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Újabb szoftver-
fejlesztő cég 
Szegeden nyit
irodát a Face-
booknak is dol-
gozó cég.

Megszüntet-
ték a nyomo-
zást az Elios-
ügyben 
Mégis mit
vártak? Hogy
Orbán veje
bűnöző?
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90 éves férfiakat
köszöntöttek

Két kilencvenéves férfit is kö-
szöntöttek a héten a város ne-
vében. Búka Viktor, aki 1928.
november 12-én született,
nyolcvankét évesen még vő-
félykedett az unokája lakodal-
mán. Búka Viktor élete során
mindig állatokkal foglalkozott,
volt, hogy 500 birkára is vigyá-
zott, máskor pedig lovászkodott.

Biró János vasutas család-
ban született, a József Attila 
Tudományegyetemen szerzett
történelem szakos középisko-
lai tanári oklevelet. Hivatásos
katonaként több helyőrségben
is szolgált. 1985-ben, ötvenhét
évesen ment nyugdíjba alezre-
desi rendfokozatban. Biró Já-
nos két nyugdíjas klubnak is
tagja: a Szegedi Bajtársi Klub-
nak 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 nyu-
galmazott igazgatók egyesü-
letének létrehozása. Első
elnöke Veszprémi László, a
JGYTF I. számú gyakorlóisko-
lájának egykori vezetője volt.
Jelenleg Dévai Kálmánné, a
Kolozsvári Téri Általános Is-

kola hajdani igazgatója az
egyesület elnöke.

Azt vallják, hogy a ha-
sonló érdeklődésű, művelt-
ségű, azonos értékrenddel
bíró emberek jól megértik
egymást. Nem gondolkodnak
mindenről egyformán, de to-
lerálják az eltérő véleményt.
Írásunk a 9. oldalon

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

Modern lakás az ódon palotában

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 la-
kást, és a barátai segítségével valóra is váltotta
az álmát. Ahogy Szöllősi Gábor lapunknak fo-
galmazott, francia vidéki stílust teremtett az
otthonában a nyers téglafelületek meghagyá-

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

Szöllősi Gábor francia vidéki stílust teremtett a nyers téglafelületek meghagyásával.

330 millió forintból akadálymentesítettek és megerősítették a burkolatot

Időre elkészült a 36 buszmegálló városszerte
Megvalósult az utasok álma: 
36 buszmegállót újíttatott fel az
önkormányzat. A nagyobb for-
galmú várók esőbeállót kaptak.
Emellett néhány helyen mini P+R
parkolót is kialakítottak, hogy a ke-
rékpárral érkezők tömegközleke-
déssel folytathassák útjukat. Az
egyik legfontosabb, hogy a koráb-
ban nyomvályús öblöket bazaltbe-
ton burkolattal erősítették meg. Ez
jobban bírja a terhelést. A megál-
lók peronja mindenhol egységes,
akadálymentesítették a várókat.
Mindenhol elkészültek a járdakap-
csolatok, a totemoszlopokat is fel-
szerelték, vagyis lehetőség van
utastájékoztatási rendszer kiépíté-
sére is. A fejlesztés 330 millió fo-
rintból valósult meg.
Részletek a 4. oldalon Akadálymentesítették a Makkosházi körúti buszmegállót, és fedett váróval gyarapodott. A buszöböl burkolatát is megerősítették.

Indulnak a
fényvillamo-
sok!
Rénszarvas-
sal és a Mi-
kulással fut
majd a Tatra.

senyzői arany-, ezüst- és bronzéremmel tér-
tek haza.

A szegedi nyugalmazott igazgatók egyesületének 
tagjai. Balról jobbra: Sándor László, Dévai Kálmánné 

és Dékány László.
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Ha nagy baj lesz, 
bárkit behívhatnak kukásnak

De ettől még messze vagyunk.
Az Északkelet-Pest és Nógrád
megye területén szemétszállí-
tást végző Zöld Híd Nonprofit
Kft. bejelentette, október 26-
ától 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 még-
sem tenné meg a Zöld Híd
vagy egy másik szolgáltató 
(a szemétszállításban sokan
pénzhiányról, rossz szervezett-
ségről és politikai játszmákról
beszélnek), a hatályban lévő

kormányrendelet szerint a köz-
foglalkoztatottakkal kellene a
szemétszállítást elvégeztetni.

Ha pedig ez sem mű-
ködne, a kukásautók kezelé-
sére ideiglenes polgári védel-
mi szolgálatot rendelhetnek el
– ez pedig a lakosság bevoná-
sát takarja. Ez olyan esetekre
vonatkozik, amikor a kataszt-
rófavédelem, a rendőrség, a
honvédség és a karitatív szer-
vezetek sem tudják már segít-
ség nélkül felszámolni a
kialakult helyzetet. De ez még
nagyon messze van, említi
meg a cikk.

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 kamionpar-
koló” 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, vala-
mint három gyermekük. A 124 férőhelyes parkolót a tervek sze-
rint 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.

érdekeinek előmozdítása lett.
Ez egy önmagát gerjesztő, kör-
körös folyamat. Az ország felvá-
sárlásával a legfelső vezetés
stabilizálja a politikai hatalmát,
ezáltal még több jószághoz jut-
hat, amivel még tovább erősíti
a politikai hatalmát. Ez az új
magyarországi rendszer egy
magánvállalkozás, és nem va-
lamiféle politikai közösség kül-
detéstudattól fűtött politikai
lázálma” – írta nyáron Magyari
Péter a 444.hu-n. És egy ma-
gánvállalkozás 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 fél-
renézni, amikor a látóhatár
egészét beteríti a tőkefelhal-
mozás rose gold árnyalata. Az
állam és annak hatóságai va-
lójában az uradalom szolgála-
tába álltak. „A politikusok
üzleti ügyei és a törvények el-
fogadása 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-

Az egész rendszer célja az Orbán család gazdagodása, akkor hogy lehetne Tiborcz István bűnöző?

Bűncselekmény hiányában megszüntették az Elios-nyomozást

Orbán Viktor és veje, Tiborcz István.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

gurut költségvetési csalással
vádolják, Simonka György fi-
deszes képviselő mentelmi
jogát felfüggesztették, és 1,4
milliárdos csalással gyanúsít-
ják. Még hogy elfogult a ható-
ság!

Pedig ez egyáltalán nem
mond ellent a modellnek – és
ezt mindenki pontosan tud-
hatja, aki látott már életében
egyetlen gengszterfilmet. Az el-
lenséges klánnál általában
csak azt büntetik meg jobban,

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

Előbb oknyomozó cikkek sora,
majd az Európai Unió Csalás El-
leni Hivatala (OLAF) kétéves
nyomozása után született jelen-
tés részletezte, hogyan játszot-
tak össze szervezetten hatósá-
gok, önkormányzatok és válla-
latok Tiborcz István pénzügyi fel-
hizlalása érdekében a közvilágí-
tási piacon – írta a 444.hu.

Hangfelvétel van arról, hogy
név szerint emlegetik Tiborczot
már a pályázat kiírása előtt,
pontosan látszottak a túlárazá-
sok, a jelentésben vastag betű-
vel 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 ju-
tottak, nem történt semmi tör-
vénytelen.

De miért is történt volna?
Amit Tiborczék csinálták, az a
rendszer szíve-lelke, lényege.
Nem arról van szó, hogy Orbán
Viktor körének obszcén lép-
tékű, magánrepülőkkel és kas-
télyokkal segélyezett vagyono-
sodása valami kellemetlen mel-
lékszál, aminek láttán a hatósá-
gok kénytelen-kelletlen félre-
néznek a Nagy Cél érdekében.
Ez maga a cél.

„A mostani rendszer politi-
kájának fő célja ugyanis a hatal-
mon lévők személyes üzleti

Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a
nyomozást Tiborcz István volt cége, az Elios Zrt. ügyében.
Pedig ha van minden részletében dokumentált ügye a NER-
nek, az éppen ez – írta a 444.hu.

Kihallgattak bárkit is?
A 444.hu megkérdezte, hány embert hallgattak ki a nyomo-
zás 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 egyál-
talán bárkit is az Elios-ügyben.

Kételkedik a magyar ügyészség függetlenségében
az Európai Parlament költségvetési bizottsága

Meglepő, hogy bűncselekmény hiányában megszüntet-
ték a nyomozást az Elios Innovatív Zrt. ügyében Magyar-
országon, mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
jelentése „meggyőző bizonyítékokat” tartalmazott a sza-
bálytalanságokra – közölte az Európai Parlament költ-
ségvetési 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 füg-
getlenségével 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.

