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Grecsó Krisztián Szegedről Ez történt 2022-ben Szegeden

8–9.7.
Boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánunk 

Olvasóinknak!

Mérlegen
a képviselők

S
orozatunkban ez alkalommal Tarjánba és Felsővá-
rosra, Nagy Sándor (képünkön) választókörzetébe 
látogattunk el. A választókerület önkormányzati 
képviselője egyben a városfejlesztésért felelős al-

polgármester is. A József Attila és a Szilléri sugárút között 
a Retek utcáig, illetve a Római körúttól a Glattfelder Gyula 
térig terjedő választókörzet két részre bomlik. Az elmúlt öt 
év legnagyobb, ezt a területet is érintő fejlesztése volt a bel-
ső-tarjáni városrehabilitáció. Cikkünk a 6. oldalon

Szeged mindent megtesz azért,
hogy segítsen a rászorulóknak

K
étezer-egyszáz rászo-
ruló szegedi család 
kapott az önkormány-
zattól karácsonyi aján-

dékcsomagot. A nyolcezer fo-
rint értékű adomány főként tar-
tós élelmiszert tartalmaz. Sze-
ged városa idén közel 17 millió 
forintot fordított erre a célra. 
Az önkormányzat hosszú évek 
alatt építette ki az országosan is 
egyedülálló szociális ellátórend-
szerét. Ménesi Imre, a közgyűlés 
szociális bizottságának elnöke 
hangsúlyozta: az önkormányzat 
mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a jövőben is segíteni 
tudja a rászorulókat.

Bővebben a 4. oldalon

– A koronavírus-járványon 
túl, az egekbe szökő inflá-
ción és elszabaduló ener-
gia- és élelmiszerárakon 
innen kell súlyos gazdasá-
gi válságra felkészülni. Fel 
lehet, fel tud készülni Sze-
ged a rendkívüli helyzetre? 
Egyáltalán lehet úgy bármit 
tervezni, hogy az Orbán-kor-
mány már három éve fo-
lyamatosan újabb és újabb 
forrásokat von el az önkor-
mányzatoktól?

– A terveinket valóban 
újra és újra felülírják, a hely-
zet egyre aggasztóbb, de nem 
csak az önkormányzatok szá-
mára. Minden szegedi család 

megszenvedi a rendszervál-
tás óta eltelt időszak legsúlyo-
sabb megszorító csomagját. 
Azt ígérték, ha felhatalmazást 
kapnak, megvédik a gazda-
ságot, a rezsicsökkentést. 
Megvédik a családokat és a 
vállalkozásokat. Azt mond-
ták, nem lesz adóemelés, és 
infláció sem. Ehelyett tönkre-
tették a kisadózó vállalkozá-
sokat, extraadót vetettek ki a 
vállalkozásokra, akik ezt egy 
az egyben továbbhárították 
a lakosságra. Nem véletlen, 
hogy Európában nálunk az 
egyik legnagyobb a drágulás 
mértéke.

Folytatás a 3. oldalon

Botka László: Szeged sikere eddig is
az összefogásnak volt köszönhető

Szegeden hosszú évek óta egyre erősebbre szőjük a szo-
ciális hálónkat. Éppen azért, hogy az ilyen válságos hely-
zetekben is tudjunk segíteni. Minél nagyobb a baj, annál 
inkább összezárunk – fogalmazott interjújában Botka 
László polgármester.

Botka László: Saját erőből és az unió támogatásával válságállóvá tettük Szegedet. Fotó: Szabó Luca 

Ménesi Imre, a közgyűlés szociális bizottságának elnöke karácsonyi ajándékcsoma-
got ad át egy rászorulónak. Fotó: Iványi Aurél 
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Gruber László: Isten ideküldte a Fiát Gruber László: Isten ideküldte a Fiát 
ember képében, ez a szolidaritás ember képében, ez a szolidaritás 

nagyon fontos üzenete a karácsonynaknagyon fontos üzenete a karácsonynak

Az advent, a karácsony az elcsen-
desedés és a remény időszaka egy 
új világ eljövetelére. Jézus Krisztus 
születése hitet és szeretetet ad. 
Ilyenkor emberséget járunk tanulni, 
igaz emberré kellene válnunk – erre 
hívja föl a figyelmet a Szegeden szü-
letett, itt pappá szentelt és tizenhá-
rom évig városunkban szolgáló Gru-
ber László, aki jelenleg a szentesi 
Szent Anna-templom plébánosa.

– 2021 végén azt gondoltuk, újra 
normális lehet az életünk, nem a 
bezártságról és a közösségek elha-
gyásáról kell beszélnünk. De most 
újabb félelmek terhelnek bennün-
ket, a szomszédban háború dúl, a 
megélhetés egyre nehezebb. Ilyen-
kor, karácsonykor talán még na-
gyobb szükségünk van a lelki táplá-
lékra. Mi lehet ez?

– Mindenki megtapasztalja, hogy 
olyan dolgok történnek, amelyekre 
józan ésszel senki nem számított. Az 
élet több területén is bizonytalanság 
vesz körül bennünket. Nem tudjuk, 
mi vár ránk, hogyan fogunk megélni, 
mennyire eszkalálódik az orosz–uk-
rán háború, ezért félelmek vannak 
bennünk. De az egyik adventi szent-
mise olvasmányában találtam egyfaj-
ta választ. Jézus az evangéliumban, 
illetve Izajás próféta a könyvében 
arról beszél, hogy ha valaki a házát 
– azaz életét – nem sziklára építi, 
és jön a zápor, a süvítő szél, akkor 
az építmény könnyen semmivé lesz. 
Izajás így fogalmaz: „Nyissátok ki a 
kapukat, hadd vonuljon be az igaz 
nép, amely megőrzi a hűséget, amely 

meg van győződve arról, hogy az Úr 
megőrzi békében, mivel benne bízott. 
Bízzatok az Úrban örökkön örökké, 
mert az Úr egy örökké megmaradó 
szikla.” Erős megerősítés és üzenet: 
az Úr megőrzi a hűséges népét. Pap-
ként nem tudok mást mondani, mint 
azt, ha Isten velünk, ki ellenünk.

– Rengeteg erőteljes külső ha-
tás ér bennünket. A lelkekben érez-
hetően nőtt a feszültség, a düh és a 
harag. Miben segíthet a hit és Isten 
útmutatása?

– Egyszerre sok és sokféle ne-
gatív impulzus érhet bennünket, 
amelyek könnyen fölhergelik még 
a jámbor embert is, kétségbeesést, 
haragot hozhat, vagy 
enerválttá, immu-
nissá tehet 
bennünket. 
Ne felejt-
sük el: az 
a d v e n t 
m i n -
dig az 
e l c s e n -
desedés 
időszaka. 
Ilyenkor ma-
gunkba kellene 
szállni, és elgondol-
kodni. Hívő és nem hívő em-
ber számára egyaránt nagy segítség 
lehet ez a megnyugvás. A hívő ember-
nek pedig ott a lehetőség nagyobb 
távlatban, nem csupán földi szem-
pontból tekinteni a világra. Isten és 
a hit a kapaszkodó. Nem oldja meg 
a helyzetet, de egész más szemléle-
tet biztosít a bajban. Találkozunk sok 

kétségbeesett emberrel, akik azt kér-
dezik: mi lesz velem, a családommal 
az anyagi problémák, a betegségek 
vagy a munkanélküliség miatt? Nem 
tudjuk, meddig fajulhat el mindez, 
de van kapaszkodónk. Itt az év vége, 
a karácsony, a legbensőségesebb, 
leginkább családi ünnepünk, amikor 
egy gyermek születését ünnepeljük.

– Mit jelenthet Jézus születése a 
ma emberének?

– Minden gyermekkel egy szebb, 
jobb, újabb világ reménye érkezik el. 
Karácsonykor megszületik a remény, 
a vágyódás a megújulásra. Jön az év 
vége a reménnyel, hogy bárcsak va-
lami újjal tudnánk tovább haladni. Ha 

az emberben ez a transz-
cendentális remény 

születik meg, nem 
csupán önma-

gában bízik, 
esetleg a jó 
kormányzás-
ban, netán 
az uniós 
pénzek meg-

érkezésében 
– ezekben is 

lehet, de ezek 
túlzottan evilági 

kategóriák –, amelyek 
persze kellenek az életünk nor-

malizálódásához, de önmagukban 
bennünket senki és semmi nem 
tud megmenteni, evilági messiások 
sem. Bennünket, a világunkat egye-
dül az Isten Fia, Jézus Krisztus tud 
megmenteni. Advent, a karácsony és 
Jézus Krisztus születése az elcsönde-
sedő, magába térő ember számára 

hitet és szeretetet ad. Ilyenkor em-
berséget járunk tanulni, igaz emberré 
kellene válnunk.

– A 2023-as év sem ígérkezik 
sokkal könnyebbnek. Mivel vértez-
hetjük fel magunkat a következő 
esztendőre?

– Az egyik paptársam mesélte, 
hogy amikor pár éve megérkezett 
Békés megyébe az új szolgálati he-
lyére, egy idős egyháztanácsos ezzel 
fogadta: „Plébános úr, nekünk itt 
minden megvan a faluban, egyedül 
csak a szeretet hiányzik.” A jómódú 
gazdák között gyakori a torzsalko-
dás, az egymásra mutogatás, a sze-
retetlenség. Az iskolában van ugyan 
170 hittanos, de közülük senki nem 
jár templomba. Papként látom az 
összefüggést a kettő között. A hit, a 
szeretet segítene a legtöbbet. János 
apostol azt mondja az első levelében: 
„szeretet az Isten, aki szeretetben él, 
Istenben él és Isten őbenne”. Kellhet 
ennél több? Ha szeretetben vagyok, 
az vesz körül, eltölti a szívem, akkor 
tudok az embertársaimmal normális 
és szolidáris lenni. Fontos üzenete 
a karácsonynak, hogy az Isten Fia 
emberként jön közénk, eggyé lesz 
velünk, minden emberrel azonosult, 
mindenki azonosulhat vele. Ez a szo-
lidaritás: hiszen Jézus Krisztus is volt 
magzat Mária méhében, majd nem 
menekítette ki az Isten a gyermekét a 
világból: szenvedésen, gyötrelmeken 
ment keresztül, egészen a kereszt-
halálig. Ha befogadjuk életünkbe ka-
rácsony üzenetét, vagyis, hogy Isten 
szeret minket, és szolidáris velünk, 
mert megváltót küldött, akkor ezt a 

megtapasztalt szeretetet tovább tud-
juk adni embertársainknak.

– Az elmúlt három év nehézsé-
gei nyomot hagytak a felekezete 
életén? 

– Úgy tapasztalom, hogy az egy-
házközségünkben inkább megerő-
södtünk, még szorosabbak lettek a 
kapcsolatok, az egymásra figyelés. 
Szeptember 1-jén, a tanévnyitó szent-
misén a templomunkban megjelent 
több száz diákot arra kértem, hogy 
perselyadományainkat egy nehéz sor-
sú ambrózfalvi édesapának és a közel-
múltban félárván maradt két kisfiának 
ajánljuk föl. Szép összeg gyűlt össze. 
Próbáljuk a tanítványainkat ilyen mó-
don is nevelni. Azt gondolom, hogy mi-
nél többet adunk, annál jobban fogunk 
gazdagodni, többek leszünk. Szent Pál 
rómaiaknak írt levelében az áll: „az 
Istent szeretőknek minden a javukra 
válik”. Az élet próbatételei a küzdeni 
kész embert megedzik. Lehet, hogy 
nem futja halászlére és ajándékokra 
karácsonykor, de ha azt a kis, szerény 
asztalt sokan, szeretetben üljük körül, 
akkor a lényeg megvan, ez a legna-
gyobb gazdagság. Ha a szeretetspirál 
elindulna az emberi kapcsolatokban, 
akkor a világ jobb hellyé válna. Rajtunk 
múlik, hogy elfogadjuk-e azt az ajándé-
kot, amit a karácsony mély, spirituális, 
vallási üzenete jelent. János első le-
velében az áll: „Megismertük a szere-
tetet, amellyel Isten szeret minket, és 
hittünk benne.” Ez a karácsony. Albert 
Schweitzer azt mondta: „Embernek 
lenni nagyon nehéz, de másnak lenni 
nem érdemes”.

Cservenák Zoltán

NÉVJEGY
Gruber László 

Szegeden született, 
ugyanitt szentelték pappá 

római tanulmányait követően, 
1999-ben. Tizenhárom évig szol-
gált Szegeden és környékén. Ez 
idő alatt tanított a Gál Ferenc 

Egyetem teológiai karán. 
Jelenleg a szentesi Szent 

Anna-templom plébá-
nosa.

Gruber László: Lehet, hogy nem futja halászlére és ajándékokra karácsonykor, de ha azt a kis, szerény asztalt sokan, szeretetben üljük körül, akkor a lényeg megvan, ez a legna-
gyobb gazdagság. Fotó: Szabó Luca



2022. DECEMBER 17., SZOMBATAKTUÁLIS 3

Botka László: Szeged sikere eddig is
az összefogásnak volt köszönhető

Folytatás az 1. oldalról
– Magyarországon emel-
kedtek a legjobban az élel-
miszerárak, a kenyér és a 
tejtermékek ára egyetlen 
év alatt megduplázódott. Az 
átlag felett fogyasztó szege-
diek kétszeres árat fizetnek 
az áramért, hétszeres áron 
kapják a gázt. A koronavírus 
után a rezsicsökkentés el-
törlésével bevitték a kegye-
lemdöfést a vendéglátóhe-
lyeknek is. A Fidesz a 
koronavírus-jár-
ványt és az 
e n e r g i a -
v á l s á g o t 
is arra 
h a s z -
n á l j a , 
hogy ki-
véreztesse 
az önkor-
mányzatokat. A 
szegedi bölcsődék, 
óvodák és iskolák, a szo-
ciális intézményeink több 
mint tízszeres áron kapják 
a távhőt. 12 évük volt rá, 
hogy csökkentsék hazánk 
függőségét Putyintól és az 
orosz energiahordozóktól. 
Ehelyett elzálogosították 
Magyarország jövőjét. Mi 
Szegeden hosszú évek óta 
egyre erősebbre és egyre 
nagyobbra szőjük a szociális 
hálónkat. Éppen azért, hogy 
az ilyen helyzetekben is segí-
teni tudjunk. Bár a kormány 
évi 10 milliárd forintot von el 
tőlünk, mi tovább növeltük 
a rászorulók támogatását. 
Minden embertől évi több 
mint 62 ezer forintot vesz 
el a Fidesz városunkban. A 
rendszerváltás óta eltelt idő 
legdurvább megszorító cso-
magjával sújtják az orszá-
got. Mi támogatjuk a gyer-
meket vállaló családokat, az 
általános iskolás gyerekek 
tanévkezdését. Segítünk az 
időseknek és a rászorulók-
nak is. A bérlakásprogra-
munkat országszerte köve-
tendő példaként emlegetik. 
Minél nagyobb a baj, mi 
annál inkább összezárunk, 
és megtesszük, ami tőlünk 
telik. Intézményeinket, 
bölcsődéinket, óvodáinkat 
és rendelőinket sorra kor-
szerűsítettük. Kicseréltük 
a nyílászárókat, szigeteltük 
az épületeket, és napelem-

mel szereltük fel őket, hogy 
a szükséges energiát saját 
maguk termelhessék meg. 
Európa második legnagyobb 
geotermikus fűtési rendsze-
rét építettük ki, ezzel felére 
csökkentettük a távhőben 
elhasznált gáz mennyiségét, 
és tisztábbá tettük ottho-
nunk levegőjét. Saját erőből 
és az unió támogatásával 
válságállóvá tettük Szege-
det. 

– Mit tekint elsőd-
legesnek ebben 

a nehéz idő-
szakban?

– A 
l e g f o n -
t o s a b b 
f e l a d a -
t u n k n a k 

azt tart-
juk, hogy a 

közösen elért 
e r e d m é n y e i n k e t 

meg tudjuk védeni. Idén 
már több mint 1,2 milliárd 
forintot fordítunk szociális 
támogatásokra, senkit nem 
hagyunk magára a bajban. 
Egyre több embert sújt a 
megélhetési válság, ezért mi 
egyre több szegedinek segí-
tünk. 2022-ben nemcsak az 
általános iskolás gyerekeket 
és az időseket támogatjuk 
10 ezer forinttal, hanem a 
rokkantsági és rehabilitáci-
ós ellátásban részesülő sze-
gedieket is. Legalább ilyen 
fontos, hogy a városunkért 
dolgozó szegediek munka-
helyeit meg tudjuk védeni. 
A koronavírus-járvány alatt 
és a mostani gazdasági vál-
ságban is minden munka-
társunk állását és fizetését 
megvédtük. A folyamatban 
lévő beruházásainkat is foly-
tatni szeretnénk. Az intéz-
ményeink korszerűsítésével 
tovább csökkenthetjük ki-
adásainkat, az így megta-
karított pénzt pedig a rászo-
rulók megsegítésére tudjuk 
fordítani.

