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Időre elkészült a 36 buszmegálló városszerte

330 millió forintból akadálymentesítettek és megerősítették a burkolatot

Megvalósult az utasok álma:
36 buszmegállót újíttatott fel az
önkormányzat. A nagyobb forgalmú várók esőbeállót kaptak.
Emellett néhány helyen mini P+R
parkolót is kialakítottak, hogy a kerékpárral érkezők tömegközlekedéssel folytathassák útjukat. Az
egyik legfontosabb, hogy a korábban nyomvályús öblöket bazaltbeton burkolattal erősítették meg. Ez
jobban bírja a terhelést. A megállók peronja mindenhol egységes,
akadálymentesítették a várókat.
Mindenhol elkészültek a járdakapcsolatok, a totemoszlopokat is felszerelték, vagyis lehetőség van
utastájékoztatási rendszer kiépítésére is. A fejlesztés 330 millió forintból valósult meg.
Részletek a 4. oldalon

Akadálymentesítették a Makkosházi körúti buszmegállót, és fedett váróval gyarapodott. A buszöböl burkolatát is megerősítették.

Modern lakás az ódon palotában

Szöllősi Gábor valóra váltotta az álmát, amit Önnek is látnia kell

Szöllősi Gábor francia vidéki stílust teremtett a nyers téglafelületek meghagyásával.
Nem is gondolnánk, milyen modern otthont
rejt a Belvárosi híd lábánál álló Milkó-palota
legfelső emelete. Szöllősi Gábor belsőépítész
gondolta újra az apró helyiségekre szabdalt lakást, és a barátai segítségével valóra is váltotta
az álmát. Ahogy Szöllősi Gábor lapunknak fogalmazott, francia vidéki stílust teremtett az
otthonában a nyers téglafelületek meghagyá-

sával. A régi lakásra is emlékeztetnek még a
hangulat kedvéért meghagyott tárgyak: egy felújított ódon szekrény, egy varrógép idézi a múltat. A két eredeti szoba átalakításával született
a nappali és az étkező, a lakás igazi díszével,
a kilátással. A galériára szellősen átlátható lépcső vezet, az sem szűkíti a teret.
Cikkünk a 7. oldalon

90 éves férfiakat
köszöntöttek

Két kilencvenéves férfit is köszöntöttek a héten a város nevében. Búka Viktor, aki 1928.
november 12-én született,
nyolcvankét évesen még vőfélykedett az unokája lakodalmán. Búka Viktor élete során
mindig állatokkal foglalkozott,
volt, hogy 500 birkára is vigyázott, máskor pedig lovászkodott.
Biró János vasutas családban született, a József Attila
Tudományegyetemen szerzett
történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. Hivatásos
katonaként több helyőrségben
is szolgált. 1985-ben, ötvenhét
évesen ment nyugdíjba alezredesi rendfokozatban. Biró János két nyugdíjas klubnak is
tagja: a Szegedi Bajtársi Klubnak és a felsővárosi Virágzó
Nefelejcs Nyugdíjas Klubnak.
Az utóbbi klubban ismerkedett
meg 13 évvel ezelőtt egy
kedves, gazdag lelkivilágú
asszonnyal, és azóta együtt
élik napjaikat.
Bővebben a 8. oldalon

Minden napba kell valami
értelmet csempészni

A 2004-ben nyugdíjba vonult
szegedi általános iskolai
igazgatók ötlete volt a nyugalmazott igazgatók egyesületének létrehozása. Első
elnöke Veszprémi László, a
JGYTF I. számú gyakorlóiskolájának egykori vezetője volt.
Jelenleg Dévai Kálmánné, a
Kolozsvári Téri Általános Is-

kola hajdani igazgatója az
egyesület elnöke.
Azt vallják, hogy a hasonló érdeklődésű, műveltségű, azonos értékrenddel
bíró emberek jól megértik
egymást. Nem gondolkodnak
mindenről egyformán, de tolerálják az eltérő véleményt.
Írásunk a 9. oldalon

A szegedi nyugalmazott igazgatók egyesületének
tagjai. Balról jobbra: Sándor László, Dévai Kálmánné
és Dékány László.
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ERŐS MONDATOK. „Orbán Viktor is kezdi elhinni azt, amit beszél. Ez veszedelmes,
nevetséges és abszurd.” Tamás Gáspár Miklós (hvg.hu)

Bűncselekmény hiányában megszüntették az Elios-nyomozást

Az egész rendszer célja az Orbán család gazdagodása, akkor hogy lehetne Tiborcz István bűnöző?
Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a
nyomozást Tiborcz István volt cége, az Elios Zrt. ügyében.
Pedig ha van minden részletében dokumentált ügye a NERnek, az éppen ez – írta a 444.hu.
Előbb oknyomozó cikkek sora,
majd az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) kétéves
nyomozása után született jelentés részletezte, hogyan játszottak össze szervezetten hatóságok, önkormányzatok és vállalatok Tiborcz István pénzügyi felhizlalása érdekében a közvilágítási piacon – írta a 444.hu.
Hangfelvétel van arról, hogy
név szerint emlegetik Tiborczot
már a pályázat kiírása előtt,
pontosan látszottak a túlárazások, a jelentésben vastag betűvel szedték Orbán vejének
nevét. Az OLAF működéséből
adódóan annyit tudott tenni,
hogy átadta a jelentést a ma-

gyar hatóságoknak, akik el is
kezdtek nyomozni, majd arra jutottak, nem történt semmi törvénytelen.
De miért is történt volna?
Amit Tiborczék csinálták, az a
rendszer szíve-lelke, lényege.
Nem arról van szó, hogy Orbán
Viktor körének obszcén léptékű, magánrepülőkkel és kastélyokkal segélyezett vagyonosodása valami kellemetlen mellékszál, aminek láttán a hatóságok kénytelen-kelletlen félrenéznek a Nagy Cél érdekében.
Ez maga a cél.
„A mostani rendszer politikájának fő célja ugyanis a hatalmon lévők személyes üzleti

Kihallgattak bárkit is?

A 444.hu megkérdezte, hány embert hallgattak ki a nyomozás során, és kihallgatták-e Tiborcz Istvánt. A rendőrség azt
válaszolta a lapnak, hogy „megkeresésével kapcsolatban
ajánljuk figyelmébe az ORFK szóvivőjének MTI-nyilatkozatát,
amelyet meghaladóan a rendőrség bővebb tájékoztatást
nem ad”. Így a rendőrség nem árulta el, kihallgattak-e egyáltalán bárkit is az Elios-ügyben.

Orbán Viktor és veje, Tiborcz István.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
érdekeinek előmozdítása lett.
Ez egy önmagát gerjesztő, körkörös folyamat. Az ország felvásárlásával a legfelső vezetés
stabilizálja a politikai hatalmát,
ezáltal még több jószághoz juthat, amivel még tovább erősíti
a politikai hatalmát. Ez az új
magyarországi rendszer egy
magánvállalkozás, és nem valamiféle politikai közösség küldetéstudattól fűtött politikai
lázálma” – írta nyáron Magyari
Péter a 444.hu-n. És egy magánvállalkozás miért büntetné
meg jól teljesítő menedzserét?
A Barcelona sem bünteti meg a
csatárát, amiért túl sok gólt lő.
Ezért lényeges, hogy ez
nem egyszerűen szemhunyás

a hatóságok részéről. Nem
mintha lehetséges lenne félrenézni, amikor a látóhatár
egészét beteríti a tőkefelhalmozás rose gold árnyalata. Az
állam és annak hatóságai valójában az uradalom szolgálatába álltak. „A politikusok
üzleti ügyei és a törvények elfogadása is magánügy lett
mostanra Magyarországon,
és ezt hallgatólagosan a nagy
többség jóvá is hagyta” – állt
a 444.hu nyári cikkében,
a Tiborcz-nyomozás lezárása
csak látványos pecsét ezen.
Azzal az érvvel persze
lehet jönni, hogy Fidesz-közeli
figurák is meg tudják ütni a
bokájukat. Kuna Tibor média-

Márki-Zay: Az volt a cél, hogy felmentsék
Orbán vejét és Lázár Jánost

– Egyértelmű, hogy az Eliosügy Hódmezővásárhelyről indult, és hogy ez volt az egyik
legnagyobb, feltűnően csalásgyanús üzletsorozat –
mondta Márki-Zay Péter,
Hódmezővásárhely polgármestere a Szeged Televízió
Fókuszban című műsorában.
– Semmilyen feltételt nem
támasztottak ahhoz, hogy
egy korábban semmilyen hasonló tapasztalattal nem rendelkező cég indulhasson, és
megnyerhesse a közvilágítási
tendert. Később pedig az
összes többi városban már
olyan feltételeket támasztottak, amiket csak a Vásárhelyen győztes cég tudott
teljesíteni – hangsúlyozta
Márki-Zay Péter. A vásárhelyi
polgármester szerint utána
kizártak minden más céget,
és az ár már nem volt tényező.
Arra a kérdésre, milyen
jele volt annak, hogy ez a
projekt a pénzkivételről is
szólt, a polgármester azt vá-

helyi polgármestert és Botka
Lászlót támadó interjújáról
azt mondta Márki-Zay Péter,
látszik, hogy Lázár János
partvonalon kívülre került az
országos politikában. MárkiZay szerint Lázár „borzasz-

Márki-Zay Péter szerint Hódmezővásárhely után már nem
számított az ár az Elios-ügyben a többi városban.
laszolta, elsősorban az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) vizsgálatából tudunk
erről, de – ahogy fogalmazott
– igazából akkor tudnánk
meg, hogy hová vándoroltak
a pénzek a közvilágítási projektből, ha elindulna egy valódi nyomozás.
– De valódi nyomozás
nélkül zárták le az Eliosügyet, Vásárhelyen sem jártak a hatóságok emberei.
Nyilvánvalóan az volt a cél,

hogy felmentsék a miniszterelnök vejét és Lázár János
volt minisztert – hangsúlyozta Márki-Zay, aki szerint
akkor derül ki az igazság, ha
nem a Polt Péter vezette
ügyészség, hanem az Európai Ügyészség vizsgálja majd
az ügyet. Szerinte az Európai
Ügyészséghez való csatlakozástól kizárólag a tolvajoknak, a bűnözőknek van
félnivalójuk.
Lázár Jánosnak a vásár-

