írta meg a hvg.hu.

Portugália 12 060
Szlovénia 11 010
Málta 10 820
Görögország 10 510
Litvánia 10 360
Észtország 9 700
Szlovákia 9 660
Csehország 8 990
Lettország 8 610
Lengyelország 7 630
Horvátország 7 150
Románia 6 840
Magyarország 6 680
Bulgária 5 150
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Rogán Antal azonnali lemondását
követelik az ellenzéki pártok

NY

ílt levélben és
közös sajtótájékoztatón szólította fel lemondásra Rogán
Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert
a választási szövetségben induló hat ellenzéki párt. Az Egységben Magyarországért közleménye szerint Rogán Antal
tárcája a nyilvánosságra került nyomozati anyagok alapján érintett a Völner-ügyben.
„Az Orbán-kormány legfelsőbb szintjéig érő korrupciós botrány súlyos erkölcsi
válságba sodorta Magyarországot. Amennyiben a hazaszeretet legkisebb szikrája
is él még önben, felméri politikai felelősségét, levonja
a konzekvenciákat és még

ma lemond miniszteri tisztségéről” – áll a levélben,
amelynek kinyomtatott példányát a Miniszterelnöki Kabinetiroda I. kerületi épülete
előtti kordonra is kitűzték a
DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd képviselői.
A Völner-ügy december
7-én robbant ki, amikor a
Legfőbb Ügyészség közölte,
hogy a fideszes parlamenti
képviselő, igazságügyi államtitkár a megalapozott gyanú
szerint rendszeresen, alkalmanként 2–5 millió forintot
kapott a Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől. Az ügynek
tizenkét gyanúsítottja van,
köztük nyolc végrehajtó. Völner lemondott államtitkári

posztjáról, egy héttel később
felfüggesztették a mentelmi
jogát, és önként jelentkezett
a Központi Nyomozó Főügyészségen, de parlamenti
helyét megtartotta.
A Völner-ügy nyomozati
anyagából a 444.hu tett közzé részleteket, amelyekből
kiderül, hogy az igazságügyi
vezetők és embereik teljesen hétköznapi módon szervezték ügyleteiket, annyira
sérthetetlennek érezték magukat, hogy a végrehajtói kamara elnöke a minisztérium
bejáratánál adott át hárommillió forintot Völnernek, és
sikeres egyetemi vizsgákat
intézett Völner ismerőseinek, köztük Rogán Antal kabinetfőnökének.
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Szegedi és budapesti minta alapján
számolná fel a lakhatási szegénységet
az összefogott ellenzék

Szabó Sándor és Hiszékeny Dezső a szegedi Cserzy Mihály utcában tájékoztatott az ellenzék szociális bérlakásprogramjáról. Fotó: Szabó Luca
Tíz év alatt a magyar lakások átlagára több mint duplájára emelkedett, így nálunk volt a legmagasabb a drágulás
az Unióban. A lakhatási szegénységgel a kormány nem
foglalkozik. Az összefogott ellenzék jól bevált szegedi és
budapesti példa alapján orvosolná a gondot. Erről tartott
a napokban közös sajtótájékoztatót Szabó Sándor, Szeged
és Hiszékeny Dezső, a fővárosi 13. kerület szocialista parlamenti képviselője Szegeden.
– Az áremelkedés miatt szinte lehetetlen vállalkozásnak
tűnik a fiatalok számára,
hogy saját lakáshoz jussanak. Főleg, hogy ezzel együtt
az albérletárak is lassan az
egekbe emelkednek. Az ellenzék szerint Magyarországon lakhatási válság van,
amivel az Orbán-kormány
nem foglalkozik. A problémát kétféle módon is lehet
orvosolni. Az egyikre Szeged a jó példa, ahol 2015
óta 700 önkormányzati bérlakást újítottak fel és adtak
bérbe az ország első szociális bérlakáspályázati rendszerében – mondta a sajtótájékoztatóján Szabó Sándor
szegedi szocialista országgyűlési képviselő.

kásra. A képviselő kiemelte,
hogy ez a program folytatódik, jelenleg 15 lakásra lehet
pályázni. Szerinte a szegedi
bérlakásprogram mintaként
szolgálhat majd az ellenzék
programjához, ami segítheti
a lakhatási szegénység felszámolását.
Az önkormányzat nem
csak szociális bérlakásokkal segíti a szegedieket,
van egy speciálisan a fiataloknak szóló programja is,
ahol a piaci ár töredékéért
bérelhetnek garzonlakásokat azok, akik munkahellyel
rendelkeznek és vállalják az
előtakarékoskodást is a következő öt évre. A jelenlegi
lakás- és albérletárak mellett ez komoly segítség lehet
a fiataloknak.

Szegedi példa
Lakhatási válság
Szabó szerint az állam már
évekkel ezelőtt kivonult a
szociális
ellátószektorból,
így az önkormányzatnak az
ilyen kiadásait saját költségvetéséből kell finanszíroznia.
Szociális bérlakások felújítására eddig másfél milliárd forintot költött Szeged 700 la-

„Kétmillió magyar él penészes, vizes falak közt”– idézte fel az MSZP két parlamenti képviselője az Európai
Unió hivatalának hétfőn kiadott jelentését, ezzel is érzékeltetve témájuk, a lakhatási válság mértékét. Az Unió

hivatalának jelentése szerint
Magyarországon kimagasló
a lakhatási szegénység, hárommillió embert érint.
Szabó szerint további probléma a lakhatási
egyenlőtlenség is, amiért a
kormány elsősorban a felső
középosztály és a leggazdagabb réteg ingatlanszerzését támogató otthonteremtési politikáját is hibáztatta.
Azzal, hogy újabb és újabb

Azzal, hogy újabb és
újabb támogatott
hitelprogramokkal
pénzt zúdítanak a
piacra, a 2010–20
közti évtizedben kilencven százalékkal
nőttek az árak, és
ezt követték a lakbérek is.
támogatott hitelprogramokkal pénzt zúdítanak a piacra,
a 2010–20 közti évtizedben
kilencven százalékkal nőttek
az árak, és ezt követték a
lakbérek is. Ezen a helyzeten
az sem segít, hogy a 18 és
34 év közötti fiatalok hatvan
százaléka otthon kell, hogy
lakjon a szüleivel, hiszen
nem tudja mind felvenni a
CSOK-ot.
A sajtótájékoztatót a
szegedi Cserzy Mihály utcai
ötvenlakásos bérház előtt
tartották, amelyet 2005ben épített az önkormány-

zat 300 millió forint állami
támogatással és 450 millió
forint önerőből. Hasonló bérlakásépítési mintaprogram
Hiszékeny Dezső választókerületében, a budapesti 13.
kerületben is megvalósult.

Ellenzéki program
– A lakhatási szegénység felszámolására mi egy szociális
alapokon nyugvó, mindenki
számára hozzáférhető bérlakásrendszert szeretnénk létrehozni – tette hozzá Szabó
Sándor. Állami támogatással
bérlakásépítési programot
indítanának, de legalább
ilyen fontos rész volna a már
meglévő, állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások
felújítása.
Erről a szegedi bérlakásprogramról elmondta, a helyreállított lakásokat a piaci
ár negyedéért-ötödéért adhatják ki. Példának egy 53
négyzetméteres bérlakást
említett, melynek bérleti díja
piaci alapon még Szegeden
is 80-100 ezer forint, az önkormányzati program részeként felújított lakásokat viszont pályázati alapon nem
egészen húszezer forintért
lehet bérelni.
– Jól látszik, ha van szándék, és van akarat, forrás,
akkor igenis lehet tenni a
lakhatási szegénység felszámolásáért – összegezte Szabó Sándor.
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Ceglédi Zoltán