– Milyen eredménnyel 
zárta a 2022-es évet Sze-
ged városa?

– Alighogy sikerült leküz-
denünk a koronavírus-jár-
ványt, újabb válság fenyegeti 
városunkat. Az egyre nehe-
zebb körülmények ellenére 
Szeged továbbra is helytáll. 
Megtettük a szükséges lé-

péseket, hogy felkészítsük 
otthonunkat az előttünk álló 
kihívásokra. A két válság 
ellenére idén is fontos fej-
lesztéseket tudtunk megva-
lósítani. Meglepetések per-
sze érhetnek még minket, 
hiszen nemcsak a hazai, de 
a nemzetközi politikai hely-
zet is nagyon ingatag. Aggo-
dalom van bennünk, de ez 
csak még eltökéltebbé tesz 
minket a jövőre nézve.

– Húsz éve áll Szeged 
élén. Mit tart a legfonto-
sabbnak ebből a két évti-
zedből a saját és a város 
élete szempontjából? Ön 
szerint melyek Szeged leg-
fontosabb értékei?

– Többször kérdezték 
már ezt tőlem, a válaszom 
most is ugyanaz. A legna-
gyobb eredménynek azt te-
kintem, hogy ma a szegedi-
ek többsége szeret itt élni, 
és elégedett a város fejlődé-
sével. Húsz éve pesszimiz-
mus és önbizalomhiány jel-
lemezte az embereket. Ezt 
sikerült két évtized alatt át-
fordítanunk a közösség ösz-
szefogásával. Egy leszakadó 
határ menti városból regio-
nális gazdasági, oktatási és 
kulturális központtá váltunk.

– Milyen lesz a 2023-as 
év az ország és Szeged vá-
rosa szempontjából?

– Sajnos a tendenciák 
nem kedvezőek. Két olyan or-
szágos ügy van, amely váro-
sunk jövőjét is döntően befo-
lyásolja. A kormánynak végre 
jobb belátásra kell térnie a 
külpolitikában. Nem mehet 
büntetlenül tovább szembe 
Európával és az európai érté-
kekkel a Fidesz. Ha-
zánk válságos 
g a z d a s á g i 
helyzete a 
n e m z e t -
közi el-
szigete-
lődésből 
is fakad. 
Be kell tar-
tani az euró-
pai játékszabá-
lyokat, garantálni 
kell, hogy az uniós forrásokat 
tisztességesen költi el a kor-
mány. Már így is rengeteg 
időt és pénzt vesztegetett el 
a Fidesz-kormány. A helyre-
állítási alap és az uniós tá-

mogatások csúszása tovább 
mélyíti hazánk gazdasági 
krízisét. Érdemi és azonnali 
lépésekre van szükség, hogy 
enyhíteni lehessen az egyre 
mélyülő megélhetési válsá-
gon. A másik ügy a pedagó-
gusok, a tanárok helyzete. Ez 
a közös jövőnkről szól. Ren-
dezni kell a pedagógusok 
helyzetét, bérét. Nem lehet 

tovább halogatni, 
mert ezzel a 

gyermeke-
ink jövő-

jét ve-
szik el. 
Szeged 
iskola- 
v á r o s , 

kiállunk 
a pedagó-

gusok, a di-
ákok és a szülők 

követelései mellett!
– Milyen stratégiát kell, 

lehet alkalmazni jövőre a 
várospolitikában? 

– Együtt kell kiállnunk 
a városaink, településeink 

önállóságáért, közösen kell 
megharcolnunk érte, hogy 
a fontos kérdések helyben 
dőlhessenek el, és ehhez a 
szükséges források is ren-
delkezésre álljanak. Nem 
fogjuk hagyni, hogy a fejünk 
felett hozzanak döntéseket 
a mi jövőnkről. Szeged sike-
re eddig is az összefogásnak 
volt köszönhető, a jövőben 
is pártállástól függetlenül, 
együtt fogunk kiállni váro-
sunk békés fejlődése mel-
lett.

– Milyen ajándékot ten-
ne a város karácsonyfája 
alá? Mivel lepné meg a sze-
gedieket?

– Az elmúlt évek nehéz-
ségei, a szomszédban dúló 
háború még inkább rávilá-
gítanak arra, hogy milyen 
fontos a közösség ereje. 
Mennyire fontos a szegedi 
összefogás megőrzése és 
megerősítése. Ezért is tar-
tottuk fontosnak, hogy két 
év szünet után újra együtt 
ünnepeljünk a Dóm téren, 

és a város újra teljes ün-
nepi pompában ragyogjon. 
Városszerte kigyulladtak a 
karácsonyi fények, kibővítet-
tük a tűzifaprogramunkat, 
hogy segíteni tudjunk a rá-
szorulóknak, rekordszámú 
karácsonyi ajándékot osz-
tunk ki az idei évben, hogy 
mindenkinek jusson az ün-
nep öröméből. Mindennél 
értékesebb ajándék, hogy 
együtt vagyunk, odafigye-
lünk egymásra. Ha valami 
nem hiányozhat a szegedi 
karácsonyfa alól, akkor az a 
törődés és az összefogás.

– Hogyan ünnepli a ka-
rácsonyt?

– Szűk körben, a csa-
láddal. Itthon, Szegeden 
és a Mátrában is eltöltünk 
néhány napot. Közösen fő-
zünk, társasjátékozunk. Be-
szélgetünk, jókat olvasunk, 
és nagyokat kirándulunk. Ál-
dott ünnepeket és boldog új 
évet kívánok családom ne-
vében minden szegedinek!

Szabó C. Szilárd

Botka László: Nem hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek a jövőnkről. Fotó: Szabó Luca

Az egyre nehe-
zebb körülmények 

ellenére Szeged tovább-
ra is helytáll. Megtettük a 

szükséges lépéseket, hogy 
felkészítsük otthonunkat 

az előttünk álló kihívá-
sokra.

Rendezni 
kell a pedagógu-

sok helyzetét, bérét. 
Nem lehet tovább halogat-

ni, mert ezzel a gyermekeink 
jövőjét veszik el. Szeged 

iskolaváros, kiállunk a pe-
dagógusok, a diákok és 

a szülők követelései 
mellett!
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Ceglédi Zoltán

Egy nagy levegővel
kell kibírni tavaszig

eged közeli jövője úgy fest, hogy ki kell 
gazdálkodni a tél minden terhét, a vá-
rosnak közösségként és a szegediek-
nek egyénenként egyaránt. Egy nagy 

levegővel kibírni tavaszig, amikor a rezsinyomás enyhül, a 
városi bevételek nőnek. Arról pedig fogalmunk sincs, hogy 
mit hoz a következő ősz-tél meg a rákövetkező. A harmadik 
éve szétrángatott világban növekvő érték a stabilitás – és 
az nyer kábé bármiben, aki a biztonság ígéretét hihetően 
tudja bemutatni, hatalmon megvalósítani.

2023 sokféle módon lesz nehéz. Fűteni, vásárolni, 
személyes biztonságunkat megélni. Gyógyulni, tanulni, 
utazni. Ugyanakkor az elkövetkező év perdöntő a politika 
számára is: 2023 végére tisztában kell lennie a pártok-
nak azzal, miként indulnak a választásokon. Természete-
sen az ellenzéki pártokról beszélek, a Fidesz maga egy 
komplett oldal. Az Európai Parlament mandátumaiért fo-
lyó csatában sem számítok hat-hét ellenzéki listára, ki-
véve, ha öngyilkos vállalkozásba kezdenek a kicsik közt 
is legkisebbek. Lesznek összeállások. Még fontosabb 
azonban, hogy szembenézzünk az önkormányzati szférá-
ban várható változásokkal. Nem tudom megjósolni, hogy 
a kormány, élve kétharmados többségével, miként nyúl 
bele az önkormányzás rendszerébe, szereplőinek ki- és 
megválasztásába. Az viszont valószínű, hogy a 2019-es, 
relatív ellenzéki siker számaihoz képest visszaesés vár-
ható. Ez alapvetően attól függ, hogy a fenti nehézségek 
okáról kinek a narratíváját fogadják el többen, illetve a 
kormánypárt a természetes felelősségét képes lesz-e a 
javára fordítani, például a jövő év második felében csak-
csak megérkező uniós pénzekkel.

Meg attól, hogy öt év munkáját hogyan értékelik a he-
lyiek. A 2019-es bizalom megelőlegezve érkezett a legtöbb 
önkormányzatnál. A legnagyobb nem fideszes vezetésű vá-
ros odáig Szeged volt, legközelebb viszont a budapestiek, és 
mintegy tucatnyi nagyobb város, még több kisebb település 
és a fővárosi kerületek lakói is azt fogják mérlegelni, helyes 
volt-e a kétharmad pártjától elszavazni. Szilárd meggyőző-
désem, hogy nem a köpenyes hősöket, hanem a hétközna-
pokat menedzselő helyi vezetőket fogják inkább megtartani. 
Miért?

Minden szuperhősfilm jellemző zárójelenete a nagy csa-
ta, amikor a főgonosszal összecsapnak a város főutcáján, 
pláne fölötte. Lézernyalábok, robbanófejek, szörnyman-
csok rombolják az épületeket. Nem lehetnek tekintettel 
társasházra, irodára, családi vendéglőre. Átszáguldanak 
az utcai árus kordéján, röpül a sok barack meg banán a 
francba! Nagyon látványos! Betörik az étterem kirakata, át-
rongyolnak a kinti asztalokon-székeken, pozdorja az egész! 
Nos, egy polgármester ilyenkor fogja a fejét, mert tönkre-
ment életeket lát; a kidöntött falú óvoda, a feltépett vízve-
zeték helyreállítási költségét számolja.

Szerintem 2024-ben inkább azokat az ellenzéki pol-
gármestereket és képviselőket fogja megtartani a he-
lyi közösség, akik értik, hogy az önkormányzati válasz-
táson nem lehet Orbán Viktort leváltani. Aki országos 
pártpolitikai kampányt építene a helyi választásból, az 
a legrosszabb időben, veszélyekkel teli és fogódzókban 
hiányos évben pazarolja a másra szánt pénzt és ener-
giát. Ezért tehát ha lesz önkormányzati előválasztás, 
akkor magunknak, ha nem, akkor az obligát füstös szo-
bákban tárgyaló pártoknak mondom: 2024-ben nem az 
üvöltő Facebook-huszárokat, hanem a helyi horizont-
tal bíró lokálpatriótákat kell indítani az önkormányzati  
választáson.

SZ

Szeged mindent megtesz azért,
hogy segítse a rászorulókat

Kétezer-egyszáz rászoruló 
szegedi család kapott az 
önkormányzattól karácso-
nyi ajándékcsomagot. A 8 
ezer forint értékű csomag 
főként tartós élelmiszert 
tartalmaz. Szeged városa 
idén közel 17 millió forintot 
fordított erre a célra. 

– Szeged nagyon sokat tesz 
azért, hogy az az országosan 
is egyedülálló szociális háló, 
amit hosszú évek alatt kiépí-
tett, idén is ugyanolyan mű-
ködőképes legyen, mint ko-
rábban. Példaértékű, amit 
Szeged városa csinál, miköz-
ben sokszor egyáltalán nem 
egyszerű megoldani, hogy 
továbbra is biztosítani tudja 
azokat az ellátásokat, ami-
ket az elmúlt években beve-

zetett. De eddig is mindent 
megtettünk azért, hogy ezek 
jól működjenek, és ezután is 
mindent megteszünk, hogy 
továbbra is segítsünk minden 
rászorulónak – mondta Mé-
nesi Imre. A közgyűlés szoci-
ális bizottságának elnöke a 
Szegedi Kistérség Többcélú 

Társulása Egyesített Szociá-
lis Intézmény Kossuth Lajos 
sugárúti épületében adott át 
karácsonyi ajándékcsomago-
kat a rászorulóknak. Köztük 
akadtak olyanok, akik a nyug-
díjminimumból, 28 ezer 500 
forintból próbálnak valahogy 
megélni. Többen is elmond-

ták, hogy a várostól kapott 
csomagból akár két-három 
hónapig is gazdálkodnak.

Szabó Sándor ország- 
gyűlési és Avramov András 
önkormányzati képviselő 
Szőregen adott át ajándék-
csomagokat. – Van egy város, 
amelyik segít a rászorulókon. 
Ezt a várost úgy hívják, hogy 
Szeged – mondta Szabó Sán-
dor. Avramov András arról 
beszélt, hogy erőn felül segít 
a város a rászorulókon. Sző-
regen 80 szociális csomagot 
osztottak ki, 70 család ka-
pott tűzifát, közel 1200 sző-
regi nyugdíjas és 300 szőregi 
diák kapott tízezer forintos 
támogatást. Avramov úgy fo-
galmazott: „mindez csepp a 
tengerben, de a segítő szán-
dék vezet bennünket”.

Avramov András önkormányzati képviselő Szőregen adott 
át ajándékcsomagot. Fotó: Szabó Luca 

Szeged segít!
Az egyetem hálás – Átadták a városi ösztöndíjakat

Ötven egyetemi hallgató 
kapott városi ösztöndíjat, 
akiket 10 hónapon keresz-
tül havi 20 ezer forinttal 
támogat Szeged ebben a 
tanévben. A város 1999 óta 
segíti ily módon a Szegedi 
Tudományegyetemen ki-
emelkedő tanulmányi ered-
ményt nyújtó hallgatókat. 
Széll Márta rektorhelyettes 
elmondta: az egyetem há-
lás Szegednek.

K
ovács Tamás alpol-
gármester a városi 
ösztöndíjak ünne-
pélyes átadásakor 

elmondta: a támogatással a 
város minél jobb feltételeket 
kíván biztosítani a hallgatók-
nak a tanulmányaikhoz. El-
hangzott: Szeged világcége-
ket csábít a városba, és azt 
tekinti feladatának, hogy 

megteremtse a feltételeket a 
tehetség kibontakozásához. 
Az alpolgármester szerint az 
ösztöndíjas hallgatók még 
értékesebb várossá tehetik 
Szegedet.

– Ez az ösztöndíj túlmu-
tat önmagán, mert jelzi azt a 

városvezetői szándékot, ami 
a tehetségek megbecsülését 
jelenti – mondta Széll Márta, 
az egyetem stratégiai rektor-
helyettese. Hangsúlyozta: az 
egyetem hálás a városnak a 
hallgatók számára nyújtott 
ösztöndíjakért. A város és 
az egyetem érdekei közö-
sek, s az egyik ilyen, hogy a 
diploma megszerzése után 
a szegedi egyetemen végzet-
tek ne külföldön keressenek 
munkát. A város felvirágoz-
tatása a cél, és Széll Márta 
meggyőződése, hogy Szeged 
és a dél-alföldi régió jövőjé-
nek záloga, hogy a tehetsé-
ges diákok itt kamatoztas-
sák tudásukat. Reményét 
fejezte ki, hogy Szeged még 

hosszú távon fenntartja a 
városi ösztöndíjrendszerét. 
Az egyetemisták mellett hét 
középiskolás egyszeri öt-
venezer forintos támogatást 
kapott Szeged városától az 
„Esélyt a középiskolás tehet-
ségnek” pályázaton.

Az ösztöndíjas egyetemi 
hallgatók képviseletében 
Papp Bence kommunikáció 
szakos diák mondott rövid 
beszédet. Úgy fogalmazott: 
egy hallgató sikerei és ered-
ményei mögött többen áll-
nak. Majd úgy folytatta, hogy 
jó egy olyan városban élni, 
ahol észreveszik a kimagas-
ló tehetséget. Ígéretet tett 
arra, hogy az ösztöndíj való-
ban ösztönözni fogja őket.Friss városi ösztöndíjasok a szegedi egyetemről. 

