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Haág Zalán a barátja Mercedesére,
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Bővebben a Fidesz-parkolóválogatottról az 5. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Áldozatai vagyunk egy mindent maga alá gyűrő, magát örökérvényűnek tekintő
és örökérvényűségéért bármire képes hatalomnak.” Hont András (hvg.hu)

Orbán Viktorral mutatja be az Economist,
hogyan lehet 4 lépésben lerombolni a demokráciát

Ismét sikerült a világ egyik
legrangosabb lapjának videójába bekerülnie a magyar miniszterelnöknek, csak sajnos
megint a demokratikus intézményrendszer leépítői között
szerepel – írja a hvg.hu.

Alig két hónapja jelent meg
utoljára Orbán Viktor az Economist videójában elrettentő példaként, akkor a kritikus média
legnagyobb elhallgattatói között emlegették, Putyinnal
együtt.
Az Economist pár napja
megosztott videójában azt mutatják be, hogyan lehet négy lépésben leépíteni egy demokráciát. A négy lépés kísértetiesen emlékeztet egy sor új keletű
magyarországi eseményre.

Orbán Viktor a világ egyik legrangosabb lapjának
videójában. Forrás: Economist
Az Economist szerint az
első lépés az, hogy érkezik
egy karizmatikus vezető, aki

azt ígéri, megvédi az embereket.
A második feladat: keresni

kell egy ellenségképet, a szavazók ugyanis imádnak valaki
mást hibáztatni, utálni. Erre tökéletes alanyok a migránsok,
hiszen ők nem tudnak szavazni, emelik ki a videóban.
Ezután megjelenik Orbán
Viktor képpel és névvel, mint aki
azzal riogat, hogy muszlim migránsok rombolják le az országot.
A harmadik lépés: meg kell
gyengíteni a demokratikus intézményrendszert, elsősorban
az igazságszolgáltatást és a
független médiát kell megcsonkítani.
Végül az utolsó lépés: a
még megmaradt ellenállást el
kell pusztítani. És ezen a ponton a demokrácia megszűnt,
már csak névleg maradt az
– zárul a videó.
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Az igazságügyi miniszter lenne az új különbíróságok
igazi főnöke

A politikának fontos
ügyekben dönthetnek

Szinte teljes lesz a befolyása az igazságügyi miniszternek
a következő években felálló közigazgatási különbíróságokra – írja az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási bíróságokról szóló tervezete alapján a 168 Óra.
A közigazgatási bíróságok felállítását legalább 2016 nyara
óta tervezgeti a kormány. Itt
dőlnének el az állampolgárok
és cégek, illetve az állami intézmények közötti jogviták.
Ezek az új bíróságok dönthetnek majd egy csomó olyan
ügyben, amely kiemelten fontos a politikának. A közigaz-

A 168 Óra szerint a kormánynak olyan nagy lenne a
befolyása a testületre, hogy a
közigazgatási törvényszékek
elnökei felett a munkáltatói
jogokat nem is a bíróság elnöke, hanem a miniszter gyakorolná.
Ráadásul a miniszter az új
bíróság bíráinak kiválogatá-

Vízumgyár a moszkvai nagykövetségen

Már nem nyomoz az ügyészség
Október közepén megszüntették a vízumokat többezres
tételben prostituáltaknak és
orosz bűnözőknek kijáró Kiss
Szilárd volt agrárattasé elleni
eljárást, írja a Facebookon az
ügyről több cikket is író Panyi
Szabolcs. Az ügyészség indoklása szerint „a rendelkezésre álló adatok, illetve
bizonyítási eszközök alapján
nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése” – számolt be a 444.hu.
Panyiék cikksorozatából
korábban kiderült, hogy Kiss
Szilárd irányításával (akinek
Mészáros Lőrinccel is volt
közös cége) a moszkvai
nagykövetség konzuli osztályán több ezer schengeni
vízumot adtak ki olyan orosz
állampolgároknak, akikről
azt sem tudták, kicsodák.

Közülük voltak, akik még Magyarországra sem jöttek el,
hanem egyből valamelyik
más uniós tagállamba utaztak. Kiss ügyei miatt a Párbeszéd, Szél Bernadett és Tényi
István tett feljelentést.
A külügyminisztérium belső vizsgálati anyagából tavaly
az is kiderült, hogy ezek „tisztázatlan anyagi hátterű és
foglalkozású orosz állampolgárok” voltak, akik „minden
látható, dokumentált ellenőrzés nélkül” utazhattak be az
Európai Unió területére. A
legtöbb esetben a lakcímükön és a személyes adataikon kívül semmit sem tudtak
ezekről az emberekről. Ráadásul a kérelmezők még
csak meg sem jelentek a
konzulátuson, személyes interjú sem volt.

Mivel egy idő után Kiss
Szilárd működését már a
magyar külügyminisztérium
is vállalhatatlannak tartotta,
2013 szeptemberében Martonyi János visszahívta az
agrárdiplomatát. Csakhogy
miután kitiltották a moszkvai nagykövetségről és a
külügyből, az akkori vidékfejlesztési miniszter, Fazekas Sándor keleti gazdasági
kapcsolatokért felelős miniszteri megbízottként alkalmazta tovább Kiss Szilárdot.
Az ügyészség eljárást
megszüntető határozatából
most az is kiderült, hogy egy
Dubrovin nevű orosz üzletember beperelte Kiss Szilárdot, mert hiába fizetett neki
80 ezer eurót azért, hogy
szerezzen be vízumokat a
„barátainak”, Kiss a pénzt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

lenyúlta, de az ígért vízumokat nem szállította le. Az
orosz bírósági végzés szerint a kenőpénzt Kissnek
vissza
kellett
fizetnie.
Ugyanakkor a nyomozás
során a magyar rendőrség
ezt az orosz bírósági végzést
valamiért képtelen volt beszerezni.
A német külügyet sem
keresték meg azzal az ügygyel kapcsolatban, amikor a
konzul vallomása szerint a
németek hivatalosan szóltak nekik a visszaélésekről.
De elég fura az is, hogy a
Külgazdasági és Külügyminisztérium azokat a meghívóleveleket, amelyeket Kiss
Szilárd több mint 5800 vízumhoz kiadott, és bizonyítékok
lehettek
volna,
egyszerűen leselejtezte.

Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) üzemeltetésében
lévő Szeged I. kerület belterület 1661 hrsz.-ú, kivett sportpálya megjelölésű ingatlanon lévő 9 db salakos teniszpálya és klubház
sportcélú hasznosítására irányuló bérleti jogviszony létesítésére hirdet pályázatot.

A pályázók köre:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

A pályázat célja:
Egyfordulós, nyílt pályázat keretében 9 db salakos teniszpálya és egy klubház sportcélú hasznosítására irányuló bérleti jogviszony
létesítése 10 éves határozott időtartamra, bérleti díj ellenében. Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázat beérkezési határidejétől
számított 20 nap. A szerződéskötés időpontja: a pályázat beérkezési határidejétől számított 20 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:
Írásban, 2018. november 30. 10.00 óráig, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. címére (6726 Szeged, Temesvári krt. 33., igazgatói titkárság).

Ajánlatok bontása, a pályázat elbírálása:
Az ajánlatok bontása a kiíró székhelyén történik (6726 Szeged, Temesvári krt. 33., igazgatói titkárság).
A pályázat elbírálása: 2018. december 04. napjáig.
A nyertes pályázó értesítése az elbírálást követő 3 munkanapon belül történik.

A pályázati kiírás ingyenesen átvehető munkaidőben a Szegedi Sport és Fürdők Kft. székhelyén (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.,
igazgatói titkárság) vagy a társaság honlapján.

Trócsányi László igazságügyi miniszter (jobbról) szerint
a kormány nemsokára a parlament elé viszi a különbíróságokról szóló törvényt. A kormánnyal jó viszonyban lévő
emberek kerülhetnek a testületbe. Fotó: MTI/Nemes János
gatási bíróságokon lehet
majd jogorvoslatot kérni a
hatóságok határozatai ellen
például az adó- és az építési
ügyekben, a közbeszerzések
kapcsán vagy a választási, a
népszavazási és a gyülekezési jogi vitákban. A Közigazgatási Felsőbíróság elnökéről
az Országgyűlés szavaz, várhatóan jövő tavasszal. Az
új intézmény vezetőjeként
eddig Patyi András neve merült fel, aki már vissza is tért
a bírói karba.

sába is beleszólhatna, meghatározhatná, hogy továbbmehetnek-e az eddig közigazgatási és munkaügyi bíróságokon dolgozó, hivatásos és
nagy tapasztalatú bírók az új
szervhez vagy sem. De ha már
bekerültek, akkor a beosztásukról vagy áthelyezésükről is
a miniszter döntene.
Trócsányi László októberben arról beszélt, hogy a kormány nemsokára a parlament
elé viszi a különbíróságokról
szóló törvényt.