H

Hús, hús, hús

elyben dicsőség, az országos (értsd: budapesti) sajtónak kudarc, hogy eleddig leginkább egy szegedi újságíró, Garai Szakács László volt képes érdemben,
azaz nem a tudatlanságtól lenéző göcögéssel kommentálni a miniszterelnök öttömösi disznóvágását. Az „Amikor egy
igazi és egy úri parasztgyerek összeáll egy képre” című jegyzete ugyanis végre arról szól, ami van, nem pedig arról, amit
a semmire dölyfösék láttatni akarnak.
Mellékszál: a kormányfői tor szomszédságában most
pont a szüleim vágnak disznót. Felet, pontosabban. A
két falusi nyugdíjas, elsőgenerációs vidéki értelmiségi,
mindkettő már közelebb a hetvenhez, úgy, ahogy szokta, a maga tempójában feldolgoz egy fél disznót, sok évtized tapasztalatával. A disznótor pedig se nem alantas, se
nem egyszerű dolog. Sőt. Tudás, érték, hagyomány. Akkor
pedig, amikor egy komplett ellenzéki közvélemény ájuldozott egy nyomorult parizer eredetiségén, hadd legyen már
szabad odaemelni a piedesztálra a rendes füstölt sonkát,
a valódi kolbászt magyar fokhagymával, magyar paprikával, normálisan tartott disznóból. Elkeseredve olvastam a
sok büdösparasztozó kommentárt, az ellenzék budapesti
hangosabbjának reakcióit, amelyek bár Orbánt célozták
volna, de eltaláltak mindenkit, aki faluhelyen disznót vág.
Amin ők röhögtek, az ugyanaz az overall, ugyanaz a sapka, ugyanaz a disznópörzsölés, ugyanaz a mozdulat a pálinkával, mint nálunk. Apámat-anyámat röhögték ki kegyelmesék.
Azt meg most a másik kampányfogás kapcsán ki sem
nyitom, hogy hadd ne annak kelljen már szégyenkeznie meg
szánalmas prolinak éreznie magát, aki csirke far-hátat vesz,
pedig hát a város szélén titkos keleti éttermekben tizenezrekért is ehetne luxusmoszatot pálcikával. Oké, túlzok.
Ami a fontos: Garai Szakács Laci cikke nem oda ütött,
ahol semmi gond nincs, hanem ott talált, ahol az ellenzéknek lenne dolga. Hogy tudniillik Öttömösön a szakszerűen
disznót vágó miniszterelnök mellett ott idétlenkedett Mihálffy Béla, a Szeged nyugati részét és a Homokhátságot
magába foglaló választókerület fideszes jelöltje is, olyas
ancúgban, melyet felöltve belvárosi teraszokon szopogatja
az ember a presszómacsijátót, de nem disznót vág. Ez lenne
a kulcs ugyanis, a hamisságot kiszúrni. Az ellenzéknek meg
különösen ez lenne a dolga, egyben az egyetlen esélye. Orbán jelenleg nagy iramú köröket fut, de a csapatában vannak jóval lassabb versenyzők, százhat egyéni jelölt, akiket
simán le lehetne hajrázni, pláne, ha gigerli szűknadrágban
érkeznek a megmérettetésre. Ha lesz kormányváltás, az az
egyénikben dől el, ahol egyenként lehet és kell a sok Mihálffyval kezdeni valamit.
Félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogy egy ellenzéki egyéni képviselőjelölt ab ovo jobb, mint egy fideszes.
Olyan generális állításunk persze lehet, hogy szeretnénk
egyik vagy másik oldal győzelmét, és ehhez technikailag
az egyéniktől fejnehéz választási rendszerben a 106 ilyen
mandátumból a lehető legtöbbet, praktikusan a nagyobb
részt kell begyűjtenie annak, aki kormányozni szeretne. De ez a pártpreferenciánkról szól. Az egyéni képviselő ideális esetben jóval több, mint egy pártlogó. Ismeri és
éli a helyi világot, tudja azt, hogy mettől meddig rajzolt az
ő képviselői felelőssége, településre, utcára lebontva. Lehet arról vitázni, hogy egy közösségnek mennyiben segít
vagy árt az ilyen vagy olyan párthoz tartozó helyi politikus.
De ahhoz kétség nem fér, hogy akármekkora a távolsága
a regnáló vagy leendő miniszterelnökhöz a helyi politikusnak, az övéin segíteni csak akkor tud, ha velük közös az
élete.
Rengeteg rossz mondat, sértő jelző, otromba leírás hangzott már el az elmúlt hetek kampánycsatározásaiban. Ideje
ezeket félrepakolni. A szerintem valódi és értékes politika
nem ez a kirakat, nem ez a Facebookon üzengető metódus,
hanem az őszinte hús, sonkától far-hátig. Tessék megérkezni a helyi valóságba!
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Újabb informatikai
cég költözik Szegedre
Megnyitotta negyedik irodáját a Cosmo Consult

Szegeden nyitott új irodát az IT-tanácsadással és Microsoft üzleti megoldásokkal foglalkozó Cosmo Consult. A
cég 2021 szeptemberében jelentette be, hogy új IT fejlesztő és szolgáltató központokat hoz létre Szegeden és Debrecenben. A világ 16 országában aktív cég legalább 50 új
munkahelyet teremt informatikai szakemberek számára a
beruházásokkal.

A

Németországban
1996-ban
alapított
Cosmo Consult a világ egyik vezető, vállalatok
digitális transzformációját
hivatalos Microsoft-partnerként támogató IT-vállalata,
mely több mint 20 éve aktív
a magyar piacon is. A Cosmo
Consult elkötelezett a Microsoft-technológiák iránt, és
nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy ügyfelei az egész világon elérjék a Microsoft által
biztosított legújabb technológiai újításokat.
– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a 2022-es
évet cégünk egy új iroda
megnyitásával és további

A két fejlesztő és
szolgáltató központ
Magyarország mellett világszinten is
támogatni fogja a
vállalat ügyfeleit a
Microsoft Business
Central vállalatirányítási rendszer legújabb verziójára történő átállásban. A
Cosmo Consult célja, hogy tovább erősítse magyarországi
vezető szerepét, és
a jelenlegi szolgáltatásait megtartva új
piaci szegmenseket
érjen el.

létszámbővüléssel
tudja
megkezdeni. Stratégiailag
fontos lépés számunkra a
vidéki terjeszkedés, ezért
a most szegedi irodánkban
munkáját megkezdő 5 kollégánk mellett további bővülést tervezünk – mondta
Polocz Anett, a Cosmo Consult magyarországi ügyvezetője. – Cégünk életében
ez egy nagyon fontos újabb
mérföldkő, és hiszünk benne, hogy ezzel a lépéssel
Szegedet és a régiót is
támogatni tudjuk a technológiai fejlődésben. Szeretnénk minden régióban
elérni a legjobb munkatársakat és megtalálni a legjobb üzleti lehetőségeket,
ezért fontos számunkra,
hogy Budapest, Sopron és
Debrecen mellett Szegeden
is rendelkezzünk irodával.
Nyitott pozícióinkra várjuk
a felsőoktatási vagy akár
középszintű végzettséggel
rendelkező IT-fejlesztők és
informatikai szakemberek
jelentkezését – tette hozzá
az ügyvezető.
A cég elkötelezett a
szakember-utánpótlás kinevelése iránt, éppen ezért
szegedi fejlesztő központjához kapcsolódóan Microsoft-technológián alapuló
fejlesztői képzést indít a
Green Fox Academyvel közösen. A cég 2022 márciusától online szuperintenzív

programozóképzést
indít
azon szegedi jelentkezők
számára, akik érdeklődnek
a
Microsoft-technológiák
iránt, és szívesen dolgoznának a jövőben vállalati
folyamatokon, adatelemzési projekteken és analitikai
feladatokon a fejlesztés
mellett.
A két fejlesztő és szolgáltató központ Magyaror-

A bővítés keretében
a cég legalább 50
új munkahely létrehozását vállalja Magyarországon speciális szaktudással
rendelkező IT-szakemberek számára.
szág mellett világszinten is
támogatni fogja a vállalat
ügyfeleit a Microsoft Business Central vállalatirányítási rendszer legújabb verziójára történő átállásban.
A Cosmo Consult célja, hogy
tovább erősítse magyarországi vezető szerepét, és
a jelenlegi szolgáltatásait
megtartva új piaci szegmenseket érjen el.
A bővítés keretében a
cég legalább 50 új munkahely létrehozását vállalja
Magyarországon
speciális
szaktudással
rendelkező
IT-szakemberek számára. A
Cosmo Consult hazai leánya
2021-ben több mint kétmilliárd forintos nettó árbevételt
ért el, a cég jelenleg mintegy 150 magasan képzett
IT-szakembert foglalkoztat
budapesti és vidéki irodáiban.

Mihálik Edvin petícióval tiltakozik
Lázár János megállómegszüntető
akciója ellen

A

tram-train ügyi kormánybiztos Lázár János a napokban kétszer is felült a vasútvillamosra,
és úgy döntött, megszüntetne néhány szegedi megállót,
hogy gyorsítsa az eredetileg
tervezettnél jelentősen hos�szabb menetidőt. Mihálik Edvin, Szeged zöld tanácsnoka
és az ellenzék közös képviselőjelöltje újabb tiltakozó akcióval reagált a hírre.
A tram-train menetideje
jelenleg ötven perc körül van,
vagyis közel negyedórával
hosszabb, mint ahogyan azt
eredetileg tervezték, aminek
elsősorban az az oka, hogy a
járművek a két település kö-

zött csak 80 kilométer/órával
közlekednek 100 kilométer/
óra helyett. Mindez azért is
igen kellemetlen, mert épp a
busznál gyorsabb összeköttetés indokolná az évek alatt
sokszorosára, közel 80 milliárdosra drágult projektet. Lázár János az indulás óta többször is azt nyilatkozta, hogy ő
néhány szegedi megálló kiiktatásában látja a megoldást,
és újra ezt javasolta.
Mihálik Edvin, aki az ellenzék közös jelöltjeként indul
az áprilisi választáson, már
tavaly is indított tiltakozó akciókat Lázár javaslata ellen
– akkor a megszüntetéssel
fenyegetett megállókat matri-

cázta föl, hogy felhívja a figyelmet az ügyre. Most, hogy újra
napirenden van a Bem, a Galamb és a Pulz utcai állomások kiiktatása, petíciót indított
a megállóhelyek védelmében.
Szeged zöld tanácsnoka
elmondta, Lázár János ötletével az a legnagyobb probléma,
hogy nem veszi figyelembe a
városon belül kialakult közlekedési szokásokat. A tramtrain nemcsak a két települést
köti össze, de egyben az 1-es
villamost is helyettesíti. Akik
Szegeden belül közlekednek,
azok rendszeresen használják ezeket a megállóhelyeket,
több ezer embert érintene hátrányosan a megszüntetésük.