Kovács Tamás alpolgármester gratulál az egyik városi ösztöndíjasnak. Mellette Széll 
Márta rektorhelyettes. Fotók: Iványi Aurél 
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Gulyásné Horváth Csilla
két gyermekével költözhet
a 800. szociális bérlakásba

– Negyvenkét kedvezmé-
nyes bérleti díjú önkormány-
zati bérlakásról szóló ok-
levelet adunk ma át. Az el-
múlt években az országosan 
egyedülálló szociális bérla-
kásprogramunkban össze-
sen 764 otthont bizto-
sítottunk a szege-
di családoknak 
felújítva, illetve 
karbantartva. A 
mai oklevelek-
kel együtt össze-
sen 806 lakásba 
költözhetnek bérlők, 
így ma köszönthetjük a 800. 
családot, aki részt vesz a 
programban – mondta Bot-
ka László a pályázati dön-
tésről szóló oklevelek ünne-
pélyes átadásán, a városhá-
za házasságkötő termében. 
A polgármester hozzátette: 
olyan pályázati szempont-
rendszer alapján bírálják el 
a beérkező igényeket, ami 
teljes mértékben kizárja a 
szubjektív elemeket. Így az 
elbíráláskor figyelembe ve-
szik többek között a jövedel-
mi viszonyokat, a szociális 
körülményeket és a gyerme-
kek számát is. Mert az a cél, 
hogy valóban azok jussanak 
önkormányzati bérlakáshoz, 
akik nem vagy csak nagyon 

nehezen tudnának lakáshoz 
jutni. Komoly segítség ez a 
bérlőknek, mert ilyen módon 
a piaci ár töredékéért juthat-
nak megfelelő színvonalú la-
káshoz az egekbe szökő in-
gatlanpiaci árak mellett.

A múlt héten har-
minc szociális 

bérlakást és ti-
zenkét, fiatalok 
részére bérbe 
adandó garzon-

lakást adtak át. 
A harminc, felújí-

tott szociális bérla-
kás 28 és 68 négyzetméter 
közötti, a bérleti díjuk pedig 
havi 18 és 44 ezer forint kö-

zött van. Ehhez lehet még 
további lakásfenntartási tá-
mogatást igényelni az önkor-
mányzattól.

A fiataloknak bérbe 
adandó garzonlakásokkal 
az a cél, hogy az alacsony 
bérleti díjjal lehetőséget te-
remtsen az önkormányzat a 
fiatal pároknak, hogy takaré-
koskodjanak a saját lakásuk 
megszerzése érdekében. 
Ezek a garzonok 28–30 
négyzetméteresek, bérleti 
díjuk havonta 18-19 ezer 
forint.

Botka László polgármes-
ter elmondta: aki gyorsan 
elintézi a papírmunkát, akár 
már karácsony előtt beköl-
tözhet új otthonába. Hang-
súlyozta: az önkormányzat a 
jövőben is folytatja egyedül-
álló szociális bérlakásprog-
ramját.

Dombai Tünde

Harminc szociális bérlakást és tizenkét, fiataloknak ked-
vezményesen bérbe adandó garzont pályáztatott meg az 
önkormányzat az utóbbi hónapokban. Az okleveleket múlt 
héten adták át a nyerteseknek. Az eddigi 764 bérlakással 
együtt most már 806 család számára biztosít a város ott-
hont a piaci albérleti díjak töredékéért.

Gulyásné Horváth Csilla:
Ez hatalmas előrelépés!

– Ez hatalmas előrelépés a mostani albérletünkhöz 
képest! Az eddigi albérletünk is másfél szobás volt, az 
új helyünk is ugyanakkora, csakhogy a bérleti díjunk 
eddig 80 ezer forint plusz rezsi volt, mostantól pedig 
lényegesen kevesebb lesz: 31 ezer forint plusz rezsi. A 
Szilléri sugárútra pályáztunk, a hetedik emeleten lesz 
az otthonunk. Minden papírmunka kész, még kará-
csony előtt szeretnék beköltözni két gyermekemmel, 
a 11 éves fiammal és a 16 éves lányommal – mond-
ta Gulyásné Horváth Csilla, aki a 800. önkormányzati 
szociális bérlakásról szóló oklevelet vette át a polgár-
mestertől. Az asszony villamosvezetőként dolgozik.

A piaci ár 
töredéké-

ért juthatnak 
lakáshoz a 

bérlők.

Botka László polgármester a boldog nyertessel, Gulyásné Horváth Csillával. Fotó: Iványi 
Aurél 

Nyugdíjasszervezeteket
támogat az önkormányzat

Negyvenhárom szegedi nyug-
díjasszervezet kapott támo-
gatást az önkormányzattól 
pályázat útján. A támogatást 
igazoló okiratot Kovács Tamás 
gazdasági alpolgármester a 
városházán adta át ünnepé-
lyesen a nyugdíjasszervezetek 
képviselőinek.

SZ
eged váro-
sa fontos-
nak tartja 
a nyugdí-

jasszervezetek támogatását; 
ennek megfelelően a nyugdí-
jas-egyesületek évek óta pá-
lyázhatnak az önkormányzat 
idősügyi keretére közösségi 

programjaik megvalósításához. 
A támogatások odaítéléséről 
idén is a közgyűlés foglalkozta-
tási, szociális és sportbizottsá-
ga döntött.

A város két részletben tá-
mogatja a pályázó nyugdíjas- 
szervezeteket: van egy nyári 
és egy téli kör is, s ez utóbbi 
nyerteseit köszöntötte Kovács 
Tamás gazdasági alpolgár-
mester a héten a városháza 
házasságkötő termében. Az 
alpolgármester hangsúlyozta: 
szándékosan van nyári és téli 
forduló, előbbin elsősorban 
szabadtéri programokra, ki-
rándulásokra lehet pályázni, a 
télin pedig jellemzően a benti 

tevékenységeket, a klubéletet 
támogatja a város. A gazdasági 
alpolgármester megköszönte a 
nyugdíjasklubok vezetőinek azt 
a közösségépítő munkát, ame-
lyet végeznek, majd átadta a 
támogatásokról szóló okiratot a 
nyertes szervezeteknek.

– Tízéves az alapítványunk, 
amely egy civil, önszerveződő 
mozgalomként indult; a sző-
regi faluházat szerettük volna 
megmenteni az enyészettől. 
Szőreg korábbi önkormányzati 
képviselője, Berkesi Ottó hívta 
fel a figyelmünket erre a pályá-
zati lehetőségre, azóta mindig 
pályázunk, és szerencsére ed-
dig mindig nyertünk is. Nagyon 
nagy segítség a támogatás a 
közösségünknek, hiszen olyan 
programokat tudunk így meg-
valósítani, amelyekre egyéb-
ként nem lenne lehetőségünk 
– mondta a Szeged Televízió-
nak Bálint János, a Szőregi Idő-
sekért Alapítvány kuratóriumi 
elnöke.

Garai Szakács László
A város által támogatott szegedi nyugdíjasszervezetek 
képviselői. Fotó: Iványi Aurél
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A 
József Attila és a 
Szilléri sugárút kö-
zött a Retek utcá-
ig, illetve a Római 

körúttól a Glattfelder Gyula 
térig terjedő választókörzet 
két részre bomlik: a nagy-
körúton innenire és az azon 
túlira, azaz egy paneles és 
egy belvárosi területre. Ezzel 
függ össze, hogy fogadóórá-
it is két helyen, a Kemes ut-
cai óvodában és az IH Ren-
dezvényközpontban tartja. 
Az elmúlt öt év legnagyobb, 
a választókerületet is érintő 
fejlesztése volt a belső-tarjá-
ni városrehabilitáció. 

A leglátványosabb  
a Retek utca

Szeged egyik legrégebbi la-
kótelepének közterületeit 
közel egymilliárd forint uni-
ós támogatásból és 41 millió 

forint önkormányzati önrész-
ből újította fel a város. – Az 
egyik leglátványosabb válto-
zás a Retek utcában történt, 
ahol szinte faltól falig meg-
újultak a közterületek, de 
megfiatalodott a Bihari utcai 
játszótér, új közösségi ker-
tet alakítottak ki a területen, 
parkoló létesült a Dandár ut-
cánál, a Retek utcai fűtőmű 
mellett pedig új kutyafutta-
tót is létrehoztak – mondta 
Nagy Sándor. A teljes terüle-
ten – amely három választó-
kerületet is érintett – a zöld-
területek megújítása során 
összesen 227 fát ültettek, 

37 ezer négyzetméter gye-
pet vetettek, és több mint 
1100 négyzetméter cserjét 
és évelőt telepítettek. Emel-
lett új padok és utcabútorok 
kerültek ki a közterületekre.

Szent György tér

Ugyancsak az elmúlt néhány 
év eredményei közé sorolha-
tó a Szent György tér felújítá-
sa. Nagy Sándor elmondta: 
nem a teljes területet újítot-
ták fel, csak a tér József At-
tila sugárút felé eső részét, 
mert a terület hátsó része 
nem városi tulajdon, azt az 
egyház gondozza. A beruhá-
zás több mint 70 millió forin-
tos költségét a város saját 
forrásból biztosította. A leg-
nagyobb feladat a téren ta-
lálható szökőkút felújítása 
volt, amely korábban csak 
egy ideiglenes szerkezet üze-

meltetésével tudott működni 
nyáron. A beruházás része-
ként kiépült egy állandó víz-
gépészeti rendszer, és meg-
újult a szökőkút medencéje 
is. A munkálatok során felül-
vizsgálták a faállományt is; 
egy elgombásodott, beteg és 
balesetveszélyes példányt ki 
kellett vágni, mielőtt megú-
jult volna a tér zöldfelülete. 
Többek között új virágágyá-
sokat alakítottak ki, valamint 
díszburkolat került a szökő-
kút köré, és felújították a jár-
dákat is. Emellett új padok 
is kikerültek. Természetesen 
fákat és egyéb növényeket is 

telepítettek a térre, hogy kel-
lemesebb környezetet alakít-
sanak ki azok számára, akik 
itt szeretnének kikapcsolód-
ni. 

Glattfelder tér

– Megújult a közelben talál-
ható Glattfelder tér burkola-
ta is. A téren régi probléma 
volt a tönkrement mészkő-
burkolat, amely nemcsak 
esztétikailag rontotta a vá-
rosrész képét, de egy idő 
után balesetveszélyessé is 
vált, muszáj volt kicserélni – 
mondta a képviselő. A teret 
2001-ben nevezték el Glatt-
felder Gyuláról, akit 1911-
ben, 37 évesen neveztek ki a 
csanádi püspökség élére. A 
téren lévő szökőkútban állí-
tották fel Lapis András szob-
rászművész Szeged Múzsája 
című alkotását. A környéken 
lakók körében gyorsan nép-
szerű pihenőhellyé vált a te-
rület, sokan látogatták, ezért 
is kellett minél hamarabb el-

hárítani a balesetveszélyt.
A rekonstrukció során 

először az összetöredezett, 
több évtizedes mészkőla-
pokat szedték fel, de ennek 
kapcsán kicserélték azt a 
vízcsövet is, amely a szökő-
kúthoz vezet; így ha bármi-
lyen probléma akad a későb-
biekben, nem kell felbontani 
az új burkolatot, amely erő-
sebb és vastagabb anyagból 

készült, mint a korábbi. A tér 
burkolatának teljes rekonst-
rukciója 46 millió forintba 
került, melyet a városrészi 
fejlesztési alapból biztosított 
az önkormányzat.

Járdafelújítás

– Az idei évben pedig a Kál-
mány Lajos utca és a Szent 
György tér között a járda és a 

kerékpárút teljes burkolatát 
kicserélték. Az önkormány-
zat saját forrásból 11 millió 
forintot fordított erre a mun-
kára – árulta el Nagy Sándor, 
majd hozzátette: hasonlóan 
sikerült rendbe tenni a Szent 
Miklós utca és a nagykörút 
közötti járdaszakaszt is, ahol 
kiszabadították a platánokat 
a betonból, és egy zöld sávot 
is kialakítottak.

Kisebb, de az ott élők 
számára nagyon fontos fej-

lesztés valósult meg a Fel-
ső Tisza parton is, ahol két 
helyen – az Árbóc és Háló 
utcánál – alakítottak ki gya-
logosszigeteket, így téve biz-
tonságosabbá az átkelést. 

Az intézmények, köz-
épületek, utak és járdák 
megújítása mellett Nagy 
Sándor kiemelkedően fon-
tosnak tartja a közösségi 
élet fejlesztését is. – Az el-

múlt években többször is 
osztottunk egynyári virágot, 
árvácskát vagy rózsatöveket 
az itt élőknek, amelyeket az 
épületek előkertjeiben ültet-
tek el, ezzel segítve, hogy 
még élhetőbb, zöldebb és 
otthonosabb legyen a város. 
Emellett rendszeresen szer-
vezünk nagy sikerrel családi 
napokat és közös filmvetíté-
seket is – mondta el a kép-
viselő.

Rafai Gábor

6 SOROZAT

Mérlegen a képviselők
Terek és utak újultak meg, biztonságosabbá váltak a gyalogátkelők Tarjánban és Felsővároson

Nagy Sándor (Momentum)
Körzete: Tarján, Felsőváros
Eredményei a ciklusban:

Belső-Tarján rekonstrukciója,
a Szent György tér felújítása,
a Glattfelder tér márványburkolatának cseréje,
a Szent Miklós utca és a nagykörút között zöld-
sáv kialakítása,
a Felső Tisza parton kerékpáros nyom felfestése,
az Árbóc és a Háló utcánál gyalogosszigetek ki-
alakítása a Felső Tisza parton,
járdafelújítások a József Attila sugárúton.

aktuális/mérlegen a képvi-
selők/Nagy Sándor/Nagy 
Sanyi biciklivel

aktuális/mérlegen a képvi-
selők/Nagy Sándor/Glatt-
felder tér szép aktuális/
mérlegen a képviselők/Nagy 
Sándor/József Attila sgt ke-
rékpárút Megújult a Szent 
György tér, valamint a mellet-
te vezető járda és kerékpárút.

Folytatjuk a Mérlegen című sorozatunkat; ez alkalommal 
Tarjánba és Felsővárosra, Nagy Sándor választókörzetébe 
látogattunk el. A 16. számú választókerület képviselő-
je egyben a városfejlesztésért felelős alpolgármester is. 
Eddig összesen hét ciklusban képviselte a szegediek ér-
dekeit: négyszer nyert egyéni körzetben, háromszor pedig 
listán jutott be a városi közgyűlésbe.

Nagy Sándor legtöbbször biciklivel tűnik fel a körzetében.

Megújult a Szent György tér, valamint a mellette vezető 
járda és kerékpárút.

Megszépült és biztonságosabb lett a Glattfelder tér.
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Grecsó Krisztián: Nekem
a vágyálmok netovábbja volt Szeged
Sok szállal kötődik Szegedhez az 
egyik legkitűnőbb kortárs magyar 
író, Grecsó Krisztián, aki öt évig 
tanult az egyetem bölcsészkarán, 
és tárcái jelentek meg a helyi na-
pilapban. Legutóbbi regénye, a 
Vera nyugodott szívvel nevezhető 
Szeged-regénynek. A városról, az 
itt töltött évekről és a karácsony-
ról kérdeztük.

– Szegváron született, Csongrá-
don járt középiskolába, Békés-
csabán főiskolára, majd ezek 
után Szegedre egyetemre. Szeged 
volt az első igazi nagyváros, ahol 
élt és tanult. Mit kapott a város-
tól, mit adott önnek Szeged? 

– Szeged nekem jutalomjáték 
volt, és végtelen nagy boldogság 
volt itt egyetemre járni. Felszabadító 
erőt jelentett, hogy el mertem menni 
Szegedre egyetemre. Maradhattam 
volna újságíró Békéscsabán, a Bé-
kés Megyei Napnál, ahol állásaján-
latot kaptam, és berendezett életem 
indulhatott volna ott. Ám rájöttem, 
hogy szükségem van a bölcsészkar-
ra. Két dolog ért össze bennem: vég-
re azt tanulhatom, amit szeretek, és 
Szegeddel megkaphatom a nagyvá-
rost. Egyben itt a mestereket is meg-
kaptam. Az itt töltött idő az a kor-
szaka volt az életemnek, amelyben 
nem utólag szépültek meg a dolgok. 
Gyorsan megfogalmazódott ben-
nem, hogy szeretném, hogy a város-
hoz is közöm legyen, ne kizárólag az 
egyetemhez. Ezért is szerettem vol-
na nyáron itt maradni, mert kétarcú 
város ez. Más nyáron egyetemisták 
nélkül, mint szeptemberben, amikor 
visszaérkezik ide a húsz-harmince-
zer hallgató. Ez aztán nem sikerült, 
részben mert kollégista voltam, de 
az utóbbi években többször jöttünk 
nyáron Szegedre. Mintha pótolni 
szerettem volna az elmaradt nyári 
élményt, amit egyetemistaként el-
mulasztottam. Nekem a vágyálmok 
netovábbja volt Szeged. 

