2019.

JANUÁR

19., SZOMBAT

3.

2.

A kamupártokat nem ellenőrzi az ÁSZ
Az állami szervezet csak kérésre nézi meg,
hová ment a
közpénz.

Egyre többen jönnek, egyre tovább maradnak
Folyamatosan fejlődik Szeged idegenforgalma, bővülést mutatnak az adatok.

Idén 7,5 milliárdból fejlesztenek

Új hulladékudvarok épülnek

Megoldotta a számlázást a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.; 2018-ban megszűntek a számlázási anomáliák. Szeged azon nagyon kevés város közé tartozik, ahol a lakosság időben,
törvény szerinti határidőben
megkapta a számláját, és
nem 3-4 számlát kapott
egyszerre visszamenőlege-

sen, hanem mindig az adott
negyedévet követő hónapban sikerült elszámolni az
adott negyedév teljesítését.
Finanszírozásban a cég
meg tudta tartani valamilyen szinten a stabilitását,
ez összességében így pozitívan értékelhető.
Az idei esztendő a fejlesztések éve lesz a 230

Ez történt
2018-ban
Szegeden
Sok-sok népszerű rendezvény vonzotta
a látogatók
tízezreit.

10.

6–7.

Tartják a lépést
Érmeket hoztak a szegedi gyorskorcsolyázók.

Szeged, szeretem! – Miért jó
Szegeden élni?

Több tízmilliós támogatás a védett épületekre

dolgozóval és 4 milliárd forintos éves költségvetéssel
működő szegedi önkormányzati cégnél. Európai
uniós pályázati forrásokból
7,5 milliárd forintot költenek
el Szegeden és a régióban.
Építenek egy új hulladékválogatót, és több más beruházás is megkezdődik.
Részletek a 3. oldalon

Máté Roland élvez minden napot

Lábamputációja óta blogot ír

tatta az életét. A 32
éves fiatalembernek
amputálni kellett a
lábát. Nem esett kétségbe, változatlanul
imád élni. És másoknak is sugározza az
energiát a blogján keresztül.
„18 éves korom
óta azt csinálom, amit
– Imádtam és imádok élni
gyerekkorom óta sze– mondja Máté Roland.
rettem volna: a médiában dolgozom, éveÖnfeledten lubickolt, imádta az kig rádióztam, tévéztem és tééletét a szegedi tévériporter és vézek, rendezvényeken vezeműsorvezető, Máté Roland. tek műsort, úgyhogy ezen a
Egészen addig a júliusi éjsza- téren rendkívül szerencsés vakáig, amely örökre megváltoz- gyok – írja az interneten. – De

az igazi szerencse mégsem ez,
hanem az a család, aki engem
mindig mindenben támogatott
és támogat, és az a rengeteg
barát, akiket tényleg a barátomnak hívhatok. Ez az igazi
szerencse… És az a bizonyos
imádott életem, ahogy azt
már korábban hívtam: évek
óta mindig megyek, valahová
mindig tartok. Állandóan úton
voltam, életem legnagyobb félelme volt, hogy a lábaimmal
egyszer történik valami, hogy
miért? Ne kérdezzétek, nem
tudok rá választ adni… talán
pont ezért, mert mindig mentem.”
Interjúnk az 5. oldalon

Tudta, hogy Budapest után Szeged az ország második legnagyobb oktatási-képzési
központja? Igazi iskolaváros: a bölcsődétől a
doktori iskoláig gyakorlatilag helyben megvalósítható az élethosszig tartó tanulás. Szegeden 17 bölcsőde, 63 óvoda, 33 általános
iskola és több mint 50 középiskola található.
Tudta, hogy két szegedire jut egy fa? És azt

tudta, hogy több mint négyszáz épület áll
helyi egyedi védelem alatt a városban? 406
– több mint Debrecenben és Győrben együttvéve. És hogy az önkormányzat több tízmilliós
támogatással segíti idén is ezek felújítását?
Megmutatjuk, mi mindentől különleges város
Szeged, és miért jó itt élni!
Összeállításunk a 3. oldalon

2 l KiteKintő

ERŐS MONDATOK. „A »mindent megtehetek« hatalmi arroganciája gyújtott közös tüzeket,
és ez okkal nyugtalaníthatja Orbán Viktort.” Tamás Ervin (168 Óra)

Csaknem kétharmad gondolja úgy, hogy
rosszul mennek a dolgok az országban

Egyetlen hónap alatt csaknem egymillió
ember közérzete romlott Magyarországon.

A Népszavának Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója azt mondja, a pártok népszerűségében ez még nem érezhető, de
tektonikai mozgásokat mutat az elégedetlenség mérése. Egyetlen hónap alatt 53 százalékról 64 százalékra nőtt azok aránya, akik
szerint nem jól mennek a dolgok az országban, azaz majdnem 1 millió ember közérzete
romlott.
A tüntetések után a pártpreferenciák is
változnak majd, de egyetlen politikai erő sem
számíthat arra, hogy hirtelen szuperkirállyá
erősödik, a tapasztalatok szerint a növekmény arányosan oszlik meg a pártok között.

Alapvetően a kormány és az ellenzék közötti
erőviszony változik.
Az EP-választásra tervezett közös ellenzéki listáról Pulai András azt mondta, ők úgy
számoltak, az öt párt összefogásával is a legjobb esetben két mandátummal hozna többet, de szimbolikus okok miatt érdemes
megfontolni.
A két mandátum jelentheti azt, hogy az ellenzék összesen több EP-képviselőt delegálhat, mint a Fidesz. Utána következik az
igazán fontos önkormányzati választás, amelyen sikerélményt szerezhet az ellenzék,
együttműködéssel visszaszerezhet több
nagyvárost. A választóknak már nem egy párt
támogatása a legfontosabb, ezt felülírta a
kormányváltási vágy.

Salgótarján, Dombóvár, Szombathely
már csatlakozott a szegedi bojkotthoz

Botka László polgármester még december 15-én kérte arra az
önkormányzatokat és a munkáltatókat, hogy bojkottálják a túlóratörvényt. „Ne alkalmazzák a rabszolgatörvényt, amellyel a Fidesz kiszolgáltatja a magyar munkavállalókat a multinacionális
cégek érdekeinek” – fogalmazott.
A polgármester által beterjesztett határozati javaslatot,
amely megtiltja a rabszolgatörvény alkalmazását az önkormányzat cégeinél, a fideszes és KDNP-s képviselők ellenszavazatai ellenére nagy többséggel fogadta el tavaly utolsó
ülésén a szegedi közgyűlés. A Botka által meghirdetett bojkotthoz lapzártánkig Salgótarján, Dombóvár és Szombathely önkormányzata csatlakozott. Karácsony Gergely zuglói
polgármester úgy nyilatkozott, ő is beterjeszti, és állásfoglalást
fog kikényszeríteni Tarlósból is, derüljön ki, ő kinek az oldalán
áll: a „gazdái” vagy a budapestiek oldalán.
„Sorvezetőt” adott ki a Fidesz pártközpontja, hogyan magyarázzák a képviselőik a rabszolgatörvényt – írta a Népszava. A Fidesz útmutatót adott a politikusainak, mit mondjanak a
törvényről, milyen legyen az egységes kommunikáció. A levélben
lényegében ugyanazok a sorosozós, migránsozós panelek szerepelnek, amelyet eddig is felmondtak a Fidesz politikusai, ha a
sajtónak nyilatkoztak.

50 milliárdot költött
reklámra a kormány

Minden eddiginél többet, 50
milliárd forintot költött kommunikációra a kormány
2018-ban, írja a G7. Ezzel
2017 után ismét a magyar
reklámpiac legnagyobb hirdetője lett a kabinet, ami
egyedülálló a világon. A CANnual Report régiós reklámpiaci jelentés szerint Közép-Európában nincs még
egy olyan ország, ahol az
állam szerepelne a top 10
legtöbbet hirdetésre költők
között, nemhogy az első helyen álljon.
Az 50 milliárdot egyetlen
beszállítónak fizette ki a kormány: Balásy Gyula két cége,
a New Land és a Lounge
48,5 milliárdról állíthatott ki
számlát 2018-ban.

A kamupártokat nem ellenőrzi az ÁSZ

Több mint 2 milliárd forint közpénz maradt a kamupártoknál.
Már a 2018-as választások
előtt látszott: van egy tucat
párt, amely nem fogja elérni az
1 százalékos választási eredményt, mégis behúzzák a
kampánytámogatást, pedig
kétséges, hogy vissza tudják-e
fizetni – írja a 444.hu. Ez történt, mindössze két 1 százalékos eredményt el nem érő párt

fizette vissza a milliókat, 14
párt pedig egy fillért sem adott
vissza. Így több mint 2,1 milliárd forint közpénz maradt a
kamupártoknál. Most kiderült:
az Állami Számvevőszék (ÁSZ)
egyáltalán nem vizsgálja, hogy
ezek a pártok mire költötték a
kampánytámogatást, azaz
hová ment a pénz.

Az ÁSZ-nak kötelezően
csak az 1 százalék feletti
eredményt elérő pártokat
kell ellenőriznie, a kisebb
támogatottságúaknak csak
más jelöltek és jelölőszervezetek kérésére néznek
utána. Ilyen kérelmet 2018.
július 8-ig lehetett benyújtani, bizonyítási indítvány
csatolásával. Az ÁSZ közölte,
hozzájuk a határidőig nem
érkezett ellenőrzés iránti kérelem. Így az ÁSZ az 1 százalékos küszöböt megugrott
Momentumot ellenőrzi, a küszöböt nem megugró Összefogás Pártot viszont nem,
amely már a 2014-es választásokra is kapott 355 millió
forintot, de azt sem fizette
vissza. Így összesen már
728 millió forinttal tartoznak
az államnak.
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Elbúcsúztatták Tóth Józsefet

Botka László polgármester méltatta Dorozsma néhai képviselőjét.
Eltemették Tóth József egykori önkormányzati képviselőt. A hetvenévesen elhunyt politikust, szakszervezeti és sportvezetőt Botka László polgármester búcsúztatta a kiskundorozsmai temetőben.
Rokonok, barátok, egykori és
jelenlegi önkormányzati képviselők, tisztségviselők, valamint
dorozsmai polgárok vettek
végső búcsút Tóth Józseftől. Az
ízes beszédéről, békés természetéről ismert „Tóth Jóskát”
majdnem mindenki ismerte és
szerette nemcsak Kiskundorozsmán, de Szegeden is.
A CSOMIÉP munkatársaként
kezdte szakszervezeti munkáját, ugyanakkor a helyi sportélet szervezésében is aktívan
részt vett.