Karikó Katalin éve újabb
kitüntetésekkel kezdődött
Januárban francia, belga,
svéd, amerikai és japán
díjjal ismerték el Szeged
díszpolgárának kutató- és
fejlesztőmunkáját.

A

z oltásokban használt mRNS-technológia terén végzett úttörő kutatásáért Karikó Katalinnak ítélték oda az idei,
300 ezer euróval járó belga Tudomány a Jövőért Solvay-díjat. Kutatásait leginkább a Pfizer/BioNTech és a

Moderna használta fel a koronavírus elleni mRNS-alapú vakcinák kidolgozására.
Pár nappal korábban a francia akadémia tagjává választották, és neki ítélték a svéd
Camurus Lipidkutatási Alapítvány kitüntetését. Az emberiség békéjének és jólétének ügyét előmozdító tudósok és mérnökök kaphatják
meg a Japan International
Prize elismerést. A 2022-es
Japán Díjat Anyag és gyártás
kategóriában szintén Karikó

Katalinnak ítélték oda. Az elismerést a kutató amerikai
kutatótársával, Drew Weissmannal együtt áprilisban
Tokióban a japán császári
pár jelenlétében veheti át.
Ugyancsak ő kapja az amerikai Nemzeti Tudományos
Akadémia (NAS), az amerikai kormányt tudományos
kérdésekben segítő testület orvostudományi kutatásokért járó, kétévente átadott elismerését, a Kovalenko-medált.
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Elhozzák a világ
kulturális csodáit
a Móra-múzeumba
Nyolcvanötezren látogatták
tavaly a Móra Ferenc Múzeum teljesen megújult, látogatóbarát tárlatait. Ez azért
számít rekordnak, mert a
járvány miatt az intézmény
csak a nyár közepén, a Múzeumok Éjszakáján nyitott
ki, így hat hónap alatt érte
el a kimagasló látogatottságot.
– Az ókori Egyiptomot, a
Pompejit bemutató, vagy a
dínókiállítás után tavaly besorolt a leglátogatottabb tárlatok közé az Erzsébet királyné életének izgalmas mozzanatait is felvillantó kiállítás.
A Magyar Nemzeti Múzeummal közös tárlat lett a Móra
történetének ötödik legnézettebb időszaki kiállítása –
mondta Fogas Ottó, a múzeum igazgatója. Hasonlóan nagy érdeklődésre tartott
számot tavaly a 20. század
magyar divattörténetének
egyik legizgalmasabb alakjának, a vörös divatdiktátornak és a keleti blokk Coco
Chaneljének nevezett divattervezőjének, Rotschild Klárának a Fekete házban bemutatott kiállítása.
Jól vizsgázott a múzeum
legújabb attrakciója, a tetőn
kialakított kilátó is, amit több
mint húszezren látogattak
tavaly. A kilátót a Móra-múzeum, a vár és a várkert másfél
milliárd forint értékű felújításakor építették ki. A Zöld
város program keretében ekkor újult meg a Stefánia és a
Roosevelt tér is.
A látogatók többsége tavaly elsősorban Szegedről és
a megye kisebb-nagyobb településeiről kereste fel a múzeumot. A két éve teljesen
megújult Móra-emlékkiállítást vagy a természettudo-

mányi tárlatot a környékbeliek közül már egyre többen
látták, most arra készülnek,
hogy a néprajzi gyűjteményt
is új köntösbe öltöztessék.
Fontos célnak tekintik
továbbra is, hogy kétévente
nemzetközi szintű kiállítást
hozzanak Szegedre. Igyekeznek a jövőben is elhozni Szegedre és bemutatni a világ
nagy csodáit, mert az utazás
idő- és pénzigényes, ezért
nem mindenki engedheti
meg magának, hogy Párizs,
London vagy Róma nagy múzeumaiban ismerkedjen a
műkincsekkel.
– A mai modern múzeumok titka, hogy a régi értékeket a mai kor igényei szerint
szórakoztatva, tanító jelleggel mutassák be. A jó múzeum egy igazi kultúrwellness.
Jó példa erre a névadó,
Móra Ferenc megfiatalodott
kiállítása. Korábban egy kisebb teremben mutatták be
az író dolgozószobáját. A statikus tárlatot azonban egyre
kevesebben látogatták. A
Móra-rengeteg című, megújult kiállítás központi témája a zöld, a természetvédő
Móra lett, ahol a látogatók
egy természetközeli kiállítótérben barangolhatják be
az író és múzeumigazgató
életét és ikonikus műveit.
Továbbra is kiemelt célkitűzésem, hogy sok látogatót
vonzó, nagyszabású nemzetközi kiállítást rendezzünk
Szegeden
– fogalmazott
Fogas Ottó, aki most kezdi
harmadik ötéves ciklusát a
múzeum élén. – Ez azért is
fontos, mert komoly bevételt
kell produkálnunk, hiszen
az állami normatíva tíz éve
ugyanannyi, ami csak a műtárgyak őrzésére, kezelésére
nyújt fedezetet.

A múlt év végén lezárult Sisi-kiállítás önmagában több
mint 43 ezer érdeklődőt vonzott. Fotó: Iványi Aurél
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Botka László: Szegeden hiszünk
a kultúra közösségformáló erejében

Kölcsey-érmesek: Tóth Andrea bábkészítő, Földházi Magdolna titkársági munkatárs, Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezető, Roboz István nyugalmazott köztisztviselő, Stefanik Sándor főügyelő, Kerek Tímea táncpedagógus, Lázár Bence András író, költő, Bánvölgyi László szobrászművész és Gyimóthi Zoltán karmester.
A magyar kultúra napján
tartott beszédében Botka
László úgy fogalmazott:
„Fontosnak tartjuk, hogy a
kultúra mindenki számára
elérhető legyen. Hiszen a
közös tudásunk és tapasztalatunk, a közös kulturális
élményeink teszik Szegedet azzá a várossá, ami.” A
polgármester ezután átadta a Szeged Kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket.
– A mai napon városunk
színes és gazdag kulturális
életét ünnepeljük, a szegedi kulturális élet kiválóságait díjazzuk. És szerencsére
nekünk itt Szegeden bőven
van okunk az ünneplésre.
Hiszen Szeged a szabad magyar kultúra egyik fellegvára,
olyan kiváló művészekkel és
alkotókkal, olyan nemzetközi hírű kulturális műhelyekkel és fesztiválokkal, akiknek és amelyeknek hatása
messze túlnyúlik a városunk
határain. És mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a szegedi alkotók
a jövőben is eljuthassanak
közönségükhöz – mondta a
magyar kultúra napján tartott ünnepi beszédében Botka László polgármester.
– Ezekben a hetekben
készítjük Szeged város idei
költségvetését, és el tudom
önöknek mondani, hogy a
kormányzati elvonások és
a járvány okozta károk ellenére az idén több mint 5
milliárd forintot fordítunk
kulturális
intézményeink

működésére, több tucat alkotóműhely és kulturális
rendezvény támogatására.
Ebből az 5 milliárd forintból
2 milliárd az állami támogatás, 3 milliárd pedig az
önkormányzat saját forrása.
Mert meggyőződésem, hogy
városunk közösségére, mindennapjaira a legnagyobb
hatással önök, a szegedi kulturális élet szereplői vannak.
Mi Szegeden hiszünk a
kultúra
közösségformáló
erejében. Fontosnak tartjuk, hogy a kultúra mindenki számára elérhető legyen.
Hiszen a közös tudásunk
és tapasztalatunk, a közös
kulturális élményeink teszik
Szegedet azzá a várossá,
ami. Ez a legerősebb, legtermészetesebb
kötelék
közöttünk. Olyan erő, amely
folyamatosan formál, alakít
minket. És amely segít városunk legfontosabb értékeit
megőrizni. Amely erősíti az
együttműködést, az összefogást és a szolidaritást. Ezért
is van nagy jelentősége a közös olvasmányoknak és koncerteknek, az együtt átélt
színházi és táncelőadásoknak, az érdekes és elgondolkodtató kiállításoknak.
– Hálásak vagyunk azoknak, akik nagy múltra visszatekintő városunk kulturális
életét alakítják, történetét
megörökítik.
Köszönettel
tartozunk azoknak, akik
gyermekeinket a zene szeretetére, az éneklés és a mozgás, a tánc örömére tanítják.
És azoknak is, akik újabb

és újabb nagyszerű koncertekkel örvendeztetik meg
a szegedi közönséget. Köszönöm az irodalmi életünk
jeles képviselőinek, hogy írásaikkal, verseikkel és regényeikkel reményt és vigaszt
nyújtottak nekünk a járvány
legsötétebb
időszakában
is. És köszönöm a sokszínű
színházi világunk nagyszerű
alkotóinak is, hogy előadá-