TündérOrszág

nemzeti űrkutatási biztos

Miközben milliárdokat vontak ki az elmúlt években az
oktatásból, az egészségügyből és a szociális ellátásból,
és komoly forráshiánnyal küszködnek, többen a csőd
szélén táncolnak a helyi szemétszállító cégek közül,
mert az állami kukaholding csak egy részét fizeti ki a
valós költségeiknek, azt is jókora késéssel, addig Andy
Vajna filmügyi kormánybiztos, kaszinómogul és laptulajdonos felesége, Vajna Tímea magángépen viszi Los Angelesbe a beteg macskáját orvosi kezelésre, és
kinevezik az űrkutatásért felelős miniszteri biztost és a
székelyföldi jeges sportokat érintő infrastrukturális beruházásokért felelős miniszteri biztost. (Kelt: Magyarországon, 2018 novemberében)
Sz. C. Sz.
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Húszezer idős nyugdíja nem éri el a 30 ezret

Nyugdíjasparlament: már három témakörben tettek javaslatot Áder Jánosnak

Húszezer idős ember nyugdíja nem éri el a harmincezer forintot, miközben a Fidesz járuléktörvénye miatt
az első tíz legnagyobb nyugdíj már meghaladja a kétmilliót is. Ez sokakat
felháborít – mondta Korózs
Lajos országgyűlési képviselő a nyugdíjasparlament
előtt Szegeden.
A Szent-Györgyi Albert Agórában rendezték meg a
minap a régió nyugdíjasparlamentjét, amely már a hatodik ilyen rendezvény volt
idén az országban. A rendezvény előtt tartott sajtótájékoztatón Karácsony Mihály
országos elnök elmondta, a
területi fórumokon elhangzott problémákat, javaslatokat később összesítik, és
egy országos fórumon is
megvitatják. Elmondta azt
is, eddig három témakörben
tettek javaslatot a köztársasági elnöknek. Többek között arra kérték Áder Jánost,
ne írjon alá olyan törvényt,
amely hátrányosan érinti az
időseket, kezdeményezzen
új jogszabályokat a nyugdíjasok életminőségének javítása érdekében, és próbálja

A nyugdíjasparlament résztvevői az Agórában.
felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy jobban
odafigyeljenek az emberek a
vidéken magányosan élő
idősekre.
Korózs Lajos szocialista
országgyűlési képviselő szerint két témakör, a nyugellátás és az egészségügy foglalkoztatja és háborítja fel
leginkább az időseket ma
Magyarországon. Jelenleg
2,6 millióan kapnak valamilyen nyugdíjszerű ellátást az
országban. Elmondta, a
nyugdíjasok egyharmada

A nyugdíjasparlament előadói.

nem kapja meg az egyszemélyes háztartásra számolt
létminimum összegét, azaz
a 79 ezer 500 forintot sem
havonta, több mint nyolcszázezer idősnek pedig a
134 ezer forintos átlagnyugdíjnál is kevesebbet visz havonta a postás.
Arról is beszélt, hogy az
idősek számára is elfogadhatatlan az, hogy jó egészség-

ügyi ellátást csak magánorvosnál vagy hálapénz fejében
kaphatnak. – Egy nagyobb
műtétre ma Magyarországon
nemritkán négy-öt évet is
várni kell. A több tíz- vagy
százezer forintos diagnosztikai vizsgálatokat sem tudják
megfizetni a nyugdíjasok, így
a többségük számára maradnak a hosszú várólisták
– hangsúlyozta.

Szabó Sándor: Szeged élen jár

Szabó Sándor szegedi szocialista országgyűlési képviselő hangsúlyozta, Szeged élen jár az idősek mindennapi életének, közérzetének javításában is. Az idén is
tizenötmillió forintot biztosított a költségvetésében az önkormányzat a nyugdíjas-egyesületek különféle közösségi
programjainak támogatására. Beszélt arról is, hogy Szegeden az önkormányzathoz tartozó házi és a gyermekorvosi ellátásban jelentős beruházásokra és rekonstrukciókra került sor az elmúlt időszakban. Közel egymilliárd
forintból megújult a Budapesti körúti és a Korondi utcai rendelő, Dorozsmán pedig új egészségház épült. A város folytatja az egészségügyi és szociális beruházásokat: az Északi
városrészben orvosi rendelőt alakítanak ki, Tápén pedig
hamarosan korszerű épületbe költözhetnek a védőnők.

Nettó átlagkeresetek: középmezőnyben a megye

Budapesten több mint 270 ezer, Szabolcsban alig 150 ezer
forint a havi átlagfizetés. Csongrád megye a havi 185 ezer
forintos átlagkeresettel a középmezőnyben van.
Hiába volt 215 ezer forint az
országban a nettó átlagkereset az idei első félévben, a
legtöbb megyében továbbra
is álomfizetésnek számít az
átlag. Hogy miként alakulhat
így? Nos, Budapest és GyőrMoson-Sopron megye most
is felhúzta az országos átlagot, amikor az átlagkeresetet
kiszámolták. Ezen a két helyen kívül egyetlen megye

sem érte el az átlagot – ez
derül ki a KSH adataiból.
A fővárosban 272 ezer forint a nettó átlagfizetés, azaz
aki „átlagosan” keres, ennyit
talál hó végén a borítékjában
vagy a bankszámláján. A GyőrMoson-Sopron megyében élők
hiába mondhatják magukat
ezüstérmesnek, ők 48 ezer forinttal kevesebb fizetéssel kalkulálhatnak hó végén, mint a

budapestiek. Náluk átlagosan
224 ezer forintos átlagot regisztráltak a félév végén. És
utána óriási szakadék jön.
A fenti két helyen kívül mindössze Fejér és Komárom-Esztergom megyében érte el az
idei első féléves átlagkereset a
nettó 200 ezer forintot. A többi
megyében változatlanul egyessel kezdődik az átlag. A kereseti ranglista középmezőnyében foglal helyet 185 ezer
forinttal Csongrád.
A sereghajtók: BorsodAbaúj-Zemplén és Zala (169

ezer), Nógrád (166 ezer) és
Békés (158 ezer) átlagkereseti
adattal, de van még ennél is
rosszabb, Szabolcs-SzatmárBereg megyéé, ahol 149 ezer
forint a megyei nettó átlagfizetés. Ez alig több mint fele a fővárosi átlagnak.
Az információ és kommunikáció, a pénzügyi szolgáltatás, valamint a tudományos
és műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágak bruttó átlagbére legalább háromtizedével meghaladta a megyei átlagot.

VÉLEMÉNY

Márton lúdja

Novemberben leszédülnek az utolsó levelek a fákról, cammogunk komótosan bele a télbe. Dércsípte hajnalok, ködös délelőttök és homályos délutánok ideje ez. Megéheztünk.
November tizenegyedike Márton napja, többszörösen különleges nap. Jó alkalom egy jóízű családi ebédre. A majd kétezer éves legenda szerint Szent Márton püspök a libák között
bújt el az őt üldözők elől. Innen erednek a novemberi libalakomák, amelyek hangulatát könnyen megemeli az újbor gyakori kóstolgatása.
Az emberek kíváncsi természetűek. Tudni akarják, mit jelentenek a számok, a felhők alakzatai, a természet jelei.
Mit hoz a jövő?
Püthagorasz kései követői úgy tartják, a tizenegy mesterszám, aminek köszönhetően különleges erő birtokosa. Márton napja a kettős mesterszámmal (11. 11.) régóta tartja
izgalomban a számmisztikusokat, akik szerint ilyenkor hatalmas energiák szabadulnak fel az univerzumban, dimenziókapuk nyílnak ki. Márton, Erzsébet és Katalin napjához
időjóslás is kapcsolódik már évszázadok óta.
Öszöm-iszom. Nagy múltú, híresen nagyevő nemzet vagyunk. Sokan és sokat szeretünk főzni. Szeretünk és tudunk
mértéktelenül is enni. Inni is. Vidéken gyakorta megesik, hogy
a háziasszonyok elégedetten csettintenek egy nagydarab, termetesebb férfiember láttán. „Nagy, derék embör” – becézik
őket elismerően. Tömörkény novelláiból tudom, a Szeged környéki tanyavilágban jobban lopták a libákat, mint a malacot.
Csöndesebb, egyszerűbb dolog volt ugyanis, hiszen a gyors
és szakszerű mozdulattal kitekert libanyak csendesebb volt,
mint a malacvisítás. Gyors halál.
Elhízott nemzet
Nagy múltú, híresen nagyvagyunk – hallom a
evő nemzet vagyunk. Sokan
rádióban. Egy felméés sokat szeretünk főzni.
rés szerint MagyarSzeretünk és tudunk mérország dobogós a
téktelenül is enni. Inni is.
világon a túlsúlyos
emberek lakosságon belüli arányát tekintve. A zsíros magyar konyha mellett a
mozgásszegény életmód következménye lehet ez az állapot.
Irodalmunk roppant gazdag legendás étkekben, fogásokban. Móricz Zsigmond Kis Jánosának tragédiáját is az evés
– pontosabban a mértéktelen zabálás – okozta. Szegény
napszámosként igyekezett az uraságot kienni a vagyonából
a Sarudy lány lakodalmi asztalánál. Halálát okozta a mértéktelenség. A Márton-nap és a lúd hallatán felötlenek bennem
mostoha sorsú költőzsenink, József Attila gyermekfejjel lejegyzett sorai:
„De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni”.
A Kedves Jocó! című versében meleg családi fészekről,
jóízű, gazdag ételekről álmodott József Attila.
Krúdy Gyula egészen más. Polgári életet élt. Valódi ínyencként gyakran megfordult a budai Tabán kisvendéglőiben,
amelyekben képes volt órákon keresztül ízlelgetni a fogásokat. Nagyon szerette a jó borokat és a fröccsöt. Nagy műgonddal ábrázolta kedvenc figuráját, Szindbádot is hasonló
élethelyzetekben. Krúdy legendás utazója élvezettel csemegézte a velős csontot pirítóssal, miközben recepttrükkökkel
szórakoztatta a pincért. Huszárik Zoltán kultikus filmjében,
miközben a Szindbádot alakító Latinovits Zoltán a húslevest
kanalazza, elhangzik a klasszikus mondat, amit azóta is sokszor idéznek: „Élet, élet, szent megunt élet. Milyen jó visszajönni beléd!”
Móra Ferenc felesége népszerű szakácskönyvet írt. Tömörkény István tanyai történeteiben pedig lépten-nyomon bálokba, lagzikba és féktelen dínomdánomokba botlunk.
Márton-napi sültek illata. Karácsonyi foszlós kalács paprikaillatú halászlével. Pezsgőpukkantós, kétszer terítős, virslis
szilveszter. Farsangi bálok zsíros fánkjai. Szeretünk enni,
hiába. Ha már lúd, legyen kövér!
Tóth A. Péter
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Botka László: Szeged jövőjét
csak a tudásra építhetjük

Jövőre megkezdi az önkormányzat az ELI körüli 70 hektáros terület tudományos-ipari parkká fejlesztését

