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Tanársztrájk
A magyar 
pedagógusok 
átlagfizetése alig 
valamivel több, 
mint a minimálbér. 
Kevesen mennek 
tanárnak.

Festmények
Szegednek
Három Aba-Novák 
Vilmos-festményt 
ajándékozott Sze-
gednek Bartók 
Mihály akadémi-
kus és családja.

Remekelt
A rövidpályás  
gyorskorcsolya ve-
gyes váltóval bronz-
érmes Jászapáti 
Petra egyéniben 
is remekelt  
a téli olimpián.

2. 10.
Elismerés
A világ egyik 
legnagyobb, 
iparágakon átnyúló 
üzleti versenyében 
nyert díjat a 
szegedi Goodwill 
Pharma. 

3. 4.

Idén tovább erősödik a szociális háló

Szeged város önkor-
mányzata a nehézsé-
gek ellenére sem mond 

le 2022-ben fejlesztési elkép-
zeléseiről, a munkahelyek vé-
delméről és a bérek emelésé-
ről. Botka László polgármester 
a költségvetés tervezésekor 
ragaszkodott ahhoz, hogy 150 
millió forinttal növeljék a szoci-
ális alapot. Ennek megfelelően 
idén is kiemelt figyelmet kap-
nak a legrászorultabbak: az 
önkormányzat 1,2 milliárd fo-
rintot biztosít a szociális kiadá-
sokra, ami egyedülálló az or-
szágban. Így idén sem marad 
senki ellátás nélkül Szegeden, 
aki a közösség támogatására 
szorul. A közgyűlés lapzártánk 
után tárgyalta meg Szeged vá-
ros 2022-es költségvetését.

Összeállításunk  
a 6–7. oldalon

PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2016 2017 2018 2019 2022

400 millió Ft 500 millió Ft 600 millió Ft

1050 millió Ft
1200 millió Ft

2021-ben 7000 fő

Görpark
az újszegedi

ligetben

Világversenyekre is alkal-
mas görparkot adtak át 
az  újszegedi ligetben. 

A gördeszkapálya 85 millió fo-
rintba került, amelyből 55 mil-
lió forint saját forrást biztosított 
az önkormányzat. A görparkot 
fiatal gördeszkás szakemberek 
építették. Szenteczki Dániel, 
a 2022-es magyar gördeszka-
válogatott szegedi tagja szerint 
az új pályát megfelelően alakí-
tották ki a gördeszkázáshoz, 
ami már olimpiai sportág.

Cikkünk az 5. oldalon

Botka László: Szeged mindig kiállt
az értékeiért, mert összetartó város

Kampánynyitó a Kárász utcán: Botka László polgármester, valamint Szabó Sándor és Mihálik Edvin ellenzéki képviselőjelölt. Három óra alatt össze-
gyűjtötték az ellenzéki jelöltek és segítőik az induláshoz szükséges ötszáz támogató aláírást. Fotó: Iványi Aurél 

Az áprilisi országgyűlési 
választáson azok indul-
hatnak képviselőjelölt-
ként, akik összegyűjtenek 
legalább 500 aláírást. Ez 
három óra alatt sikerült 
Szabó Sándornak és Mi-
hálik Edvinnek.

– Szeged mindig kiállt az 
értékeiért, mert összetar-
tó, demokratikus és szolidá-
ris város, ezért nem tudott 
a Fidesz bennünket soha 
elfoglalni, és most sem fog! 
– jelentette ki az április 3-i 
választással kapcsolatban 
Botka László polgármester 
az egységes ellenzék Széche-
nyi téri kampánynyitó esemé-
nyén. A polgármester a sze-
gediek figyelmébe ajánlotta 
az ellenzék két közös képvi-
selőjelöltjét, Szabó Sándort 
és Mihálik Edvint.

Cikkünk a 2. oldalon
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Kormányrendelettel
próbálják megakadályozni

az újabb tanársztrájkot
Vannak országok, ahol jól megfizetik a tanárokat. Ná-
lunk a pedagógusok átlagfizetése alig valamivel több, 
mint a minimálbér. Kevesen mennek tanárnak, végze-
tesen elöregszik a szakma. 

„Ha nem tetszik a tanárok-
nak a  helyzet, miért nem 
mennek el máshová dolgoz-
ni?” – írta egy kommentelő 
a Facebookon a pedagógu-
sok januári kétórás figyel-
meztető munkabeszüntetése 
kapcsán. Az a helyzet, hogy 
már sokan elmentek másho-
vá dolgozni, a fiatalok pedig 
nem jelentkeznek tanárnak.

Szabó Zsuzsa, a  Peda-
gógusok Szakszervezetének 
(PSZ) elnöke nemrég elmond-
ta a  szeged.hu-nak, hogy 
az elkövetkező években csak-
nem 22 ezren tanár megy 
nyugdíjba. Idén 4800-an, 
jövőre 6 ezren, 2024-ben pe-
dig 6500-an. Ezzel szemben 
a  kétéves minősítő vizsgát 
követően csak 2 ezer pálya-
kezdő tanár lép be az okta-
tásba. A pedagógusszakma 
legnagyobb veszélye, hogy 
végzetesen elöregszik. A ta-
nárok átlagéletkora 55 év.

Nemrég fel kellett emelni 
a kezdő tanárok bérét, mert 
nem érte el a garantált bér-
minimumot, ami január óta 
bruttó 260 ezer forint. Ki 
megy ma el tanárnak, amikor 
a magánszférában a pedagó-
gusfizetés két-háromszorosát 
is megkeresheti? Vannak 
országok, ahol jól megfize-

tik a  tanárokat. Nálunk is 
jó fizetést kaptak a tanárok 
a  Monarchiában és a  két 
világháború között. Akkor 
az általános iskolai tanárok 
fizetése 2,5-4-szerese, a kö-
zépiskolai tanárok bére pedig 
5-6-szorosa volt egy napszá-

mos fizetésének. Ma 1,2-1,5 
ez az arányszám, ha a bruttó 
200 ezer forint minimálbért 
vesszük alapul.

A kormány tett egy lépést 
a  tanárok fizetésének ren-
dezésére 2014-ben, amikor 
elindította a pedagógus-élet-
pálya-modellt. „Ekkor meg-
határozták a pedagógusbé-
rek kiszámítási módját, ami 
a  mindenkori minimálbért 
tekintette a számítás alapjá-
nak. Akkor a minimálbér 101 
ezer 500 forint volt. 2015-
ben azonban a kormány el-
szakította ettől a számítási 
módtól a bérmegállapítást. 
Innentől kezdve teljes mér-
tékben inflálódott a  peda-
gógusok fizetése, miköz-
ben a  minimálbér azóta is 
folyamatosan nőtt. Könnyű 
kiszámolni, hogy időközben 
mennyi pénztől estek el 
a tanárok egyszerűen azért, 
mert a kormány a saját ígé-
retét sem tartotta be, nem 
a  mindenkori minimálbért 
veszi alapul” – mondta Sza-
bó Zsuzsa, a PSZ elnöke. Ki-
számolták: azóta 17 hónapot 
dolgoztak ingyen a tanárok, 
akiknek több millió forintot 
vettek ki a  zsebükből. Ha 
tovább élt volna a Fidesz ál-
tal bevezetett rendszer, és 
a  mindenkori minimálbért 
tekintenék a számítás alap-
jának, akkor ma 1,7-2-szeres 
lenne az arányszám.

J. Y. N.

Botka László: Az ellenzéki összefogással
le kell és le is lehet váltani a kormányt!

Legalább 500 ajánlást kell összegyűjteniük a képviselő-
jelölteknek az induláshoz. A kampány hivatalos indulá-
sakor Szeged több pontján várták a támogató aláíráso-
kat Szabó Sándornak és Mihálik Edvinnek, az ellenzéki 
összefogás két képviselőjelöltjének, akik három óra 
leforgása alatt össze is gyűjtötték a szükséges ötszáz 
aláírást. Botka László polgármester a családjával ér-
kezett az ellenzéki pártok Kárász utcai sátrához, hogy 
aláírásával támogassa Szabó Sándort és Mihálik Edvint.

– Szeged mindig kiállt az ér-
tékeiért, mert összetartó, 
demokratikus és szolidá-
ris város, ezért nem tudott 
a  Fidesz bennünket soha 
elfoglalni, és most sem fog! 
– jelentette ki az április 3-i 
választásokkal kapcsolat-
ban Botka László polgár-
mester az egységes ellenzék 
Széchenyi téri kampánynyitó 
eseményén.

Botka László az ellenzéki 
összefogás két közös jelöltjét 
ajánlotta a szegediek figyel-
mébe. Az  egyik körzetben 
induló Szabó Sándor eddig 
már két alkalommal nyerte el 
az itt élők bizalmát, és nyolc 
éve küzd Szeged érdekeiért 
a parlamentben. A másik vá-
lasztókörzetben – ahová Sze-
ged és tizenkét homokhátsági 
település tartozik –  Mihálik 

Edvin indul ellenzéki színek-
ben. A polgármester szerint 
Odessza városrész fiatal ön-
kormányzati képviselője sokat 
tett az elmúlt években a váro-
sért a közgyűlésben. Megvá-
lasztása óta az egyik legfon-
tosabb területet, a  Zöld 
város programot felügyeli 
tanácsnokként, és sok 
nagyszerű kezdeménye-
zés fűződik a nevéhez.

– Lázár János 
azt mondta két napja 
a szomszédban, hogy ha 
az ellenzék nyer, akkor csak 
Szeged győz. Sose hittem 
volna, hogy egyszer azt kell 
mondanom, Lázár Jánosnak 
igaza van. Mutassuk meg 
neki! – mondta Botka László. 
A polgármester szerint le kell 

és az ellenzéki összefogással 
le is lehet váltani a kormányt. 
Ez nemcsak a szegediek, ha-
nem az egész ország érdeke.

Szabó Sándor az aláírás-
ra várakozó nyolcvan-száz 
ember előtt bejelentette, 
hogy máris mindkettejüknek 

megvan az induláshoz szük-
séges ötszáz aláírás.