Semmilyen feltételt
nem
támasztottak
ahhoz, hogy egy korábban semmilyen hasonló
tapasztalattal nem
rendelkező cég indulhasson, és megnyerhesse a közvilágítási
tendert.
tóan megalázó feladatokat
kapott az utóbbi időben”.
– Vásárhelynek jó volt, míg
Lázár befolyásos miniszter
volt, és nem örülünk a mélyrepülésének – mondta
Márki-Zay. Szerinte Lázárnak nehezen teljesíthető kihívás lesz, hogy Szegedet és
Hódmezővásárhelyet visszaszerezze a Fidesznek.

gurut költségvetési csalással
vádolják, Simonka György fideszes képviselő mentelmi
jogát felfüggesztették, és 1,4
milliárdos csalással gyanúsítják. Még hogy elfogult a hatóság!
Pedig ez egyáltalán nem
mond ellent a modellnek – és
ezt mindenki pontosan tudhatja, aki látott már életében
egyetlen gengszterfilmet. Az ellenséges klánnál általában
csak azt büntetik meg jobban,

aki a klánhoz tartozik, de a
Főnök engedélye nélkül, saját
zsebre dolgozik. Olyankor demonstrálni kell, hogy mindenki
értsen belőle. A rendszer elkövetkező, hosszúnak ígérkező
éveiben simán jöhetnek még fideszes letartóztatások a belviszályok pillanatnyi állásai
alapján, de ez nem érinti az
alapműködés lényegét. Azt
ugyanis múlt héten pontosan
megmutatta a rendőrség – írta
a 444.hu.

Kételkedik a magyar ügyészség függetlenségében
az Európai Parlament költségvetési bizottsága

Meglepő, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást az Elios Innovatív Zrt. ügyében Magyarországon, mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
jelentése „meggyőző bizonyítékokat” tartalmazott a szabálytalanságokra – közölte az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának (CONT) elnöke.
Ingeborg Grässle hangsúlyozta, hogy a CONT-nak és az
Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának
elemeznie kell a magyarországi nyomozás eredményét.
„Az eredmény erősíti a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos kételyeket, valamint alátámasztja
egy valódi eszköz szükségességét az Európai Unió pénzügyi
érdekeinek jövőbeli védelmére, miután Magyarország és az
uniós támogatások több más nagy kedvezményezettje sem
csatlakozott az Európai Ügyészséghez” – írta a Twitteren a
német néppárti képviselő.

Mészáros Lőrinc és családja
kamionparkolót is üzemeltet
Az mfor.hu ír arról, hogy az M1-es autópálya mellett, Óbaroknál
lévő M1 Szekér Csárda köré hamarosan „modern kamionparkoló” épül, amely az egyik legnagyobb lesz az országban. Az M1
Szekér Csárdát pedig Mészáros Lőrinc és családja üzemelteti: a
Mészáros Gasztro Kft. tulajdonosa Mészáros és felesége, valamint három gyermekük. A 124 férőhelyes parkolót a tervek szerint még idén megnyithatják, többek között túlméretes
kamionokat is tudnak majd fogadni. Az első két óra lesz ingyenes
a parkolóban, utána 24 óránként 10 eurót kell majd fizetni.

Ha nagy baj lesz,
bárkit behívhatnak kukásnak

De ettől még messze vagyunk.
Az Északkelet-Pest és Nógrád
megye területén szemétszállítást végző Zöld Híd Nonprofit
Kft. bejelentette, október 26ától nem viszik el a szemetet.
Majd október 31-én közölték,
mégis elszállítják továbbra is,
és azt a katasztrófavédelem
kifizeti. A napi.hu cikkéből
azonban kiderül, ha ezt mégsem tenné meg a Zöld Híd
vagy egy másik szolgáltató
(a szemétszállításban sokan
pénzhiányról, rossz szervezettségről és politikai játszmákról
beszélnek), a hatályban lévő

kormányrendelet szerint a közfoglalkoztatottakkal kellene a
szemétszállítást elvégeztetni.
Ha pedig ez sem működne, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot rendelhetnek el
– ez pedig a lakosság bevonását takarja. Ez olyan esetekre
vonatkozik, amikor a katasztrófavédelem, a rendőrség, a
honvédség és a karitatív szervezetek sem tudják már segítség nélkül felszámolni a
kialakult helyzetet. De ez még
nagyon messze van, említi
meg a cikk.
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Kocsis Gergely: Több érv szólt a Tisza-parti város mellett

Szegeden nyit irodát a Facebooknak és a Pepsinek is dolgozó cég

Washington után Szegeden is irodát nyit a Starschema
Kft., amely szoftverfejlesztési és bigdata-rendszerek üzemeltetésével foglalkozó üzletágához várja a környékbeli
szakemberek jelentkezését. A decemberben megnyíló szegedi iroda létszáma a tervek szerint 2020-ra eléri az 50 főt.
A 2006-ban alapított Starschema Kft. megrendeléseinek mintegy 70 százaléka a
tengerentúlról, főként Fortune 500-as nagyvállalatoktól érkezik. A cég ügyfelei
között olyan óriások találhatók, mint az Apple, a Walt
Disney vagy a Pepsi, de ezen
a hosszú listán szerepel még
a Facebook és a Netflix is.
A dinamikusan fejlődő
Starschema Kft. idei árbevétele – elsősorban a világ vezető techvállalataitól érkező
megbízásoknak köszönhetően – várhatóan átlépi a 3
milliárd forintot, ami 30 százalékos növekedésnek számít 2017-hez képest. A cég
fejlődési ütemét jól érzékelteti, hogy foglalkoztatottainak száma a tavalyi 150-ről
idén 200-ra nőtt. Ezeket az
adatokat figyelembe véve a
Starschema jelenleg hazánk

piacvezető bigdata- és üzletiintelligencia-szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozása.
Augusztusban Washingtonban nyitott irodát a cég.
A nemzetközi tervek megvalósítása mellett a cég hazai
pozícióinak megerősítésére
is nagy energiákat fordít.
Ennek egyik fontos lépése,
hogy idén decemberben
megnyitja első vidéki irodáját. A választás Szegedre
esett, ahol az elképzelések
szerint 2020-ban már egy 50
fős csapat fog működni,
amelynek tagjai alapvetően
szoftverfejlesztéssel és bigdata-rendszerek üzemeltetésével foglalkoznak majd.
Kocsis Gergely, a Starschema értékesítési vezetője
szerint több érv szólt a Tiszaparti város mellett. – Eleve jó
kapcsolatot ápolunk a Szegedi Tudományegyetemmel,

Angolul beszélő, pályakezdő vagy diploma megszerzése előtt álló informatikusokat is keresnek. Képünk illusztráció
ahol a különböző tanszékek
tananyagaiban, kurzusaiban
már elérhető az a szaktudás,
amely az adattudóssá vagy
adatmérnökké válás alapját
képezi. Emellett évek óta működik a városban egy kisebb,
termékfejlesztéssel foglal-

kozó csapatunk, ezért amikor
megszületett a döntés, hogy
vidéken is bővítjük szakértői
bázisunkat, kézenfekvő volt,
hogy az itteni tevékenységünket fejlesztjük tovább –
mondta Kocsis Gergely.
A cég nagy tapasztalattal

Szabó Sándor: Szegényellenes a kormány

Nincs másfél milliárd forint a költségvetésben ott, ahol százmilliárdokat költenek stadionokra?
Idén jóval magasabb öszszegben érkezett igény a
szociálistűzifa-programra,
mint amennyivel a kormány
tervezett.
Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő arról
kérdezte az illetékes tárca
vezetőit nemrég a parlamentben, miért nem lehet a korábbi 4 milliárd forintról
5,5-re emelni a keretet, hiszen a tűzifa ára folyamatosan emelkedik.
Szabó Sándor szerint szegényellenes a kormány társadalompolitikája. A legalacsonyabb jövedelműek jelentős
része fával fűt, amelynek az
ára 2010 óta több mint 20
százalékkal emelkedett. A
szociálistűzifa-program idén
4 milliárd forintot biztosít a
megsegítésükre, ám 5,5 milliárd forintra érkezett be
igény.
– A települések nem tudják kiegészíteni ezt a támogatást. Kiszámolták, hogy
akár 19 ezer forint/köbméterre is juthat a támogatás a
tűzifa tekintetében, miköz-

ben a piacon pontosan látjuk, hogy akár 25 ezer forintot is elkérhetnek egy-egy
köbméter tűzifáért. Mindezek miatt kérdezem államtitkár urat, hogy miért nem
biztosítanak nagyobb keretösszeget a szociálistűzifaprogramra? Komolyan nincs
másfél milliárd forint még a
költségvetésben ott, ahol
egyébként százmilliárdokat
költünk stadionokra? – tette
fel a kérdést Szabó Sándor.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára szerint a
kormány mindent megtesz a
lakhatási költségek csökkentésére, kiemelte a rezsicsökkentést. – A tűzifaprogramnak – amelyben a leginkább rászorult önkormányzatok számára biztosít a
kormányzat 2011 óta pénzügyi támogatást – az eredeti
és elsődleges célja az volt,
hogy azoknak a kistelepüléseknek, ahol tanyás vidékeken,
elszórtan
sokan
élhetnek, és az ő elérhetőségük nehézkes, ezeknek a településeknek juttasson több

Szabó Sándor a parlamentben.
támogatást a kormány, és
erre megfelelő mennyiségű
forrás rendelkezésre is áll
– mondta Pogácsás.
A kormány szerint tehát
annak ellenére, hogy másfél

milliárd forinttal több igény
érkezett a szociálistűzifaprogramra, mint a meghirdetett keret, nem kívánják
megemelni az erre fordított
összeget.

rendelkező szoftverfejlesztőket toboroz, akik különböző
projektekben saját termékek
fejlesztésén fognak dolgozni.
– Emellett főként bigdatarendszerek üzemeltetéséhez
lelkes, tanulni akaró, jó angoltudással rendelkező, pá-

lyakezdő vagy akár a diploma megszerzése előtt álló
informatikusokat is keresünk. Rájuk izgalmas kihívások, köztük a világ vezető
techvállalatainak megbízásai várnak – fogalmazott Kocsis Gergely.

