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Mitől félünk?
Jobban félnek 
a magyarok a 
korrupciótól és 
az inflációtól, 
mint bármi más 
fenyegetettség-
től.

Böllérnap
Petőfitelepen
Az emberek a 
szó szoros és 
átvitt értelmében 
is kiéheztek már 
az ilyen rendez-
vényekre.

Csodás bronzérem
Bronzérmes lett a Szegedi 
Korcsolyázó Egyesület két 
klasszisával, Jászapáti 
Petrával és Kónya Zsófi-
ával felálló rövidpályás 
gyorskorcsolya vegyes 
váltó a téli olimpián.

3. 10.
Szeged,
szeretem!
A Szallas.hu ada-
tai alapján Sze-
ged az egyik leg-
népszerűbb hazai 
úti cél a turisták 
körében.

2. 4.

KORMÁNYZATI ELVONÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK HATÁSA

NAGYOBB TÉTELEK

- 10 milliárd Ft
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Tovább sarcolja a kormány a településeket
Szegedtől idén is 10 milliárd forintot von el a kormány, de a város megőrzi szociális vívmányait, 

és nem maradnak el a fejlesztések

Február 18-án tárgyalja 
a közgyűlés Szeged vá-
ros 2022-es költségve-

tését. Bár a helyzet nem ró-
zsás, hiszen a kormány idén 
is 10 milliárd forintot von el 
Szegedtől, a szegediektől, 
az önkormányzat egy fillérrel 
sem csökkenti a szociális ki-
adásait, és egyetlen megter-
vezett beruházás, fejlesztés 
sem marad el a városban. 
Botka László polgármester a 
Szeged Televízióban többek 
között elmondta, hogy tizen-
két éve folyamatos az önkor-
mányzatiság leépítése, kivé-
reztetése. A szolidaritási adót 
például huszonhatszorosára 
emelte az Orbán-kormány a 
koronavírus-járvány alatt, míg 
2020-ban 73 milliót, idén 
már 1,9 milliárd forintot kell 
fizetnie Szegednek. 

Összeállításunk 
a 6–7. oldalon

Eldördült
a startpisztoly

Hivatalosan is elkezdődött a 2022-es országgyűlési vá-
lasztási kampány, ugyanis február 12-étől gyűjthetik 
a pártok és egyéni képviselőjelöltek az ajánlásokat, 

amire két hetük lesz. Az egyéni választókörzetekben a jelölt-
séghez legalább 500, a választókerületben lakó választópol-
gár ajánlása szükséges.

Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-je-
löltje Szabó Sándor és Mihálik Edvin szegedi országgyűlési 
képviselőjelöltekkel tartott nemrég utcafórumot Szegeden, 
a Mars téri piac bejáratánál. Ezen Márki-Zay Péter többek 
között megerősítette: lesz elszámoltatás kormányváltás 
esetén. A politikus szerint tizenkét év után most valóban le-
győzhető a Fidesz, és – ahogyan fogalmazott – leváltható 
minden idők legkorruptabb kormánya.

Márki-Zay hangsúlyozta: megtartanák, sőt kibővítenék a 
rezsicsökkentést, de az igazi rezsicsökkentés Magyarorszá-
gon szerinte a korrupció felszámolása lenne. Arról is beszélt, 
hogy szeretnék, ha Szeged, Algyő, Hódmezővásárhely és a 
környező települések egy dinamikusan fejlődő európai vá-
roscsoport lenne a jövőben.

Bővebben az 5. oldalon
Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje (középen)  Mihálik Edvin (balra) és Szabó Sándor or-
szággyűlési képviselőjelöltekkel kampányolt Szegeden. Fotó: Iványi Aurél 
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Orbán után Lázár sem
áll ki vitázni Márki-Zayval
Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint amikor Orbán Viktor fél,

akkor mindenkinek kötelező félnie a Fideszben 

„Az emberek, legyenek kor-
mánypárti szavazók vagy 
ellenzékiek, megérdemlik, 
hogy meghallgathassák azt, 
aki a következő négy évben 

Magyarország miniszterel-
nöke kíván lenni, ezért vitá-
ra hívom Orbán Viktort. Áll-
junk ki az emberek elé, mu-
tassuk meg, milyen orszá-
got képzelünk el! Vitassuk 
meg, hogyan képzel-
jük a gazdaság, az 
egészségügy vagy 
a migráció jövő-
jét, hogy kide-
rüljön, ki mit 
tett valójában, 
és mit gon-
dol közös ott-
honunkról, Ma-
gyarországról” – 
ezekkel a monda-
tokkal hívta ki Orbán 
Viktort egy nyilvános vitá-

ra Márki-Zay Péter, az el-
lenzék miniszterelnök-je- 
löltje.

A Fidesz egy gyors gyur-
csányozással intézte el, hogy 

miért nem lesz az április 3-i 
országgyűlési választások 
előtt Orbán–Márki-Zay-vi-
ta. Hollik István, a Fidesz–

KDNP kommunikációs 
igazgatója ugyanis közölte: 
„mindenki tudja, hogy a 
baloldalon Gyurcsány Fe-
renc a főnök. Beosztottal 
pedig nincs értelme vitat- 
kozni.”

Márki-Zay Péter egyéni 
képviselőjelöltként is indul 
a Csongrád-Csanád 4-es vá-
lasztókerületben (Hódmező-
vásárhely és Makó), ahol a 
fideszes Lázár János lesz az 

ellenfele. „Hajlandó-e kiállni 
velem vitázni Lázár János? 
A demokrácia alapja a vita. 
Aki közfeladatra jelentkezik, 
attól alapvető tisztelet a vá-
lasztók felé. Arra kérem Lá-

zár Jánost, hogy adja meg 
ezt a tiszteletet a vá-

lasztópolgároknak. 
Bízom benne, hogy 
bátrabb lesz, mint 
a főnöke, és nem 
fog hazugságok 
mögé bújva meg-
futamodni” – írta 

közösségi oldalán 
Márki-Zay Péter.
Lázár is gyurcsá-

nyozott, és azzal hárította 
el a vitát, hogy Márki-Zay 
nem vitaképes, „nem mond 
igazat, sértegeti a más vé-
leményen lévőket, becsapja 
saját szavazóit is, jobbolda-
linak mondja magát, mégis 
a gyurcsányi baloldal visz-
szatéréséért küzd”. „A vá-
lasztókerületnek nem vitára, 
hanem munkára van szük-
sége” – írta Lázár a Face- 
book-posztjában, ami alá 
bekommentelt Márki-Zay, 
aki azt írta: „Amikor Orbán 
Viktor fél, akkor mindenki-
nek kötelező félnie a Fidesz- 
ben?”

Hogy szalad az idő,
16 éve nincs vita

Magyarországon 2006 óta nem volt miniszterelnök-je-
lölti vita a választási kampányban. Ekkor Orbán Viktor 
mint kihívó és Gyurcsány Ferenc regnáló miniszter-
elnök állt egymással szemben. Ez után Orbán Viktor 
nem állt ki vitára kihívójával. Ennek köze lehet ahhoz, 
hogy ebből és a 2002-es, Medgyessy Péterrel vívott 
nyilvános vitából nem Orbán jött ki győztesen, aki ke-
rüli a kényes kérdéseket, éppen ezért 2010 óta nem, 
vagy csak nagyon ritkán ad interjút nem kormányhű 
médiumoknak.

Sem Orbán Viktor, sem pedig Lázár János nem áll ki nyil-
vános vitára az április 3-i országgyűlési választások előtt 
Márki-Zay Péterrel. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje ezt 
úgy kommentálta: „Amikor Orbán Viktor fél, akkor min-
denkinek kötelező félnie a Fideszben.” Magyarországon 
2006 óta nem volt miniszterelnök-jelölti vita az ország- 
gyűlési választási kampányban.

Az emberek,  
legyenek kormánypárti szava-

zók vagy ellenzékiek, megérdemlik, 
hogy meghallgathassák azt, aki a 

következő négy évben Magyarország 
miniszterelnöke kíván lenni, ezért  

vitára hívom Orbán Viktort. Álljunk ki az 
emberek elé, mutassuk meg, milyen 

országot képzelünk el!
Márki-Zay Péter,

az ellenzék miniszterelnök-jelöltje

2006 óta nem volt miniszterelnök-jelölti vita az országgyűlési választási kampányban. 
Akkor hívta ki Orbán Viktor a regnáló miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet. Fotó: 24.hu 

Leginkább a korrupciótól
és az inflációtól félünk

Magyarországon a korrup-
cióval, a szegénységgel és 
egyenlőtlenséggel, vala-
mint az inflációval kapcso-
latos aggályok erősebbek, 
mint bármi más fenyege-
tettség.

Az Ipsos Piac- és Köz-
vélemény-kutató cég 
legújabb felmérése 

szerint a világ lakosságának 
több mint harmada legin-
kább a koronavírus-járvány 
legújabb hullámától és an-
nak egészségügyi 
következmé-
nyeitől tart. 
A korona-
vírus-jár-
v á n y 
után az 
öt legfon-
tosabb fe-
nyegetet t -
ségként a világ 
polgárai a mélysze-
génységet és a társadalmi 
egyenlőtlenséget, a mun-
kanélküliséget, a korrupci-
ót és a bűnözést említették 
– szemlézte a kutatás ered-
ményeit a Qubit.hu.

Ezzel szemben Magyar-
országon a megkérdezett 
ezer ember majdnem fele 
a korrupciót, 38 százaléka 
a szegénységet és a társa-
dalmi egyenlőtlenséget, 26 
százaléka pedig az inflációt 
említette a legnagyobb álta-
la megélt fenyegetésként. A 
válaszadóknak mindössze 
a 23 százaléka említette, 
hogy a pandémia újraéledé-
sére potenciális veszélyként 
tekint.

Az európaiak szerint az 
Európai Unió előtt álló leg-
nagyobb kihívások között a 
klímaváltozás, a társadal-
mi egyenlőtlenségek és az 
egészségügy szerepel leg- 
elöl – derült ki az Euroba-
rométer friss, Európa jövőjé-
ről szóló felmérésből, amit a 
444.hu szemlézett.

