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

Szeged,
szeretem!
A Szallas.hu adatai alapján Szeged az egyik legnépszerűbb hazai
úti cél a turisták
körében.

4.

10.

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

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

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

F

ebruár 18-án tárgyalja
a közgyűlés Szeged város 2022-es költségvetését. Bár a helyzet nem rózsás, hiszen a kormány idén
is 10 milliárd forintot von el
Szegedtől, a szegediektől,
az önkormányzat egy fillérrel
sem csökkenti a szociális kiadásait, és egyetlen megtervezett beruházás, fejlesztés
sem marad el a városban.
Botka László polgármester a
Szeged Televízióban többek
között elmondta, hogy tizenkét éve folyamatos az önkormányzatiság leépítése, kivéreztetése. 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

KORMÁNYZATI ELVONÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK HATÁSA

- 10 milliárd Ft

NAGYOBB TÉTELEK

Ft

millió Ft

Tömegközlekedési normatíva elvétele

-328

Közterülethasználati díj

-400

Gépjárműadó elvétele
Víziközmű adó

-500
-500

Szolidaritási adó
Helyi iparűzési adó elvonása

-1900

-3000

Eldördült
a startpisztoly

H

Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje (középen) Mihálik Edvin (balra) és Szabó Sándor országgyűlési képviselőjelöltekkel kampányolt Szegeden. Fotó: Iványi Aurél

ivatalosan is elkezdődött a 2022-es országgyűlési választási kampány, ugyanis február 12-étől gyűjthetik
a pártok és egyéni képviselőjelöltek az ajánlásokat,
amire két hetük lesz. Az egyéni választókörzetekben a jelöltséghez legalább 500, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges.
Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje 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 legyőzhető a Fidesz, és – ahogyan fogalmazott – leváltható
minden idők legkorruptabb kormánya.
Márki-Zay hangsúlyozta: megtartanák, sőt kibővítenék a
rezsicsökkentést, de az igazi rezsicsökkentés Magyarországon szerinte a korrupció felszámolása lenne. Arról is beszélt,
hogy szeretnék, ha Szeged, Algyő, Hódmezővásárhely és a
környező települések egy dinamikusan fejlődő európai városcsoport lenne a jövőben.
Bővebben az 5. oldalon
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Orbán után Lázár sem Leginkább a korrupciótól
áll ki vitázni Márki-Zayval és az inflációtól félünk
Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint amikor Orbán Viktor fél,
akkor mindenkinek kötelező félnie a Fideszben
Sem Orbán Viktor, sem pedig Lázár János nem áll ki nyilvános vitára az április 3-i országgyűlési választások előtt
Márki-Zay Péterrel. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje ezt
úgy kommentálta: „Amikor Orbán Viktor fél, akkor mindenkinek kötelező félnie a Fideszben.” Magyarországon
2006 óta nem volt miniszterelnök-jelölti vita az országgyűlési választási kampányban.
„Az emberek, legyenek kormánypárti szavazók vagy
ellenzékiek, megérdemlik,
hogy meghallgathassák azt,
aki a következő négy évben

ra Márki-Zay Péter, az ellenzék
miniszterelnök-jelöltje.
A Fidesz egy gyors gyurcsányozással intézte el, hogy

KDNP
kommunikációs
igazgatója ugyanis közölte:
„mindenki tudja, hogy a
baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök. Beosztottal
pedig nincs értelme vitatkozni.”
Márki-Zay Péter egyéni
képviselőjelöltként is indul
a Csongrád-Csanád 4-es választókerületben (Hódmezővásárhely és Makó), ahol a
fideszes Lázár János lesz az

Magyarországon a korrupcióval, a szegénységgel és
egyenlőtlenséggel,
valamint az inflációval kapcsolatos aggályok erősebbek,
mint bármi más fenyegetettség.

gazdaság területén növábbi globális kihívások
vekedjék a megközé
tartoznak
újuló energia
a társadalmi
Az európaiak
részaráegyenlőtszerint az Európai
nya, és
lenségek,
Unió előtt álló legnan a az egészgyobb kihívások között a
gyobb
ségügy,
klímaváltozás, a társadalmi
legyen
a munegyenlőtlenségek és az
z Ipsos Piac- és Köz- az enerkanélegészségügy szerepel
vélemény-kutató cég g i a h a t é küliség és
legelöl.
legújabb felmérése konyság. A
a migrációs
szerint a világ lakosságának megkérdezetkérdések.
több mint harmada legin- tek 80 százaléka abAz európaiak 27
kább a koronavírus-járvány ban ért egyet, hogy 2050-re százaléka véli úgy, hogy az
legújabb hullámától és an- Európát a világ első klíma- EU fő értéke a demokrácia,
nak egészségügyi
semleges kontinensé- az emberi jogok és a jogállakövetkezmévé kell tenni, és miság uniós tiszteletben tarnyeitől tart.
segíteni kell a tása. A válaszadók szerint a
Magyarországon
A koronakibocsátás- béke, a véleménynyilvánítás
a megkérdezett ezer
vírus-jármentes és szabadsága, a társadalmi
ember majdnem fele
v á n y
a korrupciót említette a a l a c s o n y egyenlőség és szolidaritás
után az
legnagyobb általa meg- k i b o c s á t á - meg a mások iránti toleranöt legfonsú
jármű- cia és nyitottság azok az
élt fenyegetosabb fevek piacának értékek, amiket az Európai
tésként.
ny e g e t e t t növekedését. Unió más országokhoz késégként a világ
A felmérés részt- pest a legjobban megtestepolgárai a mélyszevevői által kiemelt, to- sít.
génységet és a társadalmi
egyenlőtlenséget, a munkanélküliséget, a korrupciót és a bűnözést említették
– szemlézte a kutatás eredményeit a Qubit.hu.
Ezzel szemben Magyarországon a megkérdezett
ezer ember majdnem fele
a korrupciót, 38 százaléka
a szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenséget, 26
százaléka pedig az inflációt
említette a legnagyobb általa megélt fenyegetésként. A
válaszadóknak mindössze
a 23 százaléka említette,
hogy a pandémia újraéledésére potenciális veszélyként
tekint.
Az európaiak szerint az
Európai Unió előtt álló legnagyobb kihívások között a
klímaváltozás, a társadalmi egyenlőtlenségek és az
egészségügy szerepel legelöl – derült ki az Eurobarométer friss, Európa jövőjéről szóló felmérésből, amit a
444.hu szemlézett.
A válaszadók 88 százalé- Ez nem árstop, csak a cukrot állítják meg a kekszben.
ka tartja fontosnak, hogy a Képünk illusztráció

