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Szeged 
az ötben 
Városunk 
az egyik 
legkedvel-
tebb úti cél.

Megújul a Fő fasori víztorony környéke
Óriási játékelem, streetballpálya és kondi-
park is lesz.

Márton Anita
visszatért 

Fél év kihagyás
után állt ismét 

dobókörbe 
a súlylökő.

Nem csak a húszéveseké a digitális világ!

Fiatalok, akik megeszik
az öregeket

Soha nem élt még együtt olyan nagyszámú generáció az
emberi társadalmak történetében, mint most. A hét gene-
ráció együttéléséről tartott előadást az Idősek akadémiá-
ján Fekete Mariann szociológus, egyetemi adjunktus. 
A szegedi Nyugdíjas Egérpadtársak állítják, nem csak a 
húszéveseké a digitális világ, és szorgalmasan gyakorol-
nak a számítógépen. 

– Hogyan viszonyul egymáshoz a hét generáció, és minek kö-
szönhető, hogy együtt tudnak élni az információs társadalom-
ban? – kérdezte előadása elején a Senior Centerben a
szegedi egyetem adjunktusa, Fekete Mariann.

– A hét generáció együttélése egyrészt az orvostudomány
fejlődésének, a közegészség- és járványügyi helyzet javulá-
sának, valamint a születéskor várható élettartam folyamatos
emelkedésének köszönhető. Mindeközben lezajlott a gyöke-
res és mélyreható változásokat hozó technikai és technoló-
giai forradalom, aminek következtében az otthonok
mediatizáltak és digitalizáltak lettek. A digitális otthonokban
olyan nemzedékek élnek együtt, amelyek másképpen szoci-
alizálódtak, más normákat, értékeket követtek, követnek. Az
információs társadalom előtt „egyirányú utca” volt a normák,
értékek és tudás átadása, mely az idősebb generáció felől
haladt a fiatalok felé. A szülőktől és nagyszülőktől tanulták
meg a fiatalok az ismereteket.

Folytatás a 8. és 9. oldalon

Generációk. 

Agárdi Gábor is dolgozott
a Ketting Áruházban

A szegedi Ketting Lászlóné
Marika édesanyja varrónő
volt, mindent megvarrt magá-
nak és a családjának. Mindig
csinosan járt, szívesen hordott
kalapot. Egészen addig, amíg
1944-ben be nem jöttek Sze-
gedre is a szovjet csapatok.
Onnantól a fiatalasszonyok in-
kább öregítették, elcsúfították
magukat. Marika édesanyja is
fejkendőre cserélte a kalapját,
úgy járt például a Mars téri pi-
acra is, ahol a lánya kollégája,
Bézi Ferenc lefényképezte egy

árussal. Marika őriz egy kala-
pos képet, és ezt a későbbi
fejkendős fotót is megmu-
tatta. És egy olyat is, amelyen
Marika férje látszik a családi
üzletnél a nagybátyjával és
kollégáival. A fiatalabb korosz-
tály már nem is emlékezhet a
Ketting Áruházra, amely va-
laha a későbbi Centrum he-
lyén állt.

Várostörténeti sorozatun-
kat olvasóink emlékeivel foly-
tatjuk. 
Írásunk a 6. oldalon

Ketting Lászlóné Marika édesanyja (jobbról) barátnőjével
a Móra parkban.

– Szeged nem fog lemon-
dani a 300 éves szabadsá-
gáról – hangsúlyozta Botka
László a Közéleti Kávéház
évadnyitó estjén. A polgár-
mester ezt azzal kapcsolat-
ban mondta, hogy Szeged
idén ünnepli szabad királyi
várossá válásának 300. év-
fordulóját. Szerinte az

ünnep azt jelenti, hogy a
szegediek háromszáz éve
önállóan, szabadon dönt-
hetnek az ügyeikben. 

Ennek megfelelően kérte
a szegediek segítségét fon-
tos döntésekben Botka
László, aki elmondta, 2030-
ig terveznek, és kíváncsiak,
mit tartanak a legfontosabb

fejlesztéseknek az itt élők,
milyen beruházások valósul-
janak meg Szegeden a követ-
kező évtizedben. Egy
kérdőívet juttatnak el min-
den szegedi háztartásba 
(a Szegedi Tükörben is meg-
találják), amelyen elmond-
hatják a város lakói a
véleményüket, amire nagyon

számít a város vezetése. Már
ötödik alkalommal kérdezik
meg ilyen kérdőíven a szege-
dieket. Elhangzott: idén sem
lesz építkezési hiánya senki-
nek, megújul például a Bel-
városi mozi és a Móra Ferenc
Múzeum, de fejlesztik a Part-
fürdőt is.
Bővebben a 3. oldalon

Botka László a Közéleti Kávéház évadnyitó estjén bejelentette: egy kérdőívet juttatnak el minden szegedi háztartásba,
hogy megtudják, milyen beruházások valósuljanak meg Szegeden a következő évtizedben.

Várják a városlakók véleményét: milyen fejlesztések legyenek Szegeden?

Botka László: A jövőt tervezzük
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ERŐS MONDATOK. „Orbán szemében a nem fideszes sajtó hazudik, kártékony, a haza vesztére tör, már csak azzal
is, hogy őt magát ekézi. Legyen világos: aki Orbánt bántja, az a hazát bántja.” Karafiáth Orsolya (24.hu)

Elege lett a magyar kormányból,
lemondott a tiszteletbeli norvég konzul

A Válasz írta meg, hogy Vánky
Eszter, Magyarország trondhe-
imi tiszteletbeli konzulja de-
cember 18-án írta meg Szij-
jártó Péter külügyminiszternek,
hogy távozik a posztjáról, de
választ azóta sem kapott.
(Mondjuk a Külgazdasági és
Külügyminisztériumnak nincs
előírva, hogy válaszolnia kell,
mert a tiszteletbeli konzul nem
tartozik a hivatásos állo-
mányba.)

A lap megírta, hogy a 2012
óta szolgáló Vánky a levélben
aggodalmát fejezi ki ezek miatt:
•„Magyarország kormánya
mind jobban letért a liberális
demokrácia jól bevált útjáról”,

• a közmédiát „a kormány szó-
csövévé változtatta”,
• ellehetetlenítette a kormány-
kritikus sajtót és rádiót,
• szükségtelen beruházások-
kal „saját párthívei mértékte-
len gazdagodását segítette
elő”,
• „az országot a korrupció és
a nepotizmus országává vál-
toztatta”.

Vánky Eszternek az egyik
utolsó csepp a túlóratörvény
„súlyosan szabálytalan” elfo-
gadása, a közigazgatási bíró-
ságok felállítása, illetve az volt,
hogy országgyűlési képviselő-
ket erőszakkal tettek ki a köz-
tévé épületéből.

Matolcsy lopott,
és akkor mi van?

Pár napja derült ki, hogy Ma-
tolcsy György hiába perelte
be még 2016 nyarán Bá-
rándy Gergelyt a jó hírnév vé-
delméhez fűződő szemé-
lyiségi joga megsértése
miatt, miután az képviselő-
ként lopással vádolta meg a
parlamentben – írta a Mérce.
Előbb a Fővárosi Törvény-
szék állapította meg, hogy
Bárándy csak „tényekből le-
vont következtetést”, véle-
ményt fogalmazott meg, ezt
a Fővárosi Ítélőtábla is hely-
benhagyta, végül pedig a
Kúria döntött arról, hogy
lehet olyat mondani: Ma-
tolcsy György lopott.

Ízlelgessük kicsit ezt a
mondatot, annak tükrében,
hogy a Jegybank elnökéről
beszélünk – írta a Mérce.
Első hallásra persze olyan,
mintha valamiféle győzelem
lenne ez. Egy eredmény, ami-
nek örülünk, hogy hát tessék,
ki lehet 2019-ben mondani
Magyarországon, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Bank elnöke lo-
pott. Ám miután kiörültük
magunkat, jusson eszünkbe,
ez nem az első eset.