A szegedi politikai életbe
1997-ben kapcsolódott be,
egy évre rá önkormányzati
képviselővé választották
Kiskundorozsmán. 2002ben és 2006-ban ismételten megnyerte a körzetét,
és mindannyiszor bizottsági
tag is lett. A dorozsmaiak
többek között neki köszönhetik a dísztér kialakítását,
az első világháborús emlékmű felújítását, az új
sportpálya építését és a
templomnál lévő körforgalom kialakítását.
Visszavonulása után felkérték külső szakértőnek a
szociális és egészségügyi bizottságba, később a foglalkoztatási,
szociális
és
sportbizottságban tevékenykedett. Ekkor már beteg volt,
de a gyilkos kórral egészen a

tavalyi év utolsó napjáig győztesen vívta meg csatáját.
Botka László polgármester
búcsúztatójában azt mondta:
„Tóth Jóskának nem voltak ellenségei, mindenkivel megtalálta a megfelelő hangot,
kibékítette az ellenfeleket, közelítette az álláspontokat. Tudott és szeretett élni, azonban
mindig a közösség érdekeit
tartotta a legfontosabbnak.”
Huszonöt éves ismeretségük egyik legfontosabb eseménye az volt, amikor a nagy
tekintélyű, komoly szakszervezeti múlttal rendelkező „Tóth
Jóska” a 2002-es önkormányzati választások előtt Botka
Lászlót ajánlotta a baloldal polgármesterjelöltjének. Tóth Józsefet Szeged önkormányzata
és az MSZP Szegedi Szervezete
is saját halottjának tekinti.
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Szeged, szeretem! – Miért jó Szegeden élni?

Nyolcvanezer fa zöldíti a várost – Harmincéves a Szegedi Vadaspark, amely az ország legnagyobb területű állatkertje

Tudta, hogy két szegedire jut egy fa? Hogy több mint négyszáz épület áll helyi egyedi védelem alatt a városban? Hogy
a Szegedi Vadaspark az ország legnagyobb területű állatkertje, amely tavaly már 230 ezer látogatót fogadott? Hogy
a szabadtéri előadásait alapítása óta már több mint négymillióan látták? Megmutatjuk, mi mindentől különleges
város Szeged, és miért jó itt élni!
Hogy miért jó Szegeden élni?
Többek között azért is, mert
itt főzik a világon a legjobb
halászlevet, és itt a legszebbek a lányok.

Nyolcvanezer fa

A 162 ezres Szegedet 80
ezer fa – köztük tizennégy
helyi védelem alatt álló fasor
– zöldíti, hűsíti, azaz két szegedire jut egy fa. Ebben elsők
között vagyunk a hazai nagyvárosok sorában. A 202
ezres Debrecenben mindösz-

sze 42 ezer fát ültettek eddig
közterületen, azaz öt lakosra
jut egy fa. A 144 ezer lakosú
Pécs faállománya pedig még
a 40 ezret is alig éri el.
Zöldterületekben is gazdag Szeged, ahol összesen
3,2 millió négyzetméter, vagyis 450 futballpályányi
zöldterületet gondoz az önkormányzat cége. A városnak az egyeteme is zöld,
amely idén már nyolcadik alkalommal nyerte el a
Magyarország Legzöldebb
Egyeteme címet.

Szeged 2004-ben az elsők
között vezette be az országban, hogy önkormányzati támogatásra pályázhatnak a
helyi védelem alatt álló épületek tulajdonosai.

Négyszáz helyileg
védett épület

Azóta évente több tízmillió forint
támogatást osztanak ki. Ráadásul a 2017-ben elfogadott városképi rendeletben meghatároztak egy új épületfogalmat, a
történeti épületét. Azért alkották meg ezt a kategóriát, hogy
azon sajátos megjelenésű
épületek sorsát is nyomon tudják követni, amelyek 1970
előtt épültek, de nem élveznek
helyi egyedi védelmet.
Szegeden 406 épület áll
helyi védelem alatt. Debrecenben 274, Győrben pedig
72 épület védett helyileg.

Négymillió néző

Szurikátabébi. A Szegedi Vadaspark a város egyik
leggyorsabb ütemben fejlődő látványossága és turisztikai
vonzereje. Fotó: Endrédi Lajos

Szegeden működik az ország
legnagyobb szabadtéri színháza. Minden nyáron kétezer
négyzetméteres fesztiválhelyszínt építenek fel a Dóm
téren. Az építési elemek kiterítve Budapesttől Szentendréig érnének, a szerkezetek
teljes súlya pedig 140 ezer
kilogramm. A 936 négyzetméteres színpadnak ezer
tonnát kell elbírnia. Ezt a már

Egyre többen jönnek, egyre tovább maradnak

Folyamatosan fejlődik Szeged idegenforgalma: 2018ban októberig már 8 százalékos bővülést mutattak az
adatok.

Tavaly júniusban költözött új
helyére, a Széchenyi térre a
Tourinform-iroda, amely hamar népszerű lett a vendégek
körében.
– Már jól látszott a júliusi–
augusztusi adatokból, hogy
gyakorlatilag megduplázódott
a látogatók száma az előző
évhez képest. Itt sokkal frekventáltabb helyen vagyunk,
ahol gyakorlatilag belebotlik a
turista és a helyi lakos is az irodába. Ez is a cél, hogy minél
könnyebben érjenek el bennünket – mondta a Szeged Televíziónak Ács Szilvia, a
Szeged és Térsége Turisztikai
Nkft. ügyvezető igazgatója.
Szegeden évek óta dinami-

Ács Szilvia szerint tovább növeli Szeged vonzóképességét
a Stefánia és a múzeum felújítása.
kusan fejlődik a turizmus.
2018-ban csak októberig már
nagyjából 8 százalékos bővülést tapasztaltak a szakemberek Szegeden. Folyamatosan
nő a vendégek és az itt eltöltött
vendégéjszakák száma. A mediterrán hangulat, a város építészete
és
a
gazdag
programkínálat nemcsak a
hazai vendégeket, de a szerb,

román és német turistákat is
vonzza.
A szakember szerint a
város vonzóképességét növelik azok az önkormányzati beruházások is, amelyek a
közeljövőben indulnak el. A
megújuló Stefánia vagy a korszerűbbé váló Móra Ferenc
Múzeum sokakat csábíthat
majd Szegedre.

Nyaranta a Dóm téren működik az ország legnagyobb szabadtéri színháza. Fotó: Dusha Béla
önmagában is lenyűgöző játszóteret birtokolják a színészek. Nemcsak Magyarországon, de Európában is egyedülálló teljesítmény, hogy 86
év alatt 450 produkció 1350
előadását több mint 4 millió
néző láthatta.

zési centrumban tavaly közel
9 ezer diákot tanítottak öszszesen 245 szakmára. A Szegedi Tudományegyetem 12
karán és a Tanárképző Központban 21 ezer hallgató
tanul 90 alap- és 142 mesterszakon.

Budapest után Szeged az ország második legnagyobb
oktatási-képzési központja.
Igazi iskolaváros: a bölcsődétől a doktori iskoláig gyakorlatilag helyben megvalósítható
az élethosszig tartó tanulás.
Szegeden 17 bölcsőde, 63
óvoda, 33 általános iskola és
több mint 50 középiskola található. A szegedi szakkép-

A tavaly 230 ezer látogatót
fogadó Szegedi Vadaspark
a város egyik leggyorsabb
ütemben fejlődő látványossága és turisztikai vonzereje. A vadaspark, amely az
ország legnagyobb területű
állatkertje (45 hektár), idén
ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját.

Iskolaváros

Az ország legnagyobb
állatkertje

A vadaspark a kezdetektől fogva ritkaságszámba
menő állatok befogadására
szakosodott, ennek köszönhető, hogy európai szinten is
egyedülálló. A Szegedi Vadaspark 192 fajából huszonöt csak itt látható az
országban. Az egyedek
száma jóval meghaladja az
ezret: 1489. Tavaly elefántházat adtak át, idén pedig
egy 250 négyzetméteres orrszarvúház megépítésével
szeretnék emlékezetessé
tenni a jubileumot.
(Forrás: KSH, SZTE, Oktatási
Hivatal, epiteszforum.hu,
eduline.hu, zooszeged.hu,
investinszeged.hu)
Rafai Gábor

Idén 7,5 milliárdból fejlesztenek

Új hulladékudvarok épülnek, segítség a zöldhulladékgyűjtésben
– Megoldottuk a számlázást,
2018-ban megszűntek a számlázási anomáliák. Szeged azon
nagyon kevés város közé tartozik, ahol a lakosság időben, törvény szerinti határidőben
megkapta a számláját, és nem
3-4 számlát kapott egyszerre
visszamenőlegesen, hanem
mindig az adott negyedévet követő hónapban sikerült elszámolni az adott negyedév
teljesítését. Finanszírozásban a
cég meg tudta tartani valamilyen szinten a stabilitását, úgy
gondolom, ez összességében
így pozitívan értékelhető – értékelte a múlt évet a Szeged Televíziónak Koltainé Farkas
Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási (SZH) Nkft. ügyvezető igazgatója.
Az idei esztendő a fejlesztések éve lesz a 230 dolgozóval

és 4 milliárd forintos éves költségvetéssel működő cégnél.
Európai uniós pályázati forrásokból 7,5 milliárd forintot költenek majd el Szegeden és a
régióban. Építenek egy új hulla-

27 ezer

Ennyi edényt vásárol idén
az SZH Nkft., amelyekben a zöldhulladékot
gyűjthetik az emberek.
dékválogatót, és több más beruházás is megkezdődik.
– Bővítjük a szelektív válogatót, mert a lakossági szelektívbevezetés-bővítés kapcsán
rengeteg a haszonanyag, úgyhogy lesz egy jelentős bővítés
350 millió forintért. A lerakóbővítés mellett még hulladékudvarok épülnek, gyűjtőszi-

getek és egyéb fejlesztések is,
és még edényeket is kapnak a
lakosok a kommunális gyűjtésben a pluszhulladék elhelyezéséhez – mondta az
ügyvezető igazgató.
A zöldhulladék gyűjtése is
bővül majd 2019 második felében, a tervek szerint 27 ezer
edényt tud a cég vásárolni egy
szintén uniós pályázat segítségével, amelyekben majd a lakosság gyűjtheti a kerti
hulladékot, a komposztálható
anyagokat.
A finanszírozásban azonban továbbra is vannak problémák. A központosítás során
kialakított állami kukaholding
a szegedi cég által elvégzett
munkáért járó pénzeket továbbra is lassan és sokszor
nem teljes mértékben fizeti
csak ki.
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Gyuri bácsi Horthyval parolázott és Sándor Csikarral focizott

A városházán eltöltött évtizedeiről és különleges találkozásairól mesélt az egykori segédfogalmazó

Több mint kilencvenesztendősen is nap mint nap látni a városházán Szilágyi Györgyöt. Ebédért jár, és vált pár szót a
régi ismerőseivel. A még korábbiakról és az életéről Szerénytelen számadás címmel írt összegzést. Letagadhatna
pár évtizedet, biztattuk, mire ő mosolyogva legyintett:
minek? Várostörténeti sorozatunkat olvasóink emlékeivel
folytatjuk.
– Apám a Horthy-kollégium
portása volt, ott volt Sári
székhelye, a Boldogasszony
sugárút 4. szám alatt. Az
alagsori
portaszobában
gyakran feltűnt. Ott is volt a
szolgálati lakásunk, a háború
előtt találkoztunk a városképi
hajléktalannal, akiről december elején Hegedűs Tibor mesélt a Szegedi Tükörben, aki
egyébként az unokaöcsém.
Valóban mindenki csak Sárinak szólította az őszes, öltönyös férfit, én sem tudom a
nevét. Anyám olyan egyéniség volt, hogy akin lehetett,
segített, így tett vele is – osztotta meg velünk Szilágyi
György. Olvasónk más nagy
találkozásaira is élénken emlékszik.