Milyen nagy veszteség az,
ha a korlátozások miatt nem
mehetünk be a Belvárosi
Moziba, nem ülhetünk be
a Nemzeti Színházba. Ha
elmaradnak az író-olvasó
találkozók, a tánccsoportok
próbái és foglalkozásai. Bízom benne, hogy a jövőben
már biztonságosan tudunk
együtt lenni, és együtt ünnepelhetjük Szeged büszke,

A polgármester és Apró Ferenc Szeged Kultúrájáért díjas
helytörténész. Fotók: Iványi Aurél
saikkal rendre megnevettetnek, máskor elgondolkodtatnak és meghatnak minket
– tette hozzá polgármester.
– Szeged szerencsés
város, mert rendes körülmények között minden évszakra, minden hónapra jut
egy-egy kulturális fesztivál,
ahol önfeledten kikapcsolódhatnak, új élményeket
gyűjthetnek, együtt lehetnek a szegediek. A járvány
mindannyiunkat ráébresztett arra, hogy milyen értékesek és fontosak a közös kulturális élmények.

szabad, európai és magyar
kultúráját. Mert talán most
még nagyobb szükség van
az önök munkájára, mint
korábban. Hiszen olyan kihívásokkal, nehézségekkel
kell az egész emberiségnek,
és így Szegednek is megküzdenie, amelyek lelki hatásaira a legjobb, leghatásosabb
gyógyírt önök tudják nekünk
adni alkotásaikkal, művészetükkel. Egész városunk
nevében szeretnék mindezért köszönetet mondani
önöknek – zárta gondolatait
Botka László.
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Az én városom – Szegeddel szelfizett
Vásárhelyi Lajos nyugdíjas fotós
„A jó fotó nem a géptől, hanem a fotós szemétől függ”
– mondja Vásárhelyi Lajos. A
76 éves szegedi férfi egy Pajtás fényképezőgéppel kezdett el fotózni, később komolyabb apparáttal, Zenit és
Pentax géppel is fotografált,
de ma már leginkább a telefonjával készít felvételeket.
Állítja, egy jó telefon tud an�nyit, mint egy fényképezőgép.
Vásárhelyi tagja a Senior
Center nyugdíjas fotóklubjának, a Nap-Fény Fotókörnek.
Szakmáját tekintve kertész.
Hosszú évtizedeket húzott
le parkgondozóként a városi
kertészetben, de kazánfűtőként is dolgozott a gyufagyárban. A fényképezés
gyermekkora óta a szenvedélye. Fotózott esküvőket,
készített gyermekportrékat,
de sztereofotózással is foglalkozott.

Hogy mit szeret fényképezni Szegeden? „Szívesen
fotózom a régi teherpályaudvart, amely pusztulásában is
szép” – mondja, de kedveli az

ártéri erdő kevésbé járt részeit, a régi vasúti kertészetet és
az egykori evezős sporttelep
újszegedi területét is, ahol
Tápai Antal Evezős szobra

állt a nyolcvanas években.
Susan Sontag amerikai íróval
vallja, hogy a fénykép emlékprotézis. Vásárhelyi Lajos Az
én városom című fotókiállí-

tása február 3-áig látható a
Somogyi-könyvtár dorozsmai
fiókkönyvtárában. A nyugdíjas
fotós harmincnégy képet állított ki a Szeged tükörváros és

a szelfiztem Szegeddel tematikában. Ebből láthatnak most
összeállításunkban néhány
fotót, amelyeknek nem adott
címet a szerző.

Interjú
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Szabó Zsuzsa: Több millió forintot
vett ki a kormány a tanárok zsebéből
Január 31-ére figyelmeztető, március 16-ára egész napos sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Szakszervezete
Az összeomlás szélén imbolyog a
közoktatás. Miért kilátástalan a
tanárok helyzete? Miként készülnek a pedagógusok a sztrájkra?
Interjú Szabó Zsuzsával, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
elnökével.
– Egyre riasztóbb adatok látnak
napvilágot a tanárhiányról. A gondot alapvetően az jelenti, hogy
kevés a pályakezdő, és közben
tömegesen érik el a pedagógusok
a nyugdíjkorhatárt. Mi a helyzet
most?
– Természetesen tudok számokat mondani, mégis fontos hangsúlyozni: egy romló tendenciáról
van szó. Azért tudjuk pontosan,
hogy óriási a baj, és az összeomlás szélén imbolyog a közoktatás,
mert a Központi Statisztikai Hivatal adataiból látjuk: sokkal többen
mennek nyugdíjba, mint ahányan
az Oktatási Hivatal kimutatása
szerint pályakezdőként belépnek
a szakmába. Az elkövetkező
években csaknem 22 ezer
tanár megy nyugdíjba.
Éves bontásban így néz
ki: idén 4800-an, jövőre
6 ezren, 2024-ben pedig 6500-an mennek
nyugdíjba. Ezzel
szemben a pályakezdő tanárok a kétéves
minősítő vizsgát követően csak 2 ezren lépnek
be az oktatásba. Az olló egyre nyílik
a kilépők és a tanári pályára belépők között.
– Mindez olyan körülmények
között jelentkezik, amikor már
most 11-12 ezer tanár hiányzik a
közoktatásából.
– Valóban, már ekkora a tanárhiány ebben a tanévben. Ha
minden változatlan marad, jövőre
többen mennek nyugdíjba, míg a
belépők száma aligha fog emelkedni. A helyzetet súlyosbítja, hogy
a nők negyven év munkavállalás
után elmehetnek nyugdíjba, és
ezzel a lehetőséggel a pedagógusok is élnek. Fontos megjegyezni:
a tanárok átlagéletkora 55 év. Ez
a korösszetétel önmagáért beszél.
– Lehet úgy fogalmazni, hogy
beérett a kormány taktikája. Bolond az, aki nettó 145 ezer forintért elmegy tanárnak. Ezt akarta
a kormány?
– Úgy tűnik, hogy ezt. A pedagógusoknak a bértábla szerinti alapilletménye 182 ezer 700 forint. Ezt
muszáj kiegészítenie az államnak,

mert a mindenfajta képzettség
nélküliek részére is felemelték a
minimálbért bruttó 200 ezer forintra. A garantált bérminimum
pedig bruttó 260 ezer forint, amit
középfokú végzettséghez kötnek.
A tanároknak ezzel szemben felsőfokú végzettségük van, miközben
az alapilletményük 182 ezer 700
forint. A világon nincs olyan, hogy a
diplomások bérét kell kiegészíteni,
hogy az összeg elérje azt a szintet,
amit képzettség és végzettség nélkül meg lehet keresni a munkaerőpiacon. A kormány közben tavaly
és idén 10-10 százalék ágazati
szakmai bérpótlékot adott, amit mi
nem tekintünk béremelésnek.
– Miért?
– Egyszerűen az életpályamodell miatt. 2014-ben meghatározták a pedagógusbérek kiszámítási módját, ami
a mindenkori minimálbért
tekintette a számítás
alapjának. Akkor 101
ezer 500 forint volt a
minimálbér. A következő évben

elszakította a kormány a bérmegállapítást ettől a számítási módtól.
Innentől kezdve teljes mértékben
inflálódott a pedagógusok fizetése,
miközben a minimálbér azóta is folyamatosan nőtt. Innen ered minden baj. Könnyű kiszámolni, hogy
időközben mennyi pénztől estek el
a tanárok, egyszerűen azért, mert
a kormány a saját ígéretét sem
tartotta be, ugyanis nem a mindenkori minimálbért veszi alapul. Idén
januártól már 200 ezer forint a minimálbér, amit persze nem tartunk
soknak. A PSZ honlapján közzétettük a bérnyomásmérőnket, amiből
megállapítható: mind ez ideig 17
hónapot dolgoztak ingyen a kollégák. Több millió forintot vett ki a
kormány a pedagógusok zsebéből.
– 2014 óta?
– Igen. De mondok mást: amíg
a versenyszférában egy pályakezdő bére bruttó 370 ezer forint,
addig egy pályakezdő tanáré 260
ezer forint. Még drámaibb a különbség, ha azt nézzük, hogy a
piacon bruttó 750-800 ezer forint
a diplomások átlagbére, szemben

Szabó Zsuzsa, a
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
elnöke: Szűk a mozgásterünk, de a helyzet tarthatatlanná
vált. Fotó: Iványi Aurél

a tanárok bruttó 350-380 ezer
forintos bérével, ami nettó 246
ezer forint. Hogy lehet ezt az ös�szeget értékelni? Miközben egy tíz
éve a pályán lévő tanárnak éppen
úgy bruttó 260 ezer forint a bére,
mint a pályára belépő gyakornoké.