– A  munkát folytatjuk, 
és a  következő napokban 
a város számos pontján vár-
juk a támogató aláírásokat, 
mert szeretnénk minél több 

választóval személyesen is 
találkozni, hogy meghall-
gathassuk javaslataikat, 
véleményüket, mert kö-
zösen szeretnénk kiala-
kítani azokat a terveket, 

amelyek Szeged fejlődé-
sét szolgálják –  hangsú-

lyozta Szabó Sándor.
Mihálik Edvin elmondta, 

hogy az elmúlt időszakban 
rengeteg választóval talál-
kozott, és szinte kivétel nél-
kül mindenki három nagyon 
fontos probléma minél gyor-

sabb megoldását várja az új 
kormánytól.

– A  legfőbb probléma 
a megélhetés nehézsége. Bru-
tális drágulás volt az  elmúlt 
időszakban. Az  infláció több 
mint 7 százalékos, de az élel-
miszerárak még ennél is jóval 
nagyobb mértékben drágultak. 
Valódi megoldás kell, mert a ha-
tósági áras csirkefarhát nem az. 
Nagyon sokan panaszkodtak 
az egészségügy rossz helyzeté-
re is, mert a kormány intézke-
dései ellenére sem csökkentek 
a várólisták, de az oktatás prob-
lémáit is sokan felhozták. Na-
gyon lelkesek az emberek, azt 
érzik, hogy az összefogásnak 
végre esélye van, hogy változást 
hozzon az életükben – mondta 
Mihálik Edvin.

Szeged mindig kiállt 
az értékeiért, mert 

összetartó, demokratikus 
és szolidáris város, 

ezért nem tudott a Fidesz 
bennünket soha elfoglalni, 

és most sem fog!
Botka László 
polgármester

Polgári enge-
detlenséget 

hirdetnek
A kormány a járványhely-
zetre hivatkozva rendeletet 
adott ki, ami gyakorlatilag 
ellehetetleníti a sztrájkot 
az oktatási intézmények-
ben. Ebben az szerepel, 
hogy sztrájk idején minden 
intézményben biztosítani 
kell a gyermekfelügyeletet, 
meg kell tartani a tanórák 
50 százalékát, és a  jár-
vány miatt nem lehet ösz-
szevonni az osztályokat. 
A Pedagógusok Demokra-
tikus Szakszervezete sze-
rint a sztrájkjog rendeleti 
megvonása tipikus dikta-
tórikus lépés. A  tanárok 
tiltakoznak a  kormány 
sztrájkrendelete ellen, és 
egyre több iskolában hir-
detnek polgári engedet-
lenséget.
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Elnökhöz méltóan

Ezt a cikket azon a napon írom, amelyen éppen száz éve 
megszületett Göncz Árpád, és pontosan egy hónap van 
hátra addig, hogy Novák Katalint köztársasági elnökké 

válassza az országgyűlés. 
Politikai elemzők nem szeretnek jósolni, de ebben nincs 

rizikó. 
Legyinthetnénk persze, hogy a hazai alkotmányos hagyo-

mány szerint – tehát nem csak az alap-
törvény szerint –  a köztársasági 
elnök mindössze szimbolikus 
funkciót tölt be, de a  dolog 
azért nem ennyire egyszerű. 
Részben azért, mert az ál-
lamfőnek vannak nem el-
hanyagolható tényleges jog-
körei, részben pedig azért, 
mert a szimbólumok nagyon 
is lényegesek a politikában és 
egy ország életében. 

Fontos például, hogy van-e olyan 
szereplője a közéletnek, aki legalább kísérletet tesz a közös 
pontok megtalálására, a szemben álló politikai oldalak össze-
kötésére, a politikai versengés közepette az állandó emberi 
és közösségi értékek felmutatására, és nemkülönben a be-
szédmód s vele a gondolatok emelkedettségének megőrzé-
sére. Mintegy arra emlékeztetve a politikai élet valamennyi 
szereplőjét a hatalomért folytatott legnagyobb, legelkesere-
dettebb harcok közepette is, hogy végtére is mi a küzdelem 
tétje: az ország sorsának jobbítása. 

Ennélfogva egyáltalán nem mellékes, hogy egy államfő 
mennyire szorosan kötődik egy politikai párthoz, s hogy az a 
politikai párt miként viszonyul a hatalomhoz. 

2010 óta úgy áll a helyzet, hogy volt egy olyan elnök, aki 
kereken nulla esetben talált kifogásolnivalót a parlamenti 
többség tevékenységében, azaz egyszer sem vétózott. Aztán 
pedig lett egy olyan elnök, aki jóváhagyólag szemet hunyt 
afelett, hogy a parlamenti többség az Alkotmánybíróság által 
alaptörvény-ellenesnek talált jogszabályi helyeket egyszerű-
en beleszerkesztette az alaptörvénybe. Legfelsőbb szinten 
is megerősítve ezzel azt a hozzáállást, hogy az alaptörvény 
puszta eszköz, a papír bármit elbír, akármi alkotmányossá 
tehető, ha a hatalom akarja. 

Ha ugyanebből a pártból érkezik egy újabb államfő, ak-
kor e tapasztalatok alapján nehéz lenne másféle gyakorlatra 
számítani. Abba bele sem mennék, mit üzen Novák Katalin 
Fidesz és OV22 feliratú fülbevalója, s mennyire jó belépő ez 
a nemzet egységének képviseletéhez. Az viszont igencsak 
figyelemreméltó, hogy Novák kulcsszereplője volt a Fidesz 
nemzetközi nyitásának a szélsőjobboldal felé, ezzel a kapcso-
lati háttérrel lesz tehát hamarosan az ország elnöke. 

Már csak ezért sem mindegy, hogy az ellenzék felmutat-e 
államfőjelöltet. Nem a március 10-i megválasztás reményé-
vel, hanem – egyelőre – az ellenpélda demonstrálásának 
szándékával. 

Jelen tudásunk szerint Iványi Gábor a civilek jelöltje, aki-
nek megválasztását Márki-Zay Péter is támogatja. Az azonban 
merőben szokatlan, hogy mindez úgy került nyilvánosságra, 
hogy a miniszterelnök-jelölt maga is tudja, hogy a vele tovább-
ra is több kérdésben folyamatosan vitában álló szövetséges 
pártok még nem tekintik lezártnak az elnökjelölés folyamatát. 
Ami azonban nem azt jelenti, hogy nekik lenne jobb ötletük. 

A magyar politikatörténetben nem ismeretlen a jelöltcas-
ting, most is nevek forognak és szivárognak ki, ami aláássa 
az elnöki intézmény tekintélyét, meg az ellenzékét is. Két-
ségek támadnak afelől, az ellenzék mekkora jelentőséget 
tulajdonít az államfői pozíciónak és annak a konkrét politikai 
szituációnak, amelyben alternatívát kellene nyújtania Novák 
Katalinnal szemben. 

Az elnöki méltóság megőrzéséhez – a méltóság iránti elvá-
rás hiteles képviseletéhez – mindenkinek meg kellene őriznie 
a méltóságát, és nem kevésbé a komolyságát.

Aktuális

Rangos nemzetközi díjat nyert
a szegedi Goodwill Pharma

Rangos nemzetközi díjat 
nyert a  világ egyik leg-
nagyobb, iparágakon és 
határokon átnyúló üzleti 
versenyében a  szege-
di gyógyszeripari cég, 
a Goodwill Pharma Kft. 

Magyarország legdina-
mikusabban fejlődő 
gyógyszeripari cége 

a  szegedi Goodwill Pharma 
Kft., amely a  járvány idején 
is fejlesztett. Tavaly ilyenkor 
adtuk hírül, hogy új gyártó-
üzemmel gazdagodott a cég 
Cserzy Mihály utcai központja. 
A Goodwill Pharma két szege-
di üzemegységében több mint 
száz embernek ad munkát. 
A társaság árbevétele a fej-
lesztéseknek köszönhetően 
évről évre dinamikusan nő.

Jójárt Ferenc és felesé-
ge, Kardos Mária 1997-ben 
családi vállalkozásként ala-
pította a céget, amely mára 
Magyarország tíz legnagyobb 
gyógyszeripari vállalata közé 
küzdötte föl magát. A Good-
will Pharma ma már 
gyógyszeripari tudásköz-
pontként működik.

Nagy hangsúlyt 
fektetnek a  tradíciók-
ra, miközben a modern 
kor eljárásait alkalmaz-
zák. Az ország határain 
átnyúlva számos leány-
vállalattal rendelkeznek, 
többek között Szerbiában, 
Horvátországban, Lengyel-
országban, Csehországban 
és az Egyesült Királyságban. 
A cégalapító tulajdonosok fő 
elhatározása az  volt, hogy 

gyógyító hatású terméke-
ket fejlesszenek és terjesz-
szenek el, az  életminőség 
javítása érdekében. Kom-

munikációjuk fontos eleme 
a tájékoztatás és az egész-
ségnevelés, amelynek során 
Szent-Györgyi Albert tudomá-
nyos látásmódját, filozófiáját, 

elkötelezettségét követik. 
Az egészség elkötelezett kép-
viselőiként szeretnék felhív-
ni a figyelmet a megelőzés 
fontosságára, amellyel saját 
magunk, családunk és kör-
nyezetünk egészségére is 

jobban vigyázhatunk.
A szegedi Goodwill 

Pharma nemrégiben 
a  European Enterpri-
ses Business Awards 
programban nyert dí-

jat, a Best Full-Service 
Pharmaceutical Develop-

ment Company – Hungary 
kategóriában. „A European 
Enterprises Business Awards 
a legrangosabb elismerések 
közé tartozik, és egyben 
a  világ egyik legnagyobb, 
iparágakon és határokon 
átnyúló üzleti versenye is. 
Ebben az európai üzleti élet 
vállalkozóit és az őket támo-
gató intézményeket díjaz-
zák. Az elmúlt néhány évben 
Európa rengeteg gazdasági 
változáson ment keresztül, 
így azokat szeretnék díjazni, 
akik ezt átvészelik, és köz-
ben folyamatosan fejlesztik 
termékeiket, szolgáltatása-
ikat. A díj odaítélése során 
figyelembe veszik azokat 
a  tényezőket, hogy miben 
tér el az  adott vállalkozás 
a versenytársaitól, az elmúlt 
tizenkét hónapban elért 
eredményeit, a hírnevét, va-
lamint az európai piacon va-
ló jelenlétét” – fogalmazott 
kommünikéjében a Goodwill 
Pharma. 