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

– Egyértelmű, hogy az Elios-
ügy Hódmezővásárhelyről in-
dult, és hogy ez volt az egyik
legnagyobb, feltűnően csa-
lásgyanús üzletsorozat –
mondta Márki-Zay Péter,
Hódmezővásárhely polgár-
mestere a Szeged Televízió
Fókuszban című műsorában.
– Semmilyen feltételt nem
támasztottak ahhoz, hogy
egy korábban semmilyen ha-
sonló tapasztalattal nem ren-
delkező cég indulhasson, és
megnyerhesse a közvilágítási
tendert. Később pedig az
összes többi városban már
olyan feltételeket támasztot-
tak, amiket csak a Vásárhe-
lyen győztes cég tudott
teljesíteni – hangsúlyozta
Márki-Zay Péter. A vásárhelyi
polgármester szerint utána
kizártak minden más céget,
és az ár már nem volt té-
nyező.

Arra a kérdésre, milyen
jele volt annak, hogy ez a
projekt a pénzkivételről is
szólt, a polgármester azt vá-

Márki-Zay Péter szerint Hódmezővásárhely után már nem
számított az ár az Elios-ügyben a többi városban. 

laszolta, elsősorban az Euró-
pai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) vizsgálatából tudunk
erről, de – ahogy fogalmazott
– igazából akkor tudnánk
meg, hogy hová vándoroltak
a pénzek a közvilágítási pro-
jektből, ha elindulna egy va-
lódi nyomozás.

– De valódi nyomozás
nélkül zárták le az Elios-
ügyet, Vásárhelyen sem jár-
tak a hatóságok emberei.
Nyilvánvalóan az volt a cél,

hogy felmentsék a miniszter-
elnök vejét és Lázár János
volt minisztert – hangsú-
lyozta Márki-Zay, aki szerint
akkor derül ki az igazság, ha
nem a Polt Péter vezette
ügyészség, hanem az Euró-
pai Ügyészség vizsgálja majd
az ügyet. Szerinte az Európai
Ügyészséghez való csatlako-
zástól kizárólag a tolva-
joknak, a bűnözőknek van
félnivalójuk.

Lázár Jánosnak a vásár-

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

tóan megalázó feladatokat
kapott az utóbbi időben”. 
– Vásárhelynek jó volt, míg
Lázár befolyásos miniszter
volt, és nem örülünk a mély-
repülésének – mondta
Márki-Zay. Szerinte Lázár-
nak nehezen teljesíthető ki-
hívás lesz, hogy Szegedet és
Hódmezővásárhelyet vissza-
szerezze a Fidesznek.

Semmilyen feltételt
nem támasztottak
ahhoz, hogy egy koráb-
ban semmilyen hasonló
tapasztalattal nem
rendelkező cég indul-
hasson, és megnyer-
hesse a közvilágítási
tendert. 
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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

A 2006-ban alapított Star-
schema Kft. megrendelései-
nek mintegy 70 százaléka a
tengerentúlról, főként For-
tune 500-as nagyvállalatok-
tól érkezik. A cég ügyfelei
között olyan óriások találha-
tók, 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 árbevé-
tele – elsősorban a világ ve-
zető techvállalataitól érkező
megbízásoknak köszönhe-
tően – várhatóan átlépi a 3
milliárd forintot, ami 30 szá-
zalékos növekedésnek szá-
mít 2017-hez képest. A cég
fejlődési ütemét jól érzékel-
teti, hogy foglalkoztatottai-
nak száma a tavalyi 150-ről
idén 200-ra nőtt. Ezeket az
adatokat figyelembe véve a
Starschema jelenleg hazánk

piacvezető bigdata- és üzleti-
intelligencia-szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozása.

Augusztusban Washing-
tonban nyitott irodát a cég. 
A nemzetközi tervek megva-
lósítása mellett a cég hazai
pozícióinak megerősítésére
is nagy energiákat fordít.
Ennek egyik fontos lépése,
hogy idén decemberben
megnyitja első vidéki irodá-
ját. A választás Szegedre
esett, ahol az elképzelések
szerint 2020-ban már egy 50
fős csapat fog működni,
amelynek tagjai alapvetően
szoftverfejlesztéssel és big-
data-rendszerek üzemelteté-
sével foglalkoznak majd.

Kocsis Gergely, a Star-
schema értékesítési vezetője
szerint több érv szólt a Tisza-
parti város mellett. – Eleve jó
kapcsolatot ápolunk a Sze-
gedi Tudományegyetemmel,

ahol a különböző tanszékek
tananyagaiban, kurzusaiban
már elérhető az a szaktudás,
amely az adattudóssá vagy
adatmérnökké válás alapját
képezi. Emellett évek óta mű-
ködik a városban egy kisebb,
termékfejlesztéssel foglal-

kozó csapatunk, ezért amikor
megszületett a döntés, hogy
vidéken is bővítjük szakértői
bázisunkat, kézenfekvő volt,
hogy az itteni tevékenységün-
ket fejlesztjük tovább –
mondta Kocsis Gergely.

A cég nagy tapasztalattal

rendelkező szoftverfejlesztő-
ket toboroz, akik különböző
projektekben saját termékek
fejlesztésén fognak dolgozni.
– Emellett főként bigdata-
rendszerek üzemeltetéséhez
lelkes, tanulni akaró, jó an-
goltudással rendelkező, pá-

lyakezdő vagy akár a dip-
loma megszerzése előtt álló
informatikusokat is kere-
sünk. Rájuk izgalmas kihívá-
sok, köztük a világ vezető
techvállalatainak megbízá-
sai várnak – fogalmazott Ko-
csis Gergely.

Angolul beszélő, pályakezdő vagy diploma megszerzése előtt álló informatikusokat is keresnek. Képünk illusztráció

Washington után Szegeden is irodát nyit a Starschema
Kft., amely szoftverfejlesztési és bigdata-rendszerek üze-
meltetésével foglalkozó üzletágához várja a környékbeli
szakemberek jelentkezését. A decemberben megnyíló sze-
gedi iroda létszáma a tervek szerint 2020-ra eléri az 50 főt.

Nincs másfél milliárd forint a költségvetésben ott, ahol százmilliárdokat költenek stadionokra?

Szabó Sándor: Szegényellenes a kormány
Idén jóval magasabb ösz-
szegben érkezett igény a
szociálistűzifa-programra,
mint amennyivel a kormány
tervezett.

Szabó Sándor szegedi or-
szággyűlési képviselő arról
kérdezte az illetékes tárca
vezetőit nemrég a parlament-
ben, miért nem lehet a ko-
rábbi 4 milliárd forintról
5,5-re emelni a keretet, hi-
szen a tűzifa ára folyamato-
san emelkedik.

Szabó Sándor szerint sze-
gényellenes a kormány társa-
dalompolitikája. A legalacso-
nyabb 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 mil-
liárd forintra érkezett be
igény.

– A települések nem tud-
ják kiegészíteni ezt a támo-
gatást. Kiszámolták, hogy
akár 19 ezer forint/köbmé-
terre is juthat a támogatás a
tűzifa tekintetében, miköz-

ben a piacon pontosan lát-
juk, hogy akár 25 ezer forin-
tot is elkérhetnek egy-egy
köbméter tűzifáért. Mind-
ezek miatt kérdezem állam-
titkár urat, hogy miért nem
biztosítanak nagyobb keret-
összeget a szociálistűzifa-
programra? Komolyan nincs
másfél milliárd forint még a
költségvetésben ott, ahol
egyébként százmilliárdokat
költünk stadionokra? – tette
fel a kérdést Szabó Sándor.

Pogácsás Tibor, a Bel-
ügyminisztérium önkormány-
zati államtitkára szerint a
kormány mindent megtesz a
lakhatási költségek csökken-
tésére, kiemelte a rezsicsök-
kentést. – A tűzifaprog-
ramnak – amelyben a legin-
kább rászorult önkormányza-
tok számára biztosít a
kormányzat 2011 óta pénz-
ügyi támogatást – az eredeti
és elsődleges célja az volt,
hogy azoknak a kistelepülé-
seknek, ahol tanyás vidéke-
ken, elszórtan sokan
élhetnek, és az ő elérhetősé-
gük nehézkes, ezeknek a te-
lepüléseknek juttasson több

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 szociálistűzifa-
programra, mint a meghirde-
tett keret, nem kívánják
megemelni az erre fordított
összeget.

Szabó Sándor a parlamentben. 

Botka László szerint
Lázár Szeged hűbérura akar lenni
Lázár János nagyon durván
nekitámadt egy interjúban
Botka Lászlónak. Szeged pol-
gármestere szerint Lázárt
megviselte a miniszteri bár-
sonyszék elvesztése.

A fideszes exminiszter, expolgár-
mester, 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 központjá-
nak szánná Szegedet, ennek
útjában szerinte ma egyedül a
polgármester áll.

Botka László negyedik cik-
lusát tölti Szeged polgármeste-
reként. 2002 óta mindig
hatalmas többséggel választot-
ták meg a szegediek a város
élére. Botka röviden reagált az
Indexnek Lázár szavaira: „Meg-
értem Lázár János frusztráció-
ját. Februárban elveszítette a
városát, áprilisban kidobták a
kormányból. Minden jel arra
mutat, hogy Lázár Szeged hű-
bérura akar lenni. Végül is kas-

télya már van hozzá. De a sze-
gediek nem kérnek se Lázár-
ból, se a Fideszből. Mi nyu-
godtan dolgozunk tovább.”

