2019.

JANUÁR

26., SZOMBAT

6.

2.

Hogyan lett
Soros
a főgonosz?!
Kitálalt
a Fidesz amerikai kampánytanácsadója.

Legyen az új uszoda névadója!
Kérdőíven tervezhetik együtt városukat a szegediek.

Országimázs
Fontos
a marketing,
de nem
csodaszer
a szakember
szerint.

Botka László: A szabadság egyik legfontosabb
alappillére a kultúra szabadsága

Hárman Szeged Kultúrájáért díjat, tízen Kölcsey-érmet vettek át

Az idén Szeged Kultúrájáért díjban részesült Maderspach Katalin, Jarabekné Treplán
Mariann és Koczka Ferenc.
A magyar kultúra napján a
kultúra szegedi kiválóságait
köszöntötték. Botka László
polgármester Szeged Kultúrájáért díjakat és Kölcsey-érmeket adott át azoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a
város kulturális életének gazdagításához.
A hagyományokhoz híven az
idén is kiosztották a Szeged
Kultúrájáért díjakat. A díszoklevelet és a város címerével ellátott aranygyűrűt azok kapták,
akik tevékenységükkel, alkotá-

saikkal országos és nemzetközi hírnevet szereztek a városnak. A kultúráért sokat dolgozó
művészek, előadók, kultúraszervezők és mecénások Kölcsey-érmet vehettek át.
Botka László polgármester
köszöntőjében arról beszélt,
hogy Szeged számára különösen fontos a magyar kultúra
napja. – Nagy öröm azt látni,
hogy Szegeden évről évre
egyre több kulturális rendezvény kapcsolódik ehhez a
naphoz, mert mindannyian
tisztában vagyunk azzal, hogy

Tízen vehettek át Kölcsey-érmet Botka László polgármestertől, közöttük Németh Anikó, az SZTE Füvészkert
igazgatója.

városunk erejét és nagyságát
az adja, hogy sokszínű, szabad, európai kulturális központ. Mi hiszünk a kultúra
szabadságában. Mi nem osztjuk a kultúrát jó és rossz kultúrára, nemzetire és nemzetietlenre, bal- és jobboldalira. Mi
tudjuk, hogy a kultúra valódi
halála a cenzúra, vagyis ha a
politika beleszól – fogalmazott.
A polgármester beszélt
arról is, hogy most áll össze
Szeged költségvetése. A város
önkormányzatának 2019-es
büdzséje 6 és fél milliárd forintot biztosít kultúrára. Lényegesen többet, mint tavaly. Ezzel
az összeggel a kulturális és
közművelődési intézmények
költségvetésén túl 26 szabad
kulturális műhelyt is támogatnak, és évente ötven alkotónak nyújtanak önkormányzati
támogatást.
– Azt is feladatunknak
tartjuk, hogy a szegedi kultúra értékeinek megőrzése
mellett 21. századi feltételeket tudjunk teremteni. Ezért
az elmúlt egy évtizedben teljesen felújítottuk a kisszínházat, építettünk egy teljesen új

Szeged Kultúrájáért díjat vett
át Maderspach Katalin biológus-kutató, Jarabekné Treplán Mariann közművelődési
szakember, Koczka Ferenc
karmester. Kölcsey-érmet kapott Kecskés György kürtművész, Tóth György szerkesztő,
Gömöri Krisztián színművész,
Tamás Ildikó néptáncpedagógus, Pappné Zánthó Rita nyugalmazott
köztisztviselő,
Móczárné Gila Gabriella közművelődési szakember, Németh Anikó, az SZTE Füvészkert igazgatója, Kosztolányi
József tanár, Elisabeth Heumann vállalkozó, Gyékényből
Szőtt Egyesület.
intézményt, az Agórát, művelődési házak sorát újítottuk
fel, és újakat is építettünk,
teljes egészében megújulhatott az Ifjúsági Ház, és létrehoztuk a Korzó Zeneházat,
az újszegedi liget rekonstrukciójának keretében pedig
egy teljesen új szabadtéri
színpad jött létre.
– Hamarosan két meghatározó kulturális intézményünk – a Móra-múzeum és a
Belvárosi mozi – újul meg teljesen közel egy-egy milliárd forintból. Az idei év különleges,
mert 2019-ben emlékezünk
Szeged szabadságának, a
szabad királyi város cím elnyerésének a 300. évfordulójára.
1719-ben kapták vissza a szegedi polgárok azt a jogot, hogy
önállóan és szabadon dönthessenek saját sorsukról.
Ezért is fontos kinyilvánítani,
hogy háromszáz év elteltével
is tudjuk, hogy a szabadság
egyik legfontosabb alappillére
a kultúra szabadsága – fejezte
be köszöntőjét Botka László.
Hárman Szeged Kultúrájáért
díjat, tízen pedig Kölcseyérmet vehettek át.
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Szkanderérmek
Már hét
érmet
szereztek
a szegediek
az idén.

Szeged évek óta
a saját lábán áll

Egyre több iparűzési adót fizetnek a cégek

Évek óta dinamikusan növekszik Szeged gazdasága. Ez
nemcsak a rekordalacsony,
két és fél százalékos a munkanélküliségen érhető tetten,
hanem azon is, hogy a városban működő cégek, vállalkozások egyre több helyi
iparűzési adó fizetnek. Másfél évtized alatt duplájára
emelkedett a helyi cégek
adóbefizetése. Ez a folyamat
még a 2008-as gazdasági
válság idején sem torpant
meg. 2002-ben 4,2 milliárd,
tavaly pedig már 10,2 milliárd forint iparűzési adót fizettek be az önkormányzat
kasszájába a szegedi cégek,
vállalkozások.

Tudta, hogy Csongrád
megye tíz legjobb cége közül
hat szegedi? Pedig így van!
A megye, a térség gazdaságának legerősebb szereplője Szeged. A régió tíz
legnagyobb árbevételű cégéből hatnak itt található a
székhelye – derül ki a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara száz
legjobb vállalkozást bemutató kiadványából. A második legjelentősebb adónem
az építményadó – amelyet
szintén csak a helyi vállalkozásoknak kell megfizetniük –, ez meghaladta a 3,3
milliárd forintot.
Részletek a 3. oldalon

Civilek, szakszervezetek és
ellenzéki pártok tiltakoztak
újra múlt pénteken a túlóratörvény és a kormány politikája ellen a Rákóczi téren. A
nagyjából ezer résztvevő a
forgalmat is lassította egy
órán át. A szegedi megmozdulás szervezői levelet vittek
a kormányhivatalba, de ott
a kormánymegbízott nem,
csak a portás fogadta őket.
Az aláírók azzal fordultak
a miniszterelnökhöz, hogy
szüntesse meg a munka világát érintő megszorításokat.
Azt is követelték, hogy a
törvényalkotók folytassanak

az érdekvédőkkel érdemi
párbeszédet, módosítsák a
sztrájktörvényt. Rendezzék a
közalkalmazottak és az önkormányzati tisztviselők bérét, hiszen utóbbiak 11 éve
nem kaptak béremelést a
központi költségvetésből, és
méltatlanul keveset keresnek. Töröljék el a cafeteriarendszer megszorításait. Állítsák vissza a rugalmasabb
nyugdíjba vonulási rendszert
a korengedményes és korkedvezményes lehetőségek
biztosításával. Növeljék meg
a minimumnyugdíjat.
Tudósításunk az 5. oldalon

Újra kiálltak a munkavállalókért

Kedden forgalomlassítással tiltakoztak a szakszervezetek
a rabszolgatörvény ellen a szegedi gumigyár közelében.
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Itt a szegedi fideszes
polgármesterjelölt – vagy mégsem?

Így akarják lejáratni Botkát

Csak vadássza a Fidesz a polgármesterjelöltjét Szegeden,
de nem találja Botka László kihívóját. A Budapestről és Pécsről a városba telepített Kubatov-legények vették át az irányítást, akiknek egyetlen célja
Botka lejáratása hazugságokkal és rágalmakkal – írta meg
elemzésében a hirhatar.hu.

A szegedi Fidesz önkormányzati
választások előtti vergődéséről
jelent meg elemzés a hirhatar.hu-n. A portál végigveszi,
mennyire nem történt semmi,
hogyan múlik el az idő a kormányzópárt szegedi sejtje fölött.
Végigveszik a lehetséges polgármesterjelölteket, akik között információik szerint ott volt az
ufóhívő biztonságpolitikai szakértő, Georg Spöttle, sőt KissRigó László megyés püspök is. A
Magyar Időkre hivatkozva felsorolják, hogy szóba került:
•B. Nagy László országgyűlési
képviselő,
• Kothencz János korábbi polgármesterjelölt,
• Biernacki Karol levéltár-igazgató,
• Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés fideszes elnöke,
• Vadász János, a Szegedi Ifjúsági Egyesület vezetője,
• Bartók Csaba volt kézilabdázó, november óta a városi
Fidesz elnöke,
• Barthel-Rúzsa Zsolt, a Századvég kuratóriumi elnöke,

• Dux László volt helyettes államtitkár,
• Molnár Tamás olimpiai bajnok
vízilabdázó és
• Szabó Bálint, a kalandos
múltú ügyvéd.
A portál emlékeztet Lázár
János veretes nyilatkozataira is,
amelyek magabiztosan indultak, ám idővel egyre visszafogottabbak lettek. A Hírhatár
információi szerint a fideszes felmérések szerint minden kihívója simán és nagyon kikapna
Botkától.
Ha ellenjelöltet nem is sikerül állítani Botka Lászlónak, a lejárató kampány a Hírhatár
szerint már beindult a 16 éve
regnáló városvezető ellen. A Fidesz feljelentésekkel, rágalmazással, hazudozással, gyűlöletkeltő plakátokkal és lejárató
kampánnyal igyekszik megtörni
az erejét. Mivel a belső közvélemény-kutatás szerint Botka
helyzete stabil, nem válogatnak
az eszközökben.
Az összeállításban szerepel,
hogy a Fidesz Szabó Bálintot
„bízta meg” a piszkos ügyek intézésével. A Lázár Jánossal szoros kapcsolatot ápoló Szabó a
kormányszócső Magyar Időknek
nemrég bejelentette, indul független polgármesterjelöltként.
Azt is elmondta, hogy a Szeviépügyön keresztül akarja megfogni
Botkát, mert „olyan terhelő bizonyítékok kerülnek majd elő az
elkövetkező időszakban, ame-

lyek megalapozzák Botka László
büntetőjogi felelősségre vonását
is”. A Szeviép-csőddel kapcsolatos nyomozás azonban azt igazolta, hogy a szegedi városvezetésnek semmilyen érintettsége nincs az ügyben.
Orbán házilapja szerint ez
csak azért lehet, mert nem
ástak elég mélyre. A portál információi szerint úgy próbálják besározni Botkát, hogy vádalkut
kínálnak az ügyben letöltendő
börtönre ítélt vádlottaknak, hogy
valljanak a polgármesterre egy
enyhébb ítéletért cserébe.
Hiába születne ilyen piszkos
alku, Botka ellen nem folyik eljárás, azt már megvenni sem
lehet.
A lejárató kampány további
elemei:
– az önkormányzati parkolóper napirenden tartása, még
akkor is, ha a polgármester ellen
nincs eljárás, de a munkatársait
első fokon furcsa körülmények
között elítélték.
– Szabó Bálint már korábban lezárt ügyekben is feljelentést tesz. Olyanokban, mint a
dorozsmai nagybani piac vagy a
Napfény Fürdő fejlesztése.
– És előkerülhet még a
2014-es országgyűlési választásra időzített, de Botka visszalépése miatt okafogyottá vált
pécsi ügy: egy másfél évtizeddel
ezelőtti mese, amelybe a majdnem egy évtizede elhunyt Toller
Lászlót is beleszőtték.