Botka László: Az egyetem és a város szoros együttműködésében számtalan oktatási
és kulturális fejlesztés valósulhatott meg az elmúlt időben.
Négymilliárd forintból már jövőre megkezdi az önkormányzat a lézerközpont körüli hetvenhektáros terület tudományos-ipari parkká fejlesztését – jelentette be Botka László
polgármester a magyar tudomány napján.
– Egyetemi és iskolaváros vagyunk, ezért a tudomány, a
tudás Szeged fejlődésének a
motorja – mondta Botka
László a Szegedi Akadémiai
Bizottság keddi plenáris ülésén, amelyet a magyar tudomány napja alkalmából
hívtak össze.
A tudomány ünnepén a
polgármester elmondta, Szeged városfejlesztési programjaiban a legfontosabb szempont eddig is az egyetemi, a

tudományos és az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése volt. Az egyetem és a
város szoros együttműködésében számtalan oktatási és
kulturális fejlesztés valósulhatott meg az elmúlt időben.
– Szeged jövőjét csak a
tudásra építhetjük – hangsúlyozta, és bejelentette, döntés született arról, hogy a
város hosszú távú gazdasági
fejlesztésének legfőbb eleme
a lézerközpont melletti 70

hektáros terület tudományos-ipari parkká fejlesztése.
Ennek érdekében az önkormányzat már jövőre megkezdi a terület infrastruktúrájának és közúti kapcsolatainak fejlesztését, erre a tervek szerint közel négymilliárd
forintot fordítanak.
A polgármester a város
Nobel-díjas
tudósának,
Szent-Györgyi Albertnek a
gondolatával zárta köszöntőjét: „Az igazi tudós kész arra,
hogy elviselje a megpróbáltatásokat, csak hogy senki ne
szabja meg neki, hogy milyen
irányba folytassa munkáját.”
– Aki a tudomány szabad-

Felújított színészlakások a Székely soron

Három frissen Szegedre szerződtetett színész, Rétfalvi
Tamás, Menczel Andrea és Medveczky Balázs az erkélyen.
Öt színészlakást újított föl az IKV a Székely sor 21. szám
alatt. Három újonnan szerződtetett színésznek kínálták föl
a lehetőséget, költözzenek ide. Menczel Andrea és Rétfalvi
Tamás azonnal el is fogadta.
Barnák László színidirektor a
napokban nézte meg három
frissen Szegedre szerződtetett kollégájával, Menczel

Andreával, Medveczky Balázzsal és Rétfalvi Tamással
a felújított színészlakásokat.
A lakások közül kettő erké-

lyes, ezek 30, az erkély nélküliek 28 négyzetméteresek:
egyszobás-főzőfülkés garzonok. Kiderült, Menczel Andrea eddig is a Székely soron
lakott, Medveczky Balázs és
Rétfalvi Tamás pedig egy albérletben, máshol. Tamás a
tizediken lakik ezután, innen
látszik a színház épülete is.
– Ez nagyon fontos, így
még inkább lelki és mentális
kapcsolatban lehetek a színházzal – mondta nevetve.
Tervei szerint a lehető leghamarabb áthozza a cuccait.
Barnák László elmondta,
két felújított lakás vendéglakás lesz a terveik szerint,
ahol rendezők, vendégszínészek lakhatnak majd, amikor
Szegeden dolgoznak.
Az IKV több mint 11 millió
forintból újította föl az öt lakást.

sága, az Akadémia és az
egyetemek
autonómiája
ellen harcol, az valójában az
igazság ellen harcol. Köszönettel és hálával tartozunk
mindazoknak, akik ki mernek állni ezen törekvésekkel
szemben. Ők Szent-Györgyi
igazi örökösei, mert mi Szegeden tudjuk: a szabadság, a
szabad gondolat teremhet
igazi értéket – mondta Botka
László.
Vékás Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke köszöntőjében elmondta, az elmúlt időben egyezség született arról, hogy egy
tizennégy fős, paritásos alapon felállított bizottságot hoznak létre, amelynek elsődleges célja, hogy megfogalmazzák azokat a fő szempontokat és módszereket, amelyek
alapján az MTA átvilágítja
saját kutatóintézet-hálózatát.
– Ez az Akadémia és a minisztérium vitájában megnyugtató kiindulópont lehet
– mondta az alelnök.
Rovó László, a szegedi
egyetem rektora emlékeztetett
arra, hogy az Akadémia 1997
óta emlékezik meg a Magyar
Tudomány Ünnepéről, 2003ban pedig az Országgyűlés hivatalosan is a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította november 3-át.
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Négy köbméter szemetet
szedtek össze Dorozsmán

Október közepén kezdődött el a csapadék- és belvízelvezető
árkok kialakítása Dorozsmán. A környékbeliek úgy gondolták,
a földmunkák elkezdése előtt megtisztítják a területet, ezért
közös ároktakarítást szervezett Dorozsma két önkormányzati
képviselője, Lauer István és Mihálffy Béla az Ács Géza Sportcsarnok mögötti ligetben. A Jerney-iskolások mellett idősebbek is takarítottak. A csapat 4 köbméter szeméttől tisztította
meg a területet, és felfedeztek két illegális lerakót is. A résztvevőket a program végén megvendégelték a Petőfi művelődési házban.
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Amiről hallgatnak a Fidesz–KDNP képviselői

Haág Zalán a barátja Mercedesére, Kohári a „biciklijére” kérte az ingyen parkolóbérletet a várostól
Magyarországon bevett gyakorlat, hogy egy település a
lehetőségeihez képest segíti azoknak a munkáját, akik
sokat tesznek a közösségért helyben vagy akár országosan. Így tett Szeged is, amikor évente hatvan ingyen
parkolóbérletet biztosított a városért dolgozóknak, köztük a fideszes önkormányzati és országgyűlési képviselőknek, akik most hőzöngenek, és a város vezetőinek
távozását követelik. Az ingyen parkolóbérletet egyik fideszes sem utasította vissza. A szeged.hu szerkesztősége tükröt tartott a fideszesek elé, utánajárt, kik és
hogyan kaptak ingyen parkolóbérletet az önkormányzattól. Ez az egész ugyanis egyáltalán nem arról és úgy
szól, ahogy azt a Fidesz–KDNP és a kormánypárti média
sulykolja – írta a hírportál, amelynek cikksorozatából
tallóztunk.
Kohári Nándor (Fidesz) 13
évig kapott ingyen parkolóbérletet. Kohári 2002–
2014 között, három cikluson át volt a közgyűlés fideszes tagja.

Kohári Nándor:
a fideszes feljelentő

19 alkalommal vette fel a
parkolóbérletet. Kalmár
válaszolt a szeged.hu kérdéseire. Azt írta, még a kilencvenes évek végén
vezették be ezt a „lehetőséget”: a képviselő választhatott a parkolóbérlet és a
tömegközlekedési bérlet
között. „Alá kellett írni egy
nyomtatványt az átvételről.
A bérlet Szeged minden
parkolási övezetébe érvényes volt. A kocsi, amire
kaptam,
a
feleségem
nevén van, de én használtam. Nincs másik autónk.”

Kohárinak – aki mindenhová biciklivel járt – nemhogy autója, de jogosítványa sem volt, amikor
parkolóbérletet kapott az
önkormányzattól. Ettől függetlenül minden alkalommal felvette a bérletet,
majd információink szerint
Szabó László:
volt, hogy azt átadta a sóapáról fiúra
gornőjének. A szeged.hu
információja szerint állító- Szabó László (Fidesz–
lag Kohári jelentette fel a KDNP) Szeged rendszervárost a parkolóbérletek váltó
képviselőjeként
miatt. Szeged önkormány- 1990-től 2002-ig dolgozott
zata neki köszönheti, hogy a közgyűlésben. Amíg képviévek óta magyarázkodnia selőként dolgozott, mindig
kell,
sőt
G y u l á n
Az rendben volt, hogy Haág Zalán
első fokon,
a munkatársa, barátja, Miklós
nem jogPéter Mercedesére kérte a parkoerősen el
lóbérletet? Miklós Péter akkor pois marasztyázott a parkolásnál?
talták Solymos László
alpolgármestert, Mózes kapott
parkolóbérletet,
Ervin címzetes főjegyzőt és majd 2010-től a fia, Szabó
Kalmár Gábor kabinetfőnö- László kért bérletet az ő
köt, mert a bíróság szerint autójára. A föntiekkel kaphűtlen kezelést követtek csolatban megjegyzi a szeel, amikor parkolóbérletet ged.hu, milyen érdekes,
adtak – például Kohárinak hogy a kormánypárti sajtó
is. Az persze nem jutott Ko- szerint az a legfőbb probhári eszébe, hogy saját léma, ami Kalmár szerint
magát is feljelentse orgaz- teljesen normális: családon
daságért.
belüli autóra kapott parkolóbérletet úgy, hogy az nem
Kalmár Ferenc:
az ő nevén van. És Szabóék
a csúcstartó
sem tartották aggályosnak,
19 bérlettel
hogy akkor is az édesapa
gépkocsijára ragasztották
Kalmár Ferenc (KDNP), aki föl a parkolóbérletet, ami1996 és 2014 között volt kor már ő nem volt tagja a
önkormányzati képviselő, testületnek, hanem ifjabb
sőt volt, hogy a parlament- Szabó László ült a közgyűben is képviselte a várost, lésben.

Haág Zalán leparkolt a Széchenyi téren. A Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője 2006 óta minden évben átvette
az ingyenes parkolóbérletet a várostól.

Oláh János:
ingyenbérlet
a céges autón

Oláh János (Fidesz–KDNP)
2006-tól egy cikluson át
volt képviselő, ekkor kapta
évente a bérletét. Méghozzá úgy, mint bármelyik
másik képviselő: a hosszú
évek óta működő szokásjog alapján megadta a
rendszámát, aláírta az átvételi elismervényt, átvette
az ingyen parkolóbérletet,
és örömmel használta – a
cége autóján. Ahogy a szeged.hu-nak írta, „a saját
kft.-m tulajdonában lévő,
saját használatomban lévő
gépkocsira – mely után fizettem a cégautóadót –
kaptam parkolóbérletet.”
Pocsai Blanka (Fidesz)
1998–2014 között volt önkormányzati képviselő. Tizenhét éven át kapott
parkolóbérletet, kezdetben
a férje nevén lévő gépkocsira, majd a saját nevén
lévő autóra vette föl, miután aláírta az átvételi elismervényt,
majd
az
élettársa nevén lévő gépkocsira vette fel a bérletet,
amivel ő is közlekedett.