A
2006 óta nem volt miniszterelnök-jelölti vita az országgyűlési választási kampányban.
Akkor hívta ki Orbán Viktor a regnáló miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet. Fotó: 24.hu
Magyarország miniszterel- miért nem lesz az április 3-i ellenfele. „Hajlandó-e kiállni
nöke kíván lenni, ezért vitá- országgyűlési választások velem vitázni Lázár János?
ra hívom Orbán Viktort. Áll- előtt
Orbán–Márki-Zay-vi- A demokrácia alapja a vita.
junk ki az emberek elé, mu- ta. Hollik István, a Fidesz– Aki közfeladatra jelentkezik,
tassuk meg, milyen orszáattól alapvető tisztelet a vágot képzelünk el! Vitassuk
lasztók felé. Arra kérem Lámeg, hogyan képzelzár Jánost, hogy adja meg
Az
emberek,
jük a gazdaság, az
ezt a tiszteletet a válegyenek kormánypárti szavaegészségügy vagy
lasztópolgároknak.
zók
vagy
ellenzékiek,
megérdemlik,
a migráció jövőBízom benne, hogy
hogy meghallgathassák azt, aki a
jét, hogy kidebátrabb lesz, mint
következő
négy
évben
Magyarország
rüljön, ki mit
a főnöke, és nem
miniszterelnöke kíván lenni, ezért
tett valójában,
fog hazugságok
vitára
hívom
Orbán
Viktort.
Álljunk
ki
az
és mit gonmögé bújva megemberek elé, mutassuk meg, milyen
dol közös ottfutamodni” – írta
országot képzelünk el!
honunkról, Maközösségi oldalán
Márki-Zay Péter,
gyarországról” –
Márki-Zay Péter.
az ellenzék miniszterelnök-jelöltje
ezekkel a mondaLázár is gyurcsátokkal hívta ki Orbán
nyozott, és azzal hárította
Viktort egy nyilvános vitáel a vitát, hogy Márki-Zay
nem vitaképes, „nem mond
igazat, sértegeti a más véleményen lévőket, becsapja
saját szavazóit is, jobboldalinak mondja magát, mégis
Magyarországon 2006 óta nem volt miniszterelnök-jea gyurcsányi baloldal vis�lölti vita a választási kampányban. Ekkor Orbán Viktor
szatéréséért küzd”. „A vámint kihívó és Gyurcsány Ferenc regnáló miniszterlasztókerületnek nem vitára,
elnök állt egymással szemben. Ez után Orbán Viktor
hanem munkára van szüknem állt ki vitára kihívójával. Ennek köze lehet ahhoz,
sége” – írta Lázár a Facehogy ebből és a 2002-es, Medgyessy Péterrel vívott
book-posztjában, ami alá
nyilvános vitából nem Orbán jött ki győztesen, aki kebekommentelt Márki-Zay,
rüli a kényes kérdéseket, éppen ezért 2010 óta nem,
aki azt írta: „Amikor Orbán
vagy csak nagyon ritkán ad interjút nem kormányhű
Viktor fél, akkor mindenkimédiumoknak.
nek kötelező félnie a Fideszben?”

Hogy szalad az idő,
16 éve nincs vita
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Szeged, szeretem!

Szabó C. Szilárd

Városunk évek óta az egyik legnépszerűbb hazai úti cél

Kivel táncol a gyökér?

M

A szegediek és a városba látogató vendégek szívesen időznek a Széchenyi téren. Fotó: Szeged Tourinform/Papdi Balázs
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 körében.

Top 10 belföldi úti cél 2021-ben
Forrás: szallas.hu

Siófok, Eger, Hajdúszoboszló és Szeged a sorrend, ezek
a városok adják együttesen
a Szallas.hu-n leadott foglalások 44,5 százalékát.
Szeged megelőzi Pécset,
Balatonfüredet, Gyulát, Hévízt és Zalakarost a foglalási
számok eloszlása alapján
avaly számos rekord készült toplistán.
született a belföldi tuA foglalások negyede barizmusban a Szallas. latoni, ötöde észak-magyarhu adatai alapján. Az online országi – közölte az online
szállásfoglaló szakértői idén szállásfoglaló portál. A Szallegalább a járványt megelő- las.hu-n a magyarok tavalyi
ző 2019-es évhez hasonló, foglalásainak 98,5 százaléka
azaz 120-130 milliárd
belföldre szólt. A külföldi
forint bruttó szofoglalások kétharA
március
baárbevételre
mada horvátorszámítanak.
szági, tizenhat
15-i hosszú
M i n százaléka pehétvégére nagyobb
den ötödik
dig romániai
ütemű
foglalás a
helyekre érkeaz előfoglalás,
főváros szálzett. 2021-ben
mint a korábbi
láshelyeire
minden
harmaévekben.
érkezett 2021dik foglalást online
ben. Budapest után
fizették.

T

1.
2.
3.
4.
5.

Budapest
Siófok
Eger
Hajdúszoboszló
SZEGED

A vendégek harmada
hotelben hajtotta álomra a
fejét utazásai alkalmával,

A foglalások eloszlása szállástípusonként
Egyéb:
7%
Panzió: 17%

Hotel: 31%

Vendégház: 19%
Apartman: 26%

Forrás: szallas.hu, SZT-grafika

(2021-es adatok alapján)

6.
7.
8.
9.
10.
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Pécs
Balatonfüred
Gyula
Hévíz
Zalakaros

negyedük
apartmanban,
ötödük vendégházban, tizenhét százalékuk panzióban és hét százalékuk egyéb
szálláshelyen. A legnagyobb
változást az apartmanoknál és a panzióknál látja a
szallas.hu. Trepess Beatrix
PR-menedzser
elmondta:
egyre népszerűbbek a nem
hotel besorolású szálláshelyek, és az utolsó pillanatos foglalások aránya is
nőtt.
A turisztikai szakértő szerint idén a külföldi utazások
iránt is nő a kereslet, főleg a
kelet-közép-európai régión
belül. Bizakodásra ad okot
szerinte, hogy a napi beérkezett foglalásokban már meghaladták a tavalyi szintet,
és az idei első, március 15-i
hosszú hétvégére nagyobb
ütemű az előfoglalás, mint a
korábbi években.

indent megállítanak. Sorost, Brüsszelt, Uniót, inflációt, migrációt, rotációt, gravitációt, ajándék lónak
a fogát meg a sánta kutyát, a tetejébe még Karácsonyt, Gyurcsányt és Putyint. Ja, az utóbbit nem, beszélek
itt már hülyeségeket, hiszen nemrég vendégeskedett nála a
Kremlben. Újfent. Sokadszor. Őt pár éve akarták megállítani, amikor még azt mondta Orbán, hogy mi a nyugatnak nyitunk 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 mondta egykor. Most meg…? Piha! Persze,
előállhatnak azzal a sokat látott
Így jár ma
köpönyegforgatók, hogy azóta
is,
aki szólni
már sok víz lefolyt a Dnyepemer, mert lágy
ren, meg a Türk Tanácsban
ének
kell nekik, meg
sem azok ücsörögnek már,
paradicsomos,
mint akkor.
tolatós-mulatós
Jut eszembe a moszkvai vizene.
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 kézmozdulattal, hogy merre hagyja el a neoreneszánsz stílusú
nagytermet? Volt ebben a gesztusban valami putyini pajkosság, olyan oroszos kópéság, hogy Orbán előre menjen, ne
hátra. Ami nem lehet véletlen, hiszen ennek a prudens fideszes tolatós, előre meg hátra gyüszmékelésnek maga Vlagyimir Iljics Lenin rakta le az alapjait. A bolsevik vezér mondta 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 szélbaltól 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 táncoló 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 kapcsolatok, az orosz vakcina és gáz meg a Paksi Atomerőmű bővítése. 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 vitát. Nagyon sok olyan téma és ügy van, ami nincs kibeszélve, amiben sumák van, amiben – enyhe germanizmussal
szólva – félre van vezetve, át van verve a nép, az istenadta 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 nekik, meg paradicsomos, tolatós-mulatós zene. Nem bírják a
kritikát.) Mert a nép egyszerű gyermekének beállított ember nyolcvanasokkal dobálózva feribátyámozik a nyugdíjról,
hellóröfizik, meg a száját nyalogatva rendeli a túrósokat a
presszóban.
Aki pedig komoly, az ország jövőjét érintő dolgokról szeretne vele beszélgetni, vitatkozni nyilvánosan, kulturált körülmények között, előre lefektetett szabályok szerint, mint
ahogy az egy demokratikus országban teljesen természetes a választási kampányban, azt báránybőrbe bújt Gyurcsánynak állítják be, aki szerintük – hogy tovább fokozzam
a képzavart és a mai magyar közélet szürrealitását – csak
ürgebőrbe varrt üzeneteket közvetít az ellenséges békaemberektől.
Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!