Székesfehérvár fideszes polgármestere
túlárazás miatt fújt le egy építkezést

Szegeden megvalósulnak a tervek

Szegeden legutóbb a Garam utcai óvoda felújítása fejeződött be.
Székesfehérváron sorra állítják le az építkezéseket,
mert túlárazták az egyedüliként pályázó fideszes
cégek. Szeged új pályázatot
ír ki, ha csak egy kivitelező
jelentkezik.
Ha nem tudnánk, hogy fideszes polgármester írta le ezeket a mondatokat, azt hinnénk, egy elkeseredett ellenzéki politikus lázadt fel a mostanság bevett közbeszerzési
modell ellen – vette észre a
444.hu. Cser-Palkovics András
úgy fogalmaz a Facebookon:
„Nem mehetünk el szó nélkül
amellett sem, hogy a középiskolai campus építésére mindösszesen csak egy, azaz egy
építőipari cég kívánt ajánlatot
tenni, amely okok alapján

Hogy lett Soros Györgyből főgonosz?

Kitálalt a Fidesz amerikai tanácsadója
Kitálalt egy svájci lapnak az
egyik ötletgazda, a korábban
elhunyt Arthur Finkelstein üzlettársa, hogyan lett kampányelem és bűnbak a magyar származású amerikai milliárdosból, Soros Györgyből.
Hosszú cikkben magyarázza
George Birnbaum a Das Magazinban a kampány megszületését – vette észre a 24.hu.
Azt mondta a Finkelstein-tanítvány, hivatalosan a Fidesz-közeli Századvég Alapítvány
kötött velük egyéves szerződést a 2010-es országgyűlési
választások előtt. Mentorát
idézve megjegyezte: a szövetségesek annak idején nem a
nácik ellen harcoltak, hanem
Hitler ellen, az amerikaiak
pedig nem az al-Kaida, hanem
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ERŐS MONDATOK. „A közélet ezernyi példával szolgál arra, hogy minél magasabb a rang, annál inkább
szégyen a vereség, és a pardon szó kimondása már az.” Tamás Ervin (168ora.hu)

A kormány csaknem 20 milliárd forintot költött el
Soros-plakátokra a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon
keresztül.
Oszáma bin Láden ellen. Vagyis meg kellett találni azt a
személyt, aki ellen uszítani
lehet a választókat.
A végeredmény két összetevőből alakult ki. Ráadásul
Orbán Viktornak is rögeszméje
volt, hogy elő kell állítani egy
alternatív, az eddigieknél drá-

maibb történelmi narratívát Magyarország számára,
amelyben Schmidt Mária volt
segítségére.
De Birnbaum szerint felhasználták „a Magyarországot
megtámadó finánctőke” motívumát is. Végül Soros György
lett az, aki nemcsak irányítja,

hanem meg is testesíti a veszélyes külföldi nagytőkét. A
lap megkereste Orbán szóvivőjét, de nem kommentálták a
történetet.
„Ez volt az összes termékünk közül a legegyszerűbb.
Csak be kellett csomagolni
és piacra dobni” – mondta a
Soros-kampányról Birnbaum.
Arról, hogy Soros zsidó, a
guru azt mondta, ez nem jutott eszükbe, amikor a kampányt tervezték, de visszakérdez: „Ha valaki zsidó,
akkor már nem is támadhatom meg? A mi kampányunk
senkit nem tett antiszemitává, aki azelőtt nem volt az.
Legfeljebb mutattunk nekik
egy új áldozatot, más nem
történt. Semmit sem csinálnék másképp”.

eleve nincsen verseny egy ekkora beruházás elnyeréséért.
Ez elfogadhatatlan! Van munkaerőhiány, van kapacitáshiány, van alapanyaghiány, de az
akkor sem normális, hogy ekkora értékű fejlesztéseknél a
közbeszerzési eljárásokban
csak 1-2 ajánlattevő legyen.” A
kormány tudniillik két székesfehérvári állami beruházást is
leállított, egy harmadikat pedig
a polgármester akasztott meg.
Az első egy székesfehérvári
kórházfejlesztés volt, amelyet
brutális, 18 milliárd forintért
nem más, mint Mészáros Lőrinc három gyerekének közös
vállalkozása végzett volna el. A
másik, ami nem készül el: az
Alba Volán régóta ígérgetett
jégkorongcsarnoka. Ott előbb
5-6 milliárdra, majd 13 milli-

árdra becsülték a költségeket.
Végül a munkát 25 milliárd forintos ajánlattal Orbán Viktor
barátja és repülőkölcsönzője,
Garancsi István cége nyerte el.
Ezek után jött a középiskolai
centrum. Egy nagy beruházás
biztosan elkészül viszont, mert
már át is adták: a focicsapat
stadionját.
A szegedi önkormányzattól
megtudtuk, az utóbbi években
többtucatnyi beruházást bonyolítottak. Ezekre mindig több
pályázó tett ajánlatot. Annál az
egynél, ahol csak egy jelentkező volt, új közbeszerzést
írtak ki. Az építőipari áremelkedésre is felkészültek: a dinamikusan növekvő helyiadó-bevételekből tartalékot képeztek, így minden fejlesztés elkészülhet.

Országos médiavisszhangot
keltettek a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettesének szavai. Zakar Péter a
Délmagyarország szerint azt
mondta, hogy az egyetemet a
város nem támogatja, azt
nemzetivé kell alakítani, és
hogy az intézmény érdekeit az
szolgálná, ha a jelenlegi városvezetést leváltanák.
A Szeged Televízió megkeresésére az önkormányzat azt
közölte: értetlenül áll Zakar
Péter kijelentései előtt. Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint viszont az ELI
Szegedre hozása, az új klinikai
központ megépítése és az
egyetemnek 10 éven át folyósított pénzügyi támogatás évi
100 millió forint értékben, mind
azt mutatja, hogy partneri a viszony az egyetem és a város kö-

zött. Hozzátette: az egyetem vezetését nem keverik össze az
egyetem polgárainak közösségével, tehát továbbra is együttműködnek az intézménnyel.
Az alpolgármester megjegyezte, nem szerencsés, ha az
egyik rektorhelyettes ilyen politikai komisszári szerepet vállal
fel. Tiltakozáshullám indult el a
hallgatók és az oktatók részéről
is. Gingl Zoltán tanszékvezető
egy közösségi oldalon azt írta:
„Egyetemi polgárként, egyetemi
tanárként, vezetőként is elhatárolódom ettől a zavaros és
káros nyilatkozattól.”
Zakar Péter a Szeged Televízió megkeresését elhárította,
és az egyetem vezetése is rövid,
kitérő választ adott kérdéseikre, hogy a rektorhelyettes
nyilatkozata az intézmény hivatalos álláspontja-e.

Nemzetivé alakítaná az egyetemet
a rektorhelyettes
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Szeged évek óta a saját lábán áll

Egyre több iparűzési adót fizetnek az itt működő vállalkozások

A polgármester hagyományosan elsőként a város legnagyobb adózói előtt ismerteti Szeged új költségvetését februárban.
Évek óta dinamikusan növekszik Szeged gazdasága.
Ez nemcsak a rekordalacsony, két és fél százalékos
munkanélküliségen érhető
tetten, hanem azon is, hogy
a városban működő cégek,
vállalkozások egyre több
helyi iparűzési adó fizetnek.
Másfél évtized alatt duplájára emelkedett a helyi
cégek adóbefizetése.
az elmúlt tizenhat évben dinamikusan nőtt Szeged iparűzésiadó-bevétele. ez a folyamat még a 2008-as gazda-

nak legerősebb szereplője
Szeged. a régió tíz legnagyobb árbevételű cégéből hatnak itt található a székhelye –
derül ki a Csongrád Megyei
kereskedelmi és Iparkamara
száz legjobb vállalkozást bemutató kiadványából.
ezek 2017-ben több mint
ötezer, zömében helybeli embert foglalkoztattak, és összesen 374,6 milliárd forint nettó
árbevételt értek el. a hat szegedi székhelyű cég jelentős
összeget fizetett be iparűzési
adóként az önkormányzat
kasszájába.

lentették. a második legjelentősebb adónem az építményadó – amelyet szintén csak a
helyi vállalkozásoknak kell
megfizetniük –, tavaly meghaladta a 3,3 milliárd forintot.
a város gazdaságának új
húzóágazata lett az elmúlt
években az idegenforgalom.
dinamikusan növekszik Szeged turizmusa. az önkormányzat adóbevételei pedig
egyre nagyobbak az idegenforgalomból, a vidéki városok
közül már csak eger előz meg
minket. a 2018-ban elért
217,5 millió forintos ide-

A Szegeden bejegyzett hAt legnAgyobb vállAlkozáS
nettó árbevétele (2017, millió forint)

nkm árAmSzolgáltAtó zrt.
Sole-mizo zrt.
Pick Szeged zrt.
nkm árAmhálózAti kft.
hAnSA-kontAkt kft.
kéSz éPítő zrt.

100 982
66 402
66 392
49 372
47 208
44 275

InfografIka: SzegedI Tükör. forráS: CSMkIk

sági válság idején sem torpant meg. 2002-ben 4,2
milliárd, tavaly pedig már
10,2 milliárd forint iparűzési
adót fizettek be az önkormányzat kasszájába a szegedi cégek, vállalkozások.
a város 27,6 milliárdos
működési költségének több
mint egyharmadát a helyi
iparűzési adóból fedezi, miközben a központi költségvetésből származó támogatás
ma már annak egyötödét éri
csak el. Szeged a saját lábán
áll, annak ellenére is, hogy
mára szinte az egyetlen magyar nagyváros, ahol a lakosságnak továbbra sem kell
helyi adót fizetnie.
Tudta, hogy Csongrád
megye tíz legjobb cége közül
hat szegedi? Pedig így van! a
megye, a térség gazdaságá-

2018-ban Szeged 14,1
milliárd forintos helyi adóbevételeinek több mint hetven
százalékát, 10,2 milliárd forintot a helyi székhelyű cégek
iparűzési adóbefizetései je-

genforgalmiadó-bevételével Szeged országosan az
elsők között van, megelőzve
győrt, Miskolcot, debrecent
és Pécset.
Jelenleg Budapest és a

fürdővárosok után Szeged a
turisták legkedveltebb célpontja. a Szegedre látogatók
már évek óta többen vannak,
mint a városban élők: évente
közel kétszázezren fordulnak
meg a 162 ezres városban,
és már több mint 410 ezer éjszakát töltenek itt el.
az önkormányzat igyekszik ezt a folyamatot erősíteni
azzal, hogy továbbra is jelentős beruházásokat tervez és
valósít meg a turizmus és a
vendéglátás területén: az idegenforgalommal kapcsolatos
fejlesztések, beruházások
évek óta milliárdos nagyságrendben mérhetők.
ennek eredménye, hogy
az elmúlt két év során a 23
megyei jogú város közül Szegeden nőttek a legnagyobb
mértékben az idegenforgalomból származó önkormányzati adóbevételek. Míg két
évvel ezelőtt mintegy 135 millió forintot, tavaly már 217,5
millió forintot termelt a városnak a turizmus, miközben a
Szegeden működő vállalkozásoknak és az itt élő családoknak közel hárommilliárd
forintnyi bevételt hozott a vendéglátás.
Rafai Gábor

A helyi iPArűzéSi-Adóbevétel növekedéSe Szegeden
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Kik vagyunk,
honnan jövünk…?

