
2. 5. 8. 10.

2018. MÁRCIUS 24., SZOMBAT

1300 milliárd forint 
Kósának súlyos dolgokkal kell elszámolnia.

Fekete könyv a korrupcióról 
A vadasparki játszótér 185 milliójának története.

Szegedi kórus Cambridge-ben
Az angolok dicsérték az Argenteus energiáját.

Vétkesek közt cinkos, aki néma! 
Dr. Zsadányi Nagy Csaba kemény levelet írt.

Egy biztonsági őr és egy volt
pedagógus: László Orsolya
és Enyedi Ibolya, akik Márki-
Zay Péter kampányában dol-
goztak lelkes amatőrként, de
politikusokat megszégyenítő
bátorsággal álltak ki az ellen-
zéki jelölt mellett. Ibolya arról
mesélt lapunknak, hogy ko-
rábban erőteljesen szimpati-
zált a Fidesszel, de az
országos és helyi botrányok
felnyitották a szemét. Végig
bízott Márki-Zay Péterben,
mert a belőle áradó hit őt is
megerősítette.
Részletek a 7. oldalon László Orsolya és Enyedi Ibolya lelkes amatőrként dolgoztak Márki-Zay Péter kampányában.

A nemzet asszonyainak hívják őket

József Attila középen kukucskál ki a tömegből. 93 éve
jelent meg a Tiszta szívvel című verse, amely hatalmas
botrányt robbantott ki jobboldali körökben. A képen Ju-
hász Gyula, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály és Móra
Ferenc társaságában. Cikkünk a 6. oldalon

Hazudnak az időjárásról is

Sántít a 12 ezer forintos
távhőtámogatás

Az áprilisi választás után kapják meg a fogyasztók a kormány
által beígért 12 ezer forintos távhőtámogatást. Sok a bizonyta-
lanság a kifizetésével. A kemény tél, amire hivatkoznak, például
nem igaz.

Sok a bizonytalanság a kormány által beígért 12 ezer forintos la-
kossági távhőtámogatás kifizetése kapcsán. Megjelent ugyan a
kormányrendelet, de mint ahogy az lenni szokott, hiányos. A Ma-
gyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal is küldött ugyan
tájékoztatót a hőszolgáltatóknak, de attól sem lettek okosabbak. 

Amit biztosan lehet tudni: Szegeden március 28-áig a 28
ezer 300 szegedi lakossági fogyasztónak jóvá kell írni az áprilisi
számlákban a 12 ezer forint támogatást. Ha ennél kisebbek a
számlák, akkor a következő három számlából kell levonni, amíg
az összege el nem éri a 12 ezret. Az önkormányzati közszolgál-
tatónál kieső nagyjából 330 millió forint bevételt az állam köz-
pénzből kompenzálja. Ezenfelül a SZETÁV megnövekedett
költségeit szintén megtérítik. Azt a
körülbelül 3 millió forintot is,
ugyancsak közpénzből, amit a
plusznyomtatásra és kézbesí-
tésre kell költeni.

Az viszont továbbra sem
tiszta: a használati meleg vízre is
vonatkozik-e a rendelkezés, vagy
csak a távfűtésre? Mi van azok-
kal, akik időközben eladták a la-
kásukat? És mi lesz azokkal,
akiknek júniusig sem éri el a
számlája a 12 ezer forintot? 
Folytatás a 4. oldalon

A 2018-as fűtési idény
várhatóan 0,7 fokkal me-
legebb lesz a 2017-esnél. 

Varga József szerint Felsőváros megszépült a panelprogramban. A nyugdíjas férfi szívesen kertészkedik a házuk előtt.

Tarjánban és Felsővároson jár-
tunk a Mérlegen a képviselő
sorozatunk befejező részében,
ahol megkérdeztük az ott élő-
ket, mennyire elégedettek a
képviselőjükkel, Nagy Sándor-
ral és Szentgyörgyi Pállal.

Varga József nyugdíjas
kábelgyári munkás el-

mondta, szereti Felsővárost,
ugyanakkor hozzátette, sze-
rinte lenne még mit javítani 
a tömegközlekedésen. El-
mondta még, megszépült a
környék a sok panelfelújítás-
tól, és bevallotta, szívesen
kertészkedik a házuk előtt.
Kákonyi Andrásné a Kemes

utcában lakik, és szívesen
hallgatja a közeli óvodából
átszűrődő gyerekzsivajt.

A Kereszttöltés utcában élő
Szilágyiné Kovács Ágota sze-
rint remek a tömegközlekedés,
és már nagyon várja, hogy fel-
épüljön az új fedett uszoda az
Etelka soron. A nyugdíjas tech-

nológus szerint más városré-
szekhez képest sok a zöldterü-
let Felsővároson. Markó
Gyuláné szerint a Fecske utcai
totózó melletti járdát kellene
rendbe tenni, ugyanakkor örül,
hogy körforgalom épül a Szil-
léri sugárúton.
Bővebben a 3. oldalon

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?
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Vekerdy Tamás szerint
nemzetpusztító a magyar oktatás

A következő 60 évben kriti-
kus gondolkodásra és kre-
ativitásra van szükségük a
munkavállalóknak. A ma-
gyar iskola ezeket gyűlöli
és irtja. A zsúfolt tananyag
értelmetlen, ha le is nyom-
ják a gyerekek torkán, azt
gyorsan elfelejtik.

„Ennyi tananyagot a gyere-
kekbe nyomni dilettantizmus
és embertelenség – ez a jó-
akaratú megközelítés. Rossz-
akaratú megközelítés szerint
ugyanennek a célja: ne érj rá
semmire, ne tudj gondolkozni,
légy rabszolga” – mondta Ve-
kerdy Tamás az ATV Egyenes
Beszéd című műsorában a
múlt heti diáktüntetésre rea-
gálva. A pszichológus leszö-
gezte, pontosan tudjuk, hogy a
sok információt a gyerekek ga-
rantáltan elfelejtik. A keve-
sebb, de orientált tudás
megmarad, a nagy tömegű,
rendezetlen tananyag viszont
felejtésre ítélt.

„Nem nemzeti, hanem
nemzetpusztító politika” – jel-
lemezte Vekerdy a mai magyar
oktatási rendszer kialakítását,
amelyből a szülők, ahogy tud-

A fiatalok majdnem fele
el akarja hagyni az országot
A Republikon Intézet reprezentatív, 1000 fő
megkérdezésével készült közvélemény-kuta-
tásában arra kereste a választ, hogy a magyar
népesség hány százaléka tervezi a külföldre
költözést, illetve hányan tudnak olyan család-
tagról, aki azt fontolgatja, hogy elhagyja az or-
szágot. Összességében a megkérdezettek
csaknem ötöde úgy válaszolt: vagy ő, vagy va-
lamelyik családtagja tervezi, hogy a közeljövő-
ben külföldön vállal munkát.

Önmagában ez talán nem tűnik nagy
számnak, de a 18 százalék azt is jelenti, hogy
minden ötödik választópolgár nem itthon ter-

vezi a jövőjét. Az okok egyértelműek: 14 szá-
zalék a jobb megélhetés reményében gondol-
kodik a külföldi munkavállaláson, és csak 3
százalék választaná ezt a közélet állapota
miatt, míg 1 százalék egyéb okot említett. A
korcsoportonkénti bontásban még súlyosabb
adatokat látni. A 18–24 éves korosztály 40
százaléka mondta azt, hogy ő vagy valamely
családtagja külföldre akar költözni, 34 száza-
lék a jobb megélhetésért, 5 százalékuk pedig
a közélet állapota miatt. 44 százalék nem ter-
vez emigrálni, 16 százalék pedig nem akart
vagy nem tudott válaszolni a kérdésre. (24.hu)

Németh Szilárd: Te, komám!

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke egy lakossági fórumon
arról is beszélt, hogy szerinte túl sokan járnak egyetemre,
és jobb lenne, ha többen térnének vissza a gyárakba, „de
olyan egyetemek meg főiskolák vannak, hogy annyit
érnek, mint vászontarisznyán a lakat, némelyik. Avval
nem lehet elhelyezkedni, a magasba néző diplomával
nem lehet elhelyezkedni. Egyáltalán, semmi ilyen nincs.
Hát ne vicceljünk. Ehelyett mondjuk egy tetőfedő mennyi-
vel jobban jön. És attól, mer valaki tetőfedő, még nem
hülye. És nem kulturálatlan ember, és így tovább. Hanem
végzi a munkáját, méghozzá olyan munkát, amit te,
komám, nem tudsz elvégezni a professzori székből”.

ják, menekítik a gyerekeket,
amelyben a gimnazisták jó
része külföldön képzeli el a to-
vábbtanulását és az életét.

„Egy nemzet akkor tud fel-
emelkedni, ha egyformán eme-
lik fel az egészet” – tette hozzá,
utalva arra, hogy nálunk na-
gyon gyorsan leválogatják a
„jó” tanulókat, akik minőségibb
oktatáshoz jutnak, míg a több-
ségnek maradnak a lepusztult
iskolák, a motiválatlan tanárok.
Emlékeztetett Vekerdy, hogy a
finnek úgy tudtak annak idején
felemelkedni, hogy Helsinkitől
Lappföldig egyformán jó iskolá-
kat hoztak létre.

A Szilícium-völgytől Szinga-

púrig tudják, hogy a következő
60 évben a két legfontosabb
munkavállalói készség a kriti-
kus gondolkodás és a kreativi-
tás – folytatta a pszichológus,
nálunk ezt utálják, irtják, mert
ezek deviánsak.

Tévedés – véli Vekerdy –,
hogy csak a ma jó tanulói viszik
majd előre a világot. Itt utalt a
hvg.hu-n is korábban bemuta-
tott Magyarázom a bizonyítvá-
nyom – Ismert emberek az
iskolában című kötetre, amiből
kiderül, hogy nagyon sok író,
költő, tudós kifejezetten rossz
tanuló volt, sokan a középisko-
lát sem végezték el.

Mit tehet a szülő? – kér-

dezte a riporter. Keresse meg
a jó tanító nénit, a jó alternatív
iskolát, leleményesen (össze-
állva több családdal, és közö-
sen tanítót fogadva 10-12
gyereknek) magántanulóként
taníttassa a gyereket – taná-
csolja Vekerdy. Illetve kínálkoz-
zon cinkosául a gyereknek:
segítsen neki (akár diktálja le)
az értelmetlenül feladott sok
házi feladatban, vagy igazolja,
hogy családi okok miatt nem
tudta a diák azt megcsinálni.
(hvg.hu)

Vekerdy Tamás: Egy nemzet akkor tud felemelkedni, ha
egyformán emelik fel az egészet. 

Kósa Lajos 1300 milliárdos ügye:
előbb letagadta, majd elismerte

Fideszes agytröszt. Kósa Lajos Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszter
és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Előbb letagadta, majd elismerte, de megpróbálta megma-
gyarázni Kósa Lajos, hogy miképpen vált 1300 milliárd fo-
rintnyi vagyon kezelőjévé. Az is kiderült, mintegy 800 millió
forintot az anyjának akart átutalni a pénzből.

mért felelős tárca nélküli mi-
niszterként 3388 milliárd forint
fölött diszponál, a mohósága
és/vagy az ostobasága miatt
simán be lehetett hülyíteni egy
ilyen átlátszó humbuggal. Nem
világos, hogy a Fidesz egyik
legismertebb és legtekintélye-
sebb politikusa miért volt haj-
landó ráírni a saját nevét
ezekre a papírokra, összefüg-
gésbe hozva magát és pártját
egy ennyire sötét üggyel. 

Ettől függetlenül persze az,
hogy közjegyzői okirat készült
arról, hogy Sz.-né megajándé-
kozza Kósa anyját 800 millió
forinttal, már megmutatja,
hogy Kósa olyan ellentétele-
zést remélhetett Sz.-nétől,
amit nem akart szerepeltetni a
saját vagyonnyilatkozatában.
Ráadásul Sz.-né rokona a
444.hu-nak azt mondta, Kósát
azért keresték meg, hogy
vesse latba politikai befolyását
az örökség megszerzése érde-
kében, azaz mégiscsak arról
volt szó, hogy egy politikus
anyagi ellentételezést készült
elfogadni azért cserébe, hogy
a befolyását Sz.-né mögé ál-
lítja.