Lázár János nagyon durván
nekitámadt egy interjúban
Botka Lászlónak. Szeged polgármestere szerint Lázárt
megviselte a miniszteri bársonyszék elvesztése.

télya már van hozzá. De a szegediek nem kérnek se Lázárból, se a Fideszből. Mi nyugodtan dolgozunk tovább.”
Lázár János nem, a szegediek viszont jól tudják: Szeged
nyerte az elmúlt tíz évben a legtöbb, több mint 300 milliárd forint támogatást az Európai
Uniótól a magyar nagyvárosok
közül; Szeged az egyetemisták
és felsőfokú végzettségűek számát tekintve arányaiban első az
országban; világcégek települtek Szegedre, ahol az IT- és szolgáltató szektorban már több
mint háromezren dolgoznak, és
folyamatosan nő a minőségi
munkahelyek száma; Szegeden
működik az ország egyetlen európai léptékű tudományos beruházása, az ELI.
Szegeden az országban
egyedülálló módon 600 szociális bérlakást újítottak fel,
és szintén egyedülálló a város
600 millió forintos szociális
védőhálója, amelyből közel
14 ezer családon segítenek;
folyamatosan újulnak meg az
óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények, utak és városrészek.

Botka László szerint
Lázár Szeged hűbérura akar lenni

A fideszes exminiszter, expolgármester, kormánybiztos azt
mondta, Szeged fejlődésének
Botka László polgármester az
akadálya, és „Botka puhasága
és tétovasága ahhoz vezetett,
hogy szervezett bűnözői körök
vették át Szeged irányítását”.
Lázár elmondta, a kormány a
dél-alföldi régió erős központjának szánná Szegedet, ennek
útjában szerinte ma egyedül a
polgármester áll.
Botka László negyedik ciklusát tölti Szeged polgármestereként. 2002 óta mindig
hatalmas többséggel választották meg a szegediek a város
élére. Botka röviden reagált az
Indexnek Lázár szavaira: „Megértem Lázár János frusztrációját. Februárban elveszítette a
városát, áprilisban kidobták a
kormányból. Minden jel arra
mutat, hogy Lázár Szeged hűbérura akar lenni. Végül is kas-
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Időre elkészültek a megállók

330 millió forintból 36 helyen

November 23-án indulnak
a fényvillamosok Szegeden!

Igazából készen vannak,
már csak a finomhangolásokat kell elvégezni. A Kotorról elnevezett Tatra lesz a
fő szám, amelyet nem csak
LED-szalaggal díszítenek.

Korszerű megállópárral gazdagodott a Budapesti körút és a József Attila sugárút
csomópontja. És ez csak kettő a 36-ból.

Az utasok álma megvalósult:
36 buszmegállót újíttatott fel
az önkormányzat. A nagyobb
forgalmú várók esőbeállót kaptak. Emellett néhány helyen
mini B+R parkolót is kialakítottak, hogy a kerékpárral érkezők
tömegközlekedéssel folytathas-

sák útjukat. Az egyik legfontosabb, hogy a korábban nyomvályús öblöket bazaltbeton
burkolattal erősítették meg. Ez
jobban bírja a terhelést, a megnövekedett forgalmat.
Tapasztó Sándor, az önkormányzati beruházásokat koordináló Szeged Pólus Nkft.
projektigazgatója a Szeged TVnek elmondta: október 24-én
volt a műszaki átadás-átvétel.
A kivitelező határidőre teljesített. A fejlesztés 330 millió forintból valósult meg.
A megállók peronja min-

denhol egységes, akadálymentesítették a várókat. Mindenhol
elkészültek a járdakapcsolatok, a totemoszlopokat is felszerelték, vagyis lehetőség van
utastájékoztatási rendszer kiépítésére is.
Az utasok attól félnek, nem
sokáig élvezhetik a szép, megújult környezetet, mert a vandálok jellemzően gyorsan
lecsapnak ezeken a helyeken.
A kivitelező bár a rongálást
nem, de bármilyen meghibásodást 5 éven belül garanciában
megjavít.

Jövőre is folytatódik a szegedi utak és járdák rendbetétele. Az első ütemben 16
helyszínen tervezik a felújításokat, amelyek a város szinte
minden részét érintik. A munkák költsége 381 millió forint, a kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása után
kezdődhet majd a kivitelezés. Erről döntött a közgyűlés
városüzemeltetési bizottsága
a szakiroda, a környezetgazdálkodás, a képviselők és a
lakosság javaslatai alapján.

Az érintett utcák:
• Bencfahát utca (a Beszterce utca és a Dobi István
utca között)
• Beszterce utca
• Must utca (a 11–13. szám
előtti szakasz)
• Vitéz utca (a Szentháromság utca és a Petőfi Sándor sugárút között)
• Máramarosi utca
• Babér utca (a Lidicei tér és
a Gyémánt utca között)
• Farkas utca
• Gép utca

• Hernyós utca
• Aradi vértanúk tere
• Szentháromság utca
• A Bécsi körút és a Szentháromság utca körforgalma
• Kertész utca (az Alsó kikötő sor és a focipálya között)
• Egressy Béni utca (Közép
fasor–Marostői utca)
• Pihenő utca (a Hosszútöltés utca és a Nagy-Baktói út között)
• Vályogos utca

Időre elkészült mind a 36
buszmegálló, amelyet az elmúlt fél évben újítottak fel.
Ráadásul pont annyiba is került, amennyiben a város eredetileg megállapodott a
kivitelezővel.

A 204-es, Kotorról elnevezett
csuklós Tatrát és a 105-ös
PESA-t díszíti föl idén az
SZKT a karácsonyi szezonra.
Mindkét villamoson fönn lesz
a tavalyi dekor: a Tatrán közel 150 méternyi, a PESA-n
körülbelül 200 méternyi LEDszalag világítja meg a villamosokat. A 204-esen az alsó
övvonalon, középen és a tetővonalon futnak a LED-ek, illetve az első és a hátsó

ablakokon körbe, valamint az
utastéri ajtók körül. A PESA-n
is hasonló az elrendezés.
Ami újdonság: Kotort tovább
turbózta az SZKT, közel
nyolcvanméternyi fénytömlőt
szereltek föl, ezekből formáztak fenyőfát, a rénszarvast, a
Mikulást a szánjával, valamint a hullócsillagokat.

A legfontosabb: szépen
kérnek mindenkit, ha november 23-a után fölszáll a 204es villamosra, ne akarja
mindenáron elhúzni a kivilágított ablakokat! Ugyanígy
nem poén a megállóban belekapaszkodni a fénytömlőkbe, és kipróbálni, vajon
leszakíthatók-e.

Villamosbarátoknak

A LED-szalagokat és a tömlőket is két 280 wattos DC–
DC átalakítóval működtetik, a villamoskocsi 24 voltos
egyenáramát kell 12 voltra átalakítani. A PESA-nál
három ilyen egyenfeszültség-átalakítóra van szükség.
Gyakorlatilag úgy kell ezeket elképzelni, mint az otthoni
tápegységeket, a működésük is hasonló.

Újabb 16 utca újul meg

Mossák
a fákat

Megkezdődött a szokásos
őszi lemosó permetezés a
városban. A környezetgazdálkodási cég Újszegeden, Kiskundorozsmán és Tápén jól
tapadó réteggel vonta be a
fák ágait. Ezzel a szerrel szorítják vissza a kórokozókat,
nem méregről van szó.
A munkát Alsóvároson, Móravárosban és Rókuson,
majd a belváros, Makkosház, az Északi városrész és
Tarján fáival folytatták.

Fenyőfa, rénszarvas és Mikulás a Kotorról elnevezett Tatrán.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81. számú, 3435 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos beruházás megvalósítása érdekében a Szeged, Petőfi Sándor sugárút – Bécsi körút – Szentháromság utca –
Tisza Lajos körút által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására (SZTE Zeneművészeti Kar felújítása – átalakítása) vonatkozó tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletével megállapított, a Partnerségi Egyeztetés Helyi Szabályai szerint azzal a céllal, hogy az SZTE Zeneművészeti Kar felújításával – átalakításával érintett tervezési területen állandó lakóhellyel rendelkező
természetes személy, a tervezési területen székhellyel, telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, a tervezési területen székhellyel bejegyzett civil és/vagy érdekképviseleti szervezet, a tervezési területen működő egyház, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Szeged MJV Építési Szabályzatának készítése/módosítása esetén a véleményezési eljárásba bejelentkező egyéb
szervezetek véleményt nyilváníthatnak.
Az érintettek a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül
papír alapon történő benyújtással (Adatlapon) a Városi Főépítésznél vagy elektronikus úton a tervezetben megjelölt e-mail-címre megküldve javaslatokat, észrevételeket tehetnek.
A közzététel ideje:
2018. november 17-től 2018. december 6-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu).
A lakossági fórum ideje: 2018. november 28. (szerda) 16:30

Helyszín: Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály Főépítészet Tárgyaló (Szeged, Püspök u. 9.)
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Még egyszerűbb lesz szociális
bérlakáshoz jutni

A lakásrendeletet az élethez
igazították a múlt pénteki közgyűlésen. Továbbra is támogatja a város az iskolások
úszásoktatását, és folytatódik
a bölcsődefelújítás.