1823. január 22-én Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz
kéziratát. Százhatvanhat évvel később, 1989-ben a Hazafias
Népfront javaslatára döntötték el, legyen ekkor a magyar kultúra ünnepe. Azóta évről évre január 22-én megszaporodnak
a színházi előadások, komolyzenei koncertek és ünnepélyes
díjkiosztók. Korszerű kifejezéssel „népszerűsítik” a magyar
kultúrát. Megállni és gondolkodni kiváló alkalom minden
ünnep az évben.
Ki a magyar?
Kiváló magyar gondolkodók évszázadok óta igyekeznek
megválaszolni a kérdést. Illyés Gyula „Ki a magyar?” című,
1939-ben napvilágot látott tanulmányában nem a vér szerinti, hanem a lelki rokonságot tartja perdöntőnek a kérdésben. Tamási Áron viszont az erkölcs fontosságát
hangsúlyozta: „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan” – szól a kemény ítélet erdélyi írónk novellájából.
A magyar irodalomban József Attila rövid, tragikus élete
cseppben tengerként mutatja a magyar sors vonásait. Költőzsenink magányossága, kiemelkedő tehetsége, léleklánglobbanásai és korai, tragikus halála mind a magyar
karaktert idézik. Kétségbeesett istenes szózatából, az
„Ember is; magyar is; magam is” című verséből az örök
meg nem értettség hangja – talán sértett dühe (?) – hallatszik.
Magyar költő-forradalmár Petőfink alakját népmeséink állandó hősével, „a legkisebb fiúval” rokonította Márai „Ég és
föld” című művében, amikor így írt róla: „Egészen fiatal volt.
A láng volt benne. Szertelen volt és gyöngéd, táblabíró és őrnagy, huszonhat éves és Petőfi, tudott angolul és franciául,
megírta művét, és meghalt a hazáért. (…) Ilyen csak egy volt!
– mondjuk halkan. S szívünkhöz szorítjuk művét, mint az
anyák a halott gyermek cipőjét.” Széchenyi István, „a legnagyobb magyar”, Pestet és Budát összekötő Lánchídjával és
a Magyar Tudományos Akadémia megalapításával örök példakép marad. Közismert tény, hogy aradi vértanúink között
szép számmal akadtak más nemzetiségűek, ám küzdelmes
életükkel és tragikus önfeláldozásukkal magyar hősökként
haltak meg.
Szubjektív irodalmi és történelmi panteonunktól távolodóban ne feledkezzünk meg kiváló zeneszerzőinkről, képzőművészeinkről, építészeinkről sem: Kodály és Bartók kettőse
a magyar ének-zene oktatás és a népzenei értékmentés
szempontjából alapvető jelentőségű, Csontváry látomásos
cédrusai vagy Fadrusz János kolozsvári Mátyás király-emlékműve pedig nemcsak a magyar, hanem az egyetemes művészettörténetnek is örök érvényű alkotásai.
A legkisebb fiú mindig győz.
A magyar tősgyökeres és büszke. Lánglelkű forradalmár.
Különös melankolikus, magányos és reménytelenül idealista.
Szelíd-szilaj táltos. Paripája nyergében gyorsabban száll, mint
maga a Gondolat. Hamvas Béla „A méhesben” című írásában ráérzett egyfajta igazságmagra, hiszen örök aranykorban
élő, abból kimozdíthatatlan, szerény, elpusztíthatatlan magyarokról beszélt. Magyar kultúránk egyszerre páratlan,
ugyanakkor egyetemes, európai. Ázsiai rokonaink szemében
mégiscsak nyugatiak, a nyugatiaknak pogány keletiek vagyunk. A szőke északi népekhez képest temperamentumosak és barnák, a Mediterráneum göndör szőrű latinjaihoz
viszonyítva nyugodtabb vérmérsékletűek. Európa kellős közepén egy hatalmas szívdobbanás vagyunk.
Jelképektől hemzsegő néphagyományunk táncaink, dalaink, temérdek népmesénk konokul őrzi titkunkat. Tavaszi
szél vizet áraszt. Világom-virágom. Ki a magyar? A legkisebb
fiú, aki látszólag mindvégig esélytelen. Végül levágja a hétfejű sárkányt, és megmenti a világszépe királylányt. Övé lesz
végül a fele királyság, és boldogan él mátkájával, amíg meg
nem hal. Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja.
Ugye, milyen egyszerű minden? Tiszta szívvel.
Tóth A. Péter
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Felvonulás és forgalomlassítás
Zalaegerszegtől Miskolcig

Ezrek tüntettek Budapesten. A demonstráción kivetítőn követték a vidéki történéseket.
Fotó: Index/Huszti István
Nem a tüntetők, hanem a
tüntetések nagy száma miatt
marad emlékezetes a múlt
szombati országos megmozdulás a túlóratörvény miatt
– írta meg az Index. Információink szerint 72 helyen volt
tiltakozás.
A túlóratörvény elleni tiltakozásul szombatra szervezett tüntetések nem a résztvevők nagy
száma miatt maradnak meg
az emlékezetben. Legalábbis
nem az egy helyszínen megjelenő tömeg miatt. A demonstrációsorozat különlegessége
talán abban van, hogy most
nemcsak Budapesten, hanem
ezzel egy időben nagyon sok vidéki városban, sőt külföldön is
tartottak tiltakozásokat, autós
felvonulásokat, félpályás útlezárásokat. Szekszárdon leg-

alább száz autóból álló menet
vonult fel, Zalaegerszegen
csak ötven, de a városban
2012 óta nem volt ekkora
megmozdulás – számolt be az
Index.
A Várkert Bazárnál a legnagyobb figyelmet egy kiskunfélegyházi gimnazista, a Független Diákparlament képviselője,
Nagy Blanka beszéde keltette.
Ő az, akit a kormánypárti
média azért támadott meg,
mert felszólalt két korábbi tüntetésen. Nagy Blanka keményen beolvasott a kormánynak
és Bayer Zsoltnak. Szerinte
nem ő, hanem a kormány bukott meg tisztességből, emberségből és őszinteségből. Az őt
leprolizó Bayer Zsoltnak ezt
üzente: „Az ócska kis proli, és
ezt még a rossz tanuló is tudja,
munkásosztályt jelent. Ezek

A rendőrség este nem engedte vissza a Lánchídra a vonulókat. Lezárták a feljárókat, igazoltattak, aki tiltakozni mert,
kiemelték. Fotó: Dombai Tünde

termelik a segged alá a javaidat. Ha nem lennének ezek a
prolik, nem lenne a haverjaidnak annyi pénze, hogy neked
most egy tévéműsorod legyen!”
Szombat délután egy pár
száz fős csoport a Várkert Bazárról felment a Lánchídra, és
egy időre lezárta a forgalmat. A
rendőrök most nem a korábbi
taktikájukat alkalmazták, hogy
biztosították a terepet, és hagyták elvonulni, szétszéledni az
embereket. Rendőrsorfal zárta
le a hidat, majd felszólították
az ott lévőket, hogy szabálysértést követnek el, és hagyják el
a helyszínt. Ennek a többség
eleget tett, a hídról Pestre vagy
Budára távozó embereket
egyenként igazoltatták.
Egy kisebb csoport a gyülekezési és véleménynyilvánítási
szabadságára hivatkozva azonban nem tágított. Három embert kiemeltek a rendőrök. Ezután többen leültek vagy
lefeküdtek az úttestre. Őket
több felszólítás után végül kéthárom rendőr cipelte el a hídról.
Hollik István kormányszóvivő azt mondta: a munka törvénykönyvének módosítása
csupán ürügy a tüntetésekhez,
igazából az történik, hogy
Soros György mozgósít az európai parlamenti választásokra.

A Szegedi Távfűtő Kft. lakossági bejelentés alapján tudomást szerzett arról, hogy egy, magát cégünk alkalmazottjának kiadó férfi fűtésidíj-tartozás rendezése címen 40.000 Ft körüli összeget próbált kicsalni
a bejelentőtől. Szerencsére a lakó tudta, hogy nincs tartozása, így a csaló nem járt sikerrel.

A SZETÁV Kft. felhívja a felhasználók figyelmét, hogy társaságunk tartozásrendezési ügyben eljáró munkatársai hivatalos, fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, melyet ügyintézés előtt kötelesek bemutatni.
Ha akár személyükkel, akár a tartozás tényével, mértékével kapcsolatban felhasználóinknak kérdése
merülne fel, hívják cégünket a Számlázási osztályon (62/540-540/4-es mellék), vagy a Hátralékkezelési
osztályon (62/540-540/6-os mellék), és kérjenek pontos információt a tartozásról és a cégünk nevében
eljáró személyről. Ha bármilyen gyanú vagy bizonytalanság merül fel, semmiképpen se fizessenek a
helyszínen – a tartozást utalással, postai befizetéssel vagy az ügyfélszolgálaton személyesen is rendezhetik.

A Szegedi Távfűtő Kft. az ügyben feljelentést tesz, és kéri a lakókat, ha hasonló csalással kísérleteztek
náluk, maguk is tegyenek feljelentést, vagy jelezzék az esetet a fenti telefonszámok valamelyikén.
SZETÁV Kft.

2019. JANUÁR 26., SZOMBAT

Egy tinédzser lett a kormánypropaganda új ellensége

A napokban elszabadult a
kormánypárti médiahenger.
Egy kicsit furcsa, hogy erre a
támadásra közel egy hónapot kellett várni. A támadást
Bayer Zsolt indította, aki az
Echo TV egyik műsorában
„egy igazi, kretén, barom
állat, szerencsétlen, nyomorult, ócska, rohadt kis proli”nak nevezte a fiatal lányt. A
Nagy Blankát, a Független Diákparlament képviselőjét szidalmazó kórushoz nagyon
hamar csatlakozott a Ripost,
a Figyelő, az Origo és a Lokál

is, amelyek egymásra hivatkozva jelentettek meg olyan
Blankáról,
információkat
amelyek személyes adatoknak minősülnek, és nyilvánosságra hozatalukra egyik
médiumnak sem volt joga.
Többek között az állították,
hogy rossz tanuló, több tárgyból bukásra áll, és sokat hiányzik az iskolából.
Nagy Blanka a hvg.hunak nyilatkozott az őt ért támadás után. Mint mondta,
az tény, hogy nem ő az osztály legjobb tanulója, de nem
áll bukásra egyetlen tárgyból

sem, a hiányzásokkal kapcsolatban hozzátette, 100
órát sem hiányzott, és nem
tudja, hogy ezt az információt
honnan vették. A kormánypárti sajtó támadását szánalmasnak nevezte, és bejelentette, jogi lépéseket tesz
a róla megjelent cikkek
miatt.
A szeged.hu megírta:
Nagy Blanka decemberben
Szegeden a Fideszről azt
mondta, egy járvány terjed
hazánkban, amely föl akarja
falni az országot, tönkre
akarja tenni az embereket.
„Ebben az országban senki
sem vagy, ha más nézeteket
vallasz. Ma a magyar ember
azért dolgozik, hogy Orbán
Viktor és barátai meggazdagodjanak. Túlóráznunk kell,
gyereket kell szülnünk. Hol
készüljön a gyerek? A munkahelyen?”

A megkérdezettek 51 százaléka támogatja a rabszolgatörvény elleni tiltakozást –
derül ki abból a felmérésből, amelyet a Népszava
megbízásából készített a
Publicus Intézet. Az eredmények szerint mindössze 17

százalék hajlandó tüntetni
vagy sztrájkolni a törvény
visszavonásáért, 60 százalék szerint alulról szerveződő folyamat a tüntetések
létrejötte, amiket az elégedetlen emberek szerveznek.
Míg a kormány szerint Soros

György áll a háttérben, 34
százalék egyetért a jogszabály eltörlésével, és szolidáris a tüntetőkkel. 8 százalék
szerint is vissza kellene
vonni a törvényt, de nem
tartja hatékony eszköznek a
tiltakozásokat.

Egy kiskunfélegyházi diáklány, a decemberi szegedi
tüntetésről is ismert Nagy
Blanka még egy év végi kecskeméti demonstráción szólalt fel. Ott nem éppen szalonképes szavakkal küldte el
melegebb éghajlatra a fideszes politikusokat.

A magyarok több mint fele
támogatja a tiltakozásokat

2019. JANUÁR 26., SZOMBAT
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Összefüggést látnak a túlterheltség A kormányhivatalban csak a portás vette át a tüntetők levelét
Újra kiálltak a munkavállalókért
és a munkabalesetek között

Eddig nem tiltakoztak a szegedi és makói gumigyári
dolgozók, az utóbbi napokban mégis felemelték szavukat a rabszolgatörvény
ellen. Demonstráltak vidéken és a fővárosban, valamint forgalomlassító akciót
szerveztek Szegeden.