Horthy Miklós

– Nem én találkoztam
Horthyval, ő találkozott
velem – korrigálta a kérdésünket. – 1937 tavaszán
történt, amikor elkészült a
Hősök kapuja, és mellette
felépült a Boldogasszony
sugárút 1. szám alatti tanítói internátus (most az egyetemi gyakorlóiskola). A Jókai
utcai elemi iskolába jártunk,
minket vittek át a fogadásra, hogy a kollégium lépcsőházában sorfalat álljunk.
Mivel én voltam a legkisebb,
első voltam a sorban, úgyhogy belém botlott a főméltóságú úr, és megszólított.
Érdekes hangsúlyozással
megkérdezte a nevem, meg
hogy mi az apám. Mondtam,
hogy a Horthy-kollégiumban
portás. A kormányzó becsülte a talpraesettségemet, mert kezet nyújtott, és
mivel a felesége jött mögötte,
a
főméltóságú
asszonnyal is paroláztam.

Pálfy-Budinszky Endre

Nagyon fiatalon vitték el Szilágyi Györgyöt katonának, 17
évesen, 1944-ben. A röpke
másfél napos frontszolgálatot három hónap hadifogság
követte. Hazatérve két évet
végzett egy év alatt, érettségi
után pedig a jogi karra jelentkezett, ahol Pálfy-Budinszky
Endre városi főmérnök lányával járt egy évfolyamra. Innen
gyökerezett az ismeretsége a
városrendezővel.

Habermann Gusztáv

Jogi kari tanulmányait Gyuri
bácsi 1946-ban kezdte el.
Még másodéven tanult, amikor a városházáról összeesküvés vádjával jó néhány
embert bíróság elé állítottak
és elbocsátottak, emiatt létszámhiány keletkezett. Az akkori polgármester, Dénes Leó
megkereste a jogi kart, hogy
fiatal szakembereket szerezzen utánpótlásnak. Tizenketten kerültek a hivatalba,
három év múltán egyedül
maradt, és maradt a házban
negyven évig.

Gyuri bácsi mostanság is mindennap bejár a városházára. Kilencven évét meghazudtoló frissességgel viszi haza
az ebédet a feleségéhez.
Habermann Gusztáv helytörténész a Tisza Lajos körúti
ügyvédi irodában dolgozott, a
feleségével évfolyamtársak
voltak az egyetemen, így kerültek ismeretségbe. – Habermann-nal
nem
egy
perben álltunk szemben egymással, megalapozott tudású ügyvédnek tartottam. Az
egyik perben viszont valamit
hibásan mondott, azt én kihasználtam, úgyhogy elbukta
a pert. Odajött és azt
mondta: ledöftél. Barátság
lett belőle – idézte fel Gyuri
bácsi.

feltettek a felnőttekhez. Mit ad
isten, az első ottani meccsemet
a Móravárosi Sírásók pályáján
játszottuk, a mostani Cserepes
sori piac helyén. A móravárosiak elég kemény játékot játszottak, ott már Csikarral
egymás ellen fociztunk. Meg
nem tudnám mondani, melyikünk csapata nyert.

tam, sőt az asztalt is vertem.
Nem lett semmi következménye – mosolygott fiatalos hevületén. Hozzátette: belakta a
városháza sárga épületét, hiszen negyven évet dolgozott
ott segédfogalmazótól kezdve
különböző munkakörökig, sőt
nyugdíjasan három-négy évre
még visszatért.

– Nagyon jó vezetőnek ismertem az akkori viszonyokhoz képest: tudta, hogy hol kinek
mikor mit kell mondani. Fel-

– Hosszú időn keresztül bedolgoztam a jogi karra, előadásokat tartottam eljárásjogi kérdésekről és közigazga-

Dénes Leó

Martonyi János

Az ötvenes évek elején beszédet mondó Dénes Leó előtti asztalnál a jegyzőkönyvet Szilágyi György vezeti.

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.

Sándor Csikar

– Hazakerülve a fogolytáborból
elmentem futballozni a SZEAC
csapatába, tizennyolc évesen
az ifibe kerültem. Sándor Csikarral a Hunyadi téri SZTK-pályán kerültünk össze először,
egy csapatba. Másfél év múlva

használta például, hogy Gerő
Ernő felesége Szegeden tanított, vagy ha Pestre ment, a hivatali
autót
telepakolta
ajándékokkal. A hivatalban is
tekintélynek örvendett. Nem
tudom, mi üthetett belém, de
huszonegy évesen mondott
egyszer valamit, én meg vitat-

tási, államjogi területen. Legszorosabb
kapcsolat
az
idősebb Martonyi János professzor vezette Közigazgatási
Jogi Tanszékhez fűzött. A fia, a
későbbi külügyminiszter, Martonyi János is államvizsgázott
nálam – utalt a sok évtizedes
tapasztalatára.

70 év szolgálat

Nem tévedés, hetvenegy
éve lépett Szeged szolgálatába Szilágyi György.
Gyuri bácsi ugyan 1989ben nyugdíjba ment, de
nem hagyta abba a munkát. Kétszer ismerték el
Kiváló Dolgozó kitüntetéssel, kapott Munka Érdemérmet és a Munka
Érdemrend ezüst fokozatát. Neki, úgy láttuk, a
könyvei az igazi büszkeségei.

Lippai Pál
– A tanácsrendszert követően
is dolgoztam még nyugdíjasként a városházán; nem tudtam abbahagyni a munkát.
Rettenetesen meg voltam sértődve, hogy elmúltam hatvanéves. Lippai Pált úgy ismertem
meg, hogy a városi tanács jogi
képviselője voltam. Nagyon becsültem a polgármesteri tevékenységét, mert ő volt az
egyetlen, aki meglátogatott,
hogy az a munka, ami miatt
szerződtetett engem, halad-e.
Szalay István alatt már csak
amolyan levéltárosi munkát
végeztem, feladat nem kapcsolt össze bennünket. Bartha
László jegyzője, Mezey Róbert
viszont fontos, mert addig forszírozta a tanácsrendszerről
szóló háromszáz oldalas könyvem megjelentetését, hogy ellenszélben is sikerült kiadatni.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde
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Máté Roland: Nincs gond, élvezek minden egyes napot

Lábamputációja óta blogjával igyekszik erőt adni másoknak

Önfeledten lubickolt, imádta az életét a tévériporter és műsorvezető, Máté Roland.
Egészen addig a júliusi éjszakáig, ami örökre megváltoztatta az életét. A 32 éves
fiatalembernek amputálni kellett a lábát. Nem esett kétségbe, változatlanul imád
élni. És másoknak is sugározza az energiát a blogján keresztül.

a lábam, de elmúlt.
Előtte két hónappal elkezdett zúgni a fülem,
arról azt hittem, huzatot kaptam. Nem voltam orvoshoz járogatós
típus. Ha jól érzem
magam, miért menjek?
Volt gyerekkoromban
egy vesebetegségem,
ami miatt rendszeres
kontroll alatt álltam
egészen öt évvel ezelőttig. Azóta nem mentem, mert jók voltak az
eredményeim, nem kellett.

A pillanat

– Imádtam és imádok
élni, rengeteget dolgoztam és buliztam, csajoztam. Nem voltam
mintapasi. Azon a pénteken végeztem a melóval, és volt nálam egy
házibuli. Cigiztem, ittam, csajoztam, ahogy
szerettem. Mert volt
egy imádott életem,
amelyben önfeledten
lubickoltam. Véget ért a
buli, és elindultunk egy
diszkóba. Mielőtt bárki
azt gondolná, soha
nem használtam semmilyen szert. Nagyon
meleg nyári este volt,
és egyszer csak azt
éreztem, hogy kezdek
rosszul lenni. Megszédültem, bár nem ittam
közel sem annyit. Bementem a mosdóba,
és bevizeztem a fejemet, hogy felfrissüljek.
Ott összerogytam. Tudatomnál voltam, de
nem láttam, és nem
volt egyensúlyom. Faltól falig borultam, lefejeltem a tükröt – idézte
fel a történteket.
– Azon kattogott az
agyam, hogy az italomba csempésztek valamit. Akkor bejött egy
srác, azt mondta, nagyon szét vagyok csúszva, vagyis nagyon bekábítószerezhettem.
– Dolgozni akarok, egy nap gondolkodás után elvállaltam egy szépségverseny
Mondtam neki, erről
vezetését. Élveztem, poénkodtam, jólesett elfáradni – mondta Máté Roland.
szó sincs, tudom, mit
csinálok, csak éppen
– Keresik az okokat, mert ritka, hogy Máté Roland tévériporter a megyei lábra állni nem tudok, és nem látok.
valakinek 32 évesen amputálják a iparkamara női vezetői klubjában az A srác kivitt a teraszra, ott kezdtem
lábát, de nincs válasz. Egyre nagyobb „Egy pillanat – Az élet lábatlanodása” észhez térni. Kóvályogva mentem ki a
taxiig. A többieknek szóltam, hogy haaz esélye annak, hogy valamilyen ge- című internetes blogja kapcsán.
netikai problémára vezethető vissza.
– A rosszullétemnek konkrét elő- zajövök, mert másnap dolgozom, fel
De mindegy is, ez így alakult – mesélte jele nem volt. Kéthavonta begörcsölt sem merült, hogy a klinikára menjek.

Utolsó riport a temetőből

– Hazajöttek a barátaim is, akik
aznap nálam aludtak. Nem akartam
idegesíteni őket. Reggel az előző napokban lezúdult vihar kárai kapcsán
kellett bejelentkeznem a Belvárosi temetőből. Az volt az utolsó élő riportom. Utóbb derült ki, hogy egy hajszál
választott el attól, hogy abból a temetőből többet ne lépjek ki – teszi hozzá
derűsen.
Hazament, és bár olyan fájdalom
nyilallt a derekába, ami semmihez
sem hasonlított, a telefonon jelentkező korábbi barátnőjének sem szólt.
Végül a fürdőszobában összecsuklott, és húszperces haláltusa kezdődött, amíg hason csúszva eljutott a
nappaliba a telefonjáig. Mentőt hívott. Barátai közben visszatértek,
masszírozták, mert már feketedett a
lába. Nem tudták autóba tenni, úgyhogy rohammentőt kértek. A műszerek kimutatták, hogy nincs keringés
a lábában, a főartériái teljesen elzáródtak.
A sürgősségin egyik vizsgálat követte a másikat, majd amikor műtét
került szóba, Roland még akkor sem
fogta fel, hogy másnap láb nélkül ébredhet. Bár korábban félt az altatástól, akkor már annyira fájt a lába,

tére megváltozott az egész élete. 42
napot töltött a klinikán júliustól szeptemberig. A családjától és a barátaitól, akik meglátogatták, azt kérte: ne
sajnálják.