Lázár János nem, a szege-
diek viszont jól tudják: Szeged
nyerte az elmúlt tíz évben a leg-
több, több mint 300 milliárd fo-
rint támogatást az Európai
Uniótól a magyar nagyvárosok
közül; Szeged az egyetemisták
és felsőfokú végzettségűek szá-
mát tekintve arányaiban első az
országban; világcégek települ-
tek Szegedre, ahol az IT- és szol-
gáltató szektorban már több
mint háromezren dolgoznak, és
folyamatosan nő a minőségi
munkahelyek száma; Szegeden
működik az ország egyetlen eu-
rópai léptékű tudományos beru-
házása, az ELI. 

Szegeden az országban
egyedülálló módon 600 szo-
ciális 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, egészség-
ügyi intézmények, utak és vá-
rosrészek.
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-

dezési 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 meg-

valósítása érdekében a Szeged, Petőfi Sándor sugárút – Bécsi körút – Szentháromság utca –
Tisza Lajos körút által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására (SZTE Zene-

művészeti Kar felújítása – átalakítása) vonatkozó tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletével megál-
lapított, a Partnerségi Egyeztetés Helyi Szabályai szerint azzal a céllal, hogy az SZTE Zeneművé-
szeti Kar felújításával – átalakításával érintett tervezési területen állandó lakóhellyel rendelkező
természetes személy, a tervezési területen székhellyel, telephellyel, illetve fiókteleppel rendel-

kező gazdálkodó szervezet, a tervezési területen székhellyel bejegyzett civil és/vagy érdekképvi-
seleti 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 Épí-
tési 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 ter-
vezetben 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.)

Mossák 
a fákat

Megkezdődött a szokásos
őszi lemosó permetezés a
városban. A környezetgazdál-
kodási cég Újszegeden, Kis-
kundorozsmán és Tápén jól
tapadó réteggel vonta be a
fák ágait. Ezzel a szerrel szo-
rítják vissza a kórokozókat,
nem méregről van szó. 
A munkát Alsóvároson, Mó-
ravárosban és Rókuson,
majd a belváros, Makkos-
ház, az Északi városrész és
Tarján fáival folytatták.

Jövőre is folytatódik a sze-
gedi utak és járdák rendbe-
tétele. Az első ütemben 16
helyszínen tervezik a felújítá-
sokat, amelyek a város szinte
minden részét érintik. A mun-
kák költsége 381 millió fo-
rint, a kötelező közbeszer-
zési eljárás lefolytatása után
kezdődhet majd a kivitele-
zés. Erről döntött a közgyűlés
városüzemeltetési bizottsága
a szakiroda, a környezetgaz-
dálkodás, a képviselők és a
lakosság javaslatai alapján.

Az érintett utcák:
• Bencfahát utca (a Besz-

terce utca és a Dobi István 
utca között)

• Beszterce utca
• Must utca (a 11–13. szám 

előtti szakasz)
• Vitéz utca (a Szenthárom-

ság utca és a Petőfi Sán-
dor 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 Szent-

háromság utca körfor-
galma

• Kertész utca (az Alsó ki-
kötő sor és a focipálya kö-
zött)

• Egressy Béni utca (Közép 
fasor–Marostői utca)

• Pihenő utca (a Hosszú-
töltés utca és a Nagy-Bak-
tói út között)

• Vályogos utca

Újabb 16 utca újul meg

Fenyőfa, rénszarvas és Mikulás a Kotorról elnevezett Tatrán.

330 millió forintból 36 helyen

Időre elkészültek a megállók
November 23-án indulnak

a fényvillamosok Szegeden!
Igazából készen vannak,
már csak a finomhangolá-
sokat kell elvégezni. A Ko-
torról elnevezett Tatra lesz a
fő szám, amelyet nem csak
LED-szalaggal díszítenek.

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 kö-
zel 150 méternyi, a PESA-n
körülbelül 200 méternyi LED-
szalag világítja meg a villa-
mosokat. A 204-esen az alsó
övvonalon, középen és a te-
tővonalon futnak a LED-ek, il-
letve 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 formáz-
tak fenyőfát, a rénszarvast, a
Mikulást a szánjával, vala-
mint a hullócsillagokat.

A legfontosabb: szépen
kérnek mindenkit, ha novem-
ber 23-a után fölszáll a 204-
es villamosra, ne akarja
mindenáron elhúzni a kivilá-
gított ablakokat! Ugyanígy
nem poén a megállóban be-
lekapaszkodni a fénytöm-
lőkbe, és kipróbálni, vajon
leszakíthatók-e.

Időre elkészült mind a 36
buszmegálló, amelyet az el-
múlt fél évben újítottak fel.
Ráadásul pont annyiba is ke-
rült, amennyiben a város ere-
detileg megállapodott a
kivitelezővel.

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

sák útjukat. Az egyik legfonto-
sabb, hogy a korábban nyom-
vályús öblöket bazaltbeton
burkolattal erősítették meg. Ez
jobban bírja a terhelést, a meg-
növekedett forgalmat. 

Tapasztó Sándor, az önkor-
mányzati beruházásokat koor-
dináló Szeged Pólus Nkft.
projektigazgatója a Szeged TV-
nek elmondta: október 24-én
volt a műszaki átadás-átvétel.
A kivitelező határidőre teljesí-
tett. A fejlesztés 330 millió fo-
rintból valósult meg.

A megállók peronja min-

denhol egységes, akadálymen-
tesítették a várókat. Mindenhol
elkészültek a járdakapcsola-
tok, a totemoszlopokat is fel-
szerelték, vagyis lehetőség van
utastájékoztatási rendszer ki-
építésére is.

Az utasok attól félnek, nem
sokáig élvezhetik a szép, meg-
újult környezetet, mert a van-
dálok jellemzően gyorsan
lecsapnak ezeken a helyeken.
A kivitelező bár a rongálást
nem, de bármilyen meghibáso-
dást 5 éven belül garanciában
megjavít.

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

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.
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A lakásrendeletet az élethez
igazították a múlt pénteki köz-
gyűlésen. Továbbra is támo-
gatja a város az iskolások
úszásoktatását, és folytatódik
a bölcsődefelújítás.

Egyszerűbb, könnyebb lesz szo-
ciális bérlakásra pályázni. Botka
László polgármester elmagya-
rázta, 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 sze-
rezni. Decemberben újabb
ötven lakást adnak át. Az elbí-
rálás szempontjait a szociális
igazságosság alapján alakítot-
ták ki. A pontozási rendszerből
a polgármester kiemelte, a csa-
ládok átmeneti otthonából pá-
lyázók a továbbiakban plusz-
pontot kapnak. Eddig ha a ko-
rábbi bérleti vagy tulajdonjog a
jelentkező miatt szűnt meg, hat
évre kizárta a pályázatból – ezt
három évre csökkentették.

Ezentúl nemcsak a deviza-
hiteleseknek, hanem a forinthi-
teleseknek is lehetővé teszik a
pályázást, ha a bedőlt tartozás
miatt vesztették el az otthonu-
kat. Rögzítették azt is, hogy az
IKV az önkormányzattal együtt
– az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően – minden élethelyzetre
ajánl támogatási lehetőséget.
Hiszen az idei költségvetésben
600 millió forint áll rendelke-
zésre a szociális alapban lak-
hatási támogatásra. Ez azt

jelenti, hogy több ezer szegedi-
nek segít a város kifizetni a köz-
üzemi számlákat vagy a
lakbért, illetve rendezni a hát-
ralékát. Az is szerepel a rende-
letben, hogy amint az IKV
észleli a tartozás felhalmozódá-
sát, értesíti a bérlőt, és az ön-
kormányzat szociális irodájával
közösen tájékoztatja a támoga-
tási lehetőségekről. Ez, hang-
súlyozta 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 polgár-
mester a döntésről elmondta,
amikor elrabolta az állam az is-
kolákat, egyből mondták, hogy
aggódnak értük. Hiszen tudták,
több olyan feladat lesz, amelye-
ket az állam nem old meg. Így,
bár ez sem kötelező feladat, biz-
tosítja a város a 27 iskola tanu-
lóinak úszásoktatását.

A bölcsődefelújításokról
Szentgyörgyi Pál gazdasági al-
polgármester elmondta, több
intézményben zajlott és zajlik
jelenleg is családbarát, vala-
mint 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. Fel-
sőváros önkormányzati képvi-
selőjeként kiemelte, a Gyík
utcai 94 férőhelyes intézmény
modernizálása jövő év elején
kezdődik el.