Egy tíz éve tanító pedagógusnak éppen úgy bruttó
260 ezer forint a bére,
mint egy pályára belépő
tanárnak.
Ráadásul az előbbinek a gyakornokot még mentorálnia kell, ami
belső feszültséget is teremt. Csak
a szemléletesség kedvéért mondom: a bértáblánkat úgy kell elképzelni, hogy az százhetven cellából
áll, de ebből csupán tizenegyben
áll magasabb összeg, mint bruttó
260 ezer forint. Hol van itt a motiváció? Hol van a tanulás becsülete? Hol van az a törekvés, hogy a
pedagógus egyfajta minta a gyerek
számára? Ilyen fizetésből nem tudnak szakkönyveket venni, színházi

belépőt vásárolni, pihenni, feltöltődni a tanárok. Emiatt rengeteg
kiégett ember található a tanárok
között. Hogyan lehet ilyen körülmények között emelt fővel odaállni a
gyerekek elé, és azt mondani: én,
a tanár vagyok a minta. Nem tudok
másként fogalmazni: ez tragédia.
– Készülnek a sztrájkra?
– Nagyon szűk a mozgásterünk
a törvények miatt. Évek óta kongatjuk a vészharangot, tárgyaltunk
a kormánnyal, de már 2020 tavaszán közös sztrájkbizottságot alakítottunk a PDSZ-szel. Jött a Covid,
és felfüggesztettük a sztrájkbizottsági munkát, mert úgy ítéltük meg,
hogy ennél fontosabb az élet- és
egészségvédelem. A helyzet azonban tarthatatlanná vált. Sztrájkolni
akkor lehet, ha megállapodunk a
még elégséges szolgáltatásokról.
Ebben vitában állunk a kormán�nyal, amely azt mondja: a lakosságot alapvetően érintő tevékenységek közé tartozik az oktatás.
Szerintünk meg nem.
– Ez azt jelenti, hogy olyan
sztrájkot tudnak szervezni, amit

nem nagyon lehet sztrájknak nevezni?
– A legfontosabb vitánk a kormánnyal a gyermekfelügyeletre
vonatkozik. A köznevelési törvényben nincs felsorolva az a feladat,
hogy gyermekfelügyelet. Ezért azt
gondoljuk, hogy kizárólag a bentlakásos intézményekben és a
kollégiumokban kell felügyeletet
biztosítani. Sehol máshol. A még
elégséges szolgáltatásba a PSZ
szerint beletartozik a gyerekek
étkeztetésének biztosítása. Ezzel
szemben a kormány úgy gondolja,
hogy szükség van a gyermekfelügyeletre, és arra, hogy az órák
75 százalékát meg kell tartani. Ez képtelenség. Már csak
azért is, mert a tanár nem
kap bért a sztrájknapokra, még a tb-támogatása
is megszűnik. Vagyis
sztrájkol és közben
dolgozik, de nem kap
bért? A kormány nem
hajlandó
engedni,
vagyis folyik a birkózás közöttünk. Bírósághoz fordultunk.
2021 októbere óta
eredménytelenek a
kormánnyal folytatott tárgyalásaink.
Sztrájkot hirdettünk
március 16-ára. Addig is lehetőségünk lesz
arra, hogy figyelmeztető
sztrájkot tartsunk. Ez utóbbit január 31-ére tűztük ki, reggel 8-tól
10-ig. Kérjük a szülőket, azzal támogassák a megmozdulást, hogy
ezen a napon a csengetési rend
szerint csak a harmadik órára vigyék a gyerekeket iskolába. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. A pedagógus-béremelés
nem önmagában arról szól, hogy
legyen magasabb az oktatásban
dolgozók fizetése. Követeléseink
társadalmi célokat szolgálnak, a
gyerekek jövője érdekében fogalmaztuk meg azokat. Nemzetgazdaságilag is felbecsülhetetlen az
a munka, amit a tanárok végeznek. Minden kormánypropaganda
ellenére nem ömlik a pénz a közoktatásba, hanem egyre csökken
a finanszírozása. A köznevelésért
felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán kijelentette: semmi baj nincs
a közoktatásban. Akkor csak azt
kérdezném: miért hiányzik mégis 11-12 ezer tanár a közoktatásból?
Bod Péter
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Civilek napja
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Segítsük a civil szervezeteket,
hogy segíthessenek nekünk

Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Váradi Gábor tanár, képregényalkotó Neil Gaiman és Terry Pratchett Elveszett próféciák című kötetét ajánlja.

H

Ételosztás tavaly decemberben az Anna-kútnál. A Boldogságfalva Alapítvány 2010 óta segíti a rászorulókat Szegeden.
Fotó: Iványi Aurél
Február elseje 1997 óta a civilek napja – azoké, akik egyesületekben, alapítványokban dolgoznak, sokszor nehéz
körülmények között, nemritkán anyagi bizonytalanságban. És azoké a százezreké, akik önkéntesként dolgoznak
egy ügyért. Értünk.

K

öszöntsük azokat a civileket, akik segítik a döcögő
egészségügyet, gondozzák a betegeket,
akik színt hoznak a kultúrába, támogatják a rászorulókat, a vallási, etnikai és minden más kisebbséget,
igyekeznek védeni a jogállamot
vagy a környezetünket. A civilek
a demokratikus társadalom
alappillérei, akik átvállalnak
olyan feladatokat, amiket
az állam nem tud vagy nem
akar felvállalni, megoldani.
Sok esetben tükröt tartanak
a hatalomnak. Van olyan kormány, amelyik tanul ebből,
és van olyan, amelyik igyekszik törvényekkel vagy anyagi
megszorításokkal gúzsba kötni,
megrendszabályozni a civileket.
Magyarországon 1987 óta lehetnek hivatalosan nonprofit szervezetek.
A legtöbbet 2009-ben regisztrálták, akkor
66 ezer 145 civil szervezet működött Magyarországon. Az
elmúlt tizenkét évben 10 százalékkal csökkent a számuk.
Talán a civilek társadalmi beágyazottságának hiánya, talán
a sorosozós kormánypropaganda miatt a társadalom nem
ismeri el kellőképpen a civileket. Decemberben jelent meg
egy közvélemény-kutatás elemzése. E szerint a megkérdezettek 55 százaléka egyetlen civil szervezetet sem tudott
megnevezni. Arra a kérdésre, mi a civilek szerepe, a legtöbben azt válaszolták, hogy segítsék a rászorulókat és biztosítsanak lehetőséget azoknak, akik szeretnének tenni a közjó
érdekében. A megkérdezettek harmada szerint a civileknek
nem a feladata az állami szervek kontrollja. Ez a vélemény
az utóbbi két évben erősödött fel. A kormány nem nagyon
szereti a civil szervezeteket. Volt már Soros-bérencezés,
akadályoztatás jogszabályok által – amit később vissza kellett vonni –, meghurcoltatás (az Ökotárs Alapítvány vegzálása minden eredmény nélkül), vagy a négymilliárd forintról
való lemondás, amit a Norvég Alap biztosított korábban a
civileknek.

A felmérésből kiderült: a megkérdezettek mindössze
11 százaléka adott pénzbeli támogatást, 5 százaléka pedig
nem pénzbeli támogatást valamely civil szervezetnek. Ez
jelentős csökkenés az utóbbi években. 2021-ben a személyi jövedelemadó 1 százalékát is csak az adózók kevesebb
mint fele ajánlotta fel a civileknek, pedig csak Szegeden
697 szervezetnek lehet(ne) adni. 2020-ban 600 ezerrel
kevesebben ajánlották fel az adójuk 1 százalékát a civileknek, mint öt évvel korábban.
„Nem ismerek olyan civil szervezetet,
amelynek szívesen adnék” (39
százalék); „nem tudom, hogyan
kell rendelkezni” (37 százalék); „nekem mindegy, hogy
a költségvetésbe vagy valamelyik civil szervezethez
folyik be a pénzem” (24 százalék).
Szegeden jelenleg ös�szesen 1250 regisztrált civil
szervezetet tartanak nyilván
a Központi Statisztikai Hivatal szerint, amelyek legnagyobb része a hátrányos helyzetű embertársainkat támogatja, de
magas a kisebbséghez tartozók segítése, illetve a kiemelkedő képességűek
támogatása is, ami elsősorban a sportszervezetekre jellemző.
A szegedi nonprofit szervezetek bevételének nagy része
az 1 százalékos felajánlásokból, az egyesületi tagdíjból és
az önkormányzat támogatásából származik. A szegedi civilek kevésbé jutnak állami forráshoz vagy szponzori támogatáshoz.
Néhány hete megfogalmaztak a civil szervezetek egy
ajánlást az áprilisban felálló új kormánynak, amelynek a
legfontosabb üzenete: „A kormány és az állam szervei mindenkor autonóm partnerként kezelik a civil szektort, aminek
tiszteletben tartják a függetlenségét.” Az ajánlásban az is
szerepel, hogy szükséges a civil kontroll az állami szervek
felett, ha demokratikus társadalomban szeretnénk élni.
Segítsük a civil szervezeteket, hogy segíthessenek nekünk.
Az állam pedig hagyja békén a civileket, hogy végezhessék a feladataikat.
J. Y. N.