Mészárosé lehet a Budapest Bank
Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának,
hogy privatizálja a Budapest Bankot. A kormányhatározat sze-
rint ugyanis a pénzintézet verseny nélkül vihető, aminek a ha-
szonélvezője ismét Mészáros Lőrinc lehet. Varázslatnak
ígérkezik az állam által elvárt 200 milliárd forintnyi vételár
előteremtése – írta a hvg.hu. Nemrég a nemzet gázszerelő-
jének üzlettársa, Szijj László közel 33 százalékos részvény-
pakettet vásárolt az MKB Bankban, 82 százalékra növelve
ezzel Mészáros befolyását benne, az utóbbi máris lehetősé-
get kapott a Budapest Bank bekebelezésére is.

Minden 51. bevándorló magyar 
Németországban

Folyamatosan költöznek ki a magyarok Németországba, tíz
év alatt több mint háromszorosára növekedett a kint élők
száma – írja a német statisztikai hivatal, a Destatis adatai
alapján a G7.hu. A hivatalos adatok szerint 2017 végén több
mint 207 ezer magyar élt Németországban. Ennél pedig va-
lószínűleg még többen is vannak, mert a Destatis csak azok-
ról a külföldi állampolgárokról tud adatokat közölni, akik
német lakcímre vannak bejelentve. Ez azt jelenti, hogy azok-
ról, akik mondjuk egy magyar cég kiküldött dolgozójaként
vannak Németországban, esetleg szürkén vagy feketén dol-
goznak odakint, nincs adat. Az, hogy 207 ezer magyar él kint, 
azt jelenti, hogy minden 51. bevándorló magyar Németor-
szágban.

szerepel, hogy az ENSZ nyil-
vántartásai szerint a világ 67
országában élnek Magyaror-
szágon született, de már ot-
tani állampolgárok, összesen
637 ezren. Ha a nyilvánva-
lóan korábbi adatokat össze-
adjuk a friss gazdasági
kivándorlók számával, kide-
rül, hogy 1,2 millió magyar
ember él szétszórtan a világ-
ban, ami hatalmas szám.

A kivándorlás okozta
munkaerőhiányon csak je-
lentős béremelés javíthatna,
de az Orbán-kormány csak
késve és keveset növelt
egyes ágazatok, például az
egészségügyi dolgozók kere-
setein – derül ki a tanulmá-
nyokból. Most a legfejlettebb
uniós országok jövedelmi
szintjének felét kapják a ma-
gyar dolgozók, ezért a társa-
dalomkutatók nem várják,
hogy csökken az elvándorlás
az országból.

A 2016-os magyar ifjú-
ságkutatásról a közelmúlt-
ban jelent meg az állami
értelmezéseken túlmutató
Excenter Kutatóközpont ta-
nulmánykötete Nagy Ádám
szerkesztésében. A Margón
kívül című könyv kiemeli pél-
dául, hogy a jövőjüket leg-
alább egy ideig külföldön
elképzelő magyar fiatalok
egyharmada a távozás okai
között a kilátástalanságot, a
lehetőségek hiányát emlí-
tette, 12 százalékuk kifeje-
zetten politikai okokra
hivatkozott. Meglepő, de a
megyeszékhelyeken élő, va-
lamilyen képzettséggel már
rendelkező fiúkban a legna-
gyobb az elmozdulás vágya,
míg budapesti társaik inkább
itthon képzelik el a jövőt, a
fővárosnak tehát van egy
erős megtartó ereje.

Az ENSZ nyilvántartásai szerint a világ 67 országában élnek Magyarországon született,
de már ottani állampolgárok. Összesen 637 ezren. 

Nem várható a hazai munkaerőhiány csökkenése, a majd-
nem 600 ezer külföldön dolgozó magyarból csak az isko-
lázatlan, korábban munkanélküli idősebbek jönnek haza.

Azt találta mondani a rab-
szolgatörvény elleni tiltako-
zási hullám kezdetén a
magyar miniszterelnök, hogy
a kormány gazdaságpoliti-
kája, a dinamikus fejlődés
miatt van az országban mun-
kaerőhiány. Elemzők sora
azonban épp az utóbbi hóna-
pokban megjelent tanulmá-
nyokban bizonyította be,
hogy a hazai munkahelyekről
hiányzó dolgozók legnagyobb
tömege a Fidesz kormány-
zása alatt ment el az ország-
ból az alacsony bérek miatt,
és azért, mert nem látta biz-
tosnak hosszú távon a nor-
mális élet esélyét – írja
összefoglaló cikkében a Nép-
szava.

A Tárki Társadalmi riport
című, kétévente megjelenő
sorozatának 2018-as őszi
kötete és a KSH Demográfiai
Kutatóintézetének háromé-
vente kiadott Demográfiai
portré című tanulmánygyűjte-
ménye is kiemelt helyen 
foglalkozik a kivándorlás kér-

désével. Abban minden ku-
tató egyetért, hogy 2010
után gyorsult fel az aktív korú
lakosság elvándorlása az or-
szágból.

Gödri Irén, a Demográfiai
Kutatóintézet főmunkatársa
a nemzetközi vándorlásról írt
tanulmányában ismerteti,
hogy a fogadó országok ada-
tait is figyelembe vevő 
„tükörstatisztikák” alapján
2017 elején az európai gaz-
dasági térségben – az EU-
országokban, továbbá Izlan-
don, Liechtensteinben és
Norvégiában –, valamint
Svájcban több mint 461 ezer
magyar élt, 2014 óta 130
ezerrel nőtt a számuk. Ha a
világ más országait is figye-
lembe vesszük, a kivándor-
lók száma felmegy 550-580
ezerre. Ehhez azonban még
azokat is hozzá kell számí-
tani, akik olyan régóta élnek
külföldön, hogy már megsze-
rezték a befogadó ország ál-
lampolgárságát is.

A KSH tanulmányában az

A távozás okai: a kilátástalanság és a politika

Menekülnek a fiatalok az országból
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Építkezésekben idén sem lesz hiány – Várják a városlakók véleményét, milyen fejlesztések legyenek 2030-ig Szegeden

Botka László: Lerakjuk a következő évtized alapjait
A hagyományoknak megfelelően a Közéleti Kávéház évad-
nyitó estjén beszélgetett Botka László polgármesterrel
Kozó Attila, a Szeged Televízió főszerkesztője Szeged el-
múlt évéről és az idei tervekről. Botka elmondta, 2030-ig
terveznek, amihez a szegediek segítségét kérik. Egy kér-
dőívet juttatnak el minden szegedi háztartásba, amelyen
elmondhatják a város lakói, milyen fejlesztések valósulja-
nak meg a következő évtizedben Szegeden.

Hogy tetszett a beszélgetés?

Goran Goretity közösségfej-
lesztő: 
– Többször voltam már az év-
értékelőn. Általánosságban
üdvözlök minden olyan dol-
got, amikor beszélhetünk az
elöljáróinkkal és kérdezhet-
jük őket. Erre egyre kevesebb
lehetőség adódik manapság.
Benne vagyok a vérkeringés-
ben, erős hírfogyasztónak
számítok, így nem hallottam
újat. Én a párbeszédet tar-
tom a legfontosabbnak.

Kákonyi András nyugdíjas:  
– Köszönjük a 2018-ra terve-
zett beruházások teljesíté-
sét, különösen a Szilléri
sugárúti körforgalmat, amit a
feleségem is kezdeménye-
zett. Örülök, hogy folytatód-
nak a felújítások, például az
egészségügyi intézmények-
nél is, mint a tápai védőnő-
ház. Nemcsak a közvetlen
környezetünk szépülésének
tudok örülni, hanem hogy
Szeged egésze fejlődik. 