„Nem szeretek beszélni,
nem is tudok, mégis elfogadtam a felkérést. Mert félek.
Félek attól, hogy mi leszünk
az új migránsok, a szitokszó.
A kormány szidása helyett
arról szeretnék beszélni, hogyan dolgozunk” – fogalmazott a január 3-i szegedi
rabszolgatörvény-ellenes demonstráción Radics Gábor,
a Szegedi Gumigyár Szakszervezetének titkára. Szegeden
nagyjából
700,
Makón 2500, az országban
9000 dolgozója van a Continentalnak.
– Nem bántam meg.
Ilyen törvényről csak olyanoknak szabadna dönteniük, akiknek van munkatapasztalatuk.
Akinek
csak egy szám a 400 órányi
túlmunka, vagy sosem húzott le 8-12 órát öt-hat-hétnyolc napon keresztül nehéz
körülmények között, ahogy
mi, az nem tudja, milyen fárasztó, és milyen káros hatásai lehetnek – mondta el a
szeged.hu megkeresésére a
szakszervezeti vezető. – A
mi munkavállalóink szinte
minden egyes nap életveszélyben dolgoznak. Ilyen,
ha egy pillanatra nem figyelnek oda, mert hajtja őket a
teljesítménykényszer, különben nem kapják meg az adható
bérelemeket,
és
kevesebbet keresnek. És
még túlterheltek is a dolgozók.

Radics Gábor hozzátette,
véleménye szerint a korábbi,
a munkások testi épségét
védő szemlélet eltűnt a költ-

terheltség. Családok mennek szét közben, egyértelmű,
hogy a túlórák miatt tönkremennek az emberi kapcsola-

Nem válaszoltak

Megkérdeztük a Szegeden is nagy létszámot foglalkoztató munkáltatókat, hogy állnak a túlóratörvényhez.
Egyedül a Ferroép Zrt. válaszolt: nem érinti őket a jogszabályváltozás, ha keletkezik is túlmunka, azt mindig a
tárgyidőszakban fizetik ki. Nem válaszolt a Pick Szeged
Zrt., a Sole-Mizo Zrt., a KÉSZ Zrt., a Nemzeti Közművek
és a Szegedi Vízmű Zrt. sem.
séghatékonyság miatt, ezzel
párhuzamosan nőtt a terhelésük. Ez a kettő eredményezi, hogy romlik a
munkabaleseti statisztika.
Tavaly az egyik kollégájára a
szegedi gyárban rágurult egy
másfél tonnás tekercs. Egy
másik munkás egy présgépbe szorult be két 160
fokos lap közé majdnem egy
percre; az életét csak egy
másik munkatársuk lélekjelenléte mentette meg, így is
súlyosan megégett. Könynyek között kísérték a mentőautóhoz.
– A munkáltató erre
rendre azt mondja, a munkavállaló a felelőtlen. Én ezt vitatom, nem csak a dolgozó a
hibás. A munkabalesetek kialakulása miatt a munkáltató legalább annyira hibás –
tette hozzá a szakszervezeti
vezető. – Korábban az éjszakai műszakban volt lehetőség az étkezési szünetben
félórát aludni, hogy pihenjen
a munkavállaló, és ne
bamba zombiként kóvályogjon a gépek között. Most ezt
senki nem meri megtenni,
amikor minden percet kamera figyel, bár azt állítja a
munkaadó, hogy nem nézik.
Negyven év fölött koncentrációzavart okoz a túlóra, a túl-

tok. A munkaidőkeret bevezetése miatt bárki bármikor
behívható, és nem tudunk
mit tenni ellene.
Múlt héten Szegeden és
Pesten demonstráltak a gumigyári dolgozók más szakszervezetekkel együtt. Ezen
a héten a szegedi Budapesti
úton és a makói gyár közelében forgalomlassító akcióval
adtak hangot a követeléseiknek. Utóbbi akcióban a Mi
Hazánk Mozgalom segítette
őket. Hogy miért vállalnak
közösséget a szélsőjobboldali szervezettel? Radics

56 áldozat

Az országban 16 ezer,
Csongrád
megyében
több mint 700 munkahelyi baleset történt tavaly
októberig a hatóság adatai szerint. Ezek közül országosan 56, megyénkben egy volt halálos. Évek
óta nem csökken a munkabalesetek száma.
Gábor azzal indokolta, hogy
bár nézeteik erősen különböznek, az MHM ajánlotta fel
támogatását, és minden segítségre szükségük van.

Lázár nem ért egyet, mégis megszavazta

Bár nem ért egyet, megszavazta a rabszolgatörvényt Lázár János. Megkérdeztük az országgyűlési képviselőt az okáról. Makó
polgármesterét, Farkas Éva Erzsébetet pedig
arról, hogy ha Lázár nem ért egyet – Szegedhez hasonlóan –, ők is bojkottálják-e az intézkedést. Egyikük sem válaszolt.
Lázár munkatársa a politikus makói városi tévének adott nyilatkozatát idézte: „Ez
egy meggyőződésem szerint vitatható és vitatott lépése is a parlamenti többségnek és
a kormányzatnak. Majd meglátjuk, hogy a valóságban hogyan fog működni. Nem vagyok
benne biztos, hogy ez a munkavállalók széles

Dombai Tünde

körének a támogatását elnyeri. Fogalmazzunk finoman. A törvény megvalósíthatóságával és megvalósulásának következményeivel nekem is vannak kérdéseim és kérdőjeleim. De ebből nem következik az, hogy
a parlament ülését el kell lehetetleníteni,
vagy utcai zavargásokat kell szítani és szervezni, mert a munka törvénykönyvének a
módosítása pont egy olyan kérdés, amit a
munkavállalókkal, munkaadókkal közösen
kell megbeszélni. Hiszen megvannak a munkaadók érdekei, megvannak a munkavállalók érdekei, és természetesen megvannak a
magyar gazdaság érdekei.”

A tiltakozók a rabszolgatörvény és a kormány politikája miatt is tiltakoztak múlt pénteken a szegedi kormányhivatal előtt.
Civilek, szakszervezetek és
ellenzéki pártok tiltakoztak
újra múlt pénteken a túlóratörvény és a kormány politikája ellen a Rákóczi téren.
A forgalmat is lassították
egy órán át. Az akció kedden folytatódott.
Nagyjából ezren tiltakoztak a
rabszolgatörvény és az
Orbán-kormány
politikája
ellen a múlt pénteki Álljon le
az ország! elnevezésű akcióban a kormányhivatal előtt.
Farkas Andrea, a köztisztviselők és közalkalmazottak
szakszervezetének megyei
titkára arról beszélt, hogy a
dolgozóknak meg kell szervezniük a saját szakszervezeteiket, ha nincs a munkahelyükön. Hozzátette, ne tűrjék el, ha a túlóratörvény szerint túlóráztatni akarják őket,
ezért a Beatrice slágerét,
a 8 óra munkát emlegette
mint vágyott, ideális állapotot
a munkavállalóknak.
Az MSZP, a Jobbik, az
LMP, a Párbeszéd, a Momentum és a DK zászlóit láttuk a
tömegben. A pártok mellett
szakszervezeti táblák is megjelentek: a közművelődési
dolgozóké, a postásoké, a
pedagógusoké, a felsőoktatási dolgozóké, a DÉMÁSZosoké és a köztisztviselőké.
A rendőrök a forgalomirányítás mellett folyamatosan videózták is a demonstrálókat.
A demonstrálók úgy lassították a forgalmat a Kossuth
Lajos sugárúton, hogy körbekörbe sétáltak a sugárút két
oldalán, de a mentőket és a
villamosokat átengedték.
Rendszeres az „Orbán, takarodj!” és a „Mocskos Fidesz!”
rigmus, és feltűnt egy O1G-s
transzparens is.

A séta után a tiltakozók a
kormányhivatal felé indultak,
hogy átadják Juhász Tünde
kormánymegbízottnak azt a
levelet, amiben a követelésüket írták meg a miniszterel-

A levél nemcsak a túlóratörvényről szólt, hanem az utóbbi időben
elfogadott, a munka világát érintő egyéb megszorító szabályozások
megszüntetését is követelték az aláírók.

nöknek. A kormányhivatal
vezetője és egy vezető beosztású munkatársa sem ért rá,
helyettük a portás vette át az
üzenetet.

és az önkormányzati tisztviselők bérét, hiszen utóbbiak
11 éve nem kaptak béremelést a központi költségvetésből, és méltatlanul keveset
keresnek.
Töröljék el a cafeteriarendszer megszorításait. Állítsák vissza a rugalmasabb
nyugdíjba vonulási rendszert a korengedményes és
korkedvezményes lehetőségek biztosításával. Növeljék
meg a minimumnyugdíjat.
Vonják vissza a szakszervezeteket érintő szigorításokat. A küldeményt minden
részt vevő szakszervezet
aláírta, rajtuk kívül a Szegedi Civil Háló, a Köz-Hasznáért Mozgalom és az

A szakszervezetek és civilek követeléseit a kormányhivatalban Farkas Andrea, az MKKSZ megyei titkára adta át.
Csak a portásig jutott az üzenet.
A levél nemcsak a túlóratörvényről szólt, hanem az
utóbbi időben elfogadott, a
munka világát érintő egyéb
megszorító szabályozások
megszüntetését is követelték
az aláírók. Emellett azt is,
hogy a törvényalkotók folytassanak az érdekvédőkkel
érdemi párbeszédet, módosítsák a sztrájktörvényt. Rendezzék a közalkalmazottak

Összefogás Szegedért Egyesület képviselője.
Kedden az akció újabb
forgalomlassítással folytatódott. A gumigyári dolgozók
szakszervezete a Budapesti
úti egykori szovjet laktanya
előtt szűkítették félpályára a
forgalmat, és szórólapokat
osztottak a feltorlódott autósorban ülőknek. Így nyomatékosították követeléseiket.

6 l Kérdőív

2019. január 26., szombat
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A „Tervezzük együtt Szeged jövőjét”
című kérdőívvel kapcsolatosan

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú,
Általános Adatvédelmi Rendeletének előírásaival (továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Képviselő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Levelezési cím: Szeged, Széchenyi tér 10., 6745
Pf. 473
Telefonszám: (62) 564-364
Honlap: www.szegedvaros.hu
2. Adatvédelmi tisztségviselő neve, elérhetősége:
Dr. Varga Balázs, postacím: 6724 Szeged, Huszár u.
1. szám, telefon: (62) 421-605, e-mail: dpo@ritek.hu
3. Kezelt személyes adatok: név, e-mail-cím, lakcím

4. Az adatkezelés célja: a szegedi lakosok városfejlesztési, valamint egyéb kapcsolódó javaslatainak
megismerése; a lakosság igényeinek megfelelő városfejlesztési stratégia, prioritások kialakítása; valamint időszakonként exkluzív tartalmú tájékoztató
hírlevél küldése azon szegedi lakosoknak, akik megadják lakcímüket, illetve e-mail-címüket.
5. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
• GDPR 6. cikk (1) a) – önkéntes hozzájárulás

6. Címzettek I. – a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag olyan – az Adatkezelő
alkalmazásában álló, illetve velük jogviszonyban álló
– személyek férnek hozzá, akik számára ez a jogosultság a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges;
különösen
• a Hivatal Fejlesztési Irodájának, valamint a Jegyzői
Irodájának a dolgozói.

7. Címzettek II. – a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: nem történik
adattovábbítás harmadik személyek részére.

8. Címzettek III. – az Adatkezelő által igénybe vett
Adatfeldolgozó: nincs.
9. A személyes adatok tárolásának időtartama:
5 év.

10. Adatbiztonság az adatkezelés során: az Adatkezelő a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szervereken/fizikai helyiségekben tárolja. A Hivatal a
41/2015. (VII. 15.) BM-rendelet követelményei szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert működtet.
11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
• tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog,
• adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog,
• helyesbítéshez való jog,
• az adatkezelés korlátozásához való jog,
• az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
• adathordozhatósághoz való jog,
• önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz
való jog.

12. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül – közérthető formában, írásban megadni
a választ.

13. Jogérvényesítési lehetőségek:
• panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon:
+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu),
• bírósághoz fordulni.