A válaszadók 88 százalé-
ka tartja fontosnak, hogy a 

gazdaság területén nö-
vekedjék a meg-
újuló energia 
r é s z a r á -
nya, és 
n a -
g y o b b 
l e g y e n 
az ener-
g i a h a t é -
konyság. A 
megkérdezet-
tek 80 százaléka ab-
ban ért egyet, hogy 2050-re 
Európát a világ első klíma-

semleges kontinensé-
vé kell tenni, és 

segíteni kell a 
k ibocsátás-
mentes és 
a l a c s o n y 
k ibocsátá -
sú jármű-

vek piacának 
növekedését. 

A felmérés részt-
vevői által kiemelt, to-

vábbi globális kihívások 
közé tartoznak 

a társadalmi 
e g y e n l ő t -

lenségek, 
az egész-
s é g ü g y , 
a mun-
k a n é l -

küliség és 
a migrációs 

kérdések.
Az európaiak 27 

százaléka véli úgy, hogy az 
EU fő értéke a demokrácia, 
az emberi jogok és a jogálla-
miság uniós tiszteletben tar-
tása. A válaszadók szerint a 
béke, a véleménynyilvánítás 
szabadsága, a társadalmi 
egyenlőség és szolidaritás 
meg a mások iránti toleran-
cia és nyitottság azok az 
értékek, amiket az Európai 
Unió más országokhoz ké-
pest a legjobban megteste-
sít.

Ez nem árstop, csak a cukrot állítják meg a kekszben. 
Képünk illusztráció

Magyarországon 
a megkérdezett ezer 
ember majdnem fele 

a korrupciót említette a 
legnagyobb általa meg-

élt fenyege- 
tésként.

Az európaiak 
szerint az Európai 

Unió előtt álló legna-
gyobb kihívások között a 

klímaváltozás, a társadalmi 
egyenlőtlenségek és az 
egészségügy szerepel 

legelöl.



2022. február 12., szombat

Budapest után Siófok, 
Eger, Hajdúszoboszló és 
Szeged vonzotta tavaly a 
legtöbb vendéget egész 
esztendőben. Szeged évek 
óta az egyik legnépszerűbb 
hazai úti cél a turisták kö-
rében.

Tavaly számos rekord 
született a belföldi tu-
rizmusban a Szallas.

hu adatai alapján. Az online 
szállásfoglaló szakértői idén 
legalább a járványt megelő-
ző 2019-es évhez hasonló, 
azaz 120-130 milliárd 
forint bruttó szo-
baárbevételre 
számítanak.

M i n -
den ötödik 
foglalás a 
főváros szál-
láshe lye i re 
érkezett 2021-
ben. Budapest után 

Siófok, Eger, Hajdúszobosz- 
ló és Szeged a sorrend, ezek 
a városok adják együttesen 
a Szallas.hu-n leadott fog-
lalások 44,5 százalékát. 
Szeged megelőzi Pécset, 
Balatonfüredet, Gyulát, Hé-
vízt és Zalakarost a foglalási 
számok eloszlása alapján 
készült toplistán.

A foglalások negyede ba-
latoni, ötöde észak-magyar-
országi – közölte az online 
szállásfoglaló portál. A Szal-
las.hu-n a magyarok tavalyi 
foglalásainak 98,5 százaléka 

belföldre szólt. A külföldi 
foglalások kéthar-

mada horvátor-
szági, tizenhat 
százaléka pe-
dig romániai 
helyekre érke-

zett. 2021-ben 
minden harma-

dik foglalást online 
fizették.

A vendégek harmada 
hotelben hajtotta álomra a 
fejét utazásai alkalmával, 

negyedük apartmanban, 
ötödük vendégházban, ti-
zenhét százalékuk panzió-
ban és hét százalékuk egyéb 
szálláshelyen. A legnagyobb 
változást az apartmanok-
nál és a panzióknál látja a 
szallas.hu. Trepess Beatrix 
PR-menedzser elmondta: 
egyre népszerűbbek a nem 
hotel besorolású szállás-
helyek, és az utolsó pilla-
natos foglalások aránya is  
nőtt.

A turisztikai szakértő sze-
rint idén a külföldi utazások 
iránt is nő a kereslet, főleg a 
kelet-közép-európai régión 
belül. Bizakodásra ad okot 
szerinte, hogy a napi beérke-
zett foglalásokban már meg-
haladták a tavalyi szintet, 
és az idei első, március 15-i 
hosszú hétvégére nagyobb 
ütemű az előfoglalás, mint a 
korábbi években.
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Szabó C. Szilárd

A március 
15-i hosszú 

hétvégére nagyobb 
ütemű 

az előfoglalás, 
mint a korábbi 

években.

Kivel táncol a gyökér?

Mindent megállítanak. Sorost, Brüsszelt, Uniót, inflá-
ciót, migrációt, rotációt, gravitációt, ajándék lónak 
a fogát meg a sánta kutyát, a tetejébe még Kará-

csonyt, Gyurcsányt és Putyint. Ja, az utóbbit nem, beszélek 
itt már hülyeségeket, hiszen nemrég vendégeskedett nála a 
Kremlben. Újfent. Sokadszor. Őt pár éve akarták megállíta-
ni, amikor még azt mondta Orbán, hogy mi a nyugatnak nyi-
tunk ajtót, az oroszoknak pedig ajtót mutatunk, és lassan 
mondta, nyomatékkal, hogy mindenki megértse: lehet, hogy 
az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik, 
a demokráciát pedig nem lehet felülről irányítani. Így mond-
ta egykor. Most meg…? Piha! Persze, 
előállhatnak azzal a sokat látott 
köpönyegforgatók, hogy azóta 
már sok víz lefolyt a Dnyepe-
ren, meg a Türk Tanácsban 
sem azok ücsörögnek már, 
mint akkor.

Jut eszembe a moszkvai vi-
zitről, azt látták, amikor a közös 
sajtótájékoztató legvégén Vlagyimir 
Vlagyimirovics keresztnevén szólította Viktort – a magyar 
tolmács pedig lefordította a Viktort Viktorra, hogy mindenki 
értse, Viktorról van szó, nem másról, nem mondjuk Béláról, 
innen az öttömösi tanyavilágból –, és mutatta neki egy kéz-
mozdulattal, hogy merre hagyja el a neoreneszánsz stílusú 
nagytermet? Volt ebben a gesztusban valami putyini pajkos-
ság, olyan oroszos kópéság, hogy Orbán előre menjen, ne 
hátra. Ami nem lehet véletlen, hiszen ennek a prudens fide-
szes tolatós, előre meg hátra gyüszmékelésnek maga Vla- 
gyimir Iljics Lenin rakta le az alapjait. A bolsevik vezér mond-
ta ugyanis éppen száz éve egy interjúban, hogy „Pоссия идет 
вперёд, а не назад”, magyarul: „Oroszország előre megy, nem 
hátra”. Tanulni, tanulni, tanulni! És tanultak a fiúk a szélbal-
tól és a széljobbtól is. Úgy vannak vele, mindegy, hogy vörös 
vagy barna, csak hatásos legyen. Állítólag, a legenda szerint 
azt már otthon a konyhában tette hozzá főzés közben Lenin 
felesége, Krupszkaja asszonyság, hogy Помидор был красным, 
а не жёлтым. Érti, aki érti. Aki emlékszik még a mákkal tánco-
ló répára és a csodálkozó retekre az orosz gyerekdalból, az 
tudni fogja. (Kérdés haladóknak: kivel táncol a gyökér?)

Az a generáció biztosan nem érti, amely úgy nőtt fel, 
hogy nem látott miniszterelnök-jelölti vitát. Most sem fog. 
Pedig a nyilvános vitán minden bizonnyal szóba került volna 
Magyarország külpolitikája, ilyeténképpen az orosz kapcso-
latok, az orosz vakcina és gáz meg a Paksi Atomerőmű bőví-
tése. Lenne ezekről mit beszélni, főleg az utóbbiról, aminek 
költségeit annak a generációnak a gyerekei is nyögni fogják, 
amely úgy nőtt fel, hogy nem látott miniszterelnök-jelölti vi-
tát. Nagyon sok olyan téma és ügy van, ami nincs kibeszél-
ve, amiben sumák van, amiben – enyhe germanizmussal 
szólva – félre van vezetve, át van verve a nép, az istenad-
ta nép. (Ajtó megől fehér galamb, / Ősz bárd emelkedik 
– Arany Jánostól tudjuk, hogy mi lett az öreg walesi bárd 
sorsa. Így jár ma is, aki szólni mer, mert lágy ének kell ne-
kik, meg paradicsomos, tolatós-mulatós zene. Nem bírják a 
kritikát.) Mert a nép egyszerű gyermekének beállított em-
ber nyolcvanasokkal dobálózva feribátyámozik a nyugdíjról, 
hellóröfizik, meg a száját nyalogatva rendeli a túrósokat a  
presszóban.

Aki pedig komoly, az ország jövőjét érintő dolgokról sze-
retne vele beszélgetni, vitatkozni nyilvánosan, kulturált kö-
rülmények között, előre lefektetett szabályok szerint, mint 
ahogy az egy demokratikus országban teljesen természe-
tes a választási kampányban, azt báránybőrbe bújt Gyur-
csánynak állítják be, aki szerintük – hogy tovább fokozzam 
a képzavart és a mai magyar közélet szürrealitását – csak 
ürgebőrbe varrt üzeneteket közvetít az ellenséges békaem-
berektől.

Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!

Így jár ma 
is, aki szólni 

mer, mert lágy 
ének kell nekik, meg 

paradicsomos, 
tolatós-mulatós 

zene.

Szeged, szeretem!
Városunk évek óta az egyik legnépszerűbb hazai úti cél

A szegediek és a városba látogató vendégek szívesen időznek a Széchenyi téren. Fotó: Szeged Tourinform/Papdi Balázs 
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  7.     Balatonfüred
  8.     Gyula
  9.     Hévíz
10.     Zalakaros

Top 10 belföldi úTi cél 2021-ben
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(2021-es adatok alapján)
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zások miatt nem tarthatták 
meg a rendezvényt.

Botka László elmond-
ta, óriási siker a böllérnap, 
amely megmozgatja a város-
rész lakosságát. Nagy öröm 
– tette hozzá a polgármester 
–, hogy minden városrész-
nek van egy, de olykor több 
hagyományos rendezvénye, 
melyet évről évre megszer-
veznek.

