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A nők vagy a férfiak pletykálnak többet? Világbajnokságon szerepel a válogatott

2., 8–9. 11.

Ez történt a szegediekkel 2022-ben

3.

Szeged parlamenti képviselői számokban

14.

Forgalmi változás 
az Aradi vértanúk 

terén 

A
Szegedi Vízmű 
150 méteren víz-
vezetéket cserél 
az Aradi vértanúk 

terén előreláthatólag feb-
ruár végéig. Rendszeresek 
voltak a meghibásodások; 
nem halasztható tovább a 
felújítás, amelyre 25 millió 
forintot költ az önkormány-
zat. 

Az Aradi vértanúk te-
rén az utat a Rerrich Béla 
téri leágazástól a Zrínyi 
utcáig lezárták az autósok 
és a kerékpárosok elől is. 
Kerülni a Rerrich Béla tér 
és a Somogyi utca felé le-
het, ahol a forgalmi irány a 
munkálatok idejére ideigle-
nesen megváltozott.

S
orozatunkban ez alkalommal Alsóvárosra, Kovács 
Tamás (képünkön Botka László polgármesterrel) 
választókörzetébe látogattunk el. A választókerü-
let önkormányzati képviselője egyben Szeged gaz-

dasági alpolgármestere is. Kovács Tamás két célt tűzött ki 
maga elé képviselőként: egyrészt ápolni az Alsóvárosra jel-
lemző hagyományokat és ezen keresztül megerősíteni a helyi 
közösség összetartását, másrészt fejleszteni az úthálózaton 
túl a sportolási és pihenési lehetőségeket.

Cikkünk a 6. oldalon

Mérlegen
a képviselők

Szeged a hosszú téli  
szünetben is megtelt

A 
tavaszias időnek, 
a hosszú téli szü-
netnek és a szerb 
karácsonynak kö-

szönhetően is folyamatos 
az érdeklődés a Szegedi Va-
daspark iránt. Immár hagyo-
mányos, hogy a legnépsze-
rűbb úti célok közé tartozik 
Szeged karácsonykor és szil-
veszterkor, így történt ez az 
elmúlt hetekben is. A szal-
las.hu turisztikai portál ada-
tai legalább harmincszáza-
lékos növekedést mutattak 
az egy évvel korábbihoz ké-
pest. A következő hetekre 
külső programokat kínál a 
Szent-Györgyi Albert Agóra, 
és könyvtárpontokat nyitott a 
Somogyi-könyvtár. Fotó: Sza-
bó Luca. Bővebben az 5. ol-
dalon, programajánló a 16. 
oldalon

Tápé egyik utolsó 
földes utcáját is 
leaszfaltozták

Fontos beruházás zárult le a Bencfahát utcán: a Kölcsey 
tér és a Pajtás utca között nyolcszáz méteren cserélték az 
ivóvízvezetéket, és új aszfaltburkolat is készült 300 millió fo-
rint önkormányzati pénzből – mondta el Szécsényi Rózsa, a 
körzet önkormányzati képviselője. Fotó: Iványi Aurél

Az 1,3 milliárd 
az idei rezsiköltségek 

tizedére elég
– A kormány közel 1,3 milli-
árd forintot biztosít Szeged 
önkormányzatának az ener-
giaköltségekre. A megítélt 
hozzájárulás mindössze 
10 százaléka Szeged bru-
tálisan megemelkedett, 13 
milliárd forintot is megha-
ladó éves rezsiköltségének 
– nyilatkozta Kovács Tamás 
gazdasági alpolgármester. 
– Ez az összeg még a 27 
százalékos áfa kifizetésére 
sem elegendő a hatszoro-
sára emelkedett áram-, a 
hétszeresére növekedett 
gáz- és a tizenegyszeresére 
drágult távhődíj esetében. A 
kormány mostani hozzájá-

rulása nem változtat a sze-
gedi kulturális és sportin-
tézmények nyitvatartásán, 
hiszen ezen létesítmények 
bezárása volt a támogatás 
feltétele. Mint minden 
önkormányza t , 
Szeged is elké-
szítette tavaly 
az intézkedé-
si tervét arról, 
hogy hogyan 
tudja csökken-
teni a város az 
energiafelhasználását. 
Ebben vállalta az önkor-
mányzat az intézmények 
bezárását. Erre a tervre hi-
vatkozik a kormány a hozzá-

járulásról szóló döntésében 
is. Azaz a bezárt intézmé-
nyeknek továbbra is zárva 
kell maradniuk.

Álságos a kegyes kor-
mányról szóló Fidesz-kom-

munikáció a rezsi- 
h o z z á j á r u l á s s a l 

k a p c s o l a t b a n , 
mert ne feledjük: 
a koronavírus-jár-
vány kitörése, 

2020 óta ennek az 
összegnek a többszö-

rösét, évente több mint 10 
milliárd forintot vont, von el 
az Orbán-kormány Szeged-
től, a szegediektől. 

Részletek az 5. oldalon

Ez az összeg 
még a villany-
számlára sem 

elegendő.
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Milyen volt 2022? Mit vár 2023-tól?
Aki kérdez: a Szegedi Tü-
kör. Aki válaszol: Csurgó 
Edit nyugdíjas fotográfus, 
Pelle Anita közgazdász, 
Kühn János nyugalmazott 
iskolaigazgató és Vadkerti 
Attila kézilabdaedző.

A
lig szabadultunk ki 
a koronavírus-jár-
vány okozta korlá-
tozások alól, már-

is súlyos energiaválsággal, 
a rezsiköltségek és az élel-
miszerárak brutális emelke-
désével kellett szembenéz-
nünk.

Mindig takarékosan 
éltünk

CS
u r g ó 
Edit, a 
Nap-Fény 
N y u g -

díjas Fotókör vezetője:  
– 2022 a szabadságról szólt 
a fotókörnek. Korlátozások 
nélkül mehettünk kulturális 
és sporteseményekre, sza-
badon utazhattunk, a Seni-

or Centerben és a dorozs-
mai és tápai fiókkönyvtár-
ban a korábban megszokott 
gyakorisággal állíthattunk ki. 
Eredményesen vettünk részt 
helyi és országos pályázato-
kon, az onnan érkező anya-
gi forrásokat fotótúrákra és 
eszközök beszerzésére for-
dítottuk. A Senior Centerben 
heti gyakorisággal tartot-
tunk foglalkozásokat, ami-
nek eredményeként jelen-
tősen bővült tagjaink fotó-
zási szakmai tudása. Rend-
szeres városi fotós sétákat 
tettünk, bejártuk a Dél-Alföld 
túraútvonalait, egy-egy alka-
lommal 10-12 kilométert is 
gyalogoltunk. Részt vettünk 
a társegyesületeink és a Se-
nior Center rendezvényein, 
amelyekről filmes és fotós 
dokumentációkat készítet-
tünk. Ezeket a Facebook-ol-
dalunkon és a Senior Cen-
ter honlapján láthatják. Meg- 

győződésünk: a jó példa ra-
gadós, és egyre több nyugdí-
jastársunk fog a város nyug-
díjasközösségeihez csatla-
kozva aktív életet élni. Már-
is láttuk az eredményt 
saját házunk tá-
ján, hiszen ta-
valy nyolc 
taggal bő-
vült a csa-
p a t u n k . 
T e r m é -
s z e t e s e n 
nem minden 
ilyen szép és jó. 
Egyesületi tagjaink 
többsége 70 év feletti, súlyo-
san érinti az energiaválság, 
a rezsiköltségek és az élel-
miszerárak brutális emelke-
dése. Ez a korosztály mindig 
takarékosan élt, nem költe-
kezett feleslegesen, ennek 
ellenére borúlátóan tekint a 
2023-as évre. 

Idén folytatjuk a Kár-
pát-medence és a megye 
településeinek megismeré-
sét. A megyében felkeres-
sük Petőfi szobrait, emlék-
tábláit. A fotókból készített 
összeállítást az interneten 
is bemutatjuk. Idén húsz ki-
állítást tervezünk az állandó 
kiállítóhelyeinken. A Senior 
Center és társegyesületeink 
továbbra is számíthatnak a 
fotó- és filmdokumentációs 
munkánkra. Idén az épített 
és természeti környezetünk, 
kulturális értékeink bemu-
tatásával a jó fizikai állapot-
ban lévő társainkat sétára, 
túrára, kirándulásra szeret-
nénk ösztönözni, azokhoz, 
akik már kevésbé mozgéko-
nyak, az internetre kihelye-
zett filmjeinkkel házhoz visz-
szük az élményeket.

Nem jósolok,  
reménykedem

P
elle Anita, az SZTE 
GTK Pénzügyek és 
Nemzetközi Gaz-
dasági Kapcsola-

tok Intézetének docense: 
– Hogy milyen volt 2022? Az 
EU gazdaságával foglalkozó 
közgazdászként közelítem 
meg a kérdést. Jean Mon-

net, az európai integ-
ráció elméleti 

és gyakorla-
ti megvaló-
sításának 
e l s ő d l e -
ges ki-
gondolója 

az 1950-
es években 

azt mondta: 
az európai integ-

ráció válságok által fog fej-
lődni. A 2022-es év is meg-
mutatta, mondhatni brutális 
módon, hogy ez valóban így 
van. Tavaly Oroszország feb-
ruár 24-én indult ukrajnai 
agressziója váltotta ki a vál-
ságot. Az Európai Unió gör-
dülő szankciókkal (év végéig 
kilenc szankciócsomag for-
májában), valamint komplex 
energetikai stratégiával vá-
laszolt. Az EU energiamixé-
ben az orosz földgáz rész-
aránya szűk egy éven belül 
20 százalékról 8 százalékra 
csökkent, és néhány év alatt 
a tervek szerint teljesen el-
tűnik, noha az energiaalkal-
mazkodás alapvetően ne-
hézkes és lassú folyamat. A 
földgázfelhasználás 20 szá-
zalékkal csökkent EU-szin-
ten a korábbi évek átlagához 
viszonyítva, és 18 tagország 
– köztük Magyarország – az 
EU egésze által tavaly ön-
ként vállalt 15 százaléknál 
nagyobb mértékű csökken-
tést tudott megvalósítani. Az 
uniós intézmények működé-
se lényegesen felgyorsult, az 
Európai Bizottság, Tanács és 
Parlament egyaránt határo-
zottan reaktívabbá, bátrab-
bá vált a külső eredetű, ám 
ránk nézve is egzisztenciális 
fenyegetettséget jelentő vál-
ság hatására. Az integráció 
tehát fejlődött a válság által.

Mit várok 2023-tól? 
Nem vállalkozom jóslásra, 
viszont reménykedem, hogy 
mi itt, az Európai Unióban 
idén is az Alapszerződésben 
lefektetett értékeink men-
tén élünk, azokat érvénye-
sítjük és érvényesíttetjük. 
Melyek ezek az értékek? A 
Szerződés 2. cikke szerint  
„[a]z Unió az emberi méltó-
ság tiszteletben tartása, a 
szabadság, a demokrácia, az 
egyenlőség, a jogállamiság, 

valamint az emberi jogok – 
ideértve a kisebbségekhez 
tartozó személyek jogait – 
tiszteletben tartásának érté-
kein alapul. Ezek az értékek 
közösek a tagállamokban, a 
pluralizmus, a megkülönböz-
tetés tilalma, a tolerancia, az 
igazságosság, a szolidaritás, 
valamint a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség társadal-
mában”.

Csodálat  
és bosszúság

K
ühn János, a Tö-
mörkény István 
Gimnázium és 
Művészeti Szak-

középiskola nyugalmazott 
igazgatója: – Számomra ta-

valy egynegyed rész volt a 
remény és háromnegyed a 
csalódás. Az év első három 
hónapjában még azt remél-
tem, lesz némi változás a 
politikai erőviszonyokban. 
Igaz, a baloldali összefogás 
akarnok embere óvatos-
ságra intett a nyilatkozatai-
val, ami sajnos be is igazo-
lódott. Sok mindent nem ér-
tek már több mint egy évti-
zede ebben az országban. 
Hogyan lesz például valaki 
egy egyszerű gázszerelőből 
az ország leggazdagabb em-
bere? Erre a mai napig nem 
kaptam magyarázatot. Tíz 
éve azt ígérték: 2020-ra el-
érjük az osztrák életszínvo-
nal 80 százalékát. Látjuk az 
eredményt. Most azt mond-
ják, 2030-ra Európa öt leg-
élhetőbb országának egyike 
leszünk. Elhiszi ezt valaki? 
Az a baj, hogy az emberek 
egy része mindent elhisz, 
ahelyett, hogy gondolkodna.

Az iskolákban most is 
őszinteségre, tisztességre, 
tetteik vállalására nevelik 
a diákokat, de ha azt látják, 
hogy könnyebben boldogul-
nak, ha hazudnak, sumákol-
nak, másokat lejáratnak, ak-
kor a fiatalok egy részének 

torzul a személyisége. Ez 
ellen nincs eszköze a pálya-
társaimnak. Ezt a társada-
lomnak kellene orvosolnia, 
mert erre nem tudnak hatni 
a pedagógusok. Csodálat-
tal és bosszúsággal nézem 
a tanárok engedetlenségi 
megmozdulásait. Csodá-
lom, és minden elismeré-
sem azon kollégáké, akik 
vállalják a véleményüket, 
még úgy is, hogy lehet, más-
nap már nem lesz munka-
helyük. Bosszúsággal tölt 
el, hogy többen lapítanak, 
sunyítanak, nem állnak ki 
az érdekeikért, azt várják, 
hogy mások kaparják ki szá-
mukra a gesztenyét.

Sajnos, Magyarországon 
a helyzet változatlan. Válto-
zatlan a helyzet Szegeden is 
abban az értelemben, hogy 
az önkormányzattól elvont 
pénzek ellenére a város 
épül, szépül, fejlődik. Sorra 
újulnak meg a böcsődék, 
óvodák, jut pénz útfelújí-
tásokra, ha nem is annyi, 
mint amennyit erre a fela-
datra szeretnének költeni. 
Jól működik a szociális la-
kásprogram, nem véletlen, 
hogy ez országosan is első, 
akárcsak a geotermikus 
energia hasznosítása. Sze-
geden figyelnek és vigyáz-
nak a város lakóira, hiszen 
olyan szociális támogatási 
rendszer működik, amely 
minden lakosának jelzi: fon-
tos vagy számunkra.

Mit várok 2023-tól? Re-
mélem, egyszer megjön a 
politikusok esze, és nem 
egymás lejáratására, hanem 
az ország problémáinak kö-
zös megoldására fognak 
törekedni, nem az anyagi 
haszon, hanem az emberek 
érdekében hoznak törvénye-
ket. Ne az elvhűség, hanem 
a tudás, tisztesség és hozzá-
értés legyen a legfontosabb 
kritériuma a vezetői kine-
vezéseknek. Martin Luther 
Kingnek volt egy álma, ami 
megvalósult. Nekem is van 
egy álmom, s remélem, egy-
szer az enyém is megvalósul. 
Szeretném még megérni.