Még egyszerűbb lesz szociális
bérlakáshoz jutni

Bruttó 35 millió forintból újulhat meg a rendszer hat csomópontban

Korszerűsítik a jelzőlámpákat
Átalakítják

a szén-dioxidot
Szén-dioxidot átalakító
elektrokémiai reaktorokat
fejleszt a ThalesNano Zrt.
és a Szegedi Tudomány-
egyetem. Az egyik legjelen-
tősebb globális problémára,
a növekvő szén-dioxid-kibo-
csátás káros hatásaira is
megoldást kínál a közös ku-
tatás-fejlesztési projekt:
hidrogént előállító és szén-
dioxidot átalakító elektro-
kémiai reaktorokat fejlesz-
tenek 846,7 millió forint
uniós támogatással.

Az 1 milliárd 226 millió forint
összköltségvetésű projekt a
vegyészekből és mérnökök-
ből álló csoportnak felhasz-
nálva az eddig megszerzett
sokrétű elektrokémiai, áram-
lásos kémiai, valamint reak-
torfejlesztési tudását és
kémiai katalízis terén szer-
zett tapasztalatát egy olyan
új reaktort fejleszt, amellyel a
légkör megnövekedett szén-
dioxid-koncentrációját lehet
csökkenteni.

A konzorcium sikerrel le-
zárta az első kutatási fázist,
új katalizátor-előállítási mód-
szereket dolgoztak ki, vala-
mint új katalizátorokat fej-
lesztettek: az innovatív eljá-
rás eredményeként a szén-
dioxid megkötését olyan
elektrokémiai átalakítás kö-
veti, amely a vegyiparnak
hasznos anyagokat eredmé-
nyez, így járul hozzá egy fenn-
tarthatóbb iparág létre-
jöttéhez.

A Csongrádi sugárút és a Berlini körút kereszteződését már felújították. Most újabb cso-
mópontok következnek.

A Csáki utca sarkán is megújulnak a lámpák. 

A városi közgyűlés pénz-
ügyi és vagyongazdálko-
dási bizottsága szerdai
ülésén arról döntött, hogy
kiegészíti azt a pénzügyi
keretet, amelyet néhány
forgalmas csomópont jel-
zőlámpáinak felújítására
fordítanak. 

Bruttó ötmillió forinttal
megtoldja a város azt a
pénzügyi keretet, amit a
közlekedési lámpák korsze-
rűsítésére különített el ko-
rábban. Így most bruttó 35
millió forintból újulhat meg
az Agyagos utca és a Mak-
kosházi körútnál, a Marga-
réta utca és a Rókusi
körútnál, az Anna-kútnál
lévő csomópont, valamint a
Rókusi körút, Csáki utca

sarkán, a Rókusi körút, Vér-
tói utca és a Makkosházi
körút, Ortutay utca sarkán
lévő lámparendszer.

Új útszakaszt építenek
Szőregen, ugyanis a Dél-al-
földi Hulladékgazdálkodási
Társulás új hulladékudvará-
hoz közúti összeköttetést

kell létesíteni. Ezért a Palac-
kozó utcai útburkolat kiépíté-
sére valamivel kevesebb
mint bruttó 35 millió forintot
biztosít az önkormányzat. A
beruházásra azért van szük-
ség, mert a hulladékudvart a
lehető legtávolabb építik
meg a lakott területektől.



Lakása korábbi tulajdonosa-
inak szeretne emléket állí-
tani egy régi fényképpel és a
családhoz fűződő emlékek-
kel Bánki-Nagy Endre. Olva-
sónk az egyik felvétel mai
párját is elkészítette 77 év
múltán. Várostörténeti soro-
zatunkat olvasóink fotóival
és történeteivel folytatjuk.

– Nagy örömmel olvasom
cikksorozatukat Szeged vá-
rostörténetéről. Mivel magam
is lokálpatrióta vagyok, és tör-
ténész végzettségem, no meg
a saját érdeklődésem miatt is
szívesen foglalkozom helytör-
ténettel, 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 meg-
írom, a saját családom törté-
netével együtt – ajánlotta
figyelmünkbe a bélyeg méretű
fényképet Bánki-Nagy Endre,
aki a Tisza Lajos körúti refor-
mátus palota harmadik eme-
letén lakik. 

– Azért is örülök, hogy
ilyen jól dokumentált család-
dal kötött össze a sors, mert

én is ilyen archiválós típusú
ember vagyok, mint ők voltak.
Fényképeket gyűjtök, főként
az első világháborús szegedi
alakulatok tevékenységét ku-
tatom, és szeretek leírni dol-
gokat az életem esemé-
nyeiről.

Sztálin, Lenin, 
Tisza Lajos

– Az Anna fürdőről készült ar-
chív fotó 1941-ből való, az a
hölgy, Láng Kornélia fényké-

pezte nagyjából 19 évesen,
akitől a lakásomat örökölte
édesapám. Annak a, gondo-
lom, jó szomszédjuknak a la-
kása ablakából, ahová sajnos
nem tudtam bejutni, mivel la-
katlan. Így be kellett érnem a
kedves szomszédom felaján-
lott segítségével, hogy az ő ab-
lakából készíthessem el hoz-
závetőlegesen hasonló szög-
ből a mostani fényképet. 
A sok fényképe közül azért
éppen ezt választottam, mert
kifejezetten szegedi kötődésű.

És mert érde-
mes összeha-
sonlítani 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
kiindulva hét-

végén. A régi képen egy autót,
egy biciklist és talán egy gyalo-
gost 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 édes-
apja, Láng László MÁV-főel-
lenőrként dolgozott, szolgá-
lati lakásnak kapta a Kálvin
téri otthonukat a feleségével,

Unyi Ilonával és az egyetlen
lányával. A családfő foglalko-
zása miatt sokszor költöztek.
Az első világháború idején a
jól képzett, több nyelvet be-
szélő férfi még Bécsben dol-
gozott valamilyen vasúti
főhivatalnál. Még amikor a
trianoni döntéssel elcsatolt
országrészekkel a vasút je-
lentősége és állománya is
csökkent, nem engedték el a
MÁV kebeléből. Balassagyar-
matra, Tótkomlósra, Köte-
gyánra és Hódmezővásár-
helyre helyezték állomásfő-
nöknek.

Szegedre 1936-37-ben
kerültek, és itt állapodtak

meg végül. A családfő és ké-
sőbb a lánya is sokat fotózott:
lefényképezték a családot,
barátaikat és a településeket
is, ahol aktuálisan éltek. Ak-
koriban léteztek már egysze-
rűbben használható fényké-

pezőgépek, ennek ellenére
nem volt elterjedt foglalatos-
ság a fotózás.

Gyógyszerész és orvos

Láng Kornélia a szegedi
Horthy Miklós Tudomány-
egyetemen tanult gyógysze-
résznek. Akkoriban még
kísérleti stádiumban tartott a
képzés, az orvosi doktorátust
Kornélia csak később sze-
rezte 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

2018. NOVEMBER 17., SZOMBAT6 l VÁROSTÖRTÉNET

Az én Szegedem
Megmutatná féltve őrzött régi családi fotóját a Szegedi Tü-
körben? Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová beköl-
tözött, és elmesélné a felvétel történetét? Nosztalgiázzunk
együtt! Dombai Tünde újságírót eléri a dombai.tunde@sze-
ged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720
Szeged, Széchenyi tér 10. címen.

Olvasónk, Bánki-Nagy Endre emléket állít lakása korábbi tulajdonosának

Kornélia végigfényképezte Szegedet és a családját

Valószínűleg a szegedi ártérben készült a fotó Kornéliáról.

Láng Kornélia feltűnően
szép nő volt fiatalon.

Minden bizonnyal már a szegedi évei alatt született 
ez a felvétel Láng Kornéliáról.

Az Anna fürdő és a kiskörút 1941-ben, illetve most a Kálvin téri református palota harmadik emeletéről.

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



Nem is gondolnánk, milyen
modern otthont rejt a Belvá-
rosi híd lábánál álló Milkó-pa-
lota legfelső emelete. Szöl-
lősi Gábor gondolta újra az
apró helyiségekre szabdalt
lakást, és a barátai segítsé-
gével valóra is váltotta az
álmát.

– Úgy tudom, eredetileg sár-
gára tervezték ezt az épületet.
Ugyanúgy, ahogy a városháza,
amellyel egy időben épült a
nagy árvíz után. 1883-ban ké-
szült el annak két tervezője,
Lechner Ödön és Pártos Gyula
tervei alapján – fogadott az
úgynevezett „eperház” kapujá-
ban Szöllősi Gábor belsőépí-

tész. A fiatalember hozzátette,
sok évtizede, a felújítás során
kapta a négy utcára néző
Milkó-palota ezt a mostani ró-
zsaszínű árnyalatát, amikor a
fafödém gerendákat vasbe-
tonra cserélték.

Négy utcára néz: a Stefá-
nia, a Híd, a Deák Ferenc és
Vár utca felé. Két nagy kapuja
és a földszinti boltívek magas-
ságából arra lehet következ-
tetni, hogy kocsival is áthajt-
hattak alul az udvaron. Két
emeletén két tucat lakást ala-
kítottak ki közel ötméteres bel-
magassággal.