A közös élmények ösz-
szetartják a helyi közössége-
ket, ezért is fontosak. Botka 
László nagyon jó gyerekkori 
élményeket őriz a családjá-

ból a disznótorokkal kapcso-
latosan. Elmondta, a nagy-
szüleinél vágtak 
disznót, ahol 
az ő fela-
data a 
húsda-
r á l á s 
volt. 

– 
F á j l a l -
tuk, hogy 
tavaly nem 
r e n d e z h e t -
tük meg a böllérnapot 
– mondta a szeged.hu-nak 
Szénási Róbert. Petőfitelep 

önkormányzati képviselője 
hangsúlyozta: nagyon össze-
tartó közösség él a város-

részben.
A telepi kará-

csonyt már meg-
rendezhették 
Petőfitelepen, 
és a múlt hét-
végi böllérnap-

ra kilátogatók 
száma jelezte, 

hogy az emberek a 
szó szoros és átvitt ér-

telmében is kiéheztek már az 
ilyen jellegű rendezvényekre.

B. P.

Kiéheztek már az emberek
a petőfitelepi böllérnapra

A versengő csapatok 
megkóstolták egymás 
kolbászát, ugyanak-

kor figyeltek az apróságok-
ra is, ezért gyerekprogramok 
sokasága is várta a családo-

kat a múlt hétvégi petőfitele-
pi böllérnapon.

– Nagyon nagy öröm, 
hogy az idén – legalábbis 
most úgy tűnik – valamennyi 
városi és településrészi ren-

dezvényünket megtarthatjuk 
– nyilatkozta az eseményre 
kilátogató Botka László pol-
gármester a szeged.hu-nak 
és a Szeged Televíziónak. 

Szabó Sándor ország- 
gyűlési képviselő kezdemé-
nyezésére szervezték meg 
2014-ben elsőként a böllér-
napot. Sajnos tavaly a kény-
szerű járványügyi korláto-

Petőfitelepen 2014 óta rendeznek böllérnapot, ami iga-
zi népünnepély. Idén tizenöt csapat gyúrta és töltötte a 
kolbászt. Az emberek a szó szoros és átvitt értelmében is 
kiéheztek már az ilyen jellegű rendezvényekre.

Téli finomságok
és télűzés Tápén

Rajzpályázat
gyerekeknek

Ha nagy leszek, bohócdoktor 
leszek! címmel rajzpályázatot 
hirdetett a szegedi Karitá-
ció Alapítvány Bohócdoktor 
csapata a 8 év alattiaknak, 
valamint a 8 és 15 év közötti 
gyerekeknek – közel 350 ezer 
forint összdíjazással.

A pályázatban leraj-
zolhatják magukat a 
gyermekek bohócdok-

torként. A szervezők a gyer-
mekek fantáziájára bízzák, 
hogy milyen lenne az öltözé-
kük, milyen sapkát húzná-
nak, és milyen sminket hor-
danának bohócdoktorkodás 
alatt. Egyet kérnek csupán: 
a rajzok szóljanak a vidám-
ságról, a segítségnyújtásról, 
az egészséges életmódról.

A versenyt online térben 
rendezik, és a legtöbb lájkot 
begyűjtő pályázókat értékes 
nyereménnyel – csúcsminő-
ségű informatikai eszközzel 
– díjazzák.  Az alkotásokat 
március 7-ig lehet feltölteni 
az alapítvány honlapján ke-
resztül. A közönség március 
21. és április 4. között sza-
vazhat. Bővebb információ a 
karitacio.hu oldalon.

Idén negyedik alkalommal rendezik meg február 19-én Tá-
pén a Pecsenyesütő és forralt bor napot. A telet azonban 
régebb óta űzik el hangos fesztiválon a városrészben.

Február tájékán már 
mindenkinek elege van 
a télből, ezért a napsü-

tés hiányát jó ételekkel és 
italokkal igyekszik pótolni. 
Farsang idején a hagyomá-
nyos fánk sem maradhat ki 
a sorból. A finom ételek és 
italok megtalálhatóak majd 
február 19-én, szombaton 
délelőtt 10 és délután 3 óra 
között a tápéi Heller Ödön 
Művelődési Házban és az in-
tézmény udvarán.

A pecsenyesütő versenyre 
február 17-éig lehet szemé-

lyesen nevezni a művelődési 
házban. A nevezési díjban 
benne van két kilogramm 
hús és egy liter bor, amit a 
szervezők biztosítanak.

A telet délután egy órá-
tól űzik el vidám maska-
rás felvonuláson a Tápai 
Hagyományőrző Egyesület 
közreműködésével. A prog-
ramban lesz kiszebábégetés 
és táncház is. A rendezvény 
védnöke: Szabó Sándor or-
szággyűlési és Szécsényi 
Rózsa önkormányzati képvi-
selő.

Farsangra készítettek álarcokat kicsik 
és nagyok nemrégiben a Tarjáni Info-
pontban. Aki jelmezben érkezett a kéz-

műves-foglalkozásra, az csokoládét kapott 
a szervező Szeged Város Közösségéért Köz-
alapítványtól.

– Szeged lakói összetartó, szolidáris kö-
zösséget alkotnak. Ezt szeretnénk ápolni és 
erősíteni – fogalmazott az eseményre el-
látogató Szabó Sándor. Szeged szocialista 
országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az 
ilyen eseményeken nagyon fontosnak tart-
ják a generációk közötti kapcsolatépítést. 
Ezt szolgálja a farsangi készülődés, ahogyan 

a korábbi hasonló jellegű események is. A 
Tarjáni Infopontban volt már húsvéti és ka-
rácsonyi készülődés is.

Az alapítvány elnöke, Tóth Károly önkor-
mányzati képviselő elmondta: az ünnepekre 
való készülődés szerves része az alapítvány 
négyéves programjának. Ugyanakkor ren-
deztek már a Tarjáni Infopontban közleke-
désbiztonsági és közbiztonsági, valamint 
egészségmegőrző programokat is. Mint 
ahogy támogatnak olyan nagy rendezvénye-
ket is, mint a több száz fős családi napok és 
koncertek. Különösen sikeres volt a szabad-
téri filmvetítésük. 

Vidám csapat tölti a kolbászt a petőfitelepi böllérnapon. Fotók: Iványi Aurél 

Botka László polgármester is kilátogatott a petőfitelepi böllérnapra, és besegített az 
ételosztásba. 

Nagy 
öröm, hogy 

az idén – legalábbis 
most úgy tűnik – vala-

mennyi városi és telepü-
lésrészi rendezvényün-

ket megtarthatjuk.
Botka László 
polgármester

Farsang Tarjánban

Együtt készítettek farsangi álarcokat kicsik és nagyok a Tarjáni Infopontban. Fotó: Ivá-
nyi Aurél

A járvány kitörése előtt, 2020 februárjában vidám maska-
rások vonultak fel Tápén. Archív fotó: Iványi Aurél 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 

SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának felhatalmazása alapján a Móra Ferenc Múzeum 
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló 

 Vár és Kőtár (6720 Szeged, Stefánia 15.szám) udvarán vendéglátó egység kialakítására 
alkalmas épületrész ellenérték fejében, licitálással történő, profilkötött (vendéglátói tevékenység 

folytatása)  
2022. 05. 01 - 2027. 04. 30. időszakra 

  
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű 

gazdasági tevékenység folytatására jogosult. 
 

 A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérbe adandó területet a bemutatás időpontjában 
megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg (vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meg-
hatalmazottja) aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lak-

címkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. 
 

Bérlemény címe Bérelhető terü-
let (m2) 

Nettó bérleti díj 
alapár (Ft/hó) 

Pályázati alapár 
emelésének 

mértéke 

Bemutatás idő-
pontja  

Vár és Kőtár 6720 
Szeged, Stefánia 

15.  

 452 m2 vendégtér, 
69 m2 kiszolgáló tér 

450 000.- Ft/hó + 5 
% forgalomarányos 

díj 
 

1 % forgalomará-
nyos díj vagy ennek 
egész számú több-

szöröse 

2022.02.17.  
2022.02.18.  

 
  
 

A pályázati dokumentáció kérhető: info@mfm.u-szeged.hu 2022. február 25. napjáig. 
 

Kompenzálja a kormány
az önkormányzatokat?
Szabó Sándor Szeged érdekében kérdezett 

a parlamentben

Idén is legalább 3 milliárd forint iparűzési adót von el a 
kormány Szegedtől. A 25 ezer főnél nagyobb települések, 
így Szeged kompenzációjáról viszont egyelőre egy szó sem 
esik. Így kell, kellett költségvetést terveznie a városnak. 
Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő arra volt 
kíváncsi a parlamentben, hogy kompenzálja-e a kormány 
az önkormányzatokat az elvont iparűzési adó miatt 2022-
ben.  

SZabó Sándor azt írta, az Orbán-kormány intézke-
dése az önkormányzatok iparűzésiadó-bevéte-
lét összességében 150 milliárd forinttal rövidí-

tette meg 2021-ben, jelentős mértékben csökkentve ezzel 
az amúgy is folyamatosan apadó bevételi forrásait. Megszo-
rítás viszont 2022-ben is lesz.

Hiába beszél a kormány és a szegedi Fidesz is „kompen-
zációról”, tavaly az elvont adó mindössze töredékét, nagyjá-
ból 15 százalékát adta vissza a kormány a 25 ezer főnél na-
gyobb településeknek. A „számlát” tehát nem egyenlítették 
ki, nem kompenzálták, csak a szavak szintjén. A Fidesz-kor-
mány adóeltérítési politikája miatt Szegedet tízmilliárd forint 
kár érte 2021-ben. 

Szabó Sándor – hiányolva az átláthatóságot és a ter-
vezhetőséget – úgy fogalmazott, nem ismert, milyen elvek 
alapján kapták vissza az önkormányzatok elvont forrásaik 
töredékét.

A szocialista országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére 
Varga Mihály pénzügyminiszter helyett Tállai András állam-
titkár válaszolt. Tállai azt írta, a 25 ezer főnél nagyobb te-
lepüléseknél a kormány egyedi mérlegelés alapján dönt, 
figyelembe véve az egy főre jutó adóerő-képességet is. Az 
államtitkár válaszában kitért arra is, hogy látják, mennyivel 
nőtt az önkormányzatok bankszámláján a pénz. Tállai több 
tízmilliárd forintról írt, majd hozzátette: „Az önkormányzatok-
nál kieső bevétel pótlását szolgáló támogatás részletszabá-
lyai jelenleg kidolgozás alatt állnak.”