Arról nem is beszélve, hogy
Kósának erkölcsileg is el kell
számolnia azzal, hogy az alá-
írása és a társasága hozzásegí-
tette Sz.-nét ahhoz, hogy
ártatlan embereket húzzon le
pénzzel. Tovább növeli Kósa fe-
lelősségét, hogy csak a botrány
kipattanása után ígérte meg,
hogy feljelentést tesz Sz.-né
ellen, holott a nyilatkozataiból
meg úgy tűnik, ő már egy ideje
tudja, hogy csalóval akadt
össze. Minden nappal,
amennyivel hamarabb a ha-
tóságokhoz fordul, újabb em-
bereket menthetett volna
meg a lehúzástól. (444.hu)

Attól hangos az ország, hogy
Kósa Lajos közjegyző előtt vál-
lalta el öt éve, hogy állampa-
pírba fekteti egy csengeri
háztartásbeli nő, Sz.-né állítóla-
gos németországi örökségét:
4,3 milliárd eurót, azaz több
mint 1300 milliárd forintot, ami-
ből a dokumentumok szerint
800 millió forint ment volna
Kósa anyjának.

Ez a pénz több, mint
amennyibe a magyar devizahi-
teles-mentőcsomag került a
bankoknak, több, mint bárme-
lyik magyar ember hivatalosan
bevallott vagyona. Még a 8 leg-
gazdagabb magyarnak, Csányi
Sándornak, Demján Sándor-
nak, Gattyán Györgynek, Széles
Gábornak, Veres Tibornak, Bige
Lászlónak, Felcsuti Zsoltnak és
Mészáros Lőrincnek együtt sin-
csen ennyi pénze.

A magyar újságolvasók
pedig arról találgatnak, igaz le-
hetett-e ez a hagyatékról szóló
mese, vagy van pénz, de az
nem örökség, esetleg nem is lé-
tezik a busás vagyon. Abban
szinte mindenki egyetért, ha a
pénz létezik is, az nem örökség.

Ha elvetjük az örökségről
szóló történetet, két forgató-
könyv marad.

Az egyik az, hogy Sz.-né
Kósa Lajost is átverte, sőt hosz-
szú éveken keresztül hülyítette.
A másik pedig az, hogy az 1300
milliárd forint tényleg létezik, és
itt valamilyen hatalmas pénz-
mosási ügy lepleződött le, ami-
ben nyakig sáros nemcsak
Kósa, hanem tágabban értel-
mezett politikai köre is. Sokan
ragaszkodnak ehhez a verzió-

hoz, mondván, Kósa Lajos
azért ennyire biztosan nem
hülye, nem dől be az örökségről
szóló mesének.

A legelterjedtebb összees-
küvés-elmélet az, hogy ez az
1300 milliárd forint maga az el-
lopott nyugdíjvagyon. A másik
támpontja a pénzmosási elmé-
let támogatóinak az, hogy köz-
jegyzői okiratok szólnak arról,
hogy Kósa Sz.-né nevében

svájci pénzintézet és cégek
részvényeivel rendelkezhet.

Az eddig nyilvánosságra
került bizonyítékok és a logika
szabályai azonban inkább az
első forgatókönyvre mutatnak,
azaz arra, hogy Kósa Lajost,
aki a Modern Városok Progra-

Ha elvetjük az örök-
ségről szóló történe-
tet, két forgatókönyv
marad. Az egyik az,
hogy Sz.-né Kósa La-
jost is átverte, sőt
hosszú éveken ke-
resztül hülyítette. A 
legelterjedtebb össze-
esküvés-elmélet az,
hogy ez az 1300 milli-
árd forint maga az el-
lopott nyugdíjvagyon.
A másik támpontja a
pénzmosási elmélet
támogatóinak az,
hogy közjegyzői okira-
tok szólnak arról,
hogy Kósa Sz.-né ne-
vében svájci pénzinté-
zet és cégek részvé-
nyeivel rendelkezhet.
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Nagy Sándor (Együtt)
Körzete: Tarján, Felsőváros
Elvégzett munkák 2017-ben:

aA Római körúti játszótér korlátjának megépítése.
aÚjraaszfaltozták a Felső Tisza-partot.
a Felújították a Debreceni utcát.
a Folytatódott a járdafelújítás.
a A Kemes utcai óvodának bútorvásárlás.
a A Kemes utcai tömbbelső parkolóinak felfestése 

kísérleti jelleggel.
a Szent György tér és József Attila sugárút–Dankó Pista 

utca sarki kerékpártámasz tervezése.

Szentgyörgyi Pál (MSZP)
Körzete: Felsőváros
Elvégzett munkák 2017-ben:

aA Felsővárosi óvoda teljes felújítása.
aA fedett uszoda építésének előkészítése.
aA Csaba utcai kisposta melletti veszélyes fatükör 

megszüntetése.
a Ivókút telepítése a Pille utcai játszótéren.
aEtelka sori trolimegálló aszfaltozása.
aMegegyezés a pizzafutárok közlekedéséről a Pille 

utcában.
aKutyafuttató a Szilléri sugárút 45. mögött.
a Faültetések a Csaba, Erdő, Fecske, Pille és Tápai 

utcában, illetve a Felső Tisza-parton.
a Játszótérfejlesztés a Gyík, Csaba és Liszt utcában.
aA közvilágítás bővítése az Erdő és Pille utcában.
aEgynyári virágok osztása.
aÉtelosztás, családi nap és kiállítások támogatása.

Top 11 fejlesztés 2018-ban
Tarjánban és Felsővároson: 1. Megújulnak Belső-Tarján
zöldterületei. 2. Korszerűsítik és bővítik Belső-Tarján játszó-
tereit. 3. Folytatódik az út- és járdafelújítás. 4. Modernizálják
a Kemes utcai óvodát. 5. Több parkoló létesül. 6. Újjászüle-
tik a Szent György tér. Felsővároson: 7. A Tabán utcai álta-
lános iskola teljes felújítása. 8. A Gyík utcai bölcsőde teljes
felújítása. 9. Elkezdik a fedett uszoda építését az Etelka
soron. 10. Körforgalom létesül a Tápai és Kereszttöltés utca
kereszteződésben. 11. Körforgalom épül a Szilléri sugárút–
Fecske utca–Debreceni utca kereszteződésében.

Írja meg, milyen  a képviselője!
Írja meg Ön is a véleményét a képviselőjéről! Milyen
munkát végez? Mi az, aminek örül, hogy elkészült a la-
kóhelyén? Mit hiányol? Várjuk véleményét a szegeditu-
kor@szegedvaros.hu címre! 

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?
Megkérdeztük a tarjáni és
felsővárosi olvasóinkat Nagy
Sándorról és Szentgyörgyi
Pálról. Hogy látják képviselő-
jüket? Milyen munkát végez-
tek tavaly? Mi az, aminek
örülnek a tarjániak és a felső-
városiak, hogy elkészült? Mit
hiányolnak? Zárul Mérlegen
a képviselők sorozatunk,
amelyben az Ön véleményére
is számítunk! Írjon nekünk!

– A Sándor utcában szület-
tem, 1975 óta a Szamos ut-
cában lakom. Szeretem Felső-
várost, mert élhető, bár igen-
csak kicserélődtek a lakók,
sok az albérlő – mesélte
Varga József. A nyugdíjas ká-
belgyári dolgozó hozzátette,
szerinte lenne mit javítani 
a tömegközlekedésen, bár
újabban beállították a 24-es
buszt. Ahogy idősödnek, egyre
messzebb van minden. Szige-
telték a panelházukat, ezt
érzik a rezsiben, a liftre vi-
szont költeni kellene. Szépült
is a környékük a sok panelfel-
újítástól. Ugyanakkor hiá-

nyolja a parkolókat és a
játszótér-felújítást. A padokat
szintén rendbe hozatná, mert
szívesen kertészkedik a ház
előtt, és onnan gyönyörködne
a munkájában. Megnehezítik
a dolgát a kutyások, akiknek
kialakíttatna egy nagyobb fut-
tatóhelyet, hátha nevelő ha-
tású lenne. 

Szereti 
a gyerekcsivitelést

Kákonyi Andrásné a Kemes
utca egyik őslakója. A nyugdí-
jas bérszámfejtő szereti a kör-
nyéket, mert nagyon csen-
des. Szívesen hallgatja a kö-
zeli óvodából átszűrődő „gye-
rekcsivitelést”. Az asszony
felidézte, milyen jó érzés volt,

amikor a Kemes és a Retek
utca közötti játszóteret
rendbe tették. Képviselőjük,
Nagy Sándor személyesen is
eljött betont felverni. Utána
füvesítették a területet, fákat
telepítettek, padokat helyez-
tek el. Amit kér a politikus fo-
gadóóráján, mindent meg-
kap. Legutóbb azt tette szóvá,

hogy a parkolókra fessék fel a
helyeket, ne álljanak össze-
vissza az autósok. Tavasszal
rendszeres a virágosztás, a
ház előtti részen szokta elül-
tetni a növényeket.

Nevelné a dohányosokat

– Első lakók vagyunk a Ke-
reszttöltés utcai házunkban,
1979-ben költöztünk be. Jó
hely, mert remek a tömegköz-
lekedés, bár eleinte meg kel-

lett szokni a zaját. Sok a zöld-
terület más városrészekhez
képest – mondta Szilágyiné
Kovács Ágota. A nyugdíjas
technológus örül, hogy hama-
rosan épül a fedett uszoda.
Szerencsésnek tartja magát,
hogy a gazdasági alpolgár-
mester, Szentgyörgyi Pál egy-
ben a körzeti képviselőjük,
mert jobban tud lobbizni a cél
érdekében. Meg szokták ke-
resni kisebb kérésekkel, pél-
dául a háznak hozatnak

virágföldet, mert fontos a jó
talaj a virágosztáskor kapott
növényeknek. Az épületük
mögötti parkoló kátyúit nem-
rég betemették, a régi játszó-
tér betonjait elbontották, és új
játszóeszközöket szereltek
fel, sőt parkosítottak is. A do-
hányosokat nevelné az asz-
szony közös erővel, hogy távol
tartsa őket a megállóktól és
játszóterektől.

Parkoló, járda hiányzik

Markó Gyuláné szerint a
Fecske utcai totózó mellett

például rendezni kellene a
járdát, mert rossz a burko-
lata, és a takarítása sem
megoldott. A kazánház
Csaba utcai felén, az üres
területen parkolót alakí-
tana ki. 

A nyugdíjas fizikai dol-
gozó egyébként szereti Fel-
sővárost, a játszótereit, és
hogy közel van minden.
Busszal és trolival gyorsan
bejutnak a belvárosba. Örül
a Szilléri sugárúton épülő
körforgalomnak. Azért hoz-
zátette, lehetne még szépí-
teni a környéket.

Szilágyiné Kovács Ágota örült a parkoló és a játszótér fel-
újításának.

Nagy Sándor (fehér ingben) a „szomszédvárban”. Tavaly elkészült a Tabán utcai óvoda 
teljes felújítása. 

Kákonyi Andrásné a parkolókat festetné fel. 

Varga József 1975 óta lakik a Szamos utcában, és szereti
Felsővárost.

Családi nap Felsővároson. Szentgyörgyi Pál évek óta 
támogatja a rendezvényt, amelyen kisvonatozhatnak is 

az érdeklődők.
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Zöldbusz indul Szegedről
Szófiába és Bécsbe 

Március második felétől köz-
vetlenül is eljuthatunk busz-
szal Szegedről Szófiába: a
naponta induló járatok me-
netideje 8 óra 25 perc lesz.
Bécsbe pedig bő ötórás lesz
az út. A FlixBus 2016 nyarán
vezette be szolgáltatását Ma-
gyarországon, és a vállalat

most tovább bővíti hálózatát.
Szegedről március második
felétől már négy külföldi
város lesz közvetlenül elér-
hető zöld távolsági buszok-
kal: Bécs, Szófia, Arad és
Temesvár. Minden zöldbu-
szon alapfelszereltségnek
számít az ingyenes wifi, a ké-
nyelmes ülések, a nagy láb-
tér, a klíma, a konnektor és a
mosdó.

Városi bérkompenzáció

Emelkedett a minimálbér, va-
lamint a garantált bérmini-
mum összege, az önkor-
mányzati cégek dolgozóinál
jelentős bérfejlesztésre van
szükség.

A fizetésemelésre a költségve-
tés 500 millió forintot különí-
tett el, amelyből igyekeznek
rendezni a béremelést, illetve
enyhíteni az emelés következ-
tében kialakult bérfeszültsé-
get. A városi közgyűlés pénz-
ügyi bizottsága a március 7-i
ülésén tárgyalta a bérkompen-
zációs keret felosztására vo-
natkozó javaslatot. A rendelke-
zésre álló félmilliárd forintból
48 milliót tartalékba helyez-
nek, az összeg nagyobbik ré-
szét pedig hat önkormányzati
cég, illetve a polgármesteri hi-
vatal bérrendezésére fordítják.
Bérfejlesztésre a legtöbb pénzt
a Szegedi Közlekedési Kft.
kapja, valamivel több mint 200
millió forintot, 70 millió jut a
Szegedi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft.-nek, 63 a
Szegedi Fürdők és Sport Kft.-
nek. A polgármesteri hivatal
dolgozóinak béremelésére 75
millió forint szán idén a költ-
ségvetés. A fent említett cégek-
nél, illetve a hivatalnál volt a
legtöbb olyan dolgozó, akiket
érintett a minimálbér 8,2 szá-
zalékos és a bérminimum 12,1
százalékos emelése.