Gábor öt éve ingatlanérté-
kesítéssel és -kiadással kez-

dett foglalkozni. Miközben kül-
földi diákoknak keresett kiadó
belvárosi nagypolgári laká-
sokat, rátalált a Milkó-palotá-
ban lévőre nyolcvan négyzet-
méterre, amelynek a bérleti
jogát árulták. 

– Beleszerettem, a szüle-
immel mindjárt lecsaptunk rá
– vezetett körbe a lakásban,
aminek az ablakai a Móra Fe-
renc Múzeumra néznek. – A
felújítást úgy kell elképzelni,
mint ha lebombázták volna a
szobát. Mi meg a barátaim-
mal, akik segíteni érkeztek,
este a rendetlenség közepére
állítottuk az asztalt, és a kultúr-
palota fényeinél vacsoráztunk.
Felejthetetlen emlék.

Az apró helyiségekre fel-
szabdalt lakást átrajzolták,
tulajdonképpen letisztí-
tották a vonalait. A fia-
tal tulajdonos elképze-
lése szerint elbontot-
ták két kamra, a tároló
és kis konyha falait.
Ennek köszönhetően
eltűnt a szűk folyosó,
megnövelhették a
fürdőszobát. A két
eredeti szoba átala-
kításával született
a nappali és az ét-
kező, a lakás igazi
díszével, a kilátás-
sal. A galériára szel-
lősen átlátható lép-

cső vezet, az sem szűkíti a
teret.

A belsőépítész az ottho-
nában, ahogy fogalmazott,
francia vidéki stílust terem-
tett a nyers téglafelüle-
tek meghagyásával. A
régi lakásra is emlékez-
tetnek még a hangulat
kedvéért meghagyott
tárgyak: egy felújított
ódon szekrényt és egy
varrógép idézi a múltat.

– A burkoláshoz, fes-
téshez, villanyszereléshez,
gipszkartonozáshoz, galé-
riaépítéshez és a nyílászá-

rócseréhez is értek.

Nem kellett mesterekre vár-
nom, szinte mindent megol-
dottam a barátaim segít-
ségével. Kivétel például a par-
ketta, igaz, az eredetit

meghagytam, csak felújíttat-
tam – mutatta a kezük mun-
káját. Gábor úgy gondolta, ha
beköltözik, szeretné megosz-
tani a rezsit barátaival, így a
galérián három hálószobát
alakított ki az interneten látott
ötletek alapján. A mennyezet
vasbetonjáról lebontotta a va-
kolatot; ezzel nemcsak pár
centit, hanem különleges min-
tázatú felületet is nyert.

A modern lakásban a nap-
pali belmagasságát és a régi
vonalú ablakokat látva köszön
vissza a műemlék Milkó-pa-
lota stílusa. A nyílászáróknak
csak a belső szárnyát cserél-
ték 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 építé-
szete című kötet. Milkó
és fiai fakereskedők
1881-ben vásárolták a
várostól az akkori Rudolf
(ma Roosevelt) térre néző
két telket. A korabeli hir-
detésekből kiderül, hogy
a tér és  a Híd utca sar-
kán 1883-ban már mű-
ködött Kátai László
vaskereskedése, majd a
Menner és Schleuning
cég zeneműboltot nyitott,
és itt rendezkedett be a
Boscovitz-féle látszeré-
szeti raktár. Zeisler és
társa bor-, tea- és rum-
szaküzletet, Wolf Adolf
gazdasági gépraktárt
üzemeltetett. A tér felőli
tágas pincét rendezte be
Nagy Péter bor- és sör-
csarnoknak. Kátai he-
lyére később Féhn Gyula
és társa vaskereskedése
költözött. Miután a palo-
tát Holtzer Dániel nagyke-
reskedő vásárolta meg, a
Híd utcai oldalon alakítot-
ták ki az Uránia színhá-
zat, amit tulajdonképpen
Abonyi Mihály mozgó-
fénykép-vállalkozó mű-
ködtetett. A házat
1934-ben átalakították,
a magasföldszinten la-
kásokat építettek. 1996-
ban a sarkokon bútor-
szalon, ügyvédi munka-
közösség, kínai étterem,
illetve a gázszolgáltató

ügyfélszolgá-
lata kapott he-
lyet.

A fiatal belsőépítész beleszeretett a hangulatába

Modern lakás az ódon palotában

1899-ben még ilyen zöldes színű volt a Milkó-palota. 
A hatvanas években már lilás homlokzatról készültek 

képeslapok. Képeslap Deák Endre gyűjteményéből
A Milkó-palotát jelenlegi színe miatt a városban csak

eperházként emlegetik.

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

A hangulata most is magával ragadó.

A nappali
egyik felének
belmagassá-
gát galéria fe-
lezi el. A má-
sikban árad be
a napfény
a múzeum
felől.

Konyha és étkező a korábbi folyosó és kamra helyén. A felújított szekrény emlékeztet a régi időkre.
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Biró János 13 éve ismerte meg párját
a Virágzó Nefelejcs Nyugdíjas Klubban

82 évesen még vőfély volt
az unokája lakodalmán

Kötet a rendszerváltó idők tanújáról
A Szabad György Aradtól az Országgyűlésig című kötet a
Tények és tanúk sorozatban jelent meg. Szerkesztette Pav-
lovits Miklós szegedi újságíró.

Antall Józsefig, és hogy meg-
választották elnöknek.

A hanganyagot Pavlovits
Miklós legépelte, és az első
részét odaadta Szabad
Györgynek, aki figyelmez-
tette, hogy ne várja vissza
gyorsan, mert rengeteg a

dolga. Később a parlament
elnöke betegeskedett is. Ha-
lála után az újságíró újból
elővette az anyagot, megint
legépelte, sajtó alá rendezte,
és kiadót keresett. Hosszas
egyeztetést folytatott az örö-
kösökkel, akik a szövegbe
ugyan nem igazán szóltak
bele, de az alcímmel és más-

sal kemény munkát végez-
tek. Így nem került fel végül
az újságíró neve a könyv bo-
rítójára.

– Az anyag semmit nem
vesztett az értékéből azáltal,
hogy évtizedekig fiókban pi-
hent. Sőt. Akik ismerték kö-

zelről az elnök urat,
megmondják, hogy
modoros ember volt.
Hiszen ő volt, aki az
O r s z á g g y ű l é s b e n
verte az asztalt, kiosz-
tott fideszest, SZDSZ-
est. Jellegzetes, hogy
mert Kossuth Lajos
munkásságát ku-
tatta, a reformkori
Deák, Kossuth és
Széchenyi markáns-
ságával bíró, nemzet-
alkotó és a demokrá-

ciában abszolút hívő ember
volt. Küldetésként élte meg,
hogy történészként erre a
posztra került, amit nem iga-
zán akart vállalni, mégis fel-
vállalta és akkurátusan
csinálta. A viszonylagos me-
revsége alatt ott voltak a
belül dolgozó indulatok, ami-
ket nem tudott kivel megosz-

– Az anyag semmit nem vesztett az értékéből 
az évtizedek alatt – mondta Pavlovits Miklós.

– Éppen kirúgott a városi te-
levízió éléről Lippai Pál pol-
gármester úr 1990-ben.
Össze kellett magamat kap-
nom, mert kisgyerekkel téb-
láboltam állás nélkül. A Dél-
magyarország akkori főszer-
kesztője, Dlusztus Imre szólt,
hogy terveznek egy sorozatot
a rendszerváltó nagyokkal,
ha van ötletem, írjam meg –
elevenítette fel a könyv szü-
letéséről Pavlovits Miklós
szegedi újságíró-szerkesztő.
– Eszembe jutott, hogy közü-
lük egyetlenegy embert is-
merek, nem nagyon, Szabad
György tanár urat, az Ország-
gyűlés elnökét. Az ELTE böl-
csészkarán 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 beleegye-
zett, hogy találkozzunk.

– Az első alkalommal
nyilvánvalóvá vált, hogy meg-

nyílik és beszél, holott zárkó-
zott ember volt. Én pedig
1991–92-ben fél éven ke-
resztül jártam fel hozzá a
Parlamentbe, és a dolgozó-
szobájában harmincórányi
beszélgetést rögzítettem
magnóra. Természetesen
nem újságírói interjú készült,
ez két intellektuálisan érde-
kes figura találkozása. Ben-
sőséges beszélgetés folyt,
elmondta nekem az életút-
ját. Ezért nem is készítettem
fényképet, mert ha előve-
szem a gépemet, lehet, hogy
nincs újabb látogatás. Utóbb
kiszedtem ugyan az én szö-
vegeimet, 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 palack-
postát, továbbítom – tette
hozzá a szerkesztő. – A csa-
ládjuk történetével együtt
nagyjából száz évet beszél-
tünk át. Egészen az MDF-ig,

Az anyag semmit nem
vesztett az értékéből azál-
tal, hogy évtizedekig fiók-
ban pihent. Sőt. Akik
ismerték közelről az elnök
urat, megmondják, hogy
modoros ember volt. Hi-
szen ő volt, aki az Ország-
gyűlésben verte az asz-
talt, kiosztott fideszest,
SZDSZ-est.
Pavlovits Miklós újságíró

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.