14. Egyéb tájékoztató elemek:
• A személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul.
• Az érintett nem köteles személyes adatait megadni.
• Kérjük, töltse ki nevét és a lakcímét, ha azt szeretné, hogy a későbbiekben a Hivatal postai úton
küldjön hírlevelet az Ön részére. Amennyiben csak
e-mailben szeretne tájékoztatást kapni, csak az
e-mail-címét adja meg. Ha e-mail-címét és postacímét is megadja, mindkét csatornán kézbesítjük az
időszakos hírlevelet az Ön részére.
• A hírlevélről természetesen Ön bármikor leiratozhat (erről bővebb felvilágosítást a hírlevélben olvashat majd).
• Tájékoztatjuk, hogy a küldemények postai kézbesítését a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.) végzi. A lezárt
küldemények kézbesítése során a boríték külső oldalára esetlegesen felírt „Feladó” nevét, címét a
posta egyes alkalmazottai feladatellátásuk során
megismerhetik. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési feltételei a hivatalos honlapjukon érhetőek el.
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A festés lépett a tudomány helyébe a nyugdíjas polihisztornál

Maderspach Katalin Szeged Kultúrájáért aranygyűrűt vett át

Egyszerre tudós és művész, ugyanakkor egy, a magyar történelemben is meghatározó szerepet játszó família leszármazottja. Az a fajta ember, aki számára mindig az a
legfontosabb, amit éppen csinál. Maderspach Katalin
egyetlen pillanatig sem unatkozott életében, és el sem
tudja képzelni, hogy valamikor át fogja élni a tétlenség
ürességét.
A Szeged Kultúrájáért díj
egyik idei díjazottjaként
nehéz eldönteni, hogy életművének melyik szakaszát
ismerte el Szeged, amely
1969 óta az otthona. Ő
ugyanis egy igazi, reneszánsz értelemben vett polihisztor.
Maderspach
Katalin
1946-ban született Budapesten. 1969-ben biológia
szakon végzett az ELTE-n.
Ekkor szerveződött Szegeden az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudós csapata.
Friss diplomásként mindjárt
egy komoly tudományos műhely tagja lett. Szakmai karrierje szinte töretlenül ívelt
felfelé, hiszen doktori, kandidátusi, majd 2001-ben akadémiai nagydoktori fokozatot
szerzett.
Még aktív tudósként kapcsolódott be a Szeghy Endre
Pedagógus Női Kar munkájába, 1996-ban a kórus titká-

raként komoly szerepet vállalt a közel 1000 főt megmozgató Országos Pedagógus Kórustalálkozó megszervezésében.
Munkája
eredményeként ebben az
évben jelent meg a kórus
első lemezfelvétele, majd
1999-ben a második, karnagyuk, dr. Mihálka György 75.
születésnapja tiszteletére.
2004 óta a kórus elnökeként
segíti a kórus és karnagya
munkáját.
A nagy tekintélyű szegedi
karnagyról több portrét is
festett. A képzőművészet
ugyanis a harmadik nagy
szenvedélye Maderspach
Katalinnak. Ahogy fogalmazott, amikor közeledtek a
nyugdíjas évek, úgy vette át
egyre inkább a festés a tudomány szerepét az életében. Már gyermekként is
szeretett festeni, és ez a
vonzalom mindvégig megmaradt, ám nyugdíjasként
végre volt ideje és energiája

Gyermekkorától vonzódott a festészethez Maderspach Katalin – ám csak nyugdíjas éveiben teljesedett ki igazán.
is kiteljesítenie ezt a képességét. Az ezredfordulón már
kiállításokon állította ki tájképeit, csendéleteit és portréit, azóta pedig 25 önálló
kiállítása volt az ország minden pontján. 1998-ban belépett az Országos Képző- és
Iparművészeti Társaságba,
majd a Szegedi Szépmíves
Céhbe, és rendszeresen
részt vesz a tárlataikon.
Az utóbbi években húgá-

val együtt elkezdték kutatni
a Maderspach család történetét. Egészen az 1200-as
évekig visszavezették az
apai ág családfáját. Az ősök
Köln környékéről származtak, később Ausztriában
bukkantak fel a család meghatározó szereplői, majd
1720 után a Bánságban,
ahol az ottani ércbányászatban játszottak kulcsszerepet. Az 1848–49-es forra-

dalom idején a magyar szabadságért küzdöttek, a világosi fegyverletétel után
egyik ősük magát Bem tábornokot bújtatta, amikor az
a bosszúszomjas császáriak
elől dél felé menekült. Ezért
a család komoly megtorlást
szenvedett el.
Az egyik Maderspach
ősük terveivel pályázott az
első Duna-híd megvalósítására, ám végül William Tier-

ney Clark angol mérnök elképzelését valósították meg.
A tervrajz most is ott látható
a Maderspach család otthonának falán. Ez a történet is
olvasható lesz abban a rövidesen megjelenő könyvben,
amelyben Katalin húga,
Kinga közzéteszi családkutatásuk valamennyi eredményét.
Szincsok György

Mindig nagy öröm az elismerés, de a közönség szeretete mindent visz

Kölcsey-éremmel tüntették ki a
Szegedi Nemzeti Színház népszerű művészét, Gömöri Krisztiánt. A sokoldalú színész olyan
régóta él Szegeden, hogy mindenki úgy gondolja, itt is született.
Pedig nem.

– Februárban lesz huszonkét
éve, hogy szegedi lettem. Egy
Miskolc melletti kistelepülésről,
Ongáról származom. A szegediek
viszont mára befogadtak, és egy
csomó díjjal is elhalmoztak –
mondja a Kölcsey-éremmel kitüntetett Gömöri Krisztián. – Eddig a
közönségtől ötször kaptam meg
a Dömötör-díjat, a kollégáktól a
Makó Lajos-díjat, a hallgatóktól
pedig a Szegedi Tudományegyetem Közönségdíját. És most az
önkormányzattól a Kölcseyérmet. Nem is tagadom, mindig
nagyon jólesik az elismerés.
Most külön öröm, hogy a színház
vezetése értékeli a munkámat,
és engem javasolt erre a díjra. De
legalább ennyire fontos a közönség szeretete is, hogy megállíta-

nak az utcán, hogy
veszi a színpadon.
szóba
elegyednek
Volt minden: kocsvelem a piacon vagy
máros, villanyszeaz ábécében.
relő, kőműves se– Nyolcéves koromgédmunkás, rakodó
ban döntöttem el, hogy
és egy rövid ideig
színész leszek. Később
még pásztor is. Finagy lökést adott, hogy
gyelte az emberemegnyertem az orszáket, a viselkedégos Arany János ballasüket. Közben Szedamondó versenyt és
geden
segédszímég a közönségdíjat is.
nészből népszerű
A
versenyen
azt
művész lett, sorra
mondta Bánffy György,
találták meg az éraz azóta elhunyt Kosdekesebbnél érdesuth-díjas színművész,
kesebb feladatok.
hogy „maga százszívű”.
Azt mondja, soha
Ez azóta is a fülembe
nem volt szerepcseng, viszem magamálma, mindig azt játmal mindenhová – meszotta el, amit ráséli első elismeréséről.
osztottak, de szeÉdesanyja kérését
rencsés volt. Játés saját szándékát veszott drámát, komégyítve műszaki középisdiát, operettet, muA „százszívű” Gömöri Krisztián műszaki szakközépiskola
kolába iratkozott. Közsicalt,
sőt
egy
után váltott színész pályára.
ben színjátszó csoporgyermekeknek kétokba, táncházakba
szült táncjátékban
járt, énekelni tanult. Érettségi után szetire, sikertelenül. Az utána kö- is kipróbálhatta magát.
– A legelső főszerepem emlékilencszer jelentkezett a színművé- vetkező éveknek ma is hasznát

kezetes: A dzsungel könyvének
Mauglija, ami miatt három hét
alatt tíz kilót kellett fogynom. Maradandó a Szavadon foglak Larryje
is, ahol egy vak férfit játszottam. A
premier előtt hetekig bejártam a
vakok intézetébe felkészülni a szerepre. És fontos állomás volt a Szomorú vasárnap is, ahol Seres
Rezsőt alakítottam, de kicsit mérföldkő a mostani szerepem is, a
Tóték őrnagya. Szeretem a lélekközeli szerepeket, darabokat – árulja
el az eddigi szerepeiről. A közeljövőről hozzáteszi, már próbálják a
Függöny fel! című komédiát, február 8-án lesz a bemutató. Ebben
egy Frederich nevű színészt alakít.
A Himnusz születése a magyar
kultúra napja. Gömöri Krisztián is
szavalta pár éve Kölcsey költeményét a Dóm téren. Megjegyzi, nem
kis félelemmel mondta el. Számára ma is azt üzeni, legyünk
büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. És azt, hogy csak együtt,
közösen érdemes megélni a magyarságunkat.
Rafai Gábor
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Papp-Váry Árpád: Országomat egy márkáért!

A paprikaillatú parfümtől a gulyáson át Hosszú Katinkáig

A marketing nagyon hasznos dolog, de ne várjunk tőle csodákat – vallja Papp-Váry Árpád, aki az elmúlt években több
szemszögből vizsgálta a márkázás sikereit és buktatóit.
A márkadoktor azoknak tud segíteni, akik belátják a hibáikat, illetve észreveszik a véletlenekben is a jó lehetőséget.
Papp-Váry Árpád Országomat egy márkáért! címmel tartott
nemrégiben előadást a Pedagógiai esték sorozatban.
Utána beszélgettünk vele.
– Piackutatóként, reklámszövegíróként, újságíróként,
brandingtanácsadóként és
marketingoktatóként is ismert a neve, mostanában
mégis az országimázs-építés
a fő szakterülete. Hogy állunk ezzel idehaza?
– Bizonyos szempontok
szerint jó a helyzet, más
szempontok szerint viszont
nem túl biztató. Általánosságban elmondhatjuk, hogy
a visegrádi országok meg-

hetők és kifejezők. Bár nem
feltétlenül igazak azok az állítások, hogy itt minden
ételbe paprikát tesznek, és a
gulyás a meghatározó étele a
magyar konyhának, de azért
részben igazak ezek az állítások, ami nem baj. Ezekre
lehet építeni. Budapestet
például egy paprikaillatú parfüm is reklámozza, amely nagyon jól kombinálja a
meghatározó illatot a főváros
vizuális jellemzőivel.

Érdemes odafigyelni a külföldi dicséretekre,
mert olyan dolgokra hívják fel a figyelmet,
amelyeket innen, belülről nem is látunk.
Ők észrevesznek olyan értékeket, amelyeket
mi valamilyen okból nem tartottunk fontosnak, ám az ideérkezők és az ide készülők számára perdöntők lehetnek. Nincsenek
csodaszerek a város- és országimázsban, de
ha a márkadoktorok minden egyes visszajelzést komolyan vesznek, nagyon sokat tudnak
segíteni.
ítélése hasonló a világban,
ami azt jelzi, hogy a külföldiek földrajzilag be tudják
határolni, hol található Magyarország. Ez egyáltalán
nem evidens, vannak olyan
országok például, amelyek
esetében a kontinenst sem
találják el a messzebb élők.
Az országmárka a fejekben
jön létre, ezért fontos, hogy
találjanak kapaszkodókat,
amelyeket az országhoz köthetnek. Ilyen a földrajzi fekvés, de a kulturális értékek, a turistalátványosságok vagy a kimagasló sporteredmények is nagyban
hozzájárulnak egy általános
elképzeléshez, ami kirajzolódik egy idegen gondolataiban.
– Tudnak rólunk, és ez
jó, bár néha olyan jelenségek, események miatt lesz
ismert Magyarország, amelyek nem öregbítik a jó hírünket.
– Örök igazság, hogy a
negatív reklám is reklám. Félretéve a tréfát, számunkra
azok a hasznos dolgok, amelyek pozitív üzeneteket hordoznak, könnyen megjegyez-