ogy kedvenc könyv? Nem fair azt kérni, hogy csak
egyet válasszak. De mégis muszáj volt, és hosszas –
körülbelül három másodperc – töprengés után Neil
Gaiman és Terry Pratchett közös műve, az Elveszett próféciák mellett döntöttem. (Az ezüstérmes Jókai Mór: A jövő század regénye.)
Az olvasás nálam olyasmi, amit akárhogy is próbált a
sok év oktatás kinevelni belőlem a kötelező és egyéb büntető olvasmányokkal, csak nem sikerült, míg mondjuk a
számolástól vagy a sporttól hatékonyan vették el a kedvem
egy életre. Sokat és szívesen olvasok, az is előfordul, hogy
egyszerre több mindent. Mást olvasok utazáskor, mást elalvás előtt és mást a Magány Erődjében. Olyan is van, hogy
mindhármat más nyelven, és még az is előfordul, hogy ebből csak egy a képregény. De egy-egy kötet újra és újra előkerül, és mindig egy kicsit más, fölfedezek benne valamit,
amire már nem is emlékeztem korábbról.
Az Elveszett próféciák is újra meg újra előkerül, és mindig más, van benne valami, ami korábban mintha még nem
is lett volna ott. És mindig azzal kezdem és fejezem be,
hogy ez a legjobb könyv a világon. Bár ezt inkább a Bibliára
illik mondani, de ez egy kicsit olyan, mintha a Bibliát nem
egy Isten diktálta volna, hanem legalább kettő, akik humorban és emberségben próbálják egymást túllicitálni.
A kötetet, bár hallomásból már ismertem, szinte lehetetlen volt beszerezni. Nagy nehezen sikerült egy példányra ráakadn o m
Szegeden,
az
eredeti
ára
többszöröséért.
Ez
nem
mostanában volt.
Akkoriban
lettek
a
könyvárak négyjegyűek.
Már meg
se
lep,
hogy
rá
pár napra,
egy raktárkisöprésből mindjárt elém
bukkant
három példány is, egyenként 147 forintos áron. Nem tudták, mit adnak el ennyiért. Valamit, ami nem görbe tükröt
tart a vallásos irodalom elé, hanem egy nagyon is egyeneset, ami megmutatja, hogy valójában mi is a görbe. És teszi
ezt úgy, hogy közben egy szemernyi gúnyt sem érzünk a
poénok mögött.
Egy angyalról és egy démonról szól, akik tudják, hogy
ellenségek, de érzik, hogy a legjobb barátok. Meg boszorkányokról és boszorkányvadászokról, akik nem olyanok,
mint várnánk, hanem sokkal jobbak. Az Apokalipszis négy
lovasáról, és persze a másik négyről, akik valamiért nem
szerepeltek a Szentírásban. És az Antikrisztusról, aki egy
fatális véletlen folytán egy angol kisvárosban cseperedik
fel már-már bántóan normális gyerekké. Igazi sírva nevetős
világvége. Imádom.
Neil Gaiman és Terry Pratchett Elveszett próféciák című
kötete a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Olvasóink írták
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Az ima végén a lányra néznek,
aki előre tekint és mosolyog

Postabontás

Akkor miért nem írt levelet?

A

z Alkotmánybíróság elnöke, Sulyok
Tamás szerint alkotmányos puccs van
kilátásban. Meg is írta nyílt levélben,
hogy „az utóbbi hónapokban egyre erősödő
politikai jellegű elképzelésekre, amelyek egy
kormányváltás esetén az Alaptörvény tollvonással történő eltörlését és az AB testületének feloszlatását helyezik kilátásba”. Mert ő
úgy érzékeli a helyzetet, hogy „az egyes pártok által megfogalmazott nézetek a jogállamiság és a demokrácia elleni közvetlen és
súlyos támadások, amelyek egy demokratikus jogállamban teljességgel elfogadhatatlanok”.
Szerintem ez nem így van. Ennek bizonyításához nézzük meg az Alaptörvény születésének módját, amelynek szerkesztéséből
kimaradt az ellenzék, mint ahogy a közvélemény is. A jelenleg érvényes Alaptörvény,

SZ

eged legősibb
templomába
időnként betér
egy egyszerű ruhás, hosszú,
fekete hajú lány. A legutolsó
padba ül le. Szép kreol bőrével kitűnik a mellette ülő
idős, fejkendős, ráncos arcú
nénikék közül. Nem tekint se
jobbra, se balra, csak lefelé.
Az összekulcsolt kezeit nézi.
Amikor elérkezünk a misében a hívek közös imájához, a lány is feláll. Hangja
keményen kicseng a körülötte állók halk mormolásából.
A Miatyánk ima szövegében,
elérve az „és ne vígy minket
kísértésbe!” sorhoz, a lány
így imádkozik: „és ne engedj
minket kísértésbe!”

Annyira
határozottan
mondja, hogy érezhető,
tudja a két szó jelentésbeli különbségét. Mert miért
is vinne minket rosszba,
aki csak jót akar nekünk?
Mert ha „visz”, ez azt is jelenti, hogy ő is velünk jön. A
„rossz” sok helyen kisebb,
nagyobb formában körülvesz minket, ott van a közelben. Rajtunk múlik, hogy belemegyünk-e a „kísértésbe”
vagy a következményeket is
okosan, előre látva, elkerüljük.
Az a fohász, hogy „ne
engedj minket kísértésbe!”,
még a hibás cselekedet
előtti állapotban kér erősítést, akadályt. Bár szabad

Nomen est omen

akaratunk van, jó, ha valaki figyel ránk és valamilyen
módon meg akarja gátolni
azt, hogy másoknak rosszat
tegyünk, segítséget ad azzal, hogy nem „enged kísértésbe”.
Amint az imának vége,
többen a lányra néznek. Talán mások is meghallották a
szokásos szöveg átírását.
A lány előre tekint és mosolyog.
Tudja, hogy egy szó
megváltoztatásával gondolkodásra késztetett néhány
hívőt, akik mechanikusan
mondják a hagyományos
szöveget.
Dr. Berecz Árpádné

Ott áll velünk szemben a valóság: a koronavírusban elhunyt
negyvenezer halottunk.
miután jogellenesen (a társadalom kizárásával) készült el, nem is lehetne hatályban.
Sulyok Tamás mégis az Alaptörvény által
teremtett alkotmányos rend megdöntésére
irányuló koncepció kidolgozásától fél, amit
a jogfolytonosság elleni támadásként értékel. Megjegyzem: én csak egy közgazdász
vagyok, de az évtizedek során ragadt rám
annyi a jogtudományból, mint bárki másra,
aki nyitott szemmel jár-kel a világban. És
nemcsak néz, hanem lát is.
Ha az áprilisi parlamenti választásokon
győz az ellenzék, akkor – szakértők szerint
– a helyzet megváltoztatásához elég lesz az
egyszerű többség. Persze, anélkül, hogy ártanának a demokráciának.

Ott áll velünk szemben a valóság: a koronavírusban elhunyt negyvenezer halottunk,
a megélhetésünk összes buktatója. Hogy
a szolidaritást másként értelmezik ott fent,
mint itt lent. Hogy a haza, a hit, az erkölcs
és az Isten mást jelent a hatalomnak, mint
az ellenzéknek. Hogy az a haza, melyről a
miniszterelnök beszél, nem a mi hazánk,
abból bennünket kirekesztenének. Abban
a hazában, amiről beszél, csak másodrendű polgárok lehetünk, vagy talán még azok
sem.
Vajon az AB elnöke miért nem írt levelet,
amikor a Fidesz uralta Országgyűlés folyamatosan módosította az Alaptörvényt? Nem
írt levelet akkor sem, amikor a végrehajtó
hatalom maga alá gyűrte az ügyészséget, és
nem írt akkor sem, amikor ugyanezen hatalom NER-kompatibilis elnököt választott a
Kúria élére. Akkor sem szólalt meg, amikor
a rezsim bekebelezte az ország médiahatóságát.
Mert elhitte azt, amit a miniszterelnök
mondott, hogy „olyan országban élünk, ahol
béke, nyugalom és törődés van, odafigyelés az emberekre, szabadság és egyenlőség”.
A jogfolytonosság megtartását és biztosítását bízzuk az új Országgyűlésre. A régi
rendhez képest az új csak jobb lehet, amit
reményeim szerint igazol majd az idő múlása is.
Kutnyik Pál

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

Egy kép, két mondat

O

ktalan ember lennék, ha most azzal dicsekednék,
hogy mennyire szeretek olvasni, mert ez születési hibám. De az sem érdem, hogy viszonylag sok könyvem
van, mert ez meg a hosszú évtizedek óta tartó műgyűjtögető
életmódomnak köszönhető. Nomen est omen (A név kötelez). És nem tartom szégyenemnek, hogy a könyveim túlnyomó részét antikváriumokban és a Somogyi-könyvtár könyvvásárlási akcióiban vettem. Nálam a könyvek nem kultúrdíszként funkcionálnak a polcon.
Nem véletlenül mondták a régi rómaiak: Habent sua fata
libelli (A könyveknek megvan a maguk sorsa). Csakúgy, mint
a tulajdonosaiknak. Minden könyvemről tudom, hogyan került hozzám. Könyveim további sorsát természetesen nem
ismerem, nyilván nem viszem őket magammal a sírba. Egy
rokonom szerint az lesz nekem a legrosszabb a pokolban,
hogy ott örökké zárva tart a könyvtár.
Külön csemege a könyvekbe írt ajánlósorokon elmélázni. Hogy van például X. Y., aki karácsonyi ajándékként kapta
anno Krúdy Gyula A vörös postakocsi című művét? Van egy
Verne Gyula-könyvem, amelyben ez olvasható: „Szeretettel
Jánoskának Bp. 1960. április 1-jén Rácz Mihály.” Na, ez
nekem szólt. De gondolt-e arra akkor bárki is, hogy röpke
tizenkét év múlva pont azon a szent napon állok majd az
anyakönyvvezető előtt?
Méhes János
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Fanyűvő fagy. Még nem ette meg a kutya a telet. Fotó: Méhes János
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Sport
Sportmix