Nem lehet előre  
tervezni

V
adkerti Attila, ko-
rábbi válogatott 
kézilabdázó, a 
PC Trade Szege-

di NKE stratégiai igazga-

tója, edzője: – Ami 2022 
sportos értékelését jelenti, 
kettébontanám a szakmai 
részt. Sajnos kiestünk a sze-
gedi női kézilabdacsapattal 
a másodosztályból. Ez stra-
tégiai igazgatóként csaló-
dás volt, ám most az élen 
állunk a harmadosztályban. 
Az utánpótlásban minden 
képzeletet felülmúlnak a lá-
nyok, rengeteg sikert érnek 
el a különböző bajnoksá-
gokban és tornákon. Nem-
rég belekóstoltam a felnőt-
tek között is az edzőskö-
désbe, és mivel kiestünk, 
van bennem hiányérzet, va-
lamint egyfajta büszkeség, 
hogy ezt kijavítsam.

Ami a mindennapokat 
illeti, látjuk, mi történik kö-
rülöttünk az országban és 
a világban, de szerencsés-
nek érzem magam, mert 
jól tudok alkalmazkodni. 
Nem kesergek a dolgokon, 
inkább az adott helyzetben 
igyekszem mindig megtalál-
ni a pozitívumot. Meg kellett 
tanulnunk úgy élni, hogy 
szinte nem lehet előre ter-
vezni. A civil szférában egy 
cég vezetésében dolgozom, 
s abban a közegben is kéz-
zelfogható a bizonytalan-
ság. Ennek ellenére sem 

panaszkodom, mert tudom, 
mások sokkal nehezebb 
helyzetben vannak. Ép-
pen ezért hálát adok azért, 
amim van, és igyekszem 
előre nézni.

2023-ban a bajnoki cím, 
a feljutás a cél a PC Trade 
Szegedi NKE együttesével. 
Ami a magánéletemet illeti, 
teljes, boldog embernek ér-
zem magam, és bár vannak 
terveim, nem vágyom semmi 
olyanra, ami idén ne sikerül-
hetne.

Kép: Szabó Luca,  
Iványi Aurél

Szöveg: Gyúrós István,  
Szabó C. Szilárd

Csodá-
lom, és minden 

elismerésem azon 
kollégáké, akik vállalják 
a véleményüket, még úgy 

is, hogy lehet, másnap 
már nem lesz munka-

helyük.
Kühn János
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Fidesz a kampányban, amely nemcsak 
a postákat zárta be, de megemelte 
a rezsit és a kata eltörlésével adót is 
emelt. „Tessenek az emberek szemé-
be nézni, és fejezzék be a megszorító 
politikát!” – mondta Szabó Sándor, aki-
nek Szegedről főként az iskolák, a pe-
dagógusok és a nehéz helyzetbe került 
önkormányzat jutott az eszébe, amikor 
szólásra emelkedett a parlamentben.

A kegyelteknek  osztogatnak

„A tanárok fenyegetésével, a megalá-
zóan alacsony fizetésekkel, a szakmai 
szabadság lábbal tiprásával, a szüksé-
ges infrastruktúra hiányával lerontot-
ták 12 év alatt a magyar oktatási rend-
szert. (…) Hol van az igazságosság és a 
szabadság, amikor a tisztességes mun-
kakörülményekért tüntető tanárokat 
tömegesen fenyegetik 
vagy megalázzák? 
Mások jogainak 
t iszteletben 
t a r t á s á r ó l 
f o g a d n a k 
el törvényt, 
m i k ö z b e n 
kirúgják azo-
kat, akik tün-
tetni mernek az 
önök elhibázott ok-
tatáspolitikája miatt?” – 
kérdezte novemberben Szabó Sándor 

a parlamentben.
Júniusban elmond-
ta a 2023-as költ-

ségvetésről szó-
ló parlamenti 
vitában, hogy „a 
benyújtott költ-
ségvetési ter-
vezet hurráop-

timista. Nem egy 
jó környezetben 

született, valóban, de 
nem is jó időben, elhamar-

kodva, és látva a kiszámíthatatlan gaz-
dasági környezetet, talán a kormány 
megfontolhatta volna, hogy ezt a költ-

ségvetési tervezetet egy későbbi idő-
szakban, megalapozottan, meg-

fontolt számokkal nyújtsa be 
a parlament elé”. Azzal zárta 
felszólalását, hogy „a kor-
mány nemcsak fosztogat, 
de osztogat is. Osztogat 
a kegyeltjeinek, azoknak, 
akiknek egyébként is sok 

van”.

Ugye, hogy továbbra is  
sikeres?

Mihálffy Béla (KDNP) tavaly hat javas-
latot nyújtott be, és tíz alkalommal, ösz-
szesen 52 percet beszélt a T. Házban. 
A kormánypárti képviselő ötször ejtette 
ki Szeged nevét a parlamenti felszóla-
lásaiban. Kétszer akkor, amikor az ag-
rártermékek eredetvédelme kapcsán 
a tükörpontyról beszélt. „Továbbra is 
sikeresen koordinálja a kormány a tűzi-
faprogramot?” – kérdezett alá az Agrár-
minisztérium fideszes államtitkárának. 
Farkas Sándor pedig megnyugtatta 
Mihálffy Bélát: rendben zajlik a tűzifa- 
program lebonyolítása. (Taps a kor-
mánypártok soraiban.)

Sz. C. Sz.
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Szabó C. Szilárd

Szereposztás

K
edves Olvasó! Annyi minden történt azóta, hogy 
nem találkoztunk, hogy – „Isten csodája, hogy 
még áll hazánk!”. A kétszáz éve született Petőfi 
Sándor verssorát idézte az újesztendő első per-

ceiben Novák Katalin is. A köztársasági elnök szelíd szóval, 
csillogó szemmel, egy galamb lelkével mondta el az újévi kö-
szöntőjében, hogy mit vár el idén többek között a döntés-
hozóktól. Hogy mit? Azt például, hogy tegyék könnyebbé az 
életünket, legyen szó az áremelkedések mérsékléséről, a fi-
atalok és nyugdíjasok támogatásáról vagy a pedagógusok 
méltó elismeréséről.

Derék dolgokat vár el a sokszor a jó rendőr szerepét ját-
szó Novák Katalin azoktól, akik tizenhárom éve egyeztetés 
nélkül, erőből, az éj és/vagy a veszélyhelyzet leple alatt fo-
gadnak el új törvényeket, módosítanak jogszabályokat, ke-
serítenek meg újabb és újabb életeket.

Emlékezzünk csak, ilyen volt tavaly a kisadózó vállalkozók 
tételes adójának (kata) szabályait megváltoztató módosítás, 
amely nagyon sok fiatal munkavállalót érintett, vagy a szoci-
ális törvény átszabása, melynek értelmében minden eddiginél 
kevesebb felelősséget vállal az állam a rászorulókért. Novák 
Katalint mindkét ügyben többen és többször is kérték, hogy ne 
írja alá a módosításokat. Egyszer sem habozott a köztársasági 
elnök, üstöllést aláírta azokat, ahogy elé kerültek. A fiatalok, 
idősek és rászorulók támogatása, na hi-
szen!

A pedagógusok méltó elisme-
réséről pedig csak annyit, hogy 
az újévi köszöntő után pár nap-
pal jelentek meg a hírek arról, 
hogy a rossz rendőrt alakító 
Pintér Sándor foganatosítaná 
a romokban heverő közoktatás-
ban a tanárok teljesítményének 
értékelését, amivel a tanításra való 
felkészülés állandó fokozását biztosí-
taná a tantestületekben. Magyarán alárendelt, gondolkodás 
nélküli, parancsokat teljesítő, fegyelmezett katonákat nevel-
nének a közoktatásban, amelynek Orbán Viktor szerint a test-
nevelés és a hittanoktatás a kulcsa. Általános elvárás lenne 
például a pedagógusoktól, hogy erősítsék viselkedésükkel és 
megjelenésükkel a magyar köznevelés jó hírét. Ízlelgetem a 
szürreális szóösszetételt: a magyar köznevelés jó híre… Egyéni 
teljesítménycélként tűzhetik ki maguk elé a tanárok, hogy el-
viszik legalább öt magyar nemzeti kulturális hagyományokhoz 
kapcsolódó eseményre a diákjaikat, vagy legalább tíz diákjukat 
indítják tanulmányi versenyeken. Ettől is függ majd, hogy fize-
tésemelést vagy fizetésmegvonást kapnak.

Nem lennék meglepve, ha a sztrájkjoguktól megfosztott, 
túlterhelt, már most is vállalhatatlanul sok adminisztrációt 
viselő és keveset kereső pedagógusok sorra mondanának 
fel az iskolákban.

És hogy mi történt még, amióta nem találkoztunk? Címsza-
vakban: január elseje óta már vármegyében élünk főispánnal, 
ami sokmilliárdos költségbe fáj nekünk; 800 millióból műfüves 
pálya épül Felcsúton; 6 milliárd forintot szán a kormány 2030-
ig a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósítására; 
ismét elhalasztotta a kormány az Orbán Viktor által 2019-ben 
megígért, államilag finanszírozott, kéthetes külföldi nyelvtanu-
lást célzó programot, mert nincs rá pénz; Győzike hivatalosan 
is belépett a Fideszbe; a kormány szerint 2023 a böjt éve lesz; 
Orbán Viktor és felesége miután lerótta kegyeletét XVI. Bene-
dek pápa ravatalánál, beugrottak az egyik leghíresebb római 
étterembe, ahol katalán homárt, kagylót és polipsalátát ettek.

És hogy keretbe zárjam írásomat, a jegyzet elején idézett 
Petőfi-vers így végződik: 

„Ne csak istenben bízzunk, mint bizánk; 
Emberségünkből álljon fönn hazánk!”

Pin-
tér Sándor 

foganatosítaná a 
tanárok teljesítményé-

nek értékelését, amivel a 
tanításra való felkészülés 

állandó fokozását biz-
tosítaná a tantestü-

letekben.

Szabó Sándor: Nem ezt ígérték,
nézzenek az emberek szemébe!

Górcső alá vettük Szeged két ország- 
gyűlési képviselőjének tavalyi telje-
sítményét. Szabó Sándor sokszor szó-
lalt fel a parlamentben a szegediek 
érdekében. Mihálffy Béla leginkább 
akkor ejtette ki Szeged nevét, amikor 
a tükörpontyról beszélt.

SZ
abó Sándor (MSZP) 
tavaly, az új Ország- 
gyűlés május 2-i 
megalakulása óta 

22 alkalommal emelkedett szólás-
ra, és összesen másfél órát 
beszélt, Szeged nevét pe-
dig tizenhétszer ejtette ki 
felszólalásai során a T. 
Házban. Szeged ellen-
zéki országgyűlési kép-
viselője tavaly 29 önál-
ló indítványt, valamint 
ellenzéki képviselőkkel 
együtt 18 javaslatot nyújtott 
be az Országgyűlésben.

A postabezárások ellen

Szabó Sándor felemelte a szavát a 
postabezárások ellen, amit értelmet-
lennek és indokolatlannak, valamint a 
kormány újabb megszorító intézkedé-
sének nevezett. „Ez Szegeden több tíz-
ezer embert érint, többet kell majd sor-
ban állni az embereknek, nehezebben 
tudják elintézni a postai ügyüket vagy 
befizetni a számláikat, feladni a külde-
ményeiket. (…) Olyan városrészek, mint 
Tápé, Petőfitelep, amelyek 5-6 ezer fős 
településrészek, amelyek magyar vi-
szonylatban már kisebbfajta városnak 
is megfelelnek, maradnak szolgálta-
tás nélkül” – mondta Szeged ellenzéki 
országgyűlési képviselője. Felszólalá-
sában hangsúlyozta: nem ezt ígérte a 

Szabó Sándor beszél a parlamentben. 
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 

Mihálffy Béla olvas a parlamentben.

A 
kormánypár-

ti képviselő ötször 
ejtette ki Szeged nevét 

a parlamenti felszólalásai-
ban. Kétszer akkor, amikor 

az agrártermékek ere-
detvédelme kapcsán 

a tükörpontyról 
beszélt.

Szabó Sándor 
felemelte a szavát a 

postabezárások ellen, 
amit értelmetlennek és 

indokolatlannak, valamint 
a kormány újabb megszo-

rító intézkedésének 
nevezett. 

FELSZÓLALÁSOK SZÁMA ÉS IDEJE,
BENYÚJTOTT JAVASLATOK SZÁMA

Szeged országgyűlési képviselőinek aktivitása
2022. május 2. – december 31.

Szabó Sándor (MSZP) 
22/90 perc
47 javaslat

Mihálffy Béla (KDNP) 
10/52 perc

6 javaslat
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Elhunyt Telegdy Gyula, 
Szeged díszpolgára

NY
o l c v a n h é t 
éves korá-
ban, január 
4-én elhunyt 

Telegdy Gyula Széchenyi-díjas 
orvosprofesszor, a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) ren-
des tagja, Szeged díszpolgára. 
A szegedi önkormányzat saját 
halottjának tekinti Telegdy Gyu-
lát. Búcsúztató gyászmise janu-
ár 27-én, pénteken 13 órakor 
lesz a Fogadalmi templomban.

Telegdy Gyula Nagyszeben-
ben született, orvosi diplomát 
Pécsett szerzett. Az 1960–70-
es években ösztöndíjasként 
kutatott az Amerikai Egyesült 
Államokban és Svédországban. 
Kutató munkájában jelentős 
hazai és nemzetközi kooperá-
ciót épített ki. 1975-ben hív-
ták a szegedi orvosegyetem 
Kórélettani Intézetének élére. 
1985-től öt évig volt az orvos-
kar dékánja, hivatali ideje alatt 
vezették be az angol nyelvű 
oktatást, amelynek keretében 
külföldi hallgatók is tanulhat-
tak a karon. Az egyetem taná-

ri testületének elnökeként, az 
egyetem általános és oktatási 
rektorhelyetteseként, tanszék-
vezetőként, majd emeritus pro-
fesszorként folytatta a kutatást 
és oktatást. Az egyetem és a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia közös kutatócsoportját is 
vezette. 1990-ben megválasz-
tották az MTA levelező, 1995-
ben rendes tagjává. 1999 és 
2008 között az MTA Orvosi 
Tudományok Osztályának elnö-
ke volt. Több éven át vezette a 
Szegedi Akadémiai Bizottságot. 
Több mint ötszáz idegen nyel-
vű, harmincöt magyar nyelvű 
tudományos közlemény szer-
zője, illetve szerkesztője volt. 
Két monográfiája jelent meg. 
Munkásságát számos díjjal is-
merték el, így Széchenyi-díjjal,  
Batthyány-Strattmann László- 
díjjal és a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztjével. 
Szeged 2006-ban választot-
ta díszpolgárának, 2020-ban 
elsőként vehette át az MTA 
Szegedi Területi Bizottság Pro  
Scientia Életműdíját.

Franciska néni 95, Marika néni 90 éves

SZABÓ JÓZSEFNÉ KRI- 
ZSÁN FRANCISKA 1927. 
december 14-én született 
Kisteleken. 1950-ben ment 
férjhez, és 51 évig éltek bol-
dog házasságban. Közös éle-
tüket Pusztaszeren kezdték, 
majd Szegedre költöztek. 
Franciska néni a Szegedi 
Ecsetgyárban helyezkedett 
el, és nyugdíjazása után 
még hat évet ott dolgozott. 
Utána férfifürdőnadrágokat, 

műbőr táskákat varrt, sap-
kákat kötött, amit a Mars 
téren árultak. Franciska né-
ninek egy fia, egy unokája és 
egy dédunokája van. Szereti 
a rendet maga körül, főz és 
nyaranta befőttet, savanyú-
ságot rak el. A bevásárlások-
ban fia segíti. Franciska néni 
szerint a hosszú élet titka a 
nyugalom, véleménye sze-
rint mások hülyeségei miatt 
nem szabad bosszankodni. 