– Az íróvá válásához szüksé-
ges volt Szeged, vagy ez megtör-
tént volna enélkül is?

– Nagyon kellett. Első gene-
rációs értelmiségi vagyok, ahogy 
mondani szokás. Szükségem volt 
a tanítóképzőre, ahol a középis-
kolai éveket pótoltam, amelyek a 
szocializációmra mentek el. Sze-
gedre érettebben – már három év-
vel idősebben –érkeztem, mint az 
évfolyamtársaim többsége, ami jót 
tett. Sokkal jobban megbecsültem, 
hogy itt lehetek. Egyben kritiku-
sabb voltam, több mindent ismer-
tem a kortárs magyar irodalomból, 

aminek, ha a peremén is, de már a 
részese voltam. Szegeden gyorsan 
lettek mestereim. Most, amikor 
ilyen helyzetbe hozzák az oktatást, 
különösen megfogalmazódik ben-
nem, hogy lehetetlen a mester-ta-
nítvány viszony nélkül fejlődni és 
továbbmenni. A tanítvány lehoz-
za a csillagot az égről a mesteré-
nek. E viszony nélkül képtelenség 
annyit olvasni, amennyit a böl-
csészkaron elvárnak. Hihetetlenül 
tiszteltem az itteni mestereimet, 
Mikola Gyöngyit, Szilasi Lászlót, 
Ilia Mihályt, Szajbély Mihályt, de 
nem akarok névsorolvasást tarta-
ni, mert kifelejtek valakit.

– De mit jelentett a mester-ta-
nítvány viszony az ön esetében?

– Például, hogy minden héten 
beültünk Ilia tanár úr szobájába, 
ahol lépni is alig lehetett a köny-
vektől, és másfél óráig beszélget-
tünk jegyzetek nélkül. Megkaptuk 
a kérdést, hogy mit olvasunk, és 
nagyon cikinek éreztük, ha ugyan-
azt mondtuk, mint az előző héten. 
Bármit említettünk, olyan soha 
nem volt, amit a tanár úr ne olva-
sott volna. Aztán erről, ezekről a 
könyvekről beszélgettünk. Más. 
Kovács Andráshoz három olyan 
szemináriumra jártam, ami nem 
került be az indexembe, de nekem 
valami miatt fontosak voltak. 
Ezek a maradandó élmények. 
Tényleg azt éreztem, hogy a világ 
közepén vagyok, és a világon a 
legfontosabb dolog, hogy bölcsész 
lehetek. Ez a legjobb értelemben 
vett sznobizmus, mert ez is kellett 
hozzá. Egészen más ember lennék 
Szeged nélkül, mint vele. Az volt a 
legjobb, hogy azokat a diákokat, 
aki repülni akartak, hagyták repül-
ni a bölcsészkaron. Tolnai Ottóhoz 
jártunk a Vajdaságba. Belehaltam 
a gyönyörűségbe, hogy Mészöly 
Miklóst olvasok, és közben a Dél-
magyarország a legjobb korszakát 
élte, hetente három Darvasi-tárca 
jelent meg a lapban.

– Hallottam, hogy különleges 
sétákat is tettek ötödéves koruk-
ban Ilia tanár úrral. Mi volt ez?

– Akkoriban sokat betegeske-
dett a tanár úr, akinek egészség-
ügyi sétákat kellett tenni, mi pedig 
elkísértük. Ő viszont kikötötte, hogy 
kizárólag olyan utcákon sétálha-
tunk, amelyeket valamelyik iro-
dalmi műben megírtak. Ha rajtam 
múlt volna, viszonylag kis köröket 
teszünk, de nem így állt a helyzet 
Ilia Mihállyal. Döbbenetesek voltak 
ezek a séták, mert éreztem, hogy 
megyünk a megírt térben. Ez a vá-

ros nem egyszerűen létezik, hanem 
kulturálisan is létezik. Kevés 
ilyen város található az ország-
ban.

– Hogy néztek ki a gye-
rekkori szegvári karácso-
nyai?

– A legboldogabb idő-
szakban nagymamám-
nál éltünk, több 
generác ió 
e g y m á s 
nyakán. 
Nagyon 
élvez-
t e m , 
é s 

közben el sem tudom képzelni, 
hogyan szervezték a szüleim az 
életüket. Hogy mást ne mondjak, 
az intim életüket. Kis térben élt 
együtt a nagycsalád. Ráadásul ép-
pen korszakhatárhoz érkeztünk a 
nyolcvanas években, amikor gye-
rek voltam. A rendszerváltás előtti 
években járunk, amikor szempil-
lantás alatt tűnnek el olyan szoká-
sok, jelenségek, mint a betleheme-
sek, akiket nagyon vártunk. Akkor 
még becsengettek hozzánk.

– Mi volt az ünnepi menü?
– Sokan voltunk, így hát prak-

tikusan kellett főzni. Mi mindig 
szármát ettünk, amit felénk és a 
Viharsarokban is így mondanak, de 
Budapesten ezt már magyarázni 
kell. Ez a töltött káposzta, amit mi 
Szegváron szármának hívunk. Azt a 
mostani szokást, hogy az emberek 
azért mennek el karácsonykor szál-
lodákba, hogy senkinek ne kelljen 
főzni, már kitalálták korábban a töl-
tött káposztával. Így senkinek nem 
kellett a konyhában tölteni a kará-

csonyt. Sparhelten melegedett az 
étel, igazi tűz volt alatta. A kará-
csonynak ezért füstszaga is volt, 
nem kell ezt szépíteni. A helyhiány 
miatt is olyan pici karácsonyfánk 
volt, ami elfért a szekrény tetején is. 
Gyerekkoromban ezt szoktam meg, 
és nagyon meglepődtem, amikor 
már kamaszfiúként más családok-
nál nagy fát láttam. Fiatal felnőtt-
ként tudtam meg, hogy karácsony-
kor szokás halat enni. Nem volt 
nálunk otthon kifinomult gasztronó-
mia, a töltött káposztával a gyakor-
latiasság vezérelt bennünket. 

– Mi az a karácsonyi hagyomá-
nyokból, amit lehet, kell és akar-
nak folytatni? Érdekel ez azért is, 
mert ön és felesége is vidékről 
kerültek a fővárosba.

– Nagyon ezen vagyunk. A kis-
lányomban óriási a fogékonyság 
ebbe az irányba. Tovább visszük a 
latinos, nagycsaládos karácsonyt. 
A szentestéket Szirmabesenyőn, 
anyósoméknál töltjük. A kislányunk 
élvezi és várja ezt a fajta családi 

együttlétet. Itt és ekkor szintén töl-
tött káposztát eszünk vacsorára. 
Próbálkoztunk mással is a korábbi 
években, de tizenhat-húsz ember-
nél beláttuk, hogy a legjobb döntés 
töltött káposztát készíteni. Kará-
csony másnapján mindig átvágunk 
az Alföldön, Borsodból autóval el-
megyünk Szegvárra, és az ünnep 
itt folytatódik. Számomra fontos, 

hogy a kislányunknak átadhas-
suk a magunk értékrendjét, 

ami talán soha nem lesz 
egészében az övé, hiszem 
mégiscsak Budapesten nő 
fel. De ettől még értheti, 
tisztelheti és ismerheti 
azokat. Úgy látom, hogy 
ez elérhető, megvan 
benne a fogékonyság.

– Mik az aján-
dékozási szokások 
és megfontolások a 
családjukban?

– A nagycsalád-
ban, ha a gyereknek 
mindenki csak kis 
ajándékot vesz, már 

akkor is sokat kap. 
A legnehezebb 

számunkra 
most a szűk 
családban, 
hogy a gye-
rek megért-
se, nem le-
het mindent 
megvenn i . 
Igyekszünk 
a fogyasz-

tástól óvni. Igyekszünk, hogy ne a 
sok ajándék jelentse számára a 
karácsonyt, hanem a kis kora el-
lenére is értsen valamit az ünnep 
szakralitásából. A helyzet ilyen érte-
lemben sem könnyű. A feleségem-
mel, Judittal nagyon óvatosan aján-
dékozzuk meg egymást. Emellett 
pedig húzunk a családban. Vagyis 
előre eldöntjük, ki kit ajándékoz 
meg, mert annyian vagyunk, hogy 
mindenkinek egyszerűen nem le-
het venni valamit. Szabályozzuk az 
ajándékozást. Korábban kibírhatat-
lan volt az advent, mert plázákba 
rohangáltunk, hogy mindenkinek 
meglegyen az ajándéka. Ez őrület 
volt, és bevallom, erre most időm 
sincs. A feleségem radikális környe-
zetvédő, én legalábbis így nevezem 
a magatartását. De abban egyetér-
tek vele, hogy ne vegyünk semmi 
olyasmit, amire nincs szükségünk. 
A karácsony is ennek a jegyében 
telik.

Bod Péter

Grecsó Krisztián: Szeged nem egyszerűen létezik, hanem kulturálisan is létezik. Kevés 
ilyen város található az országban. Fotó: Szabó Luca 
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Ez történt 2022-ben Szegeden:
Átadták a görparkot – Megújult a Makkosházi és a Gyertyámos Utcai Óvoda, valamint a Vértó környéke 

JANUÁR

SZEGED KULTÚRÁJA. Apró Ferenc helytörténész és Kiszin 
Miklós zenepedagógus, bőgőművész kapta meg a Szeged 
Kultúrájáért díjat, kilencen pedig Kölcsey-érmet vehettek át 

a magyar kultúra napján. Botka László polgármester ünnepi 
beszédében így fogalmazott: „Szeged a szabad magyar kul-
túra egyik fellegvára, kiváló művészekkel és alkotókkal, nem-
zetközi hírű kulturális műhelyekkel és fesztiválokkal.” 

ÚJABB INFORMATIKAI CÉG. Irodát nyitott Szegeden az 
IT-tanácsadással és Microsoft üzleti megoldásokkal foglal-
kozó Cosmo Consult.

TANÁRSZTRÁJK. Országszerte figyelmeztető sztrájkot tar-
tottak a tanárok, amelyhez szegedi intézmények is csatla-
koztak. Magasabb bért és a munkaterhek csökkentését kö-
vetelték a pedagógusok.

FEBRUÁR

ÁTADTÁK AZ ÚJ HUL-
LADÉKVÁLOGATÓT. 
A 7,5 milliárd forin-
tos projektben auto-
mata hulladékválo-
gató-üzem létesült a 
Sándorfalvi úti Regio-
nális Hulladékkezelő 
Központ területén. En-
nek eredményeként hatékonyabb a térségi és benne a sze-
gedi hulladékgazdálkodás, amely szervesen illeszkedik Sze-
ged Zöld programjába. 

B Ö L L É R N A P. 
Tizenöt csapat 
gyúrta és töltöt-
te a kolbászt Pe-
tőfitelepen, ahol 
2014 óta rendez-
nek böllérnapot. 

A B A - N O V Á K - 
KÉPEK. Há-

rom, az 1920-as években készült Aba-Novák Vilmos-fest-

ményt kapott Szeged városa ajándékba Bartók Mihály sze-
gedi akadémikus, Széchenyi-díjas kémikus végakaratá-
nak megfelelően. Az alkotások becsült értéke 160 millió  
forint.

GÖRPARK A LIGETBEN. Világversenyekre is alkalmas gör-
parkot adtak át az újszegedi ligetben. Az önkormányzat 55, 
a központi költségvetés pedig 30 millió forintot adott a 650 
négyzetméteres gördeszkapályára.

ELFOGADTÁK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT. 2022-ben 65 
milliárd forintból gazdálkodhat az önkormányzat. Botka Lász-
ló polgármester elmondta: a járványra hivatkozva a kormány 
2020 óta tovább szűkíti az önkormányzatok pénzügyi moz-
gásterét. 2022-ben is 10 milliárd forintot vonnak el Szeged-
től. 2020-hoz képest 26-szorosára ugrott a város által az ál-
lamnak fizetett szolidaritási hozzájárulás, ami 2022-ben 1,9 
milliárd forint. Az önkormányzatnak 3 milliárd forint kiesést 
okoz az iparűzési adó, valamint félmilliárdot a gépjárműadó 
elvonása. Ennek ellenére Szeged megőrzi szociális vívmá-
nyait, sőt 1,2 milliárd forintra növeli a szociális alapját, ame-
lyet teljes egészében saját forrásból finanszíroz.

SZOLIDÁRIS VÁROS. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok-
kal és pénzadománnyal segít Szeged az ukrajnai menekül-
teknek. Botka László polgármester úgy fogalmazott: Szeged 
szolidáris város, amely mindig kiáll a bajba jutottak mellett. 

MÁRCIUS

DÍSZPOLGÁROK KÖSZÖNTÉSE. Botka László polgármes-
ter hivatalában köszöntötte Szeged város két születésnapos 
díszpolgárát: a 85 éves Király Leventét, a nemzet színészét, 
valamint a 80 éves Mészáros Rezsőt, a szegedi egyetem ko-
rábbi rektorát.

MEGÚJULT A MAKKOSHÁZI ÓVODA. Több mint száz kis-
gyerek költözött vissza a Makkosházi Óvodába, melyen 300 

millió forintból – ebből 220 
millió forint uniós támoga-
tás, a többi a város önrésze 
– teljes körű energetikai kor-
szerűsítést végeztek. Ezzel 
már a kilencedik óvodáját 
újította fel az önkormányzat.

ZÖLD VÁROS. Fát ültetett 
Makkosházon Mihálik Edvin 
Zöld város programért fele-
lős tanácsnok és Tóth Károly 

önkormányzati képviselő. A város egy pályázatnak köszön-
hetően húsz fát telepített a Gáz utca – Makkosházi körút – 
Csongrádi sugárút által határolt területre. 

ELI-ÚT. Elindult az ELI-út építése, melyre 4,5 milliárd forint 
uniós támogatást fordít a város. Az új út Szeged legnagyobb 
lakóövezetét köti össze a város északnyugati iparterületével.

VÁLASZTÁS. Történelmi választás előtt állunk, hazánk jövő-
je, Magyarország szabadsága a tét” – mondta Szabó Sándor, 
Szeged ellenzéki országgyűlési képviselője március 15-i ün-
nepi beszédében a Klauzál téren.

TÜNTETÉS ÉS SZTRÁJK. Több százan álltak ki a tanárok 
mellett a Klauzál téri demonstráción. Március 16-ától hatá-
rozatlan idejű sztrájkot hirdetett a két pedagógus-szakszer-
vezet. 

KERÉKPÁRÚT. Átadták a Szeged és Bordány közötti kerék-
párút eddig hiányzó, 3,7 kilométeres szakaszát. A beruhá-
záshoz az Európai Unió 340 millió forint támogatást nyújtott, 
amelyet Szeged városa további közel 100 millió forint saját 
forrással egészített ki.  

Már januárban elkezdődtek a tanársztrájkok, magasabb 
bért és a munkaterhek csökkentését követelték és követe-
lik azóta is a pedagógusok. Átadták az új hulladékváloga-
tó üzemet a Sándorfalvi úton, valamint a világversenyekre 
is alkalmas görparkot az újszegedi ligetben. Megújult a 
Makkosházi és a Gyertyámos Utcai Óvoda, valamint a Vér-
tó környéke, újjászületett az Oskola utca. Szajbély Mihály 
irodalomtörténészt választották Szeged díszpolgárává. 
Legendás vadnyugat címmel cowboy-indián kiállítás nyílt 
a Móra Ferenc Múzeumban.

Márciusban több százan álltak ki a tanárok mellett a Klauzál téri demonstráción.
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MAJÁLIS. Két év kihagyás 
után rendeztek újra majá-
list az újszegedi ligetben és 
a Zápor-tónál.

TÍZ NAPIG SZEGED VOLT 
A VILÁG KÖZEPE. Tízezrek 
ünnepelték Szeged szabad-
ságát. A Szeged-napi ün-
nepségsorozaton 150 bo-
rász, 150 kereskedő, 150 
koncert és több mint két-
száz kézműves várta a sze-
gedieket és a városba lá-
togató vendégeket. A dísz-
közgyűlésen Botka László 
polgármester azt hangsú-
lyozta: Szeged fejlődése és 
szabadsága kéz a kézben 
jár. 2022-ben Szajbély Mi-
hály irodalomtörténész ve-
hette át a díszpolgári cí-
met. Pro Urbe díjat kapott 
Boldogkői Zsolt molekuláris 
biológus és Duda Ernő im-
munológus. Szegedért em-
lékérmet kapott Szeri Ist-
ván, a CSMKIK tiszteletbe-
li elnöke, a Tisza Volán Rt. 
egykori vezérigazgatója, 
Szilágyi Annamária színmű-
vész és posztumusz Deli Al-
bin hagyományőrző. 