A szegedi Goodwill Pharma alapító tulajdonosai: Jójárt Ferenc és felesége, Kardos Mária. Szent-Györgyi Albert tudományos 
látásmódját, filozófiáját és elkötelezettségét követik. 

Van-e 
olyan szereplője 
a közéletnek, aki 

legalább kísérletet 
tesz a közös pontok 

megtalálására, 
a szemben álló 
politikai oldalak 
összekötésére?

A dinamikusan 
fejlődő 

Goodwill Pharma 
mára Magyarország 

tíz legnagyobb 
gyógyszeripari vállalata 
közé küzdötte föl magát. 

A társaság árbevétele 
évről évre 
növekszik. 

Lakner Zoltán

Gyártóüzem a cég Cserzy Mihály utcai központjában. Fotók: Goodwill Pharma 
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Szabó Sándor 150 ezer forintot
adott a bohócdoktoroknak

Szabó Sándor szegedi szo-
cialista országgyűlési 
képviselő 150 ezer forint 
támogatást adott pártja szo-
lidaritási alapjából a gyógyí-
tó bohócdoktoroknak.

– A politikai és közéleti sze-
repvállalásomban megha-
tározó a  gyerekszegénység 
elleni küzdelem –  mondta 
a Karitáció Alapítvány szék-
helyén Szabó Sándor. A poli-
tikus korábban iskolakezdési 
támogatással, élelmiszercso-
magokkal segítette a rászoru-
ló családokat, tisztítószerek-
kel a szociális intézményeket.

A MSZP országgyűlési kép-
viselői a béremelésük össze-
gét folyamatosan az általuk 
négy éve létrehozott Szolida-
ritási Alapba fizetik be, és eb-
ből fedezik a segélyakciókat. 
A Karitáció Alapítvány mun-
káját hosszabb ideje figyelem-
mel kísérik, s úgy döntöttek, 
150 ezer forinttal támogatják.

A járványhelyzet miatt 
a bohócdoktorok nem járhat-
nak be a kórházak gyermek-

osztályaira, ennek ellenére 
az  alapítványt megtalálták 
a feladatok. Sokan kerültek 
nehéz, kiszolgáltatott hely-
zetbe. Olyan gyerekek ellátá-
sában is szerepet vállalnak, 
akik egyik vagy mindkét szü-
lőjüket elvesztették a járvány-

ban – mondta Gere Anikó Mó-
nika programkoordinátor.

A Karitáció Alapítvány 
Fogadj örökbe egy csalá-
dot programjában egy-egy 
adományozót hoznak ösz-
sze egy-egy családdal, így 
teremtve meg a lehetőséget 

a viszonylag hosszú időn át 
történő rendszeres segítség-
nyújtásra. Mint Gere Anikó 
Mónika elmondta, az elmúlt 
másfél-két évben nemcsak 
a segítségnyújtásra szorulók, 
de az adományozók száma is 
megnőtt.

Aba-Novák-képeket kapott Szeged
Három, az  1920-as évek-
ben készült Aba-Novák Vil-
mos-festményt kapott Sze-
ged városa a közelmúltban 
elhunyt Bartók Mihály sze-
gedi akadémikus, Széche-
nyi-díjas kémikus végaka-
ratának megfelelően.

Az ajándékozási szerző-
dést az önkormányzat 
képviseletében Botka 

László, illetve az örökösök ír-
ták alá. A polgármester, aki 
minden szegedi nevében 
megköszönte az ajándékot, 
meghatónak és példamu-
tatónak nevezte, hogy egy 
család úgy dönt, ekkora ér-
téket adományoz szeretett 
városának; az alkotások be-
csült értéke 160 millió forint. 
Botka László hangsúlyozta: 
Aba-Novák Vilmosnak ko-
moly kultusza van Szegeden, 
a Hősök kapuját díszítő fres-
kójával mindennap találkoz-
nak a járókelők, emlékét ci-
vilszervezet, alapítvány őrzi. 
A Bartók családnak Szeged 
város aranyplakettjével kö-
szönte meg az  adományo-
zást.

Ifj. Bartók Mihály fel-
idézte, hogy a  festménye-
ket műgyűjtő édesapja egy 
gyulai orvostól vásárolta, 

az  1990-es évek elején. 
A képek közül a  legkoráb-
bit, a Kettős akt címűt 1921 
körül készítette Aba-Novák. 
A másik két alkotást tanul-
mányként festette az 1929-

ben befejezett Trattoria Ro-
mana című műhöz, de mind 
a Borivók, mind az Okarinás 
címet viselő képen ábrázolt 
alakok lényegesen nagyob-
bak, és hasonló kidolgozott-

ságúak, mint a végső válto-
zaton.

Fogas Ottó, a  Móra Fe-
renc Múzeum igazgatója 
elmondta: a  festményeket 
a kultúrpalota dísztermében 

láthatja a közönség. Az örö-
kösökkel egyeztetve keresik 
az alkotások végső helyét, és 
elképzelhető, hogy egy állan-
dó kamaratárlat keretében 
mutatják majd be azokat.

Okarinás, Borivók, Kettős 
akt. Fotó: Szabó Luca

Botka László Szeged város aranyplakettjével köszönte meg az adományozást a Bartók családnak: ifj. Bartók Mihálynak, 
Bartók Mihálynénak és Bartók Tibornak. Fotó: Iványi Aurél

A száz éve született 
Göncz Árpád egyko-
ri köztársasági elnökre 

emlékeznek tablókiállítással 
a Somogyi-könyvtár szőregi fi-
ókkönyvtárában. Az 1956-os 
forradalomban való részvétele 
miatt elítélt Göncz szabadulása 
után műfordítóként dolgozott, s 
a XX. századi angolszász iroda-
lom egyik legjobb és legtermé-
kenyebb fordítója lett Magyar-
országon; Tolkien A Gyűrűk Ura 
című regényét például ő ültette 

át magyarra. A Magyar Köztár-
saság 1990 és 2000 közötti el-
nökének emlékére rendezett, 
Göncz Árpád 100 című kiállítás 
március 4-éig látható.

Göncz Árpád 100

Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Gere Anikó Mónika, a Karitáció Alapítvány prog-
ramkoordinátora. Fotó: Iványi Aurél

FELHÍVÁS!
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező, 
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik

50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt kapták 
óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.

A jelentkezés határideje: 2022. március 25.

Az érintettek a díszoklevél adományozásával  
kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek:

SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási 
Iroda Művelődési Osztály

Szeged, Széchenyi tér 10.; tel.: 62/564-179
www.szegedvaros.hu
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Világszínvonalú görpark
nyílt az újszegedi ligetben
Világversenyekre is alkalmas görparkot adtak át az új-
szegedi ligetben. A 650 négyzetméteres gördeszkapá-
lya 85 millió forintba került. A parkot fiatal gördeszkás 
szakemberek építették.

– Ez ma az ország legkorsze-
rűbb görparkja. Mostantól 
nem kell a szegedi verseny-
zőknek Budapestre 
járni, a  főváro-
siak jöhetnek 
ide – mondta 
Takács-Kiss 
Márta, a Ma-
gyar Orszá-
gos Görkorcso-
lya és Gördeszka 
Szövetség elnökségi 
tagja. Mint hozzátette, ta-
vasszal a szegedi pályán tart-

ják a hazai gördeszkaverse-
nyek nyitófordulóját.

– Az a célunk, hogy Sze-
ged legyen a  lege-

gészségesebb 
és legzöldebb 
magyar vá-
ros. Ennek 
j e g y é b e n 
készült el 

a  görpark 
is, amelyen 

meglátszik, hogy 
szakemberek építették 

– fogalmazott Mihálik Edvin. 
A zöldtanácsnok ezzel arra 

utalt, hogy a pálya olyan hoz-
záértő fiatalok közreműködé-
sével készült, akik maguk is 
ezt a sportot űzik. Az önkor-
mányzat 55 millió, a központi 
költségvetés pedig 30 millió 
forintot biztosított a görpark-
ra az  Aktív Magyarország 
Programban. Ezzel a fejlesz-
téssel egészült ki a  három 
éve lezárult liget projekt, 
amely szervesen illeszkedik 
a Zöld Város programba. 

– A kormánynak az a cél-
ja, hogy 2030-ra Magyaror-
szág a legélhetőbb ország le-
gyen. Fontosnak tartjuk, hogy 
az itt élők aktívan, egészsé-
gesen töltsék el a szabadide-
jüket. Ahhoz, hogy a fiatalok 
is sportoljanak, ilyen ver-

Mihálik Edvin: Az a célunk, hogy Szeged legyen a legegészségesebb és legzöldebb magyar város.

FElhíVáS
Pedagógus Életműdíjak 

ajánlására
Az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet értelmében Pedagógus Életműdíj adományozható azon 
nyugdíjas pedagógusoknak, Szegedhez kötődő személyeknek, akik a nevelő-
oktató munkában legalább 36 éven keresztül tartósan kiemelkedő pedagógusi-
oktatói-nevelői tevékenységet végeztek. Évente három életműdíj adható, mely 
aranygyűrűből és oklevélből áll. Az elismerések átadására a pedagógusnaphoz 
kapcsolódó ünnepség részeként kerül sor. 
Kérem, hogy a város köznevelési intézményei tegyenek javaslatot arra vonat-
kozóan, hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra. Egy intézmény több javaslattal 
is élhet.
A rövid, szakmai életúttal alátámasztott személyi javaslatokat 2022. február 
25-éig szíveskedjenek elküldeni az antal.aniko@szeged.eu e-mail-címre. A je-
löltekkel kapcsolatban az alábbi adatok megadását is kérjük: 

Szeged, 2022. február
dr. Botka lászló

polgármester

Jelölt  
neve

Felterjesztő 
intézmény

Pedagógus-
diploma kelte

Nyugdíjazás 
éve

Szolgálati 
évek száma

Nyugdíjazáskori 
beosztása

Az 
önkormányzat 
55 millió forint 
saját forrást 
biztosított a 
görparkra.

senyképes időtöltést és kor-
szerű pályát kell kínálnunk 
–  mondta Révész Máriusz. 
Az aktív Magyarországért fe-
lelős kormánybiztos elmond-
ta: több helyen épül görpark 
az országban, de Szegeden 
készült el az első ilyen pálya.