Érdekesség, hogy miközben az elvont adó visszaadá-
sát mérlegelik, az adóerőben jobb helyzetben lévő telepü-
lésektől szolidaritási adó címén is elvonnak milliárdokat. 
Szegedtől tavaly és idén is 1,9-1,9 milliárd forintot vesznek  
el így.

Eldördült a startpisztoly
Országgyűlési választás 2022: február 12-étől gyűjthetik a pártok  

és egyéni képviselőjelöltek az ajánlásokat

Márki-Zay Péter, az egysé-
ges ellenzék miniszterel-
nök-jelöltje Szabó Sándor 
és Mihálik Edvin szegedi 
országgyűlési képviselője-
löltekkel tartott nemrég ut-
cafórumot Szegeden.

Sokan voltak kíváncsi-
ak a Mars téri piacnál 
kampányoló ellenzéki 

politikusokra. A szegedi 2-es 
választókörzetben induló Mi-
hálik Edvin elmondta: a kor-
mány tönkre akarja tenni az 
ellenzéki önkormányzatokat. 
– Vissza kell szerezni azt a 
pénzt, amit elvett a kormány 
a településektől. Igazságot 
kell tennünk az egészség-
ügyben és fel kell lépnünk a 
korrupció ellen. Április 3-án 
győzzük le közösen Orbán 
korrupt rendszerét és épít-
sünk egy tiszta Magyarorszá-
got – hangsúlyozta Mihálik 
Edvin.

A szegedi 1-es választó-
kerület jelöltje, Szabó Sán-
dor szerint egyre többen 
akarnak változást az ország-
ban. – Az évtizedek óta di-
namikusan fejlődő Szeged a 
szabadság és a szolidaritás 
városa. A siker titka az ösz-
szefogásban van – mondta 
Szabó. Szerinte most valódi 
esély van arra, hogy levált-
sák Orbánt. – Legyen április 
3-a a harmadik összefogá-
sunk napja, építsünk egy 

igazságos és szolidáris or-
szágot – hangsúlyozta, mi-
közben hármast mutatott az 
ujjaival, amit volt, aki új el-
lenzéki jelképként értékelt.

– Az ereszen lecsúszó 
ország Orbán Viktor sajátja, 
nem az ellenzéké. A Fidesz 
azzal vádolja az ellenzéket, 
amit maga követ el. Ők te-
lepítenek migránsokat az 
országba, ők zártak be is-
kolákat és kórházi osztályo-
kat, és ők akarják fizetőssé 
tenni az egészségügyet – 
mondta Márki-Zay Péter, aki 
minden idők legkorruptabb 
kormányának nevezte az 
Orbán-kormányt, amely sze-
rinte egész iparágakat lopott 
el. Elhangzott: Magyarország 

az Unió legkorruptabb álla-
ma, és az uniós szegénysé-
gi küszöb alatt él az ország 
lakosságának 74 száza- 
léka.

– Orbán saját mércéje 
szerint is megbukott, mert 
korábban arról beszélt, hogy 
a halottak számában méri 
a koronavírus elleni véde-
kezés sikerességét. Ebben 
a tekintetben nem volt rosz-
szabbul teljesítő ország és 
kormány, mint a magyar – 
tette hozzá Márki-Zay. Meg-
ismételte, fantasztikus ered-
ménynek tartja, hogy 12 év 
után most valóban legyőz-
hető a Fidesz, amit – utalva 
a több tízezer, letelepedési 
kötvénnyel magának tartóz-

kodási engedélyt vásárló, el-
lenőrizetlen külföldire – mig-
ránsbetelepítő tolvajpártnak 
nevezett. Szerinte a lopásra 
bizonyíték, hogy Mészáros 
Lőrinc négy év alatt nagyobb 
vagyont halmozott fel, mint 
amennyi a brit királynőnek 
van. Márki-Zay hangsúlyoz-
ta: megtartanák, sőt kibő-
vítenék a rezsicsökkentést, 
de az igazi rezsicsökkentés 
Magyarországon szerinte 
a korrupció felszámolása 
lenne. Arról is beszélt, hogy 
szeretnék, ha Szeged, Al-
győ, Hódmezővásárhely és 
a környező települések egy 
dinamikusan fejlődő euró-
pai városcsoport lenne a  
jövőben.

Sokan voltak kíváncsiak az ellenzéki politikusokra, Márki-Zay Péterre, Szabó Sándorra 
és Mihálik Edvinre. Szabó Sándor szerint egyre többen akarnak változást az országban. 
Fotó: Iványi Aurél 
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Tovább sarcolja a kormány a településeket: 
Február 18-án tárgyalja a közgyűlés a város 65 milliárd forintos költségvetését, 

– Azt látjuk, hogy immár 
harmadik éve a kormány 
egyszerre küzd a járvány és 
az önkormányzatiság ellen. 
A világon talán egyedülál-
ló módon ezt a helyzetet 
arra használja fel a kor-
mány, hogy olykor 24 óra 
alatt hozzanak olyan dön-
téseket, amelyek nagyon 
súlyos forráselvonásokat 
jelentenek az önkormány-
zatoknak – mondta Botka 
László a Szeged Televízió 
Téma című hírháttérműsorá- 
ban.

Két hónapos megfeszí-
tett munka után január vé-
gére készült el a város 2022-
es költségvetése, amelynek 
főösszege 6 milliárd forint-
tal kisebb a tavalyinál. Ez 
a város hatévi teljes szoci-

ális kiadásának megfelelő  
összeg.

Három prioritás

Szeged idei büdzséje 65 
milliárd forint a bevételi és 
kiadási oldalon egyaránt. 
2022-ben is – akárcsak az 
elmúlt húsz évben mindig – 
hiány és működési hitel nél-
kül gazdálkodik a város. 

Az idei költségvetésben 
61 százalék a működési és 
39 százalék a fejlesztésekre 
szánt kiadás. Hosszú évek 
óta először fordul elő, hogy 
a város januárban többet 
tervez működésre, mint fej-
lesztésre.

Botka László felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a fejlesz-
tési kiadásokra fordítható 

összegek év közben jelen-
tősen növekednek majd, 
ha megnyílnak a 2021-től 
érvényes uniós költségve-
tés pályázati forrásai. Egye-
lőre azonban vita van a Fi-
desz-kormány és az uniós 
intézményrendszer között, 
ezért csúsznak a pályázati 
kiírások.

– A járvány kitörésekor 
három prioritásról beszél-
tem: egyetlen önkormányza-
ti dolgozó sem veszítheti el 
az állását a jelenlegi közel 
5500 ember közül a pol-
gármesteri hivatalban, az 
önkormányzati cégeknél és 
az intézményeknél. A má-
sik, hogy egy fillérrel sem 
csökkenthetjük a szociális 
ellátási rendszerünket, mert 
a járvány miatt még több 

szegedi szorul a közösség 
támogatására. A harmadik 
pedig, hogy egyetlen beruhá-
zásunk, fejlesztésünk sem 
maradhat el. Ezt 2020-ban 
és tavaly is sikerült teljesíte-
ni, és így lesz ez 2022-ben 

is – jelentette ki a polgár- 
mester. 

Huszonhatszoros  
emelés

Szeged működési bevéte-
leihez évről évre egyre ki-
sebb összeggel járul hozzá 
a kormány. Miközben idén 
a város üzemeltetése – az, 
hogy legyen közösségi köz-
lekedés, tiszták legyenek az 
utcák és a parkok, működ-
jön a színház, a könyvtár, a 
múzeumok, tudjunk fürdő-
be menni és sportolni – 40 
milliárd forintba kerül, erre 
mindössze 9 milliárd forintot 
kap Szeged a központi költ-
ségvetésből, a maradék 31 
milliárdot a városnak magá-
nak kell előteremtenie a he-
lyi cégek adóbefizetéseiből 
és az intézmények bevéte-
leiből.

Korábban a személyi jö-
vedelemadóból, az illetékbe-
vételekből is részesültek az 
önkormányzatok, ám ezeket 

megszüntette a kormány, a 
gépjárműadónak először a 
60 százalékát, tavaly pedig 
már a maradék 40 százalé-
kát is elvette a kormány.

Az idei már a harmadik 
év, hogy a koronavírus-jár-
ványra hivatkozva évente 
10 milliárd forintot von el a 
kormány Szegedtől. A helyi 
közösségi közlekedés finan-
szírozásából például teljes 
egészében kivonult. 

Példátlan az az intézke-
dés is, hogy szolidaritási adó 
címén 2022-ben már közel 2 
milliárd forintot von el a kor-
mány a várostól. 2020-ban 
73 millió forint szolidaritási 
adót kellett fizetnie Szeged-
nek. Mára huszonhatszoro-
sára növelte ezt az összeget 
a kormány. 

Továbbra sem lesz  
lakossági adó

Az önkormányzat idén is 
nagyon óvatosan tervezi a 

Újabb nehéz év elé néznek 
az önkormányzatok. A ko-
ronavírus-járvány okozta 
gazdasági nehézségeket 
tovább tetézi az a kor-
mányzati politika, ami a 
pandémiát használja fel 
ürügyként ahhoz, hogy 
kivéreztesse és ellehe-
tetlenítse az önkormány-
zatokat. Korábban soha 
nem látott mértékű bi-
zonytalanságok közepette 
kellett elkészíteni Szeged 
költségvetését is, ami en-
nek ellenére a fegyelme-
zett gazdálkodásnak és a 
közös felelősségtudatnak 
köszönhetően viszonylag 
jó helyzetben van. A város 
működtetése 2022-ben is 
biztosított, az országban 
egyedülálló szegedi szo-
ciális hálót pedig sikerül 
megőrizni, sőt megerősí-
teni.