4

Aktuális

2022. február 12., szombat

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

A

versengő
csapatok
megkóstolták egymás
kolbászát, ugyanakkor figyeltek az apróságokra is, ezért gyerekprogramok
sokasága is várta a családo-

kat a múlt hétvégi petőfitelepi böllérnapon.
– Nagyon nagy öröm,
hogy az idén – legalábbis
most úgy tűnik – valamennyi
városi és településrészi ren-

dezvényünket megtarthatjuk
– nyilatkozta az eseményre
kilátogató Botka László polgármester a szeged.hu-nak
és a Szeged Televíziónak.
Szabó Sándor országgyűlési képviselő kezdeményezésére szervezték meg
2014-ben elsőként a böllérnapot. Sajnos tavaly a kényszerű járványügyi korlátoBotka László polgármester is kilátogatott a petőfitelepi böllérnapra, és besegített az
ételosztásba.

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

Farsang Tarjánban

zások miatt nem tarthatták
meg a rendezvényt.
Botka László elmondta, óriási siker a böllérnap,
amely megmozgatja a városrész lakosságát. Nagy öröm
– tette hozzá a polgármester
–, hogy minden városrésznek van egy, de olykor több
hagyományos rendezvénye,
melyet évről évre megszerveznek.
A közös élmények ös�szetartják a helyi közösségeket, ezért is fontosak. Botka
László nagyon jó gyerekkori
élményeket őriz a családjá-

ból a disznótorokkal kapcso- önkormányzati képviselője
latosan. Elmondta, a nagy- hangsúlyozta: nagyon összetartó közösség él a városszüleinél
vágtak
részben.
disznót, ahol
Nagy
A telepi karáaz ő felaöröm, hogy
csonyt már megdata a
az idén – legalábbis
húsdarendezhették
most úgy tűnik – valaPetőfitelepen,
rálás
mennyi városi és telepüvolt.
és a múlt hétlésrészi rendezvényün–
végi böllérnapket megtarthatjuk.
Fájlalra kilátogatók
Botka László
száma
jelezte,
tuk, hogy
polgármester
tavaly nem
hogy az emberek a
szó szoros és átvitt érrendezhettük meg a böllérnapot
telmében is kiéheztek már az
– mondta a szeged.hu-nak ilyen jellegű rendezvényekre.
B. P.
Szénási Róbert. Petőfitelep

Rajzpályázat
gyerekeknek

Téli finomságok
és télűzés Tápén

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

A
Együtt készítettek farsangi álarcokat kicsik és nagyok a Tarjáni Infopontban. Fotó: Iványi Aurél

F

arsangra készítettek álarcokat kicsik
és nagyok nemrégiben a Tarjáni Infopontban. Aki jelmezben érkezett a kézműves-foglalkozásra, az csokoládét kapott
a szervező Szeged Város Közösségéért Közalapítványtól.
– Szeged lakói összetartó, szolidáris közösséget alkotnak. Ezt szeretnénk ápolni és
erősíteni – fogalmazott az eseményre ellátogató Szabó Sándor. Szeged szocialista
országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az
ilyen eseményeken nagyon fontosnak tartják a generációk közötti kapcsolatépítést.
Ezt szolgálja a farsangi készülődés, ahogyan

a korábbi hasonló jellegű események is. A
Tarjáni Infopontban volt már húsvéti és karácsonyi készülődés is.
Az alapítvány elnöke, Tóth Károly önkormányzati képviselő elmondta: az ünnepekre
való készülődés szerves része az alapítvány
négyéves programjának. Ugyanakkor rendeztek már a Tarjáni Infopontban közlekedésbiztonsági és közbiztonsági, valamint
egészségmegőrző programokat is. Mint
ahogy támogatnak olyan nagy rendezvényeket is, mint a több száz fős családi napok és
koncertek. Különösen sikeres volt a szabadtéri filmvetítésük.

pályázatban
lerajzolhatják magukat a
gyermekek bohócdoktorként. A szervezők a gyermekek fantáziájára bízzák,
hogy milyen lenne az öltözékük, milyen sapkát húznának, és milyen sminket hordanának bohócdoktorkodás
alatt. Egyet kérnek csupán:
a rajzok szóljanak a vidámságról, a segítségnyújtásról,
az egészséges életmódról.
A versenyt online térben
rendezik, és a legtöbb lájkot
begyűjtő pályázókat értékes
nyereménnyel – csúcsminőségű informatikai eszközzel
– díjazzák. Az alkotásokat
március 7-ig lehet feltölteni
az alapítvány honlapján keresztül. A közönség március
21. és április 4. között szavazhat. Bővebb információ a
karitacio.hu oldalon.

A járvány kitörése előtt, 2020 februárjában vidám maskarások vonultak fel Tápén. Archív fotó: Iványi Aurél
Idén negyedik alkalommal rendezik meg február 19-én Tápén a Pecsenyesütő és forralt bor napot. A telet azonban
régebb óta űzik el hangos fesztiválon a városrészben.

F

ebruár tájékán már
mindenkinek elege van
a télből, ezért a napsütés hiányát jó ételekkel és
italokkal igyekszik pótolni.
Farsang idején a hagyományos 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 intézmény 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 órától űzik el vidám maskarás felvonuláson a Tápai
Hagyományőrző Egyesület
közreműködésével. A programban lesz kiszebábégetés
és táncház is. A rendezvény
védnöke: Szabó Sándor országgyűlési és Szécsényi
Rózsa önkormányzati képviselő.
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Eldördült a startpisztoly

Kompenzálja a kormány
az önkormányzatokat?

Országgyűlési választás 2022: február 12-étől gyűjthetik a pártok

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 2022ben.

SZ

abó Sándor azt írta, az Orbán-kormány intézkedése az önkormányzatok iparűzésiadó-bevételét összességében 150 milliárd forinttal rövidítette meg 2021-ben, jelentős mértékben csökkentve ezzel
az amúgy is folyamatosan apadó bevételi forrásait. Megszorítás viszont 2022-ben is lesz.
Hiába beszél a kormány és a szegedi Fidesz is „kompenzációról”, tavaly az elvont adó mindössze töredékét, nagyjából 15 százalékát adta vissza a kormány a 25 ezer főnél nagyobb településeknek. A „számlát” tehát nem egyenlítették
ki, nem kompenzálták, csak a szavak szintjén. A Fidesz-kormány adóeltérítési politikája miatt Szegedet tízmilliárd forint
kár érte 2021-ben.
Szabó Sándor – hiányolva az átláthatóságot és a tervezhetőséget – 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 államtitkár válaszolt. Tállai azt írta, a 25 ezer főnél nagyobb településeknél 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 önkormányzatoknál kieső bevétel pótlását szolgáló támogatás részletszabályai jelenleg kidolgozás alatt állnak.”
Érdekesség, hogy miközben az elvont adó visszaadását mérlegelik, az adóerőben jobb helyzetben lévő településektől szolidaritási adó címén is elvonnak milliárdokat.
Szegedtől tavaly és idén is 1,9-1,9 milliárd forintot vesznek
el így.
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és egyéni képviselőjelöltek az ajánlásokat
Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje Szabó Sándor
és Mihálik Edvin szegedi
országgyűlési képviselőjelöltekkel tartott nemrég utcafórumot Szegeden.