A 650 négyzetméteres 
szegedi pálya két jól elkülö-
níthető részből áll: az egyiken 
az utcai elemek, korlátok, sze-
gélyek vannak többségben, 
a másiknál a parkos, meden-
cés jellegű idomok dominál-
nak. A szabványos pályákon 
gyakorolni és sportrendezvé-
nyeket tartani is lehet, utcai, 
park és all-terrain kategóriá-
ban. A pályaszerkezet is külön-
leges: 15 centiméteres vasbe-
ton, illetve 15 centiméteres 
homok-kavics-bazaltzúzalék 
felhasználásával készült.

A technológia miatt a rol-
leresek nem használhatják 
a létesítményt. A rolleresek 
által korábban használt ele-
meket, amelyeket a görpark 

helyéről elbontottak, felújí-
tás után másutt állítják fel. 
Az önkormányzat térítésmen-
tesen átadja azokat a sporto-
lóknak, és segít a megfelelő 
hely megtalálásában is.

– Hatalmas fejlődés ez 
a pálya. A régi már baleset-
veszélyes volt az  illeszté-
seknél, és nem is volt iga-
zán megfelelően kialakítva 

ehhez a sporthoz – mondta 
Szenteczki Dániel, a 2022-es 
magyar gördeszka-válogatott 
szegedi tagja.

A Zöld város program foly-
tatódik; hamarosan elkészül 
a Vértó és környéke, nyárra 
az Oskola utca és a Belváro-
si hídfő rekonstrukciója, majd 
elkezdődik a Lechner tér fel-
újítása. R. G.

Tavasszal a hazai gördeszkaversenyek nyitófordulóját már a szegedi pályán tartják.

Flikk-flakk. Egy profi gördeszkás az új pályán.  
Fotók: Szabó Luca
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Szeged város önkormányzata a nehéz
ségek ellenére sem mond le 2022ben 
fejlesztési elképzeléseiről, a munkahe
lyek védelméről és a bérek emelésé
ről. A költségvetésben idén is kiemelt 
figyelmet kapnak a legrászorultabbak: 
a szociális kiadásokra 2022ben meg
emelt összeget, 1,2 milliárd forintot 
szán az önkormányzat. Ez egyedülálló 
az országban.

Január elsejével 200 ezer forintra emel-
te a kormány a minimálbért és 260 ezer 
forintra a garantált bérminimumot úgy, 

hogy közben ehhez semmilyen forrást nem 
biztosított az önkormányzatoknak. Szeged is 
saját erőből kénytelen megoldani az önkor-
mányzat cégeinél és intézményeinél dolgozó 
5500 alkalmazott bérrendezését. Erre saját 
erőből egymilliárd forintot biztosít az önkor-
mányzat.

Oroszlánrészt vállal 
az önkormányzat 

a tömegközlekedésben

Szegeden annak ellenére sem emelkedtek 
az elmúlt években a menetdíjak, hogy a kor-
mány teljesen kivonult a tömegközlekedés fi-
nanszírozásából. A központi költségvetésből 
már csak a nyugdíjas- és a tanulóbérletek 
után érkezik némi árkiegészítés, ám ez az ösz-
szeg is több mint tíz éve változatlan. 2022-
ben – a Volánbusszal kötött szerződéssel 
együtt – 7,7 milliárd forintba kerül a szegedi 
közösségi közlekedés üzemeltetése; ennek 
66 százalékát, több mint 5 milliárd forintot 
az önkormányzat biztosítja, az utasok közel 2 
milliárd forintot fizetnek, az állam pedig mind-

össze 9 százalékban járul hozzá a költségek-
hez. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a jár-
vány miatt mintegy 20 százalékkal csökkent 
az utasok száma, s az így kiesett bevételt is 
a városnak kell pótolnia.

Országosan egyedülálló a szegedi 
szociális ellátórendszer

Az évi tízmilliárd forintos kormányzati elvo-
nás legnagyobb vesztesei a  legszegényeb-
bek, a  legrászorultabbak. Miközben a kor-
mány az elmúlt években teljesen leépítette 

a szociális támogatásokat, Szegeden saját 
erőből az országban egyedülálló szociális el-
látórendszert sikerült kiépíteni. A város hat 
év alatt megháromszorozta a  szociális ki-
adásokra fordítható összeget: míg 2016-ban 
600 millió, idén már 1,2 milliárd forint szere-
pel erre a célra a költségvetésben. Szegeden 
tavaly hétezren jelentkeztek az önkormány-
zatnál, hogy szükségük van szociális támo-
gatásra. Botka László polgármester a költ-
ségvetés tervezésénél ragaszkodott ahhoz, 
hogy 150 millió forinttal növeljék a szociális 
alapot. Így 2022-ben sem marad senki ellá-

tás nélkül Szegeden, aki a közösség támoga-
tására szorul.

– Nagyon sok jogcímen adunk támogatást 
a rászorulóknak. Minden egyes ellátási for-
mánál arányosan növelni fogjuk a támogatás 
mértékét is, körülbelül tizenöt-húsz százalék-
kal – mondta a Szeged Televízió Téma című 
hírháttérműsorában Botka László polgár-
mester, aki jelezte azt is, hogy a 2019-ben 
elindított, nyugdíjasoknak és általános isko-
lásoknak adott tízezer forintos önkormány-
zati támogatást az idén is minden érintett 
megkapja.

Idén tovább erősödik a szociális háló,
2022-ben is zöldül majd a város, út épül a Vértó és a lézerközpont között,

BÉREMELÉS TÁMOGATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI 
CÉGEKNÉL Kötelező béremelés

400 millió Ft

További béremelés
600 millió Ft

Állami támogatás 0 Ft

1 milliárd Ft

Lapzártánk után tárgyalta a közgyűlés Szeged város 2022es költségvetését. Archív fotó: Iványi Aurél
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Egyetlen tervezett beruházásról 
sem mond le a város

Idén a 65 milliárd forintos büdzsé 39 százalé-
kát, 25 milliárd forintot fordítja fejlesztésekre 
a város – ez az induló állapot. E szám azon-
ban jelentősen emelkedhet évközben.

– Nagyon bizakodó vagyok, hogy az év 
folyamán nőnek majd a fejlesztési kiadások-
ra fordítható összegek. Most kezdődött egy 
újabb fejlesztési ciklus az Európai Unióban, 
és tart a vita a Fidesz-kormány és az uniós 
intézményrendszer között, hogy mire lehet 
az uniós forrásokat elkölteni, ezért még nin-
csenek kiírva pályázatok. Azt reméljük, hogy 

ez változik a következő időszakban, és ezért 
nő majd a költségvetésünk is – mondta Bot-
ka László. Azt azonban már most is biztosan 
lehet tudni, hogy a város a takarékos gazdál-
kodás mellett egyetlen tervezett beruházásról 
sem mond le, ezek pénzügyi fedezetét min-
den esetben biztosítja.

Folytatódik az intézmények energetikai 
felújítása is. Bölcsődék, óvodák és szociális 
intézmények fejlesztésére 6 milliárd forintot 
költhet idén a város. Ennek keretében – a 
már folyamatban lévő fejlesztések mellett 
– megkezdődhet a Vedres Utcai és a Felső-
városi Óvoda felújítása, és két új bölcsődét is 
építtet az önkormányzat: az újszegedi Bagoly 

utcában és a Vitéz utcában. Európai uniós 
pályázaton nyert forrást az önkormányzat 
a Kálvária sugárúti idősek otthona két épüle-
tének korszerűsítésére; 1,6 milliárd forintból 
teljesen megújulhat az épületek energetikai 
rendszere. A tervek szerint tavasszal kezdőd-
hetnek a munkálatok, és 2023-ban fejeződ-
nek be. Hatmilliárd forintból idén is folytató-
dik Szeged úthálózatának korszerűsítése és 
bővítése.

Utak és intézmények  
újulnak meg

Az idei év legnagyobb és legfontosabb inf-
rastrukturális beruházása tavasszal indul. 
A Vértó és az ELI között 4 milliárd forintból 
több mint egy kilométeren teljesen új út épül, 
a meglévő 3 kilométeren megújul az aszfalt, 
4,4 kilométeren pedig kerékpárutat is kiala-
kítanak. A kivitelezést jövő nyárra kell befe-
jezni. Három kilométernyi gazdasági utat is 
felújít az önkormányzat. Tavasszal készül el 
a Vásár, a Vágány és a Tűzoltó utca, a Cserje 
sor és a Házgyári út burkolata. Teljesen meg-
újul a Városgazda utca is. Ezek az útfelújítá-
sok uniós támogatásból és önkormányzati 
forrásból valósulnak meg. Ezenkívül a város 
idén saját forrásból egymilliárd forintot bizto-
sít az önkormányzati utak és kerékpárutak 
felújítására.

2022-ben is folytatódnak a Zöld város 
program fejlesztései. Nyár elejére befejező-
dik az Oskola utca, a Stefánia és a Belvárosi 
hídfő felújítása. A rekonstrukciós munkák 
nyomán sokkal biztonságosabbá válik a ke-
rékpárosok közlekedése ezen a területen, 
Szeged belvárosa és annak egyik fontos 
utcája még élhetőbbé, zöldebbé és fenn-
tarthatóbbá válik. Nyár elejére 650 millió 
forintból megszépül a Vértó teljes környeze-
te is. Az elmúlt évek egyik legnagyobb zöld-
terület-rehabilitációjának részeként többek 
között fitneszparkot, kutyás ügyességi és 
röplabdapályát, kispiacot és rovarhotelt is 
kialakítanak a tó partján.