Friss adat
Az Erasmus+ és a Makovecz-programban húsz ország-
ból 183 külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait az év
elején Szegeden. Az SZTEinfo szerint a legtöbb hallgató,
33 fiatal Törökországból érkezett. A top 5 küldő ország
között szerepel még Románia, Olaszország, Spanyolor-
szág és Franciaország.

Vk. Név helyszín időpont időpont
2. vk. Lauer István Huszár utcai parkoló 2018. március 26. (hétfő) 17.00

2. vk. Lauer István Béketelep, Régiposta utcai játszótér 2018. március 26. (hétfő) 18.00

20. vk. Berkesi Ottó Fülemüle–Katalin utca sarka 2018. március 27. (kedd) 16.00

20. vk. Berkesi Ottó Szőreg, Rózsák tere 2018. március 27. (kedd) 17.15

14. vk. Tóth Károly Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium 2018. március 27. (kedd) 15.00

14. vk. Tóth Károly Ág utcai Pajtás Büfé 2018. március 27. (kedd) 16.00

14. vk. Tóth Károly Kecskeméti–Csuka utca sarka, a Krajcár ABC előtt 2018. március 27. (kedd) 17.00

14. vk. Tóth Károly Makkosház, a Gyöngyvirág utcai új kondipark közelében 2018. március 27. (kedd) 18.00

11. vk. Szondi Ildikó Hild kapu 2018. március 28. (szerda) 16.00

11. vk. Szondi Ildikó Bartók Béla tér 2018. március 28. (szerda) 17.00

12. vk. Szénási Róbert Murányi utcai játszótér 2018. március 29. (csütörtök) 16.45

12. vk. Szénási Róbert Tyukász kocsma 2018. március 29. (csütörtök) 17.30

12. vk. Szénási Róbert Petőfitelep, főtér 2018. március 29. (csütörtök) 18.15

5. vk. Kardos Irén Kolozsvári tér 2018. március 29. (csütörtök) 16.00

5. vk. Kardos Irén Vám tér 2018. március 29. (csütörtök) 16.45

5. vk. Kardos Irén Vadaspark lakópark 2018. március 29. (csütörtök) 17.30

6. vk. Sebestyén József Mátyás tér, a cukrászda és a játszótér között 2018. március 31. (szombat) 10.00

Virágosztás – 2018, 1. hét

Több ezer tő egynyári virágot osztanak ki 
Szegeden már évek óta hagyo-
mány, hogy tavasszal több ezer
tő egynyári virágot osztanak ki
a képviselők az érdeklődő sze-
gedieknek. A jövő héten 17
helyszínen osztanak virágot a
képviselők Béketeleptől Mak-
kosházon át Petőfitelepig. A
cél, hogy Szeged városrésze-
iben még szebbé, zöldebbé,
színesebbé és élhetőbbé te-
gyék a lakókörnyezetüket az
emberek. Az önkormányzati
képviselők tapasztalata szerint
a virágosztás egyben fogadó-
óra is, amikor nagyon sokan
keresik meg különféle javasla-
taikkal, véleményükkel és ész-
revételeikkel a képviselőjüket.

Sántít a távhőtámogatás
Folytatás az 1. oldalról
Ők azok, akik szüneteltetik a
fűtésüket, vagy akiket a
SZETÁV hátralék miatt kizárt
a szolgáltatásból.

Ami biztosan történik: 
1. Kap a fogyasztó egy leve-
let Orbán Viktortól, amiben
tájékoztatja a távhőtámoga-
tásról a kemény tél miatt.
Ennek az április 8-i válasz-
tásig meg kell érkeznie a
jogszabály szerint. 2. Meg-
kapja a fogyasztó a csök-

kentett számlát, de már
csak a választás után, mert
ez a SZETÁV számlázási
rendje és az újraszámolás
miatt korábban nem lehet-
séges. 3. Érkezik az évi ren-
des tájékoztató is a
SZETÁV-tól a télről. Ebben
idén közlik, hogy az enyhe
tél miatt az elszámoló
számlában 90 millió forin-
tot térít vissza nyáron. Ez fo-
gyasztónként átlagosan
3200 forintot jelent.

Tények az időjárásról
– A 2017-es fűtési szezon átlaghőmérséklete április 26-áig
5,058 fok volt. A 2018-as tél átlaghőmérséklete február 28-
áig 5,7 fok volt. Tehát a 2018-as fűtési idény várhatóan 0,7
fokkal melegebb lesz a 2017-esnél – idézte a meteorológiai
szolgálat hivatalos adatait a Szegedi Távfűtő Kft. ügyvezető
igazgatója. Kóbor Balázs hozzátette: tavaly télen 27,9 millió
köbmétert fűtött el a SZETÁV, idén várhatóan 24,9 millió köb-
métert használnak el, azaz 3 millió köbméterrel kevesebbet.

Egyre több külföldi diák tanul a szegedi egyetemen 
Évről évre emelkedik azoknak
a külföldi hallgatóknak a
száma, akik az állam által biz-
tosított ösztöndíjpályázat segít-
ségével érkeznek Szegedre.
Míg a 2017/2018-as tanévre
3500, a 2018/2019-es tan-
évre már több mint 5000 je-

lentkezés érkezett a képzé-
sekre. Az állam által biztosított
ösztöndíjrendszer 2013-as in-
dulása óta a Szegedi Tudo-
mányegyetemen tanuló külföl-
di diákok száma a hétszere-
sére nőtt. A legnépszerűbbek
az informatikai, a nemzetközi

kapcsolatok és az orvosi kép-
zések, és sok a jelentkező a bi-
ológiai, gazdaságtudományi és
bölcsészettudományi szakokra
is a következő tanévre.

– A külföldi hallgatók –
akik itt tanulhatnak a szegedi
egyetemen – nagyon magas
színvonalú képzésében vehet-

nek részt. De ez a magyar hall-
gatóknak is nagyon kedvező
dolog, megismerhetik a távoli
országokból érkező diákokat,
azok kultúráját, egy kicsit nyi-
tottabbá válnak a többi ország
felé. Természetesen az az
anyagi plusz, amit ez az ösz-
töndíjprogram jelent az egye-

temnek, nagymértékben meg-
növeli azokat a bevételeket,
amelyekből nemcsak a kül-
földi, de a magyar hallgatók-
nak biztosított oktatási
színvonal is növekszik – nyilat-
kozta a Szeged Televíziónak
Nagy Katalin, a Szegedi Tudo-
mányegyetem nemzetközi
ügyekért felelős rektorhelyet-
tese.

A korábbi időszakban az
orvosi képzésekre érkezett a
legtöbb külföldi hallgató. Mára
ez a helyzet megváltozott,
mert szinte valamennyi karon
tanulnak más országokból ér-
kező diákok. 

A védőnők is visszaköltöztek
a felújított Korondi utcai rendelőbe

Ismét a Korondi utcában fo-
gadják a várandósokat és a
családokat az újszegedi vé-
dőnők.

– Többször keresték a várost
a védőnők, hogy biztosítson
megfelelő helyiséget az új-
szegediek ellátásához. Most
21. századi körülmények kö-
zött tudunk eleget tenni a ké-
résüknek – mondta a Ko-
rondi utcai épületszárny át-
adóünnepségén Joób Már-
ton, a közgyűlés szociális
bizottságának elnöke, a terü-
let egyik önkormányzati kép-
viselője. 

Hozzátette, a korszerűsí-
tett orvosi rendelőt tavaly no-
vemberben vették birtokba a
házi-, gyermek- és fogorvo-
sok. Mostantól az 1600 gyer-
meket gondozó hét területi

Joób Márton: 21. századi körülmények között tudunk 
eleget tenni a védőnők kérésének.

védőnő is ott dolgozik. Az át-
építés uniós támogatással
és önkormányzati önrésszel
együtt 224 millió forintból va-
lósult meg. Az intézményfel-
újítási program következő
átadója az új dorozsmai ren-
delőintézeté lesz.

A védőnői hálózat fenn-
tartója az önkormányzat, a

munkáltatója az egyetem. 
A berendezett és felszerelt
munkaszobákat és a tanács-
adó helyiségeket Baloghné
Fűrész Veronika mutatta be.
A védőnői alapellátás veze-
tője elmondta, teakonyhát,
mosdókat is kialakítottak, és
a teljes épületet akadály-
mentesítették.



Szegedről a vadasparki játszó-
tér története szerepel a Fe-
kete könyvben, amely 106
korrupciós ügy leírását tartal-
mazza. 

A Civitas Intézet megbízásából
a Transparency International
Magyarország elkészítette a
magyarországi korrupció 2010
és 2018 közötti történetét fel-
dolgozó Fekete könyvet, amit
egyszerre szánnak korképnek
és kórképnek. A könyv a korrup-
ció terjedéséről és ennek követ-
keztében a magyar demokrácia
válságáról szól. Mindannyiunk
kudarca, hogy a negyedszázad-
dal ezelőtt még ígéretes, fiatal
demokratikus magyar állam fo-
kozatosan a közéleti visszaélé-
sek ingoványos mocsarába
süllyedt. A Fekete könyv 106
korrupciós ügy leírását tartal-
mazza 149 oldalon. Ez tekinté-
lyes szám a szerzők szerint, de
még mindig csak a jéghegy csú-
csát jelenti.

Szegedről a vadasparki ját-
szótér története szerepel a Fe-
kete könyvben, amelyről több-
ször írtunk lapunkban.

Röviden: 2013 nyarán 185
millió forintos uniós támogatás-
sal, összesen 265 millió forint-
ból épített játszóteret adott át a
szegedi vadasparkban a Titan

Project’s House Kft., amelynek
egy évvel korábban mindössze
1,7 millió forint árbevétele volt.
Az ügyben Ménesi Imre 
MSZP-s képviselő fordult az
OLAF-hoz és az ügyészséghez
2014 nyarán. Kiderült, hogy a
Titan Project’s tulajdonosa és
ügyvezetője, Vahl Rezső, két tra-
fikkoncessziót nyert el az állami
pályázaton, Cseri László fide-
szes önkormányzati képviselő-
jelölt pedig, aki dohánycégének
kültagja volt, hármat. Vahl a
2014-es kampányba is beavat-
kozott a kormánypártok olda-
lán. A Titan Project’set először
fantomizálták, majd 2015-ben
felszámolás alá került. A sze-
gedi Fidesz–KDNP ekkori köz-
leménye szerint a játszótér az
adófizetőknek egy forintjába

sem került, mivel EU-s pénzből
valósult meg, ráadásul a beru-
házás évente csaknem tízmillió
forint bevételt hoz a városnak.
Eleinte a Miniszterelnökség
még arról tájékoztatta a helyi
képviselőt, hogy a közremű-
ködő hatóság az ellenőrzések
során mindent rendben talált.

Az ügyben az OLAF jelzése
után a Csongrád Megyei Fő-
ügyészség 2017 novemberé-
ben emelt csak vádat három
terhelttel szemben nagy értékű
költségvetési csalás és pénz-
mosás miatt, akik a játszótérre
kiírt pályázattal összefüggésben
185 millió forintot csaltak el.

A vádirat szerint a számlák-
kal szemben a projekt tényle-
ges bekerülési értéke az összeg
15 százaléka volt, tehát nem lé-
tező munkára számlázták ki a
fejlesztési pénzeket. A vádlottak
a bűncselekményből származó
pénz eredetének leplezése ér-
dekében valótlan tartalmú szer-
ződéseket kötöttek egy
liechtensteini gazdasági társa-
sággal. Többszörös átutalások-
kal, offshore cég bevonásával
és a cégek közötti pénzmozga-
tásokkal a jogosulatlanul felvett
támogatás összegét eltüntet-
ték, az nem került elő.
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A rászoruló gyerekek üdültetését végző Er-
zsébet-táborok gazdálkodását már 2016-
ban is kritizálta az ellenzék, akkor a 4,4
milliárdos költségvetésű Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány túlárazott, kormánykö-
zeli cégekkel kötött szerződéseit hozva fel.
A táborok szervezését az Erzsébet Táborok
Kft. és a mögötte lévő, a Szeged–Csanádi
Egyházmegye fennhatósága alá tartozó,
kormányközeli alapítvány vette át, amely
ehhez ingyen kapta meg a 17 milliárd fo-
rintra becsült értékű zánkai ingatlankomp-
lexumot az államtól, a fonyódligeti
gyerektáborral együtt. A kft. a gyermek-
üdültetésre szánt pénzt pályázaton nyerte
el saját tulajdonosától, az Erzsébet a Kár-
pát-medencei Gyermekekért Alapítványtól.