Egyszerűbb, könnyebb lesz szociális bérlakásra pályázni. Botka
László polgármester elmagyarázta, 600 rossz állapotban lévő
ingatlant újítottak fel három év
alatt közel 1,5 milliárd forintból.
Ezeket pályázat útján juttatják
olyan családoknak, akik nem
tudnak saját erőből otthont szerezni. Decemberben újabb
ötven lakást adnak át. Az elbírálás szempontjait a szociális
igazságosság alapján alakították ki. A pontozási rendszerből
a polgármester kiemelte, a családok átmeneti otthonából pályázók a továbbiakban pluszpontot kapnak. Eddig ha a korábbi bérleti vagy tulajdonjog a
jelentkező miatt szűnt meg, hat
évre kizárta a pályázatból – ezt
három évre csökkentették.
Ezentúl nemcsak a devizahiteleseknek, hanem a forinthiteleseknek is lehetővé teszik a
pályázást, ha a bedőlt tartozás
miatt vesztették el az otthonukat. Rögzítették azt is, hogy az
IKV az önkormányzattal együtt
– az eddigi gyakorlatnak megfelelően – minden élethelyzetre
ajánl támogatási lehetőséget.
Hiszen az idei költségvetésben
600 millió forint áll rendelkezésre a szociális alapban lakhatási támogatásra. Ez azt

jelenti, hogy több ezer szegedinek segít a város kifizetni a közüzemi számlákat vagy a
lakbért, illetve rendezni a hátralékát. Az is szerepel a rendeletben, hogy amint az IKV
észleli a tartozás felhalmozódását, értesíti a bérlőt, és az önkormányzat szociális irodájával
közösen tájékoztatja a támogatási lehetőségekről. Ez, hangsúlyozta Botka László, az
országban egyedülálló, sikeres
és Szegedhez méltó program.
Továbbra is támogatja az
önkormányzat az iskolások
úszásoktatását évente több
mint 11 millió forinttal. A polgármester a döntésről elmondta,
amikor elrabolta az állam az iskolákat, egyből mondták, hogy
aggódnak értük. Hiszen tudták,
több olyan feladat lesz, amelyeket az állam nem old meg. Így,
bár ez sem kötelező feladat, biztosítja a város a 27 iskola tanulóinak úszásoktatását.
A bölcsődefelújításokról
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester elmondta, több
intézményben zajlott és zajlik
jelenleg is családbarát, valamint energetikai korszerűsítés.
Eddig elkészült a Cső, a Dobó
és az Agyagos utcai bölcsőde,
folyik a szentmihályi felújítása.
Hamarosan pedig a Siha közi
és a Gyík utcai következik. Felsőváros önkormányzati képviselőjeként kiemelte, a Gyík
utcai 94 férőhelyes intézmény
modernizálása jövő év elején
kezdődik el.
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Átalakítják
a szén-dioxidot

Szén-dioxidot
átalakító
elektrokémiai reaktorokat
fejleszt a ThalesNano Zrt.
és a Szegedi Tudományegyetem. Az egyik legjelentősebb globális problémára,
a növekvő szén-dioxid-kibocsátás káros hatásaira is
megoldást kínál a közös kutatás-fejlesztési projekt:
hidrogént előállító és széndioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejlesztenek 846,7 millió forint
uniós támogatással.
Az 1 milliárd 226 millió forint
összköltségvetésű projekt a
vegyészekből és mérnökökből álló csoportnak felhasználva az eddig megszerzett
sokrétű elektrokémiai, áramlásos kémiai, valamint reaktorfejlesztési tudását és
kémiai katalízis terén szerzett tapasztalatát egy olyan
új reaktort fejleszt, amellyel a
légkör megnövekedett széndioxid-koncentrációját lehet
csökkenteni.
A konzorcium sikerrel lezárta az első kutatási fázist,
új katalizátor-előállítási módszereket dolgoztak ki, valamint új katalizátorokat fejlesztettek: az innovatív eljárás eredményeként a széndioxid megkötését olyan
elektrokémiai átalakítás követi, amely a vegyiparnak
hasznos anyagokat eredményez, így járul hozzá egy fenntarthatóbb iparág létrejöttéhez.

Korszerűsítik a jelzőlámpákat

Bruttó 35 millió forintból újulhat meg a rendszer hat csomópontban

A Csongrádi sugárút és a Berlini körút kereszteződését már felújították. Most újabb csomópontok következnek.
A városi közgyűlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága szerdai
ülésén arról döntött, hogy
kiegészíti azt a pénzügyi
keretet, amelyet néhány
forgalmas csomópont jelzőlámpáinak felújítására
fordítanak.
Bruttó ötmillió forinttal
megtoldja a város azt a
pénzügyi keretet, amit a
közlekedési lámpák korszerűsítésére különített el korábban. Így most bruttó 35
millió forintból újulhat meg
az Agyagos utca és a Makkosházi körútnál, a Margaréta utca és a Rókusi
körútnál, az Anna-kútnál
lévő csomópont, valamint a
Rókusi körút, Csáki utca

sarkán, a Rókusi körút, Vértói utca és a Makkosházi
körút, Ortutay utca sarkán
lévő lámparendszer.
Új útszakaszt építenek
Szőregen, ugyanis a Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási
Társulás új hulladékudvarához közúti összeköttetést

kell létesíteni. Ezért a Palackozó utcai útburkolat kiépítésére valamivel kevesebb
mint bruttó 35 millió forintot
biztosít az önkormányzat. A
beruházásra azért van szükség, mert a hulladékudvart a
lehető legtávolabb építik
meg a lakott területektől.

A Csáki utca sarkán is megújulnak a lámpák.
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Kornélia végigfényképezte Szegedet és a családját

Olvasónk, Bánki-Nagy Endre emléket állít lakása korábbi tulajdonosának

Az Anna fürdő és a kiskörút 1941-ben, illetve most a Kálvin téri református palota harmadik emeletéről.
Lakása korábbi tulajdonosainak szeretne emléket állítani egy régi fényképpel és a
családhoz fűződő emlékekkel Bánki-Nagy Endre. Olvasónk az egyik felvétel mai
párját is elkészítette 77 év
múltán. Várostörténeti sorozatunkat olvasóink fotóival
és történeteivel folytatjuk.
– Nagy örömmel olvasom
cikksorozatukat Szeged várostörténetéről. Mivel magam
is lokálpatrióta vagyok, és történész végzettségem, no meg
a saját érdeklődésem miatt is
szívesen foglalkozom helytörténettel, a lakásomat hatvan
évig tulajdonló családnak az
alábbi fotókkal és történettel
szeretnék emléket állítani.
Akiknek a családtörténete is
érdekes volt, de majd ezt
nyugdíjas napjaimban megírom, a saját családom történetével együtt – ajánlotta
figyelmünkbe a bélyeg méretű
fényképet Bánki-Nagy Endre,
aki a Tisza Lajos körúti református palota harmadik emeletén lakik.
– Azért is örülök, hogy
ilyen jól dokumentált családdal kötött össze a sors, mert

– Sok-sok kép elpusztult a lakás beázásakor, de ezek a picik szerencsére épek maradtak
– mutatta Bánki-Nagy Endre.

Unyi Ilonával és az egyetlen
lányával. A családfő foglalkozása miatt sokszor költöztek.
Az első világháború idején a
jól képzett, több nyelvet beszélő férfi még Bécsben dolgozott valamilyen vasúti
főhivatalnál. Még amikor a
trianoni döntéssel elcsatolt
országrészekkel a vasút jelentősége és állománya is
csökkent, nem engedték el a
MÁV kebeléből. Balassagyarmatra, Tótkomlósra, Kötegyánra és Hódmezővásárhelyre helyezték állomásfőnöknek.
Szegedre 1936-37-ben
kerültek, és itt állapodtak

én is ilyen archiválós típusú
ember vagyok, mint ők voltak.
Fényképeket gyűjtök, főként
az első világháborús szegedi
alakulatok tevékenységét kutatom, és szeretek leírni dolgokat az életem eseményeiről.

pezte nagyjából 19 évesen,
akitől a lakásomat örökölte
édesapám. Annak a, gondolom, jó szomszédjuknak a lakása ablakából, ahová sajnos
nem tudtam bejutni, mivel lakatlan. Így be kellett érnem a
kedves szomszédom felajánlott segítségével, hogy az ő ablakából készíthessem el hozSztálin, Lenin,
závetőlegesen hasonló szögTisza Lajos
ből a mostani fényképet.
– Az Anna fürdőről készült ar- A sok fényképe közül azért
chív fotó 1941-ből való, az a éppen ezt választottam, mert
hölgy, Láng Kornélia fényké- kifejezetten szegedi kötődésű.
És mert érdemes összehasonlítani az
akkori és a
mai
Tisza
Lajos körutat,
ami tíz évre
rá már Sztálin
körút, később
Lenin körút.
Még akkor is,
ha az archív
felvételt télen
örökíthették
meg. A gyér
forgalomból
Valószínűleg a szegedi ártérben készült a fotó Kornéliáról.
kiindulva hét-

Minden bizonnyal már a szegedi évei alatt született
ez a felvétel Láng Kornéliáról.
végén. A régi képen egy autót,
egy biciklist és talán egy gyalogost lehet kivenni, hasonló
csendet manapság legfeljebb
éjjel egykor lehetne látni – tette
hozzá olvasónk.

Szegeden állapodtak
meg

Számos iskolai bizonyítvány,
munkakönyv maradt fenn a
család után. Kornélia édesapja, Láng László MÁV-főellenőrként dolgozott, szolgálati lakásnak kapta a Kálvin
téri otthonukat a feleségével,

meg végül. A családfő és később a lánya is sokat fotózott:
lefényképezték a családot,
barátaikat és a településeket
is, ahol aktuálisan éltek. Akkoriban léteztek már egyszerűbben használható fényké-

Láng Kornélia feltűnően
szép nő volt fiatalon.
pezőgépek, ennek ellenére
nem volt elterjedt foglalatosság a fotózás.