Egy több éve felmerült ötlet is megva-
lósulhat idén: a Kárász utcára napvitorlá-
kat szerelnek fel, hogy ezzel enyhítsék ott 
a hőséget. A szerkezet összesen 125 méter 
hosszú és közel ezer négyzetméteres lesz. 
A beruházást április 1-jéig kell megvalósíta-
ni. Szeged a Zöld város program keretében 
kiemelt figyelmet fordít a megújuló energia-
források hasznosításának növelésére. Ennek 
keretében két vízműtelepén kíván két 500 
kVA-os napelemparkot telepíteni. A 360 millió 
forintos beruházás nyomán az itt megtermelt 
áramot a Szegedi Vízmű Zrt. hasznosíthatja. 
A város még az idén elkezdi a Lechner tér 
felújítását is.

Rafai Gábor

7Költségvetés

Szolidáris, takarékos,
de előremutató Szeged
2022-es költségvetése

– Nehéz makrogazdasági környezetben 
kellett elkészíteni Szeged város 2022-es 
költségvetését. A gyorsuló infláció, a je-
lentősen megnövekedett államadóság, 
az önkormányzatok kifosztása és a jár-
vány alapvetően befolyásolta a  város 
pénzügyi terveit – mondta Kovács Tamás 
a közgyűlés pénzügyi bizottságának ülé-
sén. A gazdasági alpolgármester hang-
súlyozta: Szeged 2022-es költségvetése 
szolidáris, takarékos, de előremutató, és 
a korábbi évekhez hasonlóan idén is sta-
bil, hiány és működési hitel nélkül gazdál-
kodik a város. Kovács Tamás elmondta 
azt is, hogy az Orbán-kormány tíz év alatt 
megfelezte az önkormányzatok támogatá-
sát: 12,5 helyett már csak 5,6 százalékot 
kapnak a központi költségvetésből.

megvalósulnak a tervezett beruházások
bölcsődék, óvodák és szociális intézmények újulnak meg, napelemparkot telepítenek

TÖMEGKÖZLEKEDÉS FINANSZÍROZÁSA
Összesen:

7,74 Mrd Ft
1,9 Mrd Ft
Utazóközönség által fizetett menetdíj

0,7 Mrd Ft
Állami támogatás

5,14 Mrd Ft
Önkormányzati önrész

25%

9%
66%

INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
Folyamatban: Tarjáni, Gedói, Makkosházi és a Gyertyámos utcai Óvoda felújítása

Idén induló felújítások:
Vedres utcai és a Felsővárosi Óvoda

Kálvária sugárúti idősek otthonának komplex felújítása

Új bölcsőde építése a Vitéz és a Bagoly utcában

Összesen:
6 Mrd Ft

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ÚTÉPÍTÉSEK

Gazdasági utak felújítása (2,8 km)

Vásár, Vágány, Tűzoltó utca,
Cserje sor, Házgyári út

- Városgazda utca felújítása

- Az év elején elkészül:
Tavasszal indul az ELI-hez vezető út építése 

(3,9 km hosszan, 4,4 km új kerékpárút)

Önkormányzati utak és kerékpárutak felújítása saját erőből 1 milliárd Ft értékben

Összesen:
6 Mrd Ft

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ZÖLDVÁROS FEJLESZTÉSEK

Tavasszal befejeződik a Vértó környékének felújítása

Nyár elejére teljes egészében elkészül az Oskola utca-
Stefánia és a belvárosi hídfő felújítása

Napelemparkot telepítünk a Szegedi Vízmű telephelyeire

Elkezdjük a Lechner tér felújítását

Napvitorlákat telepítünk a Kárász utcára
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Szabó Bálint hiába akart nyerészkedni
a mélykúti gazdákon, nem jött össze neki

Az agrártárca és a gazdák 
között Szabó Bálint köz-
vetített volna sikerdíjért. 
A  minisztérium gyorsan 
helyre tette a botrányairól 
ismertté vált szegedi poli-
tikust – írta a szeged.hu.

Több száz víziszárnyas-
termelő tüntetett feb-
ruár 4-én a  Bács-

Kiskun megyei Mélykúton 
a kétmilliárdos állami támo-
gatást kapott Hun Zrt. irodája 
előtt. A demonstráció hírére 
az agrárminiszter megszakí-
totta amerikai útját, a hely-

színre sietett, és azonnal 
gondoskodott arról, hogy 
a  termelők megkap-
ják a  pénzt. (A  szo-
katlanul gyors reak-
ció nem véletlen: 
a Fidesz számára 
most kulcsfontos-
ságú a  vidéken, 
az agráriumból élők 
támogatása.)

A tüntetés egyik 
szervezője Szabó Bá-
lint volt, aki felajánlotta 
segítségét a  gazdáknak 
az  elmaradt támogatások 
igényléséért. Persze nem in-

gyen: 10 százalékos sikerdí-
jért cserébe. Válaszul a Ba-

romfi Termék Tanács kiadott 
egy közleményt, miszerint 

az Államkincstár automati-
kusan utalja az elmaradt 
támogatásokat, az ag-
rártárca pedig két nap-
ra rá jelezte ugyanezt. 
A  kéretlen közvetítő-
nek állt Szabó erre azt 

állította, ő nem akart 
pénzt kérni a termelők-

től, hanem közülük többen 
is „szerettek volna fizetni”.

„Ezt a magyarázatot talán 
még el is lehetne fogadni, ha 
nem attól a Szabó Bálinttól 
érkezne, aki időről időre 
Szeged rossz hírét kelti a ha-
zugságaival. Így viszont azt 
tartjuk valószínűbbnek, hogy 
ezúttal a mélykúti gazdáknak 
hazudott, csak ismét rajta-
kapták” – írta szeged.hu. 

A hvg.hu úgy tudja: Szabó 
régi ismeretségben állt né-
hány termelővel, így kevere-
dett a szervezésbe, amelyet 
saját elmondása szerint pro 
bono bonyolított, társadalmi 
szerepvállalásként azért is, 
mert talán számára is kedve-
ző lett volna, hiszen elindul 
a parlamenti mandátumért 
Szegeden.

Elit alakulat 2.0 
a Móra-múzeumban

A május 22-éig látogatható Elit alakulat 2.0 című kiállítás 
hazánk legfontosabb honfoglalás kori leleteit mutatja 
be: a Bodrogközben talált temetőket.

Az első temetőre 1899-ben, répaverem ásása közben 
bukkantak rá. A tárlat a második és harmadik temető feltá-
rását állítja a középpontba: a kiásott tárgyak között találhatók 
különböző lószerszámok, fegyverek és öltözködéssel kapcso-
latos leletek csakúgy, mint emberi csontvázak.

A kiállítás a leletek alapján körvonalazza a honfoglaló 
magyarok hitvilágát, harcmodorát, öltözködési, étkezési és 
állattartási szokásait. Így megtudjuk többek között, hogy mi-
ért tettek marha- vagy birkahúst a felnőttek sírjába, miért 
lékeltek koponyát, mit hordtak a tarsolyukban, vagy hogyan 
jutottak rabszolgákhoz.

A tárlaton interaktív játékok, eszközök is közelebb hozzák 
a honfoglalók világát a látogatókhoz.

A tüntetés 
egyik szervezője 

Szabó Bálint volt, aki 
felajánlotta segítségét 

a gazdáknak az elmaradt 
támogatások igényléséért. 

Persze nem ingyen: 10 
százalékos sikerdíjért cserébe. 

Szabó azt állította, nem 
akart pénzt kérni, hanem 
a termelők közül többen 

is „szerettek volna 
fizetni”.

Szabó Bálint 2020-ban órákra megbénította az Anna-kúti kereszteződésben a tömegközle-
kedést azzal, hogy a villamossínekre állt az autójával. Emiatt vádat emelt ellene az ügyészség.
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Tisztelt Olvasóink!

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

Postabontás

Legyenek ugyanolyan önzetlenek
a politikusok, mint a pedagógusok!

A pedagógusokra a jövő 
nemzedéke van rábíz-
va, az  országgyűlési 

képviselők tevékenységétől 
a nemzet sorsa függ. A pe-
dagógus nem a „magas jöve-
delem” miatt választja a ta-
nári pályát, hanem – erején 
felül – a gyermekeket akar-

ja szakmailag és erkölcsileg 
is a felnőtt életre alkalmas-
sá tenni. A  pedagógus sa-
ját példájával, életvitelével, 
szakmai tudásával áll hivatá-
sa szolgálatában. Ugyanilyen 
önzetlen szolgálatot várunk 
el az országgyűlési képvise-
lőktől, az ország vezetőitől is 
az életvitel és a szakmai tu-
dás területén!

Ez olyan munka, amely 
nem vezethet meggazdago-
dáshoz, csak akkora mérték-
ben, ahogy az egész ország 
életszínvonala emelkedik! 
Aki meg akar gazdagodni, 
válasszon más életpályát! 
Az  ország vezetőinek és 
a  pedagógusoknak azonos 
az életcélja, csak eltérő kö-
zösségekben. A  pedagógu-
sokra jellemző vonásokat 
példának tekinthetnék az or-
szággyűlési képviselők.

A kilencvenes évek ele-
jén a  főiskolán tanítottam 
egy karakán, elvhű tanszék-
vezető irányítása alatt. Több-
ször volt „elbeszélgetésünk”, 
főleg vallási kérdésekben 
volt más a véleményünk, de 
mégis felnéztem rá. Félelem 

nélkül elmondhattam a vé-
leményemet, mert nem volt 
retorzió. Elsősorban azért 
becsültem, mert minden 
területen a szakmai tudást 
értékelte. Mint szigorú ta-
nárt, egy-egy vizsganap előtt 
– főleg a gyorstalpaló leve-
lező tagozaton – próbálták 

megkörnyékezni a pártbará-
tok, de mindig sikertelenül. 
Senkivel sem kivételezett, 
senki sem tudta befolyásolni 
sem jobbról, sem balról, sem 
fentről. Egy-egy megkörnyé-
kezés után méltatlankodva 
mondta: „Hogy képzelhetik 
rólam, hogy érdemtelenül 
osztályozok?” Csak a kemény 
munkával elért eredményt ér-
tékelte, amelyet másoktól, de 
saját magától is elvárt.