Haág Zalán: bérlet
a haver Mercedesére

A parkolóbérletek ügyében
Haág Zalán (KDNP) a leghangosabb, aki 2006 óta

képviselő. A KDNP-s politi- kocsi a fideszes képviselő Bodó Imre és Nógrádi Zolkus kezdetben annak a feleségének a tulajdona tán, Mórahalom polgárMiklós Péternek a Merce- volt, sőt 2012-ben sem írták mestere – is kaptak ilyet
desére kért parkolóbérle- még át Mihálffy Béla nevére az önkormányzattól. B.
Nagy László – aki 2011tet, akit most ítéltek el első a járművet.
Péter Szilveszter (Fi- ben és 2012-ben a korfokon fél év felfüggesztett
börtönbüntetésre, mert a desz–KDNP), aki 1998– mányhivatal vezetője volt –
korábbi ciklusban a Fidesz 2002 és 2006–2010 között a bíróság előtt elismerte, a
által kinevezett cégvezető volt a közgyűlés tagja, cég- kormányhivatal feladata a
szabálytalanul fizetett ki autóra vette föl a parkoló- törvényességi felügyelet
pénzeket a városi takarító- bérletet. Juhász Gyula biztosítása az önkormánycégben. A szeged.hu felte- (KDNP) nyolc éven át volt zat működése és gazdálkoszi a kérdést: az rendben tagja a közgyűlésnek. A sze- dása felett.
– Én sem ennek a szervolt, hogy Haág a munka- ged.hu információi szerint
társa, barátja, Miklós Péter Juhász kétfajta bérletet is vezetnek az akkori vezetőjeMercedesére kérte a par- átvett: a képviselői irodán ként, sem magánemberként
kolóbérletet? Miklós Péter egyet, amely a városháza nem láttam kivetnivalót az
akkor potyázott a parkolás- környékén volt érvényes, a önkormányzat gyakorlatánál? Haág a többiekhez másik pedig a „hagyomá- ban a parkolóbérletek kioszhasonlóan a mai napig nyos” bérlet volt, amely tása kapcsán – mondta a
nem érzi, gondolja úgy, szerte Szegeden érvényes bíróságon B. Nagy László.
hogy orgazda lenne, meg volt. A bérleteket a saját Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen több mint húsz
van róla győződve, hogy a autójára vette föl.
éve ismert az ügyészség és a
bérletek átvétele, rendelteközvélemény előtt, hogy más
tésszerű használata teljeB. Nagy László:
nagyvárosokhoz, köztük a fisen rendben van, volt.
nem látott
deszes Pécshez, Kecske„2011-ben adtam meg a
kivetnivalót
méthez és Kaposvárhoz
rendszámom először, azóta
évente 1 darab bérletet B. Nagy László országgyű- hasonlóan Szegeden is inkapok a saját autómra” – lési képviselő (Fidesz) gyen kaptak parkolóbérletet
ennyit válaszolt a szeged.hu- 2011 óta nyolc ingyenes a városért dolgozó és a várossal szoros
nak
DoMás
nagyvárosokhoz,
köztük
a
fideszes
Pécsmunkakaprozsma
hez, Kecskeméthez és Kaposvárhoz hasonlóan csolatban álló
fideszes
Szegeden is ingyen kaptak parkolóbérletet a vá- személyek.
képviserosért dolgozó és a várossal szoros munkakapDe
úgy
lője,
Micsolatban álló személyek. De úgy tűnik, ez csak tűnik, ez csak
hálffy Béla,
Szegeden törvénysértő.
Szegeden töraki 2010
vénysértő.
óta tagja a
közgyűlésnek. Az egymonda- parkolóbérletet vett fel az (A fideszes parkolóválogatos választ azonban azzal önkormányzattól. De más tottról szóló cikksorozatot
pontosította a portál, hogy fideszes
országgyűlési megtalálják a szeged.hu
információja szerint a gép- képviselők – Bohács Zsolt, oldalon.)
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Nem fért be a postapalota a telkére

A költségek szabtak határt a vágyaknak
Annak, hogy nem épült még
több és magasabb toronyház Szegeden, már évtizedekkel ezelőtt is a pénz
szabott határt. A nagyáruház mai formáját a talajvíznek, a postapalota pedig
egy tervezői hibának köszönhette. A belvárosban
folytatjuk városrésztörténeti sorozatunkat.
– Az igények megfogalmazódtak Szegeden is, hogy
még több lakás épüljön. Az
elején a pénz sem számított.
Költségbecslést persze minden vázlat mellé összeállítottak, aztán egyre-másra

csak középmagas házat rendelt, nagyjából tízemeletes
körülit, sokkal olcsóbb lett az
alapozás, egyszerűbb a tűzvédelem. Igaz, akkor nem
százötven lakást, hanem
csak százat lehetett belefoglalni, mégis kevesebbe került
egy lakás. Vagyis nem városképi vagy esztétikai megfontolások fogták vissza a
vágyakat, sokkal inkább a
költségek.

Ne minket szidjanak

A nagyáruház és környéke
sem így festene, ha az eredeti elképzelések valóra vál-

tervező kapta a megbízást.
Főépítészként sem kellett
sokat küzdeni érte Papp
Gyula városi tanácselnökkel,
vele szót értettünk. Emlékszem, ha összetalálkoztunk,
elmondtam neki, mekkora felelősség egy embert kijelölni
a feladatra. Hozzáfűztem,
hogy a világon mindenütt pályáztatják az ilyen nagy léptékű munkákat, és elfogadta,
mondván, ne őt szidják, bízzuk a szakmára. Természetesen mindig ült politikus is a
zsűriben, de a szavazás döntött. Nem bántam meg, hogy
vállaltam a főépítészi munkát, mert nem sokszor kellett

A Centrum Áruház az egykori Püspök bazárból fennmaradt düledező házak helyén
épült fel.
kiderült, hogy még sincs
annyi az építkezésre, mint
amennyi kellene. A városban
ráadásul mindenkor ügyelni
kellett a mély alapozásra; a
régebbi tűzvédelmi előírások
pedig, ha lehet, a mainál is
szigorúbbak voltak. Ez mind
drágította az építkezést –
idézte fel a szegedi toronyházak építésének történetét az
idén Pro Urbe Díjjal kitüntetett Takács Máté.
A korábbi városi főépítész
(1969–1986) hozzátette, ha
a beruházó visszafogta az
igényeit, és magas helyett

Az én
Szegedem

Megmutatná féltve őrzött
régi családi fotóját a Szegedi Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az
utcát, ahová beköltözött,
és elmesélné a felvétel
történetét? Nosztalgiázzunk együtt! Dombai
Tünde újságírót eléri a
dombai.tunde@szeged.eu
vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720
Szeged, Széchenyi tér
10. címen.

nak. Úgy gondolták ugyanis,
hogy itt húzzák fel a városi
pártházat a Dugonics téri Katolikus Ház helyén. Azt az
épületet már a negyvenes
években is el akarták bontani, ennek ellenére szerencsére fennmaradt. Ehelyett a
Kálvin téri háza (később
Százszorszép Gyermekház)
után a Belvedere saroképületbe költözött a párt.
A nagyáruház tömbje alacsonyabbra épült volna a
mostaninál. A körbefogó üzletekhez néhány lépcsővel lehetett volna felkaptatni,
amikor viszont építeni kezdték, csapadékos évek voltak
magas talajvízzel. A Délép
pedig kijelentette, hogy márpedig nem épít talajvízre,
mert vagy sikerül a szigetelés, vagy nem. A megoldás az
lett, hogy az egész épületet
megmagasították egy méter
húsz centivel.
– Bár nekem sosem tetszett a nagyáruház tömbje,
abszolút szabályosan került
ide országos tervpályázat
útján. Ezt tartom nagy eredményemnek, hogy sikerült
minden nagyobb beruházásra
országos versenyt kiírni. És
minden esetben az első díjas

megalkudnom. Az ugyanis a
főépítész legnagyobb szívfájdalma, ha a politika olyan dolgokra kényszeríti, amihez
nem szívesen adja a nevét
– mondta Takács Máté.

Lapos áruház

A Tisza, majd Skála, később
Centrum Áruház olyannak készült, mint amilyennek megszületett. Düledező épületek
álltak a helyén, amelyek fennmaradtak a Püspök bazárból.
Jórészt állami tulajdonban áll-

Huszonkét emeletesnek indult aaz olajos ház épülete. Szerencsére kisebb lett.
tak, a felújítás azonban elképzelhetetlennek mutatkozott.
Zavarólag is hatott a kiskörút
emeletes, sőt emeletráépítéses épületei mellett a földszintes házsor. Már a harmincas években szanálásra
ítélték azokat az ingatlanokat,
de kihúzták még jó pár évtizeden keresztül.
Hogy hogy lehet ilyen terebélyes lapos épületet felhúzni ide? Az egykori főépítész elmagyarázta: az adott
kor építészeti ízlésének megfelelően, Balogh István Ybldíjas építész tervei alapján.
Más nagyvárosokban is hasonlók az áruházak.