S

okan voltak kíváncsiak a Mars téri piacnál
kampányoló ellenzéki
politikusokra. A szegedi 2-es
választókörzetben induló Mihálik Edvin elmondta: a kormány tönkre akarja tenni az
ellenzéki önkormányzatokat.
– Vissza kell szerezni azt a
pénzt, amit elvett a kormány
a településektől. Igazságot
kell tennünk az egészségügyben és fel kell lépnünk a
korrupció ellen. Április 3-án
győzzük le közösen Orbán
korrupt rendszerét és építsünk egy tiszta Magyarországot – hangsúlyozta Mihálik
Edvin.
A szegedi 1-es választókerület jelöltje, Szabó Sándor szerint egyre többen
akarnak változást az országban. – Az évtizedek óta dinamikusan fejlődő Szeged a
szabadság és a szolidaritás
városa. A siker titka az ös�szefogásban van – mondta
Szabó. Szerinte most valódi
esély van arra, hogy leváltsák Orbánt. – Legyen április
3-a a harmadik összefogásunk napja, építsünk egy

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
igazságos és szolidáris országot – hangsúlyozta, miközben hármast mutatott az
ujjaival, amit volt, aki új ellenzéki jelképként értékelt.
– Az ereszen lecsúszó
ország Orbán Viktor sajátja,
nem az ellenzéké. A Fidesz
azzal vádolja az ellenzéket,
amit maga követ el. Ők telepítenek migránsokat az
országba, ők zártak be iskolákat és kórházi osztályokat, és ők akarják fizetőssé
tenni az egészségügyet –
mondta Márki-Zay Péter, aki
minden idők legkorruptabb
kormányának nevezte az
Orbán-kormányt, amely szerinte egész iparágakat lopott
el. Elhangzott: Magyarország

az Unió legkorruptabb állama, és az uniós szegénységi küszöb alatt él az ország
lakosságának 74 százaléka.
– Orbán saját mércéje
szerint is megbukott, mert
korábban arról beszélt, hogy
a halottak számában méri
a koronavírus elleni védekezés sikerességét. Ebben
a tekintetben nem volt ros�szabbul teljesítő ország és
kormány, mint a magyar –
tette hozzá Márki-Zay. Megismételte, fantasztikus eredménynek tartja, hogy 12 év
után most valóban legyőzhető a Fidesz, amit – utalva
a több tízezer, letelepedési
kötvénnyel magának tartóz-

kodási engedélyt vásárló, ellenőrizetlen külföldire – migránsbetelepítő tolvajpártnak
nevezett. Szerinte a lopásra
bizonyíték, hogy Mészáros
Lőrinc négy év alatt nagyobb
vagyont halmozott fel, mint
amennyi a brit királynőnek
van. Márki-Zay hangsúlyozta: megtartanák, sőt kibővítenék a rezsicsökkentést,
de az igazi rezsicsökkentés
Magyarországon
szerinte
a korrupció felszámolása
lenne. Arról is beszélt, hogy
szeretnék, ha Szeged, Algyő, Hódmezővásárhely és
a környező települések egy
dinamikusan fejlődő európai városcsoport lenne a
jövőben.

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 meghatalmazottja) aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

Bérlemény címe

Bérelhető terület (m2)

Vár és Kőtár 6720
Szeged, Stefánia
15.

452 m2 vendégtér,
69 m2 kiszolgáló tér

Nettó bérleti díj
alapár (Ft/hó)

Pályázati alapár
Bemutatás időemelésének
pontja
mértéke

450 000.- Ft/hó + 5
1 % forgalomará% forgalomarányos nyos díj vagy ennek
díj
egész számú többszöröse

2022.02.17.
2022.02.18.

A pályázati dokumentáció kérhető: info@mfm.u-szeged.hu 2022. február 25. napjáig.
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Tovább sarcolja a kormány a településeket:
Február 18-án tárgyalja a közgyűlés a város 65 milliárd forintos költségvetését,

hivatali intézményi
bevételek
5%

35%

Összesen:

8,6 Mrd Ft

40 Mrd Ft

egyéb saját
bevételek
21%

3,5 Mrd Ft

9 Mrd Ft

Intézményi bevételek
9%

2021 tény

2022 terv

Egyéb

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

25,1 Mrd Ft

39%

80 Mrd Ft

500 millió Ft

1100 millió Ft

3630 millió Ft

3624 millió Ft

Építmény és telekadó

2021 tény

2022 terv

Idegenforgalmi adó

is – jelentette ki a polgármester.

Huszonhatszoros
emelés
Szeged működési bevételeihez évről évre egyre kisebb összeggel járul hozzá
a kormány. Miközben idén
a város üzemeltetése – az,
hogy legyen közösségi közlekedés, tiszták legyenek az
utcák és a parkok, működjön a színház, a könyvtár, a
múzeumok, tudjunk fürdőbe menni és sportolni – 40
milliárd forintba kerül, erre
mindössze 9 milliárd forintot
kap Szeged a központi költségvetésből, a maradék 31
milliárdot a városnak magának kell előteremtenie a helyi cégek adóbefizetéseiből
és az intézmények bevételeiből.
Korábban a személyi jövedelemadóból, az illetékbevételekből is részesültek az
önkormányzatok, ám ezeket

2013

0 Ft
2022 terv

Gépjárműadó

2021 tény

13864 millió Ft

Iparűzési adó

2012

13131 millió Ft

2022 terv

2022 terv

170 millió Ft

2021 tény

2021 tény

101 millió Ft

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 nélkül 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 fejlesztésre.
Botka László felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlesztési kiadásokra fordítható

ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA
9950 millió Ft

Három prioritás

összegek év közben jelentősen növekednek majd,
ha megnyílnak a 2021-től
érvényes uniós költségvetés pályázati forrásai. Egyelőre azonban vita van a Fidesz-kormány és az uniós
intézményrendszer között,
ezért csúsznak a pályázati
kiírások.
– A járvány kitörésekor
három prioritásról beszéltem: egyetlen önkormányzati dolgozó sem veszítheti el
az állását a jelenlegi közel
5500 ember közül a polgármesteri hivatalban, az
önkormányzati cégeknél és
az intézményeknél. A másik, hogy egy fillérrel sem
csökkenthetjük a szociális
ellátási rendszerünket, mert
a járvány miatt még több

114 millió Ft

ális kiadásának megfelelő
összeg.

állami támogatás 23%

A 2022. évi költségvetés főbb összegei

40 Mrd Ft

tulajdonosi
bevételek
7%

helyi adóbevételek

KÖLTSÉGVETÉS 2022

61%

2,9 Mrd Ft

13,9 Mrd Ft

9300 millió Ft

– Azt látjuk, hogy immár
harmadik éve a kormány
egyszerre küzd a járvány és
az önkormányzatiság ellen.
A világon talán egyedülálló módon ezt a helyzetet
arra használja fel a kormány, hogy olykor 24 óra
alatt hozzanak olyan döntéseket, amelyek nagyon
súlyos
forráselvonásokat
jelentenek az önkormányzatoknak – mondta Botka
László a Szeged Televízió
Téma című hírháttérműsorában.
Két hónapos megfeszített munka után január végére készült el a város 2022es költségvetése, amelynek
főösszege 6 milliárd forinttal kisebb a tavalyinál. Ez
a város hatévi teljes szoci-

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2,1 Mrd Ft

106 millió Ft

Újabb nehéz év elé néznek
az önkormányzatok. A koronavírus-járvány okozta
gazdasági nehézségeket
tovább tetézi az a kormányzati politika, ami a
pandémiát használja fel
ürügyként ahhoz, hogy
kivéreztesse és ellehetetlenítse az önkormányzatokat. Korábban soha
nem látott mértékű bizonytalanságok közepette
kellett elkészíteni Szeged
költségvetését is, ami ennek ellenére a fegyelmezett gazdálkodásnak és a
közös felelősségtudatnak
köszönhetően viszonylag
jó helyzetben van. A város
működtetése 2022-ben is
biztosított, az országban
egyedülálló szegedi szociális hálót pedig sikerül
megőrizni, sőt megerősíteni.