Gyógyszerész és orvos

Láng Kornélia a szegedi
Horthy Miklós Tudományegyetemen tanult gyógyszerésznek. Akkoriban még
kísérleti stádiumban tartott a
képzés, az orvosi doktorátust
Kornélia csak később szerezte meg. Férjhez ment,
majd elvált, 84 éves korában
bekövetkezett haláláig a
Tisza Lajos körúti lakásban
lakott. Rokona nem maradt,
a lakást az iratokkal együtt
a kedves szomszédjaira
hagyta. Beázás pusztította el
a dokumentumok jelentős
részét, a többiből olvasónk
selejtezett.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde

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.
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Modern lakás az ódon palotában

A fiatal belsőépítész beleszeretett a hangulatába

Nem is gondolnánk, milyen
modern otthont rejt a Belvárosi híd lábánál álló Milkó-palota legfelső emelete. Szöllősi Gábor gondolta újra az
apró helyiségekre szabdalt
lakást, és a barátai segítségével valóra is váltotta az
álmát.
– Úgy tudom, eredetileg sárgára tervezték ezt az épületet.
Ugyanúgy, ahogy a városháza,
amellyel egy időben épült a
nagy árvíz után. 1883-ban készült el annak két tervezője,
Lechner Ödön és Pártos Gyula
tervei alapján – fogadott az
úgynevezett „eperház” kapujában Szöllősi Gábor belsőépí-

dett foglalkozni. Miközben külföldi diákoknak keresett kiadó
belvárosi nagypolgári lakásokat, rátalált a Milkó-palotában lévőre nyolcvan négyzetméterre, amelynek a bérleti
jogát árulták.
– Beleszerettem, a szüleimmel mindjárt lecsaptunk rá
– vezetett körbe a lakásban,
aminek az ablakai a Móra Ferenc Múzeumra néznek. – A
felújítást úgy kell elképzelni,
mint ha lebombázták volna a
szobát. Mi meg a barátaimmal, akik segíteni érkeztek,
este a rendetlenség közepére
állítottuk az asztalt, és a kultúrpalota fényeinél vacsoráztunk.
Felejthetetlen emlék.

1899-ben még ilyen zöldes színű volt a Milkó-palota.
A hatvanas években már lilás homlokzatról készültek
képeslapok. Képeslap Deák Endre gyűjteményéből

A hangulata most is magával ragadó.
tész. A fiatalember hozzátette,
sok évtizede, a felújítás során
kapta a négy utcára néző
Milkó-palota ezt a mostani rózsaszínű árnyalatát, amikor a
fafödém gerendákat vasbetonra cserélték.
Négy utcára néz: a Stefánia, a Híd, a Deák Ferenc és
Vár utca felé. Két nagy kapuja
és a földszinti boltívek magasságából arra lehet következtetni, hogy kocsival is áthajthattak alul az udvaron. Két
emeletén két tucat lakást alakítottak ki közel ötméteres belmagassággal.
Gábor öt éve ingatlanértékesítéssel és -kiadással kez-

– Nem kellett mesteremberekre várnom. Szinte minden felújítást megoldottam
a barátaim segítségével – mesélte Szöllősi Gábor.

A Milkó-palotát jelenlegi színe miatt a városban csak
eperházként emlegetik.
cső vezet, az sem szűkíti a
teret.
A belsőépítész az otthonában, ahogy fogalmazott,
francia vidéki stílust teremtett a nyers téglafelületek meghagyásával. A
régi lakásra is emlékeztetnek még a hangulat
kedvéért meghagyott
tárgyak: egy felújított
ódon szekrényt és egy
varrógép idézi a múltat.
– A burkoláshoz, festéshez, villanyszereléshez,
gipszkartonozáshoz, galériaépítéshez és a nyílászárócseréhez is értek.

Nem kellett mesterekre várnom, szinte mindent megoldottam a barátaim segítségével. Kivétel például a parketta, igaz, az eredetit

Az apró helyiségekre felszabdalt lakást átrajzolták,
tulajdonképpen letisztították a vonalait. A fiatal tulajdonos elképzelése szerint elbontották két kamra, a tároló
és kis konyha falait.
Ennek köszönhetően
eltűnt a szűk folyosó,
megnövelhették a
fürdőszobát. A két
eredeti szoba átalakításával született
a nappali és az étkező, a lakás igazi
díszével, a kilátásKonyha és
étkező a k
sal. A galériára szelorábbi foly
osó és ka
mra helyé
lősen átlátható lépn.

meghagytam, csak felújíttattam – mutatta a kezük munkáját. Gábor úgy gondolta, ha
beköltözik, szeretné megosztani a rezsit barátaival, így a
galérián három hálószobát
alakított ki az interneten látott
ötletek alapján. A mennyezet
vasbetonjáról lebontotta a vakolatot; ezzel nemcsak pár
centit, hanem különleges mintázatú felületet is nyert.
A modern lakásban a nappali belmagasságát és a régi
vonalú ablakokat látva köszön
vissza a műemlék Milkó-palota stílusa. A nyílászáróknak
csak a belső szárnyát cserélték ki hőszigetelő üvegre, ezzel
zárják ki az utca porát és zaját.
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Milkó és fiai

Neoreneszánsz stílusba
sorolja a Milkó-palotát a
Csongrád megye építészete című kötet. Milkó
és fiai fakereskedők
1881-ben vásárolták a
várostól az akkori Rudolf
(ma Roosevelt) térre néző
két telket. A korabeli hirdetésekből kiderül, hogy
a tér és a Híd utca sarkán 1883-ban már működött Kátai László
vaskereskedése, majd a
Menner és Schleuning
cég zeneműboltot nyitott,
és itt rendezkedett be a
Boscovitz-féle látszerészeti raktár. Zeisler és
társa bor-, tea- és rumszaküzletet, Wolf Adolf
gazdasági
gépraktárt
üzemeltetett. A tér felőli
tágas pincét rendezte be
Nagy Péter bor- és sörcsarnoknak. Kátai helyére később Féhn Gyula
és társa vaskereskedése
költözött. Miután a palotát Holtzer Dániel nagykereskedő vásárolta meg, a
Híd utcai oldalon alakították ki az Uránia színházat, amit tulajdonképpen
Abonyi Mihály mozgófénykép-vállalkozó működtetett.
A
házat
1934-ben átalakították,
a magasföldszinten lakásokat építettek. 1996ban a sarkokon bútorszalon, ügyvédi munkaközösség, kínai étterem,
illetve a gázszolgáltató
ügyfélszolgálata kapott helyet.
A nappali
egyik felének
belmagasságát galéria felezi el. A másikban árad be
a napfény
a múzeum
felől.

A felújított szekrény emlékeztet a régi időkre.
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Biró János 13 éve ismerte meg párját
a Virágzó Nefelejcs Nyugdíjas Klubban

Biró János 1928. november
10-én született Püspökladányban vasutas családban.
Szülei szigorúan, de szeretettel nevelték őszinteségre, becsületességre, rendszeretetre, mások iránti tiszteletre. Ezen tulajdonságok végigkísérték az életét.
Baján érettségizett kitűnő
eredménnyel. A Szegedi József Attila Tudományegyetemen történelem szakos
középiskolai tanári oklevelet

szerzett jeles minősítéssel.
Bevonulásáig a vasútnál dolgozott tisztviselőként. 1949ben vonult be a hadseregbe,
ahol 1950-ben tisztté avatták. Több helyőrségben teljesített szolgálatot különböző
beosztásokban. 35 éves hivatásos szolgálata alatt az
oktató-nevelő munka tervezése, szervezése, vezetése
volt a legfőbb feladata. Szerette a hivatását. 1985-ben
ment nyugdíjba alezredesi

Biró János a párjával, Valériával. Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a város nevében a 90 éves Biró Jánost.

rendfokozatban. Nyugdíjba
vonulása előtt megírta szegedi csapatának, a dandárnak a történetét.
Biró János a nyugdíjasok
békés hétköznapi életét éli.
Rendszeresen tornázik, sokat olvas, zenét hallgat és
sétál. Figyelemmel kíséri a
belföldi és külföldi eseményeket, híreket. Két nyugdíjasklubnak is tagja: a Szegedi Bajtársi Klubnak és a
felsővárosi Virágzó Nefelejcs
Nyugdíjas Klubnak. Az utóbbi klubban ismerkedett meg
13 évvel ezelőtt egy kedves,
gazdag lelkivilágú asszonynyal, és azóta együtt élik
napjaikat. Közösen járnak
színházba, hangversenyekre,
múzeumokba. Szeretik a
hazai és a külföldi kirándulásokat.
Biró Jánosnak két gyermeke született. A fia Szegeden, a lánya pedig Németországban él, velük személyesen és írásban tartja a kapcsolatot. Biró János, aki négy
fiúunokával is büszkélkedhet, elégedett az életével, és
optimistán tekint a jövőbe.
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82 évesen még vőfély volt
az unokája lakodalmán

A 90 éves Búka Viktort Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő és Farkas Katalin,
a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte.
Búka Viktor – aki 1928. november 12-én született a korábbi Csehszlovákia területén fekvő Borsin – Sátoraljaújhelyen nőtt fel. Már gyermekkorában őrizte a juhokat és
egyéb állatokat. Katonai szolgálatra Mórahalomra vezényelték három évre a határ
mellé. Itt ismerkedett meg a
későbbi feleségével egy bálon.
Sátoraljaújhelyre költöztek, de családi okok miatt
visszajöttek a Dél-Alföldre.