– Egyébként is jellemző,
hogy Budapestet azonosítják Magyarországgal.
– Ez tény, de a vidéki városok ez ellen küzdhetnek
saját városmarketing kialakításával. Kell valami látványosság
ahhoz,
hogy
kifejezetten ezért menjenek
el oda a turisták. Jó, ha ez a
látványosság
különleges,
egyedi és jól látható, illetve
megközelíthető, valahogy
úgy, mint a párizsi Eiffel-torony.
– Hát, mi Eiffel-toronnyal
nem tudunk szolgálni Szegeden – igaz, a karácsonyi
időszakban működött egy
negyven méter magas, a
szegediek körében rendkívül népszerű óriáskerék a
belvárosban –, de van egy
jól bejáratott szlogenünk,
amely kifejezi a városunk
hangulatát: Szeged, a napfény városa.
– Igen, ez kellemes üzenet, egyszerű, ráadásul igaz
is. Kár lenne ezt lecserélni.
– Egyébként könnyű lerombolni egy ország vagy
város imázsát?
– Bármilyen meglepő,

de nem egyszerű sem egy
város, sem egy ország esetében elveszíteni a pozitív
megítélést. Bár vannak ellenkező példák is. Például
amikor egy dán újság leközölte a Mohamed prófétáról
készült karikatúrákat, váratlanul nagyot változott az
ország megítélése, és nem
feltétlenül csak a muszlim
többségű országok esetében romlott a dánok imázsa.
– Magyarországról sok
olyan híradás jelenik meg a
világban, amelyek nem feltétlenül a barátságos, befogadó emberek közösségeként mutatnak be bennünket. Ennek látszanak a
hatásai?
– Mint említettem, egy országimázst nem egyszerű lerombolni, és amíg a turisták
biztonságos, viszonylag olcsó
és érdekes országnak ítélik
meg Magyarországot, jönni
fognak. Az más kérdés, hogy
amilyen nehéz lerombolni az
imázst, olyan türelmesen,
lassan lehet felépíteni. Ezért
kell nagyon vigyázni a relatív
jó megítélésünkre.
– Mely országok vezetnek az országimázs-vetélkedőben?
– Sok szempont van,
amelyeket figyelembe kell
venni egy ilyen rangsor felállításánál, így nem is olyan
egyszerű
ezt
objektív
módon megítélni. Svájc például hagyományosan elöl
szokott végezni az ilyen
rangsorokban, hiszen szép,
tiszta, gazdag, biztonságos
ország, tele sajátos termékkel, látványosságokkal, de
például a svájci emberekkel
kevésbé barátkoznának a
külföldiek, mint a barátságosabbnak ítélt dél-európaiakkal. Itt jön elő például a
kommunikáció fontossága,
vagy a humorérzék, amely
nem feltétlenül a svájciak
sajátossága.
– Az országimázs építéséhez pénzre és türelemre
van szükség. Mikor és

Papp-Váry Árpád: Magunkba forduló nép vagyunk, ezért is érdemes arra figyelni, miként
látnak bennünket.
miben térül ez meg nekünk?
– Az adott ország imázsa nagyon fontos akkor,
amikor eldöntjük, hogy
hová megyünk nyaralni,
mely országok termékeit vásároljuk meg, esetleg milyen benzinkútnál tankolunk. Nagyon nehéz forintban kifejezni, mennyi hasznot hoz nekünk, ha jó,
előnyös képet alakítunk ki
magunkról, de abban biztosak lehetünk, hogy sokat

Számunkra azok a hasznos dolgok, amelyek
pozitív üzeneteket hordoznak, könnyen megjegyezhetők és kifejezők. Bár nem feltétlenül
igazak azok az állítások, hogy itt minden
ételbe paprikát tesznek, és a gulyás a meghatározó étele a magyar konyhának, de azért
részben igazak ezek az állítások, ami nem baj.
Ezekre lehet építeni.

hoz a konyhára egy előnyös
kép Magyarországról.
– Az a közhiedelem,
hogy Magyarország esetében leginkább Puskás Ferenc neve ugrik be a
külföldieknek, ami nem feltétlenül hízelgő egy olyan
ország esetében, amely
megannyi Nobel-díjas szülőhazája. Lehet ezen változtatni?
– Meglepő, de épp a sikeres sportolóinkat nem tudjuk
igazán jól használni az imázs
építésében. Kivétel talán
Hosszú Katinka, aki a volt
férjével tudatosan kezdett
egy saját brand építésébe. Ez
jó volt az országnak, és nekik
is, de aztán a válásuk után új
kihívásokkal kellett szembenézniük.
– Kiktől tanulhatunk a
legtöbbet ezen a területen?

– Érdemes odafigyelni a
külföldi dicséretekre, mert
olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyeket innen,
belülről nem is látunk. Ők
észrevesznek olyan értékeket, amelyeket mi valamilyen
okból nem tartottunk fontosnak, ám az ideérkezők és az
ide készülők számára perdöntők lehetnek. Kicsit magunkba forduló nép vagyunk,
ezért is érdemes arra figyelni, miként látnak bennünket, és mit tartanak
igazán értékesnek nálunk a
külföldiek. Nincsenek tehát
csodaszerek a város- és országimázsban, de ha a márkadoktorok minden egyes
visszajelzést komolyan vesznek, nagyon sokat tudnak segíteni.
Szincsok György
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A szegediség ismérvei

Aki még sohasem csinálta,
nem is tudja, milyen hasznos
és élvezetes a szobabicikli tekerése közben tévésorozatokat nézni. Jót tesz a testnek
és a léleknek egyaránt, mert
miközben az erőteljes tekerés
következményeként
csökken a testre ható gravitációs erő okozta testsúly,
aközben a filmsorozatokból
áradó információk messzemenően növelik az intellektust. Úgy ám!
Én például mostanság az
„Így jártam anyátokkal” című
sorozatot nézem szobakerékpározás közben, és lám, a
hatodik évad negyedik epizódjából tudtam meg, hogy
mik a feltételei annak, hogy
valaki New York-inak mondhassa magát. Nem csigázom
az Olvasót, négy dolgot kell
megcselekednie ehhez. Egy.
Orcátlanul lenyúlni egy taxit
más elől. Kettő. Sírni a metrón, nem törődve a többi
utassal. Három. Puszta kézzel agyoncsapni egy csótányt. Négy. Találkozni Woody
Allennel. De ha már itt tar-

tunk, vajon milyen feltételei
vannak a szegediségnek?
Mikor válik egy úgymond
„gyüttmönt” szegedivé? Tessenek ezen gondolkodni.
Addig is néhány saját példával állnék elő. Íme.
Megfürdeni a Tiszában.
Meglovagolni a múzeum előtti
oroszlánokat. Anna-vizet inni.
Pick szalámit enni. Részt venni
bármely helyi fesztivál forgatagában. A „Kis kutya, nagy
kutya nem ugat hiába” kezdetű nóta elfogadható szintű
intonálása és Dankó István
dalainak beható ismerete. Hölgyeknek szegedi papucs a
lábon, férfiaknak halas bicska
a zsebben!
Én mindezeknek a feltételeknek
messzemenően
megfelelek, noha nekem
nem is kellene, minthogy
Szegeden születtem! Pár na-

A Szó-Tér Egyesület szabadkai partnerével elindított el
egy turisztikai célú interkulturális projektet, amelynek
célja a történelmi azonosságú déli régió idegenforgalmának fejlesztése. Ez a közös szerb–magyar pályázat
kutatásból áll, amelynek
hazai célja Csongrád megye
jelenlegi, illetve a jövőben fejleszthető turisztikai célpontjainak felkutatása. Készül
egy tanulmánykötet és katalógus a rendezvényekről, tájakról, művésztileg, történetileg érdekes helyszínekről.

Fiatalokra is számít a projekt, akik a vizuális kommunikáció iránt érdeklődnek,

posan, a móravárosi templomban tartottak keresztvíz
alá (Bizony ám! Tiszta fejű
árja vagyok!), a Móra utcában laktunk sokáig a szüleimmel, a Móra Ferenc
Általános Iskolába jártam,
szegedi gyárakban, intézményekben dolgoztam, és ha
nem hajtanak el innen, és
szerencsém lesz, itt is halok
meg. (Egy hat férőhelyes urnasír a Dugonics temetőben
huszonöt évre kibérelve!)
Szerintem ennyi feltétlenül elég, hogy szegedinek
mondhassam magam. De
azt ugye mondanom sem
kell, hogy mindez nem rajtam
múlt, sem hibám, sem érdemem, és lehet, hogy mégiscsak jobb lett volna New
York-inak születni? Na, talán
majd legközelebb!
Méhes János

Tisztelt Olvasóink!

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

Fiatal filmeseket keresnek
Várják azokat, akik
kézbe kapva egy kis kamerát szívesen készítenének 12-14 percnyi
videóalkotásokat
a
megadott témákról.

akiket a közösségi videózás
gyakorlatára képeznek ki.
Friss látásmódjukat is felhasználva rövidfilmeket forgatnak majd az idegen-

forgalmi témákról. Ezért várják azokat, akik kézbe kapva
egy kis kamerát szívesen készítenének 12-14 percnyi videóalkotásokat a megadott
témákról. A munkafeltételek
egységesek, a jelentkezők a
részvételről oklevelet kapnak, munkáikat szaklektorok
pontozzák, és a megfelelő
minőségű produkciók tévés
adásba kerülnek, illetve felkerülnek egy honlapra. Jelentkezni március 14-éig
lehet, bővebb információ a
Szó-Tér Egyesület honlapján
érhető el.

A tao nem vész el, csak átalakul

Pártunk és kormányunk saját
kezébe, vasmarkába vette a
kultúra támogatását. Eddig is
döntő szava volt ebben a szférában, de most az utolsó, államtól független pénzforrást, a
taót is beszántotta.
Az indokok elég közismertek. A kulturális tao csaknem
tíz éve (2009 óta) létezik. A
rendszer lényege, hogy ha
egy nyereséges cég előadóművészeti
szervezetnek
ajánlja fel társasági adója
(tao) egy részét, akkor azzal
az összeggel nem kell növelnie az adózás előtti eredményét. A támogatás közpénz,
hogy el ne felejtsük! A támogatott társulat a jegybevétele
80 százalékát kaphatta meg
ebben a formában.
Az eredeti szándék a forráshiánnyal küszködő színházak támogatása volt, de a
rendszerre ráépült „háttéripar” azonnal kitermelte a
maga oligarcháit. Egyrészt
csak a legalább 3 éve színházat vagy más kulturális intézményt működtető társaságok
igényelhették a taót, aminek
egyenes következménye lett,
hogy az újak kényszerházasságokat kötöttek régi motorosokkal. Utóbbiak pedig akár
az igényelhető tao 40 százalékát is elkérték szolgálataikért.
A rendszerbe eleve több
ellenőrző mechanizmust iktattak be, de ezek nem működtek megfelelően, még a
visszaélések napvilágra kerülése után sem szigorították. A
tao azért volt elvileg jó rendszer, mert a valós teljesítményre, a ténylegesen
eladott jegyekre épült. Jelenleg a kulturális tao megszüntetése eldöntetett, csak a
pótlás nem. Ha az államra
bízzák, hogy mely előadásokat támogat, melyeket nem,
azzal mindenki veszít. Az
állam rossz gazda. Ha kevesebb lesz az előadás, színházak
szűnhetnek
meg,
színészek veszíthetik el a
megélhetésüket. A nagy vesztes a vidék lesz.
Azzal mindenki egyetértett,
hogy a tao-támogatások megreformálására szükség lett
volna, nagyobb kontrollt, szigorúbb ellenőrzését, hatósági fellépést vártak a visszaélőkkel
szemben.
A támogatási forma mindenkit érintett: legfőképpen
azokat a magánszínházakat,
amelyek nem kapnak éves állandó támogatást az államtól,