Dávid Imréné nyugdíjas: 
– Amióta a polgármester úr
tart ilyet, mindig eljövök, hi-
szen arról a városról szól,
amit nagyon szeretek. Újdon-
ságot nem hallottam, mégis
jó így egyben végigkövetni a
beszámolóját, és azt, mi vár-
ható. Kitöltöm és visszakül-
döm a kérdőívet, amelyben
javaslatokat lehet írni. Sőt a
szomszédaimnak is elmon-
dom, hogy mennyire fontos
ez.

Halasi Antalné nyugdíjas: 
– Nagyon tetszett a beszá-
moló. Harmadszor voltam itt.
Főleg az ragadott meg, hogy
Szeged szabad királyi vá-
rossá nyilvánításának 300.
évfordulójára nagyon készül
az önkormányzat. Gyönyörű
ünnep lesz! De Szeged olyan
dolgokra is büszke lehet,
mint a lézerközpont, a körü-
lötte épülő ipari park és a
Pick-gyár, és büszke lehet a
gondozott parkjaira is.

termikus energia kiakná-
zása. 

– Szeged legyen a legzöl-
debb, legélhetőbb nagyváros
– hangsúlyozta.

Szeged 300

Szeged idén ünnepli szabad
királyi várossá válásának
300. évfordulóját. A polgár-
mester szerint az ünnep azt
jelenti, hogy a szegediek 300
éve önállóan, szabadon
dönthetnek az ügyeikben. 
– Szeged nem fog lemondani
a 300 éves szabadságáról –
hangsúlyozta Botka László.

– Keményen, tisztessége-
sen harcolhatok a városo-
mért, és elmondhatom
mindenkinek a valóságot –
felelte Botka László arra a
kérdésre, hogy gyakran hal-
lani, hátránya származik Sze-
gednek abból, hogy ellenzéki
városvezetője van. Elmondta,
az Orbán Viktor miniszterel-
nökkel aláírt megállapodá-
sokból eddig mindent
megvalósított Szeged. Négy-
milliárdot költ a város arra,
hogy a lézerközpontot, az öt-
halmi laktanyát bevonják Sze-
ged közlekedésébe. Szeged
gazdaságfejlesztésének ez az
egyik legfontosabb eleme. Itt
építkezik majd a Pick is, egy
vadonatúj gyár épül oda. El-
hangzott, szárnyal a turizmus,
Szeged az egyik legkedvel-
tebb úti cél az országban.

Ezer közös ügy

– Ezernyi közös ügyünk van
az egyetemmel, amellyel

évek, évtizedek óta együtt-
működünk – mondta Botka
László. Egy jelenlévő kérdé-
sére azt felelte, Zakar Péter
négy hónapja rektorhelyet-
tes, és húsz éve politikus, fi-
deszes megyei közgyűlési
alelnök volt.

– Amióta van egyetem a
világon, azt gondolom, 
autonóm, másrészről a tu-
dományról szól. Nincs bal-
oldali meg jobboldali
tudomány. Rovó rektor úr
fül-orr-gégész, gondolom,
nem politikai alapon gyó-
gyít. Nem dőlök be a provo-
kációnak, nem ugraszthat-
nak össze bennünket. A
város és az egyetem fejlő-
dése összefonódott – hang-
súlyozta.

Messze került a híd

Botka László a déli Tisza-
hídra vonatkozóan is kapott
kérdést, amire azt vála-
szolta: – Idén nyáron Orbán
Viktor tizenötödször ígér-
heti meg. Ez már nem ön-
kormányzati beruházás,
néhány éve még az lehetett
volna, de már régen nem
tudjuk, mert országos, kor-
mányzati akarat mentén,
kizárólag közös vasúti és
közúti hídként épülhet
meg. Legutóbb Orbán Vik-
tor 2017-ben vállalt erre
kötelezettséget. Mi nagyon
örültünk ennek, a NIF Zrt.
egymilliárd forintot kapott
arra, hogy a terveket elké-
szítse. Majd nem történt
semmi. Forráshiányra hivat-
kozva visszavonták.

tudunk nyújtani az Európai
Uniónak – hangsúlyozta
Botka László. A polgármester
elmondta, egy kérdőívet jut-
tatnak el minden szegedi
postaládába, és arra biztat
mindenkit, kitöltve küldje
vissza. 

Arra kíváncsi a városve-
zetés, mit tartanak a legfon-
tosabbnak az itt élők,
milyen fejlesztések valósul-
janak meg Szegeden. Sze-
rinte egy 21. századi
nagyváros egyik legnagyobb
kihívása az élhető környe-
zet. Úgy vélte, prioritás a
környezetbarát közlekedés
további fejlesztése, a zöldte-
rületek növelése és a geo-

Lázár kijelentéséről
Mi a véleménye Lázár János kijelentéséről, hogy „szer-
vezett bűnözői körök vették át Szeged irányítását”? 
– kérdezte egy jelenlévő. – Legyünk megértőek Lázár
Jánossal, neki nem volt egyszerű 2018. Elveszítette a
városát, kidobták a kormányból, majd előzetes figyel-
meztetés nélkül valaki kastélyt épített a földje közepére.
Meglepő, hogy eddig nem nagyon avatkozott bele Sze-
ged ügyeibe. Nem nagyon hinném, hogy elsöprő társa-
dalmi igény lenne Lázár János befolyására. De lássuk
be, azért az sem semmi, amikor Lázár János maffióz le
valakit... – válaszolta Botka László.

előkészíteni a következő év-
tizedet. Szeged azért is volt
sikeres, mert mindig vannak
az asztalfiókban olyan pro-
jektek, amelyeket azonnal be

hogy Szegeden továbbra
sem kell a lakosságnak kom-
munális adót fizetnie. 

– Amíg én vagyok a pol-
gármester, nem is kell helyi
adót fizetniük a szegediek-
nek! – hangsúlyozta Botka
László. A vállalkozások,
cégek által fizetett adóból és
uniós támogatásból épül to-
vább Szeged.

Szeged 2030

– 2019-ben sem lesz senki-
nek építkezési hiánya Szege-
den. Teljesen megújul a
Belvárosi mozi és a Móra Fe-
renc Múzeum, de fejlesztjük
a Partfürdőt is, és elkezdjük

– Azt mondtam tavaly ilyen-
kor, nem nagyon lesz építke-
zésekben hiány. Minden
évben az a célunk, hogy sok
olyan beruházást valósítsunk
meg, amelyekkel még élhe-
tőbbé válik a város – kezdte
a polgármester.

Szegeden 
nem lesz helyi adó!

Botka László elmondta, ta-
valy több tucat fejlesztés va-
lósult meg, bölcsődék,
óvodák, orvosi rendelők,
komplett városrészek újultak
meg, elkezdődött az új
uszoda építése. 

– Szeged erejét az adja,
hogy a legsikeresebb magyar
nagyváros vagyunk az uniós
pályázatokon. A beruházások
döntő többsége időben elké-
szült, de voltak csúszások,
például a Tisza Lajos körút
átépítésekor a gázvezetékek
megújítása miatt, és az új-
szegedi liget felújításánál –
mondta a polgármester, hoz-
zátéve, érvényesíteni fogja a
város a kötbérigényét. El-
hangzott, tavaly mintegy 15
milliárd forint helyiadó-bevé-
tele volt a városnak, úgy,

Botka László: A szegediek 300 éve önállóan, szabadon dönthetnek az ügyeikben, és Szeged nem fog lemondani 
a szabadságáról. 
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Három újabb
takarítógép

Jól gazdálkodott és sikeres
évet zárt a városi tulajdonú
Szegedi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. 2019-ben
tovább folytatják a géppark
megújítását, és 8 százalékos
béremelést terveznek.

350 fős létszámmal, valamint
3,5 milliárdos költségvetéssel
működött 2018-ban a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.