Mindkét szervezetnek az a Hornyák Tibor
volt a vezetője, aki napi 110 ezer forintért
bérelt szállást a táboroztatás idején. Az
EMMI vizsgálat nélkül azt közölte: az Erzsé-
bet-táboroknál nem történt szabálytalan-
ság, azonban a sajtó összefonódásokat
tárt fel az EMMI, Hornyák és az Erzsébet-
táborok által megbízott cégek között. Kide-
rült: az EMMI közigazgatási államtitkárá-
nak családja régóta kapcsolatban áll Hor-
nyákkal, Lengyel Gyöngyi fia, Kuczora Ger-
gely ügyvéd két ízben is kapott tőle nagy
EMMI-s szervezetnél bizalmi állást.

A zánkai tábor kapcsán továbbra is él
a gyanú, hogy az értékes ingatlanok a kor-
mányközeli alapítványoktól magánszerep-
lőkhöz kerülhetnek.

A Fekete könyv. Letölthető a Transparency International 
oldaláról. 

Fekete könyv a korrupcióról a vadasparki játszótérrel

Csak a jéghegy csúcsa

Erzsébet-táborok

Ménesi Imre 2014 nyarán a vadasparki játszótér előtt tar-
tott sajtótájékoztatót. A szocialista önkormányzati képvi-

selő négy éve fordult az OLAF-hoz és az ügyészséghez.

Szegeden rászoruló magyar családok kapnak lakást

Kéri a szegedi városvezetés:
fejezze be a Fidesz a hazudozást!

Tovább robog a dilivonat, amit karácsonykor indított el a
szegedi Fidesz a menekültek betelepítésével való riogatás-
sal. Húsvétkor is a félelemkeltésre alapoz a nemzeti ke-
resztény párt. A szegedi városvezetés szerint a hazudozás
helyett inkább arról adjon számot a Fidesz, miért kockáz-
tatja a letelepedési kötvényekkel a magyar emberek biz-
tonságát, és arra válaszoljon, ki fogja megfizetni a
kormányfő vejének csalássorozata miatti büntetést, és
mennyibe került a magyar adófizetőknek a svédországi
rénszarvasreptetés.

ték a „brüsszeli kvótát”.
Szeged városvezetése arra
kéri a Fideszt, hogy a féle-
lemkeltés és a hazudozás
helyett inkább arról adjon
számot, miért kockáztatja a
letelepedési kötvényekkel a
magyar emberek biztonsá-
gát. Miért engedte be el-
lenőrizetlenül tízezrével a
gazdasági migránsokat,
akik között terroristák, bű-
nözők és ellenséges ügynö-
kök is lehetnek.

Szeged és a város lakói
arra várnak választ, ki
fogja megfizetni azt a bün-
tetést, amit a kormány-
fő vejének csalássorozata
miatt szabnak majd ki ha-
zánkra. Azt szeretnénk
megtudni, mennyibe került
a magyar adófizetőknek a
svédországi rénszarvasrep-
tetés. És arra vagyunk kí-
váncsiak, hogyan bízhatták
a megyei jogú városok fej-
lesztésének ügyét egy
olyan emberre, akiből egy
csengeri háztartásbeli asz-
szony is könnyűszerrel bo-
hócot csinál.

Szeged vezetése arra
kéri a Fideszt, B. Nagy Lász-
lót és Bartók Csabát, hogy
április 8-áig ne hergeljék to-
vább városunk lakóit újabb
hazugságokkal. A szegedi
emberek biztonsága nem
kampányfogás témája.

A város fideszes ország-
gyűlésiképviselő-jelöltje, B.
Nagy László és Bartók Csa-
ba a Fidesz kommunikációs
igazgatójával, Hidvéghi Ba-
lázzsal együtt Szegeden egy
sajtótájékoztatón arról be-
széltek, hogy az ellenzékiek
bevándorlókat telepítené-
nek az üresen álló laká-
sokba. Ezen a tájékoztatón
Bartók Csaba azt találta
mondani a távirati iroda
összefoglalója szerint, hogy
az elmúlt hetekben több
ezer szegedi és környékbeli
háztartásban találkozott az
ott lakókkal. B. Nagy László
pedig már előjeleit is látja a
betelepítésnek.

–  Szeged nem mene-
külteknek, hanem legalább
öt éve a városban élő, rá-
szoruló magyar családok-
nak ad kedvezményes fel-
tételekkel bérbe felújított
önkormányzati lakásokat –
reagált az önkormányzat a
sajtótájékoztatón elhang-

zottakra. Szegeden három
év alatt 600 önkormányzati
lakást újítottak fel, hogy rá-

szoruló magyar családok-
nak segítsenek megfizet-
hető otthonhoz jutni – állt a
közleményben. Orbán Vik-
tor mindeközben több mint
20 ezer gazdasági migránst
fogadott be. Ráadásul az
Orbán-kormány külügyi ál-
lamtitkárának beismerése
szerint több mint 1300 me-
nekültet is befogadtak, és
ezzel messze túlteljesítet-

Szeged vezetése arra
kéri a Fideszt, B.
Nagy Lászlót és Bar-
tók Csabát, hogy ápri-
lis 8-áig ne hergeljék
tovább a város lakóit
újabb hazugságok-
kal. A szegedi em-
berek biztonsága
nem kampányfogás
témája.
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Egy újság története, amely Mikszáth Kálmánnal kezdődik, és Andy Vajnával végződik

93 éve jelent meg a Tiszta szívvel
Kilencvenhárom éve jelent meg
József Attila Tiszta szívvel című
verse az akkor átmenetileg Sze-
ged néven futó Délmagyarország-
ban, amely jobboldali körökben
hatalmas botrányt robbantott ki.
A vers miatt nemcsak József Atti-
lát tanácsolta el a szegedi egye-
temtől Horger Antal, de a lapot is
betiltották. Volt idő, amikor a Dél-
magyarország nem agresszív
harci fegyverekkel és a szenvedé-
lyek felkorbácsolásával, hanem a
nyugodt józanság hangján kívánta
szolgálni az olvasóit.

1910-ben alapították a Délmagyaror-
szágot, amely liberális szellemű és a
polgári radikalizmussal rokonszen-
vező lap volt. Az első számban a sze-
gedi kötődésekkel is bíró „nagy
palóccal”, Mikszáth Kálmánnal ké-
szült interjú, aki támogatásáról biz-
tosította az új lapot, amelynek egyik
fő célkitűzése, hogy csökkentse az
ország vízfejűségét, vagyis erősítse a
Budapesten kívüli szellemi életet.
„Decentralizáció, fejlődés
– mondotta Mikszáth
maga elé merengve. 
– Hát csodálatos dolgok
ezek.”

Így kezdődött a leg-
patinásabb vidéki napi-
lap története, amely
1910 óta, kisebb meg-
szakításokkal, de folya-
matosan megjelenik –
írta a 444.hu. Róna La-
jos alapító-főszerkesztő
nagyon komolyan vet-
te az irodalmi rovatot:
olyan írók és költők jelen-
tek meg itt rendszeresen,
mint Ady Endre, Krúdy
Gyula vagy Kosztolányi De-
zső. Juhász Gyula és Móra
Ferenc pedig vezércikkeket is írtak.

A gyűlölködés sötét napjai

Az akkor átmenetileg Szeged néven
futó lap 1925. március 25-i számá-
ban jelent meg József Attila Tiszta
szívvel című verse. De mielőtt a

versre és következményeire rátér-
nénk, érdemes megnézni, mivel
kezdődött 1925. március 25-én a
vezércikk a címlapon: „A gyűlölkö-
désnek ezekben a sötét napjaiban

merjünk megemlékezni egy szelíd
és békés emberről, aki író volt, és
ma húsz esztendeje hunyt el a fran-
ciaországi Nantes városában. Poli-
tikai érdemei nem voltak, hadvezér
sem volt, lehet, hogy rendjelei sem
voltak, és mégis jobban lebilin-
cselte valamikor a fantáziánkat,

mint a históriának nagy mé-
szárosmesterei és a nagy po-
litikának üvöltő dervisei.
Nem tudjuk, áll-e neki valahol
szobra – de nem is fontos.
Vele nevelődtünk mindany-
nyian, akik most tapossuk az
élet útjának felét, és az ő
könyvei vezetnek olvasottság
dolgában ma is a középisko-
lai ifjúsági könyvtárak pol-
cain. A szelíd és békés
íróembert ugyanis, aki éle-
tének utolsó negyedszázadá-
ban ki sem mozdult Nantes

városából, Verne Gyu-
lának hívták. Talán
szokatlannak tetszik,
hogy egy politikai napi-
lap az első hasábját
szentelje egy írónak,
aki mindenkor távol ál-
lott a politikától, és if-
júsági regényeket íro-
gatott. De mi úgy hisz-
szük, hogy a saját elve-
szett és a múltban
elmerült ifjúságunk-
nak tartozunk, amikor
megemlékezünk Verne
Gyuláról, aki fogalom
volt valamennyiünk
számára, megtanított
bennünket idegen or-
szágok és idegen vilá-
gok megismerésére,
megelevenítette a fan-
táziánkat, megacélozta
az akarásunkat, és sejté-
seket ébresztett bennünk, hogy
abban, amit az emberiség elért,
még nem jutottunk el a kulmináci-

ónak a pontjára, hanem a fejlődés-
nek és haladásnak óriási lehető-
ségei várakoznak reánk.”

Jobboldali újság támadta
József Attilát

A lap 5. oldalán közölte József Attila
Tiszta szívvel című versét. József At-
tila 1924-től volt a szegedi egyetem
magyar–francia–filozófia szakos
hallgatója. Tanárnak
készült. Az újságban
1925. március 25-én
megjelent verse nagy
botrány robbantott ki
jobboldali körökben. 
A jobboldali-szélső-
jobboldali Szegedi Új
Nemzedék napilap
március 29-i számá-
ban két cikkben is tá-
madta a költőt.

A kritikák hatására március 30-
án Horger Antal, a bölcsészettudo-
mányi kar dékánja magához
hívatta József Attilát, és közölte
vele, a Tiszta szívvel című verse
miatt az egyetem nem látja többé
szívesen a hallgatói között. A vers
miatt nemcsak József Attilát taná-
csolta el az egyetemtől Horger
Antal úr, de a lapot is betiltották
április 4-én, és csak bő egy hónap
kihagyás után jelenhetett meg
újra.

Békét kívánó embereknek
akarják írni a lapot

1925. május 17-én az immáron
Délmagyarország néven újraindult
lapban a következőket írták a ve-
zércikkben: „Éppen tizenöt eszten-
deje, majdnem nap szerint való
pontossággal, hogy 1910. május
22-én, vasárnapi napon megindult
Szegeden egy újság – fölösleges
azt írni, hogy liberális újság, mert
Szegeden más irányú lapot el se
lehetett képzelni, attól kezdve,
hogy Molnár Pál városi főjegyző
1849 januárjában megindította
ebben a városban a Tiszavidéki Új-
ságot.” Azt írták, hogy a Délma-
gyarország nem „agresszív harci
fegyverekkel, nem a hang erejével,

nem a szenvedélyek legyezgetésé-
vel, hanem a nyugodt józanság
hangján, érvek és ellenérvek
szembeállításával kíván szolgálni.”
(…) „Nem írjuk (a lapot) azoknak,
akik nem akarják elhagyni a gyűlö-
let sós pusztáit, és mérget hinte-
nek a maradék magyarok apadt
kútjaiba. Nem írjuk azoknak, akik
a magyar sors elkerülhetetlen nyo-
morúságát egy lelki polgárháború
irgalmatlanságával tetőzik. Nem
írjuk azoknak, akik égési sebeket
tűzzel akarnak gyógyítani és azt hi-
szik, amit földrengések elpusztítot-
tak, azt sár- és iszapvulkánok
kirobbanása felépítheti. Nem írjuk
azoknak, akik karajt akarnak
szegni, mikor kenyerük sincs, de

nem írjuk azoknak sem,
akik verejtékes munka
helyett ördögöt idéznek 
a keresztúton. Ellenben
írjuk mindazoknak, akik a
rettentő förgetegek után
ma szivárványt, békét,
rendet kívánó dolgos em-
berek; akik minden em-
bert emberi értéke és
munkája szerint becsül-
nek.”

„Nem írjuk (a lapot) azok-
nak, akik nem akarják el-
hagyni a gyűlölet sós
pusztáit, és mérget hinte-
nek a maradék magyarok
apadt kútjaiba. Nem írjuk
azoknak, akik a magyar
sors elkerülhetetlen nyo-
morúságát egy lelki polgár-
háború irgalmatlanságával
tetőzik. Nem írjuk azoknak,
akik égési sebeket tűzzel
akarnak gyógyítani.”