A feladatokat el kell végezni, 
ha nem ma, akkor holnap. 
VECSERNYÉS MÁRIA 
1932. december 26-án szü-
letett Szegeden. A háború 
miatt az édesanyja egyedül 
maradt a gyerekekkel, a csa-
lád Ópusztaszerre menekült. 
A nyolc osztály elvégzése 
után az első munkahelye 
életre szóló lett: a Szegedi 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalatnál dolgozott, onnan 

is ment nyugdíjba. Koráb-
bi balesete és a sok fizikai 
munka miatt nehezen jár. 
Szeret beszélgetni, rendez-
getni a régi képeket, a rádi-
ót hallgatja. A házigondozói 
szolgálat és magánápoló se-
gíti. A hosszú élet titka Ma-
rika néni szerint a segítség 
és a szeretet, amit kap, és 
ehhez hívő emberként úgy 
sejti, egy kis égi segítség is 
hozzájárult.

Franciska nénit és Marika nénit az önkormányzat nevében a humán közszolgáltatási iroda munkatársa, Farkas Kata-
lin köszöntötte. Fotó: Szabó Luca, Iványi Aurél
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267 épület kapott helyi 
védelmet – Emléktábla 

Karikó Teréznek
A szegedi közgyűlés 

tavalyi utolsó, decemberi 
ülésén 267 épület és egy 
képzőművészeti alkotás 
kapott helyi védelmet. A 
városban 176 országos 
védelem alatt álló műem-
lék található. A döntéssel 
a helyi védett épületek, 
építmények száma 682-re 
emelkedett. A helyi véde-
lem alá helyezett épületek 
többsége lakóház, de sze-
repel a listán a Szegedi Tu-
dományegyetem Szemésze-
ti Klinikájának tömbje, az 
Anatómiai Intézet épülete 
és a Dianóczki János tervez-
te Mars téri buszpályaudvar 
is. Helyi védelmet kapott La-
jos József szobrászművész 
az id. Jancsó Miklós kollé-
gium épületének bejárati 
homlokzatán látható, az or-

vosi tudományokról készült 
domborműve.

Határoztak arról is, 
hogy pályázatot írnak ki a 
Szegedi Nemzeti Színház, 
valamint a Szegedi Szimfoni-
kus Zenekar vezetői posztjá-
ra. Barnák László, a színház 
főigazgatója és Gyüdi Sán-
dor, a zenei együttes igaz-
gatója mandátuma egyaránt 
június 30-án jár le.

Emléktáblát állítanak a 
tavaly elhunyt Karikó Teréz 
operaénekesnek, a Szegedi 
Nemzeti Színház örökös tag-
jának egykori lakóházán, a 
Bocskai utcában.

Mivel az üzemanyag- 
és energiaárak, a bérköltsé-
gek emelkedése, illetve az 
élelmiszereknél tapasztal-
ható jelentős infláció miatt 
több mint 50 százalékkal nö-

vekednek a gyermekétkez-
tetést nyújtó Suli-Host Kft. 
költségei, ezért februártól a 
gyermekétkeztetési díjak 18 
százalékkal, szeptembertől 
14 százalékkal emelkednek. 
A bölcsődések kétharmada, 
az óvodások 76 százaléka, 
míg az iskolások 37 száza-
léka továbbra is ingyen vagy 
50 százalékos térítési díj el-
lenében kap tízórait, ebédet 
és uzsonnát, illetve a kollé-
gisták reggelit és vacsorát 
is. A gyermekétkeztetéshez 
az önkormányzat 2021-ben 
935 millió, 2022-ben 1,13 
milliárd forint állami támo-
gatást kapott, melyet 2021-
ben 132 millió, 2022-ben 
413 millió forint saját for-
rással egészített ki, ez idén 
várhatóan 771 millió forint-
ra nő.

Szeged a hosszú téli 
szünetben is megtelt

H
agyományos immár, 
hogy a legnépsze-
rűbb úti célok közé 
tartozik Szeged ka-

rácsonykor és szilveszterkor, 
így történt ez a hosszú téli 
szünetben is. A szallas.hu tu-
risztikai portál adatai lapzár-
tánkkor legalább harmincszá-
zalékos növekedést mutattak 
az egy évvel korábbihoz ké-

pest. A Covid előtti utolsó bé-
keévben, 2019-ben rengete-
gen töltötték Szegeden az év 
utolsó napját. Ez 2022-ben 
sem volt másképp a szallas.
hu adatai szerint. A turiszti-
kai portál felmérése alapján 
Szeged volt a második leg-
népszerűbb vidéki úti cél Ma-
gyarországon, Eger után. – Év-
ről évre emelkedik a szállások 

átlagára, de Szeged tud olyan 
programkínálatot nyújtani, 
amiért mégis megéri választa-
ni – mondta az eredmények-
ről Ács Szilvia, a Tourinform 
iroda vezetője. Az új év első 
két hónapja is bizakodásra ad 
okot; az adatok szerint már 
most kétszer annyi a foglalás 
januárra és februárra, mint 
2022-ben év elején.

A Tisza szerelmesei hagyományosan újév napján találkoznak, hogy vitorlásba, kajakba, 
kenuba, sárkányhajóba, kishajóba, csónakba ülve ünnepeljék az új esztendőt a Tiszán. 
Fotó: Szabó Luca

Az 1,3 milliárd forint az idei  
rezsiköltségek tizedére elég 

– A kormány közel 1,3 mil-
liárd forintot biztosít Szeged 
önkormányzatának az ener-
giaköltségekre. A megítélt 
hozzájárulás mindössze 10 
százaléka Szeged brutálisan 
megemelkedett, 13 milliárd 
forintot is meghaladó éves 
rezsiköltségének – nyilat-
kozta Kovács Tamás gaz-
dasági alpolgármester. – Ez 
az összeg még a 27 száza-
lékos áfa kifizetésére sem 
elegendő a hatszorosára 
emelkedett áram-, a hétsze-
resére növekedett gáz- és a 
tizenegyszeresére drágult 
távhődíj esetében. A kor-
mány mostani hozzájárulása 
nem változtat a szegedi kul-
turális és sportintézmények 
nyitvatartásán, hiszen ezen 
létesítmények bezárása volt 
a támogatás feltétele. Mint 
minden önkormányzat, Sze-
ged is elkészítette tavaly az 
intézkedési tervét arról, hogy 
hogyan tudja csökkenteni a 
város az energiafelhaszná-
lását. Ebben vállalta az ön-
kormányzat az intézmények 
bezárását. Erre a tervre hi-
vatkozik a kormány a hozzá-
járulásról szóló döntésében 
is. Azaz a bezárt intézmé-
nyeknek továbbra is zárva 
kell maradniuk.

Álságos a kegyes kor-
mányról szóló Fidesz-kom-

munikáció a rezsi-hozzájáru-
lással kapcsolatban, mert ne 
feledjük: a koronavírus-jár-
vány kitörése, 2020 óta en-
nek az összegnek a többszö-

rösét, évente több mint 10 
milliárd forintot vont, von el 
az Orbán-kormány Szeged-
től, a szegediektől – tette 
hozzá Kovács Tamás.

Szeged takarékoskodik
Az év első két hónapjára bezártak a kulturális és sportin-
tézmények. Legalább másfél milliárd forintot spórolhat a 
döntésekkel az önkormányzat. 

A Móra-múzeum, az Agóra és a művelődési házak, 
a REÖK és a Nagyszínház, valamint a Korzó Zeneház, a 
Kövér Béla Bábszínház március 3-áig zárva tartanak.

A Kisszínház február 15-éig lesz zárva.
A Somogyi-könyvtár épületei március 3-áig zárva 

tartanak, kivéve három fiókkönyvtárt – Északvárosi, Ró-
kusi és Odesszai –, amik már kinyitottak.

A Belvárosi Mozi, a Senior Center és a D2 Központ 
március 3-áig, az IH Rendezvényközpont február 3-áig 
zárt be.
A Sport és Fürdők Kft. létesítményei zárva tartanak már-
cius 3-áig, de 

az Anna Fürdő Gyógyászat járóbeteg-szakellátása 
fogadja a betegeket,

a gyógyúszás március 3-ától lesz elérhető az Anna 
Fürdőben,

az újszegedi sportcsarnok és sportuszoda február 
3-áig tart zárva,

a műjégpálya a teljes szezonban zárva tart,
a nyilvános illemhelyek (Károlyi utca, Játékok Kert-

je) a teljes fűtési szezonban zárva tartanak.
A Tourinform iroda és az Alsóvárosi Tájház március 3-áig 
tart zárva.
A Polgármesteri Hivatal kirendeltsége Tápén, Szőregen 
és Dorozsmán március 3-áig bezárt.
A Mars téri piac február 28-áig hétfőnként zárva.



2023. JANUÁR 14., SZOMBAT

Folytatjuk a Mérlegen a 
képviselők című sorozatun-
kat. Ez alkalommal Alsóvá-
rosra, Kovács Tamás válasz-
tókörzetébe látogattunk el. 
A képviselőtől megtudtuk: 
már tervezőasztalon van 
az Alsóvárost érintő legna-
gyobb szabású útfelújítási 
beruházás.

– Bár én nyilván elfogult va-
gyok, számomra Alsóváros 
Szeged legkedvesebb és leg-
hangulatosabb városrésze. 
Alsóváros kultúrája és hagyo-
mányai egyidősek a várossal. 
Ezt bizonyítja a Mátyás téri 
templom is, ami a szegedi 
dóm és a zsinagóga mellett a 
város egyik leghíresebb mű-
velődés- és építészettörténe-
ti épülete. A templom mellett 
egy máig működő ferences 
kolostor is található – kezdte 
a beszélgetést a 2019 októ-

berében első önkormányzati 
képviselői ciklusát kezdő Ko-
vács Tamás, akit 2021-ben 
– Botka László polgármester 
javaslatára – gazdasági al-
polgármesternek választott a 
közgyűlés.

Népszerű játszótér  
a Mátyás téren

Kovács Tamás két célt tűzött 
ki maga elé képviselőként: 
egyrészt ápolni az Alsóváros-
ra jellemző hagyományokat 
és ezen keresztül megerősí-
teni a helyi közösség össze-
tartását, másrészt fejleszteni 
az úthálózaton túl a sporto-
lási és pihenési lehetősége-
ket. Így látott hozzá a mun-
kához, amikor beütött a jár-
vány, amely eleinte keresztül-
húzta a közösségi programok 
szervezését. Tavaly azonban 
már több családi és sportna-
pot szerveztek a Mátyás és a 

Szabadság téren, valamint a 
Ballagi-tó soron, év végén pe-
dig hagyományteremtő ad-
venti gyertyagyújtást rendez-
tek a Mátyás téren.

A városrészt érintő spor-
tolási és pihenési fejleszté-
sek a Mátyás és a Szabad-

ság térre összpontosulnak. 
A Mátyás téren elválasztot-
ták a funkciókat. A templom 
bejáratánál egy városrészi 
találkozóhely kialakítása volt 
a cél, hogy a lombos fák alat-
ti padokon akár a templom-
ból kilépők, akár a városból 
ideérkezők megpihenhesse-
nek, beszélgethessenek.

– Ezen a területen még 
nagyon sok fejlődési lehető-
ség van, aminek tavasszal 

fogok nekikezdeni. Nagyon 
sokan jöttek, jönnek ki ku-
tyával a Mátyás térre. Nekik 
is szerettünk volna kedvezni, 
de úgy, hogy a gyerekeket és 
a pihenni vágyókat se zavar-
juk, ezért az Oltványi utca felől 
alakítottunk ki egy szabad ku-
tyafuttatót. És természetesen 
nagyon fontos, hogy Szeged 
egyik legnépszerűbb játszóte-
rét minden évben fejlesszük, 
ezért a világításon túl újabb 
játszóeszközök is kikerültek – 
mondta Kovács Tamás.

Sportközpont lehet  
a Szabadság téren

– A Szabadság téri focipálya 
mellett játszótér, kültéri erő-
sítőgépek és egy salakos fu-
tókör található, amelyek na-
gyon közkedveltek. Szeret-
ném, ha a tér multifunkcio-
nális sportpályává nőné ki 
magát, ahol lehetőség lesz a 
foci mellett röplabdázni, ko-
sárlabdázni vagy más labda-
játékot játszani. A tér átala-
kítására vonatkozó terveket 
kényszerű pénzügyi okok mi-
att újra kellett gondolni, de 
igyekszem a meglevő funkci-
ók használhatóságát javítani, 
újakkal kiegészíteni – sorolta 
a feladatokat Kovács Tamás. 

Fontos további lépés volt a 
játszótér bővítése, a salakpá-
lya burkolatának felújítása és 
a zöldterület karbantartása.

– Párbeszédes politikus-
ként különösen fontos, hogy 
a fejlesztésekben a zöld gon-
dolatok is helyet kapjanak, 
ezért folytattuk a Ballagi-tó 
sor erdősítését, évi ötszáz 
csemetével, és tavaly ősszel 
újabb negyven fát ültettünk 
Alsóváros tizenhat helyszí-
nén. Nemrég helyeztünk ki 
egy mesterséges fecske-
fészket, aminek nemcsak 
az a célja, hogy a kémiai 
szúnyoggyérítést környezet-
barátabb megoldásra cserél-
jük, hanem hogy erősítsük a 
helyi fecskepopulációt is – 
mondta a képviselő.

Liget a Ballagi-tó soron

– A hozzávetőleg há-
rom-négy hektáros Ballagi-tó 
soron nemcsak faültetésbe, 
hanem erdőgazdálkodás-
ba is kezdtünk, hogy végül 
egy ligetes, erdős, parkos 
pihenőövezet alakuljon ki. 
A gyérítés során keletkező 

faanyagból mulcsot készítet-
tünk, ami ösvényként szol-
gál. Ezért aki egy kis zajmen-
tes kikapcsolódásra vágyik, 
érdemes ide kilátogatnia, és 
ne lepődjön meg, ha őzzel 
találkozik – mondta Kovács 
Tamás.

– Fontos célom az alsó-
városi intézmények segíté-
se. Az iskolát főleg informati-
kai eszközökkel támogatom, 
a digitális felzárkóztatás je-
gyében. A kisebbeket kész-
ségfejlesztő játékokkal, de 
a Földmíves utcai óvodában 
és a Dobó utcai bölcsődé-
ben a teljes udvart is sikerült 
megújítani, aminek nagyon 
örültek. Sikerült előre lépni 
közlekedésbiztonság terüle-
tén is. Húszéves probléma 

volt, hogy a Földmíves utca 
elején lévő beláthatatlan 
kanyar után röviddel egy 
fontos zebra található, ahol 
óvodások, iskolások és a há-
ziorvosi rendelőbe igyekvők 
kelnek át. A sok vészfékezés 
elkerülésére egy fix traffipa-

xot telepítettek ide. Nem a 
bírságolás volt a cél, hanem 
hogy lassításra ösztönözzük 
az autósokat. A traffibox be-
vált, azóta egyetlen baleset 
sem történt. Nagyot léptünk 

előre 2019-ben a Szenthá-
romság utca teljes aszfalto-
zásával, ami a Tisza Lajos 
körúttól a Rákóczi utcáig tar-
tott. Ezt a munkát folytattam 
tavalyelőtt, amikor a Szent-
háromság utca–Mátyás téri 
körforgalmat és a Mátyás 
teret elkerülő utat aszfaltoz-
tuk újra. Szeretnénk majd 
szerződést kötni a követke-
ző szakaszra, ami a Földmí-
ves és Sárkány utcai kanyar, 
valamint több buszmegálló 
újraaszfaltozását fogja jelen-
teni – tekintett előre Kovács 
Tamás.