Kötet a rendszerváltó idők tanújáról

A Szabad György Aradtól az Országgyűlésig című kötet a
Tények és tanúk sorozatban jelent meg. Szerkesztette Pavlovits Miklós szegedi újságíró.
– Éppen kirúgott a városi televízió éléről Lippai Pál polgármester úr 1990-ben.
Össze kellett magamat kapnom, mert kisgyerekkel tébláboltam állás nélkül. A Délmagyarország akkori főszerkesztője, Dlusztus Imre szólt,
hogy terveznek egy sorozatot
a rendszerváltó nagyokkal,
ha van ötletem, írjam meg –
elevenítette fel a könyv születéséről Pavlovits Miklós
szegedi újságíró-szerkesztő.
– Eszembe jutott, hogy közülük egyetlenegy embert ismerek, nem nagyon, Szabad
György tanár urat, az Országgyűlés elnökét. Az ELTE bölcsészkarán engem is tanított
húsz évvel korábban, de
nem alakult köztünk tanár–
tanítvány kapcsolat. Nem
tudtam, emlékszik-e még
rám egyáltalán. Írtam neki,
és egyszer csak beleegyezett, hogy találkozzunk.
– Az első alkalommal
nyilvánvalóvá vált, hogy meg-

nyílik és beszél, holott zárkózott ember volt. Én pedig
1991–92-ben fél éven keresztül jártam fel hozzá a
Parlamentbe, és a dolgozószobájában harmincórányi
beszélgetést
rögzítettem
magnóra. Természetesen
nem újságírói interjú készült,
ez két intellektuálisan érdekes figura találkozása. Bensőséges beszélgetés folyt,
elmondta nekem az életútját. Ezért nem is készítettem
fényképet, mert ha előveszem a gépemet, lehet, hogy
nincs újabb látogatás. Utóbb
kiszedtem ugyan az én szövegeimet, és csak egy-egy
mondattal váltok témát.
Tudta rólam, hogy történész
a végzettségem, ő mondta a
magáét, és úgy látta, hogy
értem. És mint egy palackpostát, továbbítom – tette
hozzá a szerkesztő. – A családjuk történetével együtt
nagyjából száz évet beszéltünk át. Egészen az MDF-ig,

sal kemény munkát végeztek. Így nem került fel végül
az újságíró neve a könyv borítójára.
– Az anyag semmit nem
vesztett az értékéből azáltal,
hogy évtizedekig fiókban pihent. Sőt. Akik ismerték közelről az elnök urat,
Az anyag semmit nem megmondják, hogy
vesztett az értékéből azál- modoros ember volt.
tal, hogy évtizedekig fiók- Hiszen ő volt, aki az
ban pihent. Sőt. Akik O r s z á g g y ű l é s b e n
ismerték közelről az elnök verte az asztalt, kioszurat, megmondják, hogy tott fideszest, SZDSZmodoros ember volt. Hi- est. Jellegzetes, hogy
szen ő volt, aki az Ország- mert Kossuth Lajos
kugyűlésben verte az asz- munkásságát
tatta,
a
reformkori
talt, kiosztott fideszest,
Deák, Kossuth és
SZDSZ-est.
Széchenyi markánsPavlovits Miklós újságíró
ságával bíró, nemzetalkotó és a demokrádolga. Később a parlament ciában abszolút hívő ember
elnöke betegeskedett is. Ha- volt. Küldetésként élte meg,
lála után az újságíró újból hogy történészként erre a
elővette az anyagot, megint posztra került, amit nem igalegépelte, sajtó alá rendezte, zán akart vállalni, mégis felés kiadót keresett. Hosszas vállalta és akkurátusan
egyeztetést folytatott az örö- csinálta. A viszonylagos mekösökkel, akik a szövegbe revsége alatt ott voltak a
ugyan nem igazán szóltak belül dolgozó indulatok, amibele, de az alcímmel és más- ket nem tudott kivel megosz-

Szeged határában egy tanyán kezdtek új életet. Búka
Viktor előbb a kísérleti gazdaságban, majd a halgazdaságban, végül a Felszabadulás
Tsz-ben kapott munkát. Munkája során mindig állatokkal
foglalkozott, volt, hogy 400500 birkára vigyázott, de lovászkodott és birkát is nyírt.
Tizenöt évig vőfélyként is
tevékenykedett. Nagybátyjától, aki szintén vőfély volt, tanulta meg a verseket, rigmu-

sokat. A lakodalmi szokások
megváltozása miatt azonban
egyre kevesebb lett a munkája. Utoljára unokája lakodalmán, 82 évesen vezényelte le a számára is kedves
ceremóniát.
Feleségével tavaly tavaszszal ünnepelték a 65. házassági évfordulójukat. Szeretett
társa idén januárban hunyt
el. Két gyermekük, három
unokájuk és négy dédunokájuk született.

Antall Józsefig, és hogy megválasztották elnöknek.
A hanganyagot Pavlovits
Miklós legépelte, és az első
részét odaadta Szabad
Györgynek, aki figyelmeztette, hogy ne várja vissza
gyorsan, mert rengeteg a

– Az anyag semmit nem vesztett az értékéből
az évtizedek alatt – mondta Pavlovits Miklós.
tani. Magánéletéről például
egyáltalán nem beszélt. Nem
maradt ki viszont semmi.
Csorba László történész látta

el jegyzetekkel a kötetet, így
forrásértékű kiadványt vehet
kezébe az olvasó – tette
hozzá Pavlovits Miklós.
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Minden napba kell valami
értelmet csempészni

Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete

2004-ben nyugdíjba vonult
általános iskolai igazgatók
ötlete volt egy olyan nyugdíjas-egyesület létrehozása,
amelynek tagjai aktív korukban vezető beosztásban
dolgoztak. Szerették volna,
hogy nyugdíjas éveik alatt
se szakadjon meg a kapcsolatuk egymással, továbbra
is tudjanak szakmázni és az
érdeklődésüknek megfelelő
közös programokat szervezni.
Még ebben az évben megalapították a Nyugalmazott
Igazgatók Egyesülete Szeged
közösséget,
elnevezésű
amelynek első elnökévé
Veszprémi Lászlót, a JGYTF
I. számú gyakorlóiskolájának
egykori vezetőjét választották
meg. Ma már Dévai Kálmánné, a Kolozsvári Téri Általános
Iskola
hajdani
igazgatója az egyesület elnöke. Taglétszámuk megközelíti az ötvenet, s mivel
többségüknek – iskolaigazgatóként – az önkormányzat

Jelenleg Dévai Kálmánné, a Kolozsvári Téri Általános Iskola hajdani igazgatója a szegedi Nyugalmazott Igazgatók Egyesületének elnöke. Szerinte nagyon fontos, hogy
nyugdíjba vonulás után is aktív életet tudjanak élni.
Megyei Vendéglátóipari Vállalat élén állt hosszú évekig.
Sándor László az egyesület
összetartó erejéről beszélt.
– Jó látni az érdeklődést, az
örömöt a szemekben, amikor
a rendezvényeken összejövünk – mondta.
Rendezvényből pedig van
bőven. Az Idősügyi Tanács
pályázati támogatásának kö-

mesvári magyar nyugdíjascsoporttal, akiket vendégül
is láttak egy alkalommal a
halfesztiválon. Többen szenior önkéntesként tevékenykednek az egészségügyben,
gyermektáborban, könyvtárban.
Munkájukat, programjaikat az egyesületi alapszabály szellemében végzik, és

Évente legalább két kirándulást szerveznek.
volt a munkáltatója, ezer
szállal kötődnek a városházához, ezért is tartják összejöveteleiket a polgármesteri
hivatal sárga épületének sajtószobájában minden hónap
második hétfőjén.
Dévainé Anna szerint nagyon fontos, hogy nyugdíjba
vonulás után is aktív életet
tudjanak élni. Esterházy Pétert idézte, amikor az egyesület tevékenységéről beszélgettünk: minden napba kell
valami értelmet csempészni.
– Fontos, hogy ne zárkózzunk be. Minden találkozás,
program a többiekkel szellemi felfrissülést hoz –
mondta Dékány László elnökségi tag, aki nem pedagógus volt, hanem a Csongrád

szönhetően évi legalább két
kirándulást szerveznek. Közelebbre szomszédolást, távolabbra barangolást. Évente
egy sportnapot tartanak.
Ezen a Senior Olimpián már
kétszer is forgatott a Szeged
TV stábja.
Voltak műterem-látogatások, színház- és tárlatlátogatások is. Együttműködnek a
Közéleti Kávéházzal, látogatják a Senior Center rendezvényeit, de voltak üzemlátogatáson Kecskeméten a Mercedes-gyárban, és Pakson az
atomerőműben is. Legutóbb
egy, a lézerről tartott előadás
után az ELI-t nézték meg.
Vannak persze fehér asztal
melletti találkozások is. Többéves a kapcsolatuk egy te-

pontosan dokumentálják.
Eddig három évkönyvük jelent meg az önkormányzat
támogatásával. A kiadványok igényesek, tele vannak
értékes információkkal az
egyesület tevékenységéről,
tagjairól, kirándulásokról,
közös élményekről. Azt vallják, hogy a hasonló érdeklődésű, műveltségű, azonos
értékrenddel bíró emberek
jól megértik egymást. Nem
gondolkodnak mindenről
egyformán, de tolerálják az
eltérő véleményt.
Abban azonban teljes az
egyetértés, hogy jó ez a közösség, jó, hogy lehetőség
van a klubéletre, amelynek
sikeréhez minden tag hozzájárul a munkájával.

POSTABONTÁS

És ha már lúd, legyen kövér

Azt már tudjuk, hogy a jelenlegi hatalom – hajazva az
előzőeket – hülyére veszi a
magyar polgárokat, már aki
bedől minden hazugságuknak. De ha az ember egy kicsit is odafigyel hazánk
szerteágazó politikai eseményeire, bizony érheti meglepetés. Olyan értelemben,
hogy az elhallgatott vagy az
„alig beszélt” történésekre
rátalálhatunk, és rágódhatunk az emberi hülyeségen.
Ljudmila Ulickaja híres
orosz írónő szerint napjainkban „a népet a legegyszerűbb
érveléssel
lehet
leginkább hülyíteni”. Ilyen
lett az is, amikor kormányunk a nemzeti szuverenitásra hivatkozva fordít hátat
az Európai Ügyészséghez
történő csatlakozásnak. De
egy percig se higgyék, hogy
azért, mert óvni akarják országunk függetlenségét. Á,
dehogy, hanem azért, hogy a
szabad rablás és a jócskán
elterjedt korrupció további
szabad folyását meg ne akadályozzák. Meg persze félnek a lebukással járó
büntetéstől. Egyébiránt esze
ágában sincs itt (EP) senkinek felszámolni (mint Orbán
és emberei hirdetik) a magyar függetlenséget.
De azzal számolnia kell
minden EU-tagnak, hogy
néha a „húzd meg, ereszd
meg” is hozzátartozik a politikához. Aki ezt nem látja be,
az húzzon el mielőbb!

totta Közép-Európát újabbnál újabb stadionokkal.
Igen ám, de a sok-sok százmilliárdot a „közösből”, a
nemzeti vagyonból finanszírozta anélkül, hogy erre bárkitől is felhatalmazást kapott
volna.