– Forrásainkat a tervek
szerint használtuk föl, és ele-
gendőnek bizonyultak –
mondta a Szeged TV-nek Mak-
rai László ügyvezető. Sok olyan
területet vett kezelésébe a cég,
amelyek az önkormányzat be-
ruházásai során készültek el,
utakat, körforgalmakat, és
részt vesznek a Zöld Város
Program felújításaiban is. Fej-
leszteni is tudtak, kisebb gép-
járműveket vásároltak tavaly.

Az idei év legnagyobb prob-
lémájának a munkaerőhiányt
tartja az igazgató. 8 százalékos
béremelést terveznek 2019-
ben, de lehet, hogy ez nem lesz
elég a dolgozók megtartásá-
hoz. A munkaerőhiányt súlyos-
bítja, hogy a korábbi százról
alig negyvenre csökkent a köz-
hasznú dolgozók száma, ezért
őket is a munkaerőpiacról kell
idén már pótolni. 

A helyzeten a géppark to-
vábbi korszerűsítése segíthet.
Hamarosan érkezik a céghez
három vadonatúj multifunkciós
takarítógép is, amelyek május-
tól segítenek majd a város tisz-
tán tartásában.

Petőfitelepen megválasztják a legszebb böllért,
díjazzák a legjobb kolbászkészítőt és fánksütőt

Hatodik alkalommal rendezik
meg február 2-án Petőfitele-
pen a böllérnapot és a telepi
télbúcsúztató farsangi mu-
latságot. Szénási Róbert, 
a városrész önkormányzati
képviselője a rendezvény
születése kapcsán elmondta,
szerettek volna az év elején
is tartani egy közösségi prog-
ramot. 

– Már az első évben is
sokan voltak a böllérnapon,
amely az évek során nagyon
fontos és várt eseménnyé
nőtte ki magát, bármilyen le-
gyen is az időjárás – mondta
a képviselő.

A program szerint reggel
8 órakor kapják meg a csa-
patok a kolbászhúst a Petőfi-
telepi Művelődési Ház ud-

Petőfitelepen szombaton minden a kolbász körül forog.
Archív fotó 

varán, ahol a rendezvényt
tartják. Az elkészült és meg-
sütött kolbászokat 11 órától
zsűrizik. Közben a művelő-
dési házban arcfestés, kéz-
műves játszóház és vásár,
valamint farsangi jelmezes
felvonulás lesz. Délben adják
át A Telep Kolbásza és A Leg-

csodásabb Fánk díjat, vala-
mint megválasztják A Telep
Legszebb Böllérét. Ekkor bú-
csúztatják el a telet is a 
kiszebáb elégetésével. A
szervezők jelezték, minden
jelmezes nevező és fánksütő
vendégük egy adag töltött
káposztára. 

MÁR SZABADON REPÜL AZ ÁRAMÜTÖTT RÉTISAS. Vaskút környékéről hozta be 
azt az áramütött rétisast a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
őre a Szegedi Vadaspark természetvédelmi mentőközpontjába, amit a felépülése után
nemrégiben szabadon tudtunk engedni a Saséri-holtágnál – írta honlapján a vadas-
park.

A rétisas hazánk legnagyobb termetű ragadozó madara. Az áramütés sokszor vég-
zetes baleset, és ha meg is tudják menteni az állatot, annak ára többnyire a sérült
végtag elvesztése. Itt most ezt sikerült elkerülni. (Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park)

Széles kínálat
új lakásokból

Jelentős átadási hullámra lehet
számítani idén az új lakásoknál,
az elérhető kínálat pedig még
most is elég széles – az Otthon
Centrum előrejelzése szerint. A
megyei jogú városokban az év
végi állapot szerint 290 társas-
házi lakásprojekt volt elérhető,
amelyekben összesen csak-
nem 8800 lakást hirdettek
megvételre. A legtöbb beruhá-
zás Győrött, Debrecenben, Sze-
geden és Pécsett ismert, ahol
az interneten is hirdetett lakás-
beruházások csaknem fele
épül. Győrött 1530, Szegeden
és Debrecenben egyaránt vala-
mivel több mint ezer lakást kí-
náltak decemberben.

Szeged az ötödik
legnépszerűbb úti cél

Kiss Róbert Richárd turiszti-
kai újságíró az ATV-ben el-
mondta, trend lett az ország
felfedezése, hiszen sok szép-
ség található Magyarorszá-
gon is. Jelentősen fellendült a
belföldi turizmus. Kiss kiemelt
néhány helyet, ahová igazán
érdemes elutazni.

Elmondta, Szeged a ked-
venc városa. Mellette megemlí-
tette a Megyer-hegyi tenger-
szemet, amely Sátoraljaújhely
és Sárospatak régiójában talál-
ható. A szállás.hu adatai szerint
mintegy 10 százalékkal nőtt a
belföldi turizmus forgalma
2018-ban. A top 10-es belföldi
úticél-listán ötödik Szeged. Vá-
rosunkat csak Budapest, Sió-
fok, Eger és Hajdúszoboszló
előzi meg.

A 90 éves Horváth Józsefné Ács Erzsébet szerettei körében. Jobbról a második Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási
iroda munkatársa, aki az önkormányzat nevében köszöntötte Erzsike nénit.

zott az Algyői Rákóczi-telepi
Tsz-nél, az Algyői Útvasút- és
Vasútépítő Vállalatnál, végül
tíz évig az ÁFOR elosztó tele-
pén, ahonnan 1982-ben
ment nyugdíjba.

Erzsike néni 1979 óta él
Szegeden. Nyugdíjba vonu-
lása után is aktív maradt, két
évig dolgozott a kenyérgyár-
ban, aztán férjével elvállalták
egy idős házaspár gondozá-
sát. Lelkiismeretesen ápol-
ták őket életük végéig.

63 éves kora óta a Gás-
pár Zoltán utcai Idősek
Klubjának aktív tagja. Kez-
detben csak ebédelni járt,
aztán egyre több időt töltött
ott, és részt vett a klub által

szervezett szabadidős te-
vékenységeken, kártyapar-
tikon, versmondó verse-
nyeken, a klub kórusában,
kirándulásokon, színházlá-
togatásokon. Erzsike néni
mindig nagyon szeretett rejt-
vényt fejteni, sajnos meg-
romlott látása miatt ma már
kevesebb időt tölt ezzel a
hobbijával. Két gyermeke,
három fiúunokája és öt déd-
unokája van. Mindennapjai-
ban gyermekei és a család
egy barátja segíti.

Az önkormányzat nevé-
ben a humán közszolgál-
tatási iroda munkatársa, Far-
kas Katalin köszöntötte Er-
zsike nénit.

Versmondó versenyeken vett részt, és a kórusban is éne-
kelt Horváth Józsefné Ács Erzsébet, aki nemrégiben ünne-
pelte kilencvenedik születésnapját.

Horváth Józsefné Ács Erzsé-
bet 1929. január 19-én szü-
letett Csanyteleken. Hárman
voltak testvérek, ő volt a leg-
idősebb. A család földműve-
lésből élt. Ács Erzsébet az
elemi iskola elvégzése után a
helyi termékbegyűjtő raktár-
ban kezdett el dolgozni admi-
nisztrátorként. 21 évesen
ment férjhez Horváth József-
hez, akivel házasságkötésük
után Sövényházára költöz-
tek. Itt született meg a fia.