Megemelt toronyház

– A Centrum Áruház melletti
postapalota irodaháza viszont jóval hatalmasabbnak
indult a végeredménynél: huszonkét emeletesnek. Az
Anna-kúti postapalota üvegépülete nem pályázaton született, mert a posta saját

– Nem sokszor kellett megalkudnom főépítészként
– hangsúlyozta Takács Máté.
tervezőirodát tartott fenn
Pesten. Már az engedélyt is
megkapták a kiskörúti saroképületre, amikor a kivitelező
kitűzte a helyét, és megdöbbent. Felhívott, mert nem fért
rá az épület a telekre: három
méterrel túlnyúlt a szabályozási vonalon. Hiszen kellett a
hely a forgalmas járda mel-

Jóval alacsonyabb lenne a nagyáruház, és irodaház állna mellette, ha a régi tervek
valóra válnak.

lett, hogy a sarkon mindenki
elférjen. Kiderült, hogy rossz
adatok alapján tervezték.
Összeültünk a tanácselnöknél a postavezérrel, minden illetékessel. Ha át kellett
volna tervezni, és új engedély
szükséges, a kivitelező hónapokra levonul. Mentőötletként
eszembe jutott, hogy egy külföldi utamon láttam egy főteret
tetszetős árkádos épületekkel.
Ezért javasoltam, hogy állítsuk
oszlopokra a postapalotát, és
akkor a járda is elfér alatta. És
mert még mindig nem volt elég
a hely, a mellette lévő postaingatlanból is hozzácsaptak még
másfél métert, így oldották
meg a problémát. S mert a
posta nem volt hálátlan, meglepetésemre egyévnyi huzavona után a szokásosnál két
nappal utánunk költöztette a
telefonvonalunkat a Fő fasorról
a Közép fasorra. Így lett belőle
kéretlen protekció – idézte fel
mosolyogva Takács Máté.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde
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Gyurkó Szilvia: A gyűlöletet nem lehet különválasztani
abból a szempontból, hogy honnan jön,
a tévéből vagy az országút melletti óriásplakátokról

Attól, hogy valaki mond valamit, még nem biztos, hogy az
igaz is. Erre is meg kell tanítani a gyerekeket – nyilatkozta lapunknak Gyurkó
Szilvia, hazánk legismertebb
gyermekjogi szakértője, aki
Szegeden tartott előadást a
Pedagógiai estéken.

– Pontosan mit jelent a
gyermekek elleni erőszak?
– A demokráciában egy
gyerek legalapvetőbb joga,
hogy erőszakmentesen éljen,
ahogyan nekünk, felnőtteknek is jogunk van ahhoz,
hogy senki ne bántson minket se szavakkal, se tettekkel. Fontos lenne, hogy
egyszer végiggondoljuk, és
beszéljünk arról, mit is jelent
jó szülőnek lenni, mit okoz a
gyereknek, ha megverjük.
Egy csomó kibeszéletlen kérdés van ma a társadalomban
ezen a téren is.
– Mennyire biztosítják a
törvények a gyermekek jogait?
– Ha csak a jogszabályokat nézzük, akkor azt kell
mondani, ezen a téren jól áll
Magyarország. A jogalkotásunk rendben van, minden
nemzetközi dokumentumot
aláírtunk, de szakadék tátong a jogszabályok és a gyakorlat között. A törvények
szerint 2005 óta nem lehet
gyereket verni Magyarországon, ehhez képest a szülők
kétharmada úgy gondolja,
teljesen rendben van, ha
megveri a saját gyerekét. Az
érzelmi bántalmazás sok
szempontból még aljasabb
tud lenni, mint a fizikai. Nem
hagy látható nyomokat, a
gyerek sokszor csak felnőttként döbben rá, hogy ami történt, az nem volt rendben
lévő. Ezek egy idő után bebújnak az ember bőre alá, és
hiába nem okoznak véraláfutást, kék-zöld foltokat, ugyanúgy rombolják az önértékelését, az önbizalmát, mint
egy pofon.
– Milyen szerepet játszik
a bántalmazásban a vagyoni helyzet, a társadalmi
státusz? A gazdagabb szülők gyermekeit kevésbé
érinti, mint a szegényekét?
– Egyáltalán nincs ilyen
összefüggés. Sőt, ma már azt

látjuk, hogy a jól szituált,
magas státuszú családok
gyermekei különösen veszélyeztetettek az érzelmi elhanyagolással, amikor a szülő
törődés helyett tárgyakat
vesz a gyereknek, vagyis szeretet helyett pénzt ad. Azt
lehet mondani, hogy az a
család, amelynek van tanult
mintája arra, hogy egy élethelyzetet, egy krízist jól megoldjon, és a gyermeknevelésről olyan elveket valla-

óval, a felkészítéssel lehet
megelőzni a bajt.
– Mennyire tipikus az
online térben elkövetett
erőszak?
– Erre nézve ma még
becsléseink sincsenek, csak
azt tudjuk, hogy ma már
szinte minden gyerek elszenvedett valamilyen bántalmazást a virtuális világban. A
fiúk és a lányok teljesen másban veszélyeztetettek. A fiúk
elsősorban a függőség kialakulásában, az
Fontos, hogy beszéljünk a gye- internetesporrekekkel, adjunk nekik értel- nó-használattal,
mezési lehetőséget. Meg kell, a videojátékokhogy értsék, mi zajlik körülöt- kal, míg a látük, és legyen egyfajta kritikai nyok inkább a
szexting során –
gondolkodásmódjuk.
amikor önmagukról küldenek
nak, amibe az erőszak nem pornográf felvételeket – séfér bele, ott jól él a gyerek, rülhetnek. Mindkét nem vefüggetlenül attól, hogy milye- szélyeztetett
viszont
a
nek a jövedelmi viszonyok. kommunikációval, amikor
Amelyik család nem tud ilyet verbális erőszak áldozatává
felmutatni, ott nagy eséllyel válik valaki.
bajban lesz a gyerek.
– Az ön által életre hí– Teljesen új kihívás az vott Hintalovon Gyermekonline tér, amely veszélye- jogi Alapítvány éves jelenket is rejt. Hogyan lehet erre tése szerint tavaly 1,8 millió
felkészíteni a gyerekeket?
gyerekből
kétszázezren
– A digitális szülőség ma nem jutottak megfelelő élemár nem választás kérdése, lemhez, oktatáshoz, tizenminden gyerek az online vi- ötezer fiatal ellen követtek
lágba születik bele, szülő- el erőszakos cselekményt,
Az állam a szavak szintjén elkötelezett a gyermekek védelme mellett, de a tettek,
ként muszáj megtanulnunk és huszonnégyezernél is
a pénzbeli erőforrások, a valódi megmozdulások hiányoznak.
azt, hogy a gyerekeink bizton- többen éltek távol a családságát ebben a térben is sza- juktól. Hol állunk ezzel a
vatolni tudjuk. Sokszor csak nemzetközi viszonylatban?
papíron nagyon jól végiggon- nincs különbség aközött, beszéljünk a gyerekekkel, adkamaszkorban szembesül– A magyar helyzet nem dolt a gyermekvédelmi tör- hogy valakit megütnek, vagy junk nekik értelmezési lehetőnek a szülők a problémával, rosszabb, mint máshol. Eu- vény. Jól is mutat, de a valakinek azt mondják, hogy séget, kérdezzük meg, hogy
miközben a gyerek nullaéves rópa nyugati és keleti felén is valóságban, a végrehajtás úgy nézel ki, mint egy disznó. rájuk ezek hogyan hatnak.
korától kapcsolatba kerül az
Ezek az erőszakformák össze- Meg kell, hogy értsék, mi zajlik
online világgal. Sőt, a szülő
adódnak, és ugyanúgy hat- körülöttük, és legyen egyfajta
Azt lehet mondani, hogy az a család, amelysaját eszközhasználata is hat
nak. Ma Magyarországon egy kritikai gondolkodásmódjuk
nek van tanult mintája arra, hogy egy élethelyarra, hogy a gyereke hogyan
átlagos gyerek napi két és fél is, mert egy gyerek a csúnya
zetet, egy krízist jól megoldjon, és a
tud majd ebben a térben léórát
tölt képernyő előtt, tekin- szavakat is tudja ismételgetni
gyermeknevelésről olyan elveket vallanak,
tezni. Például az, hogy nétet nélkül arra, hogy hány anélkül, hogy tudná, azok mit
amibe az erőszak nem fér bele, ott jól él a gyezett-e a szülő a háttérben
éves. Mindaz az erőszak, az a jelentenek. A gyűlöletkeltő
rek, függetlenül attól, hogy milyenek a jövetévét, miközben a gyermekét
verbális abúzus, ami ezekről mondatokat is képes ismételdelmi viszonyok.
szoptatta, vagy nézegette a
a területekről árad, ugyanúgy getni, pedig valójában nem is
mobiltelefonját, miközben
hat rájuk, mint a valóság. A tudja, mit mond. Sokszor ezek
etette.
nagyjából ugyanezeket az során nagyon sokszor hiá- gyerekbiztonság az online tér- az úgynevezett referenciafelü– Tiltás vagy felvilágosí- adatokat mérik. Azt látjuk, nyoznak az anyagi és a sze- ben ugyanolyan fontos, mint letekről érkeznek, például
tás?
az, hogy hogyan kell átmenni amikor a kormány vagy a mihogy az állam reakciójában mélyi feltételek.
niszterelnök mondja. Ha
– A tiltás egyáltalán nem van különbség.
– Napjainkban egyre job- a zebrán.
– Mindegy, hogy honnan fontos referenciaszemélyek
célravezető, mert nem
– A politikai felelősség- ban felerősödik a gyűlöletmondanak valamit, akkor
beszéd a társadalomban. Ez jönnek az ordas eszmék?
tudom az internetet hermeti- vállalást hiányolja?
– Az erőszakot, a gyűlöle- azok rögtön igaznak is tűnkus elzárni, megtiltani. A til– Az állam a szavak szint- milyen hatással lehet a gyetet nem lehet különválasztani nek. Arra is meg kell tanítani a
tás révén olyan kortalan, jén elkötelezett a gyermekek rekeinkre?
– Tudjuk a kutatásokból, abból a szempontból, hogy gyerekeket: attól, hogy valaki
határtalan és megfoghatat- védelme mellett, de a tettek,
lan dolgot, mint az internet, a pénzbeli erőforrások, a va- hogy ugyanaz az agyterület honnan jön, a rádióból, a tévé- mond valamit, még nem biznem lehet szabályozni, kizá- lódi megmozdulások hiá- aktivizálódik, ha látom az erő- ből vagy az országút melletti tos, hogy az igaz is.
Rafai Gábor
rólag megelőzéssel, edukáci- nyoznak. Magyarországon szakot, mint ha átélem. És óriásplakátokról. Fontos, hogy
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Hej, halászok, halászok, mit fogott a hálótok?

Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Ha Szeged, akkor halászlé. Ha szegedi
halászlé, akkor hal. Ha hal, akkor halászat, amely nagyon komoly múlttal
rendelkezik Szegeden és környékén.
A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményének segítségével most az elmúlt
száz év halászatának eredtünk a nyomába.

Az 1917-ben készült fotón ülő idős férfiról nem biztos, hogy azonnal megmondanánk, hogy egy halászt és kutyáját
látjuk békésen, a kunyhó előtt üldögélni. (1.) Száz évvel később szemlélve
a képet felmerülhet az olvasóban, hogy
milyen jó is lenne néha ilyen békében,
nyugalomban megpihenni…
Két felvételen is megjelenik az Antalffy és Társa Halászati Részvénytársaság hajója a lenyűgöző szépségű

egykori közúti híd alatt. (2–3.) A fotók az
1930-as években készültek, még mielőtt a hidat le nem bombázták volna a
második világháborúban. Maga a hajó
is figyelemre méltó: az orrtőkéjét a
nagybőgő fejére emlékeztető faragással
látták el, ezért is nevezték ezeket a csodálatos hajókat „bőgőshajók”-nak. Szintén az 1930-as évekből mosolyog az
olvasóra a hálót tartó halászember, aki
lehet, hogy éppen ilyen bőgőshajóval
halászott. (4.)
Néhány évtizeddel később is fontos
része volt a halászat Szeged életének,
ezt bizonyítja a Szeged belvárosában
közszemlére tett óriási méretű harcsa
is. (6.) Ekkoriban még nem a Facebookon osztották meg óriási fogásaikat a
büszke halászok, így a méretek sem voltak kérdésesek: aki odament, láthatta,

mekkora a zsákmány, vitának helye
nem volt. No, de az is igaz, hogy akkoriban még nem szabályozták, ki mekkora
mennyiségű halat vihetett haza.
Az 1950-es évek közepén készült
fotón is feltűnnek a bőgőshajók: egy hajnali halászat munkálatait láthatja az olvasó a képen. (5.) Az 1959-es felvételeken pedig a Fehér-tói Halgazdaságban
folyik a kitartó halászmunka. (7.)
A Szeged környéki halászat történetét, szokásait a Móra Ferenc Múzeum
állandó néprajzi kiállításán is bemutatják. A Szöged hírös város című kiállításon nemcsak a legfontosabb halászati
eszközöket ismerhetik meg a látogatók,
de egy igazi bőgőshajóval is találkozhatnak – igaz, az eredetikhez képest jóval
kisebb méretben.
Hegedűs Anita

3.

A bőgőshajó orrtőkéje a nagybőgő fejére emlékeztető
faragással 1930 körül.

1.

2.

Halász a kunyhója előtt 1917-ben.

5.

7.

6.

Az Antalffy és Társa Halászati Részvénytársaság bőgőshajója 1930 körül.

4.

Halászok a Tiszán 1955 körül. Liebmann Béla felvétele

Lehalászás a Fehér-tón 1959-ben.

Szegedi halász hálóval
1930 körül.

Szeged belvárosában közszemlére tett óriási harcsa
az 50-es években. Liebmann Béla felvétele

Ki tanyát vet…

– A híres szegedi halászok a 16–17. században a Tisza felső folyása, a Bodrog mentén
is megjelentek, ahol nagy méretű hálókkal dolgoztak. 1567-ben Sárospatakon két
gyalomalja szegedi halászt említettek. Egy gyalomalja hat halászból állott.
– A rétek, mocsarak, lápvidékek halászai vejszével, varsával, tapogatóval, emelőhálókkal halásztak, és tevékenységük szoros kapcsolatban volt a csíkász- és pákászélettel.
– A múlt században Tápén a halászoknak 54 vejszehelyét tartották számon.
– A magyar halász a folyónak minden egyes pontját, amelyen a kerítő húzóhálóját
kivetette, tanyának mondta. Amikor a hálót kivetette, tanyát vetett, amikor végezte,
tanyát húzott.
– A Tolnai Világlapja 1932. június 29-i számában Balassa József A halászlé című írásából az is kiderül, hogy Szegeden tanult halászlét főzni a francia Gustave Eiffel is.
(Forrás: Magyar néprajzi lexikon, Herman Ottó: A magyar halászat könyve)
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Igazi nagy család a postásoké

Az egyik legösszetartóbb szegedi nyugdíjas-egyesület
Igazi nagy család a postásoké, így nem csoda, hogy
az egyik legösszetartóbb
szegedi nyugdíjas-egyesületet e szakma képviselői alapították 2006-ban. Akkor
még csak 27-en voltak, ma
már 140 főt számlál a Postások Szegedi Nyugdíjas
Egyesülete.

– Hihetetlen, milyen technikai fejlődés zajlott le a mi
aktív pályafutásunk alatt, de
amióta nyugdíjba mentünk,
csak kapkodjuk a fejünket
– mondta Hrabovszky Mátyásné, amikor arról érdeklődtünk, mi volt a legfontosabb élményük a munkájuk során. Hrabovszkyné a
legidősebb tagja a Postások
Szegedi Nyugdíjas Egyesületének, de egyben a legaktívabb is a csapatban. Róla
érdemes tudni, hogy egyike
azoknak, akik még morzejelekkel továbbították az üzeneteket, többek között Békéscsabáról Szegedre, Sze-

Balról jobbra: Csányi Lászlóné, Huszár Imréné, Hrabovszky Mátyásné, Molnár Sándorné
és Gajdács Gézáné.
pítvány kuratóriumának elnöke is a szegedi egyesület
tagja. Kiváló a kapcsolatuk a
békéscsabai postások hasonló egyesületével, de vannak külföldi partnerszervezeteik is, hiszen rendszeresen
utaznak Szabadkára és
Eszékre, az ottani nyugdíjasés szakmai szervezetekhez.

Szabadkai vendégekkel az idei szegedi halfesztiválon.

kedett, csak a nagy befogadóképességű Senior Centerben tudják megtartani az
összejöveteleiket, de nem
bánják ezt, hiszen ezer szállal kötődnek az Eszperantó
utcai épülethez. Ide járnak a
tagok ugyanis többek között
az Örömtánc klubba, valamint az Idősek Akadémiájára
is, amely nagyon népszerű
rendezvény a postások körében is. A tagok egyébként
nem voltak mindannyian
postások, de akiket bevettek
maguk mellé, úgymond „elpostásodtak”. – Ez egy olyan
életérzés, ami magába szippantja az embert – mesélte
Molnár Sándorné Zsuzsa, aki
alakulása óta vezeti az egyesületet. A többiek lelkesen
helyeselnek, és hozzáteszik,
hogy Zsuzsa igazi motorja a

még táborozni is szoktak, amolyan retró stílusban. 2016-ban
például Bükkszentkereszten
voltak, ahol úttörőnyakkendőt
kötöttek, és felidézték ifjúságuk legemlékezetesebb pillanatait. Nem volt nehéz egy
úttörőőrs felállítása, hiszen
náluk minden posztnak szakavatott képviselője van.
Nagyné Editke például irodalmi
munkássága révén krónikás
lehet, de vannak szépen nótázó és jól főző tagok is, a hírlánc pedig postásokról lévén
szó csakis profi módon működhet. Látszik a csapaton,
hogy nagyon élvezik az együttléteket, és alig várják, hogy egy
újabb kirándulást vagy táborozást szervezhessenek.
A tagdíjakból és az idősügyi alapból pályázat útján elnyert önkormányzati támo-

Majki kiránduláson.
gedről Szentesre. Amikor
arról érdeklődtünk, hogy vannak-e még táviratok a mai
postákon, bólogatott a csapat minden tagja, de hozzátették, csekkekből már csak
sárga van.
Nem meglepő, hogy nagyon eleven a kapcsolatuk a
szentesi postatörténeti kiállítással, hiszen Tóth László, a
Dél-alföldi Postatörténeti Ala-

Amikor nemrégiben a horvátországi városban jártak, megkérdezték tőlük, hogy Szegeden hány nyugdíjasszervezet
található. Alaposan meglepődtek, amikor meghallották,
hogy közel 70 ilyen működik
Szegeden, mert Eszéken
mindössze öt nyugdíjasklub
található.
Mivel a taglétszám néhány év alatt száz fölé emel-

csapatnak, nélküle nem
lenne ennyi rendezvény, öszszejövetel.
Mert aki eljön a postások
közé, biztosan nem fog unatkozni. Azonkívül, hogy mindenféle vetélkedőkön részt vesznek, kirándulni járnak, hallét
főznek a szegedi halfesztiválon, a Senior Center csapatát
erősítő sárkányhajósaik pedig
rendszeresen versenyeznek,

gatásból fedezik a főbb kiadásokat. Molnár Sándorné nagyon precíz elszámolást készít
mindenről, ugyanakkor minden hónap végén kiértékelik
az adott időszak rendezvényeit. Hiába, akit egyszer megérintett ez a szakma, nem
fogja lezser módon szervezni a
hétköznapokat még nyugdíjasként sem.
Szincsok György