KÖLTSÉGVETÉS 2022
A 2022. évi költségvetés főbb összegei

80 Mrd Ft40 Mrd Ft

25,1 Mrd Ft

61% 39% 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
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Szegedtől idén is 10 milliárdot vonnak el
amelynek 61 százaléka működési, 39 százaléka pedig fejlesztési kiadás

város adóbevételeit. Míg ta-
valy különféle adónemekből 
13,1 milliárd forint folyt be 
a város kasszájába, addig 
idén 700 millióval többet, 
13,8 milliárd forintot tervez-
nek. A legnagyobb tételt, kö-
zel 10 milliárd forintot most 
is a helyi iparűzési adó jelen-
ti, de a járvány megszelídülé-
sével 70 millió forinttal több 
idegenforgalmi adóra is szá-
mít idén a város, miközben 
a gépjárműadót a kormány 
teljesen lenullázta.

Szegeden a lakosság 
továbbra sem fizet adót, 
ezt teljes egészében a cé-
gek, a vállalkozások fizetik 
be: 2002 és 2019 között a 
szegedi gazdaság jó telje-
sítménye miatt évről évre 
dinamikusan nőttek az adó-
befizetések. Ez a folyamat 
torpant meg 2020-ban. A 
csökkenést a drasztikus kor-
mányzati elvonások okoz-

ták, elsősorban az iparűzési 
adó megfelezése.

Önkormányzati cégek 
támogatása

A folyamatos kormányzati 
elvonások miatt évről évre 
egyre nagyobb részt tesz ki 
a költségvetésben a város 
működtetésére fordított ösz-
szeg: míg tavaly a büdzsé 
46, addig idén 61 százalé-
kát kell erre a célra költeni. 
A drasztikus infláció miatt 
jelentősen, 7 milliárd forint-
tal meg is kellett növelni a 
működési kiadásokat. 

Szeged idén 5,8 milliárd 
forinttal támogatja az önkor-
mányzat cégeit, hogy el tud-
ják látni a közfeladataikat. 
A legnagyobb támogatást, 
2,4 milliárdot idén is a Sze-
gedi Közlekedési Társaság 
kapja, ebben azonban még 
nincs benne a helyi autó-

buszjáratok közlekedtetésé-
nek költsége, amire külön 
kötött szerződést a város a 
Volánbusszal. Összességé-
ben ennek a kétszeresét, 
5,1 milliárd forintot költ az 
önkormányzat a tömegköz-
lekedés finanszírozására.

A közlekedési társaság 
támogatása mellett a kiadá-
sok jelképes dobogójának 
második fokára idén is a 
környezetgazdák kerültek 
fel, ők közel 1,7 milliárd fo-
rintot költhetnek a közterek, 
a zöldfelületek karbantartá-
sára, hulladékgazdálkodás-
ra. Jelentősen nőtt tavalyhoz 
képest a Szegedi Sport és 
Fürdők támogatása. Ennek 
az az oka, hogy idén már a 
2021-ben átadott Tiszavi-
rág Sportuszodát is működ-
tetnie kell az önkormány- 
zatnak.

A nehéz gazdasági hely-
zet ellenére több önkor-

mányzati cég is számíthat 
arra, hogy támogatja fejlesz-
téseit a város. Erre a célra 
az idén összesen 524 millió 
forintot tervezett be a vá-
ros. A legnagyobb összegre, 
200 millió forintra a Szegedi 
Sport és Fürdők számíthat, 
de jut forrás az SZKT-nak, a 
környezetgazdáknak és a va-
dasparknak is. A cél most is 

az, hogy megőrizzék és ahol 
lehet, javítsák a szegedi köz-
szolgáltatások színvonalát.

Bár Szeged költségveté-
se 6 milliárd forinttal kisebb 
a tavalyinál, a szociális ki-
adások idén sem csökken-
nek, sőt Botka László pol-
gármester javaslatára az 
ellátásokra fordítható ösz-
szeget közel 20 százalékkal 

meg is emelték a büdzsé-
ben.

(A városi költségvetésről 
szóló cikkünk következő ré-
szében a szociális kiadások-
ról, a béremelések támoga-
tásáról, a tömegközlekedés 
finanszírozásáról és a ter-
vezett fejlesztésekről is szó 
lesz.)

Rafai Gábor

2020 2021 2022

ELVONÁS SZOLIDARITÁSI ADÓ CÍMEN

73 millió Ft

1844 millió Ft 1900 millió Ft

26x-os
növekedés

HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA

4,2 Mrd Ft

9,1 Mrd Ft
10,5 Mrd Ft

14,6 Mrd Ft
15,7 Mrd Ft

13,7 Mrd Ft 13,1 Mrd Ft

2002 2008 2013 2018 2019 2020 2021

ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK TÁMOGATÁSA
Szegedi Közlekedési Társaság

2415 millió Ft

Környezetgazdálkodási Nkft.
1699 millió Ft

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
1051 millió Ft

Ritek Zrt.
185 millió Ft

SZRMK
308 millió Ft

Szegedi Vadaspark
40 millió Ft
Turisztikai Nkft.
46 millió Ft
Szeged Pólus Nkft.
46 millió Ft

Összesen:
5,8 Mrd Ft

CÉGEK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 2022

SZMRK

Környezetgazdálkodási Nkft.

SZKT

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Vadaspark 11 millió Ft

200 millió Ft

138 millió Ft

110 millió Ft

65 millió Ft Összesen: 524 millió Ft
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Szegeden divat  
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Száz Kriszti-
na protokoll- és rendezvényszervező referens Vámos Mik-
lós Legközelebb majd sikerül című regényét ajánlja.

Kisgyermekként sokat nyaraltam a nagymamámnál falun 
az unokatestvéremmel. A számítógépet és az interne-
tet megelőző világban boltososdi volt az egyik kedvenc 

játékunk. Minden, amit találtunk, az általunk berendezett bolt 
készletévé vált. Így a szekrényben lévő Olcsó Könyvtár sorozat 
darabjai is. Akkor még csak a portékát jelentette, és nem az ol-
vasnivalót. (Most is őrzök néhány példányt ezekből a zsebmé-
retű, puhakötéses könyvekből.) 

Emlékszem, hogy kisiskolásként a Nők Lapjából kellett felol-
vasnom a mesét ebéd után a nagyinak. Akkor ez még nem volt 
élmény. Középiskolában a magyar fakultáción az olvasás egy új 
dimenziója nyílt meg. Magyar és világirodalmi művek kerültek 
a látószögembe, melye-
ken keresztül már meg-
éreztem az olvasás igazi 
élményét és értékét. 
A főiskolai éveim alatt 
rengeteg könyvet vásá-
roltam a Kárász utcai 
antikváriumban. A házi 
könyvtáram nagyobb ré-
szét ezek teszik ki.

A pandémia idején a 
Líra elindított egy online 
sorozatot Otthon olvasok 
címmel, amelyben Nyáry 
Krisztián kortárs írókkal 
beszélgetett arról, ho-
gyan töltik a karanténos időket, mit olvasnak, és min dolgoz-
nak. Ez az online sorozat ráirányította a figyelmem jó néhány 
remek olvasmányra. Például Ulickaja, Nádasdy Ádám, Szabó T. 
Anna, Tóth Krisztina, Vámos Miklós, Grecsó Krisztián és Darva-
si László újabb műveire. 

Rendkívül izgalmasnak tartom Jodi Picoult könyveit is, ame-
lyek fontos morális kérdéseket járnak körül, mint például a női 
jogok, a szervdonorkérdés és az abortusz.

Amit újdonsült kedvenceimből kiemelnék, az Vámos Miklós 
Legközelebb majd sikerül című regénye. Kicsit eltér a megszo-
kott Vámos-könyvektől. A történet kilenc évet foglal magába, 
ahogy a szerző fogalmaz: „a kilenc fejezet Beethoven egy-egy 
szimfóniájának szerkezetét, mondandóját, hangulatát, lendü-
letét követi, amennyire a nyelv eszközei engedik. Voltaképp 
szimfonikus regény keletkezett, zenés próza. Végül örömpró-
za? Bárcsak.”

A két főszereplő, a hangmérnök és a filmíró (mindkettő 
Iván!) a Basszuskulcs nevű romkocsmában találkozik. Hamaro-
san megalapítják a válási tanácsadó cégüket. A filmíró Beetho-
ven szimfóniáiról szeretne filmet készíteni, így miközben zajlik 
a cselekmény, mindig megjelenik a soron következő szimfónia 
egy-egy tétele. Nagyon izgalmas úgy olvasni, hogy közben hall-
gatjuk a zenét, és így az irodalom és a zene egymást kiegészít-
ve az olvasás egy új, gazdagabb élményét nyújtja. Mindig von-
zott a társművészetek összekapcsolása. Legutóbbi élményem 
a Szegedi Kortárs Balett Bartók-koreográfiája, ahol a Concerto 
dallama és a tánc egészíti ki egymást.

Természetesen annak is remek olvasmány a könyv, aki 
nem muzsikus, de ha az olvasó ért is a zenéhez, akkor még 
több élményt ad, hiszen időnként utal a szerző a tempójelzésre, 
az alcímekre, a karmesterre, és sokszor megjelenik Beethoven 
életrajzából egy apró esemény is. A cím egyben a regény mot-
tója. Vámos szerint Beethovent vezényléskor csak a nagy ívek 
érdekelték, „ha becsúsztak fals hangok, ő sosem ismételtetett, 
hanem így szólt: Legközelebb majd sikerül”. Ki tudja? Minden-
esetre a könyvben egy másik jelentést kap. De ezt már nem 
árulnám el. Aki szereti Vámos stílusát, annak biztosan élmény-
teli lesz ennek a regénynek az elolvasása.

Vámos Miklós Legközelebb majd sikerül című regénye a So-
mogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Szegedi Medvemese a bezárt világról
Szerencsés véletlennek köszönhetően alkot együtt Trogmayer Éva és Egervölgyi Lilla

Lopott órákban, vagyis csa-
lád, munka és sportolás 
mellett és közben született 
meg a szegedi Trogmayer 
Éva első önálló meseköny-
ve. A Medvemesét Egervöl-
gyi Lilla illusztrálta. A szer-
zőpárosnak nem ez az első, 
és nem is az utolsó közös 
története.

– Ha jól belegondolok, már 
gyerekkorom óta írok mesé-
ket, bár nekem ez természe-
tes volt, hiszen otthon min-
denki olvasott, mesélt, ne-
kem úgy tűnt, ezt mindenki 
csinálja. Aztán a meseírás 
abbamaradt, egészen a lá-
nyom születéséig – idézi fel 
a kezdeteket Trogmayer Éva, 
a Medvemese szerzője, aki 
korábban újságíró volt, jelen-
leg a közösségi médiában ír 
tartalmakat. Szerzőtársa, az 
illusztrátor Egervölgyi Lilla is 

bekapcsolódik a beszélge-
tésbe. Ő főállásban a szege-
di Vedres István Technikum-
ban tanít grafikát.