A kritikák hatására 1925. már-
cius 30-án Horger Antal, a bölcsé-
szettudományi kar dékánja
magához hívatta József Attilát, és
közölte vele, a Tiszta szívvel című
verse miatt az egyetem nem látja
többé szívesen a hallgatói között.
A vers miatt nemcsak József Atti-
lát tanácsolta el az egyetemtől
Horger Antal, de a lapot is betil-
tották április 4-én, és csak bő egy
hónap kihagyás után jelenhetett
meg újra.

A kormánypropaganda szócsöve
A második világháború után az MSZMP hivatalos lap-
jaként jelent meg a Délmagyarország. A rendszervál-
tás után több külföldi tulajdonosa is volt a lapnak,
míg végül a Lapcomnál kötött ki, amely tavaly Andy
Vajna tulajdonszerzésével olvadt be a Fidesz vidéki
médiahálózatába. Azóta rengeteget változott a Dél-
magyar, amely sokak szerint ma már csak a kor-
mánypropaganda szócsöve.

1925. március 25-én jelent meg
József Attila Tiszta szívvel című

verse, amely hatalmas 
botrányt robbantott ki jobboldali

körökben.
A makói Hollósy Kornélia Színház lépcsőjén 1924-ben. Juhász Gyula, Espersit

János, József Attila, Móra Ferenc, Réti Ödön, Vertán Endre és Károlyi Lajos.

Baumgarten-díjasok 1935-ben. Balról jobbra: Barta János, József Attila, Nagy
Lajos, Telekes Béla, Szerb Antal, Weöres Sándor, Füst Milán és Karinthy Frigyes.

(Fotók a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből.)



– Kérem, mutatkozzanak be
az olvasóinknak! Hogyan
csöppentek bele Márki-Zay
Péter kampányába?

László Orsolya: – Húsz éve
vagyok biztonsági őr, nem va-
gyok politikus, nem dolgozom
a médiában. Egy pártnak az el-
kötelezettje vagyok, de az nem
a Fidesz. Egyedül nevelek két
gyermeket, és 45 évesen egy-
szer csak belecsöppentem
Péter kampányába. Amikor el-
kezdődött az aláírásgyűjtés,
előtte nap felhívott egy akti-
vista, hogy ráérnék-e másnap.
Mondtam neki, nem biztos,
hogy én vagyok a megfelelő
ember, mert ateista vagyok.
Meggyőzött, és mit nekem 24
órás munka, utána kimentem
a piacra gyűjteni. Ott találkoz-
tam először Péterrel.

Enyedi Ibolya: – Pedagó-
gus voltam nagyon sokáig, ne-
velőtanári és óvodapeda-
gógusi diplomám van. A mun-
kám során hibámul rótták fel,
én meg büszke voltam rá,
hogy megyek, mint a moz-
dony. Betöltöttem az ötvenet.
Két gyermeket neveltünk fel a
férjemmel, most az ő asszisz-
tense vagyok. Én sem voltam
soha párttag, de Orsival ellen-
tétben igen erőteljesen szim-
patizáltam a Fidesszel. A
tudatosság, a tudatos válasz-
tani akarás vezérelt az ellen-
zéki oldalra. Mindig szerettem
a dolgok mögé nézni, kétel-
kedő ember vagyok. Láttam
az országos és helyi botrányo-
kat, és a sok csalódás szép
lassan egy egészet képezett.
Viszont semmiféle alternatí-
vát nem láttam. Azt azért
éreztem, hogy ha nem szóla-
lok fel az ellen, ami bosszant,
nem tudok a tükörbe nézni.
Pétert nem ismertem koráb-
ban, de a szájából azt hallot-
tam, ami nekem is jár a
fejemben. Katartikus élmény
volt látni, hogy van valaki, aki
mozdonyként töri az utat ér-
tünk. Úgy gondoltam, kutya
kötelességem segíteni.

– Mi volt a dolguk?
L. O.: – Rettentő hálás va-

gyok anyámnak, hogy a gyere-
keket ellátta a távollétemben.
Mert előfordult, hogy be kel-
lett ugranom fórumot koordi-
nálni. Szórólapoztunk,
borítékoltunk, és brutális

kampányt nyomtam a Face-
bookon ez alatt az 52 nap
alatt. A legnagyobb veszteség
is emiatt ért: egyévestől a
negyvenéves barátságokig, is-
meretségekig lettek oda. Na-
gyon sírtam, borzalmas dolog.
A végére több mint százan let-
tünk aktivisták, új barátságok
szövődtek. 

E. I.: – Időm rengeteg, fi-
gyeltem a Facebookot, és
amikor aktivistákat kerestek,
azonnal jelentkeztem. Tényleg
alulról jövő szerveződés ala-
kult. Nem támasztottak felté-
teleket, mindenki alárendelte
magát a célnak fizetség vagy
ígéret nélkül. Új lap, új nóta, új

bekezdés. Végül koordináltam
a feladatokat az egyik válasz-
tókörzetben, tíz ilyen alakult.
Ha esett, ha fújt, plakátoltunk,
szórólapoztunk.

– Nem féltek?
L. O.: – Nekem nem szólt

senki, hogy félni kell. Péter
hisz Istenben, én pedig
benne. Helyes fiatalember,
nem papírból olvas, folyama-
tosan és szépen beszél, felké-
szült. Imádom, ahogy közben
pörgeti a gyűrűjét. Eleinte
nem mert beszélni, de ahogy
telt az idő, kinyílt. Az ellenkam-
pány meg még inkább adta
neki a muníciót. 

E. I.: – Én megtapasztal-

tam: a pedagógus kollégák
például nem merték lájkolni a
bejegyzéseimet. Dróton rán-
gatták őket, ha részt kellett
venni valamilyen eseményen.
Nekem viszont már nem volt
veszítenivalóm. Korábban, de
a politika miatt veszítettem el
a munkámat. Egy Vásárhely
környéki kistelepülés óvodáját
vezettem, az akkori polgár-
mester asszony indult Lázár
János ellen, és amikor nyug-
díjba ment, a magát függet-
lennek mondó új faluvezető
(Lázár támogatottja) utasítá-
sára eltávolítottak.

– A háttérben is az össze-
fogást tapasztalták?

L. O.: – Persze. De orszá-
gos szinten nem jöttek még
rá. Bármelyik pártot hallom
jobbról és balról, Vásárhelyt

mindig felhozzák példának.
De olyan nincs, hogy ugyanezt
megcsinálnák. Nem értek
hozzá, csak a Facebookról in-
formálódtam az utóbbi hóna-
pokban, de ha a statisztikákat
nézzük, össze kellene fogni. 

E. I.: – A kampány utolsó
napján például borítékolni hív-
tak a szocialisták. Nem szim-
patizáltam korábban az
MSZP-vel, de ráértünk a fér-
jemmel. Bementünk az
MSZP-irodába, és ki adta ide
a piros borítékokat? A helyi
Jobbik vezetője. Olyan példát
mutattak a pártok, amit na-
gyon hiányolok. Dühít az ápri-
lis 8-i országgyűlési válasz-
tások előtt, hogy mindenki a
maga pecsenyéjét sütögeti.
Tudom, hogy a politika hatal-
mas biznisz, de hogy tényleg

tennének valamit a kormány-
váltásért… Szűrjék le Vásár-
hely tanulságait! 

– Mikor hitték el, hogy
nyerhet Márki-Zay Péter?

L. O.: – Végig kételkedtem,
mert tudtam, kikből áll a vá-
rosvezetés, és milyen nyo-
mást fejtenek ki. Persze
bíztam a sikerben, de egé-
szen addig, amíg a szavazat-
számláló bizottságban nem
kezdtük el számlálni a vokso-
kat, nem hittem el. Ennek el-
lenére fanatikus lettem,
csináltunk a fiammal „Azért a
víz az úr” nyakkendőt Péter-
nek, azt viselte a szavazáskor
és a beiktatásán is. Magunk-
nak pólót, és a körmeimet is
világoskékre csináltattam,
hullámokkal.

E. I.: – Mindig bíztam
benne. A Péterből áradó hit a
magamba vetett hitemet is
erősítette, mert ha engem
meg tudott győzni, akkor má-
sokat is meg fog. A támadha-
tatlansága vonzó.

– Folytatják a kampányo-
lást?

L. O.: – A Facebookon nyo-
mom tovább a kampányt, a
csapat készen áll. Akár a szo-
cialista, akár a jobbikos jelölt
szól, megyünk, plakátolunk.
Egyelőre a Fidesz ellen kam-
pányolunk, de fogalmam
sincs, melyikre szavazok.

E. I.: – Hátrébb léptem, a
Facebookon ütöm-vágom a
pártokat, mert ha két ellen-
zéki jelölt marad, a nevető
harmadik, Lázár János nyer.
Nagyon szívesen segítenék,
ha tudnám, hogy egyvalaki áll
a Fidesszel szemben. A
merce.hu-n és közvélemény-
kutatásokból tájékozódom az
esélyekről. Nem ördögtől való
visszalépni egymás javára,
nincs vesztenivalójuk.
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Egy pártnak az elkö-
telezettje vagyok, de
az nem a Fidesz.
Egyedül nevelek két
gyermeket, és 45
évesen egyszer csak
belecsöppentem Pé-
ter kampányába. Ami-
kor elkezdődött az
aláírásgyűjtés, előtte
nap felhívott egy akti-
vista, hogy ráérnék-e
másnap. Mondtam
neki, nem biztos,
hogy én vagyok a
megfelelő ember,
mert ateista vagyok.
Meggyőzött, és mit
nekem 24 órás mun-
ka, utána kimentem a
piacra gyűjteni. Ott
találkoztam először
Péterrel.
László Orsolya

Én megtapasztaltam:
a pedagógus kollé-
gák például nem
merték lájkolni a be-
jegyzéseimet. Dróton
rángatták őket, ha
részt kellett venni va-
lamilyen eseményen.
Nekem viszont már
nem volt veszíteniva-
lóm. Korábban, de a
politika miatt veszí-
tettem el a munká-
mat. Egy Vásárhely
környéki kistelepülés
óvodáját vezettem, az
akkori polgármester
asszony indult Lázár
János ellen, és ami-
kor nyugdíjba ment, a
magát függetlennek
mondó új faluvezető
(Lázár támogatottja)
utasítására eltávolí-
tottak.
Enyedi Ibolya

A nemzet asszonyai a hódmezővásárhelyi polgármester-választási kampányban

Márki-Zay Péter hisz Istenben, Ibolya és Orsolya meg benne
A nemzet asszonyainak nevezték el Enyedi Ibolyát és László
Orsolyát a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választási
kampányban. A lelkes amatőr aktivisták politikusokat meg-
szégyenítő bátorsággal álltak ki az ellenzéki jelölt mellett.

László Orsolya, Márki-Zay Péter, Enyedi Ibolya. Ereklye Ibolyáék konyhájában a kampánycsapat és az új polgármester
aláírásával.

Lelkes amatőrök
– A kampánycsapat lelkes amatőrökből állt, akiknek
volt igazságérzetük és Vásárhely-szeretetük. Le akar-
ták győzni azt az elképesztő félelmet, ami a városban
uralkodott. Házról házra jártak, az effektív munkát ők
végezték. Becsöngettek, mozgósították az embereket
a piacon, a tereken, a sétálóutcán. És volt két asz-
szony, akit a nemzet asszonyainak neveztem el, mert
olyan lelkesítő beszédet mai hivatásos politikusoktól
sem hallottam, mint amilyet tőlük – mondta Molnár
Róbert kübekházi polgármester Márki-Zay Péter kam-
pánycsapatáról a Szeged Televízió Szabad száj című
műsorában.
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Csendesen távozott a szegedi 
kultúra áldozatos munkása

2018. március 3-án, éle-
tének 78. évében, türelem-
mel, zokszó nélkül viselt be-
tegség után elhunyt Papp
Györgyné, a szegedi polgár-
mesteri hivatal nyugalmazott
főtanácsosa, közművelődé-
si csoportvezetője. Csornán
született, szülővárosában
érettségizett, majd tanulmá-
nyai miatt jött Szegedre, ahol
felnőtt életének hat évtizedét
leélte. Magyar–ének szakos
tanári diplomájának meg-
szerzése után tizenhét évig
általános iskolákban tanított,

majd a városháza művészeti
előadója lett. Munkássága
ebben az időben teljesedett
ki. Irodalommal és zenével
addig is hivatásszerűen fog-
lalkozott, a képzőművészet-
hez férje, Papp György, a
kiváló grafikus és tűzzo-
máncművész révén is kap-
csolódott, művészeti előadó-
ként tevékenysége kibővült a
színház- és a táncművészet
szegedi értékteremtésének
segítésével.