MEGÚJULT A GYERTYÁMOS UTCAI ÓVODA. Botka Lász-
ló polgármester az átadáson elmondta: az óvodafejlesztési 
programban eddig 4 milliárd forintot fordítottak felújításra, 
hárommilliárdot a Szegednek megítélt uniós keretből hasz-

náltak fel, egyet pedig a saját költségvetéséből tett hozzá a 
város. 

JÚNIUS

SZOBORAVATÁS. Klebelsberg-telepen felavatták gróf Kle-
belsberg Kuno domborművét, amely a városrész polgára-
inak kezdeményezésére állami, önkormányzati, egyházi és 
civil összefogásból valósult meg.

ÖTÖDSZÖR BAJNOK A PICK SZEGED. A Pick Szeged 
fennállása során először védte meg címét a férfikézilabda 
NB I.-ben. 

ÚJJÁSZÜLETETT AZ OSKOLA UTCA. Szeged saját költség-
vetéséből és az Európai Unió támogatásával összesen 2,4 
milliárd forintból újította fel a város egyik legrégebbi utcáját 
és fejlesztette hat városrész kerékpáros- és közösségi közle-
kedését. Két év alatt 26 kilométerrel bővült a város kerék-
párút-hálózata. Az Oskola utca leglátványosabb változása az 
irányhelyes kerékpársávok és az, hogy a korábbi szűk jár-
da 4,3 méteres sétánnyá szélesedett, ahol a vendéglátósok 
nyithattak teraszokat. 

IDŐKÖZI. Alacsony részvétel mellett a fideszes Ruzsa Ro-
landot választották meg Dorozsma új képviselőjének az idő-
közi önkormányzatiképviselő-választáson.

L E G E N D Á S 
VADNYUGAT. A 
cowboyok és in-
diánok életét be-
mutató kiállítás 
nyílt a Móra Fe-
renc Múzeum-
ban. 

Kép: Szabó Luca, Iványi Aurél, MTI/Vasvári Tamás
Szöveg: Szabó C. Szilárd

NAPVITOR-
LÁK A KÁ-
RÁSZ UT-
CÁN. Átad-
ták az árnyé-
kolórendszert 
a sétálóutca 
Kölcsey és 
Somogyi utca 
közötti sza-
kaszán. A ter-
vezés és a ki-
vitelezés ki-
lencmillió fo-
rintba került. 

FRANCIA KÖNYVEK. Közel 1300 kötetből álló, 15 millió fo-
rint értékű francia nyelvű könyvadományt adott át Pascale 
Andréani francia nagykövet a Somogyi-könyvtárnak.

OÁZIS RÓKUSON. Befejeződött az elmúlt évek egyik legna-
gyobb zöldterület-rehabilitációja Rókuson. A város 653 mil-
lió forintból igazi oázissá varázsolta a Vértó körüli több ezer 
négyzetméteres zöldterületet, ahová 231 fát és 8979 cserjét 
is elültettek. A tó partján futópályát, fitneszparkot, röplabda- 
és kutyás ügyességi pályát, valamint rovarhotelt is kialakí-
tottak. 

ÁPRILIS

PARLAMENTI VÁLASZTÁS. Az egyéni országgyűlésiképvi-
selő-jelöltekre leadott szavazatok alapján Szegeden az egy-
séges ellenzék színeiben indult Szabó Sándor és Mihálik 
Edvin is magabiztosan nyerte meg a parlamenti választást. 
Szabó Sándor a választókerületét is megnyerte, Mihálik Ed-
vin azonban a Homokhátság tizenkét településén nem tudta 
megszerezni a többséget, így ő nem jutott be a parlamentbe.

TOVÁBB ZÖLDÜL SZEGED. Egyre többen kapják meg a 
zöldhulladék gyűjtésére szolgáló edényt a kertes városré-
szekben. Dorozsma, Subasa, Klebelsberg-telep és Tompa-
sziget után Szőregen folytatódott a zöldhulladékok tárolásá-
ra használt barna kukák kiosztása.

MÁJUS

TÁVOZIK AZ SZKT IGAZGATÓJA. Majó-Petri Zoltán az 
egyetemi, tudományos előmenetelére szeretne koncentrálni. 
Botka László polgármester elfogadta a döntését. A közgyűlés 
pályázatot írt ki az SZKT vezetésére.

VISSZATEKINTŐ 9

tanársztrájktól a vadnyugatig
Szajbély Mihály irodalomtörténész Szeged díszpolgára – Újjászületett az Oskola utca (1. rész)  

Futóversennyel ünnepelték márciusban a Vértó és környéke teljes megújulását.

Júniusban adták át az újjászületett Oskola utcát.
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Szívószálcsillagtól az ünnepi terítékig
Karácsonyi díszek könnyen és gyorsan – A család apraja-nagyja közösen készítheti el az ünnepi dekorációt

A 
sötétben fénylő 
csillagokat gyakran 
tekintik az igazság, 
a szellem és a re-

mény jelképeinek. A betlehe-
mi csillag mutatta az utat a 
napkeleti bölcseknek, és ha 
hullócsillagot látunk, mind-
egy, hogy mennyi idősek va-
gyunk, kívánunk valamit.

Szívószálcsillag

A fenyőfa éke is lehet a köny-
nyen elkészíthető csillag. Ja-
vaslom a papír szívószálak 
használatát, sok színből és 
mintából választhatunk a 
papír- és írószerboltokban, 
de a nagy szupermarketek is 
tartanak már ilyet születés-
napi kellékként.

Egy csillaghoz öt, egyen-
lő méretű szívószáldarabra 
lesz szükségünk. Én a nagy 
szálakat feleztem, de lehet 
harmadolni is, így nemcsak 
színben, hanem méretben 
is különböznek majd a csil-
lagjaink. Ennél kisebb csillag 
elkészítését nem javaslom, 
mert nem adja ki szépen a 
végeredmény a csillagfor-
mát.

Az öt darab szívószálat 
fűzzük egy szép szalagra 
vagy zsinórra, majd kössük 
össze a szalagot. Ha a fára 
akasztanánk, akkor a mara-
dék szalagvégből készítsünk 
hurkot. Aki szeretné, akár az 
ajándékcsomagot is díszít-
heti vele; érdemes ebben az 
esetben hosszabb szalag-

véget hagyni, hogy átérje az 
ajándékot.

Miután összekötöttük a 
részeket, egy házikóformát 
kapunk. Keresztezzük egy-
máson a házikó két oldalát, 
a kapott trapézformát hajt-
suk az alul kialakult három-
szögre, majd bújtassuk át a 
háromszögön a trapéz csú-
csát. Húzzuk szét a szárakat, 
és igazítsuk formára a csilla-
got. Gyorsan elkészíthető, és 
ha az egész család beszáll a 
munkálatokba, akkor az idei 
karácsonyfán már mindenki-
nek lehet saját csillaga.

Díszes fa

A stilizált karácsonyfa ké-
szülhet több méretben, kü-

lönböző anyagú gyöngyök-
kel, és akár saját, gyurmá-
ból készült, átlyukasztott kis 
gömböket is tehetünk rá.

A kialakításhoz szüksé-

günk lesz egy kúpformára, 
erősebb drótra, ragasz-
tópisztolyra, a kúp és a 
gyöngyök méretétől függően 
40-60 darab, kilyukasztott 
gyöngyre és egy csúcsdíszre.

Első lépésként egy erős 
kezű családtagra lesz szük-
ségünk, aki a drótot a kúp-
formára ráhajtja, formázza, 
a kezére nagyon vigyázva. 
Ha jól dolgozott, akkor egy 
kúp alakú drótvázat kap, mi-
után a formát eltávolította. 
Ezután következik a köny-
nyebb rész, a gyöngyfűzés. 
Fontos, hogy az első gyön-
gyöt ragasztópisztollyal rög-
zítsük a drótalap alsó végé-
hez, ez tartja majd az összes 
gyöngyöt. Felülről fűzzük 
addig a gyöngyöket, míg el 
nem érjük a drótvázunk te-
tejét. Hagyjunk körülbelül 1 
centiméternyi helyet, hogy 
a csúcsdíszt is fel tudjuk ra-
gasztani a drótvázra.

Egy fényfüzérrel és né-
hány zöld ágacskával a nap-
pali vagy az étkezőasztal 
dísze lehet, de akár ajándék-
ként is megállja a helyét.

Angyal

Nincs karácsony angyal nél-
kül. A sablonnal a legkiseb-
bek is készíthetnek maguk-

nak vagy akár ajándékba is 
angyalokat. Az alapanyag le-
het színes papír, csomagoló-
papír, de akár a tejesdoboz 
is megfelelő (az ezüstszínű 
belsejű). A lényeg, hogy köny-
nyen és törés nélkül tudjuk 
ívesre hajtani az anyagot. A 
minta átmásolása után a víz-
szintes vonal mentén bevág-
juk a papírt, itt kell majd egy-
másba csúsztatni a két szár-
nyat. Érdemes egy-egy pötty 
ragasztóval rögzíteni a szár-
nyakat a testhez.

Ha arcot szeretnénk az 
angyalkának, azt érdemes 
még az összehajtás előtt 
megrajzolni. Az angyal pa-
lástjára ragaszthatunk mat-

ricát, papír- vagy egyéb díszt, 
de ha a gyerekeknek van 
kedvük, az arc mellett a pa-
lástot is díszíthetik a rajza-
ikkal. Ebben az esetben is 
érdemes a meghajtás előtt 
díszíteni az angyalt.

Ha a fára akasztanánk, 
akkor a fejrészbe szúrt lyu-
kon keresztül vezessük át a 
szalagot vagy a madzagot.

Egyedi gyertya

Ahogy beköszönt a borús, 
ködös, sötét idő, úgy kerül-
nek elő a különböző plusz 
fényforrások is a lakásban. 
Van, aki fényfüzéreket hasz-
nál, mások a gyertyára es-
küsznek.

Ha van otthon egyszínű 
gyertya és szép szalvéta, 
pár perc alatt készíthetünk 
egyedi gyertyát 
is. Szüksé-
günk lesz 
még egy 
d a r a b 
sütőpa-
p í r r a , 
ollóra, 
hajszá-
r í t ó r a 
és egy 
vastagabb 
fogókesztyű -
re, amellyel a forró 
edényt megfogjuk.

Vágjuk körbe a szalvé-
tából a mintát, amelyet a 
gyertyán szeretnénk viszont-
látni. Tervezzük meg a min-
ta helyét a gyertyán, majd a 

szalvéta rétegeit (általában 
3 rétegű egy szalvéta) fejt-
sük le a mintáról. Óvatosan 
dolgozzunk, nehogy elsza-
kadjon a vékony papír. Az 
egyrétegű mintát illesszük a 
tervezett helyre, szorítsunk 
rá sütőpapírt, és vegyük fel a 
kesztyűt. Ezután indítsuk be 
a hajszárítót a lehető legma-
gasabb fokon, és a sütőpapí-
ron keresztül melegítsük fel 
a minta alatti viaszréteget. 
Nem kell sokáig melegíteni, 
látni fogjuk a minta sötéte-
déséből, hogy mikor olvadt 
meg a viasz. A sütőpapí-
ron keresztül simítsuk el a 
mintát, majd távolítsuk el 
a sütőpapírt. Pár perc után 
teljesen megszárad a viasz, 
a szalvéta pedig teljesen be-
leolvad a gyertyatestbe.

Az égő gyertyát soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül, és 
ha lehet, tegyük nem gyúlé- 
kony gyertyatartóba!

Ünnepi teríték

Varázsoljuk hangulatossá az 
ünnepi asztalt a karácsony-
hoz illő evőeszköztartóval! 
Az elkészítéséhez szüksé-
günk lesz egy fenyőfa sab-
lonra, filcanyagra, éles olló-
ra, tollra és bármilyen, ne-
künk tetsző díszítésre.

Nyomtassunk ki egy A4-
es méretű fenyőfamintát, 
és rajzoljuk át a tetszőleges 
színű filcre. Vágjuk körbe, 
majd a fenyőfa közepe táján 
készítsünk egy 2,5 centimé-
ter magas és 5-6 centiméter 
széles „fület”. Ebbe a fülbe 
helyezzük majd el a szalvé-
tát és az evőeszközöket.

Szerencsére a filc, me-
lyet a kreatív 

boltokban a 
szivárvány 

m inden 
s z í n é -
ben ta-
lá lha -
t u n k , 
n e m 

foszlik, 
így nem 

lesz szük-
ség varrásra. A 

díszítéseket ragasz-
tópisztollyal vagy bármilyen 
folyékony ragasztóval rögzít-
hetjük az anyagra.

Kép és szöveg:  
Pónyai Réka

Az alábbi díszítőelemeket akkor is gyorsan el tudjuk ké-
szíteni, ha már csak pár óránk van a vendégek érkezésé-
ig, vagy úgy érezzük, hogy elférne még egy-két apróság a 
lakásban. A kicsiket és a nagyobbakat is bevonhatjuk az 
alkotó folyamatba, így mindenkinek lesz sikerélménye.
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A gasztronómia is az anyanyelvünk
Szeged már a XIX. században mul-
tikulturális hely volt, ahol sokféle 
nemzetiség élt, amelyek konyhái 
hatottak egymásra – mondta la-
punknak adott interjújában Saly 
Noémi, több gasztronómiai könyv 
szerzője, szenvedélyes főzőember, 
aki Szegeden végezte egyetemi ta-
nulmányait francia szakon. 

– A hazai karácsonyi menü kap-
csán ritkán tesszük fel azt a kér-
dést, hogy mióta tálalják fel a meg-
szokottnak mondott ételeket az 
ünnepi asztalra.

– A hagyományos ételsor a ha-
lászlé, rántott hal és mákos tészta. 
Ez mindenképpen régi szokás.

– De mit jelent az, hogy régi? 
– Hogy ez már a XIX. század óta 

létezik. Karácsony előestéjén, 24-én 
még böjt van. Viszonylag új szokás, 
hogy már szenteste nagy vacsorát 
esznek az emberek. Eredetileg az 
éjféli miséig tart a böjt. A karácsonyi 
időszak egybeesik a disznóvágás-
sal, így aztán a böjt után lehetőség 
volt a bőséges húsfogyasztásra. Vi-
szonylag új, XX. századi jelenség a 
karácsonyi pulykaevés, de mára ez 
is gyökeret vert. Ám ehhez hozzáte-
hetem, hogy a karácsonyfa-állítás is 
viszonylag új, XIX. századi szokás, ál-
lítólag Podmaniczky Frigyesék pesti 
otthonában történt meg először. 

– A karácsonyi böjt előírásai-
nak lazulása azzal függ össze, hogy 
az idő előrehaladtával egyre kevés-
bé volt vallásos a társadalom, vagy 
ez ettől teljesen független?

– A vallás helyzetének gyengülé-
se áll a háttérben, de tény, hogy az 
ország reformátusok lakta vidékein 
mindig is sokkal kevésbé voltak erő-
teljesek a böjtre vonatkozó szabá-
lyok. Katolikus közegben ezt sokkal 
komolyabban vették. 

– Máshonnan szeretnék köze-
líteni. A politikai rendszerek válto-
zása mennyire hagyja ott a nyomát 
a karácsonyi ételeken, a menün? 
Egyáltalán létezik ilyen összefüg-
gés? 

– Ez nem nagyon 
befolyásolja az ét-
kezési szokáso-
kat. A politikai 
helyzet nem, a 
gazdasági azon-
ban igen. Legin-
kább, hogy mire 
futja, és mire nem. 
A „mit lehet, és mit 
nem lehet kapni” kérdése 
döntőbb. De a hal azért ott volt az 
ünnepi asztalokon az 1950-es és 
1960-as években is. És ünnep nem 
lehetett a kötelező karácsonyi süte-
mény, a bejgli nélkül sem. 

– A magyar háztartásokban 
döntően a nők uralják a konyhát. 

Karácsonykor azonban mintha 
felcserélődnének a szerepek. Az 
egyik hagyományos ételt, 
a halászlét általában a 
férfiak főzik. Vagy rosz-
szul gondolom?