Két lábbal az életben

– Tanulság? Azóta sokkal hálásabb
vagyok dolgokért. Például azért, hogy
van kezem és lábam, ami korábban
természetesnek tűnt. Átkattantam,
más dolgok fontosak. Már nem idegesítem fel magam olyanon, amin
előtte. És arcoskodásnak tűnhet, de
nem az: megtehettem, hogy a sok
ember közül, aki körülvett, a többségét kisöpörtem. Azokat, akikről azt
éreztem, hogy nincs rájuk szükségem. És értékelek minden napot. Korábban is így éltem, most is ezt
teszem. Ebből a helyzetből a legtöbbet ki akarom hozni. Nem érzem
magam kevesebbnek, mint régen. A
körülöttem lévők úgy kezelnek, mint
eddig.
Örülök a blogom pozitív hatásának, hiszen sok sorstársam úgy éli
meg a helyzetét, hogy vége a világnak. Kérdezték tőlem is, szükségem
van-e pszichológusra, de nem volt.
De ha lenne, azt sem szégyellném.
Azt gondolom, lesz rá szükségem,

Roland blogjából

„32 éves vagyok, az előtt a bizonyos pillanat előtt másfél hónappal
ünnepeltem a születésnapomat. Ikrek férfi vagyok, vagyis imádom
az életet két vagy három, de mindenképpen két lábbal megélni… Egyszóval hedonistának tartom magam. Az élet folyamatos harcok elé
állított; 14 éves koromtól volt egy vesebetegségem… Hosszú hetek
kórházban, hízások, fogyások, hajelhullás, de akkor sem adtam fel,
és soha nem adom fel, azt a harcot sem sikerült még megnyerni, de
lélekben és agyban már réges-rég legyőztem… 18 éves korom óta viszont azt csinálom, amit gyerekkorom óta szerettem volna: a médiában dolgozom, évekig rádióztam, tévéztem és tévézek,
rendezvényeken vezetek műsort, úgyhogy ezen a téren rendkívül szerencsés vagyok. De az igazi szerencse mégsem ez, hanem az a család, aki engem mindig mindenben támogatott és támogat, és az a
rengeteg barát, akiket tényleg a barátomnak hívhatok. Ez az igazi szerencse… És az a bizonyos imádott életem, ahogy azt már korábban
hívtam: évek óta mindig megyek, valahová mindig tartok. Állandóan
úton voltam, életem legnagyobb félelme volt, hogy a lábaimmal egyszer történik valami, hogy miért? Ne kérdezzétek, nem tudok rá választ adni… talán pont ezért, mert mindig mentem. Én az elmúlt
éveimet úgy éltem meg, hogy nincs vesebetegség, nincs gond, nincs
semmi, csak carpe diem van!”
hogy megadta magát. Többórás műtétekkel sem sikerült kitágítani az
ereit, ezért az orvosa kerek perec kimondta: vagy amputálják a lábát,
vagy meghal. Egy százalék esélyt
adott, hogy lábbal megúszhatja. Roland mégsem szerette volna, ha levágják, végül egy orvosnő határozott
fellépése nyomán egyezett bele az
amputációba. Megsimogatta a lábát
még utoljára, és megköszönte, hogy
sok jó helyre ment vele. Vasárnap es-

mert az én mélypontom még nem jött
el, de el fog, ha tényleg eljut a tudatomig, hogy nincs lábam. Ez valószínűleg akkor következik be, amikor
megérkezik a protézisem, és minden reggel fel kell csatolni. Egyre
biztosabb lábakon állok, sok mindent önállóan megcsinálok, jó úton
vagyok, de már semmi nem az lesz,
mit régen – mosolyog Roland.
Dombai Tünde
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Ez történt 2018-ban Szegeden: épül az új uszoda, látogatócsúcs a jubileumi SZIN-en

A szolidaritás és összetartozás városa – Újjászületett a Garam utcai óvoda, a Klapka tér, 36 buszmegálló, a Novotel-csomópont és új a kispiac Dorozsmán (2. rész)

Mi történt Szegeden 2018-ban? Megvalósul a szegediek
évtizedes álma: letették az új Etelka sori fedett uszoda
alapkövét. Emellett számos felújításban volt részük a városlakóknak. Buszmegállók és csomópontok fiatalodtak
meg, díjazták a szociális munka legjobbjait. És megint bizonyította a város, hogy szolidárisak egymáshoz a lakói:
szociális bérlakásokat adtak át, és több ezer karácsonyi
ajándékcsomag jutott el a rászorulókhoz. Visszatekintőnk
második, befejező része.

Július

fábIán fannI kétszeres
európa-bajnok. A HAÁSZ
SZUE tehetsége, Fábián Fanni
Helsinkiben az ifjúsági Európa-bajnokságon lett aranyérmes. A női négyszer
kétszázas váltó hatalmas hajrával nyerte meg a számot. Tavaly Izraelben a szegedi
versenyző szintén első lett a
csapattal, idén pedig megvédte a címét. Ez volt minden
idők legeredményesebb ifjúsági Európa-bajnoki szereplése a magyar válogatottnak,
amelynek másik három tagja: Berecz Blanka, Késely Ajna és
Barócsai Petra.
elHunyt solymosI frIgyes, szeged díszpolgára.
Az akadémikus, Széchenyidíjas kémikus, Szeged város
díszpolgára 1931-ben született Kisteleken, 1955-ben
szerzett diplomát a Szegedi
Tudományegyetemen. 1982ben választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagjává, majd 1990-től az MTA
rendes tagja, 1992-től pedig
az Európai Akadémia tagja.
1993-ban megkapta a kutatóknak adható legnagyobb hazai
elismerést, a Széchenyi-díjat. Szeged városa 1999-ben választotta díszpolgárának. A város saját halottjának tekintette
az akadémikust, és a családdal egyeztetve intézkedett a temetéséről.

héttel a hajósi Hirt Tibort és családját, azaz a dínókiállítás huszonötezredik látogatóját Botka László köszöntötte a Móra
Ferenc Múzeumban. A polgármester bejelentette, hamarosan
egymilliárd forintból teljesen megújul a közművelődési palota.
A városházán már véglegesítették a terveket.

vádat emeltek a mars térI pIac korábbI, fIdeszes
vezetőI ellen. Vádat emelt az ügyészség a Mars téri piacot 2010 és 2014 között vezető Erdei Péter, Nagy László és
egy társuk ellen folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt. A Fidesz–Jobbik által kinevezett vezetők Ménesi Imre önkormányzati képviselő szerint több tízmilliós kárt
okoztak a szegedieknek négy év alatt.

látogatócsúcsot döntött a jubIleumI szIn. Több
mint százezren szórakoztak az ötvenedik Szegedi Ifjúsági Napokon, amelyen két nap is telt házas volt. A Pet Shop Boys
koncertjére annyian voltak kíváncsiak, hogy egy gombostűt
sem lehetett leejteni.

Szeptember

újjászületett a klapka tér. A polgármester gyerekekkel együtt avatta fel Rókus új bejáratát, a felújított Klapka
teret. Botka László elmondta, hogy a fél évig tartó helyreállításkor igyekeztek minden korosztály igényeinek megfelelni.
Ezért épült sportpálya, játszótér és pihenőpark is. 120 millió
mInden a Halászléről szólt. Az első hétvégén 22. alkalommal rendezték meg a Tisza két partján a Nemzetközi
Tiszai Halfesztivált. Míg a Huszár Mátyás rakparton a szegedi
halászlé mellett sült harcsával, süllővel és keszeggel is várták
a vendéglátósok az ínyenceket, a Partfürdőn az amatőr halfőzők küzdöttek egymással a Frank Sándor mesterszakács
által alapított halfőző érdemrend valamelyik fokozatáért.

forintot költött az átalakításra a város a saját költségvetéséből. További 650 millió forintot biztosítanak még hasonló célokra, többek között a Kolozsvári tér rendbetételére.
letették az etelka sorI fedett uszoda alapkövét.
Joób Márton, a közgyűlés sportbizottságának elnöke, Botka

nemzetközI elIsmerés a közlekedésünknek.
Európa egyik legrangosabb kitüntetésével, a Civitas Legacy
Award díjjal ismerték el Szegedet. A városi közlekedés korszerűsítéséért végzett munkát díjazták. Azt, hogy a tömegközlekedési nagyprojektben 30 milliárdot költött a város a
környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztésére. Emellett
forgalomcsillapító zónákat alakítottak ki, fejlődött a kerékpárút-hálózat, bővült a troli- és villamoshálózat. Jelentősen
nőtt a biciklisek aránya: 17 százalék az összes közlekedési
eszköz között.

rekordot döntött a dínókIállítás. A nyitás után két

November

Időre elkészült 36 buszmegálló városszerte.
A nagyobb forgalmú várók esőbeállót kaptak, néhány helyen
mini P+R parkolót is kialakítottak. Az egyik legfontosabb, hogy
a buszöblöket bazaltbeton burkolattal erősítették meg. Ez jobban bírja a terhelést. A megállók peronja mindenütt egységes,
akadálymentesítették a várókat. Járdakapcsolatok készültek,
és totemoszlopokat is felszereltek, amelyek lehetőséget nyújtanak utastájékoztató rendszer felszerelésére. A fejlesztés
330 millió forintból valósult meg.

több és korszerűbb Hely a Hajléktalanszállón.
Megnövelték a hajléktalanok számára fenntartott férőhelyek
számát. Krízisidőszakban már 170 utcán élőnek tudnak me-

nedéket biztosítani. A Kálvária sugárút és a nagykörút sarkán
álló épület két szárnyát felújították, és az udvaron a 21. századi követelményeknek megfelelő fertőtlenítő konténert helyeztek el.
börtönre ítélték a fIdesz által kInevezett cégvezetőt. Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
miatt fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Miklós Pétert első fokon, akit 2011-ben a közgyűlés akkori, Fidesz–Jobbik alkotta többsége nevezett ki az önkormányzati Szint Kft.

December

40 méter magasra órIáskerékkel. Öt kamionnal érkezett Németországból annak az óriáskeréknek a több ezer
alkatrésze, amelyet a szegediek
legnagyobb örömére
az adventi hetekre szereltek
össze a Széchenyi téren. A
tízemeletes
háznál is magasabb építményt nyitott
kabinjaiban 140 utas emelkedhetett egyszerre a karácsonyi
vásár és a belváros fölé.
fantasztIkus dIadal. A francia sztárcsapat, a Paris SaintGermain a Tisza partján bukta el veretlenségét. A MOL-PICK

Szeged fantasztikus győzelmet aratva, 33–32-re nyert a francia bajnok ellen a Bajnokok Ligájában. Juan Carlos Pastor
csapata 16–14-re hozta az első félidőt is ellentmondást nem
tűrő küzdelmével.

helyekre 16 pályázat érkezett. Az ottani 41 lakásos ház 2003ban kifejezetten fiataloknak épült. A bérbeadás időtartama 5
év, a bérleti jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség. A
győztesek között köszöntötték Plank Andreát és Fekete Ádámot
(képünkön), akik boldogan írták alá a szerződést.
szeged a szolIdarItás városa. Hárman vehették a
szociális munka napja alkalmából a Szociális Munkáért díjat,
amelyet az önkormányzat alapított: (képünkön balról jobbra)
Gyuriczáné Botka Emőke, SZMJV Önkormányzata Bölcsődei
és Gyermekjóléti Központjának szaktanácsadója, szakmai
helyettese, Harter Árpádné, a Szivárvány Autizmus Köz-

László polgármester, Paár Attila, a kivitelező West Hungária
Bau Kft. ügyvezetője és Szabó Sándor országgyűlési képviselő (képünkön balról jobbra) letette az új fedett uszoda alapkövét az Etelka soron. Ezzel a létesítménnyel a szegediek
évtizedes vágya teljesül. Az elnevezéséről hamarosan a szegediek dönthetnek.

hasznú Egyesület elnöke és Katona Józsefné, a Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonának nyugdíjba
vonult dolgozója. Az önkormányzat dicsérő oklevelét Varga
Zsaklin, a Bálint Sándor Szeretetotthon ápolója vette át.