POSTABONTÁS

A mosoly országa,
avagy madarat tolláról

Sajnos rajtunk mosolyog a fél világ (a másik fele azt sem
tudja, hogy létezünk), mint az egy feliratozott holland műsorból kiderül. Ez a humoros műsor kizárólag Orbán Viktorról
szól, de érinti a parlamenti „össznépi” tiltakozást.
Kezdjük az elején: Sargentininek igenis van diplomája, s
a jelentés nagyon sajnálatos módon igaz. DE: nem Magyarországot, hanem annak korrupt kormányát, féldiktatórikus
jogrendjét bírálja, s ezt fogadta el az Európai Parlament kétharmados, jogszerű többséggel. A kabaréműsor is kimondja,
a migráncsveszély a vezér vesszőparipája, fügefa levele, miközben a belső feszültségek, az egészségügy, oktatás területével nem kezd semmit. A maga szempontjából igaza van,
hiszen ő és a galeri VIP-ellátásban részesülhet (ez volt a
Kádár-rendszerben is), gyermekeit Svájcban, Angliában taníttatja, tehát számára nincs probléma.
Ha az ember bemegy a kocsmába, ott ki van írva: „Hitel
nincs” vagy „Hitel alma”. Mikor az Európai Parlamentre került
sor, már szavazás előtt ki volt írva nagy betűkkel: a tartózkodás nem szavazat! Az egyszerű kézműves hölgy sírva panaszkodja, hogy az étteremben lek.rvázták! A pszichiátere
vigasztalja: miért megy olyan helyre, ahol már ismerik? Kellett
ez a szégyen Viktornak? Mert szó sem volt Magyarországról!!!
Hazudni csak pontosan, szépen! A papagájkórus azt visszhangozza, amit a vezér hazudik: senki nem akarja elvenni a
határőrizet jogát (és kötelességét), ömlik a maszlag minden
hullámhosszon, a mentális környezetszennyezés (Habonyféle szennylapok stb.) elképzelhetetlen méreteket ér el. Pedig
hazánk egyre szebb (sportcsarnok Felcsúton), erősebb, gazdagabb (a haverok). Ugyanakkor az utcán magukat hajléktalannak álcázó Soros-ügynököket is elvitethetik már,
motyójukat megsemmisíthetik, hiszen úgyis kapnak még. Erdogan és Putyin legjobb tanítványa megtalálta a módját, hogy
már két ember se politizálhasson az utcán, mert elvihetik
őket. Rákosi alatt volt (akkor és mától) igaz, miszerint két
ember áll a villamosmegállóban. Mondja az egyik: Nem jő a
tuja! Rossz ez a rendszer. A másik rákontráz: Mert a kormány
szemét. Ismét az első: meg apánk is! Aztán egyszerre: jöjjön
velem, ÁVH!
40 százalékkal kétharmad? Ügyes húzás volt, amiért elsősorban a megelőző nyolc év, a mai ellenzék kudarca a felelős. Az LMP önmeghasonlása is tevékenyen hozzájárult
ahhoz, hogy ma Magyarországon a kormány mindent megtehet. Az ember szégyelli magát, amikor bemutatják a világ legkisebb, 11 centis kilátóját, a vezér méregdrága üres
kisvasútját stb.
De a magyar parlament összes bizottsága (mindegyikben
kétharmados Fidesz-többség) felhatalmazta a kormányt, tapossa sárba a Sargentini-jelentést, mert (a roppant félértelmes indoklástömeget a média félóránként ismétli, sulykolja)
hazug, jogsértő stb.
Mosolygunk, de ez a szégyen, a kín mosolya. Mi, birka nép
bedőltünk egy szélhámosnak, aki 2030-ig vagy tovább kívánja bebetonozni a nem létező illiberális demokráciát, amit
demokratúrának (Hofi) illene nevezni. Csak Ady szavaiban bizakodhatunk (Fölszállott a páva):
Új szelek nyögetik az ős, magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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KELLETT A SIKERÉLMÉNY.
A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat kiesett a magyar kupából.

Ez borítékolható volt, hiszen a
Miskolccal, a Ferencvárossal
és a Tatabányával volt egy
csoportban. A három OB I-es
gárda elleni meccs jó lehetőség volt arra, hogy felmérje
Csányi László vezetőedző, hol
tart a csapata. 18–9-re, valamint 14–5-re kapott ki a Miskolctól, majd a Ferencvárostól
a gárda, de a Tatabányát 7–6ra megverték Palotás Gergelyék. Több mint két év után
sikerült ismét első osztályú
csapat ellen nyerniük a Tiszapartiaknak.
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Titán-bronz

A szegedi Titán TC paraversenyzője, Mocsári
Bence Portugáliában, Madeira szigetén vett
részt a paratriatlon-világkupán. A komplett mezőny legfiatalabbjaként szerzett bronzérmet.
Mocsári Bence időeredményén érződött, hogy korábban éveket járt úszóedzésekre, mert a triatlon
első felét, azaz az úszást a harmadik legjobb idővel
vette. Madeira lankái kifogtak rajta a kerékpározásnál, itt értékes másodperceket veszített a szegedi
paratriatlonista. Aztán az utolsó etaphoz érve gyújtotta be a rakétákat Bella Árpád tanítványa. Az
utolsó métereken, amit már futva kellett teljesíteni,
Mocsári az ötödik helyen állt, a célegyenes fordulva
szintén ebben a pozícióban futott a szegedi kiválóság, majd hatalmas sprintet kivágva két riválisát is
megelőzte, így végül Bence, ha csak két másodpercen is múlt, de a harmadik helyen futott be.

Mocsári Bence (a kép jobb oldalán) első világkupáján egyből a dobogóra állhatott.

Több mint egy tucat érem

KUPABÚCSÚ. A SZEOL SC
labdarúgócsapata maradt
csak talpon a magyar kupa
hetedik fordulójára. Az NB IIIas gárda hazai pályán látta
vendégül a másodosztályban
negyedik helyen álló Kaposvár
együttesét. Andorka Péter
duplájára Rácz László válasza
csak a kilencvenegyedik percben érkezett, így 2–1-re kikapott a Siha Zsolt irányította
együttes, és búcsúzott a magyar kupa küzdelmeitől.
ÚJRA HAZAI BL-MECCS
JÖN. Hosszú szünet után
ismét nemzetközi kupamecscset játszik a MOL-PICK Szeged. A Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek nyolcadik
fordulójában a dán Skjern látogat az újszegedi sportcsarnokba. A találkozó november
18-án, 17 órakor kezdődik.
KETTEN IS MEGHÍVÓT KAPTAK. Izsákon edzőtáborozott a
magyar U14-es fiú röplabdaválogatott. Bodonyi Ákos két
szegedinek is bizalmat szavazott és meghívót küldött: Pintér Barnabás és Vörös
Szabolcs, az SZRSE két játékosa került be a nemzeti csapatba. Az úgynevezett Sport
21-es keretben 2005-ös gyerekek vesznek részt, akik még
nem konkrét nemzetközi eseményre készülnek, hanem
egyrészt belekóstolnak a
„válogatottérzés”-be, kiemelt
része a csapatépítés, továbbá
alap taktikai és technikai képzést kapnak.

Somodi Maja aranyéremmel a nyakában. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület
versenyzője korosztályában a leggyorsabb volt.
A Szegedi Korcsolyázó
Egyesület versenyzői Debrecenben szerepeltek egy
nemzetközi rövidpályás
gyorskorcsolyatornán. Hat
nemzet több mint száz korisa küzdött az érmekért,
amikből tizenhét jutott a
szegedieknek.
Összesen tizenhárom fiatal
szegedi húzott korcsolyát
Debrecenben, a Csizmadia
Kupán. Többek között Szlovéniából, Szlovákiából és
Romániából is érkeztek versenyzők a tornára. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület
újoncokat is avatott, a friss
tagok így testközelből tapasztalhatták meg a versenyzés hangulatát.
A Junior „F” fiúcsoport-

méteren tizenharmadikként futott be, így összesítésben a negyedik lett.
Somodi Maja 500-on második, 1000 és 1500 méteren a harmadik helyen
zárta a futamokat és a tornát is, valamint a vegyes
váltó tagjaként egy aranyéremnek is
A Szegedi Korcsolyázó Egyesület újon- örülhetett. A
cokat is avatott, a friss tagok így test- junior váltókközelből tapasztalhatták meg a nál a fiúk
versenyzés hangulatát.
szállították az
érmet. A csatamot pedig megnyerte. patok több futamban ver500 méteren szintén egy senyeztek egymással, és az
alapján
bronz jutott neki, így össze- időeredmények
sítésben ezüstérmesként alakult ki a végső sorrend:
zárta a tornát. A Junior „D” Vágfalvi Máté, Liszli Gábor
lánycsoportban Kormányos és Kalmár Botond a doNina 500 és 777 méteren bogó harmadik fokára állis bronzérmes lett, 1000 hatott fel.

Életre szóló élmény

A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE versenyzője, Pápai Balázs tizenkét évesen eldöntötte, ő ott lesz az ifjúsági olimpián, és meg is csinálta! Még annál is jobb volt, mint amire
számított.
Magyarország minden idők
legeredményesebb szereplését produkálta Buenos Airesben, az ifjúsági olimpián. 12
arany-, 7 ezüst- és 5 bronzéremnél álltak meg a mieink,
a nemzetek közötti rangsorban ez a negyedik helyhez
volt elég. Ennek volt részese
a Goodwill Pharma Tollas SE
kiválósága, Pápai Balázs, aki
a sportág történetében először képviselhette a magyar
színeket. Egyesben a csoportkörben búcsúzott, három
vereséget követően, de a vegyes csapattal a negyeddöntőig jutott – utóbbinak a
lebonyolítását csak ott, verseny közben értette meg.
Ahogy mondta, sokkal többet

kapott, mint amire előzetesen számított.
– Eleinte szokni kellett az
ottani létet, már csak az időeltolódás miatt is. Buenos Airesben tavasz van, még
melegebb volt az idő, mint itthon. Igazából a kijutás volt a
nagy bravúr. Mert ez még
soha senkinek sem sikerült.
Jól működtek a technikák,
amiket gyakoroltunk. Tajpei
ellenfelem volt, aki a top tízben benne van, az új-zélandi
ellenfelem igazából szintén
ázsiai, és egy brit sráccal
mérkőztem még. Szerintem
jól sikerültek a meccsek,
attól függetlenül, hogy nem
jutottam tovább a csoportból
– mondta Pápai Balázs.

ban Árendás Mihály 500
méteren a második, 222
méteren a harmadik, 333
méteren a hatodik lett, öszszesítésben pedig a második helyet csípte el. A Junior
„E” lányoknál 777 méteren
Tóth Anna Rebeka bronzérmes lett, a 333 méteres fu-

A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE játékosa, Pápai Balázs
akcióban az ifjúsági olimpián.
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Harcsa Veronika és gyémánt bálint
Időpont: november 12., hétfő,
20 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Harcsa Veronika énekes és
Gyémánt Bálint gitáros a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén voltak osztálytársak. Egyikük Brüsszelben, másikuk Oslóban tanult
tovább, mégis egymás legfontosabb zenésztársai lettek.