OLIMPIKON LÁTOGATÓBAN.
Szegedre látogatott Krausz
Gergely, az első magyar férfi
tollaslabdázó olimpikon. A már
visszavonult, 23-szoros bajnok
játékos a Magyar Tollaslabda Szövetség szervezésében
előbb nyilvános edzésen vett
részt, ahol edzőtársa Könczöl
Ádám, az EL-CO Tech Tisza Tollas SE tehetsége, a magyar
ranglista vezetője volt, aki készül a 2024-es, illetve 2028-as
olimpiai kvalifikációra. Krausz
később is ütőt ragadott: először
a szegedi utánpótlással edzett,
majd beszállt a bajnoki címvédő felnőttcsapat tréningjébe is.
KÉT ÉRKEZŐ, KÉT TÁVOZÓ.
Január 15-én elkezdődött az
átigazolási időszak labdarúgásban: az NB II.-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémiához két új játékos érkezett, ketten pedig távoztak. Az első téli
igazolás az utánpótlás-válogatott balhátvéd, Debreceni Ákos
volt, aki az első osztályú Paks
együttesétől jött. Rajta kívül
ugyancsak az érkezők listáján
szerepel a húszesztendős, szabadkai születésű hálóőr, Marko Rodics, aki a Szpartak Szabadka és az Újpest utánpótlásában nevelkedett. Távozott
Mohl Dávid és Ásványi Balázs.
Mohl két év alatt 61 bajnokin
egy gólt szerzett, Ásványi pedig
egy alkalommal őrizte a szegedi kaput az elmúlt másfél szezon során.
CSAK EGY PÁRHARC. A magyar férfi kézilabda-válogatottra csak egy párharc vár a jövő
évi világbajnokság selejtezőjében. Az európai szövetség honlapja szerint Svájchoz, illetve
az előselejtezőből érkezett Görögországhoz, Törökországhoz,
Finnországhoz, Észtországhoz,
Romániához, Izraelhez, Feröer
szigetekhez és Olaszországhoz
csatlakozik a jelenleg is zajló
Eb 16–24. helyezettje. Ezeket a
csapatokat kilenc párba sorsolják, majd márciusban oda-vis�szavágós rendszerben mérkőznek egymással. A vb-címvédő
Dániának, a rendező Svédországnak és Lengyelországnak,
illetve az Eb legjobb három válogatottjának nem kell selejtezőt játszania. A kontinenstorna további középdöntősei
és a 13–15. helyezett Csehország, Szerbia és Magyarország csatlakozik az első forduló továbbjutóihoz. Ezzel újabb
kilenc pár alakul ki, amelynek
tagjai április közepén mérkőznek meg egymással, majd
a győztesek kijutnak a jövő januári vb-re.

2022. január 29., szombat

Kónya és Nógrádi is ott lesz az olimpián
Jászapáti Petra mellé még két szegedi került be a pekingi csapatba
Az éremszerzési esélyek miatt védettséget élvező Liu
Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry és
a szegedi Jászapáti Petra
mellett Varnyú Alex, valamint a szintén szegedi Nógrádi Bence és Kónya Zsófia
került a februári, pekingi téli
olimpián szereplő magyar
rövidpályás gyorskorcsolya
csapatba.

K

ósa Lajos, a Magyar
Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke,
illetve Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere
a múlt héten hirdette ki az
utazók névsorát. Az elnök elmondta, hogy 10-15 olimpiai pont megszerzését remélik, ugyanakkor a sportág jellegéből fakadóan nagy a bizonytalanság, a koronavírus
miatt pedig most ez fokozottan érvényes.
– A rövidpályás gyorskorcsolya az egyetlen éremesélyes sportágunk a téli olimpián. Ez a 10-15 pont akár 20
is lehet. Ami realitás: nagyon
jó csapatunk van. A legjobbak
közé tartozunk, minden szám-

Kónya Zsófia egyéniben és a vegyes váltóban is lehetőséget kap. Fotó: MTI
ban éremeséllyel – fogalmazott Kósa.
Bánhidi kiemelte: miután
a nemzetközi szövetség ranglistája alapján a magyaroktól
öt férfi és két nő szerzett indulási jogot, a Liu fivérek és
Krueger mellé két férfi, Jászapáti Petra mellé pedig egy
női versenyzőt kellett találniuk. Az nem volt kérdés, hogy
kvalitásuk alapján a kiemelt
négy versenyzőnek nem kel-

lett válogatóznia. Amint jelezte, a férfiaknál a váltóba
kerestek embert, ezért azt
vizsgálták, hogy kikkel tud a
leghatékonyabban versenyezni az 5000 méteres staféta. A
Tuti Kori KSE nevelése, a Ferencváros jelenlegi sportolója,
Nógrádi Bence, illetve Varnyú
beválasztásáról a hazai válogatók, a világkupa-sorozat
és a szubjektív edzői vélemények alapján döntöttek.

Légióst cserélt a Szedeák
Jesse Hunt helyére Rashun Davis érkezett

A

Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos
férfi kosárlabdacsapata szerződést bontott Jesse Hunttal. A nyáron érkezett
24 éves játékos 16 bajnokin
lépett pályára a szegedi csapatban, ami során 6,3 pontot és 5,5 lepattanót átlagolt meccsenként 21,4 perc
alatt. A Szedeák közleménye
kiemeli, Hunt személyében
egy kiváló sportembert is-

mertek meg, köszönik, amit
a klubért tett, és sok sikert
kívánnak további pályafutásához.
A Szedeák nem maradt
három külföldi játékossal,
hiszen szerződést kötött
az amerikai Rashun Davisszel. A 28 esztendős, 182
centiméter magas, egyes és
kettes poszton bevethető
kosaras legutóbb a bosnyák
első osztályban, a Sloboda

Davis már a Szedeák mezében feszít. Fotó: Naturtex-SZTESzedeák

Tuzla csapatában játszott,
amelynek színeiben nyolc
meccsen lépett pályára, átlagban 31,9 percet töltött
a parkettán, ami alatt 14,6
pontot, 3,4 gólpasszt és 3,4
lepattanót átlagolt. Az új légiós számára nem ismeretlen
a magyar bajnokság, hiszen
a 2019–2020-as idényben,
ami a koronavírus miatt
félbeszakadt, a Kaposvárt
erősítette. A somogyiak színeiben 22 meccsen játszott,
31,4 perc alatt átlagban
16,5 pontot, 2,9 lepattanót
és 4,8 gólpasszt átlagolt, a
triplákat pedig 39 százalékkal dobta.
– Jó emlékeim vannak a
magyar bajnokságról, amelyet
egy remek sorozatnak tartok.
Új közegbe érkeztem, de izgatottan várom, hogy megismerhessem a csapattársaimat.
Minden erőmmel azon leszek,
hogy segítsem a gárdát a célok elérésében, és bejussunk
a legjobb nyolc közé – mondta megérkezését követően a
Szedeák új légiósa.

A nőknél a hiányzó egy
versenyzővel szeretnék elérni,
hogy a 2000 méteres vegyes
váltó stabilan fusson, és komoly esélye legyen az éremszerzésre, hiszen az olimpián
most debütáló számban a
világkupán harmadik lett a
magyar négyes. Szintén kielemezve az elért eredményeket,
a Szegedi Korcsolyázó Egyesület sportolója, Kónya Zsófia
lett tagja az utazó keretnek.

Az olimpián a három egyéni számban – 500, 1000,
1500 méter – a két Liu testvér és Krueger, valamint a
két női versenyző, Jászapáti
és Kónya szerepel. Váltóban
csak a férfiak érdekeltek,
méghozzá
címvédőként,
ugyanakkor a női staféta három olimpiai szereplés után
lemaradt Pekingről. A két-két
férfi és női korcsolyázót felvonultató vegyes váltóban a két
magyar női versenyző helye
biztos, ugyanakkor az öt férfi
indulót lehet a verseny alatt
cserélni.
Négy éve Pjongcsangban
a férfiváltó – Liu Shaoang, Liu
Shaolin Sándor, Knoch Viktor
és Burján Csaba összeállításban – szerezte meg Magyarország történetének első téli
olimpiai aranyérmét.
Hazánk összesen 14
kvótát szerzett a pekingi játékokra. Jelen állás szerint
öt sportágban, alpesi síben,
hódeszkában,
rövidpályás
gyorskorcsolyában, műkorcsolyában és sífutásban lesz
magyar szereplő a kínai fővárosban február 4. és 20.
között.