 

Nem állnak le  
a fejlesztések

Az Alsóvárost érintő legna-
gyobb szabású útfelújítási 
munka pedig már a ter-
vezőasztalon van. Kiviteli 
tervek készülnek a Tompai 
kapu és a Horgosi út keresz-
teződésének újragondolásá-
ra. A forgalmas és veszélyes 
csomópont helyett egy kör-
forgalmat terveznek, amely 
lehetővé teszi a bicikliút 
folytatását is. Ehhez viszont 
szükség van a buszforduló 
áthelyezésére is, amelyet a 
Vadkerti téri tanpálya ma-
gasságában alakítanának ki.

– Azt szeretném, ha a 
Sárkány és Földmíves utcai 
útjavítások és a Tompai ka-
punál levő beruházás „ösz-
szeérne”, egymást kiegé-
szítené, és a jelenleginél 
jobb feltételeket teremtene, 
amely beruházások együt-
tesen már milliárdos nagy-
ságrendűek. Ez utóbbihoz 
viszont szükség lesz az Eu-

rópai Uniótól származó for-
rásokra, melyeket jelenleg 
a kormány politikája miatt 
felfüggesztettek – mondta 
Kovács Tamás.

Bod Péter

6 SOROZAT

Mérlegen a képviselők
Kovács Tamás: Alsóvároson a közösség és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítunk 

Kovács Tamás (Összefogás Szegedért)
Körzete: Alsóváros
Eredményei a ciklusban:

Mátyás téri játszótér fejlesztése
Kutyafuttató kialakítása a Mátyás téren
Szabadság téri sportpálya korszerűsítése
Ballagi-tó sor fásítása
Informatikai eszközök az Alsóvárosi iskolának
Földmíves utcai óvoda és Dobó utcai bölcsőde 
udvarának megújítása
Traffibox telepítése a Földmíves utcán

Közös munka Alsóvárosért – Botka László polgármester, 
Mihálik Edvin Zöld város programért felelős tanácsnok és 
Kovács Tamás, Alsóváros önkormányzati képviselője. 

Adventi gyertyagyújtás a Mátyás téren.

Felújították a Szabadság téri salakpálya burkolatát.

Családi nap a Szabadság téren. Kovács Tamás egyik fő 
célkitűzése a helyi közösség összetartásának erősítése.
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Koltai M. Gábor: Minden boszorkányper  
keresztmetszetet nyújt az országról, ahol történik

Élve megégetve – abszurd horror a Kisszínházban

A szegedi színház Élve 
megégetve – boszorkány-
téboly című új darabja nem 
historizál és nem is aktu-
alizál: inkább egy időtlen 
lenyomatot próbál nyújtani 
arról, hogyan zajlanak ezek 
a jogi köntösbe bújtatott 
gazemberségek az ország-
ban 1728-tól napjainkig – 
mondta Koltai M. Gábor. A 
rendezővel beszélgettünk. 

– A szegedi színház keres-
te meg az Élve megégetve 
című darabbal, vagy vá-
laszthatott, mit rendez?

– Barnák László főigaz-
gató kérte föl Lőrinczy Atti-
lát, hogy a tavalyi Székely 
Csaba-darab után ismét egy 
kortárs ősbemutató íródjék 
a Szegedi Nemzeti Színház 
számára. És ezzel egyidejű-
leg keresett föl engem azzal, 
hogy a készülő darabot szín-
padra állítsam. Ő javasolta a 
témát is, vagyis azt, hogy az 
1728-as szegedi boszorkány-
perekből induljunk ki. Amikor 
igent mondtam a felkérésre, 
még csak a cím és a téma lé-
tezett, magából a szövegből 
még nem készült el egy sor 

sem. Így részese lehettem 
annak az izgalmas folyamat-
nak, ahogy ez az inspiráló el-
gondolás fokozatosan alakot 
ölt és valódi darabbá formá-
lódik. Nagy vállalás, hogy egy 
színház évről évre a kortárs 
dráma bölcsőjévé is váljon, 
de úgy tűnik, a Szegedi Nem-
zeti Színház kedvvel és kíván-
csisággal tesz eleget ennek a 
fontos feladatnak.

– Ismeri korábbról a 
szerzőt, Lőrinczy Attilát?

– 2014-ben rendeztem 
Nyíregyházán Attila Balta a 

fejbe című darabját. Élve-
zetes munka volt az is, 
szerettük csinálni. De 
kollégákon, baráto-
kon keresztül 
l e g a l á b b 
húsz éve 
i s m e r -
jük egy-
mást.

– Úgy játsszák a da-
rabot, ahogy ő eredetileg 
megírta, vagy közösen dol-
goztak még rajta?

– Ahogy a színlap is fel-
tünteti, hárman felelünk a 
darab szövegéért: Lőrinczy 
Attila mellett Zsigó Anna 
dramaturg és jómagam. 
Inspiráló és örömteli alkotó-
folyamat volt: a szöveg túl-
nyomó részét Attila írta, de 
a cselekmény fordulatait, a 
szereplők viszonyait, a kö-
zöttük épülő szituációkat kö-
zösen, hármasban találtuk 
ki. Néhány részletet Annával 
ketten írtunk, hozzávetőleg 
a szöveg negyedét, de ezek-
ben a részekben is az Attila 
által megálmodott figurákat 
beszéltettük tovább, úgy, 
ahogyan ő életre keltette 
őket. És mindez megfordít-
va is igaz: abban a 75 szá-
zalékban, amit Attila írt, ott 
sejlenek az Annával közös 
sugallataink. Ma már ren-
geteg színpadi szöveg szü-
letik ehhez hasonló módon, 
de én most először vettem 
részt ilyesmiben: rengeteget 
tanultam belőle, és végtele-
nül izgalmas élmény volt.

– Nyilatkozta, hogy több 
szegedi színészt is ismert 
már korábbról. Kiket és 
mire kért fel?

– Molnár Erikával a 

Stúdió „K”-ban dolgoztunk 
együtt Howard Barker Euró-
pa, Európa című darabján. 
Vicei Zsolttal is van közös 
múltunk, Petőfi Tigris és 
Hiéna című drámájában 
nyújtott alakítása a nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Szín-
házban máig emlékezetes 
maradt számomra. Tánczos 
Adrienn-nel Zalaegerszegen 
dolgoztunk, Füst Milán Bol-
dogtalanok című tragédiájá-
ban, ezt szintén a legfonto-
sabb szakmai találkozásaim 
között tartom számon. Sze-

gezdi Robival is Nyíregy-
házán dolgoztunk együtt, 
Ulickaja Orosz lekvárját ál-
lítottuk színpadra, amiben 
Vicei Zsolt is játszott.

– Milyennek tartja a 
csapatot?

– Kreatív munkára éhes, 
felnőtt és felelősségteljes 
társulatot ismertem meg a 
szegediekben. Értik egymás 

színpadi fogalmazásmódját, 
és jól eligazodnak abban, 
hol van szükség az ő gondo-
lataikra, ötleteikre, és mikor 
kell az általam hozott for-
mák között maradniuk.

– A vendégművészt, Fe-
kete Patríciát is ön válasz-
totta?

– Patrícia tanítványom a 
Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen, Novák Eszter 
és Selmeczi György osztá-
lyában. Most, hogy negyed-
évesként szakmai gyakor-
lathoz igyekszünk segíteni 
őket, örömmel csaptam le 
a lehetőségre, hogy magam-
mal hozhatom őt Szegedre.

– Reneszánsz horror-
ból doktorált a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemen. 
Vérfagyasztó rendezésre 
számíthatunk?

– Még nem jutottam el a 
doktori védésig, de valóban 
ezt a témát kutatom, Shakes-
peare kortársainak angol 
színpadi horrorjait, és ebből 
írok könyvet is. Kétségtelenül 
inspirált az Élve megégetve 
kapcsán, ahogyan ezek a re-

neszánsz szerzők megalkot-
ták a maguk egyszerre vér-
fagyasztó és fekete humorú 
színpadi nyelvét, és egyfajta 
mulatságos horrorrá ötvöz-
ték a politikai haszonszer-
zésben, személyes leszámo-
lásokban és rejtve erodálódó 
családi viszonyokban rejlő 
iszonyatot. 

– A boszorkányperek 
kapcsán mennyire aktu-
álpolitizál? Látunk benne 
mindennapjaink bűnbak-
keresései, ámokfutásai kö-
zül?

– Minden boszorkányper 
óhatatlanul is keresztmetsze-
tet nyújt az országról, ahol 
történik. A tömeges feljelenté-
sek, a társadalmi félelmeket 
céltudatosan csatornázó és 
kihasználó városvezetők, a 
koncepciós perek sajnos nem 
kizárólag a régmúlt emlékei. 
Jó volna azt állítani, hogy ez 
egy háromszáz éves történet, 
de sajnos nem így van: azok 
a folyamatok, amelyekből 
az ehhez hasonló kirakatpe-
rek és bosszúhadjáratok fa-
kadnak, ma is a társadalom 
mélystruktúrájában rejlenek. 
Ebben az értelemben az előa-
dás nem historizál és nem is 
aktualizál: inkább egy időtlen 
lenyomatot próbál nyújtani 
arról, hogyan zajlanak ezek 
a jogi köntösbe bújtatott gaz- 
emberségek az országban 
1728-tól napjainkig.

– Az olvasópróbán egy 
Goya-képet idézett, „Az 
ész álma szörnyeket szül” 

címűt. Mit akart ezzel 
szemléltetni?

– Goya nagyon sokat tu-
dott arról, miféle szorongá-
sos rémálmok lappanganak 
a hétköznapok felszíne alatt. 
És egy olyan társadalomban 
élt, amelyben mindennapo-
sak voltak a boszorkánype-
rek. Annyira szembeötlő a 
hasonlóság a darab világa 
és az övé között, hogy né-
hány festménye és metsze-
te az előadás díszletében 
is megjelenik. „Az ész álma 
szörnyeket szül”, ahogyan a 
címében is ott rejlik, érzéki 
ábrázolása annak, hogy ha a 
szellem, a ráció, a felnőttség 
elszunnyad, rémisztő babo-
nák, félelmek és elfojtások 
gomolyognak elő a tudatta-
lanból. A békés felszín alatt 
rémületes massza kavarog, 
készen arra, hogy előtörjön 
és megmérgezze minden-
napjainkat. 

– Lehet-e, kell-e oldani 
például fekete humorral ezt 
a feszültséget? 

– Nem csak hogy lehet, 
kell is. Reményeim szerint 
roppant mulatságos előadás 
lett. Hiszen a félelem, a fél-
tékenység, az elfojtás, vagyis 
minden, ami eltorzítja az em-
bert, alapvetően groteszk. A 
nevetés valójában közel áll 
a horrorhoz, mert lehet nyug-
talanságból vagy dühből is 
nevetni. És leginkább azon 
szeretünk nevetni, amitől egy-
szerre félünk is.

Dombai Tünde

Élhető és gyönyörű város
– Hogy érzi magát a városban és a szegedi színház-
ban?
– A városban sétálgatni ugyanolyan örömteli és inspi-
ráló volt, mint a társulattal folytatott munka. Most elő-
ször töltöttem hosszabb időt Szegeden, és hatalmas 
élmény volt, mennyire élhető és gyönyörű város. Öröm-
mel térnék vissza, ha erre lehetőség adódik.

– Leginkább azon szeretünk nevetni, amitől egyszerre 
félünk is – mondta Koltai M. Gábor. Fotók: Szabó Luca

A boszorkányper egyik jelenetében Károlyi Krisztián, Fekete Patrícia, Molnár Erika, 
Borsos Beáta és Szegezdi Róbert.

Goya: Az ész álma. 
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REPÜLŐNAPOK. Ezrek lá-
togattak ki a háromnapos 
repülőünnepre, melyen lát-
ványos hazai és nemzetközi 
produkciók szórakoztatták a 
közönséget.

ÁTADTÁK. 560 millió forint-
ból született újjá a Gedói 
Óvoda. A felújítási program-
ban részt vevő intézmények 
energiafelhasználása 60 
százalékkal csökken.

SZEGED SEGÍT. 32 ezer 
nyugdíjas, valamint 2022-
ben először a 4500 rehabili-
tációs és rokkantsági ellátás-
ban részesülő is megkapta 
az önkormányzat 10 ezer fo-
rintos támogatását. 

VADONATÚJ BÖLCSŐDE. Teljesen zöld, önfenntartó bölcső-
dét kezdtek építeni a marostői Bagoly utcában. 

OKTÓBER

SZOCIÁLIS TŰZIFA. 75 millió forint értékben kapott egy er-
dei köbméter tüzelőt 609 rászoruló család felhasogatva és 
házhoz szállítva.

ÚJ ALPOLGÁRMESTER. Társadalmi megbízatású alpolgár-
mesternek választották Binszki Józsefet; a kulturális, oktatá-
si és szociális intézmények működéséért felel. 

LEKÖSZÖNT BOROS GYULA. Az idősek napi ünnepségen 
leköszönt Boros Gyula idősügyi referens. A Senior Center ve-
zetőjét a város aranyplakettjével tüntették ki. Helyét Tóth Il-
dikó vette át. 

TÁPAI BÚCSÚ. Széll Zoltánt, a hagyományőrzők vezetőjét 
Szeged város ezüst plakettjével tüntették ki.

TARTALÉKKERET. 1,2 milliárd forintos rezsialapot hozott 
létre az önkormányzat a városi cégek és intézmények meg-
növekedett rezsiszámláinak kifizetésére.

HILD-DÍJAS. Szeged az Oskola utca, a múzeum és környé-
ke, valamint a Stefánia céltudatos, fenntartható, integrált 
fejlesztéséért Hild-díjat kapott.

SZEGEDEN BŐVÍT. Új csapatot hoz létre a városban a ve-
zetéstámogató és automatizált járművezető megoldásokon 
dolgozó Continental technológiai vállalat. 

KIÁLLTAK A TANÁROKÉRT. Tanárok, szülők és diákok ez-
rei álltak ki a pedagógusok bérrendezése és az oktatás kö-
rülményeinek javítása mellett országosan, így Szegeden is.

SZIN. Több tízezren szórakoztak a fesztiválszezon legna-
gyobb nyárzáró buliján a Partfürdőn.

EZÜSTVÁLTÓ. A szegedi Olasz Anna kiváló úszásával ezüs-
töt nyert a magyar váltó a római Eb-n.

SZEGED SEGÍT. 8200 
gyereket segített az ön-
kormányzat 10-10 ezer 
forintos beiskolázási tá-
mogatással. 

SZEPTEMBER

HALÁSZLÉÜNNEP. 
Négyszáz szegedi 
nyugdíjas ünnepelte 
közösen a halfeszti-
vált a Partfürdőn, há-
rom napra a rakpart 
is megtelt progra-
mokkal és halfőzők-
kel. 