2022 terv

MINDÖSSZESEN
megszüntette a kormány, a
gépjárműadónak először a
60 százalékát, tavaly pedig
már a maradék 40 százalékát is elvette a kormány.
Az idei már a harmadik
év, hogy a koronavírus-járványra hivatkozva évente
10 milliárd forintot von el a
kormány Szegedtől. A helyi
közösségi közlekedés finanszírozásából például teljes
egészében kivonult.
Példátlan az az intézkedés is, hogy szolidaritási adó
címén 2022-ben már közel 2
milliárd forintot von el a kormány a várostól. 2020-ban
73 millió forint szolidaritási
adót kellett fizetnie Szegednek. Mára huszonhatszorosára növelte ezt az összeget
a kormány.

Továbbra sem lesz
lakossági adó
Az önkormányzat idén is
nagyon óvatosan tervezi a
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Szegedtől idén is 10 milliárdot vonnak el
amelynek 61 százaléka működési, 39 százaléka pedig fejlesztési kiadás

ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK TÁMOGATÁSA
Szegedi Vadaspark

40 millió Ft

Szegedi Közlekedési Társaság

2415 millió Ft

Turisztikai Nkft.

46 millió Ft

Szeged Pólus Nkft.

46 millió Ft
SZRMK

308 millió Ft
Ritek Zrt.

185 millió Ft

Összesen:

5,8 Mrd Ft
Környezetgazdálkodási Nkft.

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

1699 millió Ft

város adóbevételeit. Míg tavaly különféle adónemekből
13,1 milliárd forint folyt be
a város kasszájába, addig
idén 700 millióval többet,
13,8 milliárd forintot terveznek. A legnagyobb tételt, közel 10 milliárd forintot most
is a helyi iparűzési adó jelenti, de a járvány megszelídülésével 70 millió forinttal több
idegenforgalmi adóra is számít idén a város, miközben
a gépjárműadót a kormány
teljesen lenullázta.
Szegeden a lakosság
továbbra sem fizet adót,
ezt teljes egészében a cégek, a vállalkozások fizetik
be: 2002 és 2019 között a
szegedi gazdaság jó teljesítménye miatt évről évre
dinamikusan nőttek az adóbefizetések. Ez a folyamat
torpant meg 2020-ban. A
csökkenést a drasztikus kormányzati elvonások okoz-

1051 millió Ft

buszjáratok közlekedtetésének költsége, amire külön
kötött szerződést a város a
Volánbusszal. Összességében ennek a kétszeresét,
5,1 milliárd forintot költ az
önkormányzat a tömegközlekedés finanszírozására.
A közlekedési társaság
támogatása mellett a kiadások jelképes dobogójának
második fokára idén is a
környezetgazdák kerültek
fel, ők közel 1,7 milliárd forintot költhetnek a közterek,
a zöldfelületek karbantartására, hulladékgazdálkodásra. Jelentősen nőtt tavalyhoz
képest a Szegedi Sport és
Fürdők támogatása. Ennek
az az oka, hogy idén már a
2021-ben átadott Tiszavirág Sportuszodát is működtetnie kell az önkormányzatnak.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére több önkor-

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 ös�szeg: míg tavaly a büdzsé
46, addig idén 61 százalékát kell erre a célra költeni.
A drasztikus infláció miatt
jelentősen, 7 milliárd forinttal meg is kellett növelni a
működési kiadásokat.
Szeged idén 5,8 milliárd
forinttal támogatja az önkormányzat cégeit, hogy el tudják látni a közfeladataikat.
A legnagyobb támogatást,
2,4 milliárdot idén is a Szegedi Közlekedési Társaság
kapja, ebben azonban még
nincs benne a helyi autó-

14,6 Mrd Ft

15,7 Mrd Ft
13,7 Mrd Ft

1900 millió Ft

10,5 Mrd Ft

9,1 Mrd Ft

4,2 Mrd Ft

2002

2008

2013

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

2018

2019

2020

Vadaspark

11 millió Ft
200 millió Ft
138 millió Ft

SZKT

2020

110 millió Ft

Környezetgazdálkodási Nkft.

2021

2022

2021

meg is emelték a büdzsében.
(A városi költségvetésről
szóló cikkünk következő részében a szociális kiadásokról, a béremelések támogatásáról, a tömegközlekedés
finanszírozásáról és a tervezett fejlesztésekről is szó
lesz.)
Rafai Gábor

az, hogy megőrizzék és ahol
lehet, javítsák a szegedi közszolgáltatások színvonalát.
Bár Szeged költségvetése 6 milliárd forinttal kisebb
a tavalyinál, a szociális kiadások idén sem csökkennek, sőt Botka László polgármester javaslatára az
ellátásokra fordítható ös�szeget közel 20 százalékkal

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

73 millió Ft

13,1 Mrd Ft

CÉGEK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 2022

ELVONÁS SZOLIDARITÁSI ADÓ CÍMEN
1844 millió Ft

HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA

26x-os
növekedés

SZMRK

65 millió Ft

Összesen: 524 millió Ft
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Szegedi Medvemese a bezárt világról

Szegeden divat
az olvasás!

Szerencsés véletlennek köszönhetően alkot együtt Trogmayer Éva és Egervölgyi Lilla
Egervölgyi Lilla, Trogmayer Éva
és a Medvemese. Fotó: Szabó
Luca

Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Száz Krisztina protokoll- és rendezvényszervező referens Vámos Miklós Legközelebb majd sikerül című regényét ajánlja.

K

Lopott órákban, vagyis család, munka és sportolás
mellett és közben született
meg a szegedi Trogmayer
Éva első önálló mesekönyve. A Medvemesét Egervölgyi Lilla illusztrálta. A szerzőpárosnak nem ez az első,
és nem is az utolsó közös
története.
– Ha jól belegondolok, már
gyerekkorom óta írok meséket, bár nekem ez természetes volt, hiszen otthon mindenki olvasott, mesélt, nekem úgy tűnt, ezt mindenki
csinálja. Aztán a meseírás
abbamaradt, egészen a lányom születéséig – idézi fel
a kezdeteket Trogmayer Éva,
a Medvemese szerzője, aki
korábban újságíró volt, jelenleg a közösségi médiában ír
tartalmakat. Szerzőtársa, az
illusztrátor Egervölgyi Lilla is

bekapcsolódik a beszélgetésbe. Ő főállásban a szegedi Vedres István Technikumban tanít grafikát.
– A tanítás kitölti az időm
legnagyobb részét, de mellette a grafikai tervezésre
és tördelésre szorítok időt.
A kézzel és számítógéppel
készült kollázstechnika akkor jött, amikor a fiaim kicsik voltak, nekik rajzoltam,
dekoráltam a szobájukat,
róluk, a családunkról állítottam össze az első kollázsokat. 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 karaktereket, amiket ott nem
használtak, viszont én rára-

Amikor a világ bezár
A prae.hu művészeti portál írja a mesekönyvről: „A
karanténnál az utóbbi két évben aligha akadt szélsőségesebb helyzet a világban, mára azonban a mindennapjaink részévé vált. A DAS (Digitanart Studio)
gondozásában megjelent Medvemese is ezzel a természetességgel reflektál a jelenre, ugyanis egyetlen
konkrétum sem utal a vírushelyzetre. A világ bezárása 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 nyuszi szakácsnőnek segít a főzésben. Este pedig egymás
ölelésében szenderednek el. A Maci univerzum kerek
és tökéletes.”