Kezdeményezésére és
hatékony közreműködésével
máig élő hagyománnyá vált
kulturális rendezvények szü-
lettek. A Szegedi Kamaraze-
nekari Napok sorozata mára
ugyan megszakadt, de a vá-
rosi felkérésre írt kompozí-
ciók a magyar zenei élet
közkincsévé váltak, az egy-
kori Weiner Kamarazenekar,
Salieri Kamarazenekar, Mu-
sica Parlante Kamarazene-
kar révén e műfajban kiemel-
kedően gazdaggá vált Sze-
ged. A mai Vántus István Kor-
társzenei Hét nem kis rész-
ben segítő gondoskodásá-
nak is köszönheti, hogy mára
az ország legrégebb óta fo-

lyamatosan működő modern
zenei sorozata, amelyben
szintén művek sora született
szegedi felkérésre. Az ama-
tőr kórusok világában hagyo-
mánnyá vált az először
1984-ben megrendezett Da-
loló Nap. Segítette a koncert-
élet megindulását a felújított
szegedi zsinagógában.

Kezdeményezésére az
1993-as Egyházzenei Napok
hat koncertjével indult a ren-
dezvény, amely mára már
nem is fér bele a május hó-
napba, Egyházzenei Hetek

néven félszáznál több temp-
lomi muzsikálást jelentő so-
rozattá bővült, szintén évente
ősbemutatóként megszólaló,
új művekkel. A kóruséletet
különösen is a szívén viselte:
jelentős szerepe volt az
Éneklő Ifjúság koncertsoro-
zat évenkénti megrendezé-
sében, és kezdeményezője
volt a Szeged Városi Kórus-
egyesület megalakításának. 

A Szeged folyóirat hasáb-
jain számos tanulmányt pub-
likált városunk művészeti
életének egy-egy fejezetéről,
jeles alakjairól. Kiadványo-
kat, könyveket szerkesztett
és írt 1995 után is, amikor a
mindennapi munkából visz-
szavonult. A Vaszy Viktor em-
lékezete (1993), Szegedi
muzsikusok (2009), A sze-
gedi kórusélet 150 éve
(2013) általa írt fejezetei fon-
tos forrásmunkákká váltak.
Papp György képzőművészeti
munkásságának szentelt írá-
sain túl szerkesztője és terve-
zője a tűzzománcait és
grafikáit bemutató, rendkívül
gazdag, kiemelkedően igé-
nyes megjelenésű, 2011-ben
kiadott kötetnek.

A kulturális irányítás terén
végzett munkáját a rendszer-
váltás előtt elismerő kitünte-
téseken túl minden bizonnyal
kedvesek voltak számára a
művészeti élet szereplőinek
nagyrabecsülését kifejező
díjak: a Szegedi Szabadtéri
Játékok Jubileumi Emlékér-
me (1983), a Liszt Ferenc-
emlékérem (1986), a Vaszy
Viktor-emlékérem (1987), a
Reizner János-jutalomérem
(1989), a Kisködmön-díj
(1994) és az Éneklő Ifjúsá-
gért Díj (2002).

A Szeged művészeti éle-
tében való aktív részvétel
nem kenyérkeresetet jelentő
állást, hanem életét kitöl-
tő hivatást jelentett Papp
Györgyné számára. Nyugdí-
jas éveiben is jelen volt a
város fontos kulturális ese-
ményein, kiállítások megnyi-
tóin, könyvpremiereken, kon-
certeken, színházi bemutató-
kon. Figyelő tekintetét rajta
tartotta az intézményeken,
együtteseken, elismerő sza-
vaival további biztatást nyúj-
tott azoknak a művészeknek,
akik segítő támogatása ré-
vén kötődtek a városhoz.
Munkájának eredményei to-
vábbra is hasznosulnak a
város művészeti intézménye-
iben, a színház és a szimfoni-
kus zenekar működésében,
az általa elindított progra-
mokban, az amatőr művé-
szeti együttesekben. Finom
alakja, gondoskodó szeretete
megmarad azok emlékezeté-
ben, akik ismerték, tisztel-
ték, példáját követik és
munkáját folytatják a szegedi
kulturális életben.

Gyüdi Sándor

Egyedül – Tomoki Sakatával
Március 25-én, vasárnap
19.30-kor a Szegedi Nemzeti
Színházban lép fel Magyaror-
szág legfiatalabb, de ko-
moly nemzetközi elismert-
séggel rendelkező szimfoni-
kus együttese, az Óbudai
Danubia Zenekar. Az Egyedül
című hangversenyen Rach-
maninov két egyedülálló
művét – III. zongoraversenyét
és I. szimfóniáját – hallhatja
a közönség az ifjú japán zon-
goravirtuóz, Tomoki Sakata
előadásában. 

Az 1993-ban született To-
moki Sakata ötévesen kez-
dett zongorázni, hatéves
korában már improvizációk-
kal és saját kompozíciókkal
állt elő. 2011-ben felvették a

Nemzetközi Zongora Akadé-
miára, ahol a zenei élet olyan
kiválóságainak mesterkurzu-
sain vehetett részt, mint Di-

mitrij Baskirov vagy Vásáry
Tamás. Jelenleg Arie Vardi
keze alatt tanul Hannover-
ben. 2016-ban megnyerte a
Nemzetközi Liszt Ferenc Zon-
goraversenyt. 

Az esten Stanislav Ko-
chanovsky vezényli a zene-
kart, aki fiatal kora ellenére
szintén a klasszikus zenei
élet élvonalába tartozik.
Szentpéterváron született
és tanult. 2010-ben a Kisz-
lovodszki Filharmonikus Ze-
nekar vezető karmesterévé
nevezték ki, szülőhazája
minden nagyobb zenekará-
val és színházában debü-
tált. 30 éves korára Orosz-
ország egyik legjobb fiatal
karmestere.

Tomoki Sakata. 
2016-ban megnyerte 

a Nemzetközi Liszt Ferenc
Zongoraversenyt. 

Egy barátság kezdete az angol egyetemi kórussal

Imádták a szegedieket Cambridge-ben
Cambridge-ben vendégszere-
pelt pár napja a szegedi Ar-
genteus kórus. A világhírű
angol egyetemi városból jú-
niusban látogat Szegedre a
Wolfson kórus, amellyel a
kinti koncertjük utáni baráti
összejövetelen már együtt
énekeltek a szegediek. I
think this is the beginning of
a beautiful friendship, ma-
gyarul: azt hiszem, ez egy
gyönyörű barátság kezdete. 

Cambridge és Szeged között ki-
tűnő a testvérvárosi kapcsolat,
különösen kulturális téren. Az
angol egyetemi városban adott
nemrégiben koncertet az SZTE
JGYPK ének-zene szakos hall-
gatóiból álló Argenteus kórus,
amely Finnországtól Olaszor-
szágig számos helyen lépett
már fel a világban.

A vegyeskar elődje az 1940-
es években alakult. Kovács
Gábor 1998 óta vezeti a kórust,
amely 2010-ben vette fel az Ar-
genteus nevet. Külföldön Auszt-
riában (Spittal an der Drauban,
ahol 70 kórus közül válogatták
ki azt a tízet, amelyet meghív-

tak), Olaszországban (Goriziá-
ban) és Macedóniában (Ohrid-
ban) szerepeltek és értek el
szép sikereket. Ohridban már

kétszer is voltak, és mindkét al-
kalommal elhozták az első díjat,
egyszer pedig Kovács Gábor
karnagyi díjat is nyert.

– A szervezőknek hála na-
gyon várták a kórust Camb-

ridge-ben – mondta Kovács
Gábor. A karnagy elmondása
szerint Szegedről Tóth Károly
önkormányzati képviselő, a Sze-
ged–Cambridge Társaság ré-
széről Julia Seiber-Boyd,
valamint Lyn Alcantara, a Wolf-
son Choir vezetője mindent

megtettek azért, hogy jól érez-
zék magunkat. – A kórus önálló
hangversenyt adott a Wolfson
College-ban, ami nagyon tet-

szett a közönségnek. A koncert
után, sőt még másnap is sokan
jöttek oda hozzánk gratulálni,
dicsérték az Argenteus egysé-
ges hangzását, a műsorválasz-
tást, amely jórészt 20. századi
és kortárs magyar kórusszerzők
műveiből állt, a fiatalos ener-
giát, ami az előadásból áradt.
Örömmel nyugtáztuk, hogy Sei-
ber Mátyás humoros angol
nyelvű darabjainak szövegein
(Edward Lear „képtelen” versei)
jókat derült a hallgatóság –
mondta a karnagy. Megtudtuk,
a koncert utáni baráti összejö-
vetelen együtt énekelték el a
Wolfson kórussal Erich Whi-
tacre Sleep című művét, amely
mindkét kórus repertoárján
szerepel. – Szeretettel várjuk jú-
niusban a Wolfson kórus tagjait,
és igyekszünk mindent meg-
tenni azért, hogy ugyanolyan jól
érezzék magukat majd Szege-
den, mint ahogy mi éreztük
magunkat Cambridge-ben –
mondta Kovács Gábor.

Az Argenteus kórus egy archív fotón.

Séta Cambridge-ben.



Ma sokan hivatkoznak a Bibliára, kiforgatva
annak igaz jelentését, üzenetét. Pártok, pártve-
zérek térnek meg látványosan, Európa keresz-
ténységét hirdetve pont a humánumot tagadják.
Nem akartam megszólalni, versek világába me-
nekültem, hiába. Jónás is próbált elmenekülni
a prófétaság elől, s azt mondja:

„Mi közöm nékem a világ bűnéhez?
Az én lelkem csak nyugodalmat éhez.”
A politikai szennyhullámok elől nem sikere-

dik mégsem elbújni, az őcsényi eseményeket
követő szégyenteljes vezéri nyilatkozat színval-
lásra kényszerít engem is. Az ál-Soros-tervet os-
torozó kampány a népszavazási bukás ellenére
magot fogott, kikelt a gyűlölet virága, a hazug-
ság, a népámítás vetése beérett. Itt, a hazánk-
ban, ahol már Szent István intelmei sem jutnak
el az emberekhez, csak a hamis igék ezer vál-
tozatban és csatornán ömlenek, feltartóztatha-
tatlanul. 

Nem igazán kedvező, hogy az erőfölényben
lévő párt a többiek ledarálására törekszik, meg-
csavarva a jogot, kreálva új törvényeket, gyak-
ran visszamenőleges hatállyal. Olyan országban
élünk, ahol egyre fogyunk, menekülnek fiaink,
lányaink, lassan külföldön több kismagyar szü-
letik, mint idehaza, szüleik nagyobb hányada
már haza sem akar jönni. Hol van már a reklá-
mozott „Gyere haza, fiatal”, a CSOK vonzóereje
(az árfelhajtó szerepe vitathatatlan), a diákhitel
mérsékelt elengedése a többgyermekeseknek
szaporodást indukáló szerepe. Ez kell, de kevés,
mint halottnak a csók.

Oly országunk van, amit csellel, erőszakkal
vettünk el az őslakosoktól migráns korunkban,
szép mese-monda szól a marék földről, fűről,
lóról. Vörösmarty Mihály eposza már nem tan-
anyag, lehet, hogy be is lesz tiltva, nem éri fel a
deutschtomik, bayerzsoltik alpári színvonalát:

„Mondd: fejedelmi Zalán Árpádnak küldi pa-
rancsát.

Mondd: takarodjék el földemről még ma, s
ne merje a csendes folyamok hullámit nyomni
hadával.”

A fehér ló mondája Anonymus krónikájában
is szerepelt, ott Szvatopluk adott a gyönyörű
fehér lóért egy kulacs vizet a Dunából, egy
marék földet és egy kis füvet a mezőkről. Ezt kö-
vetően Árpád vezér hadaival Pannóniába bejött,
de nem mint vendég, hanem mint a föld jogos
örököse és birtokosa. Hiába ütötték agyon a
lovat, dobták az aranyos nyerget a Dunába, még
a segítségül hívott hadak sem tudták a honfog-
lalást megakadályozni.

Ezer-egykétszáz év alatt befogadtunk kuno-
kat királyostul, menekülteket mindenfelől, cigá-
nyokat, zsidókat, ugye, ők is magyar emberek?

Olyan kormányzó előtt tisztelegni, aki alatt zsi-
dótörvények sorozatban születtek, különjáratok
indulhattak Auschwitzba, nem érdem, hanem
szégyen.

Kevés mai püspök meri hirdetni és betar-
tatni a tízparancsolatot. A zsidóüldözéseknél az
ötödik sérült: „Ne ölj! Minden ember élete
szent. Az egészség is Isten ajándéka, így kell
őriznünk magunk és mások életét.”

Ma a hetedik már csak mosoly tárgya: „Ne
lopj! Az embernek a munkával szerzett tulajdon-
hoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való
jogát szavatolja ez a parancs.” (Nem a csalárdul
lecsipegetett tao-pénzekről, uniós támogatások-
ról, hanem a munkáról.)