ELHUNYT SZALAY ISTVÁN. 78 éves korában elhunyt Sza-
lay István matematikus, Szeged korábbi polgármestere. 

ÚJJÁSZÜLETETT. 390 millió forintból korszerűsítették a Tar-
jáni Óvodát.
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Ez történt 2022-ben Szegeden:
Újjászületett a Gedói és a Tarjáni Óvoda – Sikeres szabadtéri és SZIN – 

JÚLIUS
91. ÉVAD. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2022-es évada jú-
lius 1-jén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Szabadság, sze-

relem – Petőfi, 
a vitéz című 
tánc-szín-játé-
kának ősbe-
m u t a tó j á va l 
kezdődött. A 
megnyitón Bot-
ka László pol-
gármester kö-

szöntötte a 85 éves Pál Tamás karnagyot. Összesen 65 ez-
ren váltottak jegyet a nyári játékokra.

MARTIN GYÖRGY NÉPTÁNCFESZTIVÁL. Népviseletben, 
zenés kísérettel vonult fel a Kárász utcán a Martin György 
Néptáncfesztivál hat részt vevő együttesének száznyolcvan 
táncosa.

30 MILLIÓS TÁMOGATÁS. A nyugdíjasszervezeteket 2022-

ben is 22 millió forinttal támogatta az önkormányzat, 8 millió 
forinttal a fogyatékkal élőket. Az idősügyi keretet két forduló-
ban adták át, júliusban 58 szervezet vett át 80 ezer és 400 
ezer forint közötti anyagi segítséget.

ÚJ IGAZGATÓ. Július 15-étől Knezevics Viktor, a BP korábbi 
országigazgatója lett az SZKT új ügyvezető igazgatója. 

AUGUSZTUS

ELSZABADULTAK A REZSIÁRAK. Orbán Viktor választá-
si ígérete ellenére hétszeresére nőtt a gáz és duplájára az 
áram ára az átlagfogyasztás felett. 

EMLÉKTÁBLA. Agárdy Gábor szegedi szülőházánál, a Szé-
chenyi tér 3. alatt emléktáblát avattak a Pro Urbe díjas szí-
nész születésének századik évfordulóján. 

ÉLETMŰDÍJASOK. Három kiváló szegedi pedagógus – Me-
gyeri Ildikó, Kissné Szamosközi Brigitta és Kissné Gera Ág-
nes – vett át Pedagógus életműdíjat a közgyűlésen.

AUGUSZTUS 20. ESŐVEL. A szegediek koncertekkel, fi-
nomságokkal ünnepelték az államalapítást a Széchenyi té-
ren.

A kormány kivette az önkormányzatokat a rezsicsökken-
tés hatálya alól, az elszabadult energiaárak miatt a város 
rezsialapot hozott létre, hogy intézményeinek és cégeinek 
segítsen kifizetni a rezsit. A közgyűlés – más nagyvárosok-
hoz hasonlóan – a kulturális intézmények és sportlétesít-
mények év eleji néhány hetes szüneteltetéséről döntött. A 
város erején felül támogatta a családokat: iskolakezdési, 
nyugdíjas-támogatást, tűzifát, tartós élelmiszereket, kará-
csonyi csomagot osztott. 

Szeged segít. 609 rászoruló család kapott tüzelőt felhasogatva és házhoz szállítva.
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BRUTÁLIS REZSI. A kormány kivette a rezsicsökkentés ha-
tálya alól az önkormányzatokat; Szegednek a villanyért hat-
szoros, a gázért hétszeres, a távhőért tizenegyszeres árat 
kell fizetnie.

ÚJABB VILÁGCÉG. Autóipari mérnöki fejlesztőirodát nyitott 
Szegeden a thyssenkrupp.

MÉG TÖBB KAMERA. Ötven helyszínen 76 új térfigyelő ka-
merát szereltetett fel az önkormányzat 25 millió forintért, 
melyek a Szegedi Rendőrkapitányságra vannak bekötve. 

NOVEMBER

POSTABEZÁRÁS. Tizenkilencből tizenkét szegedi kispostát 
záratott be az állam spórolásra hivatkozva, a szegediek több 
ezer aláírással tiltakoztak az intézkedés ellen.

FÁT ÜLTETTEK. Több mint háromszáz fát ültettek el város- 
szerte önkormányzati forrásból a város 147 pontján. Most 
már két szegedire jut egy fa a köztereken.

A HARMINCEZREDIK. A Móra-múzeum cowboyos-indiános 
kiállításának harmincezredik látogatója Márkus Mariann tör-
ténelemtanár volt, aki balástyai osztályával nézte meg az 
összeállítást.

ÓRIÁSKERÉK. A Klauzál téren a város karácsonyfája, a Du-
gonics téren a fényszarvas és a Mikulás szánja várta a szege-
di családokat és vendégeiket. Újdonság volt, hogy 2022-ben 

a Dóm téren állítottak fel egy minden eddiginél magasabb, 
50 méteres óriáskereket, ahonnan látható volt a fénydíszbe 
öltözött város, a Dóm téri kézműves vásár és a vendéglátó-
sok sátrai, a szalmalabirintus, valamint a város óriási adven-
ti koszorúja. 

A LEGEREDMÉNYESEBB. Pádár Nikolett, a Haász-SZUE 
versenyzője lett az ob legeredményesebb úszója.

ARANY RÓZSA. Országos 
elismerést, Arany Rózsa dí-
jat kapott Szeged a városi 
zöldterületek gondozásáért 
és fejlesztéséért a Virágos 
Magyarország pályázaton. 
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támogatások a családoknak
Új utak a gazdaság fejlesztése érdekében – Rezsialap a városi cégeknek (2. rész)

A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild-díjjal tüntette ki Szegedet a belváros fejlesztéséért.

TURISZTIKAI DÍJ. Szeged az egyik legvonzóbb település 
Magyarországon a vendégelégedettségi visszajelzések és a 
programkínálat alapján, második díjat kapott a szallas.hu Év 
turisztikai települése kategóriában. 

DECEMBER

HÚSZÉVES. 2002 decemberében, vagyis húsz éve jelent 
meg először lapunk, a Szegedi Tükör. 

GAZDASÁG-
F E J L E S Z -
TÉS. Újabb 
három és 
fél kilométer 
utat adtak át 
az ipartele-
pek környé-
kén, hogy az 
önkormányzat még vonzóbbá tegye a területeket a vállalko-
zások számára.

MEGÚJULT A BUDAPESTI KÖRÚT. 71 millió forint önkor-
mányzati forrásból újíttatta fel a város a Budapesti körút har-
madik, utolsó szakaszát az Űrhajós utca és a József Attila 
sugárút között. 

TOLEDÓI KARÁCSONY. 74 rászoruló gyerek kapott kará-
csonyi ajándékot Szeged amerikai testvérvárosából, Toledó-
ból.

KARÁCSONYI UTALVÁNY. Húsz rászoruló idős ember ka-
pott 12-12 ezer forint értékű vásárlási utalványt karácsony 
előtt Szénási Róbert önkormányzati képviselő jóvoltából.

DOROZSMAI ANGYALOK. Elviszik az ebédet a Dorozsmai 
Angyalok nevű civil szervezet tagjai Fodor Antal önkormány-
zati képviselő kezdeményezésére azoknak az időseknek, 
akik az energiaválság miatt bezárt idősklubba nem mehet-
nek el érte.

SZOCIÁLIS CSOMA-
GOK. Kétezer-egyszáz 
rászoruló szegedi csa-
lád kapott az önkor-
mányzattól karácsonyi 
ajándékot 8-8 ezer fo-
rint értékben. A város 
17 millió forintot költött 

a főként tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokra. Az 
önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
jövőben is segíteni tudja a rászorulókat.

A 800. BÉRLAKÁS. 
Botka László polgár-
mester adta át 30 
szociális bérlakás, 
12 ifjúsági garzon új 
bérlőjének a pályáza-
ti eredményt tanúsító 
oklevelet. Ezzel 806 
családnak biztosít az 
önkormányzat bérla-
kást a piaci bérleti dí-
jak töredékéért.

T Á M O G A T Á S 
NYUGDÍJASOK-
NAK. Negyven-
három nyugdíjas- 
szervezetet segí-
tett pályázat útján 
az önkormányzat 
az idősügyi keret 
2022-es második 
pályázatán. 

VÁROSI ÖSZTÖNDÍJAK. Ötven kiváló tanulmányi ered-
ményű egyetemi hallgató kapott 10 hónapos városi ösztön-
díjat. 

V Á R O S H Á Z I 
KARÁCSONY. 
Az önkormány-
zat és civilek 
350 rászoruló 
gyereknek szer-
veztek a város-
házán karácso-
nyi ünnepséget 
és ajándékozást. 

ELHUNYT PINTÉR SÁNDOR. Több tízezer csecsemő kö-
szönheti életét a magyar gyermekgyógyászat egyik legna-
gyobb alakjának, a nyolcvankilenc éves korában elhunyt pro-
fesszornak, Szeged díszpolgárának, a szegedi gyermekklini-
ka korábbi vezetőjének.

Kép: Szabó Luca, Iványi Aurél. Szöveg: Dombai Tünde
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Kövek a lábunk előtt 
Több mint háromszáz szegedi kerékvetőt örökített meg eddig Simoncsics János és Roboz István

H
angulatos sétára csábít 
Simoncsics János és Ro-
boz István Kövek a lábunk 
előtt című fényképes ösz-

szeállítása, melyben több mint há-
romszáz szegedi kapukövet gyűjtöt-
tek egybe. Kő, vas, acél, márvány, 
beton, alumínium és mennyi sokfé-
le forma, amikre talán fel sem figyel-
tünk. Eddig.

– Gráfik Imre néprajzkutató, 
a Szombathelyi Savaria Múzeum 
volt igazgatója írt egy érdekes ta-
nulmányt az ottani kerékvetőkről. 
Ehhez kért tőlem párhuzamként 
néhány szegedi vonatkozású fotót. 
Akkor kaptam étvágyat és kezdtem 
nézegetni a lábam elé, vajon hogy is 
állunk mi, szegediek kerékvetők dol-
gában – mondta Simoncsics János 
a gyűjtésről tartott előadásán a Fe-
kete házban. – Mint Szeged „félhi-
vatalos sétálgatója” összeszedtem 
a város régi és egypár új kerékve-
tőjét. Megkértem Roboz István ba-
rátomat, hogy amire én rámutatok, 

azt fényképezze le. Meglepően sok 
kerékvetőt találtunk, a számuk meg-
haladja a háromszázat.

Gráfik Imre írja, hogy a „valami-

kori kocsis éppúgy sietett, mint mai 
utódai, az autóvezetők. Nem volt 
türelme szépen befordulni a ház 
kapuján, így aztán a kocsi tengelyé-

nek kiálló vége nekiütközött a kapu 
kőkeretének, s horzsolta, koptatta, 
lyukasztotta. A szép városi paloták 
építtetői hamar rájöttek arra, hogy 
védekezniük kell a kocsisok ellen. 
Így találták ki a kerékvetőt.” Simon-
csics János hozzátette, az Alföld és 
így Szeged is kőben szegény vidék. 
Akinek háza építésekor ilyen ke-
mény és időtálló épületelemre volt 
szüksége, annak mélyebben kellett 
a zsebébe nyúlnia. Így van az, hogy 
csak a módosabb, gazdagabb pol-
gároknak lett lakóháza kapujában 
kerékvető kő vagy vas. A kevésbé 
módosak megelégedtek egy ferdén 
levert vastagabb akác- vagy tölgyfa-
ággal is. Ezek azonban hamar ele-
nyésztek, elkorhadtak, nem is talált 
belőlük Szegeden egyet sem. Mind-
össze két módosabb, polgárosul-
tabb ház kapuján látott kerékvetőt, 
mindkettő napsugaras oromzattal, 
de a felsővárosi Róna utca 4. szám 

már nincs meg, a Vám tér 4. még áll. 
Az ilyen praktikus élvédők divatja a 
motorizáció megjelenésével, illetve 
az utcák, terek kikövezésével, azaz 
az útfelület simává válásával meg-
szűnt a huszadik század első évtize-
de után. 

A szegedi kerékvetők elképesz-
tő formai gazdagságot mutatnak 
annak ellenére, hogy az épülethez 
mérve kicsik. Az egyszerű félgömb-
től a sakkbábu alakú kúpokon át 
a csavart formákig, bámulatos tar-
kaságban villannak elénk jártunk-
ban-keltünkben. Anyagukra nézve 
is sokfélék: vannak márványból, 
bazaltból, mészkőből, öntöttvasból, 
acélból, betonból, műkőből készült 
kerékvetők a városban.

Talán a legismertebb kerékvetőt 
kétszáz éve Götz János nagyhalász 
fehér mészkőből faragtatta ki bőgős 
hajóinak orrtőkéje után; foglalko-
zásának címere ma is látható az 
Oskola és az Oroszlán utca találko-
zásánál. A Kiss Menyhért és Nagy 
Jenő utca sarkán, valamint a Fekete 
ház sarkán van, amelyek egyben a 
fölöttük levő körerkély tartópillérei 
is. Nem mellesleg a Fekete háznak 
még kaput védő kerékvetői is van-
nak az épületnek megfelelő roman-
tikus stílusban. A ház sarkát védő 
kövekből természetesen mindig 
csak egy darab van, ellenben a ka-
pukat, bejáratokat szegélyezőkből 
általában kettő, persze csak akkor, 
ha már az egyiket el nem sodorta 
egy szekér vagy kocsi, vagy nem ette 
meg az idő vasfoga. 

Simoncsics János és Roboz Ist-
ván közös munkája elkészült és 
kiadásra vár. Aki tudja, még kiegé-
szítheti a kerékvetők sorát, ha séta 
közben újabbakba botlik.

Dombai Tünde

Roboz István és Simoncsics János több mint háromszáz kerékvetőt talált városszerte.

A Reök-palota kapujának virágos ékköve.  Fotók: 
Roboz István

Götz János mesterségének címere az Oskola és az 
Oroszlán utca sarkán. 

A Bolyai utca 11. erotikus vonalú kerékvetője. 
Mai alumíniumkapuhoz alumínium kerékvető az élel-
miszer-áruház Szivárvány utca 26. alatti kapujában.

Tűzkígyó a Deák Ferenc utca 23. 
alatt. 

A városháza nyolc kapukövének 
egyike. 
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dünk 60-65 százaléka plety-
ka. Ismerek olyan közössé-
get, ahol be akarták tiltani 
a pletykát, de nem sikerült 
sem rendelettel, sem egyéb 
intézkedéssel, mert a pletyka 
nagyon erőteljes, és fontos 
funkciója van a közösségek 
életében – mondta Szve-
telszky Zsuzsa. 