Közben a pénzügyi felügyelet nem vett észre semmit!?
Ez elég is volt ahhoz, hogy
többen kétségbeesésükben
öngyilkosságot kövessenek el.
Több ezren, százezren viszont
elvesztették/elveszíthetik magyarországi otthonukat, kilakol-

Erre még a kétharmados
többség sem jogosította fel,
mert hiszen azok aránya az
egészhez (8 millió választó) a
legjobb esetben is nem több
20-25 százaléknál. És ha
már lúd – gondolta –, legyen
kövér: luxusszívességért minimum elvárható a szíves baráti viszonzás (például
luxusrepülőutak stb.). Hogy
közben törvényt szeg a miniszterelnök, ki a csuda törődik azzal, 30 éve ezt csinálja
saját bevallása szerint.
Az évekkel ezelőtti devizahitel-mizéria (ebben nem
kicsit ludas a Fidesz is) sok
százezer magyar ember,
család életét keserítette
meg. A hitelt nyújtó pénzin-

tatás következtében. „Ma
Magyarországon bárkit az utcára lehet tenni bármiféle elhelyezés biztosítása nélkül…”
– szól a figyelmeztetés A Város
Mindenkié csoporttól. (Csak
május, június hónapban több
mint 1300 embert, családot lakoltattak ki.)
Soros György milliárdos üzletember nem maradhat ki
semmi „jóból”. Gyakorlatilag a
Fidesz mumusáról van szó.
Ezért aztán Soros–Sargentinijelentésről beszél már a Fidesz, amely jelentés elfogadásával egy időben a német
kancellár javaslatot tett, hogy
az Unió határvédelmét a Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) vegye át.
Na de, mondá Orbán: mi
a kulcsot nem adjuk oda!
Mert ez megint szuverenitásunk „rokkantosításáról” szól
– jelentette ki (ha az iméntivel nem is szó szerint) Kovács Zoltán kormányszóvivő.
Már megint és ismét, újra és
újra veszélyben az ország
függetlensége!
De ezt senki más nem állítja a Fideszen kívül. De jól
jár ez a szlogen minden választás előtt. Akkor is, ha
nem akarja Magyarország
szuverenitását senki sem elvenni vagy csökkenteni.
Kutnyik Pál

Önös érdekből egy csöppet sem rest, szinte
már elárasztotta Közép-Európát újabbnál
újabb stadionokkal. Igen ám, de a sok-sok
százmilliárdot a „közösből”, a nemzeti vagyonból finanszírozta anélkül, hogy erre bárkitől is felhatalmazást kapott volna.
A választási handabandázásból elege van mindenkinek!
Nem mondok újat: Orbán
Viktor bolondul a futballért.
Bizonyára azért, mert belőle
soha nem lett kiváló labdarúgó, megmaradt azon a
nívón, ahol ma a magyar foci
tart. Ezért aztán ha már hatalomhoz jutott, mindent elkövet, hogy a neve fennmaradjon a labdarúgók világában (ha már másutt nem).
Önös érdekből egy csöppet
sem rest, szinte már elárasz-

tézetek kapzsisága nem
elégedett meg a hitelösszeg
„túlteljesített” visszatérítésével, hanem – az árfolyamváltozás következtében –
legkevesebb megduplázta a
tartozásokat, holott már némelyek rég visszafizették
(elvileg) a tartozásukat.

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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sporTmix
Továbbra is úszhaTnak
a gyerekek. A foglalkoztatási, szociális és sportbizottság legutóbbi ülésén egyhangúlag döntöttek arról,
hogy a város ezután is támogatni fogja a szegedi gyerekek úszásoktatását. Erre a
város mintegy 8,8 millió forintot szán a jövőben. Az ezt
megelőző tanítási évben
közel háromezer gyerek tanulhatott meg ennek köszönhetően úszni.
keTTen a válogaToTT
élén. A Magyar Kézilabda
Szövetség döntése értelmében marad megbízott szövet-

ségi kapitányi posztján Csoknyai István. Vladan Matics, a
Balatonfüred és a Tatabánya
mestere egyenrangú partnerként irányítja a magyar
kézilabda-válogatottat, munkájuk egyelőre a januári
német–dán közös rendezésű világbajnokság végéig
tart. Előbbit Bánhidi Bence,
utóbbit Bodó Richárd jól ismeri, a MOL-PICK Szeged két
játékosa korábbi klubjában e
két edzővel dolgozott együtt.
iTT az idő a revánsra!
Egy hét múlva az ősz talán
leginkább várt Bajnokok Ligája-mérkőzése következik
Szegeden. A MOL-PICK Szeged a francia sztárcsapatot,
a Paris Saint-Germaint látja
vendégül az újszegedi sportcsarnokban. Éppen a párizsiak vetettek véget a több
mint tízmeccses veretlenségi
sorozatnak, amikor a francia
fővárosban 33–31-re nyertek Mikkel Hansenék. A találkozó november 24-én,
szombaton 17 óra 30 perckor kezdődik.
elhunyT szalai „dzsínó”
isTván. Életének 73. évében
örök nyugovóra tért a szegedi
labdarúgás leghűségesebb
edzője. Aktív pályafutása
során az UTC, a SZVSE és a
SZEOL csapataiban játszott,
hatvanként első osztályú találkozón háromszor vette be az
ellenfelek kapuját. Majd vezetőedzőként is az élvonalig jutott, ahol az 1990/91-es
kiírásban ő irányította a Szeged SC-t. Másfél hónapja vehette át A Szegedi Labdarúgás
Díszpolgára címet.

Szegedi győzelmek Sopronban

A hűség városában lépett kötelek közé az idén Európa-bajnoki címet szerző Magyar Kinga, valamint a szintén szegedi
Bartus Ferenc. Mindketten magabiztos győzelmet arattak.

Olyan nagyon meg sem kellett izzadnia Magyar Kingának.
Egy menet alatt eldöntötte a meccset.

Több százan túráztak

Emlékszel Sopronban? A
népszerű nyári sláger refrénjét kellemes emlék közepette
mondhatná egymásnak Magyar Kinga és Bartus Ferenc.
Október végén a West Hungarian Fight Küzdősport
Gálán Sopronban lépett kötelek közé a szegedi Globál
Sport Event Kft. két versenyzője, a profi női ökölvívó Európa-bajnok Magyar Kinga és
a profi férfi ökölvívó Bartus
Ferenc.
A szegedi Magyar Kinga a
soproni rendezvényen is bizonyította, hogy miért tartják kiemelkedően tehetségesnek,
hiszen már az első menetben padlóra küldte szerb riválisát, Danka Matijasevicet,
így már a nyitófelvonásban
TKO-val diadalmaskodott.
Bartus Ferenc nehézsúlyban bizonyíthatott: már a második menetben egy testre
mért ütéssel földre kényszerítette tapasztalt ellenfelét,
aki ebből még fel tudott állni,
de a negyedik menetben
Bartus be tudta fejezni a
mérkőzést. Mindkét szegedi
versenyző kiütéses győzelmet aratott.
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Úszó OB-sikerek

Az ezüstváltó (balról jobbra): Fábián Fanni, Olasz Anna,
Vas Luca és Fábián Bettina.
Az év utolsó nagy megmérettetése Százhalombattán várt
a magyar úszókra. A rövidpályás országos bajnokságon a
Haász SZUE versenyzői is medencébe ugrottak, és mindhárom éremből jutott nekik.
Az első dobogós helyezést
Fábián Fanni szerezte meg
női 200 méter pillangón.
A Haász SZUE kiválóságát
mindössze két válogatott
úszó tudta megelőzni, Szilágyi Liliána és Jakabos Zsuzsanna. Utóbbi Európabajnok úszó kevesebb mint
egy másodperccel előbb ért
be a célba, mint Fanni. De

Két karatés, kilenc érem

A Szegedi Virtus Karate Egyesület kicsi, de annál eredményesebb csapattal utazott Szerbiába. Szombaton és vasárnap két külön helyszínen voltak a viadalok, és egyik helyről
sem jöttek haza üres kézzel Hamza Zsolt karatésai.

A töltésen egymást érték a túrázók.
Az év utolsó szabadidős sportrendezvényét szervezte meg
a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Az Öreg Kőrössy Teljesítménytúrára több mint négyszáz nevezés érkezett.
Az Öreg Kőrössy Teljesítménytúrára hagyományosan
sok szegedi jön el, hiszen a
Tisza partján, a töltésen
kinek ne esne jól egy kellemes frissítő séta? A meleg
időjárás kitartott a november
elejei hétvégéig, és ezt több
mint négyszázan használták
ki. Kígyózott a sor a halászcsárda előtt, sokan várták ki
a sort a nevezési lapokért.
Hat, tizenkettő és huszonnyolc kilométert lehetett gyalogolni.
A legnépszerűbb az arany

középút volt, a középtávra
több mint kétszáz nevezés érkezett. A legrövidebb távot választók a tápéi buszvégállomásig mentek, a legtávolabbi
pont az algyői híd volt. Természetesen az útvonal végig a
töltésen vezetett. A jó időben
sokan négylábú kedvenceikkel teljesítették a kilométereket. Garantált volt a kikapcsoló, feltöltő, jóízű mozgás a
szabadban. Üröm az örömben, hogy 2018-ban ez volt a
Szegedi Sport és Fürdők Kft.
utolsó sportprogramja.

ez így is egy nagyon szépen
csillogó bronzmedál.
Fábián Fanni ezután sem
állt le az éremszerzéssel. 400
méter gyorson megszerezte a
szegediek első aranyérmét a
százhalombattai tornán. A női
4×200-as gyorsváltó pedig,
benne Fábián Fannival, Olasz
Annával, Vas Lucával és Fábián
Bettinával, ezüstérmes lett a rövidpályás OB-n. További értékes
pontszerző helyeken végeztek a
szegedi úszók, például a férfi
4×200 méteres gyorsváltó (Fábián Milán, Ulrich Botond, Sliz
Bálint, Szabó Bálint) is a döntőig jutott, ahol a hetedik helyet
szerezte meg.