Dübörög a kampány! Nem a gazdaság, az
az uniós pénzek nélkül döcögve Felcsútról Bics-
kére sem érne el, hanem a kampány, amiről a
vezér azt mondta, majd én megmondom, mikor
lesz. De könyörgöm, a Biblia! Vagy tiltsák be,
hogy elavult, kétezer éves, vagy – bármilyen
megalázó lenne egyesek számára – tartsák be:
nyolcadik parancsolat: „Ne hazudj, és mások
becsületében kárt ne tégy! Az emberek közti
kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi be-
széd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza,
nem használhatjuk mások kárára. A parancs a
nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s
általánosságban is elénk állítja az igaz beszé-
det, mint Istentől szabott kötelességet.” (Vala-
mennyi parancsolatot a katolikus egyház
értelmezéséből, szó szerint emeltem át!)

Nem akarok próféta lenni, az egyházaknak
kellene az emberiesség igéjét hirdetni, de erre
sem bíborosunk, sem püspökünk nem haj-
landó. Egy tál lencse, Szegeden új focipálya az
ára, vagy a bíboros borpincéje?

Petőfi, a hazafiasság költője is Petrovits volt,
de a legszebben talán ő dalolt erről az érzésről:

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.”
Szophoklész Antigoné című drámája fogal-

mazza meg: „Sok van, mi csodálatos, / de az
embernél nincs semmi csodálatosabb”. Ennek
a mondásnak az igazságát a közel 2500 évvel
később keletkezett kisregény – Az öreg halász
és a tenger –  Santiagója is bizonyítja. „Az em-
bert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni.”
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Magánszemélyként idén is
dönthet úgy, hogy a befizetett
adójának 1 százalékát regiszt-
rált civil szervezeteknek ajánlja
fel. Ezt legkésőbb május 22-éig
tudja megtenni. Kérem, hogy az
adója 1 százalékával támo-
gassa az alábbi szervezetek
működését, és ezáltal is segítse
elő a fogyatékkal élő embertár-
saink érdekében végzett áldo-
zatos munkát.

Köszönettel: Joób Márton, 
a Foglalkoztatási, Szociális és

Sportbizottság elnöke

Tisztelt Olvasók!

SZERVEZET TEVÉKENYSÉG
Szivárvány Autizmus Közhasznú 2003 óta működő egyesületünk elsődleges célja  
Egyesület (SZIA) az autizmussal, illetve más fogyatékossággal élő
6771 Szeged, Szerb u. 192. gyermekek és felnőttek esélyegyenlőségének, 
Adószám: 18471777-1-06 esélyteremtésének, érdekképviseletének biztosí-

tása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
segítése. Szerepet vállalunk képességeik fejleszté-
sében, foglalkoztatásukban, szabadidős és kulturá-
lis tevékenységeikben. Fontos feladatunknak tekint-
jük még társadalmi jelenlétük, szerepük erősítését,
életlehetőségeik legszélesebb körű kiterjesztését.

Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítványunk 1997-ben azzal a céllal jött létre, 
Alapítvány hogy iskolánk, a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv 
6723 Szeged, Sólyom u. 4. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Adószám: 18461008-1-06 óvodába járó, valamint tanulásban és értelmileg 

akadályozott tanulóit támogassa.

Mozgáskorlátozott Nyugdíjasok Egyesületünk célja az aktív időskor fenntartása, 
Szeged Városi Egyesülete a fogyatékkal élő nyugdíjas, idős emberek életmi-
6726 Szeged, Szőregi út 55. nőségének javítása, valamint az egészségük meg-
Adószám: 18206751-1-06 őrzése érdekében minél több felvilágosító program

szervezése.

Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítványunk 1996 óta végzi tevékenységét 
Alapítvány Szegeden. Tevékenységeink: súlyosan és halmozot-
6723 Szeged, Lomnici u. 31/B, 4/11. tan fogyatékos, valamint egészséges fiatalok tábo-
Adószám: 18929294-1-06 roztatása, személyi segítőszolgálat működtetése,

házi gondozás, munkaerőpiaci foglalkoztatás előse-
gítése, érzékenyítések tartása, kutyaterápiás 
szolgáltatás, szabadidős élményprogramok, 
foglalkozások szervezése. Gyógyászati segédesz-
közök kölcsönzése.
Bővebben: www.naposoldal.org

Boldog Napokért Parkinson A Parkinson-kór gyógyíthatatlan betegség, így az
Szegedi Közhasznú Egyesület egyesületünk alapítói kiemelkedően fontosnak
6723 Szeged, Bimbó utca 4/B, 2/7. tartják a Parkinson-betegség megismertetését
Adószám: 18144071-1-06 a lakosság körében. Célunk továbbá az önkéntes 

munka bemutatása, arra való ösztönzés minden 
generáció körében.

Szegedi Pszoriázis Egyesület közhasznú Közhasznú egyesületünk célja a pikkelysömörrel 
szervezet, a Semmelweis Garancia élők tájékoztatása betegségük természetéről,
Védjegy birtokosa az újabb kutatások eredményéről, kezelési módok-
6723 Szeged, Hont Ferenc u. 22/B, ról és lehetőségekről. Fontos számunkra a betegek
V/15. közösségi beilleszkedésének elősegítése.
Adószám: 18290244-1-06

Hallássérült Gyermekekért Egyesület „Talán sok mindent nem hallunk, de mindent
6725 Szeged, Bécsi krt. 38. értünk.” Egyesületünk a hallássérült gyermekek
Adószám: 18459131-1-06 beszédfejlesztésével és oktatásával foglalkozik.

Sclerosis Multiplexes (SM-) Betegek Az egyesület a Csongrád megyében élő, gyógyítha-
Csongrád Megyei Egyesülete tatlan, krónikus betegségben szenvedő sclerosis
6722 Szeged, Bécsi krt. 31., I/5. multiplexes emberek érdekeit képviseli, életminő-
Adószám: 18468328-1-06 ségük javítása érdekében rehabilitációs foglalkozá-

sokat és közösségi rendezvényeket szervez.

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

POSTABONTÁS

Vétkesek közt cinkos, aki néma!

Az ál-Soros-tervet ostorozó kam-
pány a népszavazási bukás elle-
nére magot fogott, kikelt a
gyűlölet virága, a hazugság, a
népámítás vetése beérett. Itt, a
hazánkban, ahol már Szent Ist-
ván intelmei sem jutnak el az
emberekhez, csak a hamis igék
ezer változatban és csatornán
ömlenek, feltartóztathatatlanul.

Oly országunk van, amit csellel,
erőszakkal vettünk el az őslako-
soktól migráns korunkban, szép
mese-monda szól a marék föld-
ről, fűről, lóról. Vörösmarty Mi-
hály eposza már nem tananyag,
lehet, hogy be is lesz tiltva, nem
éri fel a deutschtomik, bayerzsol-
tik alpári színvonalát.
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Újabb arany Került már-
ton anita (Középen) nya-
Kába. A friss világbajnok súly-

lökő egy héttel a birminghami
fedett pályás atlétikai arany-
érme után ismét a dobogó te-
tejére állhatott. Portugáliában a
dobó Európa Kupán súlylökés-
ben 19 méter 12 centis lökésé-
vel megnyerte a viadalt, míg
diszkoszvetésben az ötödik lett,
57 méter 48 centiméterrel. 
oda-vissza győzteK,
triplaesővel. A Naturtex-
SZTE-Szedeák 94–75-re győzte
le a Jászberény együttesét, ami
a csapat harmadik idegenbeli
sikere volt az NB I A csoportjá-
ban. Az exszegedi, Nikola La-
zics irányította Jászberényt így
otthon és idegenben is verték
Andrija Csiricék, a jászságiak
pályáján ráadásul tizenkét trip-
lát süllyesztett el a csapat.
egy híján tíz érem a 15.
tisza Kupáról. Szegeden
rendezték meg a rövidpályás
gyorskorcsolya nemzetközi
versenyt a műjégpályán,
amelyre Szlovákiából, Romá-
niából és Szerbiából is érkez-
tek versenyzők. A hazai pálya
előnyét kihasználva a Sze-
gedi Korcsolyázó Egyesület
korcsolyázói összesen 9
érmet szereztek, annak elle-
nére, hogy néhányan beteg-
séggel, sérüléssel küzdöttek.
Hátravan még a szezon
utolsó két versenye, az Eu-
rópa Kupa-döntő, ahová So-
modi Maja, Jászapáti Péter
és Révész Gergő az utánpót-
lás-válogatott tagjaként uta-
zik el, majd az Alpok–Adria
Kupa-sorozat döntője Celjé-
ben, amelyre nagyobb lét-
számmal utazik a csapat.

Bánhidi Bence: Az arcunk is bekékült a sok puszitól

Ez már az a Szeged, amire vártunk!
2003 februárja, azaz több mint tizenöt éve nem termett
babér a MOL-PICK Szegednek a Veszprém vendégeként.
Most megtört az átok. A 32–31-es győzelem is azt mutatja,
a Pastor-alakulat visszatért a helyes útra.

– Szerintem erre a győze-
lemre nagyon sokan nagyon
sokáig fognak még emlé-
kezni. Remélem, hogy a baj-
noki döntőben hasonló
győzelemmel fogjuk tudni
zárni a szezont. Megmutat-
tuk, hogy mekkora tartása
van a csapatnak, mennyire
tudunk egymásért és a szur-
kolóinkért küzdeni. Ez a győ-

zelem nagy erőt fog adni a jö-
vőre nézve, hiszen a követ-
kező hónapokban dől majd
el minden – mondta Bánhidi
Bence, a MOL-PICK Szeged
válogatott beállója.

A 23 éves Bánhidinek
abban igaza van, hogy ez a
siker beíródott a történelem-
könyvekbe és a szegedi szim-
patizánsok emlékezetébe.

Sigurmannsson is sokáig törölgethette az arcát a meccs után.

Bánhidi Bence volt a csapat egyik legjobbja.

Hagyomány, hogy a játéko-
sok megköszönik a mérkőzé-
sek után a szurkolók
támogatását, egy-egy siker
után mindig örömmel fogad-
ják Bánhidiéket, de most egy
kicsit más volt a helyzet.

– Ez a szurkolóknak is na-
gyon fontos meccs volt. Min-
den győzelem után a
nyakunkba ugranak, de talán

akkor éreztem hasonlót, ami-
kor tavaly ősszel bajnoki
meccsen itthon vertük meg a
Veszprémet. Egy-egy hazai
BL-győzelem után is nagyon
örülnek nekünk, de egy ilyen
derbi után általában az ar-
cunk is kék szokott lenni,
ahogy körbepuszilgatnak
bennünket – mesélte moso-
lyogva Bánhidi.

Reméljük, hogy a követ-
kező Veszprémben aratott si-
kerre nem kell újabb tizenöt
évet várni, a bajnoki döntő-
ben is bárki aláírna egy ha-
sonló eredményt. Legköze-
lebb nagy valószínűséggel a
magyar kupa döntőjében
csap össze a két örök rivális,
ahol ismét meg lehet mu-
tatni majd, hogy ki a jobb.

Szegedi tornászbajnokok

A szegedi Arany János iskola friss tornászbajnoka, 
Benkó Balázs.

Az Országos Diákolimpia Torna B kategória összesített pont-
versenyében a szegedi Arany János Általános Iskola verseny-
zői több kategóriában is remekeltek. A fiúknál I. és II.
korcsoportban is a szegedi iskola végzett az élen. Míg egyé-
niben Eredi Alex, Ladányi Dávid, Benkó Balázs és Bélteki
Péter (utóbbi a Szegedi Tudományegyetem versenyzője) volt
a legjobb saját korosztályában. Kiválóan szerepeltek a sze-

gedi Phoenix Fitness Sport-
egyesület versenyzői a hat
állomásból álló verseny első
helyszínén, Csongrádon. Min-
den phoenixes lány nyakába
került érem. Gratulálunk!

Elkezdődött a 2017/18-as
versenyidőszak tavaszi sze-
zonja, amelyben hat verseny-
állomás vár a szegedi
Phoenix Fitness Sportegye-
sület (PFS) versenyzőire.
Március 10-én Csongrád
adott otthont a Fit Kid Dance

és Danceshow versenynek,
amelyen egy egyéni ver-
senyző és három csapat kép-
viselte Szeged városát. Az
eredményhirdetésen minden
phoenixes versenyző nya-
kába került érem. Szalai
Léna népes korcsoportban
28 versenyző közül az első
helyen végzett. Danceshow
kategóriában a PFS „Fagyi”
csapata (Gémes Gerda, Gyi-
mesi Regina, Kajtár Lujza,
Kiss Neszta, Ruzsa Lili, Tóth
Tamara, Zsebők Gréta) a har-
madik, a szegedi egyesület

„We got the beat” csapata
(Barabás Gréta, Fekete Szon-
ja, Füle Alíz, Kövér Emili, Osz-
novics Kincső, Szalai Léna,
Vidiczki Dorina) az első, a
„Something New” nevű for-
máció (Bessenyei Lili, Né-
meth Anna, Popik Petra, Si-
mon Lilla, Tasnádi Boglárka)
pedig a második helyen vég-
zett. A versenyzőket Almási
Dóra, Balázs Kinga, B. Tóth Lili
és Czavalinga Dóra készítette
fel. A Phoenix Fitness Sport-
egyesület következő versenye
április 7-én Szolnokon lesz.