Slágertémák: szex,  
hatalom, pénz

– Hogy mik azok a témák, 
amikről leginkább pletyká-
lunk? A pletyka három leg-
fontosabb témája a szex, a 
hatalom és a pénz. Sokszor 
össze is fonódik e három 
téma, nem nagyon lehet szét-
szálazni őket. Ezek mindenkit 
érdekelnek. A hatalom példá-
ul olyan formán kerül a plety-
ka folyamába, hogy kivel van 
viszonya a főnöknek. Én még 
olyan munkahelyről nem hal-
lottam, ahol ne gondolták 
volna, hogy az igazgatónak 
viszonya van a titkárnővel. 
Mindegy volt, hogy mekko-
ra köztük a korkülönbség, 
mindegy volt, hogy mindket-
ten boldog párkapcsolatban 
élnek, az igazgató-titkárnő 
viszony olyan kódolt alapve-
tés, amit nem lehet legyőz-
ni. Ezt előbb-utóbb elkezdi 
valaki terjeszteni. A pénz jó 
mérőeszköze a pletykának, 
mert terjed, hogy ki mennyit 
keres. Vannak, akik vagy az-
zal kapcsolatban lódítanak, 
hogy milyen keveset, mások 
pedig azzal fényezik magu-
kat, hogy milyen sokat ke-
resnek. A pletyka folyamatát 
nagyon jól lehet mérni egy 
vállalaton belül a szex, ha-

talom, pénz témával. Bármi-
lyen fantáziaszülemény útra 
kelhet és terjedhet. A plety-
ka tudományos definíciója: 
az ismerhető szereplőről szó-
ló, nem publikus információ, 
melynek legfőbb jellegzetes-
sége a terjedés. Azért a ter-
jedés, mert ami nem terjed, 
az titok marad, és azért nem 
publikus, mert aki négyszem-
közt mondja el a pletykát, az 
már három-négy ember előtt 
sem vállalja a mondandóját 
– hangsúlyozta a kutató.

Titkárnők egymás  
között

– A pletyka terjedésének 
vannak ösvényei. Kriti-
kai ösvényről beszé-
lünk, amikor elterjed egy 
pletyka, és a többség azt 
mondja rá: „ez nem igaz”, 
mert például mindenki na-
gyon rendes embernek is-
meri az illetőt, akiről a plety-
ka szól. Támogató ösvényről 
beszélünk, amikor elterjed 
egy pletyka, és a többség azt 
mondja: „mindig is tudtam!”, 
lám, most kiderült. Polarizált 
ösvényről beszélünk, ami-
kor elterjed egy pletyka, és 
a hallgatók fele szerint igaz, 
a másik fele szerint viszont 
nem igaz. Ez a pletyka él a 
legtovább, mert életben tart-
ják a különböző variációk. 
A pletyka terjedésének sza-
bad sávjában azt mond el az 
ember, amit akar. Itt áram-
lik, terjed a legtöbb plety-
ka általában az ugyanolyan 
beosztásban lévők között. A 
kvázi szabad sávban már fi-
gyelünk arra, hogy mi hang-
zik el. A preferált sávban pe-

dig figyelembe vesz-
szük, hogy a másik 
mit akar hallani.

Egy holland 
pletykakutató mű-
hely megfigyelte, 
hogy a titkárnők na-
gyon sokat, több órát 
beszélnek telefonon 
egy nap egymással, 
amivel egyrészt 
sok pletyka 
á raml ik , 
másrészt 
k e v e -
s e b b 

munkát végeznek. Ezért a 
hét egy napján, csütörtökön 
10 órától fél 12-ig teás-sütis 
délelőttöt rendeztek a titkár-
nőknek. Pár hét elteltével 
már nem telefonáltak olyan 
sokat, nem hívogatták egy-
mást a titkárnők – mondta 
Szvetelszky Zsuzsa.  

Minden férfi csak azt 
akarja

A kérdezés jó pletykakezelé-
si technika, mert ha elér hoz-
zánk a pletyka, azt várják, 
hogy jóváhagyjuk, de ha visz-

szakérdezünk: „ezt most mi-
ért mondod el nekem?”, ak-
kor azzal egy kicsit meg tud-
juk állítani a másikat. Nem a 
pletyka rombol és árt, hanem 
az az ember, akinek gonosz a 
szándéka a nem publikus in-
formációval. Ez az ártó szán-
dék okoz, okozhat kárt a kö-
zösségben.

Nem igaz, hogy a nők 
többet pletykálnak. A nők 
jobban pletykálnak, a férfiak 
pletykálnak többet. Csak a 
férfiak nem hívják pletyká-
lásnak. A nők azt mondják: 
találkozzunk és pletykáljunk 

egy kicsit! A férfiak soha nem 
mondanak ilyet. A férfiak ál-
lítják évezredek óta a nőkről, 
hogy pletykálnak. Míg a nők 
például beszélgetve mosták 
a ruhát a patakparton, a 
férfiak csendben vadásztak 
vagy kinyilatkoztattak, de 
a férfiak nem tudtak olyan 

oldottan, a másikra 
is figyelve dis-

kurálni, mint 
a nők. Ezért 
pletykálnak 
a nők job-
ban, a férfi-
ak pedig 
többet. A 
férfiak az 
általános 
d o l g o k 
(autó, foci, 

politika) 

felől kezdik, majd kilyukad-
nak az egyedi sztorihoz. A 
nők a konkrét történettel 
kezdik, hogy például ki kit 
csábított el, aminek az a 
konklúziója, hogy „minden 
férfi csak azt akarja”. A nők 
az egyedi történettől jutnak 
el az általános felé. A kü-
lönbség az irányban van, 
de a minőséget tekintve a 
nők jobban, a férfiak többet 
pletykálnak – hangsúlyozta 
Szvetelszky Zsuzsa szociál-
pszichológus és pletykaku-
tató.

Szabó C. Szilárd   

Nem igaz, hogy a nők többet 
pletykálnak – állítja Szve-
telszky Zsuzsa. A szociál-
pszichológus és pletykaku-
tató szerint nem a pletyka 
rombol, hanem az az ember, 
akinek gonosz a szándéka a 
nem publikus információval.

A
mikor megszűnt az 
az emberi közös-
ség, amikor még 
mindenki látott 

mindenkit és mindenki hal-
lott mindenkit – megszüle-
tett a pletyka. Robin Dunbar 
brit antropológus és pszicho-
lógus szerint pár tízezer évvel 
ezelőtt akkor keletkezhetett 
a pletyka, amikor őseinknek 
tudnia kellett, hogy ki meny-
nyire erős, ki a legjobb va-
dász, ki készíti ki legjobban 
az állatbőröket a közösség-
ben.

Amit a zárt falak közt 
fülbe súgtok

Erről mesélt a közelmúlt-
ban a Mentorháló előadásán 
Szvetelszky Zsuzsa szociál-
pszichológus és pletykakuta-
tó, aki az elsők között kezdte 
el kutatni hazánkban annak 
a jelenségnek a történetét és 
a hátterét, amely ma már a 
mindennapi beszédünk egyik 
jelentős eleme – a pletyka ott 
van a magánéletünkben és a 
munkahelyeken.

A pletyka a könyvnyomta-
tás kialakulásáig változatlan 
volt. Nem igazán volt ugyanis 
más hírforrás, ahonnan infor-
mációt szerezhettek volna az 
emberek. Luther Márton né-
met nyelvű bibliafordításától 
változott a helyzet. Onnantól 
ami nyomtatásban jelent 
meg, azt szentírásnak tekin-
tették. Ennek az ellentéte 
volt a pletyka.

– Solomon Asch amerikai 
pszichológus szerint innen-
től kezdve a pletyka károgó 
vénasszonyok fecsegésévé 
silányult. Sokan ítélik el a 
pletykát, például a szentírá-
sokban is. Az áll a Bibliában: 
„Amit sötétben mondtok, 
világos nappal hallják majd, 
és amit a zárt falak közt fül-
be súgtok, azt a háztetőkről 
fogják hirdetni.” Nincs olyan 
közösség a Földön, ahol ne 
lenne pletyka. Nagyon elter-
jedt, minden emberre vonat-
kozik, mert vagy róla szól, 
vagy mondja, vagy hallgatja 
a pletykát. Nemcsak szóban, 
de metakommunikációval, 
egy ajakbiggyesztéssel vagy 
csípőre tett kézzel is lehet 
pletykálni. Robin Dunbar 
szerint a mindennapi beszé-
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Nem igaz, hogy a nők többet pletykálnak

Nem a pletyka 
rombol, hanem a 
gonosz szándékú 
ember. Képünk 
illusztráció. 

Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus és pletykakutató. Forrás: Digital Hungary 
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Kétszer költözött a szegedi  
Szent Rozália-kápolna

A 
18. század egyik 
legnagyobb meg-
próbáltatását az 
1734 és 1744 kö-

zött az egész országban dúló 
pestisjárvány jelentette. A 
Szegedet érintő pestissel az 
1738–1739-es esztendők-
ben kellett megküzdeniük a 
lakosoknak. 

Pestisjárvány a 18. 
században

A „gugahalál” Temesvárról 
érkezett városunkba. A jár-
vány gyors lefolyása, a rövid 
lappangási idő miatt létfon-
tosságú volt a járvány első 
jeleinek észlelésekor a szigo-
rú szabályozások, intézkedé-
sek meghozatala. A járvány 
időszakára seborvosokat al-
kalmaztak, akiknek feladata 
a vizsgálatok elvégzése mel-
lett a gyógykezelések meg-
alkotása is volt. A fokozódó 
veszélyhelyzet értelmében 

a nyár során szükségessé 
vált a mindennapi élet egyes 
területein való szigorú kor-
látozások meghozatala. „Az 
iskolák, templomok, korcs-
mák bezárattak; a vásárok 
és búcsúk eltiltattak. A hely-
tartótanács 1738. évi aug. 

19-én a zsidók, ráczok, ör-
mények utazásait eltiltotta 
s illetőleg ezeknek minden 
esetben a veszteglő helye-
ken a szokott idő kitöltését 
meghagyta. A Tiszán csak-
is a szolnoki, szentesi és a 
szegedi réveken volt szabad 
átkelni” – írta Reizner János. 
A fertőzött lakosok számára 
három kórházat létesítettek, 
Fölsővároson, a budai kapu-
nál és Alsóvároson. Működ-
tetésükben az egyház, illetve 
a városokban szolgáló szer-
zetesek elvitathatatlan érde-
meket szereztek.

Fogadalmi kápolnák

A 18. század embere a pusz-
tító járványok időszakát egy-
fajta büntetésként élte meg. 
Kereste a választ a pandémi-
ák okaira. A kilátástalannak 
tűnő helyzetben a szentek 
közbenjárásának kérése, 
tiszteletükre szentelt kápol-

nák, templomok építése a 
járványos időszakok szerves 
részét képezte.  A Szegeden 
megígért két fogadalmi ká-
polna építése még a járvány 
elvonultának évében, 1739-
ben meg is történt. A két 
kápolna patrónusának váro-

sunk Szent Rókust és Szent 
Rozáliát választotta, a 18. 
század két nagy pestisvédő-
szentjét.

Szent Rókus  
tiszteletére 

Szent Rókus előkelő család 
gyermekeként született a 
franciaországi Montpellier vá-
rosában 1195-ben. Szüleit fi-
atalon elveszítette, a megörö-
költ vagyont karitatív célokra 
használta föl, rászorulóknak, 
betegeknek a támogatását 
vállalva. Rómába zarándok-
ként indult. Útja során a pes-
tis sújtotta területeken ápolta 
a járványban szenvedőket. 
Rókus maga is elkapta a ve-
szélyes kórt. Életének ebben 
a szakaszában a hagyomány 
szerint Piacenza mellett élt. 
Ábrázolásakor egy kutyát je-
lenítettek meg, ugyanis Szent 
Rókus életrajza szerint egy 
angyal ápolta sebeit, és a 
táplálékául szolgáló kenyeret 
egy kutya hozta neki. Halála 
után Itáliában már szentként 
tisztelték. Szeged, több más 
település mellett, egyik foga-
dalmi kápolnáját Szent Ró-
kus tiszteletére építette, még 
1739-ben. A kápolna építési 
helyéül a város budai kapuja 
mellett lévő területet jelölték 
ki. A kápolna felszentelését 
1739. augusztus 1-én Fal-
kenstein Béla csanádi püs-
pök végezte. A 18. század 
végén már arról írnak, hogy 
új templom építését tervezik, 
mert a kápolna túl kicsi a hí-
veknek. Sokáig kellett várni 

a megvalósításra, de 1905 
óta, szintén az egykori pes-
tisszent tiszteletére felszen-
telt templom áll Rókuson, a 
Kossuth Lajos sugárúton.

Szent Rozália  
tiszteletére

Városunk fogadalmához még 
egy kápolna építése társult. A 
pestisszentek sorából Szent 
Rókus mellett Szent Rozália 
közbenjárását kérték. Rozá-
lia életéről keveset tudunk. 
Feltehetően a szicíliai Paler-
móban született a 12. szá-
zadban, az előkelő Sinibaldi 
grófi család gyermekeként. 
A Palermo melletti Monte 
Pellegrinóra vonult vissza ve-
zeklő életet élni, a halála is itt 
következett be 1166 körül. 
Sírjánál kápolnát emeltek, 
közbenjárását a pestis ellen 
kérték. 

A fogadalomból megépült 

szegedi Szent Rozália-kápol-
na az egykori palánki belváro-
si plébániatemplom, a Szent 
Dömötör-plébániatemplom 
közelében létesült, Rókus ká-
polnájához hasonlóan 1739-
ben. Felszentelője is ugyanaz 
a Falkenstein Béla csanádi 
püspök volt.

A fogadalmi kápolna az 
1879. március 12-i nagy ár-
víz idejéig állt eredeti helyén. 
A víz pusztítása után feltöltött 
térről 1881-ben költöztet-
ték át történetének második 
helyszínére, a Szent Dömö-
tör-plébániatemplom szom-
szédságába. Az új kápolna 
építésével a környezetét al-
kotó terek rekonstrukciója 
is megvalósult. Az új épület 
alapkőletételére 1881. no-
vember 20-án került sor. 
1883-as felszentelésekor a 
Templom tér és Gizella tér 
találkozásánál állt a már ki-
bővített és az eredeti fato-

rony helyett téglából készült 
toronnyal megépült új kápol-
na. Felszentelését Kremin-
ger Antal plébános végezte. 
1922-ben az egyházi ható-
ság a Szent Rozália-kápolnát 
jelölte ki a szegedi görögkato-
likus közösség otthonául. Az 
időközben épülő fogadalmi 
templom, valamint a temp-
lomot körülvevő új tér meg-
valósítására kiírt tervpályázat 
hatására, a megvalósítandó 
Dóm tér kialakítása miatt a 
fogadalmi kápolnának újból 
költöznie kellett. 1928-ban 
lebontották, és még a bontás 
évében a Lechner térre költö-
zött át, ahol tégláról téglára 
újraépítették. A csanádi püs-
pök, Glattfelder Gyula 1929. 
november 17-én szentelte fel 
a ma is ezen a helyen álló, a 
görögkatolikus közösség ott-
honaként működő Szent Ro-
zália-templomot. 

Kiss Norbert

Az 1879. március 12-i szegedi nagy árvíz óta Szeged foga-
dalma összefonódik a dóm építésével. Szegeden sétálva 
azonban korábbi korok fogadalmainak emlékeivel is talál-
kozhatunk, többek között templomok és kápolnák formá-
jában. Kiss Norbert teológus, egyháztörténész teljes írása 
a Szeged folyóiratban olvasható. 

Az eredeti fatornyos Szent Rozália-kápolna az első helyén, a mai Dóm téren. Archív fotó: Somogyi-könyvtár gyűjteménye

A Szent Rozália-kápolna harmadik helyén, a Lechner téren.