Ezekben az  években 
főleg kárpótlási jegyeket 
és részvényeket lehetett 
vásárolni. A  főnököm Pick-
részvényeket vett. Idővel, 
miután értékesítette a  be-
fektetést, a  hozamot látva 
csodálkozott a munka nélkül 
szerzett összegen. „Én nem 
ebben a világban nőttem fel” 
– mondta. A munkamorálja 
serkentően hatott a munka-
társaira is. Kerestük azokat 

a területeket, ahol az okta-
tás színvonalát emelhettük. 
A kutatómunka több kollégát 
vonzott a  fizikai kémia és 
a szerves kémia területére. 
Akkoriban még gyerekcipő-
ben járt a számítástechnika. 
A Commodore–64 számító-
gépre írtuk a programokat, 

amelyeket Szeged több álta-
lános iskolájában próbáltunk 
ki, főleg az  ismeretszerzés 
és számonkérés területén. 
A program írása nagyon sok 
szabadidőt elvett a tanítási 
órákon kívül, de nem érez-
tük tehernek, mert lelkesített 
a cél. A témavezető kollégám 
karácsony előtt szólt, hogy 
menjek le a gazdasági hiva-
talba. Nem akartam elhinni, 
hogy ezért a munkáért plusz 
fizetség jár. „Nem örülsz an-
nak, hogy karácsony előtt 
tudsz valamit vásárolni a há-
rom gyerekednek?” – kérdez-
te a témavezetőm. Bevallom, 
nem számítottam jutalomra. 
Azért dolgoztunk, hogy a gye-
rekek könnyebben, haté-
konyabban, játékos módon 
tanulhassanak. Az eredmé-
nyesség volt a jutalom.

Dr. Berecz Árpádné

Varázslatos egészségügy

Esténként, amikor ágyba bú-
jok, a mobiltelefonba dugott 
fülhallgatón keresztül han-

goskönyvet hallgatok, amelybe az-
tán szép csöndben belealszom. 
Mostanság a Harry Potter és a Fő-
nix Rendje című könyvön szoktam 
álomba szenderülni, de másnap, 
éber állapotban újra meghallgatom. 
A Szent Mungo Varázsnyavalya- és 
Ragálykúráló Ispotály című fejezet-

ben leírtak – tán mondanom sem 
kell – számtalan érdekes összeha-
sonlításra adnak lehetőséget a mai 
magyar egészségüggyel. Íme:

Az Ispotály bejárati csarnoká-
ban a sorokba rendezett székeken 
megannyi varázsló és boszorkány 
ül, ki csendben újságot olvasva, ki 
hangosan trécselve a szomszédjá-
val. A széksorok közt úgynevezett 
gyógyítók járkálnak, és kikérdezik 

a betegeket bajaik felől. A falakon 
poszterek, hirdetmények, tájékoz-
tató táblák. Az információs boszor-
kány pultja előtt kígyózó sor felet-
tébb ismerős szitu. A varázslóvilág 
betegségei egészen mások, sehol 
egy magas vérnyomás, szívbeteg-
ség, reuma, kóros küldetéstudat-
ból fakadó pszichés zavar, alul-
tápláltság, lúdtalp, de annál több 
a  varázstárgyak okozta baleset, 

a varázslény okozta sérülés, vagy 
bájital- és növénymérgezés. Termé-
szetesen a gyógyítási módszerek is 
különböznek a nálunk megszokot-
tól. Szó sincs várólistákról, isme-
retlen a hálapénz. A varázspálca 
és a  csokoládéfogyasztás szinte 
mindenre gyógyír. Ahány ház, annyi 
szokás, mondhatnánk.

De náluk vajon ki az egészség-
ügyi miniszter? Nem emlékszem, 

hogy van-e egyáltalán a Mágiaügyi 
Minisztériumon belül Egészségügyi 
Minisztérium, netán Ügyosztály? 
Jó lenne tudni, hogy az írónő, J. K. 
Rowling ugyan honnan merítette 
a varázsvilág egészségügyének le-
írását? Volt-e valami létező mintá-
ja, vagy teljesen a saját fantáziájára 
hagyatkozott? Bárhogy is van, a ma-
gyar egészségügy tokkal-vonóval 
több mint mugli.  M. J.

A törvények és a valóság
Nem gondolják az urak, 
hogy a joggyakorlás biz-
tosítása minden demok-
ratikus országban – így 
hazánkban is – az érin-
tett kormány köteles-
sége? Ja, hogy itt nincs 
demokrácia?

Régóta zajló összeszó-
lalkozás hazánkban, 
hogy mivé tette Orbán 

az  országot: autokráciává, 
kleptokráciává-e, aki csak 
úgy, az épület (vár) karzatáról 
néz le a gladiátorküzdelemre. 
Várom, amint a kinyújtott kar 
felemelkedik, és hüvelykujja 
iránymutatásával dönt élet-
ről-halálról. Ne feledjük, min-
den birodalom véget ér egy-
szer. Az ő hatalma sem lesz 
örök, legfeljebb az emléke, 
amivel kicsit sem dicseked-
het se most, se később.

A 2010 óta zajló kor-
mányzás két fő állásra lett 
felhúzva. Az  egyik, hogy 
a  kormány legfőbb cél-
ja a  magyar szuverenitás. 
Bátran odaírhattam volna 
a „magyar” szó helyett „Or-
bán” nevét is. Mert akkor 
elsősorban nem a  hazára, 
hanem magára gondolt, mert 
az állami főhatalom, felség-
jog, felsőbbség és fölény pri-
vilégiuma csak és kizárólag 
őt illeti meg – hiszi a kis naiv.

A második állítás szerint 
azért jó nekünk az elnyomó, 
keresztényüldöző Kínával meg 
az  EU-t bomlasztó Oroszor-
szággal kokettálni, mert ezek 
állítólag csak a  gazdasági 
előnyökre koncentráló együtt-
működések. Ebből természe-
tesen egy szó sem volt igaz 
akkor sem, amikor Orbán ki-
mondta csúf gondolatait. Arról 
nem is beszélve, hogy Paks–2 
vagy a Fudan Egyetem finan-
szírozásáról szóló szerződés 
kifejezetten megalázó hazánk 
szemszögéből nézve.

Közeledik a  választás, 
amelyet április 3-án tart 
az ország, ismét aktuálissá 
vált a külföldön élő magya-
rok szavazati joga és annak 
módja. Az alkotmánybíróság 
a kérdéskörben még 2016-
ban kimondta: a Magyaror-
szágon állandó lakhellyel 
rendelkező választópolgárok 
kapcsolata az állammal köz-
vetlenebb és erősebb, mint 
az  ilyen állandó lakhellyel 
nem rendelkező választópol-
gáré. Ez viszont azt a kérdést 
veti fel: az állandó lakhellyel 
nem rendelkezők esetében 
a „gyengébb kapcsolat” miért 
eredményez ugyanolyan vagy 
erősebb szavazati jogot?

Az Alkotmánybíróság sze-
rint alkotmányosan nehezí-
tik meg az állandó lakhellyel 

rendelkezők választójogát 
azokhoz képest, akik ilyennel 
nem rendelkeznek. Ez utóbbi-
aknak kifejezetten lazítanak 
a szabályokon: aki nem itt él 
és dolgozik, az az ország sor-
sával kapcsolatban megtehet 
olyasmit, amit az  itthoniak 
jobb esetben is korlátozot-
tabb keretek között, például 
levélben szavazhat. Követ-
kezésképpen a határon túli 
kettős magyar állampolgárok 
első osztályú állampolgárok. 
De akiket a jelenlegi regnáló 
hatalom elüldözött, és külföl-
dön vállalnak munkát, azok 
csak másodosztályúak. 

Van abban valami ab-
szurd, hogy a  határ túlol-
dalán született, ott élő és 
dolgozó magyar egyszerűen 
szavazhat arról, hogy mi tör-
ténjen Magyarországon, míg 
a külföldön tanuló, dolgozó 
magyarnak mestersége-
sen, szándékosan előállított 
akadályok miatt korlátozott 
szavazati joga van, vagy 
egyáltalán nincs lehetősége 
szavazni.

Nem gondolják az urak, 
hogy a joggyakorlás biztosí-
tása minden demokratikus 
országban – így hazánkban 
is – az érintett kormány kö-
telessége? Ja, hogy itt nincs 
demokrácia?

Kutnyik Pál

Mit ad isten!

Az ember nem lehet 
elég óvatos még a sza-
badon választott ol-

vasmányaival sem. Nem lan-
kadó figyelemmel kísértem 
az Australian Open tenisztor-
na mérkőzéseit, és közben 
stílszerűen belekezdtem Fehér 
Klára és Nemes László Hozzál 
nekem kengurut című, 1971-
ben megjelent útikönyvébe. 
A  jeles szerzők arról írnak, 
hogy Sydney-ben addig nem 
szállhattak ki a repülőből, míg 
egy fehér köpenyes orvos meg 

nem vizsgálta őket, hogy az ar-
cukon van-e gyanús kiütés. 
Ausztrália vigyáz az egészsé-
gére. Az egészségügyi kontroll 
rendkívül szigorú, a látogatók-
tól is megkövetelik az oltáso-
kat. Szegény Novak Djokovics, 
ha ezt tudta volna…

De ez mind semmi! Az or-
szág fővárosában, Canberrá-
ban elvitték őket a pénzver-
débe, ahol bemutatták nekik 
az ausztrál fémpénz szüle-
tését, az olvasztókemencé-
től a préselésig, mely után 

megjelenik rajta az ausztrál 
címer. A címer egyik oldalán 
egy kenguru, a másikon egy 
emu látható. Itt most kényte-
len vagyok szó szerint idéz-
ni a könyvből, mert talán el 
sem hinnék nekem a követ-
kezőket. „Itt tudtuk meg azt 
is, hogy miért lett ez a kettő 
az ausztrál címerállat. Mert 
egyik sem tud hátrálni. És 
Ausztrália – úgymond – csak-
is előre haladhat.” Erre varr-
janak gombot!