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

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

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.”

lyog. – Már két-három éve
játszottunk Lillával a mesékkel a magunk és főleg
lányom örömére; én írtam,
Lilla pedig illusztrációkat készített hozzá. Akkor egyszer
csak megszületett a Medvemese.
Lilla úgy emlékszik, beletelt 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 szerepelnek Évi meséjében. A szerzőpáros úgy gondolta, megpróbálkozik, hátha mást is
érdekel az ő világuk. Így dobták be magukat a kezdők
bátorságával a kiadói világ
sűrűjébe, és akadt is egy vállalkozószellemű kiadó. Onnantól sokkal tudatosabban
dolgoztak a készülő könyvön, és másfél év alatt be is
fejezték.

tes, ő az első olvasóm. Nem
szól bele a történetek alakulásába, de érdemes rá figyelni, hogy mi az, ami nagyon
tetszik neki, hol kezd lankadni az érdeklődése. Most egy
másik kiadónak készítünk
Lillával egy nagyobb lélegzetvételű gyerekkönyvet. Ennek a fejezeteit is megmutatom neki, hogy elolvassa, és
nagyon helyes, amikor észreveszi, ha áthúztam vagy
átírtam egy részt, mert meg
is jegyzi, hogy a múltkor még
nem ez volt – mosolyog Évi.
– Nem, ez nem a Medvemese folytatása. Hogy az
folytatódik-e, és mikor, még
nem tudjuk, mindenesetre
mi nagyon szeretjük, úgyhogy örülnénk neki. Mivel
mindketten teljes időben
dolgozunk, ez amolyan szerelemmunka, amit éjszaka
meg hajnalban készítünk a
lopott óráinkban – fűzi hozzá a szerző.
Dombai Tünde

isgyermekként sokat nyaraltam a nagymamámnál falun
az unokatestvéremmel. A számítógépet és az internetet 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 olvasnivalót. (Most is őrzök néhány példányt ezekből a zsebméretű, puhakötéses könyvekből.)
Emlékszem, hogy kisiskolásként a Nők Lapjából kellett felolvasnom 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, melyeken keresztül már megéreztem az olvasás igazi
élményét és értékét.
A főiskolai éveim alatt
rengeteg könyvet vásároltam a Kárász utcai
antikváriumban. A házi
könyvtáram nagyobb részét ezek teszik ki.
A pandémia idején a
Líra elindított egy online
sorozatot Otthon olvasok
címmel, amelyben Nyáry
Krisztián kortárs írókkal
beszélgetett arról, hogyan töltik a karanténos időket, mit olvasnak, és min dolgoznak. 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 Darvasi László újabb műveire.
Rendkívül izgalmasnak tartom Jodi Picoult könyveit is, amelyek 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 megszokott Vámos-könyvektől. A történet kilenc évet foglal magába,
ahogy a szerző fogalmaz: „a kilenc fejezet Beethoven egy-egy
szimfóniájának szerkezetét, mondandóját, hangulatát, lendületét követi, amennyire a nyelv eszközei engedik. Voltaképp
szimfonikus regény keletkezett, zenés próza. Végül örömpróza? Bárcsak.”
A két főszereplő, a hangmérnök és a filmíró (mindkettő
Iván!) a Basszuskulcs nevű romkocsmában találkozik. Hamarosan megalapítják a válási tanácsadó cégüket. A filmíró Beethoven szimfóniáiról szeretne filmet készíteni, így miközben zajlik
a cselekmény, mindig megjelenik a soron következő szimfónia
egy-egy tétele. Nagyon izgalmas úgy olvasni, hogy közben hallgatjuk a zenét, és így az irodalom és a zene egymást kiegészítve az olvasás egy új, gazdagabb élményét nyújtja. Mindig vonzott 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 mottója. Vámos szerint Beethovent vezényléskor csak a nagy ívek
érdekelték, „ha becsúsztak fals hangok, ő sosem ismételtetett,
hanem így szólt: Legközelebb majd sikerül”. Ki tudja? Mindenesetre a könyvben egy másik jelentést kap. De ezt már nem
árulnám el. Aki szereti Vámos stílusát, annak biztosan élményteli lesz ennek a regénynek az elolvasása.
Vámos Miklós Legközelebb majd sikerül című regénye a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.
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Nincs csodálatosabb a szerelemnél,
ha szeretettel párosul
„A szerelembe – mondják –
belehal, aki él.
De úgy kell a boldogság,
mint egy falat kenyér.”
(József Attila)

a szeretet, amely a legfontosabb emberi tulajdonságok
egyike. A szeretet varázslat,
gyógyír mindenre. Edith Piaf
francia énekesnő szerint: „A
szeretet mindenki számára
ent Bálint (Szt. a legszükségesebb tápláValentin) napja lék.” Bizony igaz, mert sokan
február 14-e, a úgy tartják, hogy a szeretet
szerelmesek védőszentje ki- a szerelem egy magasabb
végzésének napjára történő fokozata. De a szerelem –
megemlékezés is egyúttal. rossz esetben – lehet gyötrő
Természetesen rávilágítás is szenvedély is, ám így vagy
egyebekben a Valentin-nap úgy, de nagyon sok csodát
vidám, s talán sohasem fe- is tartogat a szerelmespálejthető boldog pillanataink- rok számára. A szerelem az
ra.
érintettektől függően sokA szerelem néha csak
féleképpen alakulhat és
úgy jön, váratlaközben változhat
nul,
máskor
is, de tartalA
szerelmet
nem
meg ha akamára nincs
lehet elég korán
rom, akkor
garancia.
elkezdeni…
Kortól
és
sem teljeMég akkor
sül. Ebből nemtől független valami. sem,
ha
A szegényekből gazdais látszik,
az ember
got teremt, a koldusfura dolog
saját lelkia szerelem.
ból királyt.
ismerete áll
Néha beteges,
őrszemet.
nem ritkán fájdalA
szerelmet
mas. Azért ne rémüljön
nem lehet elég korán elmeg senki, mert testet-lel- kezdeni… Kortól és nemtől
ket melengető és vibráló független valami. A szegévalami, amit az öröm és a nyekből gazdagot teremt, a
szeretet ölel át. Mindenkivel koldusból királyt. Mert norelőfordulhat: kicsivel, nag�- mális esetben nem lehet a
gyal, fiatallal és időssel – szerelemből kényszer, az
bárkivel. Szerencsére néha ember természete által csak
többször is.
úgy jön és megy a szerelem.
A szerelem édestestvére Ami persze azzal jár, hogy

SZ

F

ájdalmas és pótolhatatlan
veszteség érte a magyar és
egyetemes irodalom- és kultúratudomány kutatói közösségét:
életének 76. évében rövid, súlyos
betegség következtében mindan�nyiunk számára tragikus hirtelenséggel elhunyt Penke Olga, a Szegedi Tudományegyetem Francia
Tanszékének emerita professzora,
franciatanárok nemzedékeinek kinevelője, a francia és a magyar felvilágosodás történetének és irodalmának elhivatott, nemzetközi hírű
kutatója, mesterünk, kollégánk,
barátunk.
Penke Olga (Jancski Olga néven) 1946-ban született Simontornyán egyszerű életet élő, a világ zsivajától magát messze tartó,
józan gondolkodású családban.
Szülei gyermekeik taníttatását
mindennél előbbre tartották; így
került Olga a helyi általános iskola
elvégzése után a dombóvári gimnáziumba, majd – az érettségit,
illetve egy rövid budapesti kitérőt
követően – Szegedre, a József Attila Tudományegyetemre magyar–
francia szakos hallgatóként. Ettől