A rókusi Szent Rókus-templom a Kossuth Lajos sugárúton. 
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Tisztelt Olvasóink! 

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

Kormánypárti dölyf

A 
társadalom jelentős része – előbb vagy utóbb – 
egyszer csak rájön arra, hogy a saját egzisztenciája 
sem biztos egy ilyen rendszerben, mint ami elural-
kodott Magyarországon. A gyerekeinknek igazuk 

van, amikor azt mondják: Nyugaton bizony jól és boldogan 
élnek, jobban, mint Magyarországon. De hiszen ezt már év-
tizedek óta tudjuk, mint ahogy azt is, hogy sok-sok évtizedre 
lesz még szükség, hogy utolérjük a nyugatiakat.

Magyarország hét év alatt harminchat helyezést rontott a 
jogállamisági világranglistán. A fideszes retorikában lenézett 
skandináv országok vezetik a mezőnyt. Nem tudom, ki hogy 
van vele, de nekem az az érzésem, hogy hétről hétre toll-
hegyre kívánkozik a kormánypárti dölyf. Még inkább, hogy 
a Fidesz vezetői kérés nélkül is beleszólnak olyan ügyekbe, 
amikben nem volnának illetékesek, amikhez nem sok közük 
van. Amihez meg közük van, abban nagy a hallgatás.

Az Európai Unióban már nincsen olyan ország, amely azt 
akarná, hogy egy napon és lapon említsék Magyarországgal. 
Ez nagyon szomorú, ha belegondolunk. Hosszabban lehetne 
arról írni, mi váltotta ki irányunkban ezt a lenézést.

Kutnyik Pál

N
oha nem ezüstka-
nállal a számban 
születtem, ennek el-
lenére világéletem-

ben ügyeltem a jó modorra, 
a helyes viselkedésre. Szám-
talan témájú könyveim között 
előkelő helyet foglal el az a né-
hány illemtankönyv, amelyek-
ből a kritikus pillanatokban, 
helyzetekben erőt meríthetek. 
Sajnos az élet túl bonyolult ah-
hoz, hogy bármely illemtan-
könyv felvértezzen minden es-
hetőségre.

Például illik-e köszönni a 
boltból ismert pénztárosnőnek 
az utcán? Nem valószínű, hogy 
ő minden vásárlót felismer, ha-
csak nem feltűnő, szokatlan a 
fizimiskánk. Hiába lapoztam 
át a Pesti Napló Könyvek so-
rozatából a Művelt és udvarias 
ember a XX. században című 
könyvet, így a mai napig sem 
tudom, hogy köszönjek, vagy 
ne. De, merthogy az élet már 
csak ilyen, ahogy ezt már ko-
rábban is említettem, nemrég 
újabb illempróbáló szituációba 
keveredtem.

Mint oly gyakran, sztoikus 
nyugalommal álltam a pénz-
tár előtti sorban X üzletben 
(a téma a sorban áll), amikor 
észrevettem, hogy az előttem 

levő hölgy kabátjának a hátul-
ján egy légy ücsörög. Feltűnés 
nélkül próbáltam elhessenteni 
a legyet, ami meg se moccant. 
Mit tegyen ilyen esetben egy 
félművelt, de udvarias ember 
a XXI. században? Légycsapó 
híján csapjak a nő hátára a ke-
zemmel, vagy tudassam vele a 
kabátján rostokoló rovar jelen-
létét? Addig-addig vacilláltam 
a két lehetőség között, míg 
végül a légy, hála a jóistennek, 
elszállt! Mi ebből a tanulság? 
Talán csak annyi, hogy néha 
maguktól is megoldódnak a 
problémák, nem kell siettetni, 
akár az alábbi viccben.

Egy szegény asszony el-
megy a rabbihoz tanácsért. 
Van ugyanis egy kakasa, meg 
egy tyúkja, de nem tudja el-
dönteni, hogy melyiket vágja 
le. Ha a tyúkot vágja le, a ka-
kas szomorkodni fog, ha a ka-
kast, akkor meg a tyúk. A rabbi 
arra kéri, hogy másnap jöjjön 
vissza, addig imádkozik és át-
nézi a Talmudot a megoldást 
illetően. Másnap jön zokogva 
a szegény asszony: – Képzeld, 
rabbi, éjjel a róka elvitte a ka-
kast és a tyúkot is! A rabbi az 
ég felé kiáltva: – Istenem, mi-
csoda frappáns megoldás!

Méhes János

Illemtan

Postabezárásnak indult,
zsarolós pénzlehúzás lett belőle

H
allottak már a zsarolóvírusok-
ról? Viszonylag egyszerű trükk-
ről van szó, aminek a segítsé-
gével komoly összegeket nyúl-

nak le bűnözők a gyanútlan állampolgá-
roktól. Érkezik egy érdekesnek ígérkező 
e-mail, amit a felhasználó óvatlanul meg-
nyit, és letölti a csatolmányát. A vírus pe-
dig aktiválódik, titkosítja a számítógépen 
tárolt adatokat, amikhez csak akkor fér-
het hozzá újra a tulajdonos, ha kifizet egy 
jelentősebb összeget a zsarolónak.

Valószínűleg innen vette az ötletet a 
Fidesz, amikor a szegedi posták bezárá-
sáról döntött. Elvettek a várostól tizenkét 
postahivatalt, most pedig nagy kegyesen 
felajánlották, hogy jó pénzért visszavásá-
rolhatjuk tőlük. A posták újranyitásának 
ára ugyanis az, hogy az önkormányzatok 
fizessék meg annak költségeit.

Ilyen elképesztő módszerekkel nem 
politikusok dolgoznak, hanem közönsé-
ges útonállók. 

Hogy ez milyen rossz üzlet a váro-
soknak, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy országosan a bezárt hivata-
lok alig több mint tizedének fenntar-
tásáról sikerült csak megegyezni: har-
minckét településen negyvenöt posta 
szüneteltetését oldja fel a Magyar Pos-

ta – a Szegeden bezárt hivatalokból 
egyet sem.

Fontos tudni, hogy a Magyar Posta 
Zrt. egy állami vállalat, így már most is 
kétszeresen fizetjük meg a postai szol-
gáltatások árát. Egyszer, amikor igénybe 
vesszük őket, és például a levél- vagy a 
csomagfeladás díját kifizetjük. Másod-
szor, amikor adózunk, mert a vesztesé-
gesen működő vállalatot az állam min-
den évben jelentős összeggel kénytelen 
támogatni – 2022-ben 5,4 milliárd forin-
tot kapott a központi költségvetésből. 

Vagyis a Fidesz még sokkal rosszabb, 
mint egy zsarolóvírus, hiszen nem csak 
egyszer, hanem immár háromszorosan 
fizettetné meg a szegediekkel a postai 
szolgáltatások árát.

Eleve nonszensz, hogy egy állami 
cég költségeit a kormány által kifosztott 
önkormányzatok, végtére is az emberek 
vállalják át. Mert annak a pénznek, amit 
a Fidesz így próbál kizsarolni, megvan 
már a helye Szegeden: működtetni kell 
a szociális programokat, fenn kell tartani 
a közösségi közlekedést, fejleszteni kell 
tovább a várost.

Ezen az úton elindulni rendkívül ve-
szélyes, hiszen mi a garancia arra, hogy 
a kormány nem kezd el további állami 

szolgáltatásokat lekapcsolni, ha megint 
pénzre lesz szüksége? Fizessenek a váro-
sok, ha azt akarják, hogy megálljon náluk 
a vonat, vagy hogy nyitva legyen hétvégén 
a mentőállomás? Lehet, hogy ezek durva 
példáknak tűnnek, de a posták bezárása 
is hihetetlennek tűnt fél évvel ezelőtt.

Az pedig különösen visszataszító, 
amikor ebben a mocskos játékban olya-
nok is részt vesznek, akiknek egyébként 
az lenne a feladata, hogy Szegedért dol-
gozzanak. Alig több mint fél év telt el az-
óta, hogy Mihálffy Béla, Szeged fideszes 
képviselője bekerült a nagypolitikába, 
de láthatóan máris elfelejtette, honnan 
indult. Szemrebbenés nélkül vesz részt 
abban, hogy a kormány megzsarolja a 
városát. Emlékeztetni kellene rá, hogy a 
választókerületének kétharmadát adja 
Szeged városa. Ha úgy döntött, végleg 
hátat fordít nekünk, akkor mondjon le a 
2,2 millió forintos fizetésének a kéthar-
madáról is, hiszen a képviselői munká-
nak is nagyjából ekkora részét nem végzi 
el. Abból a másfél millió forintból, amit így 
megspórolnánk, talán még ki is tudnánk 
nyitni valamelyik bezárt postát heti egy-
szer. Máris többet tett volna a városért, 
mint eddigi pályafutása alatt összesen.

Nemes István

Reggel nincs,
délre már elfogy

A
z 1950-es években édesanyám a palacsintatésztá-
hoz az egyharmad résznyi tejet szódavízzel egészítet-
te ki, spórolás céljából. Most, amikor az árstopos te-
jet alig látni az üzletek polcain, megint csökkenteni 

kell a családokban a tejfogyasztást. Az olcsóbb tej reggel még 
nincs, délre már elfogy. Ha véletlenül rátalálunk egy-két doboz 
árstopos tejre, akkor meg korlátozva van a vásárolható mennyi-
ség. Azt sehol sem veszik figyelembe, hogy hány gyermek ellá-
tásához vásárol be az édesanya. Abban a családban, ahol több 
gyermeket nevelnek, és naponta 2-3 liter tej fogyott eddig, most 
csökkenteni kell a tejivást. Pedig a gyermekek számára ez len-
ne a legfontosabb folyadék.

Egyik gyermekem nagy családjában a Budapesten tanuló 
fiúk haza szoktak jönni a hétvégén, és 10 liter tejet szoktak 
hozni a vonaton a fővárosból Szegedre. Ez négynapi mennyi-
ség az öt gyermek számára, mert apa és anya teát iszik.

A palacsintasütés, a tejberizs- vagy pudingfőzés már ritka-
ságszámba megy. Mit ér az árkorlátozás, ha nem kaphatóak 
az olcsóbb termékek? Az árstopos cukrot, tejet és étolajat min-
dig keresgélni kell a boltban, mert sokszor teszik más és más 
helyre az üzletben. Bezzeg ezen termékek drágább változatait 
a főhelyeken kínálják, de jóval magasabb árakon.

Valamikor az 1980-as években Nottinghamben voltam az 
édesanyámmal egy rokoni családnál. A reggelihez a kis kancsó 
tej mellé egy nagy kancsó illatos teát tettek az asztalra. Édes-
anyámmal igazságosan elosztottuk a tejet, a teát hagytuk az 
angoloknak. Most, amikor be kell osztani a tejet, én is ango-
losan iszom a teát. Egyharmad csésze tejhez kétharmad teát 
öntök. És most jöttem rá, hogy mennyire finom!

A szükség hozhat kellemes meglepetéseket is!
Dr. Berecz Árpádné

Egy kép,  
két mondat

Trolibuli-megálló. Búcsú az óévtől. Fotó: Méhes János 
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Sportmix

BRONZÉRMEK A VILÁG-
KUPÁN. A magyar csapat 
megszerezte első érmeit a je-
lenlegi idényben a rövidpályás 
gyorskorcsolyázók világku-
pa-sorozatában: a december 
végén Almatiban rendezett 
negyedik állomáson a 3000 
méteres női váltó és a szege-
di Jászapáti Petra 500 méte-
ren egyformán harmadik lett. 
Az olimpiai bajnok Liu Sha-
olin Sándor és Liu Shaoang 
országváltása nyomán nem 
lehettek olyan vérmes remé-
nyei a magyar csapat tagjai-
nak, mint az elmúlt években, 
de a szegedi versenyző en-
nek ellenére a selejtező után 
a negyeddöntőt is futamgyőz-
tesként vette sikerrel, majd az 
elődöntőből a szám világbaj-
noki bronzérmese, a holland 
Yara van Kerkhof mögött má-
sodikként jutott a fináléba. A 
továbbjuttatások miatt hatfős 
döntő mezőnyét esések után 
csak harmadjára engedték 
el a bírók, a 23 éves magyar 
klasszis idejének köszönhe-
tően a második rajthelyről in-
dulhatott. A legjobb pozícióból 
startoló Van Kerkhof klasszi-
kus rajt-cél győzelmet aratott, 
Jászapátit viszont megelőzte 
a másik holland, Michelle Vel-
zeboer. A Bácskai Sára Luca, 
Somodi Maja, Jászapáti, Kó-
nya Zsófia összeállítású női 
váltó – akik között Somodi és 
Kónya szintén a Szegedi Kor-
csolyázó Egyesület sportoló-
ja – az ötcsapatos döntőben 
ugyan lemaradt az esélyesebb 
dél-koreai és kanadai négyes-
től, azonban könnyedén utasí-
totta maga mögé a kazah és 
a lengyel kvartettet, így szin-
tén bronzérmes lett. A sportág 
vk-sorozata februárban, Drez-
dában folytatódik, majd Dord-
rechtben zárul. Előtte január-
ban, Gdanskban rendezik az 
Európa-bajnokságot.
MEGHÍVÓKAT KAPTAK. Ja-
nuár elejétől keményen készül 
a Szegedi Vízilabda Egylet első 
osztályú férfi vízilabdacsapata 
az idény folytatására, ám öt 
játékosuk válogatottbeli kö-
telezettségei miatt hiányzott 
2023 első tréningjéről. Bóbis 
Botond az Universiade-válo-
gatottal készült, míg Lakatos 
Soma, Leinweber Olivér, Ko-
vács Kristóf és Pörge Zsombor 
az U20-as magyar együttessel 
edzőtáborozott. A Kiss Csaba 
vezetőedző által felkészített 
szegedi gárda január 21-én, 
a Szolnoki Dózsa ellen játsz-
sza első hazai összecsapását 
2023-ban.
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A legjobb hét közé kerülés a cél
Öt szegedi szerepel a magyar kézilabda-válogatott vb-keretében

A legjobb hét közé kerülést 
tűzte ki célként a magyar 
férfi kézilabda-válogatott 
számára a január 11. és 29. 
között zajló olimpiai kvalifi-
kációs világbajnokságra a 
magyar szövetség (MKSZ).

– A vb-nek különös jelentő-
sége van, mivel olimpiai se-
lejtezőtornára kvalifikál. Sze-
retnénk a szövetség és a ma-
gunk által is kitűzött elvárást 
teljesíteni, hogy olimpiai se-
lejtezős helyezést érjünk el 
– mondta a rajt előtt az MTI-
nek Nagy László, az MKSZ al-
elnöke. Hozzátette, a nyolca-
dik helyezés, sőt a 2024-es, 
párizsi ötkarikás játékokra 
házigazdaként készülő fran-
cia válogatott jó szereplése 
esetén talán még a kilence-
dik is elegendő lehet, ennek 
ellenére a magyarok az első 
hétbe szeretnének kerülni.