Méhes János
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Egy arany, két bronz 
az ob-n. A férfiaknál Pytel 
Gergő, a nőknél Sándorházi 
Vivien sikerét hozta az egyé-
ni verseny a tollaslabdázók 
pécsi országos bajnoksá-
gán. A Multi Alarm SE játé-
kosa, Pytel Tóth Kristófot 
múlta felül a  férfi egyes fi-
náléjában, Sándorházi pedig 
duplázott, hiszen az Életmód 
SE tollaslabdázója az egyéni 
küzdelmek végén Gonda Da-
niellát győzte le három szett-
ben, vegyes párosban pedig 
Horváth Kristóf (Debreceni 
TC) oldalán ünnepelhetett 
bajnoki címet. A férfi duók-
nál a  szegedi EL-CO Tech 
Tisza Tollas SE sportolója, 
Kereszti Zoltán, valamint 
Mester József (Debreceni 
TC) által alkotott kettős, míg 
a nőknél Bukoviczki Bianka 
és Kiss Fanni (Multi Alarm 
SE) párosa állhatott a dobo-
gó legfelső fokára. A szegedi 
klub további két érmet szer-
zett: Pápai Bálint egyéniben, 
a Pápai Bálint, Pápai Balázs 
duó pedig férfi párosban 
nyert bronzérmet. Az egye-
sület sportolói közül Kön-
czöl Ádám és Piliszky And-
rás betegség, Bozsogi Mira 
sérülés, Sárosi Laura pedig 
más irányú elfoglaltság mi-
att hiányzott.

balhátvéd érkEzEtt. Új já-
tékossal erősödött a Szeged-
Csanád Grosics Akadémia NB 
II.-es labdarúgócsapata: a 22 
éves Bencze Márk a  Csák-
várból érkezett. Bencze a Va-
sas-Kubala Akadémián ne-
velkedett, majd három évig 
a holland Vitesse utánpótlá-
sában szerepelt. Hazaérke-
zése után Siófokon játszott, 
majd ezt követően a Mező-
kövesd színeiben bemutat-
kozott az NB I.-ben. Az őszi 
szezon előtt került Csákvár-
ra, ahol 11 alkalommal lépett 
pályára. Balhátvédként sze-
repelt legutóbb, de a közép-
pályán sem érzi magát ide-
genül.

„Ha csak a tabellát néz-
zük, ez előrelépés és minősé-
gi váltás volt nekem. Csábító 
volt az  is, hogy remek kö-
rülmények közé érkeztem: 
körbejártuk a Szent Gellért 
Fórumot, ami minden igényt 
kielégítő. Dragan Vukmir ve-
zetőedzővel beszélgettem, 
nagyon szimpatikus volt, amit 
mondott, így gyorsan meg 
tudtunk egyezni. Remélem, 
hogy a szezon végén a do-
bogó közelében vagy akár 
a dobogón végzünk. Képes-
nek érzem erre a csapatot” 
– fogalmazott.

Jászapáti a világ legjobbjai között
A rövidpályás gyorskorcsolyázó egyéniben is remekelt a téli olimpián

vizes 
világbajnokság, 

részben 
Szegeden

Magyarország jelen-
tős anyagi kedvez-
ményekkel ren-

dezheti meg idén a  vizes 
világbajnokságot – erről be-
szélt többek között Wladár 
Sándor, a Magyar Úszó Szö-
vetség elnöke, a szervezőbi-
zottság vezetője azt követő-
en, hogy a vizes sportokat 
tömörítő nemzetközi szövet-
ség bejelentette: június 18. 
és július 3. között Magyar-
ország ad otthont a vb-nek, 
miután az idei, fukuokai vi-
lágbajnokságot a jövő évre 
halasztották. A lebonyolítás-
sal kapcsolatban elhangzott, 
hogy a szokásostól eltérően 
ezúttal a  vb első hetében 
rendezik meg a medencés 
úszók küzdelmeit, mivel au-
gusztusban, Rómában már 
Európa-bajnokságra kerül 
sor. A világbajnokság ezút-
tal csakis a meglévő létesít-
ményekben zajlik: az úszás 
és a műugrás a Duna Aréná-
ban, a szinkronúszás a mar-
gitszigeti Széchy-uszodá-
ban, a nyílt vízi úszók pedig 
a tervek szerint a tavalyi Eb-
n kiválóan debütált Lupa-
tavi helyszínen küzdenek 
majd. Vári Attila, a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnöke 
úgy fogalmazott: ez a nem-
zet világbajnoksága lesz, hi-
szen a sportág mérkőzéseit 
nemcsak Budapesten, ha-
nem Sopronban, Debrecen-
ben és Szegeden is rende-
zik majd.

A rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltóval bronzér-
mes Jászapáti Petra egyéniben is remekelt a pekingi 
téli olimpián: 500 méteren a hetedik, 1000 méteren 
pedig a nyolcadik helyen végzett.

A magyar rövidpályás 
gyorskorcsolya vegyes 
váltó két szegedivel 

nyert történelmi bronzérmet 
a pekingi téli olimpián – a Sze-
gedi Korcsolyázó Egyesületet 
képviselő Jászapáti Petra és 
Kónya Zsófia sikeréről legutób-
bi számunkban már beszámol-
tunk. Azóta egyéniben is rajt-
hoz álltak a lányok, akik közül 
a kiemelkedően legjobb ma-

gyar versenyző, Jászapáti bizo-
nyította, hogy a nemzetközi me-
zőnyben is klasszisnak számít. 

A 23 éves sportoló elő-
ször 500 méteren verseny-
zett, ahol a második helyen 
végzett a  B döntőben, így 
összességében a  hetedik 
helyen zárt. A világkupában 
ezen a távon 17. Jászapáti 
a kizárások miatt csonka, há-
romfős kisdöntőben volt ér-

dekelt az orosz Jelena Szere-
gina és a váltóval világbajnok 
kanadai Alyson Charles mel-
lett. Magyarország első női 
világkupaverseny-győztese 
a harmadik helyről rajtolt, vé-
gül egy pozíciót javított, mert 
megelőzte kanadai riválisát. 
A szegedi sportoló helyezé-
sét Gyulay Zsolt, a  Magyar 
Olimpiai Bizottság új elnöke 
is kiválóra értékelte. Ezen 
a távon Kónya csak kicsivel 
maradt le a negyeddöntőről.

Az 1000 méteres verseny-
ben Jászapáti újra a kisdön-
tőben indulhatott, ahol végig 

az ötfős futam végén haladt, 
ám a hajrában sikerült meg-
előznie az amerikai Maame 
Biney-t, így negyedikként ha-
ladt át a célvonalon, ami ösz-
szesítésben a nyolcadik he-
lyet jelentette számára. Kónya 
Zsófia a selejtezőben kiesett.

– Nagyon boldog vagyok, 
hogy egyszámjegyű ered-
ményt hoztam. Kifutottam 
magamból mindent – érté-
kelt az MTI-nek a szegedi ver-
senyző. Jászapáti és Kónya 
az 1500 méteres versenyben 
is rajthoz állt, ám azt lapzár-
tánk után rendezték.

Sport

A szegedi sportoló minden távon ott van a nemzetközi élmezőnyben. Fotó: MTI

Együttműködnek a dvtk akadémiájával
Szakmai megállapodást kötött a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata a miskolciakkal

A Goodwill Pharma Szege-
di Vízmű jégkorongcsapa-
ta megállapodást kötött 
a  DVTK Jegesmedvék 
Jégkorong Sportakadé-
miával; ennek értelmében 
a jövőben szoros szakmai 
együttműködés mentén 
dolgoznak együtt a felek.

2021 nyarán indult el a ma-
gyar jégkorongban az  aka-
démiai rendszer, melynek 
zászlóshajója a DVTK Jeges-
medvék Jégkorong Sportaka-
démia. Ehhez a rendszerhez 
szeretne minél szorosabban 
kapcsolódni a szegedi jégko-
rongszakosztály, hiszen a fej-
lődésnek ez biztosítja a sta-
bil szakmai alapokat. Éppen 
ezért a Goodwill Pharma Sze-
gedi Vízmű felvette a kapcso-
latot a  miskolciakkal, akik 

nyitottak voltak az együttmű-
ködésre – jelentették be kö-
zös sajtótájékoztatón a felek. 
A tervek szerint a két egyesü-
let között kétirányú játékos-
mozgás alakul ki: a szegedi 
utánpótlás ügyesebb tagjai 
bekerülhetnek az akadémiai 
rendszerbe a DVTK-nál, míg 
a miskolciak esetében azok 
a sportolók, akik nem férnek 
be az ismét a nívós szlovák 
ligába vágyó együttes kere-
tébe, Szegeden szerezhet-
nek tapasztalatot, a  tervek 
szerint néhány éven belül 
egy Erste Ligában szerep-
lő szegedi csapat mezében. 
Az  együttműködés további 
fontos elemei a közös edzőtá-
boroztatás, az edzőfejlesztés, 
az egyéni képzés, az esemé-
nyek párhuzamos és közös 
szervezése – tehát egy átfo-

gó szakmai együttműködés 
kialakítása.

– Az  utánpótlás-nevelés 
célja, hogy minél több gyere-
ket hozzon be az adott sport-
ágba, megfelelő tehetséggon-
dozással nevelje, aki pedig 
elég tehetséges, az bekerül-
jön az akadémiai rendszerbe. 
Magyarországon négy akadé-
mia van, a miskolci ars poeti-
cája a leginkább megegyező 
a miénkkel. Szakmailag rend-
kívül jó, felkészült csapatról 
beszélünk. Már az első meg-
keresés során nyitottak voltak 
az ötletre, így nem is kellett 
tovább keresnem – fogalma-
zott Pápai Miklós, a Goodwill 
Pharma Szegedi Vízmű szak-
osztály-igazgatója.

– A  DVTK-nak a  hoki 
a  legeredményesebb sport-
ja. Remélhetőleg a  tapasz-

talatainkból a szegedi jégko-
rongcsapat is tud profitálni, 
nekünk pedig azért jó a meg-
állapodás, mert a Szeged kör-
nyéki fiatalokat tudjuk segí-
teni –  mondta Egri István, 
a DVTK Jegesmedvék elnöke.