A szegedi csapat.  

Minden phoenixes lány nyert 
valamilyen érmet

Százak aerobikoztak
Akárcsak tavaly, idén is nagyon népszerű volt a jótékony célú
Intenzív Aerobik Nap, amelyen sztáredzők – Czanik Balázs,
Rubint Réka, Béres Alexandra és Katus Attila – mozgatták
meg az aerobik szerelmeseit a sportcsarnokban. 

– A tavalyi célunk az volt, hogy egy lélegeztetőgépet vásá-
roljunk a gyermek intenzív osztály javára, akiknek idén is gyűj-
töttünk. Tavaly ezren látogatott el a sportcsarnokba, ami
minden várakozásunkat felülmúlta. Idén is tele volt a csarnok.
Idén két ágyat szeretnénk vásárolni a bevételből a beteg gye-
rekeknek – mondta a II. Intenzív Aerobik Nap főszervezője,
Tajti Zsanett.

Közlemény
óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányza-

tának óvodáiba a 2018/2019.
nevelési évre az alábbi időpontok-
ban lehet beíratni gyermekeiket:

2018. április 23. (hétfő)
8–17 óra

és
2018. április 24. (kedd)

8–17 óra

Az óvodák kínálatáról, felvételi
körzetükről és a beiratkozással

kapcsolatos teendőkről a
http://ovi.szegedvaros.hu linken

tájékozódhatnak a szülők.
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Az öreg hölgy várjA Az
érdeklődőket 

Időpont: március 24. és 25.,
szombat és vasárnap, 10 óra
Helyszín: Szent István téri víz-
torony
A víz világnapja alkalmából
szombat és vasárnap délelőtt
10 órától délután 5 óráig az
öreg hölgy, a Szent István téri
műemlék víztorony ismét nyílt
napokon várja az érdeklődőket.

grundfocivAl BrAzíli-
áBA! 
Időpont: március 25., vasár-
nap, 9.30
Helyszín: Kisstadion

Első évében a Neymar Jr's 
Five-on 47 ország 65 ezer játé-

kosa vett részt. Idén
nagyobb lesz a baj-
nokság, amelynek
döntőjét Brazíliában
rendezik. A Neymar
Jr's Five igazi grund-
foci. A részvétel in-
gyenes. Jelentkezés

és további információk:
https://www.neymarjrsfive.co
m/en/HU

PArti nAgy lAjos –
Molière: tArtuffe
Időpont: március 26., hétfő,
19 óra
Helyszín: Reök-palota

A klasszikus történetből ab-
szurd komédia született a pa-
lota pinceszínpadán. Szokat-
lan színházi nyelvvel kísérletez-
nek a Tartuffe-ben. A Tartuffe-
produkciók általában azt
domborítják ki, hogy az álszent
címszereplő mindenkin átgá-
zolva eléri a céljait. A mi elő-
adásunkban nem pontosan ez
lesz a lényeg – mondja Balog
József, aki Tartuffe-öt és Per-
nelle-nét is játssza a darabban.
Orgont Kancsár József játssza,
Elmira Csorba Kata, Dorine-t
Farkas Andrea formálja meg.
Clèante szerepét Kosztolányi
József, Damis-t Barnák László,
Marianne-t pedig Göblyös Sára
alakítja.

Az AurorA BoreAlis
nyoMáBAn
Időpont: március 27., kedd, 17
óra
Helyszín: TIT (Kárász u. 11.)

Az északi sarkkörön túlra télen
leginkább az északi fényt kere-
sők kelnek útra. Hogy mit lehet
még Észak-Norvégiában ilyen-
kor csinálni turistaként? Erről

szól Karancsi Zoltán tanszék-
vezető egyetemi docens elő-
adása.

dAllAMok szárnyán
Időpont: március 28., szerda,
17 óra

Helyszín: Somogyi-könyvtár
A Dolce Musica együttes kon-

certje. A formáció célja, hogy
azokhoz is eljuttassák a ko-
molyzenét, akik amúgy nem
szeretnek ilyen stílusú hang-
versenyekre járni. Műsoron

többek között Mozart-,
Beethoven- és Gershwin-
művek.

A gyiMes-
v ö l g y
kincsei 

Időpont: már-
cius 28., szer-
da, 17 óra
Helyszín: So-
mogyi-könyvtár
Pigniczki Kata
képi ábrázolás

alapszakos
képgrafikus-
hallgató a
szegedi egye-
temen. Sza-
badidejében
évek óta a 
tojásírás ha-
gyományával
és techniká-

jával foglalkozik. Kiállítása áp-
rilis 7-éig látható.

PárválAsztás első lá-
tásrA vAgy okosAn?
Időpont: március 29., csütör-
tök, 17 óra
Helyszín: TIT (Kárász u. 11.)
Van-e a jó házasságnak
titka? Hogyan válasszunk
egy életre szóló párt ma-
gunknak? Hogyan tegyük

harmonikussá
és minél
boldogabbá
a kapcsola-
tunkat? Aki
v á l a s z o l :
Székely Já-
nos párkap-
csolati ta-

nácsadó.

csókoloM és Puszi
Időpont: március 30., péntek,
20 óra
Helyszín: Grand Café
A nyolcvanas-kilencvenes évek
undergroundjának legendás
zenekara – megújult felállás-
ban – ismét a közönség előtt:
Ujj Zsuzsi, Tóth Spenót Zoltán,
Neményi Zsolt, Zalka Imre, Gé-
resi Lackó.

Szeretne 2 jegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba az április 11-i Heisenberg című színházi előadásra? Szereplők: Benedek Miklós és Ullmann Mónika. Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi
Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a vá-
rosháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 28. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A dél-alföldi régió kulturális fővárosa. A nyertes: Lukácsi Péter. Gratulálunk!
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KOS (III. 21–IV. 20.) 
Túl sokat bosszanko-
dik olyan dolgokon,

amelyeken úgysem tud
változtatni. A legtöbb, amit
tehet, hogy pozitívan és hig-
gadtan áll hozzá minden-
hez.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Vitás ügyek merülhet-
nek fel a közeljö-

vőben ön és a párja kö-
zött. Próbálja meg enyhíteni
a feszültséget, de azért ne
reméljen azonnali megol-
dást.

IKreK (V. 21–VI. 21.)
Úgy érezheti, hogy
kapcsolatában elhi-

bázott döntést hozott,
emiatt furdalja a lelkiisme-
ret. Ne ostorozza magát, hi-
szen nem csak ön döntött
hibásan.

rÁK (VI. 22–VII. 22.)
Jövő héten végre lesz
ereje és bátorsága

belevágni mindabba,
amit már rég kigondolt. Igye-
kezzen pontosan tervezni,
mert az ördög a részletek-
ben rejlik.

OrOSzlÁn (VII. 23–
VIII. 22.) Munkájá-
ban mindenkit lekö-

röz. Karrierjével kap-
csolatban mindig is maxi-
malista volt, de ideje jobban
odafigyelnie a környezeté-
ben élőkre is. 

Szűz (VIII. 23–IX.
22.) Tele lesz ambíci-
óval és tettvággyal.

Olyan lehetőségek tárul-
hatnak fel ön előtt, ame-
lyekre nem is számított.
Figyeljen oda, hogy ne sza-
lassza el ezeket.

Mérleg (IX. 23–X.
22.) Ha valamit igaz-
ságtalannak tart, pró-

bálja a másik fél szem-
szögéből is nézni a dolgot.
Gyakran nem minden olyan
egyszerű, mint amilyennek
látszik.

SKOrpIó (X. 23–XI.
21.) A munkahelyi
stressz miatt hajla-

mos álmodozásba me-
nekülni. Ezzel nincs is sem-
mi gond, ameddig nem kizá-
rólag álmokból akar várat
építeni.

nyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Ne akadjon fenn
apróságokon, amikre

csak az idejét pazarolja.
Helyette lásson hozzá a va-
lóban fontos teendőihez. A
halogatás sosem vezet jóra.
BAK (XII. 22–I. 20.) Ne

hagyja, hogy mások
kifogják a szelet a vi-
torlájából. Ön erős 

és független. Az egyetlen
problémája, hogy sokszor
nem hisz eléggé önmagá-
ban.
VÍzönTŐ (I. 21–II. 19.) Elő-

fordulhat, hogy mun-
kahelyén néhányan
rossz szemmel néz-

nek önre. Derítse ki, mi
lehet az oka, talán csak fél-
reértés vagy rossz kommu-
nikáció.
Halak (II. 20–III. 20.) Mosta-

nában azt veszi észre,
hogy környezetében
jobban odafigyelnek

a véleményére. Nem
biztos, hogy egyetértenek
önnel, de szavainak van ha-
tása.
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1967-et írunk. A képen a dorozsmai MÁV-nevelőinté-
zet növendékei egyenmackóban és egyentornacsuká-
ban. Igaz, akkor nem is volt más! (Fotó: Forte-
pan/Baráth Endre.) A március 10-i számunkban három
csinos hölgyet mutattunk 1968-ból, és olvasóink megír-

ták, kik ők! A rendőrségen dolgozott ötven éve Nagy
Sándorné, Somlai Istvánné és Csáki Lászlóné. Köszön-
jük az információt! És ezen a képen ki ismeri fel magát?
Van információja a srácokról? Írjon nekünk a szegeditu-
kor@szegedvaros.hu címre!

szegeden kötöttek há-
zasságot: 2018. 03. 10-én
Ávár Balázs és Seres Dóra
Katalin, Szabó Zoltán és
Scheibel Márta Anita.
szegeden születtek:
Tocz Tamásnak és Horváth
Györgyinek 2018. 03. 11-én

Dorka Luca, Pálfi Andrásnak
és Csirmaz Annának 2018.
03. 12-én Dániel, Balogh Im-
rének és Szatmári Gabriella
Ilonának 2018. 03. 12-én Le-
tícia Léna utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!
szegeden hunytak el:
Tuska Ferencné Moldvai Mar-
git 2018. 03. 03-án, Horváth
Jánosné Csányi Etelka Pi-
roska 2018. 03. 05-én, Kal-
már Jenő 2018. 02. 28-án,
Zsemberi József 2018. 03.
06-án, Bárkányi Zoltán 2018.
03. 05-én.

Március 24.
szombat

Március 25.
vasárnap

Március 26.
hétfő

Március 27.
kedd

Március 28.
szerda

Március 29.
csütörtök

Március 30.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: visszatér a tavasz 

Forrás: koponyeg.hu

HOrOSzKóp

Forgószínpad – színházi
magazin
Március 27., kedd, 19.25
Négy színház, négy előadás:
Debrecen, Székesfehérvár,
Szolnok, Szombathely.
a szomszéd vár – turisz-
tikai magazin
Március 28., szerda, 19.40
Dalmát borok Szegeden, por-
celánok Hollóházán, sípályák
Sátoraljaújhelyen  – fedezzük
fel együtt Magyarországot!
szabad száj – vélemény-
műsor
Március 30., péntek, 19.25
Hárman három témáról, lehet,
hogy háromféleképpen. Aktuá-
lis, érdekes és elgondolkodtató.
a szegedi tudós akadé-
mia díjkiosztó gálamű-
sora
Március 31., szombat, 20 óra
A gálaműsor közvetítése felvé-
telről a Szegedi Nemzeti Szín-
házból.
szegedi hírek
Március 26–30., hétfő-pén-
tek, 19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelent-
kezik.

MÁrCIUS 24., SzOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T.
Egyesület – Csongor tér 1.)

MÁrCIUS 26., HéTFŐ
Szentistványi István: 17.00–19.00
(LMP-iroda – Honvéd tér 5/B,
30/856-5398)

MÁrCIUS 31., SzOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T.
Egyesület – Csongor tér 1.)

Hekáné dr. Szondi Ildikó a lakossági
bejelentéseket az alábbi elérhetősé-
geken várja: tel.: 30/963-8137; 
e-mail: szondi.ildiko@szeged.eu

7/–2
gábor,
Karina

8/0
Irén,
Írisz

11/0
emánuel

12/4
Hajnalka

13/5
gedeon,
Johanna

12/5
Auguszta

13/5
nagypéntek,

zalán

Szeged régen

Tavaszi óraátállítás!

Idén március 25-én kell majd átállítani az órákat,
hajnali 2 órakor előre kell tekerni az órát 3 órára.
Így egy órával kevesebbet alszunk.
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