Együttműködésükhöz eddig
hat lemez, valamint számtalan
külföldi és hazai koncert kötődik. Dalaik rendkívül személyes ihletettségűek, és egyaránt hordoznak magukban
mélységet, felszabadultságot
és humort.
szegedslam
Időpont: november 13., kedd,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Folytatódik
a Slam Poetry Szeged
hatodik
évada. A
szeptemberi évadnyitó és az
októberi országos bajnokság

után ismét hallatják a hangjukat Szeged slammerei.
X – a rendszerből törölVe
Időpont: november 14.,
szerda, 20.15
Helyszín: Belvárosi mozi

Éva (Balsai Móni) zseniális
rendőr. Meglátja, amit más
nem, megérzi, ami fölött minden kollégája elsiklik, ott is észreveszi a bűnt, ahol minden
más zsaru legfeljebb balesetet
sejt. Neki tűnik fel az is, hogy a
Budapesten rövid időn belül elkövetett jó néhány öngyilkosság között összefüggés lehet.
Ám Éva rég nem nyomoz.
A magánnyal és a félelmeivel
küzd, képtelen részt
venni a fővárosi
rendőrség munkájában. Csakhogy felkerül a központba
egy új tiszt… Magyar
thriller 114 percben.
Queen-koncertfilm
Időpont: november
15., csütörtök, 20
óra
Helyszín: Belvárosi
mozi
1975 különösen fontos és mozgalmas év

volt a Queen együttes történetében. Ez év októberében jelent
meg az összes akkori slágerlistarekordot megdöntő Bohemian Rhapsody, majd a
platinalemezzé vált A Night of
the Opera album, december
24-én, karácsony estéjén pedig
a londoni Hammersmith Odeonban adtak telt házas koncertet, amit
élőben
közvetített
a
BBC.
A 65
perces
koncertfilm előtt
egy 25

perces, feliratos
dokumentumfilmet láthatnak
a nézők, amely
eddig sosem látott archív felvételekkel és interjúkkal tárja
fel az együttes történetének legkorábbi szakaszát.
kowalsky meg a Vega
Időpont: november 16., péntek, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Kowalsky meg a Vega-koncert.
Előzenekar: No Sugar.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét
és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő:
november 14. 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 azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Idén huszonöt éves a szegedi egyházzenei hónap. A nyertesek: Kasza Sándorné és Kovács J. Zoltán. Gratulálunk!
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SzegeD Régen

HOROSzKóp

KOS (III. 21–Iv. 20.)

Tele van életkedvvel, energiával, ami
átsugárzik a környezetére is. Végre élvezi az
életet! Talán még Fortuna is a kegyeibe fogadja hamarosan.
BIKa (Iv. 21–v. 20.)

Ne hanyagolja el a
kötelességeit, még
akkor sem, ha nem
sok kedve van ahhoz,
hogy ezekkel foglalkozzon. Minél tovább húzza,
annál nehezebb lesz!
IKReK (v. 21–vI. 21.)

Ne viselkedjen állandóan úgy, ahogy
Öntől elvárják –
vagy ahogy Ön gondolja,
hogy elvárják. Merje
őszintén saját magát
adni!

Fotónk 1940-ből. a petőfitelepi Jézus Szíve plébániatemplom Utolsó vacsora című freskója 1938–
42 között készült. A templom maga 1936-ban épült
Fábián Gáspár tervei alapján. Ebben az évben tért
vissza Vinkler László (képünkön) Szegedre, hogy kijelölje a saját útját, és ekkor ismerkedett meg a
Hősök kapujának freskóit festő Aba-Novák Vilmossal
is, aki az egyik legfontosabb hatása lett. A Szabadkán született, majd Szegeden otthonra találó Vinkler
László 1935-ben Rómában töltött nyolc hónapot ösztöndíjjal, így az ottani élmények, valamint Aba-Novák
biztatása miatt fogadta el a felkérést a freskó elkészítésére. (Fotó: Fortepan/Vinkler Zsuzsi)

RáK (vI. 22–vII. 22.)

Nem mindig a legrövidebb út a leginkább célravezető!
Bizonyos problémákat
nem lehet rövid idő alatt,
frappánsan megoldani.
Most több energia kell.
OROSzLán (vII. 23–
vIII. 22.) A sors

ebben az esetben
megkegyelmezett
Önnek, de ne gondolja,
hogy mindig így lesz. Ne
alapozza az életét pusztán a szerencsére!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csendes őszi idő

Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Úgy érezheti,

egy ideje csak sodródik az árral, bármit
tesz, képtelen egy láthatatlan erőnek ellenállni.
Gondolkodjon el, miért
van így.
MéRLeg (IX. 23–X.
22.) Napról napra

jobban
érezheti
magát, már látja a
fényt az alagút végén. Az
igazi megbékélés és nyugalom még messze van,
de eljön az is egyszer!

SKORpIó (X. 23–XI.
21.) Egyszerre vágy-

hat a magányra, és
arra is, hogy sok
ember vegye körül. A lelkében dúló nyugtalanságot azonban nem ez a
kettősség okozza.
nyILaS (XI. 22–XII.
21.) Ne okozzon fáj-

dalmat másoknak
azzal, hogy meggondolatlanul cselekszik!
Nem mindig az a lényeges, hogy kinek van
igaza.
BaK (XII. 22–I. 20.)

Veszélyes
úton
igyekszik bizonyítani önmagának, hogy
sokaknak szükségük van
önre. Eddig nem volt önismereti gondja, mitől bizonytalanodott el?

vízönTő (I. 21–II.
19.) Ideje számba

venni az emberi
kapcsolatait, és végiggondolni, kit hanyagol el,
és kire pazarol fölösleges
időt. Az esze helyett most
hallgasson a szívére!
Halak (II. 20–III. 20.)

Vajon miért szalad
bele újra és újra
ugyanazokba a problémákba? Eddig ezekkel
semmi gondja nem volt.
Talán a jól bevált módszereket kéne alkalmaznia!

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
november 12., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének legfontosabb heti eseményeiről –
bővebben. Vendég: Nagy
Péter súlyemelő.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
november 13., kedd, 19.25
Négy színház, négy előadás:
Debrecen, Székesfehérvár,
Szolnok, Szombathely.
A SZOMSZÉD VÁR – TURISZTIKAI MAGAZIN
november 14., szerda, 19.40
Megújult a veszprémi püspöki palota, a vár napja volt
Egerben, a hortobágyi kilenclyukú híd története. Fedezzük fel együtt Magyarországot!
PEDAGÓGIAI ESTÉK – ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
november 17., szombat,
20.00
Réz András filmesztéta előadása Rapid randi a kultúrával címmel.

november 10.
szombat

november 11.
vasárnap

november 12.
hétfő

november 13.
kedd

november 14.
szerda

november 15.
csütörtök

november 16.
péntek

15/7
Réka

16/8
Márton

17/8
Jónás,
Renátó

17/8
Szilvia

15/7
alíz

15/6
albert,
Lipót

14/6
ödön

anyaKönyvI HíReK
SZEGEDEN
KöTöTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 10. 26-án Budai Ádám
és Sáfár Rebeka; 2018. 10.
27-én Karácsonyi Dávid és
Kovács Magdolna, Laudisz
Gábor és Papp Dzsesszika,
Serfőző Tamás Lajos és Laczi
Renáta, Rack András és Rácz
Ildikó, Bodó Ádám és Krátki
Adrienn, Molnár Balázs és
Szirovicza Zita, Hári Sándor
és Fazakas Kinga Imola.
SZEGEDEN
SZüLETETT:
Fülöp Lajos Jenőnek és Király
Mártának 2018. 10. 04-én
Janka, Sényei Miklósnak és
Sipos Tündének 2018. 10.

19-én Amira, Ács Gergő Péternek és László Zsuzsának
2018. 10. 20-án Dániel, Káli
Richárdnak és Kispál Klaudiának 2018. 10. 19-én Marcell
István, Farkas-Csamangó Ferencnek és Kiss Erika Ildikónak 2018. 10. 22-én Gergő,
Laczi Krisztiánnak és Nagy
Gyöngyinek 2018. 10. 20-án
Olívia, Lájer Csaba Pálnak és
Csikós Orsolya Bettinának

FOgaDóóRa

2018. 10. 20-án Zétény, Ozvald Imrének és Kovács Nikolettnek 2018. 10. 19-én Imre,
Mészáros István Gergőnek és
Szabó Kittinek 2018. 10. 22én Anna, Rózsavölgyi Árpád
Bélának és Jani Renátának
2018. 10. 20-án Abigél, Balogh Zsoltnak és Dalmády
Szandra Katának 2018. 10.
22-én Márk, Kiss Norbertnek
és Gál Katalinnak 2018. 10.
19-én Sára, Rózsa Dánielnek és Illés Réka Gabriellának 2018. 10.
18-án Dominik Marcell
utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

NOVEMBER 12., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
NOVEMBER 13., KEDD
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája – Balatoni utca 11.)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00 (Polgármesteri Hivatal
Szőregi Kirendeltség – Szerb u. 21.)
NOVEMBER 14., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Nádas Presszó – Tölgyfa u.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)
Kormos Tibor: 17.00–18.00 (Korondi utcai fiókkönyvtár)
NOVEMBER 17., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)
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