A 90 éves Búka Viktort Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, 
a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte.  

Búka Viktor – aki 1928. no-
vember 12-én született a ko-
rábbi Csehszlovákia terüle-
tén fekvő Borsin – Sátoraljaúj-
helyen nőtt fel. Már gyermek-
korában őrizte a juhokat és
egyéb állatokat. Katonai szol-
gálatra Mórahalomra vezé-
nyelték három évre a határ
mellé. Itt ismerkedett meg a
későbbi feleségével egy bálon.

Sátoraljaújhelyre költöz-
tek, de családi okok miatt
visszajöttek a Dél-Alföldre.

Szeged határában egy ta-
nyán kezdtek új életet. Búka
Viktor előbb a kísérleti gazda-
ságban, majd a halgazdaság-
ban, végül a Felszabadulás
Tsz-ben kapott munkát. Mun-
kája során mindig állatokkal
foglalkozott, volt, hogy 400-
500 birkára vigyázott, de lo-
vászkodott és birkát is nyírt. 

Tizenöt évig vőfélyként is
tevékenykedett. Nagybátyjá-
tól, aki szintén vőfély volt, ta-
nulta meg a verseket, rigmu-

sokat. A lakodalmi szokások
megváltozása miatt azonban
egyre kevesebb lett a mun-
kája. Utoljára unokája lako-
dalmán, 82 évesen vezé-
nyelte le a számára is kedves
ceremóniát.

Feleségével tavaly tavasz-
szal ünnepelték a 65. házas-
sági évfordulójukat. Szeretett
társa idén januárban hunyt
el. Két gyermekük, három
unokájuk és négy dédunoká-
juk született.

Biró János a párjával, Valériával. Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a város ne-

vében a 90 éves Biró Jánost.  

Biró János 1928. november
10-én született Püspökla-
dányban vasutas családban.
Szülei szigorúan, de szeretet-
tel nevelték őszinteségre, be-
csületességre, rendszere-
tetre, mások iránti tiszte-
letre. Ezen tulajdonságok vé-
gigkísérték az életét.

Baján érettségizett kitűnő
eredménnyel. A Szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyete-
men történelem szakos
középiskolai tanári oklevelet

szerzett jeles minősítéssel.
Bevonulásáig a vasútnál dol-
gozott tisztviselőként. 1949-
ben vonult be a hadseregbe,
ahol 1950-ben tisztté avat-
ták. Több helyőrségben telje-
sített szolgálatot különböző
beosztásokban. 35 éves hi-
vatásos szolgálata alatt az
oktató-nevelő munka terve-
zése, szervezése, vezetése
volt a legfőbb feladata. Sze-
rette a hivatását. 1985-ben
ment nyugdíjba alezredesi

rendfokozatban. Nyugdíjba
vonulása előtt megírta sze-
gedi csapatának, a dandár-
nak a történetét.

Biró János a nyugdíjasok
békés hétköznapi életét éli.
Rendszeresen tornázik, so-
kat olvas, zenét hallgat és
sétál. Figyelemmel kíséri a
belföldi és külföldi esemé-
nyeket, híreket. Két nyugdí-
jasklubnak is tagja: a Sze-
gedi Bajtársi Klubnak és a
felsővárosi Virágzó Nefelejcs
Nyugdíjas Klubnak. Az utób-
bi klubban ismerkedett meg
13 évvel ezelőtt egy kedves,
gazdag lelkivilágú asszony-
nyal, és azóta együtt élik
napjaikat. Közösen járnak
színházba, hangversenyekre,
múzeumokba. Szeretik a
hazai és a külföldi kirándulá-
sokat.

Biró Jánosnak két gyer-
meke született. A fia Szege-
den, a lánya pedig Németor-
szágban él, velük személye-
sen és írásban tartja a kap-
csolatot. Biró János, aki négy
fiúunokával is büszkélked-
het, elégedett az életével, és
optimistán tekint a jövőbe.
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Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

totta Közép-Európát újabb-
nál újabb stadionokkal. 
Igen ám, de a sok-sok száz-
milliárdot a „közösből”, a
nemzeti vagyonból finanszí-
rozta anélkül, hogy erre bár-
kitől is felhatalmazást kapott 
volna.

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 mi-
nimum elvárható a szíves ba-
ráti viszonzás (például
luxusrepülőutak stb.). Hogy
közben törvényt szeg a mi-
niszterelnök, ki a csuda törő-
dik azzal, 30 éve ezt csinálja
saját bevallása szerint.

Az évekkel ezelőtti devi-
zahitel-mizéria (ebben nem
kicsit ludas a Fidesz is) sok
százezer magyar ember,
család életét keserítette
meg. A hitelt nyújtó pénzin-

tézetek kapzsisága nem
elégedett meg a hitelösszeg
„túlteljesített” visszatéríté-
sével, hanem – az árfolyam-
változás következtében –
legkevesebb megduplázta a
tartozásokat, holott már né-
melyek rég visszafizették
(elvileg) a tartozásukat.

Közben a pénzügyi felügye-
let nem vett észre semmit!?

Ez elég is volt ahhoz, hogy
többen kétségbeesésükben
öngyilkosságot kövessenek el.
Több ezren, százezren viszont
elvesztették/elveszíthetik ma-
gyarországi otthonukat, kilakol-

tatás következtében. „Ma
Magyarországon bárkit az ut-
cára lehet tenni bármiféle elhe-
lyezés biztosítása nélkül…” 
– szól a figyelmeztetés A Város
Mindenkié csoporttól. (Csak
május, június hónapban több
mint 1300 embert, családot la-
koltattak ki.)

Soros György milliárdos üz-
letember nem maradhat ki
semmi „jóból”. Gyakorlatilag a
Fidesz mumusáról van szó.
Ezért aztán Soros–Sargentini-
jelentésről beszél már a Fi-
desz, amely jelentés elfoga-
dásával egy időben a német
kancellár javaslatot tett, hogy
az Unió határvédelmét a Fron-
tex (Európai Határ- és Partvé-
delmi Ügynökség) vegye át. 

Na de, mondá Orbán: mi
a kulcsot nem adjuk oda!
Mert ez megint szuverenitá-
sunk „rokkantosításáról” szól
– jelentette ki (ha az iménti-
vel nem is szó szerint) Ko-
vács Zoltán kormányszóvivő.
Már megint és ismét, újra és
újra veszélyben az ország
függetlensége! 

De ezt senki más nem ál-
lítja a Fideszen kívül. De jól
jár ez a szlogen minden vá-
lasztás előtt. Akkor is, ha
nem akarja Magyarország
szuverenitását senki sem el-
venni vagy csökkenteni.

Kutnyik Pál

Azt már tudjuk, hogy a jelen-
legi hatalom – hajazva az
előzőeket – hülyére veszi a
magyar polgárokat, már aki
bedől minden hazugságuk-
nak. De ha az ember egy ki-
csit is odafigyel hazánk
szerteágazó politikai esemé-
nyeire, bizony érheti megle-
petés. Olyan értelemben,
hogy az elhallgatott vagy az
„alig beszélt” történésekre
rátalálhatunk, és rágódha-
tunk az emberi hülyeségen.

Ljudmila Ulickaja híres
orosz írónő szerint napjaink-
ban „a népet a legegysze-
rűbb érveléssel lehet
leginkább hülyíteni”. Ilyen
lett az is, amikor kormá-
nyunk a nemzeti szuvereni-
tásra hivatkozva fordít hátat
az Európai Ügyészséghez
történő csatlakozásnak. De
egy percig se higgyék, hogy
azért, mert óvni akarják or-
szágunk függetlenségét. Á,
dehogy, hanem azért, hogy a
szabad rablás és a jócskán
elterjedt korrupció további
szabad folyását meg ne aka-
dályozzák. Meg persze fél-
nek a lebukással járó
büntetéstől. Egyébiránt esze
ágában sincs itt (EP) senki-
nek felszámolni (mint Orbán
és emberei hirdetik) a ma-
gyar függetlenséget.

De azzal számolnia kell
minden EU-tagnak, hogy
néha a „húzd meg, ereszd
meg” is hozzátartozik a poli-
tikához. Aki ezt nem látja be,
az húzzon el mielőbb!

A választási handabandá-
zásból elege van mindenki-
nek!

Nem mondok újat: Orbán
Viktor bolondul a futballért.
Bizonyára azért, mert belőle
soha nem lett kiváló labda-
rúgó, megmaradt azon a
nívón, ahol ma a magyar foci
tart. Ezért aztán ha már ha-
talomhoz jutott, mindent el-
követ, hogy a neve fenn-
maradjon a labdarúgók vilá-
gában (ha már másutt nem).
Önös érdekből egy csöppet
sem rest, szinte már elárasz-

És ha már lúd, legyen kövér

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 va-
gyonból finanszírozta anélkül, hogy erre bár-
kitől is felhatalmazást kapott volna.

Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete

Minden napba kell valami
értelmet csempészni

mesvári magyar nyugdíjas-
csoporttal, akiket vendégül
is láttak egy alkalommal a
halfesztiválon. Többen sze-
nior önkéntesként tevékeny-
kednek az egészségügyben,
gyermektáborban, könyv-
tárban.

Munkájukat, programjai-
kat az egyesületi alapsza-
bály szellemében végzik, és

pontosan dokumentálják.
Eddig három évkönyvük je-
lent meg az önkormányzat
támogatásával. A kiadvá-
nyok igényesek, tele vannak
értékes információkkal az
egyesület tevékenységéről,
tagjairól, kirándulásokról,
közös élményekről. Azt vall-
ják, hogy a hasonló érdeklő-
désű, 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 kö-
zösség, jó, hogy lehetőség
van a klubéletre, amelynek
sikeréhez minden tag hozzá-
járul a munkájával.

2004-ben nyugdíjba vonult
általános iskolai igazgatók
ötlete volt egy olyan nyugdí-
jas-egyesület létrehozása,
amelynek tagjai aktív ko-
rukban vezető beosztásban
dolgoztak. Szerették volna,
hogy nyugdíjas éveik alatt
se szakadjon meg a kapcso-
latuk egymással, továbbra
is tudjanak szakmázni és az
érdeklődésüknek megfelelő
közös programokat szer-
vezni.

Még ebben az évben meg-
alapították a Nyugalmazott
Igazgatók Egyesülete Szeged
elnevezésű közösséget,
amelynek első elnökévé
Veszprémi Lászlót, a JGYTF
I. számú gyakorlóiskolájának
egykori vezetőjét választották
meg. Ma már Dévai Kál-
mánné, a Kolozsvári Téri Ál-
talános Iskola hajdani
igazgatója az egyesület el-
nöke. Taglétszámuk megkö-
zelíti az ötvenet, s mivel
többségüknek – iskolaigaz-
gatóként – az önkormányzat

volt a munkáltatója, ezer
szállal kötődnek a városhá-
zához, ezért is tartják össze-
jöveteleiket a polgármesteri
hivatal sárga épületének saj-
tószobájában minden hónap
második hétfőjén.

Dévainé Anna szerint na-
gyon fontos, hogy nyugdíjba
vonulás után is aktív életet
tudjanak élni. Esterházy Pé-
tert idézte, amikor az egyesü-
let tevékenységéről beszél-
gettünk: minden napba kell
valami értelmet csempészni.

– Fontos, hogy ne zárkóz-
zunk be. Minden találkozás,
program a többiekkel szel-
lemi felfrissülést hoz –
mondta Dékány László el-
nökségi tag, aki nem pedagó-
gus volt, hanem a Csongrád

Megyei Vendéglátóipari Válla-
lat élén állt hosszú évekig.
Sándor László az egyesület
összetartó erejéről beszélt. 
– Jó látni az érdeklődést, az
örömöt a szemekben, amikor
a rendezvényeken összejö-
vünk – mondta.

Rendezvényből pedig van
bőven. Az Idősügyi Tanács
pályázati támogatásának kö-

szönhetően évi legalább két
kirándulást szerveznek. Kö-
zelebbre szomszédolást, tá-
volabbra barangolást. Évente
egy sportnapot tartanak.
Ezen a Senior Olimpián már
kétszer is forgatott a Szeged
TV stábja.

Voltak műterem-látogatá-
sok, színház- és tárlatlátoga-
tások is. Együttműködnek a
Közéleti Kávéházzal, látogat-
ják a Senior Center rendezvé-
nyeit, de voltak üzemláto-
gatáson Kecskeméten a Mer-
cedes-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.  Több-
éves a kapcsolatuk egy te-

Évente legalább két kirándulást szerveznek. 

Jelenleg Dévai Kálmánné, a Kolozsvári Téri Általános Is-
kola hajdani igazgatója a szegedi Nyugalmazott Igazga-
tók Egyesületének elnöke. Szerinte nagyon fontos, hogy

nyugdíjba vonulás után is aktív életet tudjanak élni.
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Továbbra is úszhaTnak
a gyerekek. A foglalkozta-
tási, szociális és sportbizott-
ság legutóbbi ülésén egy-
hangúlag döntöttek arról,
hogy a város ezután is támo-
gatni fogja a szegedi gyere-
kek úszásoktatását. Erre a
város mintegy 8,8 millió fo-
rintot szán a jövőben. Az ezt
megelőző tanítási évben
közel háromezer gyerek ta-
nulhatott meg ennek köszön-
hetően úszni.
keTTen a válogaToTT
élén. A Magyar Kézilabda
Szövetség döntése értelmé-
ben marad megbízott szövet-

ségi kapitányi posztján Csok-
nyai István. Vladan Matics, a
Balatonfüred és a Tatabánya
mestere egyenrangú part-
nerként irányítja a magyar
kézilabda-válogatottat, mun-
kájuk egyelőre a januári
német–dán közös rende-
zésű világbajnokság végéig
tart. Előbbit Bánhidi Bence,
utóbbit Bodó Richárd jól is-
meri, 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 Li-
gája-mérkőzése következik
Szegeden. A MOL-PICK Sze-
ged a francia sztárcsapatot,
a Paris Saint-Germaint látja
vendégül az újszegedi sport-
csarnokban. Éppen a pári-
zsiak vetettek véget a több
mint tízmeccses veretlenségi
sorozatnak, amikor a francia
fővárosban 33–31-re nyer-
tek Mikkel Hansenék. A talál-
kozó november 24-én,
szombaton 17 óra 30 perc-
kor 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 talál-
kozón háromszor vette be az
ellenfelek kapuját. Majd veze-
tőedzőként is az élvonalig ju-
tott, ahol az 1990/91-es
kiírásban ő irányította a Sze-
ged SC-t. Másfél hónapja ve-
hette át A Szegedi Labdarúgás
Díszpolgára címet.

Szegedi győzelmek Sopronban

Az év utolsó nagy megméret-
tetése Százhalombattán várt
a magyar úszókra. A rövidpá-
lyás országos bajnokságon a
Haász SZUE versenyzői is me-
dencébe ugrottak, és mind-
három 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, Szilá-
gyi Liliána és Jakabos Zsu-
zsanna. Utóbbi Európa-
bajnok úszó kevesebb mint
egy másodperccel előbb ért
be a célba, mint Fanni. De

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 rö-
vidpályás OB-n. További értékes
pontszerző helyeken végeztek a
szegedi úszók, például a férfi
4×200 méteres gyorsváltó (Fá-
bián Milán, Ulrich Botond, Sliz
Bálint, Szabó Bálint) is a dön-
tőig jutott, ahol a hetedik helyet
szerezte meg.

Úszó OB-sikerek

Az ezüstváltó (balról jobbra): Fábián Fanni, Olasz Anna,
Vas Luca és Fábián Bettina.

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

Emlékszel Sopronban? A
népszerű nyári sláger refrén-
jét kellemes emlék közepette
mondhatná egymásnak Ma-
gyar Kinga és Bartus Ferenc.
Október végén a West Hun-
garian Fight Küzdősport
Gálán Sopronban lépett köte-
lek közé a szegedi Globál
Sport Event Kft. két verseny-
zője, a profi női ökölvívó Eu-
rópa-bajnok Magyar Kinga és
a profi férfi ökölvívó Bartus
Ferenc.

A szegedi Magyar Kinga a
soproni rendezvényen is bizo-
nyította, hogy miért tartják ki-
emelkedően tehetségesnek,
hiszen már az első menet-
ben padlóra küldte szerb ri-
válisát, Danka Matijasevicet,
így már a nyitófelvonásban
TKO-val diadalmaskodott. 

Bartus Ferenc nehézsúly-
ban bizonyíthatott: már a má-
sodik menetben egy testre
mért ütéssel földre kénysze-
rítette tapasztalt ellenfelét,
aki ebből még fel tudott állni,
de a negyedik menetben
Bartus be tudta fejezni a
mérkőzést. Mindkét szegedi
versenyző kiütéses győzel-
met aratott.

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

Több százan túráztak

A töltésen egymást érték a túrázók.

Az év utolsó szabadidős sportrendezvényét szervezte meg
a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Az Öreg Kőrössy Teljesít-
ménytúrára több mint négyszáz nevezés érkezett.

Az Öreg Kőrössy Teljesít-
ménytúrára hagyományosan
sok szegedi jön el, hiszen a
Tisza partján, a töltésen
kinek ne esne jól egy kelle-
mes frissítő séta? A meleg
időjárás kitartott a november
elejei hétvégéig, és ezt több
mint négyszázan használták
ki. Kígyózott a sor a halász-
csárda előtt, sokan várták ki
a sort a nevezési lapokért.
Hat, tizenkettő és huszon-
nyolc kilométert lehetett gya-
logolni.