– A tanítás kitölti az időm 
legnagyobb részét, de mel-
lette a grafikai tervezésre 
és tördelésre szorítok időt. 
A kézzel és számítógéppel 
készült kollázstechnika ak-
kor jött, amikor a fiaim ki-
csik voltak, nekik rajzoltam, 
dekoráltam a szobájukat, 
róluk, a családunkról állítot-
tam össze az első kollázso-
kat. Évivel több mint tíz éve 
ismerjük egymást, de csak 
pár éve alakult ki köztünk 
szorosabb alkotói-baráti 
kapcsolat egy szerencsés 
véletlennek köszönhetően – 
teszi hozzá Lilla. 

Évi elárulja: – Lilla egy 
másik projektben rajzolt ka-
raktereket, amiket ott nem 
használtak, viszont én rára-

boltam, mert annyira élők 
voltak, nálam azonnal elkez-
dett formálódni köréjük egy 
mese. Nagy szerelmünk az 
a történet, abból is lehetne 
akár egy jó könyv – moso-

lyog. – Már két-három éve 
játszottunk Lillával a me-
sékkel a magunk és főleg 
lányom örömére; én írtam, 
Lilla pedig illusztrációkat ké-
szített hozzá. Akkor egyszer 
csak megszületett a Medve-
mese. 

Lilla úgy emlékszik, bele-
telt pár hétbe, mire ráérzett, 
hogyan is fog tudni dolgozni 
ezzel a történettel. Elsőként 
a szállodát formálta meg, 
ahol a medvék laknak. És 
mert sikeres hosszútávfutó 
is, futás közben elképzelte, 
milyen medvék is szerepel-
nek Évi meséjében. A szer-
zőpáros úgy gondolta, meg-
próbálkozik, hátha mást is 
érdekel az ő világuk. Így dob-
ták be magukat a kezdők 
bátorságával a kiadói világ 
sűrűjébe, és akadt is egy vál-
lalkozószellemű kiadó. On-
nantól sokkal tudatosabban 
dolgoztak a készülő köny-
vön, és másfél év alatt be is 
fejezték.

– Jók a visszajelzések, 
mások is szeretik a Medve-
mesét. A lányomat ugyan 
nem írtam bele, de már 
mondogatja, miben szeretne 
szerepelni. Nagyon bennfen-

tes, ő az első olvasóm. Nem 
szól bele a történetek alaku-
lásába, de érdemes rá figyel-
ni, hogy mi az, ami nagyon 
tetszik neki, hol kezd lankad-
ni az érdeklődése. Most egy 
másik kiadónak készítünk 
Lillával egy nagyobb léleg-
zetvételű gyerekkönyvet. En-
nek a fejezeteit is megmuta-
tom neki, hogy elolvassa, és 
nagyon helyes, amikor ész-
reveszi, ha áthúztam vagy 
átírtam egy részt, mert meg 
is jegyzi, hogy a múltkor még 
nem ez volt – mosolyog Évi.

– Nem, ez nem a Med-
vemese folytatása. Hogy az 
folytatódik-e, és mikor, még 
nem tudjuk, mindenesetre 
mi nagyon szeretjük, úgy-
hogy örülnénk neki. Mivel 
mindketten teljes időben 
dolgozunk, ez amolyan sze-
relemmunka, amit éjszaka 
meg hajnalban készítünk a 
lopott óráinkban – fűzi hoz-
zá a szerző.

Dombai Tünde

Amikor a világ bezár
A prae.hu művészeti portál írja a mesekönyvről: „A 
karanténnál az utóbbi két évben aligha akadt szél-
sőségesebb helyzet a világban, mára azonban a min-
dennapjaink részévé vált. A DAS (Digitanart Studio) 
gondozásában megjelent Medvemese is ezzel a ter-
mészetességgel reflektál a jelenre, ugyanis egyetlen 
konkrétum sem utal a vírushelyzetre. A világ bezárá-
sa is váratlan mesei fordulatként bukkan fel Medve 
úr és kicsinye, Kis Bocs életében, ami a megszokott 
teendők és rítusok szerint telik. Mindig ugyanabban 
az időpontban, hajnali hatkor kelnek, apa hozzálát a 
Mézes Vándor szálloda irányításához, fia pedig egész 
nap játszótérként használja az intézményt, vagy a nyu-
szi szakácsnőnek segít a főzésben. Este pedig egymás 
ölelésében szenderednek el. A Maci univerzum kerek 
és tökéletes.”

Ott dobog a szerző szíve
A 7szoba.hu könyves blog írja: „Azt már érezzük, ha a 
Medvemese képeskönyv lenne, nyert ügye volna. De 
mi a helyzet a történettel? Mégis ez egy mesekönyv 
lelke! Ez a Medvemese esetében is így van. Trogmayer 
Éva első mesekönyvének történetében ott dobog a 
szerző szíve, és ez minden sorban érződik.”

Egervölgyi Lilla, Trogmayer Éva 
és a Medvemese. Fotó: Szabó 
Luca
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Nincs csodálatosabb a szerelemnél, 
ha szeretettel párosul

Fájdalmas és pótolhatatlan 
veszteség érte a magyar és 
egyetemes irodalom- és kul-

túratudomány kutatói közösségét: 
életének 76. évében rövid, súlyos 
betegség következtében mindany-
nyiunk számára tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Penke Olga, a Sze-
gedi Tudományegyetem Francia 
Tanszékének emerita professzora, 
franciatanárok nemzedékeinek ki-
nevelője, a francia és a magyar fel-
világosodás történetének és irodal-
mának elhivatott, nemzetközi hírű 
kutatója, mesterünk, kollégánk, 
barátunk.

Penke Olga (Jancski Olga né-
ven) 1946-ban született Simon-
tornyán egyszerű életet élő, a vi-
lág zsivajától magát messze tartó, 
józan gondolkodású családban. 
Szülei gyermekeik taníttatását 
mindennél előbbre tartották; így 
került Olga a helyi általános iskola 
elvégzése után a dombóvári gim-
náziumba, majd – az érettségit, 
illetve egy rövid budapesti kitérőt 
követően – Szegedre, a József At-
tila Tudományegyetemre magyar–
francia szakos hallgatóként. Ettől 

a pillanattól kezdve neve és mun-
kássága elválaszthatatlanul egy-
beforrt a szegedi bölcsészkarral, 
hiszen öt évtizeddel később innen 
vonult nyugdíjba, s néhány fran-
ciaországi tanulmányút kivételével 
folyamatosan itt dolgozott. Noha 
pályakezdőként először könyvtáro-
si állást kapott a Karon, 1975-től 
2016-ig – a ranglétra minden fo-
kát megjárva – a Francia Tanszék 
oktatójaként teljesedett ki tanári és 
kutatói tevékenysége. Tanszékveze-
tő-helyettesként, majd – több ciklu-
son keresztül – tanszékvezetőként 
fogta össze kollégái munkáját, s ne-
véhez fűződik a francia irodalmi dok-
tori program megalapítása is.

Jóllehet első kutatásai során 
Illyés Gyula francia kapcsolatai-
val foglalkozott (az ebből született 
munkái máig megkerülhetetlenek), 
a tudomány elsősorban a 18–19. 
századi (kivált a századforduló kör-
nyéki) magyar és francia irodalom, 
művelődés- és kapcsolattörténet 

egyik legnagyobb szakértőjeként 
tartja számon. Nevéhez fűződik 
Bessenyei György több munkájának 
és – talán a „befogadó” város előt-
ti tisztelgésként – Dugonics András 
Etelka című regényének kritikai ki-
adása. Irodalmárok, történészek és 
filozófusok számára egyaránt fontos 
olvasmányt jelentenek a francia fel-
világosodás történelemszemléleté-
ről írt tanulmányai, könyvei. Nagy 
szerepe volt abban, hogy e távolinak 
tűnő, ám a mai gondolkodást, politi-

kát és kultúrát jelentősen befolyáso-
ló időszak képe tisztuljon a magyar 
közönség számára.

A szó legnemesebb értelmében 
Tanár volt, iskolateremtő, igazi peda-
gógus. Hitte és vallotta, hogy a taní-
tás élmény, s egyúttal a hallgató és 
oktató közötti egyenlőség, az értel-
mes párbeszéd lehetősége. Vélhe-
tően e hozzáállásának köszönhető, 
hogy szakdolgozóinak száma százas 
nagyságrendű, s tizenegy doktori 
értekezés témavezetésében vállalt 
szerepet (több esetben francia–ma-
gyar doktori együttműködésben). 
Közismert, már-már a puritánság ha-
tárait súroló szerénysége mellett 
ez utóbbi területen mutatkozott 
leginkább meg kutatói és emberi 
nagysága: felkészültségét, tájéko-
zottságát, nemzetközi kapcsolat-
rendszerét a szó szoros értelmé-
ben mások javára kamatoztatta. 
A hazai iskolák mellett tanítványai 
megtalálhatók a magyar és francia 
egyetemeken, kutatóintézetekben, 

kulturális és igazgatási szféra in-
tézményeiben. A tanítványokkal 
való foglalkozás során a segítség, 
az útmutatás, bátorítás és az épí-
tő kritika együttese vitte előre a 
közös munkát. Így jöttünk rá, hogy 
az előttünk tornyosuló akadályok 
láttán nem megijedni kell, hanem 
fel kell készülni a leküzdésükre – 
egyedül vagy segítséggel.

Sajnos, egy akadályt ő sem tu-
dott leküzdeni – sem egyedül, sem 
segítséggel. Összeszorul a szív. Hir-
telen és idejekorán bekövetkezett 
távozása után szavakat alig találni. 
A nagy-nagy űrt, amit hiánya kelt, 
ha megszüntetni nem is, de eny-
híteni tudja az emberi emlékezet, 
amely képes felidézni napsütéses 
személyiségét, kedves mosolyát, 
csillogó hangját, reményt meríten-
dő kifogyhatatlannak tűnő erejé-
ből, végtelen optimizmusából. S 
noha ő már nincs többé velünk, 
művei tovább hirdetik tudását; sza-
vai ott élnek tanítványai, barátai, a 
szeretett Francia Tanszék és a böl-
csészkari kollégák szívében. Nyu-
godjék békében!