Hét pár költözHet a fecskeHázba. Hét, fiatalok által
pályázható önkormányzati bérlakás talált gazdára. A Tápai utcai

Október

Augusztus

Hetvenegy éves korában elHunyt székHelyI
józsef jászaI marI-díjas
színész, rendező. A Szegedi Nemzeti Színház korábbi
igazgatójának munkáját Pro
Urbe Díjjal ismerte el Szeged
városa.

élére. A bíróság ítélete szerint az ügyvezető szabálytalanul fizetett ki javadalmazásokat. Emiatt 6 millió forint kártérítést
kell fizetnie a nem jogerős végzés szerint.

karácsony előtt beköltözHettek a nyertesek.
Már többször pályázott szociális bérlakásra az önkormányzatnál
Orbán
Viktória (képünkön) és családja, hogy nagyobb otthonhoz
juthasson, és
végre összejött.
Az ünnepélyes
eredményhirdetésen 45 önkormányzati bérlemény gazdájának adta át a tanúsító oklevelet Botka László
polgármester. Ezekkel a lakásokkal együtt három év alatt 600
szegedi család jutott olyan szociális bérlakáshoz, amelyben
komfortos körülmények között, alacsony díjfizetés mellett lakhat. Az önkormányzat jövőre is folytatja országosan is egyedülálló szociálisbérlakás-programját.
elkészült az új csomópont a novotelnél. A Huszár
Mátyás rakpart, a Felső Tisza-part, a Tisza Lajos körút és a
József Attila sugárút forgalmas találkozásánál a tervezők elsősorban a közösségi közlekedés és a kerékpárosok gyorsabb és biztonságosabb átjutását akarták elérni. Az eddiginél
jóval szélesebb sávot kaptak a trolik, amit közösen használhatnak a biciklisekkel. A Tisza-partról áthelyezték a troli-

megállópárt a Belvedere oldalába, fedett váróval és utastájékoztatóval. Így közelebb lesz a villamossal utazóknak.
szeged ereje az összetartó közössége. Hagyományosan Botka László polgármester és Kiss-Rigó László me-

gyés püspök gyújtotta meg az első adventi vasárnapon a
város adventi koszorúján az első gyertyát. A városvezető
hangsúlyozta, Szeged élhető és összetartó, szolidáris közösség. Ez adja az erejét. Hozzátette, az önkormányzat 2100 karácsonyi ajándékcsomagot juttatott a rászorulóknak.
megfIatalodott a garam utcaI óvoda. Kétmilliárd forintot költ Szeged az óvodafelújítási programjára,
amelyből 1,5
milliárd
az
uniós támogatás, a többi az
önkormányzat
saját pénze.
Eddig a Tabán és az Építő utcai intézmény készült el, legutóbb
a Garam utcait avatták fel (képünkön), ahol 162 kisgyermeket gondoznak. Összesen 340 millió forintba került a 33
éves épület külső és belső felújítása. Következik a Kemes
utcai és a Klebelsbergtelepi ovi renoválása.
új pIac karácsonyra. Folytatódtak a fejlesztések Dorozsmán: az új egészségház mellett új parkkal és új kispiaccal
gazdagodott a városrész. Utóbbi létesítményt az önkormány-

zat 91 millió forintból alakította ki a nyáron az önkormányzat
által átadott rendelők szomszédságában. Emellett zajlik a
400 millió forintos csapadékvíz-elvezető program, hamarosan
elkezdik építeni a Dorozsmát és Bordányt összekötő kerékpárutat, és készül az iskola felújításának terve is.
nem lesz túlóra az önkormányzatI cégeknél.
Annak ellenére, hogy a Fidesz megszavazta a rabszolgatörvényt, Botka László arra kérte az önkormányzatokat és a
munkáltatókat, hogy kövessék Szeged példáját, és bojkottálják a végrehajtását. Az intézkedés és általában a kormány
ellen hetek óta tüntetnek az ellenzéki pártok, civilek és szakszervezetek a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban, így
Szegeden is.
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Sikula Szabolcs: Nyugdíjasként nekünk kell lépni

Katonaként és tanárként is helytállt az egész országban
Nyíregyházán
született,
Szentesen nőtt fel, volt katona és tanár szerte az országban. Majd Szegeden
lelt otthonra. Sikula Szabolcs kilencvenedik születésnapját a Senior Centerben is megünnepelték.
– Katona voltam, már a második világháborúban is szolgáltam, és utána is
maradhattam a hadseregben. Építő katonákkal foglalkoztam, Vásárhelyen és
Szegeden is szolgáltam a
műszakiaknál. Nyíregyházán
születtem, és harmadik elemiig ott is jártam iskolába.
Apám a skót–magyar részvénytársaságnál volt felvásárló. Majd a család
Szentesre költözött, mert
idekerült a telep. Csongrádon jártam fiú polgári iskolába – vonattal. Nekünk még
volt leventeoktatás az iskolában. Amikor befejeztem az
iskolát, jelentkeznem kellett
leventének. Szentesen kaptam rajparancsnoki kiképzést. Ekkor még csak tizenöt
éves voltam, úgy kerültem ki
Németországba, ott folytatódott a kiképzésem, de szerencsére nem harcoltam.
Amerikai, majd angol fogságba kerültem. Vonattal
hoztak minket Bécsig, ott
adtak át az oroszoknak.
Akkor egy kicsit féltünk, de
szerencsére nem lett semmi

Sikula Szabolcsot (kék nyakkendőben) sokan köszöntötték fel 90. születésnapján
a Senior Centerben.
bajunk, hazaengedtek Szentesre.
A háború után is maradhattam a seregnél, kiemeltek, és országszerte hathetes iskolákat kellett indítanunk. Az első ifjúságképzőt Tatán indítottuk. Komáromban a tüzérséghez
kerültem, mindenáron tisztet akartak csinálni belőlem, de én ellenálltam.
Mégis kineveztek alhadnaggyá Aszódra. Ekkor ismertem fel, hogy nagyon
sokan a seregben a háború
miatt nem végezték el az általános iskolát. Nekik szerveztem meg az oktatást,
ezért kaptam az első kitüntetésemet. Előléptettek hadnaggyá, egyúttal kineveztek
a déli határra az erődépítők

Miért érezzük hol lassabbnak,
hol gyorsabbnak az idő múlását?

egyik alakulatához parancsnoknak. Innen Tarnára kerültem, majd újra Szegedre
vezényeltek, onnan meg
Hódmezővásárhelyre. Majd
onnan Budapestre, ahol
végül harmincöt évet szolgáltam. Budapestért emlékérmet kaptam.
Sikula Szabolcsnak egy
fia és egy lánya született. Öt
unokája és nyolc dédunokája
van. A családból már mindenki Szegeden és a környékén él. Tanári munkásságáért a Szegedi Tudományegyetemen aranydiplomát
vehetett át. Sikula Szabolcs
szerint ahhoz, hogy megélhette a kilencvenedik életévét, hozzájárult az is, hogy
mindvégig közösségben élt
és dolgozott.

– Már a bölcsődében közösségben vagyunk, és
onnan egészen addig, amíg
nem nyugdíjaznak bennünket. Ekkor nekünk kell lépni.
Ha nem kerestem volna itt,
Szegeden a nyugdíjas közösségeket, nem biztos, hogy
már élnék – jegyezte meg a
szépkorú katona-tanár.
Szeged városa nevében
Kozma József önkormányzati
képviselő és Novkov Veszelinka, a polgármesteri hivatal
humán közszolgáltatási iroda
vezetője köszöntötte Sikula
Szabolcsot. Kozma József jókívánságaiban arról is beszélt, régi barátjához jött boldog születésnapot kívánni,
egyúttal jelezte, tíz év múlva
is szeretné köszönteni az ünnepeltet.

Egy 50 éves felnőtt tízszer olyan gyorsnak érzi az idő múlását, mint egy 5 éves gyerek. A legélénkebb emlékeinket
15–25 éves korunk között szerezzük, az ilyenkor gyűjtött
benyomások közül soknak később hatása lesz a személyiségünk alakulására – írta az Index.
„Rohan az idő, elmúlik az ősz,
/ Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, / Mert az
idő könyörtelen vonatán fut
minden tovább…” – énekli
Koncz Zsuzsa. Egy másik
időtálló slágerben pedig azt
énekli Záray Márta, hogy
„Szeretném a homokórát
megállítani, / Szeretném az
emlékeim elfelejteni, / De a
homokóra
csak
pereg,
pereg…”
Az idő múlását mindenki
máshogyan érzékeli. Az, hogy
egy percet vagy egy órát
mennyire hosszúnak érzünk,
egyénenként és életkoron-

ként változik. Hiába tart mindig ugyanannyi ideig egy másodperc, nem véletlenül
születtek meg az olyan kifejezések, mint hogy „rohan az
idő”, vagy hogy „ólomlábakon
jár az idő” – pedig mindkettő
a lineárisan zajló időre vonatkozik – írta az Index.
Van saját belső óránk,
ami a cirkadián ritmusunkat
szabályozza, és ez nemcsak
az alvásunkra hat ki, de a
szubjektív időérzékelésünkre
is. Ettől, illetve az emlékeinktől függ, hogy egy-egy eseményt mennyire tartunk
hosszúnak vagy rövidnek.

Úton. A felnőttek gyorsabbnak érzik az idő múlását,
mint a gyerekek.
Egy gyereknek sokkal kevésbé fejlett az időérzéke,
mint egy felnőttnek. Minél fiatalabb valaki, annál rövidebb távokban tud gondolkodni. Ezért sír olyan keservesen egy gyerek, ha valami
rossz történik vele, mert még
nem képes rá, hogy elvonatkoztasson a jelen pillanattól,

és azt hiszi, hogy ez a rossz
érzés örökké fog tartani.
Az időérzékelést nagyban
befolyásolja a koncentrációnk
szintje, a fizikai állapotunk és
a pillanatnyi hangulatunk. Ha
odafigyelünk valamire, az idő
múlása lassabbnak tűnik – és
ugyanez a helyzet akkor is, ha
unatkozunk. Máskor viszont

Mai napig kertészkedik
a kilencvenéves Kati néni

Vass Andrásné Tóth Katalin földműves családba született Apátfalván 1928. december 13-án. Négyen voltak testvérek. Az iskola elvégzése után testvéreivel és szüleivel földműveléssel
foglalkoztak. 16 éves volt, amikor édesapját katonai szolgálatra
vitték, ahonnan nem tért vissza. A háború után, 1949-ben ment
férjhez Vass Andráshoz, akivel házat vettek Apátfalván, amit
saját maguk újítottak fel, rengeteg munka árán földet vettek,
ami áldozatul esett a téeszesítésnek, így a továbbiakban az
apátfalvi Petőfi Tsz-ben dolgoztak.
Időközben született egy fiuk, aki miatt, hogy segítsék a tanulmányát, Szegedre költözött a család. Kati néni először a
Roosevelt téri Halászcsárdában, majd – férjével együtt – az újszegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozott, onnan is ment
nyugdíjba. Kati nénit szerették, megbecsülték, munkáját elismerték.
Nyugdíjas éveiben is aktív maradt, férjével a ház körüli kertben fenyőfákat telepítettek, és karácsonykor árusították. Krizantémtermesztéssel is foglalkozott, amíg élt a férje.
Vass Andrásné a mai napig nagyon szeret a kertben tennivenni, a napi főzéshez szükséges zöldség és gyümölcs a konyhakertből kerül ki. Szívesen olvas újságot és néz tévét, szereti a
tehetségkutató műsorokat, és évek óta hűséges nézője a Barátok közt sorozatnak. Szomszédjaival jó kapcsolatot ápol.
Az ünnepelt három unokával és három dédunokával büszkélkedhet. Családja nagy szeretettel veszi körül. A 90 éves Vass
Andrásnét Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte az önkormányzat nevében.