egy – újabb, sokadik – kilátásban lévő élménnyel lettek az illetők szegényebbek.
Ami által olyan varázslattól
eshetnek el, amit ha nem éltek még meg, akkor igazából
nem is éltek!
Az emberi gondolatok
bármilyen formában történő
megjelenítése
visszavonhatatlanul nagy súllyal bír.
Jómagam időnként mégis
tollat ragadok (internetem
nincs), hogy elmondjam
néha a világnak a véleményemet. Mert mi fontos van
még a szeretteinken kívül?
Ha nincs szerelem – gyerek
–, akkor csak a másik tartja
életben az embert. A másik
együttérzésének, szeretetének 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 szerelmemmel (akkori iskolatársammal, Szeged legszebb lányával) idestova csaknem 60
éve élek házasságban. Így
lett egy diákszerelemből –
bátran kimondhatom – egy
életre szóló együttlét, a „gyümölcsével” együtt van egy
leányom, két fiú unokám és
két leány dédunokám. Vala-

mennyien szépen, jól és boldogan élünk.
Persze nincs tányér- és
kanálcsörrenés nélkül kapcsolat. De a békülés többnyire azzal jár: jobb, ha boldogok vagyunk, mint ha mindig
nekem lenne igazam…
A költő – fentebb – azt
mondja, a szerelembe belehal, aki él benne. Én azt
mondom: a szerelem örök!
Az igaz szerelem mindent
megér, még akkor is, ha
néha meg kell merülni a pokol bugyraiban azért, hogy
az élet és a szerelem minden szépségét meg tudd
élni. Mert akárhogyan is

nézzük mi, férfiak: a nő a teremtés 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 mindkettőnél erősebb, ha figyelembe vesszük a következőket:

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

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

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

Búcsú Penke Olgától
a pillanattól kezdve neve és munkássága elválaszthatatlanul egybeforrt a szegedi bölcsészkarral,
hiszen öt évtizeddel később innen
vonult nyugdíjba, s néhány franciaországi tanulmányút kivételével
folyamatosan itt dolgozott. Noha
pályakezdőként először könyvtárosi állást kapott a Karon, 1975-től
2016-ig – a ranglétra minden fokát megjárva – a Francia Tanszék
oktatójaként teljesedett ki tanári és
kutatói tevékenysége. Tanszékvezető-helyettesként, majd – több cikluson keresztül – tanszékvezetőként
fogta össze kollégái munkáját, s nevéhez fűződik a francia irodalmi doktori program megalapítása is.
Jóllehet első kutatásai során
Illyés Gyula francia kapcsolataival foglalkozott (az ebből született
munkái máig megkerülhetetlenek),
a tudomány elsősorban a 18–19.
századi (kivált a századforduló környéki) magyar és francia irodalom,
művelődés- és kapcsolattörténet

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

kát és kultúrát jelentősen befolyásoló időszak képe tisztuljon a magyar
közönség számára.
A szó legnemesebb értelmében
Tanár volt, iskolateremtő, igazi pedagógus. Hitte és vallotta, hogy a tanítás élmény, s egyúttal a hallgató és
oktató közötti egyenlőség, az értelmes párbeszéd lehetősége. Vélhetően e hozzáállásának köszönhető,
hogy szakdolgozóinak száma százas
nagyságrendű, s tizenegy doktori
értekezés témavezetésében vállalt
szerepet (több esetben francia–magyar doktori együttműködésben).
Közismert, már-már a puritánság határait súroló szerénysége mellett
ez utóbbi területen mutatkozott
leginkább meg kutatói és emberi
nagysága: felkészültségét, tájékozottságát, nemzetközi kapcsolatrendszerét a szó szoros értelmében mások javára kamatoztatta.
A hazai iskolák mellett tanítványai
megtalálhatók a magyar és francia
egyetemeken, kutatóintézetekben,

kulturális és igazgatási szféra intézményeiben. A tanítványokkal
való foglalkozás során a segítség,
az útmutatás, bátorítás és az építő 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 tudott leküzdeni – sem egyedül, sem
segítséggel. Összeszorul a szív. Hirtelen és idejekorán bekövetkezett
távozása után szavakat alig találni.
A nagy-nagy űrt, amit hiánya kelt,
ha megszüntetni nem is, de enyhíteni tudja az emberi emlékezet,
amely képes felidézni napsütéses
személyiségét, kedves mosolyát,
csillogó hangját, reményt merítendő kifogyhatatlannak tűnő erejéből, végtelen optimizmusából. S
noha ő már nincs többé velünk,
művei tovább hirdetik tudását; szavai ott élnek tanítványai, barátai, a
szeretett Francia Tanszék és a bölcsészkari kollégák szívében. Nyugodjék békében!
SZTE BTK Francia Tanszék
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Sportmix
OLASZ IS A DOBOGÓN. Három magyar sportoló, az úszó
Milák Kristóf, valamint két
nyílt vízi úszó, Rasovszky Kristóf és a szegedi Olasz Anna (a
képen) is a harmadik helyen
végzett a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség
szavazásán. A LEN közleménye szerint a 2021-es esztendő legjobbjairól szóló voksoláson a tagországok mellett a
szervezet tisztviselői szavazhattak. A férfi úszók mezőnyében a budapesti kontinensviadalon négy, majd a tokiói ötkarikás játékokon két aranyat
nyert brit Adam Peaty 35,5
százalékkal
diadalmaskodott, míg a második helyen az
orosz Jevgenyij Rilov (22,6%)
végzett, aki az olimpia egyetlen európai versenyzőjeként
szerzett két egyéni aranyat. Őt
követte alig lemaradva (21%)
a japán fővárosban 200 méter pillangón arany-, 100 méteren ezüstérmes Milák Kristóf. A nyílt vízi úszók férfi mezőnyében nagy fölénnyel
(55,6%) nyert az olimpiai bajnok német Florian Wellbrock,
a Tokióban ezüstérmes Rasovszkyt (12,7%) még megelőzte az olasz Gregorio Paltrinieri (27%). A nőknél negyedszer nyerte el az elismerést a
holland Sharon van Rouwendaal (57,1%), a második az
olasz Giulia Gabbrielleschi
(17,5%), a harmadik pedig a
Szegedi Úszó Egylet klasszisa, Olasz Anna (9,5%) lett. A
szavazáson még az olimpián
egyaránt bronzérmes férfi és
női vízilabda-válogatott kapusa került a legjobbak közé,
Nagy Viktor (8,3%) és Magyari Alda (6,7%) is az ötödik helyen végzett.

EDZŐTÁBOROZTAK.
Az
SZVSE atlétikai szakosztályának súlylökői a közelmúltban sem tétlenkedtek,
hiszen a súlylökő alapprogram keretén belül Nyíregyházán edzőtáboroztak Eperjesi
László edző irányítása alatt.
Beregszászi Renáta, Veiland Violetta, Mihály Levente, Dobó Zsombor és Fischer
Márk edzései remekül sikerültek az egyesület beszámolója szerint.

Őszinte öröm. Ez látszott Kónya és Jászapáti arcán a döntő után. Fotók: MTI

Petra és Zsófia – a bronzos szegedi lányok
Bravúros versenyzéssel dobogós lett a rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó a pekingi téli olimpián
Bronzérmes lett a Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang összeállítású rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó a pekingi téli olimpián. A dobogós
csapat tagja volt Krueger John-Henry is, aki a negyeddöntőben szerepelt, de ennél sokkal fontosabb, hogy a két
női versenyző egyaránt a Szegedi Korcsolyázó Egyesület
sportolója.

A

jelenleg is zajló olimpián debütáló számot
Kína nyerte Olaszország előtt. A negyedikként
célba érő magyarok a videózásnak köszönhetik a harmadik helyet, mivel a kanadaiakkal összeakadva mindkét váltó embere elesett, a
zsűri pedig az észak-amerikait látta szabálytalannak.

zőny végén kellett kezdenie
a körözést. Az esés okozta
különbséget a férfiak sem
tudtak ledolgozni. Következett a videózás, ez alapján
Kanadát kizárták, így végül
Magyarországé lett a bronzérem!