SZTE BTK Francia Tanszék

Búcsú Penke Olgától

„A szerelembe – mondják – 
belehal, aki él.
De úgy kell a boldogság, 
mint egy falat kenyér.”

(József Attila)

SZent Bálint (Szt. 
Valentin) napja 
február 14-e, a 

szerelmesek védőszentje ki-
végzésének napjára történő 
megemlékezés is egyúttal. 
Természetesen rávilágítás is 
egyebekben a Valentin-nap 
vidám, s talán sohasem fe-
lejthető boldog pillanataink-
ra.

A szerelem néha csak 
úgy jön, váratla-
nul, máskor 
meg ha aka-
rom, akkor 
sem telje-
sül. Ebből 
is látszik, 
fura dolog 
a szerelem. 
Néha beteges, 
nem ritkán fájdal-
mas. Azért ne rémüljön 
meg senki, mert testet-lel-
ket melengető és vibráló 
valami, amit az öröm és a 
szeretet ölel át. Mindenkivel 
előfordulhat: kicsivel, nagy-
gyal, fiatallal és időssel – 
bárkivel. Szerencsére néha 
többször is.

A szerelem édestestvére 

a szeretet, amely a legfonto-
sabb emberi tulajdonságok 
egyike. A szeretet varázslat, 
gyógyír mindenre. Edith Piaf 
francia énekesnő szerint: „A 
szeretet mindenki számára 
a legszükségesebb táplá-
lék.” Bizony igaz, mert sokan 
úgy tartják, hogy a szeretet 
a szerelem egy magasabb 
fokozata. De a szerelem – 
rossz esetben – lehet gyötrő 
szenvedély is, ám így vagy 
úgy, de nagyon sok csodát 
is tartogat a szerelmespá-
rok számára. A szerelem az 
érintettektől függően sok-

féleképpen alakulhat és 
közben változhat 

is, de tartal-
mára nincs 
g a r a n c i a . 
Még akkor 
sem, ha 
az ember 

saját lelki-
ismerete áll 

őrszemet.
A szerelmet 

nem lehet elég korán el-
kezdeni… Kortól és nemtől 
független valami. A szegé-
nyekből gazdagot teremt, a 
koldusból királyt. Mert nor-
mális esetben nem lehet a 
szerelemből kényszer, az 
ember természete által csak 
úgy jön és megy a szerelem. 
Ami persze azzal jár, hogy 

egy – újabb, sokadik – kilá-
tásban lévő élménnyel let-
tek az illetők szegényebbek. 
Ami által olyan varázslattól 
eshetnek el, amit ha nem él-
tek még meg, akkor igazából 
nem is éltek!

Az emberi gondolatok 
bármilyen formában történő 
megjelenítése visszavon-
hatatlanul nagy súllyal bír. 
Jómagam időnként mégis 
tollat ragadok (internetem 
nincs), hogy elmondjam 
néha a világnak a vélemé-
nyemet. Mert mi fontos van 
még a szeretteinken kívül? 
Ha nincs szerelem – gyerek 
–, akkor csak a másik tartja 
életben az embert. A másik 
együttérzésének, szereteté-
nek hiánya miatt fölöttébb 
elviselhetetlen lehet az  
élet.

Az első igaz szerelmet 
senki sem felejti el, akkor 
sem, ha rosszul végződött. 
Ha akarnám, sem tudnám 
felejteni, mert szerelmem-
mel (akkori iskolatársam-
mal, Szeged legszebb lányá-
val) idestova csaknem 60 
éve élek házasságban. Így 
lett egy diákszerelemből – 
bátran kimondhatom – egy 
életre szóló együttlét, a „gyü-
mölcsével” együtt van egy 
leányom, két fiú unokám és 
két leány dédunokám. Vala-

mennyien szépen, jól és bol-
dogan élünk.

Persze nincs tányér- és 
kanálcsörrenés nélkül kap-
csolat. De a békülés többnyi-
re azzal jár: jobb, ha boldo-
gok vagyunk, mint ha mindig 
nekem lenne igazam…

A költő – fentebb – azt 
mondja, a szerelembe be-
lehal, aki él benne. Én azt 
mondom: a szerelem örök! 
Az igaz szerelem mindent 
megér, még akkor is, ha 
néha meg kell merülni a po-
kol bugyraiban azért, hogy 
az élet és a szerelem min-
den szépségét meg tudd 
élni. Mert akárhogyan is 

nézzük mi, férfiak: a nő a te-
remtés legnagyobb csodája, 
egyúttal legszebb ajándéka. 
Megérdemeljük mi, férfiak a 
nőt? Aligha! Igyekezzünk hát 
mindig jól bánni a nőkkel!

Persze csak sejtem, hogy 
melyik az erősebb, az élet 
vagy az elmúlás? Azt viszont 
hiszem, a szerelem mindket-
tőnél erősebb, ha figyelem-
be vesszük a következőket: 

„ami egyszer elkezdődik, 
annak egyszer vége is lesz.” 
Sőt: „A nagy lehetőség álta-
lában észrevétlenül jön, de 
mindig megérkezik.”

„Élj ma! Lassan haldoklik az 
(…) / Aki nem megy álmai 
után…”

(Pablo Neruda)

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

A szerelmet nem 
lehet elég korán 

elkezdeni… Kortól és 
nemtől független valami. 
A szegényekből gazda-
got teremt, a koldus-

ból királyt. 
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A jelenleg is zajló olim-
pián debütáló számot 
Kína nyerte Olaszor-

szág előtt. A negyedikként 
célba érő magyarok a videó-
zásnak köszönhetik a har-
madik helyet, mivel a kana-
daiakkal összeakadva mind-
két váltó embere elesett, a 
zsűri pedig az észak-ameri-
kait látta szabálytalannak.

Segített a videózás

A fináléban a hazaiak, a ka-
nadaiak és az olaszok vár-
tak a magyarokra. A veze-
tőség bízott az elődöntőben 
bevált receptben, azaz nem 
Kónya, hanem Jászapáti 
kezdett, csakhogy az első 
kanyarban hárman összea-
kadtak, a kanadai Florence 
Brunelle esett, és kisodorta 
Jászapátit. Új startot rendel-
tek el, amiben Jászapáti a 
negyedikként fordult az első 
kanyarba, így váltotta Kó-
nyát, aki nem tudott előzni. 
Nem úgy Liu Shaoang, majd 
testvére, így már a második 
volt a staféta, ám amikor Kó-
nya került sorra, a kanadai 
riválisa, Brunelle miatt ele-
sett, így Jászapátinak a me-

zőny végén kellett kezdenie 
a körözést. Az esés okozta 
különbséget a férfiak sem 
tudtak ledolgozni. Követke-
zett a videózás, ez alapján 
Kanadát kizárták, így végül 
Magyarországé lett a bronz- 
érem!

Dobogót ért  
az adrenalin

A szegedi Jászapáti Petra 
büszke a válogatottra, de 
kicsit szerencsétlennek érzi, 
hogy Kónyát hátulról „elsö-
pörték”.

– Az adrenalin lökött min-
ket előre futamról futamra. 
Egyre jobbak voltunk, de saj-
nos a fináléban jött az a sze-
rencsétlen kicsúszás. Lehet, 
hogy jobb helyen is zárhat-
tunk volna, ha ez nincs, de 
nincs értelme ezen gondol-
kodni – mondta a 23 éves 
sportoló, Magyarország első 
vk-győztes női versenyzője.

Ijedtség, majd öröm

– Az első futamban nem 
mentem jól, de utána be-
lejöttem, nagyon örülök a 
bronzéremnek – szögezte le 

a 27 esztendős Kónya az M4 
Sport kamerája előtt. – Ami 
a döntőben az esésemet ille-
ti, én is nagyon megijedtem, 
és utána bocsánatot kértem 
a többiektől, de tisztán érez-
tem, hogy hátulról felrúgtak. 
Bíztam benne, hogy a ka-
nadaiakat kizárják, mert ez 
egyértelmű szabálytalanság 
volt. Egy nagyon pici csaló-
dottság azért van bennem, 
mert tudom, hogy ha nincs 
ez az esésem, akkor utánam 
a többiek még többet is ki 
tudtak volna hozni a döntő-
ből – tette hozzá.

A rövidpályás gyorskor-
csolya többi számát, ame-
lyekben egyéniben Jászapáti 
és Kónya is érdekelt volt 
még, lapzártánk után ren-
dezték. 

Sportmix
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OLASZ IS A DOBOGÓN. Há-
rom magyar sportoló, az úszó 
Milák Kristóf, valamint két 
nyílt vízi úszó, Rasovszky Kris-
tóf és a szegedi Olasz Anna (a 
képen) is a harmadik helyen 
végzett a vizes sportokat tö-
mörítő nemzetközi szövetség 
szavazásán. A LEN közlemé-
nye szerint a 2021-es eszten-
dő legjobbjairól szóló voksolá-
son a tagországok mellett a 
szervezet tisztviselői szavaz-
hattak. A férfi úszók mezőnyé-
ben a budapesti kontinensvi-
adalon négy, majd a tokiói öt-
karikás játékokon két aranyat 
nyert brit Adam Peaty 35,5 
százalékkal diadalmasko-
dott, míg a második helyen az 
orosz Jevgenyij Rilov (22,6%) 
végzett, aki az olimpia egyet-
len európai versenyzőjeként 
szerzett két egyéni aranyat. Őt 
követte alig lemaradva (21%) 
a japán fővárosban 200 mé-
ter pillangón arany-, 100 mé-
teren ezüstérmes Milák Kris-
tóf. A nyílt vízi úszók férfi me-
zőnyében nagy fölénnyel 
(55,6%) nyert az olimpiai baj-
nok német Florian Wellbrock, 
a Tokióban ezüstérmes Ra-
sovszkyt (12,7%) még meg-
előzte az olasz Gregorio Paltri-
nieri (27%). A nőknél negyed-
szer nyerte el az elismerést a 
holland Sharon van Rouwen-
daal (57,1%), a második az 
olasz Giulia Gabbrielleschi 
(17,5%), a harmadik pedig a 
Szegedi Úszó Egylet klasszi-
sa, Olasz Anna (9,5%) lett. A 
szavazáson még az olimpián 
egyaránt bronzérmes férfi és 
női vízilabda-válogatott kapu-
sa került a legjobbak közé, 
Nagy Viktor (8,3%) és Magya-
ri Alda (6,7%) is az ötödik he-
lyen végzett.