– A halászlé egyér-
telműen férfispeciali-
tás, és valóban, kará-
csonykor gyakran ők főzik. 
Főleg a macerás eljárással ké-
szülő passzírozott halászlevet, ami 
nem olyan régi dolog, mert korábban 
a Tisza- és a Duna-parton a halászok 
nem álltak neki passzírozni. Belerak-
ták a zsírt, a halat meg a hagymát 
a bográcsba, só, paprika, és megfőz-
ték, ennyi volt a halászlé. Léteznek 
olyan ételtípusok, amiket hagyomá-
nyosan a férfiakhoz kötünk, ezek 
közé tartoznak a bográcsos és a 
pásztorételek meg a vadhúsból ké-
szülő ételek. Ezek elkészítésének is-
merete apáról fiúra vagy nagyapáról 
unokára szállt. 

– Megszakadó hagyományt lát 
ebben a vonatkozásban? Tanulnak 
még főzni a fiúk az apjuktól vagy a 
nagyapjuktól?

– Szerintem ez most éppen kezd 
megint előtérbe kerülni. Divatja lett, 
hogy a fiúk is egyre jobban érdek-
lődnek a főzés iránt. Több kaland-
vággyal főznek manapság a férfiak, 
ami nekem nagyon tetszik. Ezen 
túlmenően is úgy érzékelem, hogy 

a hagyományok iránti érdeklő-
dés is éledezni látszik. A 

török és ázsiai kony-
hák hazai beszürem-
kedése ellenére a 
hagyományőrzés-
nek láthatóan 
van jelentősége a 

gasztronómiában. 
Bebizonyosodik újra, 

hogy a gasztronómia hi-
hetetlenül lassan változik. Olyan 

szegmense ez a kultúrának, ami a 
sok külső hatás ellenére is lomhán 
mozdul. Megvannak azok a családi 
receptkönyvek és az ételkészítéshez 
szükséges ismeretek a fejekben, 
amelyeket az idősebb nemzedékek 
átadnak az utánuk következőknek. 

Szeretem, hogy ez így van. Szent 
meggyőződésem, hogy egyszerre 

vagyunk birtokában az anya-
nyelvünknek, a zenei 

anyanyelvünknek és a 
gasztronómiai anya-
nyelvünknek. Ez utób-
bit is csak személyes 

kapcsolatokban, alap-
vetően a családban lehet 

átadni egymásnak. 
– Semmiből is finomat! – Régi 

idők konyhája címmel írt könyvet 
közel tíz éve. Most, amikor nagy 
lendülettel megyünk bele egy ré-
gen látott megélhetési válságba, 
kezd nagyon időszerű lenni a köny-
ve. De tényleg, hogyan lehet sem-
miből finomat főzni?

– Szeretettel.
– De azért alapanyagok és re-

ceptek kellenek hozzá…
– Kellenek, kellenek, persze. A 

régi konyhának, a falusi és az egy-
szerű polgári konyhának is volt egy 
alapszabálya: tiszteletben tartották 
az alapanyagokat. Ezek adták meg 
az étel ízét. Ehhez nem kell semmi-
lyen ízfokozót használni. „Az ételnek 
olyan íze lesz, amibűl főtt” – aho-
gyan azt a székely barátnőm mond-
ta. Ezt érdemes újra felfedezni. Újra 
meg kellene tanulni, milyen íze van a 
répának, a sima kenyérnek. Manap-
ság, a gasztronómiai forradalomban 
keressük az új ízeket, ízkombináció-
kat, és agyonfűszerezünk mindent. 
Rengeteg mostanság a műanyag 
íz. Ellensége vagyok a chipseknek, 
amelyek nagyon sósak, és nagyon 
egészségtelenek. Olyan erős ízük 
van, hogy ezekhez képest másnak 
már nincs semmilyen íze. A chips 
merénylet az emberi íny és szerve-
zet ellen. A kicsi gyereket rá kellene 
szoktatni az aszalt alma evésére, a 
dióra. Arra, hogy ezek finomak. Ezek 
szocializációs kérdések, amelyek a 
szoktatáson múlnak. 

– Említette a kenyér ízét. Er-
ről jutott eszembe, hogy mintha 
csendes forradalom zajlana a pék-
ségekben. Mintha a kis pékségek 
hadat üzentek volna a nagy élelmi-
szerláncoknak azzal, hogy például 

hagyományos cipót készítenek, 
szemben a tömegáruval, amely a 
vásárlás másnapján már szinte 
ehetetlen.

– Ezek a pékségek sajnos olyan 
árat szabnak, amit az átlagemberek 
képtelenek megfizetni. Az ellenben 
nagyon üdvözlendő, hogy a Covid-jár-
vány alatt nagyon sokan elkezdtek 
otthon kenyeret sütni. Nem keve-
sen ragaszkodnak azóta is ahhoz, 
hogy maguknak süssék a kenyeret, 

aminek egy kilóját háromszázötven 
forintból kihozzák. Az otthoni kenyér-
sütés a járvány egyetlen pozitív ho-
zadéka.

– Miben különbözik a ma há-
ziasszonyainak főzőtudása a 
dédanyákétól? Ha visszanézünk a 
jelenből, akkor elszegényedő tu-
dásról vagy másfajta tudásról lehet 
szó?

– Másfajtáról, ami bizonyos ér-
telemben szegényedik, bizonyos 
értelemben gazdagodik. A régi ha-
gyományokból sok minden elvész. 
Ennek részben az is az oka, hogy 
dédanyáink konyhája hihetetlenül 
időigényes volt. Ma pillanatok alatt 
elvégezhető például a botmixerrel 
az, ami régen akár órákba telt. Per-
sze ez az ízekben is eredményezhet 
változásokat. Fontos dolog, hogy 
az alapanyagokban is nagyok a 
különbségek. A kenyérkészítésnél 
fontos különbség, hogy azt régen 
kézzel és sokáig gyúrták. A dagasz-
tásban benne volt a kéz, ahogyan 
a szőlő taposásában benne volt a 
láb. Ezek mind olyan biológiai köl-
csönhatások, amelyek ha elmarad-
nak, érzékelhető lesz a különbség. 

Régen azt mondták: akkor jó a ke-
nyértészta, ha elcsurrant az eresz. 
Vagyis ha a háziasszony homlokáról 
belecsöppent a verejtékcsepp a da-
gasztóteknőbe. 

– És hol jön a gazdagodás?
– A világ kitágult, nem szűk 

körben cseréljük egymás között a 
recepteket. Ma már a falun élő asz-
szony is nekilát kínai ételt főzni, mert 
a városban evett ilyet, ízlett neki, és 
otthon próbálkozik vele. Régen is 
érte a magyar konyhát mindenféle 
nemzetközi hatás. Ne felejtsük el, 
hogy Budapest már a XIX. század-
ban multikulturális hely volt, de ez 
Szegedről is elmondható, az itt élt 
sokféle nemzetiség miatt. A konyhák 
pedig hatottak egymásra. Ma nagy 
hatással van a magyar konyhára az 
amerikai, török és kínai konyha. 

– Nem látja gondnak, hogy az 
ország tele van gyrososokkal, pizzé-
riákkal, kínai és indiai éttermekkel, 
csak éppen magyaros vendéglőből 
találni keveset?

– A gyros és a pizza hatalmas 
piaci rést talált magának, az ame-
rikai hamburgerrel együtt. A sokat 
dolgozó embereket arra kényszeríti 
az élettempójuk, hogy gyorsan meg-
ebédeljenek. Erre jó az az étel, ami 
kézbe vehető. Magyarországon ezt 
a piaci rést nem volt mivel betömni, 
de például Bulgáriában kinevették a 
hamburgert, mondván, hogy sokkal 
jobb fasírtjaik vannak. Igazuk is van.

– Ételválasztási szokásainkra 
gyakorol valamilyen hatást, hogy 
nagyon kedveltek lettek az ételfu-
tár-szolgálatok?

– Nem lesz a családoknak tar-
tósan pénzük heti többször pizzá-
ra. A Covid-járvány alatt ez nagyon 
ment, de mostantól esetleg maguk 
a futárcégek sem lesznek képesek 
kigazdálkodni a saját rezsijüket. Ép-
pen ezért az emberek megint csak 
rákényszerülnek arra, hogy előszed-
jék a nagyi receptjeit, kimenjenek a 
piacra, és otthon, olcsón, gyorsan, 
jókat főzzenek. És ez a legjobb, ami 
történhet.

Bod Péter

Saly Noémi szerint a halászlé férfispecialitás. Gyakran a férfiak főzik karácsonykor. 

Saly Noémi. Fotó: Magyar Na-
rancs/Németh Dániel

Akkor jó a 
kenyértészta, ha el-

csurran az eresz. Ha a 
háziasszony homlokáról 

belecsöppen a verej-
tékcsepp a dagasztó-

teknőbe.

„Az ételnek 
olyan íze lesz, 
amibűl főtt.”
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A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nyitvatartása

  Ünnepi nyitvatartás  Ünnepi nyitvatartás  Ünnepi nyitvatartás 
 2022. 12. 24. 2022. 12. 26. 2022. 12. 27 – 2022. 12. 31.

   DECEMBER 27–30.
   Megszokott ürítési rend
Hulladékszállítás Hétvége, lakossági  Összevont szállítási szerint
 hulladékgyűjtés nincs. nap. DECEMBER 31. 
   Hétvége, lakossági 
   hulladékgyűjtés nincs.

  Összevont műszak,  DECEMBER 27–30.
  csak közszolgáltatás. Szokásos nyitvatartás
Sándorfalvi úti   Külsős partnerek és DECEMBER 31. 
Regionális  ZÁRVA a lakosság részére  
Hulladékkezelő Telep  ZÁRVA ZÁRVA
 
Sándorfalvi úti    DECEMBER 27-30. 
Regionális    8.00–16.20
Hulladékkezelő  ZÁRVA ZÁRVA DECEMBER 31.
Telepen található    ZÁRVA 
hulladékudvar 

   DECEMBER 27–30.
Konténerrendelés    8.00–14.00
és -szállítás ZÁRVA  ZÁRVA DECEMBER 31.  
    ZÁRVA
   
   DECEMBER 27–30.
Szegedi    Szokásos nyitvatartás
hulladékudvarok 08.00–12.00 ZÁRVA DECEMBER 31. 
   8.00–12.00

   DECEMBER 27–30.
Vidéki hulladékudvarok 08.00-12.00 ZÁRVA Szokásos nyitvatartás 
   DECEMBER 31.
   8.00–12.00

   DECEMBER 27-28. 
Személyes ügyfélszolgálat   07.00–15.30
(Szeged, Stefánia 6.) ZÁRVA ZÁRVA DECEMBER 29.
     7.00–17.00 
   DECEMBER 30-31.  
   ZÁRVA

   DECEMBER 27–28. 
   8.00–15.00
Telefonos ügyfélszolgálat ZÁRVA ZÁRVA DECEMBER 29. 
   7.00–17.00 
   DECEMBER 30–31. 
   ZÁRVA

Városgazda sor 1.,
edényátvétel: SZÜNETEL SZÜNETEL SZÜNETEL

   DECEMBER 27-30.
Testamentum Temetkezési    8.00–16.00
divízió (temetőirodák) ZÁRVA ZÁRVA DECEMBER 31.
    ZÁRVA

   DECEMBER 27–28. 
Közlekedésszervezés    8.00–17.00
ügyfélszolgálati iroda   DECEMBER 29.
(Szeged, József A. sgt. 39.) ZÁRVA ZÁRVA 8.00–14.00
   DECEMBER 30–31. 
   ZÁRVA

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep elérhetősége: 
Tel: 62/777-272; Fax: 62/426-506 Kommunális hulladékszállí-
tással kapcsolatos panaszt, bejelentést diszpécserszolgálatunk 
az ünnepnapokon és munkaszüneti napon 5.00–18.00 óra kö-
zött a 62/777-161-es telefonszámon fogadja. 
Hulladékudvarok: 
• További információt a hulladékudvarok nyitvatartásáról, va-
lamint a leadható hulladékokról az alábbi weboldalon találhat: 
https://www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/szelektiv-hul-
ladekgyujtesi-rendszer/hulladekudvarok 
Köszönjük a megértésüket.
Összevont szállítási napokon kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
azokban a városrészekben, ahol (az aktuális szállítási nap ünnep-

napra, munkaszüneti napra esik) délután történik a kommunális 
hulladék szállítása, ott reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni a 
hulladékgyűjtő edényeiket a zavartalan, reklamációmentes hulla-
dékszállítás elvégzése érdekében!

Gyógyszerként hat az olvasás
Egy jó könyvvel bárhol otthon lehet

és egészségünkre gyakorolt 
hatására. A magyar szárma-
zású, Kanadában élő orvos 
azt vallja: az emberek testi 
egészsége nem független 
az érzelmeiktől és a lelki-
állapotuktól. Ez a tudás a 
mai napig részét képezi a 
tradicionális kultúráknak, 
de a modern orvoslás szá-
mára sajnos annak ellené-

re elveszett, hogy az elmúlt 
évtizedek tudományos fel-
fedezései is ezt igazolják. 
A test lázadása szemlélete-
sen mutatja be, milyen ká-
rokat okozhat az érzelmek 
elfojtása, milyen pusztítást 
okozhat az, ha nem va-
gyunk képesek kifejezni az 
érzelmeinket. Máté Gábor 
feltárja az egyre gyakoribb 

megbetegedések mögött 
álló okokat, és ráébreszt 
arra, hogy csak akkor száll-
hatunk szembe hatékonyan 
a stresszbetegségekkel, ha 
felfedezzük gyermekkorunk 
mélyre temetett emlékeit, 
valamint ezek felnőttkori 
következményeit.

Szabó C. Szilárd

PETER WOHLLEBEN A FÁK 
TITKOS ÉLETE című köny-
vében ámulatba ejtő dolgok 
történnek az erdőben: a fák 
beszélgetnek egymással. 
Nemcsak utódaikról gondos-
kodnak odaadóan, de idős 
és beteg szomszédaikat is 
ápolják. A fák éreznek és 
emlékeznek. Hihetetlen? Pe-
dig igaz!

Szerelmi vallomás

Peter Wohlleben német 
erdész a fák eddig nem is 

sejtett képességeiről írott 
könyvében a legújabb felfe-
dezéseket éppúgy figyelem-
be veszi, mint saját tapasz-
talatait és érzéseit. És az 
olvasó nem győz álmélkodni 
a természet csodáin. Ez a 
német szerző első magyarul 
megjelent könyve, melyből 
már eHangoskönyv is van. 
A Literatur Spiegel szerint 
Peter Wohlleben könyve az 
erdőhöz intézett szerelmi 
vallomás.

Barátság 34 óra alatt

ROBIN DUNBAR BARÁTOK 
című könyvéből kiderül: 
minél erősebbek a baráti 
kapcsolataink, annál ke-
vésbé vagyunk hajlamosak 
a legtöbb betegségre vagy 

mentális problémára, a szív-
rohamtól a depresszióig. Ro-
bin Dunbar brit antropológus 
és pszichológus kutatásai 
szerint 34 órányi elkötelező-
dés szükséges ahhoz, hogy 
valaki egyszerű ismerős-
ből baráttá váljon – ennyi 
idő alatt tudja felmérni az 
ember a másik barátságra 
való alkalmasságát, és hogy 
mennyit lehet kipipálni a ba-
rátság hét pillére közül. Leg-
inkább ugyanis magunkat 
keressük a barátainkban, 
így a hét pillér is ezt tükrözi: 

azokkal barátkozunk, 
akikkel ugyanazon a 
környéken nőttünk 
fel; ugyanazt a nyel-
vet beszéljük; ha-
sonló végzettséggel 
vagy karrierrel ren-
delkezünk; azonosak 
a hobbijaink és az 
érdeklődési körünk; 
azonos politikai és 
vallási nézeteink 
vannak; ugyanolyan 

zenéket szeretünk; továbbá 
megegyezik a humorunk.

A nőknek általában két 
intenzív kapcsolatuk van, a 
férfiaknak egy. A nőknél ez 
általában a szerelmi part-
nert és a legjobb barátnőt je-
lenti, míg a férfiak nem tud-
nak egyszerre kettőt kezelni: 
ha párkapcsolatban élnek, a 
partnerük számít az egyet-
len intim barátnak, ha pedig 
egyedülállóak, akkor – jobb 
esetben – van egy olyan ba-
rátjuk, akivel megoszthatják 
a legféltettebb titkaikat. De 
legalábbis bármikor kapha-
tók egy sörre.