így sokkal nagyobb arányban
kell a jegybevételekre fókuszálniuk.
2017-ben a gyakorlatilag
fiktív színházak 5,6 milliárd forint közpénzt tettek zsebre a
tao-törvény révén nehezen igazolható és ellenőrizhető bevallásaikkal. Most a korrekció
helyett mindent töröltek. Szegeden ez a támogatásmegszüntetés érinti a színházat, a
szimfonikus zenekart, a Pinceszínházat és a bábszínházat,
50-70 milliós juttatás marad
el. Ezen összeget a város önmagában nem tudja pótolni.
A tao nem vész el, csak átalakul. Ugyanis a társasági adó
4. §-ába csempészték be a
stadionok, sportcélú ingatlanok működési költségeinek,
az anyagköltségek mellett a
személyi ráfordítások támogathatóságát. Halleluja, nem
megy csődbe egyetlen fölösleges stadion sem.
De a sólyomszemű fővadász figyelme a focisták megtámogatására is kiterjed:
Rénszarvas Zsolt javaslata
megduplázná a kedvező adózás hatálya alá eső jövedelem felső határát a hivatásos,
első osztályban versenyző
sportolók számára. Ha elfogadják, s miért ne tennék,
másfél éven belül másodszor
duplázódhat meg az ekhós
adózás sportolókra vonatkozó limitje, amit 2017 nyarán emeltek évi 250 millió
forintra, most pedig 500 millió forintra nőhet. Ekkora jövedelemmel egy erős európai
bajnokság középmezőnyéhez
tartozó csapatnál már a legjobban fizetett játékosok közé
tartozhat valaki. De hol a magyar focisták teljesítménye?
Ha már stadion, ugye milyen jó, hogy van egy derék
püspökünk? Nagy tempóban
halad az egyházmegye beruházásában megvalósuló Szegedi Ifjúsági Centrum építése.
Az UEFA 4-es előírásoknak
megfelelő, 8000 fő befogadására alkalmas stadion és a
hozzá tartozó kiszolgálólétesítmények, valamint a sportszálló
és a kápolna 9,4 milliárd forintból épül fel. Természetesen ezt
is Garancsi építheti, majd egykét repülőúttal meghálálja a
zsíros falatot.
2013-ban még a régi Tiszaparti stadion helyére tervezték
3 milliárdért, ötezer nézőnek,
de megjelent a legfőbb szakértő: Orbán Viktor. 2014 februárjában Szegeden jelentette
be, hogy mégsem a Felső

Tisza-parton, hanem a Dorozsmai úti volt Napfény Kemping
több mint tízhektáros területén
épül fel az új szegedi stadion.
Kormányhatározat született
arról, hogy az egyházmegye térítésmentesen megkapja az ingatlant. A 2017. évi költségvetésben a kormány 9 milliárd
700 millió forintot csoportosított át erre a célra.
A baloldali városvezetés támogatta a stadionberuházást,
egyedül a Jobbik mondta ki: a
városban nincs olyan futballélet, ami indokolttá tenné egy
többezres stadion építését:
„Közpénzcunami a püspöki
futballba”. Igaz, hogy a szegedi
foci a bányászbéka popója alól
kandikál ki, de a klubok számában Szeged vetekszik Barcelonával, ketten is vannak:
egyik a SZEOL SC, a másik a
Szeged 2011 Grosics Akadémia (a püspök úr csapata).
A kormány az elmúlt években többszörösen is kifejezte
háláját a püspök iránt. Legutóbb arról döntött a kormány,
hogy a Szeged–Csanádi Egyházmegye 20 milliárd forintos
támogatást kap iskolaépítésre
annak örömére, hogy 2030ban lesz ezeréves az egyházmegye.
Harminchat tantermes iskolát tervez létesíteni az egyházmegye Szegeden, amely
általános és középiskolát is
magában foglal. A nyolc évfolyamos általános iskolára négy
évfolyamos gimnázium épül.
Érdemes egy kicsit megnézni a
közoktatási számokat, ha már
úgyis a népesedési konzultáció zajlik drága pénzen! 1992ben még 1,07 millió általános
iskolás vett részt a közoktatásban, ez a szám 2017-re 609
ezerre csökkent. Ennek oka a
születésszám csökkenése és a
népességfogyás. Középiskolai
oktatásban tavaly 126 ezren
vettek részt.
Érdemes ekkora intézményről álmodni? Vagy erre
lesz támogatás, például az állami oktatás leépítésével? A
teszteredmények azt mutatják,
hogy 8. osztályban jelentősen
elmaradnak az állami iskolákétól a nem állami iskolákban
tanulók eredményei. A kutatók
szerint az állami fenntartású
kisgimnáziumokba lényegesen jobb teljesítményű diákok
járnak, mint a magán- és egyházi iskolákba. Visszacsináljuk
az egyház–állam szétválasztását? Torna helyett foci lesz a
testnevelésórákon?
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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ÚJABB IGAZOLÁS A LÁTHATÁRON. Szerb sajtóinformációk szerint megvan a
következő igazolása a MOLPICK Szegednek. A német
Rhein-Neckar Löwen szerb
válogatott szélsője, Bogdan
Radivojevics érkezhet a
Tisza partjára. A 25 éves
jobbszélső jelenleg hazája
válogatottjával szerepel a
német–dán közös rendezésű világbajnokságon. Továbbá a MOL-PICK Szeged
spanyoljának, Pedro Rodrigueznek nyáron jár le a
szerződése, és még nem
hosszabbította meg.
DOUCHEV-JANICS NATASA
LETESZI A LAPÁTOT. A háromszoros olimpiai és tizenkilencszeres
világés
Európa-bajnok kajakos, Douchev-Janics Natasa visszavonul. A Kossuth Rádióban
elmondta, hogy nyaki sérve
van, amely miatt nem tud
rendes edzésmunkát végezni, és a pihenésben is zavarja. Ezért leállt az
edzésekkel, de így szinte kizárt, hogy a szegedi kajakkenu
világbajnokságon
rajthoz álljon. Ahogy fogalmazott, tíz százalék esélyt lát
a folytatásra. A világklasszis
kajakos jelenleg Kínában edzősködik, 2001 és 2012 között volt a Szegedi VE
versenyzője.
SZEGEDI RÖPLABDARANGADÓ. A férfi röplabda NB II
Közép csoport tizenhetedik
fordulójában városi rangadót
rendeznek. A tabella harmadik helyezettje, a Szegedi
Röplabda Sportegyesület a
DAFC Szegedet látja vendégül a József Attila Általános
Iskola tornatermében. A
mérkőzés egyértelmű esélyese az SZRSE, akik a tabella harmadik helyéről
várják az összecsapást, míg
a DAFC eddig valamennyi
mérkőzését elvesztette. A találkozó február harmadikán,
vasárnap 16 órakor kezdődik.
ORSZÁGOS BAJNOK A
SZEGEDI TENISZES. Budapesten rendezték a 12 évesek országos bajnokságát. A
Gellért SE fiatal tehetsége,
Bíró Melinda első kiemeltként vághatott neki az tornának, amelyen a döntőig
vezető úton magabiztosan,
szettveszteség nélkül győzte
le ellenfeleit. A fináléban egy
színvonalas meccsen sikerült nyernie Trója Tibor tanítványának 6:1, 6:2-re.

Bronzérmes a szegedi
gyorskorcsolyázó

Jászapáti Petra újabb Eb-érme

Jászapáti Petra, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület tagja átveszi a bronzérmét.
A hollandiai Dordrechtben léptek pályára a kontinens legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázói az Európa-bajnokságon. A magyar válogatott minden idők legsikeresebb
szereplését produkálta, aminek részese volt a Szegedi Korcsolyázó Egyesület fiatal olimpikonja, Jászapáti Petra is.
Egyéniben B döntős győzelem, a váltóval bronzérem.
Röviden így lehet összefoglalni Jászapáti Petra idei
Európa-bajnokságát. 1500
méteren a kisdöntőbe jutott
a Szegedi Korcsolyázó
Egyesület fiatal tehetsége,

ahol az orosz riválisa ugyan
megelőzte őt, de a futam
utáni videózást követően kizárták, így Jászapáti lett a
győztes, összesítésben a
nyolcadik lett ezen a távon.
500 méteren az újrarajtoltatás után a második he-

lyen haladt át a célvonalon,
így összesítésben a hatodik
lett. Majd jött a 3000 méteres váltó, ahol Bácskai
Sára Lucával, Knoch Mártával és Somogyi Barbarával kiegészülve a rajt után
negyedikként
fordultak,
majd sikerült előzniük, és a
verseny végéig megtartaniuk a harmadik helyet. Így
a díjkiosztón bronzérmet
akasztottak Jászapáti nyakába.

Hét éremmel gazdagabbak

Európa csúcsán

Vezeti a ranglistát Polák Leila

Nemrégiben adta ki a Nemzetközi Kyokushin Karate Szövetség a friss európai és világranglista állását. A 2018-as
versenyeredmények alapján kontinensünk legjobbja a Tadashii HSE versenyzője, Polák Leila, de a világon is a hetedik helyre került.
A Tadashii HSE egy kis egyesület, amely a kyokushin karate elsajátításával, tanításával foglalkozik. Létszáma nem éri el a százat,
mégis
bebizonyosodott,
hogy egy kis egyesületnél is
el lehet érni igazán nagy dolgokat.
A kyokushin karate szövetség oldala rendre elkészíti
az új év elején a friss rangsort az alapján, hogy a versenyzők milyen eredményeket értek el az előző
évben. Könnyűsúlyban a szegedi karatéka, Polák Leila

lett Európa legjobbja a tavalyi
remek szereplésének köszönhetően. Ráadásul a világranglistán sem volt még
ennél előkelőbb helyen.
Könnyűsúlyban a szegedi karatés a világ hetedik legjobbja.
Idén rendezik a sportág
súlycsoport nélküli világbajnokságát, ami ebben az esetben az olimpiával egyenértékű (ugyanis a karate
jelen állás szerint nem olimpiai sportág). Jó eséllyel ezzel
az eredménnyel Leila is készülhet majd a vb-re.

Jól kezdték a szkander OB-t

Kecskeméten indult a versenyek sorozata hazánk legjobb
szkanderesei számára. A Szeged Szkander összesen hét
érmet szerzett 2019 első versenyén, de még az óévről is
jött át jó hír.
Kecskeméten feszültek egymásnak Magyarország legjobb szkanderesei az országos bajnokságon, ahol
több száz nevezés érkezett. A
Szeged Szkander egyesületéből összesen öten álltak asztalhoz. Fábián Zsolt két

súlycsoportban indult, –85
és –95 kilogrammban. Előbbiben két aranyérmet szerzett, merthogy jobb és bal
kézzel is versenyzett. Utóbbi
súlycsoportban két bronzéremmel térhetett haza.
Méreg Nikoletta, a klub

egyik újonca –65 kilogrammban két bronzérmet
szerzett, míg Baumann
Ádám nehézsúlyban bal
kézzel csípett el egy bronzérmet. Ez a verseny egyben Eb-kvalifikációs verseny is volt, a kontinensviadalt Görögországban rendezik majd meg. A szegedi
Fábián Zsolt egyúttal Magyarország legjobb férfi
versenyzője lett 2018-ban.

Fábián Zsolt, a Szeged Szkander versenyzője a küzdelem közepén.

Polák Leila Európa csúcsán.

Szil Tünde válogatott

Szegedi labdarúgó a nemzeti csapatban

Fél évvel a feljutás után jött a válogatott meghívó. Az idei
szezontól NB I-es Szent Mihály női labdarúgó-együttesének
csapatkapitánya meghívást kapott a nemzeti csapatba.
Szil Tünde a Szent Mihály menedzserétől, Bereczki Ibolyától
értesült arról, hogy meghívást
kapott a női labdarúgó-válogatottba, hozzá érkezett ugyanis
e-mailben a meghívó, olvasható a csfoci.hu internetes
portálon. A 24 éves játékost
váratlanul érte a meghívás,
ahogy fogalmazott, nem számított rá. Ennek ellenére természetesen nagyon örült a
lehetőségnek a Szent Mihály
csapatkapitánya.
Makrai Edina szövetségi
kapitány figyelmét felkelthette
a szegedi labdarúgó őszi teljesítménye: döcögősen indult az
idény, de az utolsó fordulókra
jó formát mutatott. A Győr otthonában például mesterhármast szerzett, amivel 3–2-re
sikerült nyernie a Szentmi-

hálynak idegenben. Tünde
négynapos összetartáson
vett részt. A bő huszonkilenc
fős keret tagjai fizikai felméréseken, teszteken vettek részt.

Szil Tünde, a Szentmihály FC
játékosa a válogatottban is
bizonyíthat.
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ben szakmai tanácsadóként részt-

vevője volt a Megasztár énekes te-

hetségkutató műsornak. Jelenleg

MOHO SAPIENS, AVAGY AZ
EVÉS LÉLEKTANA

gács Attila gasztropszichológus,

PÉLY BARNA: BLUE HEART-

szólókarrierje építésén dolgozik.