November első szombatján
Odžaci városába, nemzetközi karatekupára utaztak a
Szegedi Virtus Karate versenyzői, ahová Bosznia-Hercegovinából, Romániából,
Szerbiából és természetesen hazánk minden tájáról
érkeztek számos egyesületből, mintegy kétszázan.
Roka Dario formagyakorlatban magas pontszámmal
első helyezést ért el, Kis Olivér 20,5-es összpontszámával pedig 0,1 ponttal maradt
le a döntőről, a két első helyezett 20,6-es pontegyenlőség miatt újra be kellett, hogy
mutassa a formagyakorlatát.
Küzdelemben mindkét versenyző elindult a saját súlycsoportjában és az abszolút
kategóriában is. Dario mindkét alkalommal a dobogó
legfelső fokára állhatott fel,
míg Olivér saját súlycsoportban ezüst-, az abszolút kategóriában pedig bronzérmet
szerzett.

Vasárnap Bácska-Topolyán folytatódott a verseny. Itt
már csak Olivér volt érintett,
aki katában, azaz formagya-

korlatban saját és az eggyel
magasabb kategóriában is
elhódította az aranyérmet.
Ráadásként pedig küzdelemben egy bronzérmet is hazahozhatott. A két nap alatt
Hamza Zsolt két tanítványa
öt aranyat, egy ezüstöt és
három bronzot szerzett.

Éremhalmozók: Kis Olivér és Roka Dario.
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Időpont: november 19., hétfő,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Marketingcsemegét kínál a Pedagógiai esték sorozata. Vendég a Magyar Marketing Szövetség alelnöke, a Budapesti
Metropolitan Egyetem dékánja. Papp-Váry Árpádtól

romAntiKus dAllAmoK
Időpont: november 19., hétfő,
19.30
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar ad koncertet. Műsoron:
F. Schubert: Rosamunda-nyitány, P. I. Csajkovszkij: D-dúr
hegedűverseny, szóló: Kállai

Ernő hegedűművész (képünkön), valamint J. Brahms:
II. D-dúr szimfónia, Op. 73. Vezényel: Hamar Zsolt. Jegyek
válthatók a Filharmónia irodájában (Klauzál tér 7.).
pApp-Váry árpád: országomAt egy márKáért!

(lent) kaphatnak első kézből
valós képet az országimázsépítés, országmárkázás hazai
és nemzetközi alkalmazásáról,
annak sikereiről és árnyoldalairól. Papp-Váry márkadoktorként rengeteg céget és több
várost segített brandingtanácsadással.
Kepes András A csillAgoK nyomábAn
Időpont: november 20., kedd,
18 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Kepes András (fent) volt az
első, aki a Magyar Televízió
képernyőjén a nyolcvanas
években sztárinterjúkat készített Cannes-ban és Hollywoodban. Mikrofonja előtt megszólaltak világhírű színészek, a
filmtörténet jelentős rendezői,
filmesei, Woody Allen, Gina Lollobrigida, Elia Kazan, Federico
Fellini és mások, de interjúzott
a dalai lámával is.
Az esten kalandos útjairól,
a sztárok becserkészéséről, a
színfalak mögötti világról és
mindarról mesél, ami a műsorokból kimaradt.

VAn gogh – búzAmezőK
és borús égbolt Között
Időpont: november 25., vasárnap, 16 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Egészen új nézőpontból közelíti meg a holland festőzseni
munkásságát a feliratos képzőművészeti ismeretterjesztő
film, amely végigköveti Helene
Kröller-Müller műgyűjtő életútját, aki Van Gogh közel háromszáz alkotását vásárolta fel a
20. század elején.
Van Gogh egzisztenciális és
lelki vívódásai testvére, Theo leveleinek egy-egy bekezdésén
keresztül tárulnak fel a filmben,
amely Párizstól Provence-ig a
festő különböző lakhelyeire is
elkalauzolja a nézőket. Az alkotás vezérfonalául szolgáló
másik kiállítás a vicenzai Basilica Palladiana Búzamezők és
borús égbolt között című tárlata, amely negyven festményt
és nyolcvanöt rajzot vonultat fel
a Kröller-Müller Múzeum gyűjteményéből.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes december 10-i műsorára? 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 21. 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: Vaszy Viktor Szeged legendás karmestere volt. A nyertes: Farkas Illésné. Gratulálunk!
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SzegeD régeN

horoSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Mostanában kevés
ideje jutott pihenésre.
Ezt most bepótolhatja,
ha jól intézi az dolgait, és
semmit nem halogat. Állítson fel fontossági sorrendet, és aszerint haladjon!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Tartson családi kupaktanácsot, ha most
egyedül nem tud dönteni! Ne szégyelljen segítséget kérni, hiszen mindenki
érdeke, hogy ez a probléma
mielőbb megoldódjon.
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Több irányból is megkereshetik hasonló
jellegű kérésekkel, és
nem érti, mitől lett hirtelen
ilyen népszerű. Fogja fel pozitívan a dolgot, és igyekezzen mindenkinek segíteni!
ráK (vI. 22–vII. 22.)
Néha muszáj nemet
mondani, még akkor
is, ha úgy érzi közben,
szinte megszakad a szíve.
Nem Ön a Mikulás, hogy
mindenki kívánságát teljesítse. Ne legyen bűntudata!
oroSzláN (vII. 23–
vIII. 22.) Az elmúlt
időben többször is
gondolhatott arra, hogy
unja a mindennapok egyhangúságát, és új dologra
vágyik. Hogy ez megtörténjen, Önnek kell lépnie!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Testileg és lelkileg is eléggé le lehetett
terhelve az utóbbi időben, ezért most lázadó hangulatban van: úgy döntött, itt
az ideje egy kis láblógatásnak. Igaza is van, tegye ezt!
Mérleg (IX. 23–X.
22.) Bármennyire is
igyekszik,
képtelen
nem gondolni valakire
vagy valamire, minden egyes
pillanatban ott motoszkál az
agyában. Adja át magát az érzésnek, megnyugszik tőle.
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Tökéletes a csillagok állása, most
szinte minden adott a
sikerhez! Már csak Önön
múlik, hogy mit hoz ki belőle. Első lépésben le kell
győznie a lustaságát.
NyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Túl sok energiát
pazarolhat olyanokra,
amelyek ennek a felét
sem érnék meg. Őszintén beszélje meg magával, miért
ezekkel foglalkozik, és miért
nem a lényeges dolgokkal.
BaK (XII. 22–I. 20.)
Szép dolog a kitartás
és az ambíció, de
néha kevés ahhoz, hogy
igazi nagy sikereket érjen el.
Ha figyelmen kívül hagyja az
embereket, továbbra is egy
helyben fog topogni.
vízöNTő (I. 21–II.
19.) Hamarosan Önre
kacsinthat Fortuna istenasszony: pénzügyei jó
irányt vehetnek, és még különösebben meg sem kell
majd erőltetnie magát. Azért
kezelje helyén a dolgokat!
Halak (II. 20–III. 20.)
Igyekezzen tágítani
szellemi horizontját:
ismerjen meg új dolgokat, az Önétől eltérő véleményeket. Ne legyen konok, ne
ragaszkodjon mindenáron a
megszokott dolgokhoz!

2018. NOVEMBER 17., SZOMBAT

„valami történt, valami, lányok / rajtatok látom, rajtam látjátok / elveszett végképp, vagy ti bújtatjátok / Ti, fehér babáim, fehér babáim, fehér babák” – énekli Cseh Tamás
Bereményi Géza zseniális szövegét. A Fehér babák című dal ju-

tott eszembe az 1973-ban készült felvételről. A Fortepanon talált Bauer Sándor-fotó mellett csak ennyi információ olvasható:
Próbababák, nemzetközi vásár, Szegedi Ruházati Szövetkezet.
És ennyi elegendő is. Nem kell több. Mindent elmond.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
November 19., hétfő, 19.55
Mit tehetünk gerincünk
egészségéért, bőrünk fiatalságáért, valamint az antibiotikumok túlzott fogyasztása
ellen.
FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI
MAGAZIN
November 20., kedd, 17.30
A város helytörténete, a környező települések élete –
minden, ami Szeged.
KÖRÚT – KÖZÉLETI-KULTURÁLIS MAGAZIN
November 22., csütörtök,
19.25
Bemutatkoznak a börtönőrök, izgalmas koncertek a
JATE-ban. JÁTÉK!
SZABAD SZÁJ – KÖZÉLETI
VITAMŰSOR
November 23., péntek,
19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csendes őszi idő

November 17.
szombat

November 18.
vasárnap

November 19.
hétfő

November 20.
kedd

November 21.
szerda

November 22.
csütörtök

November 23.
péntek

8/1
hortenzia,
gergő

6/0
Jenő

5/0
erzsébet,
zsóka

3/–2
Jolán

3/–2
olivér

4/–2
Cecília

4/–2
Kelemen,
Klementina

aNyaKöNyvI híreK

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT: 2018.
11. 03-án Gergely Attila és Tasi
Hajnalka Anna, Gábor Róbert
László és Tukarcs Viktória.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Molnár
Péternek és Baranyai Tímeának
2018. 11. 02-án Leó, Undi Istvánnak és Gyémánt Ildikónak
2018. 11. 03-án Benedek, Fehér
Tamásnak és Gazsó Anitának
2018. 10. 30-án Máté, Kelemen
Balázsnak és Matók Judit Viktóriának 2018. 10. 20-án Bendegúz, Molnár János Andrásnak és
Czimmer Arankának Máriának
2018. 10. 25-én Benedek utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

FogaDóóra

NOVEMBER 19., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda
– Kiss Ernő u. 3.)
NOVEMBER 20., KEDD
Nógrádi Tibor: 17.00 (Gyálaréti Művelődési Ház
– Koszorú u. 39.)
NOVEMBER 21., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00 (Radnóti Miklós Gimnázium – Tisza Lajos krt. 6–8.)
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvényközpont – Felső Tisza-part 2.)
NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
Kozma József: 16.00 (Agyagos utcai bölcsőde)
Dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00 (Tabán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Tabán
u. 17.)
NOVEMBER 24., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület
– Csongor tér 1.)
Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