Nem sokkal gyermeke
megszületése után Algyőre

költöztek. Egy félig kész
házat vettek, ezt alakították
át sok munkával a saját igé-
nyeiknek, ízlésüknek megfe-
lelően. Itt született meg a
második gyermeke, Erzsike.
Később az Algyői Új Élet Tsz-
ben helyezkedett el, előbb
adminisztrátorként, majd
könyvelőként dolgozott. Hor-
váth Józsefné Ács Erzsébet
saját indíttatásából, nagy
erőfeszítések árán, 36 éves
korában kettős könyvelés
tanfolyamot végzett. A továb-
biakban könyvelőként dolgo-

Két gyermeke, három fiúunokája és öt dédunokája is köszöntötte

Erzsike néni 90 évesen is fejti a rejtvényeket
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Továbbra is a Rádió 88
a leghallgatottabb Szegeden

Szeged leghallgatottabb rádiója továbbra is a Rádió 88 napi
57,1 százalékos eléréssel a 18–59-es korosztályban. A Rádió
88 naponta 59 ezer szegedit ér el ebben a korcsoportban –
derül ki a Inspira Research cég felméréséből, amely 2016 óta
készít elemzéseket a fővárosban és a megyeszékhelyeken.

A Rádió 88 heti elérése 79,4 százalék, ami azt jelenti,
hogy tízből nyolc szegedi a Rádió 88-at választja. Legnépsze-
rűbb reggeli műsor Szegeden a Rádió 88 Café 88 című mű-
sora, ahol a legfontosabb szegedi események és programok
mellett az aktuális közlekedési információkról is értesülhet-
nek a hallgatók Szeged kedvenc zenéi mellett. A Café 88-at
reggel 8 és 10 óra között átlagosan 20 ezer szegedi választja. 

Érdekes tény, hogy a budapesti központból sugárzott Ba-
lázsék című műsor a Rádió 1-en ugyanebben az időszakban
átlagosan alig 4800 szegedit ér el.

Újabb húsz lakást újítanak fel
Pár napja döntött arról a közgyűlés pénzügyi és vagyongaz-
dálkodási bizottsága, hogy a szociálisbérlakás-program
folytatásaként újabb húsz lakást pályáztasson meg az IKV
Zrt. Idén ez lesz az első pályázat, amit várhatóan még több
hasonló követ 2019-ben.

A Székely sortól
a Rókusi körútig

A most bérbeadásra ki-
jelölt lakások zöme a
Székely soron, az úgyne-
vezett garzonházban ta-
lálható, de lehet majd
pályázni a Kereszttöltés
utcában, a Temesvári
körúton, a Retek utcá-
ban, valamint a Rókusi
körúton található ingat-
lanok bérleti jogára is.

Évről évre drágább 
a lakások felújítása,
mert jelentős mér-
tékben emelked-
nek a minimálbé-
rek, emelkednek az
anyagköltségek .
Amikor elkezdtük há-
rom évvel ezelőtt a
bérlakások felújítá-
sát, akkor még átla-
gosan egy lakást
olyan 2,5 millió fo-
rintból tudtunk felújí-
tani, most viszont
már eléri a 4 millió
forintot. Összesen ez
a húsz lakás felújí-
tása közel 80 millió
forintos projekt lesz.
Kardos Kálmán, az IKV
Zrt. elnök-vezérigazga-
tója

mán, az IKV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója.

A mesterek gyorsan, de ala-
posan dolgoznak, hiszen a ha-
marosan megjelenő pályázat
nyerteseit áprilisban választják
ki, és az IKV azt szeretné, ha
már májusban birtokba tudnák
venni a kedvezményes bérleti
díjú lakásokat a szerencsések.
Az építőiparban fellépő munka-
erőhiány és a folyamatos drágu-
lás viszont az ingatlankezelő
dolgát is megnehezíti.

– Évről évre drágább a la-
kások felújítása, mert igen je-
lentős mértékben emelkednek
a minimálbérek, emelkednek
az anyagköltségek, és 2018-
ban jelentős kivitelezői áremel-
kedés zajlott le, amit mi is
érzünk. Amikor elkezdtük
három évvel ezelőtt a bérlaká-
sok felújítását, akkor még átla-
gosan egy lakást olyan 2,5
millió forintból tudtunk felújí-
tani, most viszont már eléri a 4
millió forintot. Összesen ez a
húsz lakás felújítása közel 80
millió forintos projekt lesz –
mondta Kardos Kálmán.

Az idei első pályázatban húsz
lakás szerepel, közülük tizenha-
tot jelenleg újít fel az IKV Zrt.,
hogy a leendő bérlők egy, a mai
kor igényeinek teljesen megfe-
lelő otthonba költözhessenek
be. Ezért dolgoznak a villany-
szerelők, a kőművesek és a fes-
tők is.

– Először ott kezdődik, hogy
a falban az elektromos vezeté-
keket újítjuk fel a nagyobb telje-
sítmény áthidalásának bizto-
sítása érdekében. Korszerűsít-
jük a gépészeti berendezése-
ket, a fűtőkészülékeket, a
fürdőszobában a kádat, a tuso-
lót, a mosdókagylót, vécét, min-
dent kicserélünk, a burko-
latokat, a hideg- és melegbur-
kolatokat, és a konyhák is új
konyhabútort kapnak – mondta
a Szeged TV-nek Kardos Kál- Ingyen mehetnek be

a szülők az uszodába
Összeolvad a Némó Úszósuli a
Szeged Sport és Fürdők Kft.-vel.
Az úszásoktatásért ezután csak
a Némó felel. Ezután a szülők
kísérőkként ingyen mehetnek
be az uszodába. Drégelyi Zol-
tán, a Szeged Sport és Fürdők
Kft. ügyvezető igazgatója és
Szentágotai Szabolcs, a Némó
Úszósuli ügyvezetője nemrégi-
ben együtt jelentették be: az
úszásoktatás február elsejével
az úszósuli szakmai felügyelete
alatt, annak oktatóival zajlik
majd, miközben a két intéz-
mény egybeolvad, azaz innentől
kezdve csak ők felelnek az
utánpótlás képzéséért. 

Fontos változás lesz, hogy
ezután a szülők ingyen beme-
hetnek az uszodába, amikor a
gyermeküket kísérik az ed-
zésre. 

Megújul Újszeged 
egyik legfontosabb tere

Teljesen megújul a Fő fasori
víztorony környéke. Elindul
egy régóta tervezett térfej-
lesztési program.

A kivitelezés I. ütemében egy
10×20 méteres óriáshajó ját-
szóeszközt telepítenek,
ami önmagában sok já-
tékelemet tartalmaz, és
ezáltal több mint 100
gyermek tud egyidejűleg
a hajón játszani. Ezen
kívül streetballpálya, sza-
badtéri kondipark, rekre-
ációt segítő pihenő rész is
létesül. A téren mindezek
mellett közel 68 lombos
fát és közel 500 cserjét
ültetnek majd. Új LED
lámpás világítást is kap a

környék, amihez 5 kandelá-
bert telepítenek. Különleges-
ség továbbá, hogy 5 darab
úgynevezett heverésző dom-
bot alakítanak majd ki a terü-
leten. Az újszegedi családok
kikapcsolódását segítő park

kialakítása több ütemben
történik majd. A városi köz-
gyűlés városüzemeltetési bi-
zottsága nemrég megsza-
vazta az első ütem megkez-
déséhez szükséges nettó 95
millió forintot.

Látványterv a térről.

Koporsót is vittek a tüntetésre a fizetésük rendezését követelők

Minimálbérért dolgoznak a többdiplomások

A követelések között szerepel
a sztrájktörvény módosítása is

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) már
megalakította a sztrájkbizottságát, csatlakozva a rabszolga-
törvény kapcsán kibontakozó országos ellenálláshoz. Általá-
nos követeléseik között szerepel a munkatörvénykönyv és a
sztrájktörvény módosítása, de a korrekt érdekegyeztetést is
szeretnék kiharcolni. 

Guba János, a PDSZ országos választmányi tagja el-
mondta a Szeged TV-nek, miért elégedetlenek a tanárok. Fi-
zetésüket ugyanis a 2014-es minimálbér alapján számolják
ki, így mára jelentősen elértéktelenedett a járandóságuk. A
szakszervezeti vezetők szerint rendszeressé és állandóvá kell
tenni az utcai megmozdulásokat, amelyek előbb-utóbb vál-
toztatásokra kényszeríthetik a kormányt.