LEMEZBEMUTATÓ

Helyszín: IH Rendezvényközpont

szakembere.

óra

be, nemcsak akkor) sokan va-

BEATANGROCK-KONCERT

leti folyóirat-olvasó

lásuk a túlzásba vitt kalóriabevitel,

Helyszín: IH Rendezvényközpont

így vall képeiről: „Művészi elképze-

szán alakult Bölény Rock Band

fogva fontos szerepet játszik a tér-

„Bölény” Antal tragikus halála és

kutatása. Kipróbáltam az áthajló,

ták nevüket a jelenlegi Beatang-

ölelő, összekapcsolódó, szétváló

Az ünnepek után (és persze valljuk

gyunk, akiknek van némi lelkifurda-

pszichológus, a téma vezető hazai

Időpont: január 28., hétfő, 18 óra

a nassolás, a hirtelen felszedett

A Beatangrock Band 2009 tava-

akkor is, ha nem vagyunk éhesek?

néven. A névadó gitáros Homoki

kilók miatt. De vajon miért eszünk
A Pedagógia esték sorozatának

estjén megtudhatjuk a választ, hiszen a következő előadó dr. For-

Időpont: január 31., csütörtök, 19

reper-

számokon kívül
még

Taste,

hallható:

Skynyrd,

Lynyrd

Helyszín: IH Rendezvényközpont

Pély Barna már közel 20 éve a ma-

tagozatának előadója Marjanucz

Időpont: február 13-áig

László történész, tanszékvezető

válogatta és szerkesztette Bányász

előtti várost emlegetjük. A török ki-

űzésétől sokoldalú városfejlődés

tükröződő, egymásba átfolyó, át-

nek a XIX. század második felében

mán. Gazdasági erői a kirajzás

formák lehetőségeit...”

szavú, a Nappal, a Holddal és a

SÁNDOR

NÁLUNK

– BETYÁROK ÉS EGYEBEK

A történetekben megelevened-

élő „ősfoglalkozásokat űző, kevés

csillagokkal beszélőviszonyban élő
juhászemberek. A kötet elbeszélé-

Irén, Bányász István és Mihály Illés.

letve Bácska kincstári és magánbirtokainak benépesítésében.

nyeikről mesélnek. S mesélnek

szombat, 19 óra

még a pusztai népekből kiszakadt

2003–2006-ig zsűritagként, 2010-

során részt vesznek a Bánság, il-

VALAHOL EURÓPÁBAN

igazságaikról, maguk szabta törvé-

és egyebek című könyvet a Közéleti

rályi szabadalomlevél kiadása nyo-

sei erről a tudásról, csorbíthatatlan

Időpont: január 29., kedd, 16 óra

Helyszín: a polgármesteri hivatal

éven át a United zenekar frontem-

bereként ismerhette a közönség.

gondolunk, ha a török utáni és a Víz
indul meg. Átalakul belső élete a ki-

Gary Moore, San-

színű és meghatározó alakja. 17

egyetemi docens. A régi Szegedre

István.

házasságkötő terme

tana, P. Mobil, P.

A TIT Szabadegyetem történelem

tagolás izgalmas lehetőségeinek

gyar könnyűzenei élet egyik sok-

Box, AC/DC is.

Helyszín: TIT-székház, Kárász utca

Helyszín: Somogyi-könyvtár, I. eme-

Paul

Rodgers, ZZ Top,

A RÉGI SZEGED
11.

RÓZSA

toárjában a saját

váltak azzá...”

FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

léseim alakulásában kezdettől

rock Bandre. A

közül kerültek ki tagjai, s hogyan

Időpont: január 30., szerda, 17 óra

Olasz Attila szegedi festőművész

néhány tag cseréje után változtatzenekar

könyvet Tömörkény István írásaiból

ALLEGÓRIÁK – OLASZ ATTILA

szociálpszichológus, klinikai szak-

Időpont: január 28., hétfő, 18 óra

Beszélgetőtársuk Bene Zoltán, a

Szeged folyóirat főszerkesztője. A

A Rózsa Sándor nálunk – Betyárok

törvényen kívüliekről is, egy elsüly-

Kávéház estjén mutatja be Fári

és indulataival; hogy milyen volt a

lyedt világ derűjével, békességével

betyárvilág az Alföldön, hogy kik

Időpont: február 1., péntek és 2.,
Helyszín: nagyszínház

A musical Dés László zenéjével,

Nemes István szövegével készült,

Radványi Géza és Balázs Béla azo-

nos című filmje alapján.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a műjégpályára? 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 30. 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: Sóhajok hídja a Városháza és a Hivatal között. A nyertes: Radó János. Gratulálunk!

SZEgED RégEN

HoRoSZKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Sokkal jobban alakulnak a dolgai, mint pár
napja gondolta, ezért
végre leszakadt egy nagy
teher a lelkéről. Most, hogy
felszabadult, már minden
sokkal könnyebben mehet!
BIKA (Iv. 21–v. 20.)
Bár az elején még bizonytalan volt, most
már megnyugodhat, hiszen minden jel arra mutat,
hogy jól döntött. Ne felejtse el,
hogy minden kezdet nehéz,
ne riadjon vissza!
IKREK (v. 21–vI.
21.) Váratlanul Önre
mosolyog Fortuna, a
szerencse istenasszonya, és nem várt pénzhez juthat. Ne vonjon le belőle
messzemenő következtetést,
ám egy kis lazítás azért belefér.
RÁK (vI. 22–vII. 22.)
Úgy tűnhet, a dolgok jól
alakulnak, kár volt az
ördögöt a falra festeni.
Most már csak arra kell ügyelnie, hogy a kialakult harmónia
ne omoljon össze meggondolatlanság miatt.
oRoSZlÁN (vII. 23–
vIII. 22.) Úgy viselkedhet, mintha tudatosan
magára akarná haragítani az egész világot. Gondolkodjon el, miért ilyen
kiállhatatlan mostanában, hiszen nem szokott ilyen lenni!
SZűZ (vIII. 23–IX.
22.) Lassan-lassan
összeszedi magát, már
tud a jövőre is gondolni,
és egyre több terv fogalmazódik meg az agyában, amit
szeretne
megvalósítani.
Végre rátérhet a helyes útra.
MéRlEg (IX. 23–X.
22.) Jól döntött, amikor a nehezebb utat
választotta, mert még
annál is több segítséget kapott, mint amire számított.
Bízzon meg jobban az emberekben, láthatta, hogy megéri!
SKoRPIó (X. 23–XI.
21.) Érdemes lenne elgondolkodnia, mi a különbség a haver, a barát
és a lelki társ között. Talán
nem mindig a megfelelő emberhez fordul a gondjaival,
ezen kéne változtatni.
NyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Kicsit fél attól,
ami Önre vár hamarosan, de ne aggódjon, a
csillagok állása szerint minden rendben lesz! Az a fontos,
hogy hallgasson a jó szóra, ne
legyen konok és dacos.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Talán ez lesz az az év,
amikor teljesen megváltozik az élete? Könnyen
lehet, a jelek egyelőre erre
mutatnak. Ám nagyon fontos
döntéseket kell ennek érdekében meghoznia.
víZöNtő (I. 21–II.
19.) Itt lenne az ideje,
hogy ne mindig kategóriákban, inkább érzésekben, megérzésekben gondolkodjon. Több embert is elveszíthet, ha nem hajlandó változtatni a hozzáállásán.
HaLak (II. 20–III. 20.)
Győzze le a lustaságát,
és végre fogjon hozzá
ahhoz, amit már hetek
óta tervez! Ha nem kezd
hozzá, sosem lesz kész! A
rossz érzése is csökkenni fog,
ha végre nekilát a dolognak!

2019. JANUÁR 26., SZOMBAT

AGYKONTROLL
TANFOLYAM

Szegeden
Stresszkezelő és
elmefejlesztő módszer

12 l TARKABARKA

2019. február
9–10; 16–17.
Novotel Hotel,
6721 Szeged, Maros u. 1
Oktató: Domján Áron

Jegyértékesítés: Natura Bolt, 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9. (62/555-882),
valamint a rendezvényközpont jegypénztára
ONLINE jegyvásárlás: www.domjanaron.hu

A Hősök kapujának gondolata Klebelsberg Kunó kultuszminisztertől, a Dóm tér együttesének megálmodójától származott: „Nem palotakaput akarok építeni, hanem városkaput, amely lezárja a Gizella tér (ma Aradi vértanúk tere) nyugtalanságát… Kicsiny
pénzzel, szűkös eszközökkel kell most szép dolgokat alkotni. Ezt a kaput úgy kell megcsinálni, hogy szimbóluma legyen a városnak, akár belülről az itthoniak, akár kívülről, a
vasúton jövő idegenek számára…” A különleges első világháborús emlékmű 1937-re el
is készült. (Forrás: Fortepan/Új Nemzedék)

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Január 28., hétfő, 19.25
Sportesemény-cunami: kézilabda, diákolimpia, Pickball.

KÖRÚT – KÖZÉLETI-KULTURÁLIS MAGAZIN
Január 31., csütörtök, 19.25
Agresszió az iskolában, bemutatók a Pinceszínházban,
népviseleti bál a Kapcában.
JÁTÉK!

FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Január 29., kedd, 19.25
Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg, Békéscsaba és Székesfehérvár – öt színház, öt előadás.

SZABAD SZÁJ – KÖZÉLETI
VITAMŰSOR
Február 1., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: felhős, csapadékos idő

Január 26.
szombat

Január 27.
vasárnap

Január 28.
hétfő

Január 29.
kedd

Január 30.
szerda

Január 31.
csütörtök

Február 1.
péntek

1/–4
vanda,
Paul

0/–3
Angelika

1/–3
Károly,
Karola

2/–2
Adél

3/0
Martina,
gerda

4/0
Marcella

4/0
Ignác

ANyAKöNyvI HíREK

SZEGEDEN KÖTÖTT HÁZASSÁGOT: 2019. 01. 12én Németh Péter és
Halmágyi Orsolya.
SZEGEDEN SZüLETETT:
Árgyelán Andrásnak és
Boda Mariannak 2019. 01.
03-án Áron, Mészáros
Gábor Ferencnek és Váraljai Vivien Máriának 2019.
01. 03-án Lia, Rácz Róbert
Bélának és Pintér Anitának
2019. 01. 03-án Linetta Roberta, Simon Attilának és
Vizi Hajnalkának 2019. 01.
05-én Bálint Attila, Farkas
Szabolcsnak és Gera Erikának 2019. 01. 05-én Kata,

Jójárt Péternek és Bihari
Szilviának 2019. 01. 08-án
Nikoletta Vivien utónevű
gyermeke született.
Gratulálunk!

50 éve alkot Bakacsi Lajos

Az idén 70 esztendős Bakacsi Lajos szegedi grafikusművész alkotókedve 50 éve töretlen; a helyi képzőművészeti élet jeles egyénisége.
A 20. század második felének új magyar avantgárd művészetébe kapcsolódott be a festészete. A művész posztimpresszionista képekkel
indított, majd leginkább a gesztusfestészettel tudta kifejezni mondanivalóit. Több évtizede az egyre derűsebb lírai absztrakt expresszionista irányzat mentén alkot. Művészileg és emberileg is hiteles
egyéniség. Grafikái, ex libris munkái külön színt jelentenek az alkotásai között. 50 év a grafika vonzásában című tárlata február 6-áig látogatható a Somogyi-könyvtár első emeletén.
Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. január 1-jei hatállyal
a Szeged, III. ker. Kkd. 0487/27 hrsz.-ú ingatlant Mangó tanyának,
a Szeged, II. ker. 01416/21 hrsz.-ú magánutat Kotányi János köznek,
a Szeged, II. ker. 01405/1, 01406/7 és 01399/131 hrsz.-ú ingatlanokat Vass Mátyás útnak,
a Szeged, II. ker 01399/132, 01399/101 és 19667/1 hrsz.-ú ingatlanokat Régi posta útnak,
a Szeged, II. ker. Tápé 02173/18 és 02240/33 hrsz.-ú közterületeket Unka útnak nevezte el,
valamint
a Szeged közterületnév-jegyzékben szereplő Kazánház utca elnevezést megszüntette.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
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