Segített a videózás

A szegedi Jászapáti Petra
büszke a válogatottra, de
kicsit szerencsétlennek érzi,
hogy Kónyát hátulról „elsöpörték”.
– Az adrenalin lökött minket előre futamról futamra.
Egyre jobbak voltunk, de sajnos a fináléban jött az a szerencsétlen kicsúszás. Lehet,
hogy jobb helyen is zárhattunk volna, ha ez nincs, de
nincs értelme ezen gondolkodni – mondta a 23 éves
sportoló, Magyarország első
vk-győztes női versenyzője.

A fináléban a hazaiak, a kanadaiak és az olaszok vártak a magyarokra. A vezetőség bízott az elődöntőben
bevált receptben, azaz nem
Kónya, hanem Jászapáti
kezdett, csakhogy az első
kanyarban hárman összeakadtak, a kanadai Florence
Brunelle esett, és kisodorta
Jászapátit. Új startot rendeltek el, amiben Jászapáti a
negyedikként fordult az első
kanyarba, így váltotta Kónyát, aki nem tudott előzni.
Nem úgy Liu Shaoang, majd
testvére, így már a második
volt a staféta, ám amikor Kónya került sorra, a kanadai
riválisa, Brunelle miatt elesett, így Jászapátinak a me-

Dobogót ért
az adrenalin

a 27 esztendős Kónya az M4
Sport kamerája előtt. – Ami
a döntőben az esésemet illeti, én is nagyon megijedtem,
és utána bocsánatot kértem
a többiektől, de tisztán éreztem, hogy hátulról felrúgtak.
Bíztam benne, hogy a kanadaiakat kizárják, mert ez
egyértelmű szabálytalanság
volt. Egy nagyon pici csalódottság azért van bennem,
mert tudom, hogy ha nincs
ez az esésem, akkor utánam
a többiek még többet is ki
tudtak volna hozni a döntőből – tette hozzá.
A rövidpályás gyorskorcsolya többi számát, amelyekben egyéniben Jászapáti
és Kónya is érdekelt volt
még, lapzártánk után rendezték.

Az edző szemével
Bánhidi Ákos, a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott edző-menedzsere szerint igazi csapatmunka volt,
hogy a vegyes váltó olimpiai bronzérmes lett.
– Ez az eredmény tükrözte az egész idénybeli teljesítményünket, hiszen a világkupában is harmadikok
lettünk. Ugyanakkor, ha nem ütnek el bennünket,
akkor akár fényesebb is lehetett volna az érem, legalábbis 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, mikor 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 kiesett, de ez a sportág velejárója – fogalmazott a két
szegedi lányról Bánhidi.

Ijedtség, majd öröm
– Az első futamban nem
mentem jól, de utána belejöttem, nagyon örülök a
bronzéremnek – szögezte le

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
kora tavaszi idő
Február
12.
szombat

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!

Képviselői
fogadóóra

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

időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
FEBRUÁR 19., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
– 12.00 óra (Csongor tér
12.)
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Február
13.
vasárnap

Gyengén Közepesen
felhős
felhős,
melegfront
7/–3
7/–5
Lívia,
Ella,
Lídia
Linda

Február
14.
hétfő

Február
15.
kedd

Február
16.
szerda

Február
17.
csütörtök

Február
18.
péntek

Zápor,
szél

Zápor,
hidegfront

Erősen
felhős

Zápor

Zápor

10/–2
Bálint,
Valentin

9/0
Kolos,
Georgina

11/1
Julianna,
Lilla

12/3
Donát

12/3
Bernadett,
Simon

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

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

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: 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!
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Horoszkóp
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 előbbutóbb megtalálhatják a szakmai
sikerek. Ne mindenáron, de
azért törekedjen a kompromisszumokra! 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 mindennapok mókuskerekét, az
elmúlt időszak túl sok
stresszhatását. Ha teheti, menjen ki többször a szabadba, és
próbáljon meg több időt szakítani a testmozgásra: ettől jobb
színben fogja látni a világot!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) A munkahelyén
igyekezzen kerülni a konfliktusokat, persze azért
ne hagyja, hogy túlzott jóhiszeműségét munkatársai kihasználják! Saját igényei háttérbe szorultak, ideje lenne,
hogy önmagával is törődjön!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Munkájában legyen
figyelmesebb, ellenkező esetben olyan lehetőségeket szalaszthat el, amelyek 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 beszélgetésekre is szakítson időt,
ezek kapcsolhatják ki igazán.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Sokszor elbizonytalanodik a munkáját illetően, eléggé ingadozó a
hangulata, ezért ideje lenne, hogy megerősítse az önbizalmát! Azokra a dolgokra
összpontosítson, amelyek jól
mennek önnek!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Úgy érzi, hogy a
mindennapokban több
nyugalomra és harmóniára 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 észre magát, hogy a mindennapok kihívásai elől
álmodozásba menekül. Próbáljon a feltöltődésre nagyobb
figyelmet fordítani! Munkahelyén törekedjen az önnek is
előnyös kompromisszumokra!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Új lehetőségek adódhatnak a munkájában, de
mielőtt belevágna, minden szempontból fontolja
meg az esetleges előnyöket és
hátrányokat! Kérje ki családja
véleményét, ha nehezen tud
dönteni!

Szeged régen

KÉPÜNK 1924-BEN KÉSZÜLT A TISZA PÁLYAUDVARON. A fotót
Császár Andrea osztotta meg a Szegedi emlékkereső közösségi oldalán, aki azt írta, hogy a felvételen a fuvaros dédnagyszülei – a lovak
fejénél Bozóki Illés dédnagyapja, a bakon pedig Szarvák Veronika dédnagyanyja – 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 folyosóján áll – írta Császár Andrea. Fotó: Szegedi emlékkereső/Császár
Andrea

Operabeavató, Slam Poetry és Halál a Níluson
A programokról minden egy
helyen a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
EMBERFEJEK, AVAGY A
KICSELEZETT MINDENNAPOK
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Időpont: február 12., szombat, 18 óra
Mogács Dániel önálló estje.
Harcaink és arcaink elemzése.

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

LEONCE ÉS LÉNA
Helyszín: Kisszínház
Időpont: február 15., kedd,
19 óra; február 16., szerda,
19 óra
Georg Büchner drámájának
felhasználásával, Thurzó Gábor fordítása alapján a szöveget írta Závada Péter, zenéjét szerezte Subicz Gábor.
SLAM POETRY SZEGED
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Időpont: február 17., csütörtök, 18 óra
Slam Poetry Szeged februári klub.
HALÁL A NÍLUSON
Helyszín: Belvárosi Mozi

Időpont: február 17-től
Agatha Christie talán legzseniálisabb regényét vitte filmvászonra Kenneth Branagh,
aki a híres nyomozó, Hercule Poirot szerepét is magára osztotta. A csavaros eszű
belga detektív folyami gőzösön töltött egyiptomi vakációját gyilkosság zavarja meg.
A végeláthatatlan sivatagban, a gízai piramisok lábánál kibontakozó rejtélyben

KIBERBIZTONSÁG, TITKAINK JÖVŐJE
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Időpont: február 21., hétfő,
18 óra
A Pedagógiai esték sorozatban Keleti Arthur jövőkutató szakember előadása.

a féktelen szenvedély és az
őrjítő féltékenység éppúgy
szerepet játszik, mint a változatos hátterű és kifogástalanul öltözött utazók, akik
sötét fordulatok után szem-

70-KEDEK
Helyszín: Agárúr Kávézó
Időpont: március 12-ig
Nagy Károly grafikus, festőművész
életmű-kiállítása.

besülnek a végső, döbbenetes megoldással.