ágazatspecifikus bérrendezést
abban az esetben, ha a mun-
káltató magyar kormány nem
hajlandó a kötelező minimál-

bért és a garantált bérminimu-
mot beépíteni a közalkalma-
zotti bértáblákba – mondta
Kiss Ernő.

A Közgyűjteményi és Közmű-
velődési Dolgozók Szakszer-
vezetének (KKDSZ) megmoz-
dulását szimbolikusan Kle-
belsberg Kunó egykori közok-
tatásügyi miniszter szobránál
tartották. A mintegy hetven-
főnyi hallgatóság zászlókkal
és transzparensekkel érke-
zett, sőt egy koporsót is hoz-
tak a demonstrációra –
számolt be a tüntetésről a
Szeged Televízió.

– Sajnos a kulturális köz-
alkalmazottaknak nagyon
alacsony a bérük. Ezt úgy kell
elképzelni, hogy a minimál-
bér színvonalán van, és dip-

lomás, többdiplomás em-
berek körülbelül annyit ke-
resnek, mint egy segéd-
munkás. Erre szeretnénk föl-
hívni a figyelmet – nyilat-
kozta a Szeged TV-nek
Farkas Endréné, a KKDSZ
alapszervezeti titkára.

A KKDSZ megyei elnöke,
Kiss Ernő szerint is tragikus
az ágazati dolgozók helyzete.
2009 óta nem volt bérfej-
lesztés, az alapbérek a tíz
évvel ezelőtti szinten vannak.

– 2010 óta követeljük a
közalkalmazotti bértábla meg-
felelő és jogszerű indexálását.
2012 óta követeljük az átfogó,

A kulturális ágazatban dolgozóknál hosszú ideje nem volt
béremelés. Minimálbért keresnek többdiplomás emberek,
akik pár napja a Klebelsberg-szobor előtt adtak hangot az
elégedetlenségüknek.

Többdiplomás emberek körülbelül annyit keresnek, mint egy segédmunkás – mondta Farkas Endréné, a KKDSZ alap-
szervezeti titkára. 
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– Amikor én még gyerek vol-
tam 1940-ben, négy-öt éves
körüli, anyukámmal gyakran
jöttünk vásárolni a kiskörútra.
A Radnóti-gimnázium mostani
épületével szemben, egészen
a Ketting Áruházig (a későbbi
Centrum Áruház helyéig) pa-
kolták ki a parasztasszonyok a
portékájukat. A földről árultak
csirkét, tojást, zöldséget – mu-
tatja a Ketting Áruház régi fotó-
ját Ketting Lászlóné Marika. 
– A főtulajdonos Lajos volt, a fi-
vérei, Dániel és Sándor segéd-
ként dolgoztak az üzletben,

Dániel fia volt az én férjem.
Számos alkalmazottal dolgoz-
tak, textilt árultak, a varrónők
jártak hozzájuk vásárolni. A fér-
jem azt mesélte, a későbbi
híres színész, a szintén szegedi
születésű Agárdi Gábor is

náluk kezdte. Ezt utóbb a só-
gornőm is megerősítette.

Nyugdíjas olvasónk azt is
felelevenítette, hogy a második
világháborúban Ketting Lajos
családja elhagyta a várost, ere-
detileg Amerikába akartak ki-
vándorolni, de csak Pestig,
később pedig Bécsig jutottak.
Távozásuk előtt az üzletember
lemondott az áruházról, amit
aztán az államosításkor amúgy
is elvettek. Marikáék az apósa
után örökölt kárpótlási jegy se-
gítségével vették a kiskörúti la-
kásukat. Az ő férje

nem olyan típus volt, hogy ne-
kimenjen a nagyvilágnak.

Noha Ketting Lászlót a
származása miatt tovább nem
engedték tanulni, de legalább
leérettségizhetett. Marikával a
Kőrösy József Közgazdasági

S z a k k ö -
zépiskolá-
ban ismer-
k e d t e k
össze, ké-
sőbb a
Szent Ist-
ván tér kö-
z e l é b e n
v e z e t e t t
egy raktárt.
Marika hoz-

zátette, bár az egykori üzlet
helyének közelében laktak, a
férje nem beszélt róla, nem is
volt tanácsos ilyennel előho-
zakodni. Az asszonynak azért
eszébe jutott, hogy valamikor
szebb időket látott a kiskörút

és a Mikszáth Kálmán utca
sarka.

– 1956-ban érettségiztem,
majd a cipőgyárba kerültem
dolgozni, annak is először a
Déma nevű részlegébe, amely
a Moszkvai körúton volt. Onnan
tettek át a Szilléri sugárúti
gyárba bérszámfejtőnek, 1962-

ig maradtam ott. Az irodán
együtt dolgoztam Bézi Ferivel,
aki egyszer csak hozta ezt a
képet – mutatta Marika a Mars
téren készült felvételt. – Feri fel-
ismerte rajta édesanyámat a
ruhájáról, a kabátjáról. Annak
idején így nézett ki a Mars tér.
Feri készítette a fotót, lehet

hogy pályázatra fényképezte,
ám végül nem küldte be. Feri
szeretett fotózni, és mert mi a
Római körúton laktunk, onnan
ismerte a kollégám anyukámat,
hogy többször megfordult a
gyárban. Varrónőként dolgozott
az újszegedi gyárban, mindent
megvarrt magának és a család-
nak, csinosan öltözködött. Ko-
rábban elegáns kalapot is
viselt, de az oroszok bejövetele-
kor minden fiatalasszony igye-
kezett öregíteni és elcsúfítani
magát, onnantól fogva ő is egy-
szerű fejkendőt tett fel – je-
gyezte meg olvasónk.
(Folytatjuk.)

Dombai Tünde

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

A fiatalabb korosztály nem emlékezhet rá, hogy valaha a kis-
körúton is árulták portékájukat a parasztasszonyok. A Cent-
rum helyén lévő Ketting Áruháznak sincs már nyoma sem.
Ketting Lászlóné Marika azonban mesélt róla nekünk. Város-
történeti sorozatunkat olvasóink emlékeivel folytatjuk.

Kettingék üzlete a Centrum Áruház helyén állt a kiskörúton. A divatáruház felirat i-je alatt a főtulajdonos, Lajos, 
jobbra az öccse, Dániel, balra Marika férje.

Marika édesanyját egy pályázatra fotózták le

Agárdi Gábor is dolgozott a kiskörúti Ketting Áruházban

Ketting Lászlóné Marika sok szép régi fotót őriz. Szívesen
mesélt férje családjának üzletéről.

A fenti képen Marika édesanyja
(fejkendőben háttal) 

a Mars téri piacon. Fotó: Bézi Ferenc

Marika a szüleivel.
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A „Tervezzük együtt Szeged jövőjét” 

című kérdőívvel kapcsolatosan

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú,
Általános Adatvédelmi Rendeletének előírásaival (to-
vábbiakban: GDPR) összhangban az alábbiakról tá-
jékoztatjuk:

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 városfej-
lesztési, valamint egyéb kapcsolódó javaslatainak
megismerése; a lakosság igényeinek megfelelő vá-
rosfejlesztési stratégia, prioritások kialakítása; vala-
mint időszakonként exkluzív tartalmú tájékoztató
hírlevél küldése azon szegedi lakosoknak, akik meg-
adják 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 adat-
kezelői hozzáférés: az érintett által megadott sze-
mélyes adatokhoz kizárólag olyan – az Adatkezelő
alkalmazásában álló, illetve velük jogviszonyban álló
– személyek férnek hozzá, akik számára ez a jogo-
sultság a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges;
különösen 
• a Hivatal Fejlesztési Irodájának, valamint a Jegyzői
Irodájának a dolgozói.