Vegye, vigye, egye

VÁNCSA ISTVÁN ÉVSZAKOK 
ÍZEI című könyve több, mint 
receptgyűjtemény – iroda-
lom. Mesél, tanít, és nem 
mellesleg 240 izgalmas 
recepttel szolgál. A szerző 
új kötetének receptállomá-
nya az alapanyagok köré 
csoportosul. Szervező elve 
a szezonalitás, tudjuk meg 
Váncsától, tekintve, hogy 
az ételkészítés alapanya-
gai jórészt az évszakokhoz 
kapcsolódnak. „Tavasszal 
csirkét ettünk, nyáron jér-

cét, ősszel kacsát-libát, te-
lente disznóhúst, ám erre 
már csak a legöregebbek 
emlékeznek. A nagy élelmi-
szer-áruházakban évszakok-
tól függetlenül mindig ugyan-
azt látni, de valódi csirkét 

vagy jércét soha; ezeknek 
a szavaknak az eredeti je-
lentése mostanra feledésbe 
merült. Ez a könyv mind-
azonáltal próbál úgy tenni, 
mintha továbbra is normális 
életet élnénk egy normális 
világban” – áll a fülszöveg-
ben. E könyv azoknak való, 
akik már unják a megszo-
kott ételeket, és izgalomra 
vágynak. Váncsa rengeteg 
fűszert használ az ételek-
ben, hol indiai, hol arab, 
hol francia stílusban, bát-
ran, de nem vadak az alap-
anyag-kombinációk. Váncsá-
nál egy recept nemcsak egy 
étel, amit megfőz, hanem 
annál sokkal több.

Mélyre temetett  
emlékek

MÁTÉ GÁBOR A TEST LÁ-
ZADÁSA című könyvéből 
kiderül: a rák, a szenvedély-
betegségek, sőt majd min-
den krónikus betegség visz-
szavezethető a gyermekkori 
negatív élményekre és azok 
életünkre, viselkedésünkre 

A könyv az egyik legszemélyesebb ajándék. Egy jó könyv-
vel, az olvasással nemcsak kiszakadhat a valóságból, de 
fel is frissülhet. A Szegedi Tükör karácsonyi könyvajánlója.
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Jobb adni, mint kapni

Ú
gy vagyok én már az 
ajándékozással – le-
gyen az karácsony 
vagy egyéb jeles nap 

–, mint a bokszolók, vagyis: 
jobb adni, mint kapni. Ugyan-
is amit igazán szeretnék kap-
ni, azt már úgysem kaphatom 
meg, kár is ezen lamentálni. 
Mindezek ellenére jó szívvel fo-
gadok bármilyen ajándékot, ha 
kapok, legyen az meleg, puha 
zokni, amely, mint tudjuk, a 
rabszolgaságból való felsza-
badítás kelléke (érti, aki érti!), 
gyógytea, testápoló kencefice 
és a többi. Az én ajándékaim 
persze nem ilyen elmések.

Ám ha lenne végre dédu-
nokánk, akár csak egy is, nem 
akármilyen ajándékot kapna 
tőlem karácsonyra! Unokáink 
immár huszonöt évesek (ikrek), 
de eszük ágában sincs dédivé 
tenni a nagyszüleiket. Ilyen idős 
koromban én már kétcsaládos 

apuka voltam. Na jó, az egy 
másik világ volt. Az ajándékom 
pedig nem lenne más, mint 
egy láthatatlanná tévő köpeny, 
á la Harry Potter. Elképzelem, 
ahogy a karácsonyi ajándékosz-
tás után felvenné a köpenyt a 
csöppség, mi pedig sopánkod-
nánk: „Hová tűnt ez a gyerek? 
Az előbb még itt volt!” Mennyi 
mókára, kacagásra adna alkal-
mat egy ilyen ajándék! A kis ra-
vasz talán még a karácsonyfát 
is megdézsmálná, gondolván, 
hogy láthatatlan.

Kár, hogy nem kapha-
tó egy ilyen köpeny, de hát 
meddig tart bármelyik nagy-
szülőnek bármit bármivé „va-
rázsolni” egy unoka kedvéért, 
pláne, ha az déd! Na de dédu-
nokákat elővarázsolni... Nos, 
ilyen furcsa gondolatok ju-
tottak eszembe a karácsonyi 
ajándékozás kapcsán.

Méhes János

Rám várt a balerina

E
gy szürke hétköz-
nap délutánján a 
belvárosban sétál-
va kirakatokat né-

zegettem, ami nagyon rit-
ka, mert leginkább bicikli-
vel járok. Egy régiségbolt 
kirakatában gyönyörű fest-
mények és porcelánok so-
rakoztak, de mintha villám 
csapott volna belém, ami-
kor megláttam egy rám mo-
solygó szobrocskát, amely 
egy szoknyáját igazító bale-
rinát ábrázolt. A piros szája, 
a színes kendője és a szok-
nya a sok redővel maga volt 
a csoda. Megbabonázva  
néztem.

Megkérdeztem a bolt-
ban az árát, ahol az eladó-
hölgy – vélhetően ő volt a 
tulajdonos – előzékenyen 
közölte, hogy nem olcsó da-
rab, hatvanezer forintba ke-
rül. Megtudtam a szoborról, 
hogy közel százéves.

Elhatároztam, hogy ösz-
szegyűjtöm rá a pénzt. Rit-
kán jártam a bolt felé, de 
sohasem hagytam ki, hogy 
ne csodáljam meg a bale-
rinát a kirakatban. Amikor 
összegyűlt a pénzem, a 
bolt felé vettem az irányt, 
és megdöbbentem, mert 
nem láttam a balerinát a 
kirakatban. Mivel zárva volt 
az üzlet, már nem tudtam 
érdeklődni a szoborról, de 
másnap a boltba vezetett 

az első utam. Félve léptem 
be az üzletbe, és kérdez-
tem rá a szoborra. A hölgy 
elmondta, hogy átrendez-
ték a kirakatot, és nem 
tudja, hol lehet a balerina, 
mert a férje is a régiség-
boltban dolgozik, és lehet, 
hogy már eladta. Megkért, 
hogy várjak, 
mert utá-
n a n é z . 
Míg ő 
h á t r a -
ment, né-
ze lődtem 
a gyönyörű 
tárgyak között. 
Elképzeltem, hogy mennyi 
mindent láttak már ezek a 
tárgyak – sorsokat, élete-
ket, háborúkat és szerel-
meket. Ha beszélni tudná-
nak, sokáig hallgathatnánk 
őket.

– Kedves, szerencséje 
van! Nem kelt el a balerina. 
Úgy látszik, hogy magára 
várt – jött vissza mosolyog-
va a hölgy. Abban a pillanat-
ban madarat lehetett volna 
fogatni velem.

Jó tanácsom: ha „meg-
szólítja” önt valami, akkor 
vigye magával. Mert ez nem 
sűrűn történik meg az em-
berrel. Nagy örömök ritkán 
történnek velünk, ezért a 
kicsikből kell táplálkozni.

Albert JusztinaBalerina. Képünk illusztráció. Forrás: galeriasavaria.hu 

Nem kelt 
el a balerina. 
Úgy látszik, 

hogy magára 
várt.

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Botka 
László polgármester mély 
megrendüléssel értesült 
Pintér Sándor gyermek-
gyógyász-professzor, a 
magyarországi koraszü-
löttmentés egyik legjelen-
tősebb alakja, Szeged vá-
ros díszpolgára haláláról.

Pintér Sándor Debrecenben 
született 1934-ben, és ott 
szerezte meg orvosi diplo-
máját is. 1960-ban kapott 
állást a Szegedi Gyermekkli-
nikán, ahol több mint fél év-
századot töltött a gyermek-
gyógyászat szolgálatában.

Kezdetben kutatással 
foglalkozott, így jutott ki 
1973-ban egy féléves ösz-
töndíjjal Oxfordba. 1991 és 
1995 között tanszékvezető 
professzorként vezette az 
intézményt. Munkássága 
során megújult a gyermek-
klinika teljes épülete, és ő 
alapította meg az ország 
első gyermek-intenzívosz-
tályát is. Nyugdíjasként, ha 
tehette, naponta bejárt a 
klinikára.

Pintér Sándor a magyar-
országi koraszülöttmentés 
egyik legjelentősebb alak-
ja. A Magyar Újszülött Élet-

mentő Szolgálat Alapítvány 
kuratóriumi elnöke volt. 
A dél-magyarországi régi-
óban működő alapítvány 
eddigi tevékenysége alatt 
több mint húszezer gyer-
mek életét mentette meg. 
A professzor az egyetlen 
rangidős gyermekgyógyász-
ként foglalkozott koraszü-
löttmentéssel és -ellátással 
hazánkban.

Munkásságát számos 
publikáció, tanulmány jel-
zi, s emellett több szakmai 
elismerés és kitüntetés bir-
tokosa volt. Szeged városa 
2017-ben választotta dísz-
polgárává.

Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata sa-
ját halottjának tekinti Pin-
tér Sándor gyermekgyó-
gyász-professzort. A város 
a családdal egyeztetett a 
dísztemetésről, amely de-
cember 21-én 13 órakor 
lesz a Belvárosi temető-
ben.

Elhunyt Pintér Sándor
gyermekgyógyász-professzor,

Szeged város díszpolgára

E
gy árva mezei egér 
megunta a koplalást. 
Bement a faluba. Hal-
lotta az öregebbektől, 

hogy a házi egereknek meg-
van mindenük: pince, kam-
ra, padlás tele minden jóval. 
Egyedül csak a macskától kell 
óvakodniuk. Még örültek is a 
házi egerek, amikor a falu leg-
szélső házába besurrant a 
mezei egérke. De amikor kide-
rült, hogy nemcsak látogatóba 
jött, hanem a telet is ott akarja 
tölteni, akkor már kezdték két-
ségbe vonni a rokonságot.

– Aki mezeinek született, 
maradjon mezei! Magunk is 
szűkösen vagyunk. Meg itt a 
szankciós macska is, aki még 
a sasnál is szemfülesebb – 
mondta a főegér. 

Egérke egyedül maradt. 
Jól is érezte magát addig, 
amíg a gyomra nagyot nem 
kordult. Beosont a kamrá-
ba, ahol a degeszre tömött 
zsákok szoktak heverni. De 
hiába nosztalgiázott ifjúkora 

zsákkirágásairól, sugárban 
ömlő magokról, olyan tisztára 
söpörték a kamrát, hogy Ko-
pasz Mátyás is megdicsérte 
volna a begyűjtést.

Hova is mehetnék, gon-
dolta, ha már a gazdáék ilyen 
csúnyán szankcionálnak? 
Nézzünk csak be a templom-
ba! Ment is szaporán a dísze-
sen kivilágított katedrálisba, 
ahol egy másik csontsovány 
egérkével találkozott.

– Hát te? Ide is betört a 
szankciós válság?

– Ne cincogj már butasá-
got, tele a kincstár, a boros- 
pince, csak a falnivalót őrzik a 
titkos kamarában.

– Akkor mit tegyek?
– Azt olvastam, vannak 

telipakolt kamrák. A Pancho 
Aréna például még libamájat 
is tartogat! De vannak ott ka-
lácsok, sajtok és sütik is.

– Ne folytasd, mindjárt 

elájulok az éhségtől! De az a 
világ végén van, oda kisvasúti 
jegy kellene. Nincs valami kö-
zelebbi?

– Nézd, komám, adok 
egy jó tanácsot. Keresd a Lö-
lő-szállókat, azokat mindig 
tömik pénzzel. A vejkó kastély-
szállói ötcsillagos kamrákkal 
rendelkeznek ugyan, de azok 
is messze vannak, és csak 
VIP-egérkék mehetnek oda.

– Honnan vagy te ennyire 
tájékozott?

– Korábban ide dobál-
ták be az ingyenes politikai 
napilapokat, lassan még a 
sorok között is megtanultam 
olvasni; sajnos írni azt nem, 
pedig lenne néhány válasz-
cincogásom. Egy pincere-
keszben rendezett kötegek-
ben vannak a konzultációs 
kérdőívek. Ezek a nyomdá-
ból egyből ide kerültek, soha 
nem vittek el belőlük. Hogy 

a madzagon lógó kolbászba 
töltötték volna be ezeket? 
Megkóstoltam egy ilyen nem-
zetit, majdnem ólommérge-
zést kaptam tőle.

– Itt a tél. Gondoltam, hogy 
gyűjtögetek szalonnás cukrot 
az ünnepekre. Fát is akartam 
állítani, de a kedvenc erdőm-
ben kivágták az összes fát.

– Mondd, komám, te nem 
félsz a háborútól? Tudod, évek 
óta vészhelyzet van. Állítólag a 
macskákat is besorozzák.

– Nézd, itt még béke van. 
Igaz, hogy a vezéreink kato-
nai gépeken repkednek fo-
cimeccsekre. Csak hallgasd 
meg a péntek reggeli nagy 
mesemondót, hazánk előre 
megy. A korrupcióról már tíz 
éve megmondta egy macska-
bajtárs: az az, amiből téged 
kihagynak.

– Hát akkor itt macska-
nagy a korrupció, mert nem-
hogy krumplit, még szalonna-
bőrt sem nekünk osztanak!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Az egérke karácsonya
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ÖT SZEGEDI A KERETBEN. 
Huszonegy játékossal, köztük 
öt szegedivel kezdi a felkészü-
lést a januári olimpiai kvalifiká-
ciós világbajnokságra Chema 
Rodríguez, a magyar férfi-kézi-
labdaválogatott szövetségi ka-
pitánya. A svéd–lengyel ren-
dezésű vb csoportkörében a 
magyarok 12-én Dél-Koreával, 
14-én Izlanddal, 16-án pedig 
Portugáliával találkoznak Kris-
tianstadban. A vb-re 18 játékos 
nevezhető.
A keret, kapus: Mikler Roland 
(OTP Bank-Pick Szeged), Szé-
kely Márton (Tatabánya), Pala-
sics Kristóf (NEKA), jobbszél-
ső: Pedro Rodríguez (Tatabá-
nya), Bujdosó Bendegúz (FTC), 
jobbátlövő: Ilic Zoran (Veszp-
rém), Leimeter Csaba (PPD), 
Ancsin Gábor (Tatabánya), irá-
nyító: Juhász Ádám (Benfica), 
Lékai Máté (FTC), Hanusz Egon 
(Stuttgart), beálló: Bánhidi Ben-
ce (Szeged), Rosta Miklós (Sze-
ged), Sipos Adrián (Veszprém), 
Szöllősi Szabolcs (Dabas), bal- 
átlövő: Bodó Richárd (Szeged), 
Ligetvári Patrik (Veszprém), Szi-
ta Zoltán (Szeged), balszélső: 
Bóka Bendegúz (Balatonfüred), 
Kovacsics Péter (FTC), tartalék: 
Győri Mátyás (Tatabánya).
ARANYLAPÁT-DÍJ KÁSÁ-
NAK. Több évtizedes után-
pótlás-nevelői munkája elis-
meréseként az MVM Szeged 
Vízisport Egyesület mesteredző-
je, Kása Ferenc, valamint Bátor 
György és Koletics Miklós kap-
ta a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség Aranylapát-díját a sport-
ág Tapolcán rendezett szakmai 
konferenciáján. Mindhárman a 
kajak-kenunak és a gyerekek-
nek szentelték életüket, így ki-
érdemelték az elismerést.
HÉT SZEGEDI ELSŐ HELY. 
Nagyszerűen szerepeltek az 
MVM Szeged VE evezősei a 
Sport XXI. program téli állomá-
sán, a mohácsi „triatlonon”, 
ahol a fiatalok ergométereztek 
(2000 m), futottak (4800 m) 
és úsztak (396 m). Eredmé-
nyek, arany: Papp Ákos (férfi 
ifi), Molnár Orsolya (női ifi), 
Csókási Kíra (női tanuló/4), 
Farkas Anna Flóra (női tanu-
ló/1), Varga Benjamin (fiú ta-
nuló/2), Hajdú Márton (férfi 
serdülő), ezüst: Pálka Bálint 
(férfi serdülő), Szabó Bend-
egúz (fiú tanuló/3), Kunstár Si-
mon (férfi ifi), bronz: Horpácsy 
Kristóf (férfi ifi), Herédi Bence 
(fiú tanuló/3), Nemes Zsolt (fiú 
tanuló/2), Kecskeméti Eliza 
(női tanuló/2), Kovács Viktória 
(női tanuló/3), Hajdú András 
(férfi serdülő).
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Szenzációs sikert ért el a Szeged BC ökölvívója
Ezüstérmes lett az ifjúsági világbajnokságon Gémes Levente

A Szeged Box Club tehetsé-
ge, az ifjúsági ökölvívó-vi-
lágbajnokságon ezüstérmet 
szerző Gémes Levente a kez-
detekről, a spanyolországi 
vb-ről és a céljairól is mesélt 
az Utánpótlássportnak – eb-
ből idézünk.