A magyar együttes, 
amelynek keretében az OTP 
Bank-Pick Szegedből öt já-

tékos, Bánhidi Bence, Bodó 
Richárd, Mikler Roland, Ros-
ta Miklós és Szita Zoltán 
szerepel, csütörtökön – lap-
zártánk után – csapott össze 
a Koreai Köztársasággal, 
szombaton 20.30-tól Izland-
dal, január 16-án 20.30-tól 
pedig Portugáliával játszik a 
csoportkörben, amelynek a 

svédországi Kristianstad ad 
otthont. A középdöntőbe az 
első három helyezett kerül. 
A csapat a 2020-as Euró-
pa-bajnokságon kilencedik, 
a legutóbbi világbajnoksá-
gon ötödik lett, a tavalyi, ha-
zai rendezésű kontinenstor-
nán viszont csupán a 15. 
helyen végzett.

– Valóban nem úgy telje-
sítettünk, ahogy szerettünk 
volna, és ahogy terveztük, de 
itt a lehetőség előttünk, hogy 
javítsunk, és megmutassuk, 
mire vagyunk hivatottak – 
vélekedett Nagy László.

A kapus Mikler Roland 
október közepétől térdfáj-
dalmak miatt hat héten át 

nem állhatott a bajnoki cím-
védő Szeged rendelkezé-
sére, de elmondása szerint 
napról napra jobban van, hi-
szen folytatta azt a munkát, 
amit elkezdett a sérülése 
miatt. Hozzáfűzte, már nem 
kell annyira odafigyelnie a 
térdére, ki tudja zárni, hogy 
sérült volt. A torna kapcsán 
leszögezte, reméli, hogy má-
sik arcát mutatja a csapat, 
mint tavaly januárban, bár 
akkor is csak kis dolgokon 
múlt, hogy nem lettek sike-
resebbek.

– Nem sokan vannak itt, 
akik megjárták az olimpiát 
2012-ben, de ha bárki meg-
kérdezi, milyen érzés volt, 
akkor boldogan tudunk róla 
mesélni. Ennek komoly moti-
vációnak kell lennie minden-
ki számára, azoknak is, akik 
még nem jártak olimpián. 
Ahhoz, hogy a legjobb hét 
között legyünk, rettentően jó 
teljesítményt kell nyújtanunk 
– mondta a kapus.

Új légióst igazolt a Szedeák
Kassim Nicholson egy hónapos szerződést írt alá

A 
Naturtex-SZTE-Sze-
deák első osztályú 
férfi kosárlabda-
csapatának Milic 

Starovlah bokasérülése mi-
att új játékosra volt szüksé-
ge, így január elején egy hó-
napos megállapodást kötöt-
tek a 23 éves, 3-as és 4-es 
poszton bevethető Kassim 
Nicholsonnal. A 200 centi-

méter magas amerikai játé-
kos az idényt a szerb élvonal-
ban, a szabadkai Szpartak 
csapatában, a korábbi sze-
gedi edző, Szrecsko Szekulo-
vics irányításával kezdte, ám 
a szabadkaiak edzőváltását 
követően kevesebb játékper-
cet kapott, majd fel is bontot-
ták a szerződését. A szegedi 
kontraktus aláírása előtt a ve-

zetőedző, Simándi Árpád ter-
mészetesen kikérte Szekulo-
vics véleményét is, aki min-
den szempontból pozitívan 
nyilatkozott Nicholsonról.

– Tudjuk, hogy a szurko-
lóink aggódnak értünk, de 
mindenkinek tisztában kell 
lennie azzal, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan ezúttal 
is csak olyan döntéseket ho-
zunk, amelyeket az anyagi 
helyzetünk lehetővé tesz. Je-
len esetben annyit tudtunk 
vállalni, hogy Milic felépülé-
séig hozunk egy játékost, aki 
a következő egy hónapban 
segíteni tud nekünk. Bízom 
abban, hogy Kassim gyor-
san beilleszkedik és valóban 
értékes eleme lesz a csapa-
tunknak – mondta a klub 
honlapján Kardos Péter, a 
bajnokságban mindössze ti-
zenkettedik helyen álló Sze-
deák elnöke.

Nicholson az első idényét 
tölti Európában. Tavaly a 
Tennessee State University 
színeiben 11,1 pontot és 
8,3 lepattanót átlagolt, míg 
a Szpartakban 14 meccsen 
átlagban 12 pontot és 6,2 
lepattanót jegyzett.

B
ejelentette a norvég 
kapus, Emil Kheri  
Imsgard leigazolá-
sát az OTP Bank-

Pick Szeged férfi kézilabda- 
klub. A 24 éves játékos októ-
ber elején a Hamar Arbeider- 
blad című napilapnak adott 
interjúban közölte, hogy jövő 
nyáron távozik a norvég Elve-
rumtól és Szegedre szerződik. 
Átigazolásának hírét akkor Nils  
Kristian Myhre, az Elverum HB 
sportigazgatója is megerősí-
tette. A szegedi klub híradása 
szerint Imsgard megállapodá-
sa 2026 nyaráig szól.

– Egy tehetséges, sokra hi-
vatott hálóőr érkezik hozzánk, 
aki remek párost alkothat 
majd Mikler Rolanddal. Roli 
egy tapasztalt sportoló, biztos 
vagyok benne, hogy rengete-
get segít majd új társának, aki 
sokat tanulhat tőle – nyilatkoz-
ta Szűcs Ernő Péter klubelnök. 
Mindez azt jelenti, hogy a je-
lenlegi két kapus közül a hor-
vát Mirko Alilovic nyáron távo-
zik a bajnoki címvédőtől. 

– Megtisztelő érzés, hogy 
egy ilyen fantasztikus klubban 
folytathatom a pályafutáso-
mat. Tudom, hogy mindent be-

leadok majd a pályán, és min-
dent megteszek azért, hogy 
sikereket érjünk el – nyilatkoz-
ta Imsgard. A 197 centiméter 
magas játékos négyszeres 
norvég bajnok és kupagyőz-
tes, míg a szezon eddigi tíz 
BL-mérkőzésén 24 százalékos 
hatékonysággal védett.

Bejelentették Emil Kheri
Imsgard leigazolását

Kassim Nicholson segíthet enyhíteni Simándi Árpád 
gondjait. Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák

Munkában
A kézilabda-vb árnyé-
kában továbbra is 
edz az OTP Bank-Pick 
Szeged, hiszen febru-
árban erőltetett menet 
vár a keretre.

A program, febru-
ár 3., péntek, 18.00: 
Cegléd–Szeged, feb-
ruár 9., csütörtök, 
18.45: Aalborg–Sze-
ged, február 11., 
szombat, 17.00: Bu-
dakalász–Szeged, feb-
ruár 16., csütörtök, 
18.45: Szeged–THW 
Kiel, február 22., szer-
da, 20.45: Barca–
Szeged, február 25., 
szombat, 18.00: Bala-
tonfüred–Szeged.

Szegediek a magyar válogatottban: Bodó, Rosta, Mikler, Szita és Bánhidi. Fotó: pickhandball.hu
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 18. 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: A petőfi-
telepi iskolának Kossuth-díjas igazgatója is volt. A nyertes: Fehér Lászlóné. Gratulálunk!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
kora tavaszias idő záporral

Január
14.

szombat

Január
15.

 vasárnap

Január 
16.

hétfő

Január
17.

kedd

Január 
18.

szerda

Január
19. 

csütörtök

Január
20. 

péntek

Gyengén 
felhős

10/2
Bódog

Gyenge 
eső, szél

8/1
Lóránt,
Loránd

Mediterrán 
ciklon, eső

7/3
Gusztáv

Zápor, 
napsütés

és szél
10/2
Antal,

Antónia

Zápor és 
napsütés

 
9/4

Piroska

Zápor és 
napsütés

7/0
Sára,
Márió

Erősen 
felhős

6/–1
Fábián,

Sebestyén

JANUÁR 18., SZERDA 
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Nagy Sándor: 16.00 – 17.00 (Kemes Utcai Óvoda, Kemes u. 6.)
JANUÁR 21., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői fogadóóra

TARKABARKA 15

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁ-
GOT december 2-án: Csikós Nán-
dor és Mohai Aletta; december 3-án: 
Szőke Béla Krisztián és Gáti Patrí-
cia, Ungi Zsolt és Bakondi Helga, Szil-
ágyi Árpád és Demeter Hajnalka, Ju-
hász László és Habenyák Krisztina, 
Lisznyai Imre és Tóth Rita, Pap Atti-
la és Kneip Anna Fruzsina, Ordas Jó-
zsef István és Molnár Dóra Katalin; 
december 10-én: Horváth Lóránt és 
Medvecz Anna, Farkas János és Szo-
molányi Henriett; december 17-én: 
Gulyás-Szabó Gergely és Bozó Edit, 
Gera János Mihály és Tóth Anikó.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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A programokról minden 
egy helyen a szeged.hu-n a 
Programok pont alatt meg-
található.

MARADJUNK EGYÜTT!
Főszervező: Senior Center
Időpont: a zárva tartás idején
• Vadaspark-látogatás
• Városi séták Mihály Illés 
idegenvezetésével: a „100 
éves kislány” című darab-
ban megjelölt városi ne-
vezetességek felkeresése 

és a Tájak-Korok-Múzeu-
mok Egyesület szervezésé- 
ben
• Nordic walking Ádándi 
Kis Gyula és Kocsis István 
vezetésével, több helyszí- 
nen

• Maros-parti séta, fotózás a 
Nap-Fény Nyugdíjas Fotókör 
szervezésében
• Tégy 10.000 lépést az 
egészségedért! dr. Marosvá-
ry Mária vezetésével

SOMOGYI ÉS FIÓKKÖNYV-
TÁRAI
Három fiókkönyvtár, az 
Északvárosi Fiókkönyvtár 
(Gáspár Zoltán utca 6.) az 
Odesszai Fiókkönyvtár (Szé-
kely sor 11.) és a Rókusi 
Fiókkönyvtár (Vértói út 5.) 
újranyitott és március 5-ig 
megváltozott nyitvatartás-
sal fogadja a látogatókat. 

A többi intézmény március 
5-ig zárva tart és késedel-
mi díjat nem számol fel. Az 
olvasók a három nyitva tar-
tó fiókkönyvtárból a háló-
zat  bármelyik könyvtárába 
szóló érvényes olvasójegy-
gyel kölcsönözhetnek. A 
bezáró könyvtárak helyett 
ideiglenes könyvtárpontok 
nyílnak az adott könyvtár-
ba érvényes olvasójeggyel 
rendelkezőknek. A köz-
ponti könyvtár olvasóinak 
a Nemzetiségek Házában 
(Osztrovszky u. 6.) és a 
nagyállomás épületében. 
Dorozsmán az Orczy István 

Általános Iskolában (Szé-
chenyi utca 2.) és a Szél-
malom Kábeltévé Zrt.-nél 
(Széksósi út 12.). Klebels-
berg-telepen az Összefogás 
Házában (Zentai utca 31.), 
a Móra Utcai Fiókkönyv-
tár olvasóinak az Irodában 
(Mátyás király tér 16.). 
Szőregen a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában (Szerb 
utca 15.), Tápén pedig a He-
lyi Portékánál (Budai Nagy 
Antal utca 27/B Piac). A 
Dóm téri könyvautomatát a 
központi könyvtárba szóló 
olvasójeggyel rendelkezők 
használhatják.

KÖSZÖNTSÜK EGY 1910-BŐL SZÁRMAZÓ LEVELEZŐLAPPAL AZ ÚJ ÉVET. Ezen az Otthon kávéház épülete látható, amely nem más, mint az egy-
kori Kass szálloda vagy, ahogy a homlokzaton is olvasható, a Kass Vigadó. A kávéház az épület földszintjén működött. Kass János vendéglős 1898-ban 
nyitotta meg a kávéházát Szegeden. Az akkor még földszintes házban többek között kávéház, büfé, étterem, játéktermek, valamint két hangversenyterem 
is működött. Az Otthon kávéházat 1914-ben Grünbaum Izidor bérelte. A hamar népszerűvé váló vendéglátóhelyet végül 1916-ban bővítették szállodává. 
A kávéház – amely a továbbiakban Kis Kass néven üzemelt – Szeged kulturális életének központja volt. Olyanok voltak a törzsvendégek között, mint Ady 
Endre, Bartók Béla, Bródy Sándor vagy Juhász Gyula. Alapítója 1928-as halála után fia vette át a szállót, amelyet egy későbbi tulajdonosváltás után, 1934-
ben – kisebb felújítást követően – Hungária néven nyitott újra. Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum/MKVM

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Igazi nagy tervei vannak, 
amelyeket meg szeretne 

valósítani. Persze azért 
járjon utána, hogy családja mit 
szólna hozzá! Mindenképpen 
jól fontolja meg a dolgot! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Szabadidejét végre próbálja 
meg családja társaságában 

tölteni, hiszen az utóbbi 
időben kevesebb energiája 
jutott rájuk, mint azt szerette 
volna! Bár talán úgy gondolja, 
hogy nincs így.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Érdemes hallgatnia az 
önt ért kritikákra: ha ezek 
alapján változtatna a 

dolgokhoz való hozzáállásán, 
az később nagy előnyére válhat. 
Párjával  mindig legyen őszinte,  
mert az kifizetődik.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Miközben jó hangulatú 
és sikeres időszak áll 
ön mögött, a folytatás is 

jónak ígérkezik. A munkájában 
örömét leli, és az egészsége is 
rendben van. 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Szinte napról 
napra egyre jobban 
érzi magát, és ez mind 

magánéletében, mind 
munkája terén tetten érhető. 
Igyekezzen megtartani a 
dolgokhoz való pozitív hoz- 
záállását, úgy tartóssá is 
válhat ez az állapot!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Néhány napos 
kikapcsolódással meg- 
erősítheti kapcsolatát pár- 

jával: rájöhet, hogy annak 
ellenére, hogy a hétköznapok 
során kevés idő jut egymásra, 
ugyanolyan fontosak egymás 
számára, mint korábban. 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Szeretne egyre 
több időt tölteni a 
természetben. Ennek 

ne legyen akadálya a téli 
időjárás, főleg, hogy ezzel jót 
tehetne a kedélyállapotának is. 
Csak akaraterő kérdése, hogy 
rászánja magát a kimozdulásra!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Új lehetőségek 
nyílhatnak meg az 
életében, ezért érdemes 

mindig nyitott szemmel 
járnia. Szánjon több energiát 
családi és baráti kapcsolatainak 
ápolására, gyorsan érezni fogja, 
hogy megéri ez a befektetés! 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Találkozhat egy 
régi ismerősével, azon- 

ban nem tudja, hogyan 
viszonyuljon hozzá. Lehet- 

séges, hogy érdemes róla 
családját is megkérdeznie, 
hátha ők hasznos tanácsot 
adhatnak, mert kívülállóként 
jobban láthatják a dolgokat.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
A mindennapok mókuske- 
reke igencsak megviselte 
kapcsolatukat, ezért vég- 

re fordítson több energiát 
párjára! Ha a munkában a 
hozzáállásán változtat, minden- 
re juthat megfelelő idő. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Bizakodva tekint előre, 
úgy érzi, jó dolgok várják. 
Pozitív hozzáállása sokat 

segíthet a mindennapi prob- 
lémák megoldásában és le- 
küzdésében. Családi életében 
is harmonikus időszak kö- 
szönthet be.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ismét nagy tervekkel vá- 
gott bele az új évbe, 
amelyeket véghez szeret- 

ne vinni. Célravezetőbb 
lehet kis lépésekben haladni 
velük, ezzel jobban segítheti a 
megvalósításukat.

Horoszkóp Szeged régen

Könyvtárpontok, séták
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