A 90 éves Vass Andrásné Tóth Katalin a fiával
és a menyével.
úgy tűnik, hogy az idő valóság- tív időérzékelésünk is. Az
gal rohan – például ha egy- egyes események hosszára
szerre több dologgal vagyunk vonatkozó benyomásaink az
elfoglalva. A szubjektív időér- öregedésünkkel párhuzamozékelésre az is kihat, hogy mi- san változnak. Ennek az emlékeinkhez
lyen érzelmek
kötődnek a
Amikor a szülők ko- van köze. Az
megélt esecsival utaznak vala- időarányosményekhez. A
hová, és a gyerek ság elmélete
negatív érzelötpercenként meg- azt mondja,
mi állapotok,
kérdezi, hogy mikor minél idősebmint a szomoérünk már oda? bek vagyunk,
rúság és a
Nem azért csinálja, annál pontodepresszió réhogy idegesítsen, sabb benyotestésztaként
hanem mert telje- m á s a i n k
nyújtják el az
sen máshogy műkö- lesznek róla,
hogy meddig
időt. Hasonló
dik az időérzéke.
tart egy óra,
hatása van a
félelemnek is: egy ijesztő ese- egy hónap vagy egy év. Ennek
mény közben az idő múlása a legszebb illusztrációja az,
lassabbnak hat, és emiatt a amikor a szülők kocsival
benyomások is jobban rögzül- utaznak valahová, és a gyerek
nek. Ezzel szemben ha elme- ötpercenként megkérdezi,
gyünk
életünk
legjobb hogy mikor érünk már oda?
bulijára, az idő egy szempil- Nem azért csinálja, hogy idegesítsen, hanem mert teljelantás alatt elrepül.
Ahogy egyre idősebbek le- sen máshogy működik az
szünk, úgy változik a szubjek- időérzéke, mint a felnőtteké.
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Mint ördög a tömjénfüsttől

Orbán Viktor elrettentő példaként szerepelt nemrégiben
Putyinnal az Economist videójában. Azt mutatták be, hogyan lehet rövid úton egy
demokráciát leépíteni. A lap
négy megkülönböztető jegyet
vett figyelembe, amelyek mentén végül a demokrácia jobb
esetben is csak névleg marad
meg Magyarországon.
Az első lépés szerint kell
egy karizmatikus vezető, aki
– akarjuk vagy sem – megvédi a népet az ellenségtől.
Ehhez elengedhetetlen második lépésben egy ellenségkép, amit per pillanat is jól
szolgálnak a migránsok. A
meggyengített intézményrendszer, különösen az igazságszolgáltatás negligálása,
adja a harmadik lépést. Végezetül a negyedik lépésben a
még megmaradt ellenállást
kell elpusztítani. Pontosan
úgy, ahogy azt Machiavelli is
elképzelte: „…a győztesnek
kíméletlenül el kell taposnia
a legyőzöttet, ha meg akarja
tartani a hatalmát”.
Nézzük meg sorjában, kicsit részletesebben, de korántsem teljeskörűen az egyes
lépések lényegét.
Orbán pályafutásának
kezdetén, ha nem is rendkívüli, de meggyőző tudott
lenni. Már akkor jól színlelte

– mint utóbb kiderült – valóságos jellemének „sokszínűségét”. Jó szónoki képességgel rendelkezik, ha írott
anyag is van a kezében, de ad
hoc kérdésektől, azok megválaszolásától „fázott”, vagy inkább félt, mint ördög a
tömjénfüsttől. Az elmúlt 30 év
alatt aligha váltott annyiszor
fehérneműt, mint ideológiát,
politikai eszmét. Ezért imázsa
igen-igen megkopott, nem is
szólva a hiteléről. Hányszor
ígért, mondott valamit, aminek aztán az ellenkezőjét cselekedte! Mondta is, ne azt
nézzük, amit mond, hanem
azt, amit cselekszik. Esetében ez is azt jelzi, hogy hajlamos volt igen gyakran
hazudni.
Az ellenségképhez jól jött a
migráció. Ahhoz kétségtelenül
„kellettek”, hogy az ország polgárait szembeállítsa egymással, és gyűlöletet szítson.
A kétharmados többséggel
könnyen ment a Fidesznek,
hogy a konszenzuson alapuló
Alkotmányt a rendszerváltozás
után mindenféle egyeztetés

nélkül egypártivá süllyesszék,
Alaptörvénnyé degradálva.
Ezzel együtt jogállamiságunk
és demokratikus intézményrendszerünk (nagyobb fajsúlylyal az igazságszolgáltatás,
élén Polt Péter legfőbb ügyészszel) egyoldalúan meg lett változtatva, a regnáló hatalom
előnyére. Ma már alig van mutatóban pártatlan média.
Részben már megtörtént,
de még tart (habár a vége felé
tartunk) a még megmaradt „ellenállás” eltiprása. Így aztán
gyakorlatilag ma már inkább
autokratikus (diktatórikus) vezetés és irányítás dominál országunkban.
A demokráciának már
többnyire csak a látszata maradt meg. A teljes leépülésből
alig van hátra már valami. Erre
figyelmeztet a Sargentini-jelentés is.
Ha továbbra is így halad a
Fidesz az ország pusztításában, maholnap totális diktatúra lesz kishazánkban. És
ehhez közelebb vagyunk,
mint bárki is gondolná!
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

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

Nászra lép majd a pávával

taival. Bevallom, Woody Allen
korai esszéi sokkal szórakoztatóbbak, mint ez a könyv,
ám makacsul kitartottam, és
csak olvastam, és olvastam,
és meg is lett az eredménye!
Mert lám, az alábbi jósversikére bukkantam a mű vége
felé:

A neten elég csak beütni a keresőbe, hogy Nostradamus,
és máris özönlenek a találatok vele kapcsolatban. De
ami igazán érdekes, hogy
vannak, akik napjaink eseményeire is találnak jóslatokat
tőle. Úgymint migránsválság,
Soros-terv, brüsszeli bürokraták, Európa elrablása és a
többi. A lelkes Nostradamushívők közismert metódusa,
hogy egy jelentős esemény

megtörténte után addig kutatják, bogarásszák a jeles
jós verssorait, amíg nem lelnek egy, az eseményre ráhúzható jóslatot, de fordítva soha
(vö. utánlövés)!
Mivel haladni kell a korral, és hogy ne haljak meg
hülyén, ezért kikölcsönöztem a Somogyi-könyvtárból
„A
Nagy
Nostradamus
Könyv”-et Erika Cheetham
bevezetőjével és magyaráza-

Ha a turul újra szárnyal,
Nászra lép majd a pávával,
Európa tát nagy szájat.
Kell ehhez még magyarázat?
Ekkor hangos koppanással
anyaföldet ért a kezem közül
kipottyant kötet, és felébredtem. Persze hogy csak álmodtam az utóbbi jóslatot.
No de mégis, mit jelenthet ez
az álom? Most mehetek viszsza a könyvtárba egy álomfejtő könyvért.
Méhes János

Politikai határvonal

„Az 1956-os forradalom vérbe
fojtása után édesapámat a
Nagy Imre és társai elleni perben öt év börtönbüntetésre
ítélték. Akkoriban a Rózsadombon laktunk, a lakásunkkal szemben egy lakótelep
épült, amelybe fiatal belügyi
dolgozók költöztek. A telep közepén játszótér volt. Az iskolából hazavezető út a telepen vitt
át, és gyakran megesett, hogy
hazafelé bandukolva a hintában üldögélő iskolatársaim
„börtöntöltelék gyereke” kórusa kísért hazáig. A gúnyos
kórus kántálása mind a mai
napig a fülemben cseng, és
ma is érzem a görcsöt a gyomrom tájékán.
Mindez akkor jutott eszembe, amikor a minap Szegedre
érkezve már a város kapujában hatalmas óriásplakát éktelenkedett az út mellett,
amelyen öt, rabruhába öltöztetett férfi és a város MSZP-s polgármestere volt látható, a
plakát aljára pedig öles betűkkel az volt írva, hogy Bemutatkozik Botka László börtönválogatottja. Szerte a városban
ugyanebbe a plakátba ütköztem. Mint kiderült, a kampányt, legalábbis formálisan, a
Fidesz helyi ifjúsági szervezete
szervezi. S hogy ne legyen félreértés, a rabruhás férfiak
neve is jó nagy betűkkel olvasható a plakátokon. Botka mellett a város alpolgármesterének, főjegyzőjének, a polgármester kabinetfőnökének,
a másfél éve mindenféle hihető jogi indok nélkül előzetesben lévő ügyvédjének, valamint egy csődbe ment szegedi
vállalkozás ügyvezetőjének
arcképe és neve szerepel a
posztereken. Többségük ellen
vádat sem emeltek, jogerős
ítélet pedig azok ellen sem
született, akiket eljárás alá
vontak.
Először az jutott eszembe,
hogy vajon mit érezhetnek
ezeknek az embereknek a
gyermekei, amikor nap mint
nap minden utcasarkon olyan
plakátokkal találják szembe
magukat, amelyek édesapjukat ábrázolja rabruhában, bűnözőként. És a plakáton olvashatják saját nevüket. Vajon
mit élnek át ők és családtagjaik? És milyen légkör veheti
körül ezeket a gyerekeket a
saját közösségeikben? Hányszor látnak gúnyos mosolyt
osztálytársaik
szemében,
hányszor vágják fejükhöz, hogy
„börtöntöltelék gyermekei”?
Nekem anno legalább valamiféle biztonságot adott,
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Magyarország legismertebb és legelismertebb szociológusa, Vásárhelyi Mária, egy 56-os elítélt lánya Szegeden
járt a közelmúltban, és a 168 Óra hetilapban írta meg,
mit lát Szegedből. A szociológus a Fidelitas szegedi óriásplakátjai láttán azon tűnődik, miféle generáció nő fel
itt, ebben az országban, és milyen társadalom lesz az,
ahol a fiatalok hazugsággal és gyűlölettel szennyezett
világban szocializálódnak. Vásárhelyi Mária édesapját,
Vásárhelyi Miklóst az 1956-os forradalom vérbe fojtása
után a Nagy Imre és társai elleni perben öt év börtönbüntetésre ítélték.

hogy meg voltam győződve
arról, hogy az édesapám áll a
jó oldalon. Hogy igaz ügyért került börtönbe, igazságtalanul.
És bajtársaival valóban elkövette, amivel vádolták, a diktatúra ellen lázadók élére álltak.
Az én apámat az elveiért, a politikai meggyőződéséért ítélték