– Fantasztikus élmény, 
hogy a Goodwill Pharma logó-
jával ellátott mezben láthatjuk 
a  fiatalokat. Talán a  legna-

gyobb öröm, hogy a gyerekek 
professzionális környezetben 
mozoghatnak, akár egy egész 
életpályát be tudnak így járni. 
Számomra a legnagyobb elég-
tétel, hogy az ország bármely 
pontján ismerik a  Goodwill 
Pharma által támogatott jégko-
rongcsapatot – nyilatkozta Jó-
járt Ferenc, a Goodwill Pharma 
Kft. cégalapító tulajdonosa.

Egri István és Pápai Miklós kézfogással szentesítette az 
együttműködést. Fotó: Annófotó
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
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Február  
19.

szombat

Február  
20.

vasárnap
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21.

hétfő

Február  
22.

kedd

Február  
23.

szerda
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24.

csütörtök
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25.

péntek

Gyenge 
eső

12/5

Zsuzsanna, 
Eliza

Közepesen 
felhős
11/2

Aladár, 
Álmos 

Zápor

12/3

Eleonóra, 
Zelmira

Közepesen 
felhős
10/2

Gerzson, 
Margit

Gyengén 
felhős
11/1

Alfréd, 
Mirtill

Gyengén 
felhős  
12/-1

Mátyás, 
Darinka

Gyengén 
felhős
11/-1

Géza, 
Vanda

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 23. 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: Kukovetz 
Nana festőművész a fehérterror egyik mártírja. A nyertes: Törökné Szebeni Kornélia. Gratulálunk! 

Tarkabarka

Szegeden HázaSSágot 
kötöttek Február 
5-Én:
Sipos Tamás és Tóth Enikő.

Szegeden Születtek:
Niedermayer Péternek és Vö-
rös Viviennek 2022. 02. 02-
án Vivien, Kis-Tóth Tamásnak 
és Nyilas Vénusznak 2022. 

02. 05-én Kolin, Dénes At-
tilának és Kószó Renátának 
2022. 02. 05-én Eszter utó-
nevű gyermeke született.

gratulálunk!

Képviselői 
fogadóóra

Február 23., Szerda
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00–17.00 óra. A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/459-7777 telefonszámon.
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
Február 26., Szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.
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„EmlékEztEk még a kommunista szombatokra? Amikor szabad szombaton dolgoztunk, és az aznapi munkabér iskolának, óvodának ment. 
Mi, műszakiak felújításokon, régi épületek bontásán dolgoztunk. Voltak ennek humoros dolgai is” – írta több képe mellé a Szegedi emlékkereső kö-
zösségi oldalán Gazsó Pál nyugalmazott építész, aki az IKV-nál dolgozott. Egy hozzászóló élelmiszerboltban dolgozott akkoriban, és ők a fizetésüket 
„ajánlották fel” a vietnámiaknak. Egy másik kommentelő úgy emlékezett, hogy ők az újszegedi ligetben takarítottak. „Fiatalok voltunk, jó társaság jött 
össze, és szégyen, nem szégyen, akkor még hittünk valamiben. Elfáradtunk, de lelkesen dolgozott mindenki, nem volt nyögés, kihúzás” – írták a hoz-
zászólók. Fotó: Szegedi emlékkereső/Gazsó Pál

Szeged régen

Színes

A programokról minden meg-
található a http://szegedtou-
rism.hu/hu/esemeny/ olda-
lon.

iV. pEcsEnyEsütő és 
forralt bor nap
Helyszín: Tápé, Heller Ödön 
Művelődési Ház.
Időpont: február 19., szom-
bat, 10–15 óra.

szEnt istVán télbú-
csúztató kézműVEsVá-
sár
Helyszín: Szent István tér. 
Időpont: február 19–20.

borsszEm Jankó
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház. 
Időpont: február 20., 22., 
24., 25., 26. és 27.
Székely népmese alapján írta 
Sardar Tagirovsky. Javasolt 6 
éves kortól. 

alainE – idEJE a mEgha-
lásnak
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház. 

Időpont: február 21., hét-
fő, 19 óra.
Markó-Valentyik Anna elő-
adása felnőtteknek a Hány 
éves a kapitány? sorozatban.

a mEgcsalt lány
Helyszín: IH Rendezvény-
központ.
Időpont: február 22., kedd, 
19 óra.
A Solis Consori Régizenei 
Együttes és a Ladybird Stú-

dió koprodukciója. Varázslat 
és átok, Purcell operazenéje 
egy magyar népballada törté-
netébe fonódik. 

auróra- és JunkiEs-
koncErt
Helyszín: IH Rendezvény-
központ.
Időpont: február 25., pén-
tek, 20 óra.

bing nyuszi és barátai 

Helyszín: IH Rendezvény-
központ.
Időpont: február 26., szom-
bat, 11 óra.
Show-műsor gyerekeknek.

music loungE 
Helyszín: IH Rendezvény-
központ.
Időpont: február 26., szom-
bat, 19 óra.
Zenei találkozó. Fellép az Út-
közband, a Tóth Sándor Trió, a 
Conchord Együttes és a Bozsó 
Kata & Kaszás Kristóf Duó. 

bElfast
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: február 24-étől.
A hét Oscar-díjra jelölt alko-
tás, Kenneth Branagh  író-

rendező  önéletrajzi ihleté-
sű  filmje a hatvanas évek   
Észak-Írországát mutatja be, 
egy gyerek szemszögéből.

70-kEdEk
Helyszín: Agárúr Kávézó.
Időpont: március 12-éig. 
Nagy Károly grafikus, festő-
művész életmű-kiállítása.

pecsenyesütés, télbúcsúztató és egy oscar-jelölt
fotószünEt 
A Somogyi-könyvtár Odesz-
szai Fiókkönyvtára és a Fá-
bián Tamás Ért-Ék Alapít-
vány Fotószünet címmel 
fotópályázatot hirdet 7. és 8. 
osztályosoknak. Beküldési 
határidő: 2022. február 21. 
További részletek a Somo-
gyi-könyvtár honlapján.

kos (iii. 21–iV. 20.) Ameny-
nyiben meg szeretne szaba-
dulni káros szokásaitól, most 
sikerülhet – ám ehhez több 

beszélgetésre is szüksége lesz 
az önhöz legközelebb állókkal. 
Munkahelyén legyen türelme-
sebb, még azokkal is, akiket nem 
kedvel.

bika (iV. 21–V. 20.) A hé-
ten az  átlagosnál elfoglal-
tabb lesz, de a plusz felada-
tok nagyobb jövedelemmel 

járnak – úgyhogy bátran vállalja 
el, hosszú távon is megéri majd! 
A hétvégét azonban mindenkép-
pen töltse pihenéssel, lehetőleg 
a kedvesével vagy a barátaival.

ikrEk (V. 21–Vi. 21.) Mun-
kahelyén minden remekül 
alakul, aminek az  az oka, 
hogy energikus és jókedvű. 

Kiegyensúlyozottsága a kapcso-
lataiba is harmóniát visz majd, 
ez pedig különösen fontos lehet 
a következő hetekben.

rák (Vi. 22–Vii. 22.) Saját 
tudására támaszkodjon ezen 
a héten, és ne kövesse má-
sok tanácsait. Próbálja ke-

rülni azoknak az embereknek a 
társaságát, akiktől rettenetesen 
fáradtnak érzi magát. Érzelmi 
életében nem várható nagyobb 
változás.

oroszlán (Vii. 23–Viii. 
22.)  Lehetséges, hogy fon-
tos találkozás vár önre e na-
pokban, amely hosszú távon 

is meghatározhatja anyagi viszo-
nyait. Arra azért figyeljen, hogy 
ne vállalja túl magát, mert akkor 
minden rosszra fordulhat – akár 
még a magánéletében is. 

szűz (Viii. 23–iX. 22.) 
Úgy érezheti, hogy a munka-
helyén bekövetkező hirtelen 
változások súlyos teherként 

nehezednek a vállára. Adjon időt 
magának az új helyzethez törté-
nő alkalmazkodásra! Párja és 
családja segítségére most is szá-
míthat, fogadja el tőlük!

mérlEg (iX. 23–X. 22.) 
Próbálja legyőzni az indulata-
it ezen a héten, mert ha nem 
sikerül, hosszú távon is meg-

romolhat a kapcsolata a munka-
társaival. Pénzügyekben legyen 
különösen óvatos! Szabad idejét 
töltse a természetben, lehetőleg 
a vízparton.

skorpió (X. 23–Xi. 21.) 
A  következő napokban 
foglalkozzon többet lelki 
egyensúlyával – ennek ré-

vén esélye nyílik olyan lehetősé-
gek felfedezésére, amelyek ed-
dig elkerülték a figyelmét. Első 
lépésként igyekezzen megtalál-
ni az önhöz hasonló embereket, 
s támaszkodjon a tanácsaikra.

nyilas (Xi. 22–Xii.21.) Na-
gyon szétszórt lesz a héten, 
úgyhogy közlekedjen körül-
tekintően! És ne vágjon bele 

semmilyen komoly terv megvaló-
sításába – most nem ennek van 
itt az ideje, hanem a pihenésnek 
és a kikapcsolódásnak, szép ze-
nék és jó filmek segítségével.

bak (Xii. 22–i. 20.) A hé-
ten nagy esélye van magán-
életi válság kialakulásának 
– keményen dolgoznia kell 

érte, hogy ez ne vezessen súlyo-
sabb következményekhez! Ha 
pedig szükség van rá, ne szé-
gyelljen szakemberhez fordulni. 
Pénzügyekben viszont szerencsé-
sebb lesz e napokban.

VÍzÖntő (i. 21–ii. 19.) 
Anyagilag kimondottan sike-
res hét előtt áll, amire már 
nagy szüksége volt. Ennek 

köszönhetően lehetősége nyí-
lik arra, hogy kedvesével elutaz-
zon néhány napra pihenni, egy 
olyan helyre, ahová már régóta 
vágytak. 

halak (ii. 20–iii. 20.) Na-
gyon úgy tűnik, hogy valaki 
vissza akar majd élni a bi-
zalmával a  következő na-

pokban – legyen tehát óvatos! 
Ez persze nem azt jelenti, hogy 
mindenkire gyanakodnia kell. 
Töltsön minél több időt a csa-
ládtagjaival.

Horoszkóp