7.  Címzettek II. – a következő harmadik szemé-
lyek 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 Adat-
kezelő a személyes adatokat az információbizton-
sági előírásoknak megfelelően védett szerve-
reken/fizikai helyiségekben tárolja. A Hivatal a
41/2015. (VII. 15.) BM-rendelet követelményei sze-
rint kialakított információbiztonsági irányítási rend-
szert működtet.

11.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
• tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáférés-
hez) 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 Adat-
kezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hóna-
pon belül – közérthető formában, írásban megadni
a választ.

13. Jogérvényesítési lehetőségek:
• panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatósághoz (felügyeleti ható-
ság) (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 jogszabá-
lyon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul.
• Az érintett nem köteles személyes adatait meg-
adni.
• Kérjük, töltse ki nevét és a lakcímét, ha azt sze-
retné, 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 postací-
mét is megadja, mindkét csatornán kézbesítjük az
időszakos hírlevelet az Ön részére.
• A hírlevélről természetesen Ön bármikor leiratoz-
hat (erről bővebb felvilágosítást a hírlevélben olvas-
hat majd).
• Tájékoztatjuk, hogy a küldemények postai kézbe-
sítését a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Buda-
pest, Dunavirág utca 2–6.) végzi. A lezárt
küldemények kézbesítése során a boríték külső ol-
dalára esetlegesen felírt „Feladó” nevét, címét a
posta egyes alkalmazottai feladatellátásuk során
megismerhetik. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési fel-
tételei a hivatalos honlapjukon érhetőek el.

A kérdőívet online is kitöltheti! Itt: https://www.szegedvaros.hu/tervezzukegyutt/

%
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%
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Ilyen még sohasem volt az emberi társadalmak történetében: hét generáció él együtt

Fiatalok, akik megeszik az öregeket
Folytatás az 1. oldalról
– A digitális társadalomban
megváltozik a szocializáció
iránya, amely már kétirányú.
Olyan mértékben növekszik
ugyanis az információ meny-
nyisége, hogy az idősebb ge-
nerációnak is tanulnia kell a
fiataloktól, például számító-
gép- és internethasználatot –
mondta Fekete Mariann szo-
ciológus, az SZTE BTK Szo-
ciológiai Tanszékének ad-
junktusa.

A 40 az új 30

– Demográfiai értelemben a
nyugati társadalmak öre-
gedő társadalmak. A KSH
2017-es öregedési indexe
szerint Magyarországon
száz gyermekre 129 idős-
korú ember jutott. A 65 év
felettiek csoportja 18,3, a
15 év alattiaké pedig 14,5
százalékot tett ki a magyar
társadalomban. Öregedő
társadalom a magyar is.
Ugyanakkor a jelen társada-
lom vezérmotívuma a fiatal-
ságkultusz, s talán még
sosem volt ennyire erősza-
kos és sürgető a fiatalnak
maradni parancsa. Jelen
társadalmunkban nem le-
het megöregedni, folyama-
tosan frissnek, fittnek kell
lenni, amire erősen rájátszik
a kozmetikai ipar és a
média is.

Fiatalságdiktatúrában
élünk. Erre reflektálnak az
időről időre megjelenő szlo-
genek is, amelyek szerint a
40 az új 30, vagy a 30 az új
20. Sőt, a Robert De Niro fő-
szereplésével négy éve be-
mutatott Kezdő című ame-
rikai filmben hangzik el az a
mondat, hogy a 70 az új 20.
Hollywoodot is elérte a fia-
talságkultusz, és egyre több
az olyan film, amelyben már
nem 20-30 éves bombanők,
hanem nagyik a főszereplők
– magyarázta a szegedi
egyetem adjunktusa. 

Meddig számítunk 
fiatalnak?

– Új életkori határok rajzolód-
nak ki a társadalomban.
2012-ben azt kérdezték egy
kutatásban az angoloktól,
szerintük melyik az az életév,
amikor már nem vagyunk fi-
atalok, vagyis honnan kezdő-
dik a középkorúság. A britek
szerint 55 éves korunkig va-

gyunk fiatalok, utána kezdő-
dik a középkorúság, és az
időskor csak a 70. életévünk
után kezdődik. Európa-szerte
végeztek „Meddig számítunk
fiatalnak?” kutatásokat, és
viszonylag nagy a szórás – a
svédeknél 34 év, a görögök-
nél 52 év –, de az európai
átlag 40 év. A felgyorsult in-
formációs világban sokat vál-
tozott az öregség és a kor
észlelése, másképpen gon-
dolkodunk az életkorról és az
életkori csoportokról. Kitoljuk
az életkori határokat, mert fi-
atalnak kell maradni a fiatal-
ságdiktatúrában – mondta a
szociológus.

Hány év egy generáció?

– Mannheim Károlynak
1928-ban jelent meg a Ge-
nerációk problémája című

műve, amelyben úgy fogal-
mazott, a generációk a törté-
nelem menetét eldöntő
születési rétegek. Azon em-
berek csoportja tartozik egy
generációba, akik hasonló

módon helyezkednek el egy
társadalmi-történelmi tér-
ben. Mannheim nem szocio-
lógiai csoportokról, hanem
nemzedéki összefüggésről
beszélt. Vagyis emberek lé-
teznek egy közös helyen,
akik közös sorsot élnek meg.
A pozitivisták is foglalkoztak
a generációk kérdésével. Úgy
vélték, a generációk har-
mincévenként követik egy-
mást. Hasonlóképpen gon-
dolkodtak a francia klasszi-
cisták is, akik szerint egy ge-
neráció harminc év, a fiata-
lok mindig lázadók, az idő-
sebbek pedig mindig konzer-
vatívok. A globalizációval és
a születéskor várható élettar-
tam folyamatos emelkedésé-
vel új generációs elméletek
születtek, amelyek szerint
15-20 évenként jelennek
meg az újabb generációk.

Az időskor küszöbén

– A jelen a globális generáció
korszaka – mondja McCrindle
ausztrál szociológus. Ez fő-
ként a fiatalabb generációra

igaz, bárhol is éljenek a vilá-
gon – az Egyesült Államok-
ban, Európában vagy Japán-
ban –, ugyanolyan aktív
használói az internetnek és a
közösségi médiának, ugyan-
azokat a filmeket nézik és ze-
néket töltik le. Vagyis földrajzi
korlátok nélkül meg tudják
valósítani, amit Mannheim
1928-ban mondott, hogy a
közös sorsban, életélmé-
nyekben kell részesedni. 

McCrindle digitális gene-
rációkról beszél. A karaktere-
ket az alapján állapítja meg,
milyen a viszonyuk a digitális
világhoz. Az építők generáci-
ójának szocializációját a há-
ború és a gazdasági nehéz-
ségek határozták meg. Szá-
mukra mindig fontos volt a
biztonság, a nyugodt családi
környezet, a stabil munka. El-
fogadták a hagyományokat,
a szülők mintáit. Az építők
között is voltak lázadók, akik

a hatvanas évektől rock and
roll rajongók, háborúellenes,
emberjogi aktivisták és tün-
tetésszervezők lettek. Ez a
generáció találkozott szembe
az időskor küszöbén a digitá-
lis világgal. Az építők nem
értik, miért rohannak mindig
a gyerekeik és unokáik, miért
váltogatják a munkahelyü-
ket, miért nem lehet leülni a
vasárnapi ebédhez a kütyük
nyomkodása nélkül. Az X- és
Y-generáció által dominált
világ nem nagyon tud mit
kezdeni az építők nemzedé-
kével.

Digitális bevándorlók

– Milyen szinten foglalkozik a
média az építők generációjá-
val? A brazil és török szappan-
operák szintjén. A reklámok-
ban valamilyen egészségügyi
probléma miatt jelennek meg.
Ennyi az építők reprezentáci-
ója, pedig ennél több figyelmet
érdemelnének. A babyboom-
generáció a háború után szü-
letett, akkor a rádió volt a mo-
dern kor technológiája. E nem-
zedék nagyon hangosan tudta
kifejezni nemtetszését a ha-
gyományos családmodellel
szemben. Nekik már nem fel-
tétlenül a főállású anyaság
volt az életcél, mert dolgozni
akartak.