EDZŐTÁBOROZTAK. Az 
SZVSE atlétikai szakosz-
tályának súlylökői a közel-
múltban sem tétlenkedtek, 
hiszen a súlylökő alapprog-
ram keretén belül Nyíregyhá-
zán edzőtáboroztak Eperjesi 
László edző irányítása alatt. 
Beregszászi Renáta, Vei-
land Violetta, Mihály Leven-
te, Dobó Zsombor és Fischer 
Márk edzései remekül sike-
rültek az egyesület beszá-
molója szerint.

Sport

Petra és Zsófia – a bronzos szegedi lányok
Bravúros versenyzéssel dobogós lett a rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó a pekingi téli olimpián

A bronzcsapat: Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Liu Shaoang, Kónya Zsófia és Liu 
Shaolin Sándor.

Az edző szemével
Bánhidi Ákos, a rövidpályás gyorskorcsolya váloga-
tott edző-menedzsere szerint igazi csapatmunka volt, 
hogy a vegyes váltó olimpiai bronzérmes lett.

– Ez az eredmény tükrözte az egész idénybeli tel-
jesítményünket, hiszen a világkupában is harmadikok 
lettünk. Ugyanakkor, ha nem ütnek el bennünket, 
akkor akár fényesebb is lehetett volna az érem, leg-
alábbis tudtunk volna érte harcolni. Azonban ezen kár 
rágódni, ilyen a short track. Kimondhatatlanul boldog 
vagyok, és büszke a csapatra! – mondta az MTI-nek 
Bánhidi.

– Zsófiban benne van a klasszis, csak kérdés, mi-
kor piszkálja ki magából. Az első futamát és a váltó 
negyeddöntőjét szerintem elizgulta, az elődöntőben 
és a döntőben viszont remek volt. A fiúk kirobbanó 
erőben vannak, és Petra is. Igazi csapatmunka volt a 
bronzérmük. Volt szerencsénk is, hogy pár rivális ki-
esett, de ez a sportág velejárója – fogalmazott a két 
szegedi lányról Bánhidi.

Bronzérmes lett a Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Sha-
olin Sándor, Liu Shaoang összeállítású rövidpályás gyors-
korcsolya vegyes váltó a pekingi téli olimpián. A dobogós 
csapat tagja volt Krueger John-Henry is, aki a negyeddön-
tőben szerepelt, de ennél sokkal fontosabb, hogy a két 
női versenyző egyaránt a Szegedi Korcsolyázó Egyesület 
sportolója.

Őszinte öröm. Ez látszott Kónya és Jászapáti arcán a döntő után. Fotók: MTI
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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, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 16. 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: Buday György volt a rendszerváltás utáni első díszpolgár. A nyertes: Nagy-Gy. Annamária. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT  január 29-én: Herczeg László  és Hegedűs Regina.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Kardos Viktóriának és Mangó Zsoltnak 2022. 01. 20-án Zsófia 
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
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Valentin

Zápor,
hidegfront

9/0
Kolos,

Georgina

Erősen 
felhős 

11/1
Julianna,

Lilla

Zápor

12/3 
Donát

Zápor
 

12/3
Bernadett, 

Simon

FEBRUÁR 16., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 

időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
FEBRUÁR  19., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 
– 12.00 óra (Csongor tér  
12.)

Képviselői 
fogadóóra
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KÉPÜNK 1924-BEN KÉSZÜLT A TISZA PÁLYAUDVARON. A fotót 
Császár Andrea osztotta meg a Szegedi emlékkereső közösségi olda-
lán, aki azt írta, hogy a felvételen a fuvaros dédnagyszülei – a lovak 
fejénél Bozóki Illés dédnagyapja, a bakon pedig Szarvák Veronika déd-
nagyanyja – láthatók. A kerítés mögött leskelődnek a bámészkodók. A 

dédnagyszülők két harangot szállítottak a pályaudvarról az alsóvárosi 
templomba. A harangra a paprikatermelők gyűjtötték össze a pénzt. 
Ma már csak az egyik harang szól, a másik meghasadt, a templom fo-
lyosóján áll – írta Császár Andrea. Fotó: Szegedi emlékkereső/Császár 
Andrea

KOS (III. 21–IV. 
20.)  Próbáljon több 
időt és energiát szánni a 

testmozgásra, ez segíthet 
levezetni a munkahelyi stresszt, 
amelyből mostanság elég sok 
éri önt. Érdeklődését sok új 
dolog is felkeltheti.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Munkahelyén jól érzi magát, 
ami azt a lehetőséget is 

magában hordja, hogy előbb-
utóbb megtalálhatják a szakmai 
sikerek. Ne mindenáron, de 
azért törekedjen a komp- 
romisszumokra! Szánjon több 
figyelmet családjára!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Már egy jó ideje rengeteg 
a munkája, és ez még 
egy darabig így is marad. 

Mindezt most nem bánja, mert 
kollégái meg vannak elégedve 
önnel. Ne hárítsa el, ha valaki 
esetleg felajánlja a segítségét!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Nehezen viseli a minden- 
napok mókuskerekét, az 

elmúlt időszak túl sok 
stresszhatását. Ha teheti, men- 
jen ki többször a szabadba, és 
próbáljon meg több időt szakí- 
tani a testmozgásra: ettől jobb 
színben fogja látni a világot!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A munkahelyén 
igyekezzen kerülni a konf- 
liktusokat, persze azért 

ne hagyja, hogy túlzott jóhi- 
szeműségét munkatársai ki- 
használják! Saját igényei hát- 
térbe szorultak, ideje lenne, 
hogy önmagával is törődjön!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Munkájában legyen 
 figyelmesebb, ellenke- 
ző esetben olyan lehető- 

ségeket szalaszthat el, ame- 
lyek ritkán adódnak! Éreztesse 
családtagjaival, hogy mennyire 
fontosak az ön számára, és 
törekedjen a harmóniára! 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Nehéz feladatokkal 
találja szembe magát a 
munkájában, de mivel 

munkatársai számítanak 
önre, ez erőt ad a kihívások 
leküzdéséhez. A baráti beszél- 
getésekre is szakítson időt, 
ezek kapcsolhatják ki igazán.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Sokszor elbizony- 
talanodik a munkáját ille- 
tően, eléggé ingadozó a 

hangulata, ezért ideje len- 
ne, hogy megerősítse az ön- 
bizalmát! Azokra a dolgokra 
összpontosítson, amelyek jól 
mennek önnek!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Úgy érzi, hogy a 
mindennapokban több 
nyugalomra és harmó- 

niára volna szüksége. Sokat 
tehet ennek eléréséért ön is: ne 
vállalja túl magát, családjával 
is törődjön többet, és persze a 
segítséget se utasítsa vissza!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Bár szereti a munkáját, 
ne essen túlzásokba: ha 
úgy érzi, hogy egy újabb 

feladatot már nem tud teljes 
figyelemmel elvégezni, tudjon 
nemet mondani. Családjával 
pedig legyen türelmesebb! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Sokszor azon veszi ész- 
re magát, hogy a min- 
dennapok kihívásai elől 

álmodozásba menekül. Pró- 
báljon a feltöltődésre nagyobb 
figyelmet fordítani! Munkahe- 
lyén törekedjen az önnek is 
előnyös kompromisszumokra!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Új lehetőségek adódhat- 
nak a munkájában, de 
mielőtt belevágna, min- 

den szempontból fontolja 
meg az esetleges előnyöket és 
hátrányokat! Kérje ki családja 
véleményét, ha nehezen tud 
dönteni!

Horoszkóp Szeged régen

Operabeavató, Slam Poetry és Halál a Níluson
A programokról minden egy 
helyen a http://szegedtour-
ism.hu/hu/esemeny/ olda-
lon.

EMBERFEJEK, AVAGY A 
KICSELEZETT MINDENNA-
POK
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont 
Időpont: február 12., szom-
bat, 18 óra
Mogács Dániel önálló estje. 
Harcaink és arcaink elemzé-
se.

LEONCE ÉS LÉNA 
Helyszín: Kisszínház
Időpont: február 15., kedd, 
19 óra; február 16., szerda, 
19 óra
Georg Büchner drámájának 
felhasználásával, Thurzó Gá-
bor fordítása alapján a szö-
veget írta Závada Péter, ze-
néjét szerezte Subicz Gábor. 

SLAM POETRY SZEGED
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont 
Időpont: február 17., csütör-
tök, 18 óra
Slam Poetry Szeged februá-
ri klub.

HALÁL A NÍLUSON 
Helyszín: Belvárosi Mozi

OPERABEAVATÓ
Helyszín: Kisszínház
Időpont: február 14., hétfő, 
18 óra 
Téma a készülő Don Giovanni.

Időpont: február 17-től 
Agatha Christie talán legzse-
niálisabb regényét vitte film-
vászonra Kenneth Branagh, 
aki a híres nyomozó, Her- 
cule Poirot szerepét is magá-
ra osztotta. A csavaros eszű 
belga detektív folyami gőzö-
sön töltött egyiptomi vakáci-
óját gyilkosság zavarja meg. 
A végeláthatatlan sivatag-
ban, a gízai piramisok lábá-
nál kibontakozó rejtélyben 

a féktelen szenvedély és az 
őrjítő féltékenység éppúgy 
szerepet játszik, mint a vál-
tozatos hátterű és kifogás-
talanul öltözött utazók, akik 
sötét fordulatok után szem-

besülnek a végső, döbbene-
tes megoldással.

KIBERBIZTONSÁG, TITKA-
INK JÖVŐJE
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont 
Időpont: február 21., hétfő, 
18 óra
A Pedagógiai esték soro-
zatban Keleti Arthur jövő-
kutató szakember előadá- 
sa.

70-KEDEK
Helyszín: Agárúr Kávézó
Időpont: március 12-ig 
Nagy Károly grafikus, fes-
tőművész életmű-kiállítá- 
sa.