A legnépszerűbb az arany

középút volt, a középtávra
több mint kétszáz nevezés ér-
kezett. A legrövidebb távot vá-
lasztók a tápéi buszvégállo-
másig mentek, a legtávolabbi
pont az algyői híd volt. Termé-
szetesen az útvonal végig a
töltésen vezetett. A jó időben
sokan négylábú kedvenceik-
kel teljesítették a kilométere-
ket. Garantált volt a kikap-
csoló, feltöltő, jóízű mozgás a
szabadban. Üröm az öröm-
ben, hogy 2018-ban ez volt a
Szegedi Sport és Fürdők Kft.
utolsó sportprogramja.

Két karatés, kilenc érem
A Szegedi Virtus Karate Egyesület kicsi, de annál eredmé-
nyesebb csapattal utazott Szerbiába. Szombaton és vasár-
nap két külön helyszínen voltak a viadalok, és egyik helyről
sem jöttek haza üres kézzel Hamza Zsolt karatésai.

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

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

November első szombatján
Odžaci városába, nemzet-
közi karatekupára utaztak a
Szegedi Virtus Karate ver-
senyzői, ahová Bosznia-Her-
cegovinából, Romániából,
Szerbiából és természete-
sen hazánk minden tájáról
érkeztek számos egyesület-
ből, mintegy kétszázan.

Roka Dario formagyakor-
latban magas pontszámmal
első helyezést ért el, Kis Oli-
vér 20,5-es összpontszámá-
val pedig 0,1 ponttal maradt
le a döntőről, a két első he-
lyezett 20,6-es pontegyenlő-
ség miatt újra be kellett, hogy
mutassa a formagyakorlatát.
Küzdelemben mindkét ver-
senyző elindult a saját súly-
csoportjában és az abszolút
kategóriában is. Dario mind-
két alkalommal a dobogó
legfelső fokára állhatott fel,
míg Olivér saját súlycsoport-
ban ezüst-, az abszolút kate-
góriában pedig bronzérmet
szerzett. Éremhalmozók: Kis Olivér és Roka Dario.
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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!

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

Ernő hegedűművész (képün-
kön), valamint J. Brahms:
II. D-dúr szimfónia, Op. 73. Ve-
zényel: Hamar Zsolt. Jegyek
válthatók a Filharmónia irodá-
jában (Klauzál tér 7.).

pApp-Váry árpád: or-
szágomAt egy márKá-
ért! 

Időpont: november 19., hétfő,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Marketingcsemegét kínál a Pe-
dagógiai esték sorozata. Ven-
dég a Magyar Marketing Szö-
vetség alelnöke, a Budapesti
Metropolitan Egyetem dé-
kánja. Papp-Váry Árpádtól

(lent) kaphatnak első kézből
valós képet az országimázs-
építés, országmárkázás hazai
és nemzetközi alkalmazásáról,
annak sikereiről és árnyoldalai-
ról. Papp-Váry márkadoktor-
ként rengeteg céget és több
várost segített brandingta-
nácsadással.

Kepes András A csillA-
goK nyomábAn 
Időpont: november 20., kedd,
18 óra

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Kepes András (fent) volt az
első, aki a Magyar Televízió 
képernyőjén a nyolcvanas
években sztárinterjúkat készí-
tett Cannes-ban és Hollywood-
ban. Mikrofonja előtt megszó-
laltak világhírű színészek, a
filmtörténet jelentős rendezői,
filmesei, Woody Allen, Gina Lol-
lobrigida, 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 műso-
rokból kimaradt.

VAn gogh – búzAmezőK
és borús égbolt Között
Időpont: november 25., vasár-
nap, 16 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Egészen új nézőpontból köze-
líti meg a holland festőzseni
munkásságát a feliratos kép-
zőművészeti ismeretterjesztő
film, amely végigköveti Helene
Kröller-Müller műgyűjtő életút-
ját, aki Van Gogh közel három-
száz alkotását vásárolta fel a
20. század elején. 

Van Gogh egzisztenciális és
lelki vívódásai testvére, Theo le-
veleinek egy-egy bekezdésén
keresztül tárulnak fel a filmben,
amely Párizstól Provence-ig a
festő különböző lakhelyeire is
elkalauzolja a nézőket. Az alko-
tás vezérfonalául szolgáló
másik kiállítás a vicenzai Basi-
lica Palladiana Búzamezők és
borús égbolt között című tár-
lata, amely negyven festményt
és nyolcvanöt rajzot vonultat fel
a Kröller-Müller Múzeum gyűj-
teményéből.



SZEGEDEN KÖ-
TÖTTEK 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 Ist-
vánnak és Gyémánt Ildikónak
2018. 11. 03-án Benedek, Fehér
Tamásnak és Gazsó Anitának
2018. 10. 30-án Máté, Kelemen
Balázsnak és Matók Judit Viktó-
riának 2018. 10. 20-án Bende-
gúz, Molnár János Andrásnak és
Czimmer Arankának Máriának
2018. 10. 25-én Benedek utó-
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!
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KoS (III. 21–Iv. 20.)
Mostanában kevés
ideje jutott pihenésre.

Ezt most bepótolhatja,
ha jól intézi az dolgait, és
semmit nem halogat. Állít-
son fel fontossági sorren-
det, és aszerint haladjon!

BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Tartson családi ku-
paktanácsot, ha most

egyedül nem tud dön-
teni! Ne szégyelljen segítsé-
get kérni, hiszen mindenki
érdeke, hogy ez a probléma
mielőbb megoldódjon.

IKreK (v. 21–vI. 21.)
Több irányból is meg-
kereshetik hasonló

jellegű kérésekkel, és
nem érti, mitől lett hirtelen
ilyen népszerű. Fogja fel po-
zitívan a dolgot, és igyekez-
zen 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 telje-
sítse. Ne legyen bűntudata!

oroSzláN (vII. 23–
vIII. 22.) Az elmúlt
időben többször is

gondolhatott arra, hogy
unja a mindennapok egy-
hangúságát, és új dologra
vágyik. Hogy ez megtörtén-
jen, Önnek kell lépnie!

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Testileg és lelki-
leg is eléggé le lehetett

terhelve az utóbbi idő-
ben, ezért most lázadó han-
gulatban van: úgy döntött, itt
az ideje egy kis láblógatás-
nak. 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 ér-
zésnek, megnyugszik tőle.

SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Tökéletes a csil-
lagok állása, most

szinte minden adott a
sikerhez! Már csak Önön
múlik, hogy mit hoz ki be-
lőle. 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 be-
szélje 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 is-

tenasszony: pénzügyei jó
irányt vehetnek, és még kü-
lönösebben meg sem kell
majd erőltetnie magát. Azért
kezelje helyén a dolgokat!

Halak (II. 20–III. 20.) 
Igyekezzen tágítani
szellemi horizontját:

ismerjen meg új dolgo-
kat, az Önétől eltérő vélemé-
nyeket. Ne legyen konok, ne
ragaszkodjon mindenáron a
megszokott dolgokhoz!

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
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November 17.
szombat

November 18.
vasárnap

November 19.
hétfő

November 20.
kedd

November 21.
szerda

November 22.
csütörtök

November 23.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csendes őszi idő

8/1
hortenzia,

gergő

6/0
Jenő

5/0
erzsébet,

zsóka

3/–2
Jolán

3/–2
olivér

4/–2
Cecília

4/–2
Kelemen,

Klementina

„valami történt, valami, lányok / rajtatok látom, rajtam lát-
játok / elveszett végképp, vagy ti bújtatjátok / Ti, fehér ba-
báim, 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 ta-
lált Bauer Sándor-fotó mellett csak ennyi információ olvasható:
Próbababák, nemzetközi vásár, Szegedi Ruházati Szövetkezet.
És ennyi elegendő is. Nem kell több. Mindent elmond.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
November 19., hétfő, 19.55
Mit tehetünk gerincünk
egészségéért, bőrünk fiatal-
ságáért, valamint az antibio-
tikumok túlzott fogyasztása
ellen.
FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI
MAGAZIN
November 20., kedd, 17.30
A város helytörténete, a kör-
nyező települések élete –
minden, ami Szeged.
KÖRÚT – KÖZÉLETI-KULTU-
RÁLIS MAGAZIN
November 22., csütörtök,
19.25
Bemutatkoznak a börtön-
őrök, izgalmas koncertek a
JATE-ban. JÁTÉK!
SZABAD SZÁJ – KÖZÉLETI
VITAMŰSOR
November 23., péntek,
19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromfélekép-
pen. De a hír szent, a véle-
mény szabad!

aNyaKöNyvI híreK FogaDóóra

SzegeD régeN

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 Gimná-
zium – Tisza Lajos krt. 6–8.)
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvényköz-
pont – 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.)