Nem hiszem, hogy ezt
tűrni kéne. Sem Szeged vezetőinek, sem
senki másnak, akit
mindenféle jogi alap
nélkül vádolnak és
aláznak meg nyilvánosan. Ennek semmi
köze a véleménynyilvánítás szabadságához. Ennek kizárólag
a politikai haszonszerzés érdekében folyó mocskolódáshoz
és gyűlöletkeltéshez
van köze. És módszereiben, üzenetében
kísértetiesen emlékeztet a harmincas
évek antiszemita gyűlöletkampányaihoz.
Bármilyen szélmalomharcnak tűnik is,
nem szabadna feladni a reményt, hogy
kijelölhetők a közbeszéd határai, amelyeket egyetlen közszereplő sem léphet át
büntetlenül.

börtönbüntetésre, amit méltósággal el lehetett viselni, és én
büszke voltam rá. De Szeged
vezetőit a plakátokon köztörvényes bűnök elkövetésével, lopással, csalással, sikkasztással vádolják.
Minden alap nélkül, kizárólag azért, hogy gyűlöletet szítsanak ellenük.
Aztán azon tűnődtem,
vajon miféle generáció nő fel
itt, ebben az országban. Milyen társadalom lesz az, ahol
a fiatalok hazugsággal és gyűlölettel szennyezett világban
szocializálódnak? Milyen közösségek lehetnek már ma is

azok, ahol a gyerekeket az iskolába menet osztálytársaik
szüleinek rabruhás képe kíséri? Ahol már a gyerekközösségeket is a szülők politikai
meggyőződése veri szét, és
olyasmik teremtenek áthidalhatatlan szakadékot közöttük, amit valójában nem is
értenek. Ahol a gyermekek
abban nőnek fel, hogy a politikai ellenfelet gyűlölni kell, és
vele szemben a legnemtelenebb eszközök is felhasználhatók. Ahol azt tanulják meg,
hogy a politikai küzdelem
nem demokratikus versengés, amely a tisztességes
játék szabályai szerint zajlik,
hanem élet-halál harc, ahol
az ellenféllel szemben minden megengedhető.
És vajon miféle ócska, karrierista fiatalok szorgoskodhatnak a Fidesz ifjúsági
szervezetében, akik pártutasításra a nevüket adják a hazug
gyűlöletkampányhoz? Akik a
személyes szebb jövőjük reményében magukra vállalják a
csicskaszerepet, mások sározását, alázását.
Nem hiszem, hogy ezt tűrni
kéne. Sem Szeged vezetőinek,
sem senki másnak, akit mindenféle jogi alap nélkül vádolnak és aláznak meg nyilvánosan. Ennek semmi köze a
véleménynyilvánítás szabadságához. Ennek kizárólag a politikai haszonszerzés érdekében
folyó mocskolódáshoz és gyűlöletkeltéshez van köze. És
módszereiben, üzenetében kísértetiesen emlékeztet a harmincas évek antiszemita
gyűlöletkampányaihoz.
Bármilyen szélmalomharcnak tűnik is, nem szabadna feladni a reményt,
hogy kijelölhetők a közbeszéd határai, amelyeket
egyetlen közszereplő sem
léphet át büntetlenül. Hogy
senki nem gázolhat mások
emberi méltóságába következmények nélkül. Nemcsak
önmaguk, hanem a társadalom jövője miatt is.”
Vásárhelyi Mária
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sportmix
Vízilabda-rangadó. Akár
az alapszakasz-győzelemről is
dönthet a férfi vízilabda OB
I/B-s jövő heti mérkőzése. A
Szegedi Férfi Vízilabdacsapat
a BVSC Zuglót látja vendégül
január 26-án 18:30-tól. A fővárosiak egyetlen döntetlen kivételével valamennyi mérkőzésüket megnyerték, a Csányi
László irányította gárda egy vereséget szenvedett idén, azt
éppen a leendő ellenfél otthonában. Egy pont választja el a
két csapatot a tabellán, a helyszín ezúttal is az újszegedi Városi Sportcsarnok lesz.
Jégen a görkorcsolyázók. Budapesten rendezték a
gyorskorcsolya sprint országos
bajnokságot, csakhogy a Városi Műjégpályán. A Tornádó
Team Szegednél Dieterle Fábián magabiztos versenyzéssel nyerte meg versenyét, és
lett országos bajnok. Erdős
Dávid az előkelő hetedik helyen ért célba. A nőknél Gardi
Dominika negyedikként futott
be, klubtársa, Kopilovic Eleonóra hetedik, Zolván Barbara
pedig a kilencedik lett.
bodó és sego az éV kézilabdázóJa! A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége
2018-ban is megválasztotta
hazánkban a legjobb férfi és
női játékosokat a magyar és

légiós mezőnyben. Az év férfi
kézilabdázója a MOL-PICK
Szeged válogatott átlövője,
Bodó Richárd lett, míg a legjobb külföldi játékosnak a szegediek horvát hálóőrét, Marin
Segót választották.
Hosszabbításos győzelem. 2017. január hetedikén
a Naturtex-SZTE-Szedeák a
Szolnokot győzte le hosszabbításban 98–97-re. Szinte
napra pontosan két évre rá került sor az újabb „túlórára”.
Andjelko Mandics együttese
egy élet-halál meccsen közvetlen riválisát, a Kaposvári KK-t
látta vendégül, és a 67–67-es
eredményt hozó rendes játékidőt követően 81–73-as
arányban nyert a somogyiak
ellen. A tabellán ezzel megelőzték riválisukat Juhos Leventéék, nagy lépést téve a
play out elkerüléséért vívott
csatában.

Két érem a szegedi röplabdásoktól

Jó kezdés az Újév Kupán

A Szegedi Röplabda Sportegyesület a Leány Mini 2-es, valamint a Fiú Szupermini csapatával képviseltette magát a
PSE Újév Kupán. A lányok arany-, míg a fiúk ezüstérmet
szereztek az év első megmérettetésén.
A Leány Mini 2-es első mérkőzését a Kispest SE-B csapatával játszotta, ahol végig
vezettek a szegedi lányok,
nem volt veszélyben a győzelem, 3–0-val intézték el a szegediek fővárosi riválisukat. A
második találkozó nehezebbnek ígérkezett a Kispest SE-A
csapata ellen, ennek megfele-

lően alakult az eredmény is.
Egy-egy szettet szerzett mindkét csapat, majd a döntő
szettben végig szegedi előnyt
mutatott az eredményjelző, így
az SZRSE nyert. A harmadik és
egyben utolsó mérkőzés az elsőhöz hasonlóan alakult. Magabiztos 3–0-s szegedi győzelem született a Pénzügyőr

SE ellen. Így Dávid Tibor lányai
állhattak fel a dobogó legfelső
fokára.
A Fiú Szupermini csapata
a Kecskemét ellen kezdte
meg a tornát. A kezdésre
nem pörögtek fel rendesen
Honti Szilárd fiai, mert 3–0ra kikaptak. De a folytatás
már jobban sikerült, a Pénzügyőr SE B és A csapatát
egyaránt simán 3–0-ra verték a szegedi röpisek. Így egy
ezüstérmet sikerült elhoznia
az SZRSE fiúcsapatának.

A Szegedi Röplabda Sportegyesület Leány Mini 2-es tornagyőztes csapata.

Szabics Imre: Örömmel jöttem

Potyogtak a gólok

Színvonalas meccseket hozott a XXXII. Kék Mókus Kupa
teremlabdarúgó-torna döntő
napja. A Szalai István emlékére rendezett gálameccsen
kereken húsz gól született, és
pályára lépett az osztrák labdarúgó-válogatott másodedzője, Szabics Imre is.

A +45 éves korosztály döntőjén
3–3 után 5–3-ra nyert büntetőkkel a Szindikátus a Szitapont
ellen a XXXII. Kék Mókus
Kupán. A +35-ös korosztály fináléja sima 4–1-es Maxx Autó
Kft.-sikert hozott a Gól Söröző
Csengele ellen. A –35-ös korcsoport döntője küzdelmesebb
csatát hozott. 2–1-re nyert a
Varga Pince Junior a Fit World
O’Neill Team ellen.
A Szalai István emlékmecscsen a szegedi sportolók léptek
pályára „Gino” egykori tanítványaival szemben. Az egyik oldalon a Birkás Balázs, Kiss Zsolt
vagy éppen Vadkerti Attila, a
másik csapatban az osztrák
labdarúgó-válogatott másodedzője, Szabics Imre húzott mezt.
– Nagyon szívesen tettem
eleget a meghívásnak, hiszen

Szabics Imre örömmel húzott focicipőt. Szívesen tért
haza Szegedre.
Szalai Pista bácsi nagyon mély
nyomot hagyott az életemben.
Enyém a megtiszteltetés, hogy
elhívtak erre a rendezvényre.
Mindig szívesen jövök haza, és
örülök, hogy ilyen szép emléket
tudtunk állítani a tiszteletére.
Régen játszottam a Kék Mókus
Kupán, talán még ifista koromban. Profiként a klubok nem
engedélyezték, hogy teremtornákon játsszunk. Nagy élmény
volt, és tényleg szívünkben őrizzük Pista bácsi emlékét –
mondta Szabics Imre.
A gálameccset 12–8-ra
Szalai István tanítványai nyerték – de ezúttal valóban nem
az eredmény volt a fontos.

Budapesten a szegedi tollaslabdázók

Aranyérmes lett Pilinszky

Piliszky András egyéniben és vegyes párosban Ádám
Krisztával is a dobogó tetején. Az egyéni dobogó harmadik
fokán megosztott bronzéremmel a két szegedi,
Gebhard Tamás és Kereszt Zoltán.
A Budapest-bajnokság volt az
idei év első tollaslabdaversenye. A jelenleg magyar ranglistavezető Piliszky András
egyéniben és párosban is
aranyérmes lett, de ezenkívül
is születtek szegedi érmek.
Szegedi éremesőt hozott a tollaslabdázók Budapest-bajnoksága. A Goodwill Pharma Tisza
Tollas SE tollaslabdázói a fővárosban léptek pályára 2019
első versenyén. Ez tulajdonképpen egy ráhangoló verseny
volt a nemsokára kezdődő
egyéni országos bajnokságra.
A szegediek válogatott
sportolója, Piliszky András jelenleg vezeti a magyar ranglistát, és ennek megfelelően
tarolt, hiszen megnyerte a férfi

egyénit, valamint Ádám Krisztával az oldalán a vegyes párosban is legjobb lett, míg fiú
párosban klubtársával, Bálint
Mátéval a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. Bálint Máté
egyéniben a legjobb nyolcig jutott, ahol éppen Piliszkytől kapott ki. A klub játékos-edzője, a
maláj Didi Purwanto férfi párosban ezüstérmet szerzett
Gebhard Tamással, Gebhard
pedig a szintén a Tisza Tollas
SE-ben szereplő Kereszti Zoltánnal közösen szerzett harmadik helyet a férfi egyéni
mezőnyben.
A férfi egyéni versenyszámban tehát a dobogó tetején
egy, a harmadik fokán pedig
két szegedi versenyző állt.
Soha rosszabb évkezdést!

Tudják tartani a lépést

Érmeket hoztak a szegedi gyorskorcsolyázók

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület Budapesten, a Junior
Challenge Series Danubia
harmadik állomásán lépett
jégre. Az ellenfelek között
volt a fővárosban készülő
kínai delegáció is, ám ennek
ellenére szép eredményeket
értek el Lajtos Szandra és
Szabó Krisztián tanítványai.