Csodás szegedi Eb-meccsek,
csődöt mondó magyar csapat

A

magyar csapat a csalódást keltő 15. helyen zárta a magyar–
szlovák közös rendezésű
férfi kézilabda-Európa-bajnokságot, amelynek bronzmeccsét és döntőjét vasárnap rendezik. Ezzel a nemzeti együttes története legrosszabb pozíciójában zárt.
Gulyás István szövetségi kapitány szerint csődöt mondtak és kudarcot vallottak. A
szakvezető elmondta, vállalja a felelősséget a szereplésért, nem keres kifogásokat,

de értetlenül áll néhány dolog előtt.
Ami a szegedi meccseket
illeti, remek hangulatban,
csodás körítésben játszott
egymás ellen összesen hat
találkozót a francia, az ukrán,
a szerb és a horvát válogatott. A Pick Arénában minden
meccset több ezer néző látott, a szerbek és a horvátok
csatájára (képünkön) pedig
megtelt a több mint 8000 fős
létesítmény. A C csoportból a
franciák és a horvátok jutottak tovább. Fotó: MTI

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT január 15-én: Novák János és
Vida Violetta, Bocsor Zoltán és Csillag
Renáta, Kisillés Zsolt Károly és Szűcs
Julianna, Péter Zsolt és Király Nikolett.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Sipos Tündének és Sényei Miklósnak 2022.
01. 11-én Lorina, Faragó Viviennek és
Nagy Bence Lászlónak 2022. 01. 12én Jázmin, Lajkó Zsanettnek és Karádi
Attilának 2022. 01. 14-én Arikán nevű
gyermeke született.

Képviselői
fogadóóra

FEBRUÁR 1., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 –

17.00 (SZTE Kossuth Zs.
Technikum és Szakképző Iskola, Kodály tér 1.)
FEBRUÁR 2., 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

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
enyhébb napok jönnek
Január
29.
szombat

GRATULÁLUNK!
időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Mihálik Edvin: 17.00 –
18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
FEBRUÁR 5., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
– 12.00 óra (Csongor tér
12.)
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Január
30.
vasárnap

Január
31.
hétfő

Február
1.
kedd

Havas eső, Záporok, Havas eső, Hószálmelegfront
szél,
szél
lingózás,
viharos szél
hidegfront
6/–1
4/–3
9/2
5/–2
Adél,
Ignác,
Martina, Marcella,
Valér
Brigitta
Gerda
János

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

Február
2.
szerda

Február
3.
csütörtök

Február
4.
péntek

Gyengén Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
3/–4
Karolina,
Aida

4/–3
Balázs,
Oszkár

5/–3
Ráhel,
Csenge

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: február 2. 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: Kossuth, Deák, Klauzál Szeged kétszeres díszpolgárai. A nyertes: Maróti Tibor. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS
(III.
21–IV.
20.)
Miközben egyre
inkább vágyik az olyan
feladatokra, amelyeket önállóan csinálhat, érdemes
elfogadnia a segítséget, ha
van, aki felajánlja. Családjával
legyen türelmesebb!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Nagyon sok a munkája,
miközben úgy érzi, lazítania
kellene. Ilyen esetben érdemes
fontolóra
vennie,
melyek az igazán fontos dolgok
az életében: lehetőleg igazítsa
azokhoz a tennivalóit, ne pedig
fordítva.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Jót tenne önnek egy kis
szünet a mindennapi
hajtásban. Törődjön többet
családjával is: éreztesse velük,
hogy mennyire fontosak az ön
számára, ezzel több harmóniát
vihet az életébe.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ne utasítsa el, ha munkatársai segíteni akarnak
önnek, a kölcsönösség
sokat érhet. Az elmúlt stresszes
időszak sok feszültsége eléggé
leterhelte, igencsak szüksége
lenne egy kis lazításra, tegyen
érte, ha módja van rá!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Olyan feladatokat is átvállal, amelyeket más nem csinál
meg, ezért sok stressz éri a
következő napokban. Figyeljen
jobban önmagára, és ne hagyja,
hogy munkatársai kihasználják
jószívűségét!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Egyre fáradtabbnak
érzi magát, ezért érdemes lenne egy kicsit
visszavennie a tempóból.
Ha szeretné pozitívabban látni
a mindennapokat, akkor szakítson időt a baráti kapcsolatai
ápolására is.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Hozzáállásán változtatnia kellene, hiszen
jóval több pihenésre lenne
szüksége, mint amennyit
engedélyez magának. Legyen
figyelmesebb a munkájában,
nehogy elszalassza a sikerhez
vezető lehetőségeket!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Nagyon jól kijön a
munkatársaival, így jól érzi
magát a munkahelyén.
A sikerek nem fogják elkerülni, ha továbbra is kitart
kompromisszumkészsége mellett. A figyelméből családjának
is szenteljen többet!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Sokat segíthet önmagának azzal, ha kerüli
a konfliktusokat és több
időt szán a testmozgásra,
ha feszültnek érzi magát. Egy
kiadós séta csodákra lehet
képes, egész más színben fogja
látni utána a világot.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Ne hagyja, hogy pletykák befolyásolják az ítélőképességét, csak a tényekre hagyatkozzon döntéseiben! Hangulatingadozásaira jó
megoldás lehet, hogy többet
megy ki a friss levegőre!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Érdeklődését egyre több
új dolog kelti fel, azonban ez azzal is jár, hogy
egyikben sem tud rendesen
elmerülni. Érdemes volna változtatnia ezen: foglalkozzon
egyszerre inkább csak egyvalamivel, de akkor azzal teljes
figyelmével!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Sokszor érzi fáradtnak
magát, ezért mindig
halogatja, hogy keresse
a barátait, közben pedig
vágyik a nagy beszélgetésekre
velük. Lássa be, hogy önnek is
tennie kell a kapcsolataiért!

Szeged régen

A MÓRAVÁROSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERTÁRÁNAK RENDEZGETÉSE KÖZBEN KÜLÖNLEGES KINCSRE BUKKANT MASZLAG
ALBERT. A fotóalbumban 1903 és 1912 között készült képek vannak,

amiket átadott a Somogyi-könyvtárnak. A fényképeket többek között a
szegedi Lintner Ferenc és a Brenner testvérek készítették. Forrás: Szegedi emlékkereső Facebook-oldala

Honeybeast, Budapest Bár és Kisvakond
JÓTÉKONYSÁGI HONEYBEAST-KONCERT
Időpont: január 30., vasárnap, 19.30 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Jótékonysági koncertet ad
a Honeybeast a Szegedi
Hospice Alapítvány javára,
amely szervezet 2001 óta
támogatja azokat a megyében élő végstádiumú daganatos betegeket, akik
már nem kapnak aktív onkológiai kezelést, és otthonukban, szeretteik körében szeretnének maradni.
A koncerten történő részvétellel a végstádiumú daganatos betegek otthoni
hospice ellátását támogat-

hatja. Egy jegy megvásárlásával egy beteg egyszeri
gondozásában nyújt segítséget.

BENKŐ ZSOLT & BLUES
BELL
Időpont: február 2., szerda,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Benkő Zsolt bluesgitáros,

előadó, zeneszerző. Máig a
legfoglalkoztatottabb bluesgitárosok egyike, s az őt követő nemzedékből is számos
tehetség tőle tanulta meg a
műfaj fogásait. Sessionzenészként sok formációban
közreműködött, miközben
saját zenekaraiban tagként,
majd zenekarvezetőként lépett fel.
PETRUSKA
Időpont: február 4., péntek,
20 óra
Helyszín: Millenniumi Kávéház és Klub
Egy szál gitár, egy szál ének
– ez Petruska András, aki
2010-ben megnyerte a
Veszprémi Utcazene Fesztivált, majd a Quimby előzenekaraként turnézott hosszabb
ideig.
KISVAKOND SZÜLINAPJA
Időpont: február 5., szombat, 11 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
Kisvakond szülinapján színre
lép nyuszi és béka is. A Kis-

vakond bábelőadás Kalap Jakab rendezésében és főszereplésével indult hódító útjára. A mindvégig élő zenei kísérettel előadott produkció
a magyarországi bábkoncert
műfaj úttörőjének tekinthető.
BUDAPEST BÁR
Időpont: február 6., vasárnap, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Új lendülettel és részben
megújult repertoárral érkezik Szegedre a Budapest
Bár zenekar Farkas Róbert
vezetésével, valamint Németh Jucival, Lovasi Andrással, Mező Misivel, Szűcs
Krisztiánnal és Keleti Andrással. A zenekar számos
régi dalt porolt le, újraélesztett elfeledett sanzonokat
és közismerteket öltöztetett új köntösbe.

Régi szegedi fotókat
vár az emlékkereső
Szegeddel kapcsolatos, jó minőségű, régi családi fotókat vár február 6-ig a Szegedi emlékkereső Facebook-oldala – olyan képeket, amelyeken láthatóak
a város utcái, szórakozóhelyei, közintézményei. Egy
tízéves kép is lehet régi Farkas Árpád, az emlékkereső oldal alapítója szerint, ha olyat mutat, amely
időközben megváltozott. Aki most küld be fotót a
durvamacska@gmail.com címre, értékes ajándékot,
vásárlási utalványt nyerhet. Bővebb információ a
Szegedi emlékkereső Facebook-oldalán.