A 
magyar ökölvívás 
egyik legnagyobb 
idei utánpótlássike-
rét érte el novem-

berben az ifjúsági vb-n máso-
dik helyen végző Gémes Le-
vente. A 17 éves szegedi fiatal 
karrierje eddigi legjobb ered-
ményét ünnepelte Spanyol-
országban, a nívós versenye-
ken elért dobogós helyezések 
azonban korábban sem kerül-
ték el.

– Négyéves koromban 
kezdtem a barátaimmal a bra-

zil dzsúdzsucut, ami igazán 
összetett sportág. A hozzá-
tartozóim közül többen űzik, 
köztük apukám is – mondta 
az Utánpótlássportnak. – Két-
szer is kijutottam korosztályos 
dzsúdzsucu-Európa-bajnok-
ságra, szeretem a mai napig, 
ám időközben elkezdtem 
bokszolni is. Végül az utóbbit 
választottam, bár emlékszem, 
az elején kaptam rendesen: 
az edzőpartnereim mind na-
gyobbak voltak nálam, sok po-
font kellett kibírnom. Ezt köve-
tően beindultam a növésben, 
majd elkezdtem versenyezni; 
a serdülő diákolimpián vívtam 
az első meccsemet, amit húsz 
másodperc alatt nyertem 
meg, miután az ellenfelemet 
úgy orron találtam, hogy a 
bíró véget vetett az összecsa-
pásnak. Végül aranyéremmel 

fejeztem be az eseményt, így 
a válogatottba is bekerültem 
– emlékezett. Nem kellett sok 
idő, hogy a Szeged Boksz Club 
bunyósa Eb-n találja magát.

– A serdülő Eb-n 2019-
ben hamar kiestem, két év-
vel később viszont a juniorok 
kontinensviadalán szerzett  
bronzérmem nagy lökést 
adott. Az idei sűrű év volt, a 
gymnasiadén harmadik let-

tem, de számos másik nem-
zetközi viadalon is bizonyíthat-
tam. Az ifi ob megnyerésére is 
szívesen emlékszem, bár azt 
el is vártam magamtól; az volt 
az utolsó válogató, onnantól 
gőzerővel készültünk a vb-re. 
Elsőéves ifi vagyok, ennek 
ellenére az aranyért utaztam 
Spanyolországba, ám a máso-
dik hely is remek eredmény, 
büszke vagyok rá.

Gémes – akit kezdettől 
fogva Gál László készít fel – 
hozzáállásáról sokat elárul, 
hogy maximális tiszteletet ad 
minden ellenfelének.

– A meccsek végén, le-
gyen az győztes vagy vesztes, 
mindig széthúzom a kötelet 
az ellenfelemnek, kiengedem 
a ringből. A 2019-es serdülő 
Eb-n, amikor az első veresé-
gemet szenvedtem el, a török 
srác hasonlóan cselekedett. 
A gesztus mély nyomot ha-
gyott bennem, és nekem is 
szokásommá vált – mondta 
Gémes, aki a céljaira is kitért.

– Vonz a felnőttmezőny és 
a profi közeg, ám egyelőre a 
korosztályra kell koncentrál-
nom, és a jövő évi ifi Eb-re, 
amire szintén komoly célok-
kal szeretnék utazni – tette 
hozzá.

Visszavonult az olimpiai bajnok Kárász Anna
A klasszis kajakozó marad a sportág mellett az MVM Szegednél

Bejelentette visszavonulását 
Kárász Anna, az MVM Sze-
ged Vízisport Egyesület olim-
piai, világ- és Európa-bajnok 
kajakozója.

A 
tavalyi tokiói olim-
pián a női kajak-
négyes tagjaként 
aranyérmes, 31 

éves sportoló szegedi sajtótá-
jékoztatóján azt mondta, bár 
befejezi versenyzői pályafutá-
sát, nem szakad el a sport-
ágtól, szeretne hasznos része 
lenni a kajak-kenu életnek. A 
szegedi egyesületben akarja 
kamatoztatni megszerzett tu-
dását, és átadni azt a fiatalok-
nak. A sajtótájékoztatón több-
ször is elérzékenyülő olimpiai 
bajnok úgy fogalmazott, hosz-
szú folyamat végén hozta meg 
döntését arról, hogy nem sze-
retne többet rajtvonalhoz áll-
ni. Mint mondta, úgy érzi, már 
nincs meg benne az a tűz, ami 
korábban, nincs meg benne a 
versenyzési láz.

Kárász köszönetet mon-
dott mesterének, Kovács 
Lászlónak, aki „nemcsak 
edzője volt, hanem nagy-
papája is”, és mindig apai 
szeretettel fordult hozzá, at-
tól függetlenül, hogy éppen 
ő irányította-e a felkészülé-
sét. A sportoló hangsúlyoz-
ta: hálával tartozik a klub-

jának. Ahogy fogalmazott, 
nagy segítség volt számára, 
hogy nem volt teljesítmény-
kényszer, és olyan családias 
környezet vette körül, ami 
megkönnyítette a munkáját. 
Kiemelte, a legfontosabbat, 
amit a pályafutásától kapott, 
nem az érmek, az eredmé-
nyek jelentik, hanem az em-
beri kapcsolatok, értékek, 
amelyek nem múlnak el, és 
további útján is vele lesz-
nek. Kárász saját maga és az 
egyesület nevében is köszö-
netet mondva úgy fogalma-
zott: Szegeden sportolónak 
lenni nagyon nagy kiváltság.

Petrovics Kálmán, a klub 
vezetője azt mondta, Kárász 

megtestesíti az egyesület 
szlogenjét: „Bajnokokat neve-
lünk.” A sportoló igazi bajnok, 
nem elsősorban eredményei 
miatt, hanem mert képes ön-
magát legyőzni, feldolgozni a 
kudarcot és a sikert is. Kárász 
pályafutásán voltak komoly 
mélypontok, ezekből mindig 
föl tudott állni, volt akarata, 
hite, hogy megdolgozzon ezért 
– közölte a sportvezető, hang-
súlyozva, azért is tekinti baj-
noknak, mert sportolói pálya-
futása mellett a legnagyobb 
természetességgel szerzett 
egyetemi diplomát.

Kovács László az együtt 
töltött bő egy évtizedre visz-
szaemlékezve elmondta, 

hogy kölcsönösen küzdöttek, 
jóban, rosszban. Az edző örül 
annak, hogy Kárász Anna az 
egyesületben marad, ahol 
mintegy ötszáz gyerek sportol, 
és át tudja adni azt a tapasz-
talatot, amelyet eddigi ered-
ményes pályafutása során 
gyűjtött.

Az egész magyar ka-
jak-kenu sport nevében 
köszönetet mondó Hüttner 
Csaba, a kajak-kenu válo-
gatott szövetségi kapitánya 
példaképnek tekinti Kárászt. 
Szavai szerint a csupa szív 
sportoló kimondatlanul is 
egyik kedvence volt, soha 
nem volt egyetlen veszeke-
désük sem.

Életút

Kárász Anna 1991. 
szeptember 20-án szü-
letett Dunaújvárosban. 
A Dunaferr Sportegye-
sületben Czere József és 
Antal Iván nevelőedzői 
és édesapja szerettették 
meg vele a kajakozást. A 
versenyzést 2007-től Hu-
bik András csoportjában 
folytatta, majd 2010-től, 
amikor felvették a Sze-
gedi Tudományegyetem 
gazdaságtudományi ka-
rára, pályafutását – két 
évet leszámítva, amikor 
Simon Miklóssal készült 
– Kovács László irányí-
totta. Kárász a tokiói 
olimpián a női kajak-
négyes tagjaként 500 
méteren az első helyen 
végzett. Ugyanebben a 
számban kétszer (2014, 
2018) világ-, négyszer 
(2014, 2018, 2019, 
2021) Európa-bajnok 
lett. Kajak kettes 200 
méteren 2014-ben, 
500 méteren 2018-ban 
szerzett vb-címet. Sport-
pályafutását tavaly a 
Magyar Érdemrend tisz-
tikeresztjével ismerték 
el.

Kárász Anna (jobbról a második) legnagyobb sikere a négyessel nyert olimpiai arany 
volt. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Gémes Levente (jobbra) akció közben. Fotó: IBA
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Szeretne 2 belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: 2023. január 11. 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: Somogyi 
Szilveszter polgármester nevét évekig városrész viselte. A nyertes: Kardos Magdolna. Gratulálunk!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
fagyos éjszakák

December
17.

szombat

December
18.

 vasárnap

December 
19.

hétfő

December
20.

kedd

December 
21.

szerda

December
22. 

csütörtök

December 
23. 

péntek

Havas eső

3/0
Lázár,

Olimpia

Gyengén 
felhős,

erős fagy
1/–6

Auguszta,
Gracián

Erősen 
felhős

3/–6
Viola,
Dárió

Közepesen 
felhős

5/–2
Teofil,
Ignác

Erősen 
felhős

 
6/–1

Tamás,
Izidor

Közepesen 
felhős

5/–1
Zénó,
Nina

Közepesen 
felhős

4/–3
Viktória,
Zétény

DECEMBER 22., CSÜTÖR-
TÖK
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (Szabadtéri 
fogadóóra a Klauzál téri fe-
nyőfánál.)
JANUÁR 2., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 
– 19.00 (A jelzett időpon- 
ton belül elérhető a  

30/303-9654-es  telefonszá- 
mon.)
JANUÁR 4., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  

30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
JANUÁR 7., SZOMBAT
Kothencz  János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői fogadóóra

TARKABARKA 15

2023-ban hat hosszú hétvége lesz 

2023-ban a húsvét és a ka-
rácsony miatt kétszer lesz 
négynapos hosszú hétvé-
ge, míg május elseje, pün-
kösd, az október 23-i nem-
zeti ünnep és az újév miatt 
négyszer lesz háromnapos 

hosszú hétvége. Így összes-
ségében jövőre hatszor lesz 
hosszú hétvégénk. Idén öt 
volt. 2023-ban nagypéntek 
április 7-ére esik, így április 
7., 8., 9. és 10. alkotja majd 
a húsvéti, négynapos hosszú 

hétvégét. 2023 karácsonya 
esetében két munkanapra 
eső munkaszüneti napot je-
lent majd, mivel december 
24. vasárnapra, december 
25. hétfőre, december 26. 
pedig keddre esik. Ez azt 
jelenti, hogy december 23., 
24., 25. és 26. alkotja majd 
a négynapos hosszú hétvé-
gét.

Jövőre március 15-e 
szerdára, az államalapítás 
ünnepe, augusztus 20-a va-
sárnapra, október 23-a pe-
dig hétfőre esik.
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MARÓCZY GÉZA SZIMULTÁN HÁROM TÁBLÁN JÁTSZIK ANGLIÁBAN, 1930 KÖRÜL. Minden idők egyik legeredményesebb magyar sakkozója 1880 
és 1888 között a szegedi piarista főgimnáziumban tanult. Már diákévei alatt elkezdett sakkozni a város kaszinójában és kávéházaiban. Maróczy 1895-
ben Angliában szerezte meg a nemzetközi mesteri címet. 1899 és 1908 között a világ élvonalához tartozott, harminc héten át a világranglista élén állt. 
1927-ben az első, londoni rendezésű sakkolimpián a magyar csapat kapitányaként és első táblás játékosaként nyert aranyérmet. A Tisza-parti Általános 
Iskolában magas szintű sakkoktatás folyik. Az intézményhez közeli teret és játszóteret 2019-ben nevezték el Maróczy Gézáról, így tisztelegve a sakknagy-
mester emléke előtt. (Forrás: A Piarista 300 éve Szegeden című könyv)

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Több nehéz üggyel 
kell megküzdenie a 

héten, de nagy részük jól 
végződik. Lesz azonban egy, 
amelynél igencsak észnél 
kell lennie. 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Meglehetősen hullámzó hét 
elé néz, főként a hangulatát 

illetően. Pihenjen többet, mint 
szokott, és akkor könnyebben 
képes lesz elviselni. Egy régi 
barátja arra vár, hogy felhívja – 
ne késlekedjen hát!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Kerülje a következő na- 
pokban azokat, akik lel- 
kileg lefárasztják – még 

akkor is, ha jóban van 
velük! Inkább befelé figyeljen, 
és próbálja megfogalmazni 
középtávú céljait.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Nagyon sok energiája 
lesz a héten, vágjon hát 
bele régóta dédelgetett 

tervei megvalósításába! Ma- 
gánéletében várható némi 
nehézség. 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A következő 
napok a munkáról szól- 
nak majd, eredménye vi- 

szont csak később várható. 
Fontos azonban, hogy ne tü- 
relmetlenkedjen! Szabad idejét 
töltse a szabadban, még ha 
nem is süt a nap, és merítsen 
erőt a természetből.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Legyen óvatos a 
pénzügyei tekintetében, 
mert valaki ki akarja 

használni a jóindulatát! Ha 
nem tud dönteni, forduljon va- 
lamelyik barátjához. Fordítson 
több időt párjára, családjára, 
mert nagy szükségük lehet rá. 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Egy véletlen találko- 
zás nagy hatással lehet az 
életére – az viszont önön 

múlik, hogy milyen irányban! 
Fontos, hogy hallgasson az 
első megérzésére, és ne gon- 
dolkodjon sokat a dolgon. Táp- 
lálkozzon egészségesebben!
SKORPIÓ (X. 23– 

XI. 21.) Ezen a héten 
munkájában több lesz a 
kudarc, mint a siker. De ne 
csüggedjen, hamarosan 

fordul a kocka! Töltsön minél 
több időt a természetben, 
lehetőleg barátaival együtt, és 
nevessenek sokat! 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Lassítson a 
következő napokban, 

mert rossz vége lehet, 
ha túlhajszolja magát! 

Koncentráljon a magánélet 
örömeire, töltődjön fel 
energiával barátai, családja, 
kedvese társaságában! Egy jó 
kártyaparti sokat segíthet.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Van valaki, aki ki 
akarja használni az ön 
jóindulatát, úgyhogy 

legyen résen! Más részről 
viszont szerencsés napok 
elé néz – sőt egy komolyabb 
nyereménynek is van esélye! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Sok minden fogja idege- 
síteni a héten, de pró- 
bálja meg visszafogni 

magát. Többet ésszel, mint 
erővel! Ha pedig végképp 
nem boldogul az indulatai 
megfékezésével, kérjen taná- 
csot valamelyik barátjától.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Munkahelyi kapcsolatai 
jól alakulnak a következő 
héten, és a munka is 

gördülékenyebben megy 
majd. Ossza meg pozitív élmé- 
nyeit családjával és barátaival, 
hátha inspirálni fogja őket!

Horoszkóp Szeged régen

A víz útjától a Csík zenekarig

16 SZÍNES

AVATAR: A VÍZ ÚTJA 

Időpont: december 15-étől.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Az Avatar: A víz útja több 
mint egy évtizeddel az első 
rész eseményeit követően 
meséli el a Sully család tör-
ténetét: a rájuk leselkedő 

veszélyeket és az életben 
maradásért vívott harcukat.

JINGLE BELL ROCK
Időpont: december 19., hét-
fő, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A Dollár Boys ünnepi kon-
certje. Az együttes reperto-
árjában a régi slágerektől 
a mai magyar slágerekig 
minden megtalálható, Bill 
Haley-től a Republicig, Elvis-
től a Bikiniig, a Shadowstól a 
Tankcsapdáig.

BUDAPEST BÁR SZEGE-
DEN 
Időpont: december 27., 
kedd, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Magyarország egyik legnép-
szerűbb zenekara részben 
megújult repertoárral és 

természetesen a régi ked-
vencekkel érkezik – Behu-
mi Dórival, Németh Jucival, 
Frenkkel, Mező Misivel és 
Szűcs Krisztiánnal. Szív-
be markoló és szívderítő  
dalok.

Tisztelt Olvasóink!
A Szegedi Tükör 
legközelebb 2023. 
január 14-én jele-
nik meg. 

GARAY MÁRTA EMLÉK-
KONCERT 
Időpont: december 28., 
szerda, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A Molnár Dixieland Band Ga-

Garay Márta

ray Márta emlékének adóz-
va ad koncertet. Az együttes 
billentyűse és énekese idén 
júniusban hunyt el, hetven-
hat évesen.

CSÍK-KONCERT
Időpont: december 29., csü-
törtök, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A Csík zenekar továbbviszi 
sokszínű zenei világát az új 
dalaiban, de közben megi-
dézi azokat a régi dalokat is, 
amelyek nemcsak a szívünk-
ben, de az utóbbi évtizedek 
magyar zenei palettáján is 
nyomot hagytak.