Az év első versenye Budapesten, a Gyakorló Jégcsarnokban
volt, ahol a Junior Challenge
Series Danubia harmadik fordulójában húztak korcsolyát a
Szegedi Korcsolyázó Egyesület

versenyzői. Összesen tizennyolc ország több mint 250
sportolója indult.
Kína legtehetségesebb fiataljaival versenyeztek együtt
a szegediek, az ázsiai tehetségek Angliában, valamint fővárosunkban edzőtáboroznak. A távol-keleti országban
nem ritka, hogy a legígéretesebb fiatalokat egyéves európai edzőtáborba küldik, így ők
is megmérettették magukat a
tornán. Somodi Maja válogatott színekben indult, a váltóval a dobogó második fokára
állhatott fel. A Kalmár Botond,

Liszli Gábor, Vágfalvi Máté
összetételű SZKE-váltó a harmadik lett, míg a lányoknál a
Kormányos Nina, Somodi
Luca, Tóth Anna Rebeka öszszetételű hármas a negyedik
helyen ért célba.
A férfimezőnyben szintén
magyar színekben induló Révész Gergő is egy bronzérmet
csípett el a váltóval. Egyéniben Somodi Maja a junior C
kategóriában egy bronzérmet
is szerzett, míg junior E-ben
Tóth Anna Rebeka állhatott fel
a dobogóra, ő szintén harmadik lett.

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület eredményes delegációja.

PROGRAMAJÁNLÓ l 11

2019. JANUÁR 19., SZOMBAT

ÍRJÁL ÉS SZERESSÉL!
Időpont: január 21., hétfő,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Nyáry Krisztián a személyes
hangú történetmesélés, irodalmi ismeretterjesztés kiemelkedő hazai alakja. Nyáry
a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy

éppen legfelháborítóbb szerelmes leveleit gyűjtötte csokorba, majd megírta
keletkezésük történetét. A Mentor(h)áló
mostani előadásán
ezekből szemezget.
Félénk udvarlólevél, pimasz széptevés,
szemérmes
viszontválasz, írásos
erotika, hideg elutasítás, csalódott szakítás, könnyes búcsúlevél:
minden, ami a szerelmes
levél műfajába belefért 1526
és 1976 között. Csokonai
Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Nemes
Nagy Ágnes, Kossuth Lajos,
Örkény István, Jászai Mari,
Krúdy Gyula, Latinovits Zoltán és még száz név a magyar közel- és régmúltból,

akik levélben is megírták, mit
gondolnak a szerelemről.
ZENÉS IRODALMI EST A
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Időpont: január 22., kedd,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Varró Dániel és Molnár
György zenés irodalmi estje a
magyar kultúra napja alkalmából. Varró Dániel – aki 12

éves korában írta az első versét – a formának és a paródiának egyaránt mestere.
Számos műfajban mutatta
már meg a tehetségét: versek, gyermekversek, színdarabok, valamint műfordítások fűződnek a nevéhez.
Munkássága, egyedi humora
utánozhatatlan stílust, frissességet és modernitást hozott a magyar irodalomba.
Varró Dániel sokszor lép
fel együtt a gyermek- és felnőttverseit megzenésítő és
gitárkísérettel előadó Molnár
Györggyel, aki 5 éven keresztül volt az Eszterlánc mese-

zenekar tagja, zeneszerzője,
gitárosa és énekese, valamint számos kortárs költő
verseinek, gyermekverseinek
megzenésítője és előadója.
CSÚZLIGOLYÓ
Időpont: január 23., szerda,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Csúzligolyó Rock Band zenekar a Rocklegendák, Rockballadák című műsorában a
70-es évektől kezdődően válogat a leghíresebb magyar
rock-blues dalok között.
SAKKSAROK
Időpont: január 25., péntek,
17 óra
Helyszín: Sakksarok (Brüszszeli krt. 7.)
Kicsiket és nagyokat, profikat és amatőröket is vár a
Maróczy Géza Sportegyesület. A rendezvény ingyenes.
Egy a lényeg: aki elmegy a
rendezvényre, szeresse a

sakkot! Cél a szórakozás és
a gyakorlás.
HOZZ EGY ADYT!
Időpont: január 26., szombat, 15 óra
Helyszín: Kiskundorozsma,
Negyvennyolcas u. 1.
Ady Endre halálának 100. évfordulója tiszteletére várja a
versszeretőket a Szegedi Alkotók Köre. Azt kérik, mindenki vigyen és olvasson fel
egy Ady-verset vagy a Nyugat
első nemzedéke egyik alkotójának versét. A rendezvényt
megnyitja: Bogoly József
Ágoston irodalomtörténész.
ZENEKARI ABC
Időpont: január 27., vasárnap, 11 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
A Szegedi Szimfonikus Zenekar
matinékoncertjén Purcell- és
Britten-művek csendülnek fel.
Vezényel: Gyüdi Sándor. Műsorvezető: Andrejcsik István.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? 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: január 23. 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: Szeged szebb lesz, mint volt. A nyertes: Gurzó Tamás. Gratulálunk!
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HOrOSzKóP

KOS (III. 21–Iv. 20.)
Valaha biztos volt
abban, hogy ha elkezdődik egy új év, az előző
esztendő fájdalmait el tudja
felejteni. Most már tudja,
hogy ez nem ilyen egyszerű –
ám nem is lehetetlen!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Azon morfondírozhat,
hogy kipróbál egy új
hobbit, csak az a gond,
hogy nem tud dönteni a lehetőségek közül. Márpedig döntenie kell, különben egy
jottányit se lép előre!
IKreK (v. 21–vI.
21.) Végre pozitív élmények is érhetik a
számos rossz után.
Igyekezzen ellazulni egy kicsit,
és végiggondolni, mi az, ami
miatt megváltozott a környezete Önhöz való hozzáállása.
rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Új tag érkezhet váratlanul a családba, és
ennek nem mindenki
örül, Ön sem. Próbáljon pozitívan állni a dologhoz, lássa
meg az előnyét is, hiszen ez
mindenki érdeke.
OrOSzlÁN (vII. 23–
vIII. 22.) Ott fitogtatja
az erejét, ahol erre
semmi szükség. Csak
ellenségeket szerez, ha így
folytatja. Igyekezzen egyenrangúként tekinteni a többi
emberre!.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Kimerült és lehangolt, úgy érzi, egyetlen csepp erő sem
maradt Önben. Szíve szerint
egész nap csak aludna. Pihenjen ki magát, majd újra
vesse bele magát az életbe!
Mérleg (IX. 23–X.
22.) Az év végén igazi
durva gyomrost kapott
a sorstól, és talán nem is
véletlenül. Gondolkodjon el
nagyon komolyan az életén, a
tettein! Amennyiben így folytatja, sosem lesz boldog.
SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Úgy érezheti, minden barátja cserben
hagyja, igazán csak
egyetlen emberre számíthat.
Koncentráljon tehát rá, hiszen a mondás szerint is bajban ismerszik meg a jóbarát!
NyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Szinte rémálomként tekint az utóbbi
néhány hét eseményére,
de szerencsére megvan az a
tulajdonsága, hogy túl tud lendülni a dolgokon. Most már
csak a jövőbe nézzen!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Fizikailag megerősödhetett az elmúlt időszakban, most már csak
lelkileg kellene összeszednie
magát. Ehhez minden adott,
már kizárólag Önön múlik, sikerül-e.
vízöNTő (I. 21–II.
19.) Nagy meglepetés
érheti, amitől először
szinte sokkot kap, de amikor belegondol, rájön, hogy
Önnek is van szerepe abban,
hogy a dolgok így alakultak.
Gondolkodjon el!
Halak (II. 20–III. 20.)
Ahogy a hópelyhek
hullnak a földre, úgy
hullnak Önre a bánat
cseppjei. Ne mélyedjen enynyire bele a lehangoltságba,
hisz messze nem olyan nagy
a baj, mint hiszi!
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Stresszkezelő
és elmefejlesztő módszer

AGYKONTROLL tanfolyam
2019. február 9–10; 16–17.
Novotel Hotel,
6721 Szeged, Maros u. 1.
Oktató: Domján Áron
Jegyvásárlás: Natura Bolt,
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9.
(62/555-882), valamint a
rendezvényközpont jegypénztára

Online jegyvásárlás: www.domjanaron.hu

neti kitekintő, ingatlanpiaci
körkép.

AZ 1938-BAN KÉSZÜLT KÉPEN A HÁTTÉRBEN A SZEGEDI VASúTI HÍD LÁTHATÓ.
A híd az Államvasút-társaság Szeged–Temesvár vasútvonala részeként épült 1857 és
1858 között. A szerkezetet a francia Ernest Cézanne tervezte, aki a megbízatás idején
mindössze 27 éves volt. A hidat a második világháborúban felrobbantották. (Fotó: Fortepan/Morvay Kinga)

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Január 21., hétfő, 19.55
A jó olvasás titka, hogyan segíti a leszokást a Cigiszünet,
Atópia Klub sorstársaknak.

BESZÁMOL A POLGÁRMESTER – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
Január 24., csütörtök, 17.00
Botka László polgármester
évértékelőjének élő közvetítése a városházáról.

FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI-KÖZÉLETI MAGAZIN
Január 22., kedd, 17.30
Egyéni képviselők a városrészek helyzetéről, helytörté-

SZABAD SZÁJ – KÖZÉLETI
VITAMŰSOR
Január 25., péntek, 19.25
Hárman három témáról, lehet, hogy háromféleképpen.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: borús, csapadékos idő

Január 19.
szombat

Január 20.
vasárnap

Január 21.
hétfő

Január 22.
kedd

Január 23.
szerda

Január 24.
csütörtök

Január 25.
péntek

3/–2
Sára,
Márió

3/–2
Fábián,
Sebestyén

1/–3
Ágnes,
Ágota

0/–4
vince,
artúr

1/–4
rajmund,
emerencia

1/–3
Timót,
veronika

1/–3
Pál,
Péter

SZEGEDEN KÖTÖTT HÁZASSÁGOT:
2019. 01. 05-én Túri Balázs és Vígh Bar-

aNyaKöNyvI HíreK
bara, Tóth Ferenc és Rácz Borbála Anna,
Kovács Gergely Ernő és Vér Anikó.

FOgaDóóra

SZEGEDEN SZÜLETETT: Fekete
Krisztián Mihálynak és Kisapáti Viviennek 2018. 12. 20-án Milla Vivien,
Takács Gábor Áronnak és Kovács
Eszternek 2018. 12. 22-én Péter
Gábor, Balázsevics Péternek és
Varga Enikő Ágnesnek 2018. 12.
23-án Zselyke, Sánta Istvánnak és
Miklós Anitának 2018. 12. 25-én
Gréta Heléna, Szolnoki Károlynak és
Kaszab Tímeának 2018. 12. 31-én
Olivér, Szűcs Gábornak és Kiszner
Szilvia Erikának 2019. 01. 01-én
Szilvia Bellatrix utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HUNYT EL: Tóth József
2018. 12. 31-én.

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

JANUÁR 21., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő u.
3.)
JANUÁR 22., KEDD
Kardos Irén: 15.00 (Móra utcai
Fiókkönyvtár – Móra u. 21.)
JANUÁR 23., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–
15.00 (Képviselői iroda – Kiss
Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)
Nagy Sándor: 16.00–17.00
(Kemes Utcai Óvoda)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00
(Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség – Szerb u. 11.)
JANUÁR 26., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)

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