A babyboom-generáció fel-
növekvése idején kezdődött a
szexuális forradalom, fontos
mérföldkő volt az 1968-as 
diáklázadások, Woodstock. Ez

a generáció felnőttként találko-
zott a digitális világgal, és integ-
rálódnia kellett, ha meg akarta
tartani a munkahelyét. Az X-ge-
neráció születése idején a fe-
kete-fehér televízió és a
tranzisztoros rádió volt a mo-
dern kor technológiája. E nem-
zedéket – amely fiatal fel-
nőttként találkozott a digitális
világgal – hívják digitális be-
vándorlóknak. E generáció tag-
jait hívták kulcsos gyerekeknek
is, mert az anyukáik akkor már
dolgoztak. Az X-nemzedék ide-
jében jelent meg az AIDS, ezért
óvatosan randizott, és későn
házasodott.

Információéhség

– Az Y-generáció a digitális
nemzedék első hulláma, ők a
digitális őslakosok. Kicsi ko-
ruktól aktív használói az info-
kommunikációs eszközök-
nek, éppen ezért gyötri infor-
mációéhség az Y-generációt.
Muszáj nekik mindenről
tudni, ezért nyomkodják a Z-
generációval együtt a vasár-
napi ebédnél is a kütyüket. 

A lengyelek úgy hívják az
Y-generációt, hogy II. János
Pál pápa generációja, a kí-
naiak úgy hívják az Y-generá-
ciót, hogy Ken Lao Zu, ma-
gyarul: a fiatalok, akik meg-
eszik az öregeket, a spanyo-
lok NiNi (Ni trabajos, Ni estu-
dia) generációnak hívják az
Y-nemzedéket, mert szerin-
tük nem dolgoznak, és nem
tanulnak, a németek Maybe
(Talán) generációnak hívják
az Y-generációt. Talán lesz
belőlük valami.

A Z-generáció a digitális
bennszülöttek. Ők azok, akik
nem éltek mobiltelefon és in-
ternet nélküli világban. El
sem tudják képzelni, milyen
az, ha nincs mobiltelefon és
internet. Nekik ez az életük.
A Z-generáció karakterében
nagyon hasonlít az építők ge-
nerációjához. Ők is otthon
érzik magukat biztonságban,
visszahúzódók, passzívak. Ez
a két generáció – a nagy élet-
kori távolságok ellenére –
könnyen egymásra találhat a
hasonlóságok miatt. Az alfa-
generáció tagjai még nagyon
kicsik, de azt el lehet mon-
dani, hogy a családok lét-
száma, ahová az alfa-
gyerekek érkeznek, még
sosem volt ennyire alacsony
– mondta Fekete Mariann.

Szabó C. Szilárd

Generációk
A generáció elnevezése Születési idő
Szövetségesek generációja 1925 előtt születtek
Építők generációja 1925–1945
Babyboom-generáció 1946–1964
X-generáció 1965–1979
Y-generáció 1980–1994
Z-generáció 1995–2010
Alfa-generáció 2011–

A digitális társadalomban az idősebb generációnak is tanulnia kell a fiataloktól. 

Fekete Mariann szocioló-
gus, a szegedi egyetem 

adjunktusa. 
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Tisztelt Olvasóink!

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

A kíváncsiság és az új dol-
gok iránti fogékonyság a
közös nevező a Nyugdíjas
Egérpadtársak szervezeté-
nél. Minden foglalkozásra
úgy készülnek a tagok, mint
a kisdiákok, akik nem sze-
retnének az egérpad mellől
a szamárpadba kerülni.

– Mi nem szakmai alapon
szerveződünk, hanem a szá-

mítástechnikai eszközök
iránti érdeklődés verbuválta
a csapatot – mondja Csányi
Mihályné, a szervezet el-
nöke. Kis Istvánné titkár
ehhez azt is hozzáteszi, hogy
ne idős „kockákra” gondol-
junk, amikor elképzelünk
egy foglalkozást. A
számítógépen kívül
ugyanis rengeteg
dolog érdekli még a
mintegy harmincfős
tagságot. Van köztük
például egy született
költő, Pusztai János,
aki a tagok névnap-
jait egy-egy köszöntő
verssel ünnepelte a
legutóbbi időkig.
János azonban már
letette a pennát,
mert már túl nagy fá-
radság minden alka-
lomra költeményt
írnia, ám a szervezet
harminc példányban kiadta
az eddigi műveit, így minden
tag kapott az összegyűjtött
versekből.

A születésnapokat is
együtt ünneplik, és ilyenkor
is versekkel emelik az ese-
mény nívóját. Ilyenkor Lekics
Katalin válogat olyan műve-
ket, amelyek az adott alka-
lomra épp megfelelnek. Az
ünnepek alkalmával általá-
ban a Dóm cukrászdában sü-

tiznek, kávéznak a tagok,
úgyhogy rajtuk kívül nem is
igen fér be ilyenkor más a
cukrászdába. A helyszínvá-
lasztás praktikus, ugyanis a
foglalkozások a Somogyi-
könyvtár épületében vannak.
Nagyon hálásak a Somogyi-
nak a lehetőségért, amit
azzal is kifejeznek, hogy tá-
mogatják a könyvtár alapít-
ványát.

Hogyan kell elképzelni a
Nyugdíjas Egérpadtársak
szervezeténél egy foglalko-
zást? Gubina Imréné tag-
társuktól megkapják a fel-
adatokat, amit otthon gyako-
rolhatnak, aztán pedig
élesben is bemutathatják,

hogyan boldogulnak a kép-
feltöltéssel, az e-mail-küldés-
sel, a Facebook-használattal
vagy legújabban az okostele-
fonok alkalmazásainak meg-
ismerésével. Ez utóbbi azért
vált különösen aktuálissá,
mert karácsonyra sokan
kaptak a családtól „okoskü-
tyüt”, és a minél szélesebb
körű használat ma már elvá-
rás akár egy 80 éves ember
esetében is. A szervezetben

egyébként idén öten ün-
neplik a 85. születésnapju-
kat, így nem mondhatjuk,
hogy „zöldfülűek” az egér-
padtársak. Az idén tartják
megalakulásuk 10. évfordu-
lóját, amire már nagyon ké-
szülnek.

Szemeszterekre osztják
az évet, vagyis június végén
tartanak egy évzáró összejö-
vetelt, majd szeptemberben

ünnepélyesen megnyitják az
új kurzust. A nyáron sem pi-
hennek, csak a számítógépet
hanyagolják egy kicsit. Rend-
szeresen találkoznak, kirán-
dulnak, színházba járnak,
vagy csak beülnek beszél-
getni egy cukrászdába.

– Nagyon jó a közösség,
szükségünk van egymásra,
hiszen a társaság több mint
hetven százaléka egye-
dülálló. Odafigyelünk egy-
másra, szívünkön viseljük
egymás sorsát – mondja
Csányi Mihályné. A feladato-
kat komolyan veszik, ennek
az az eredménye, hogy kivá-
lóan elboldogulnak az egér-
padtársak a digitális vi-
lágban.

Nem csak a húszéveseké a digitális világ

Nyugdíjas egérpadtársak
Leporolták a jelszót,

csak a tartalom hibádzik
Orbán Viktor szerint hazánkban
még mindig baloldali túlsúly van
a médiában, Lomnici Zoltán,
Georg Spöttle szépen fel-
mondja a migránsleckét, a
mocskos szájú Bayer Zsolt (holt-
versenyben Deutsch Tamással)
ontja a felháborodást, tehát
minden rendben.

De már csomó fideszes van
a leggazdagabbak között,
Orbán Viktor magángépeken
repked (sajnos eddig vissza is
jött), kiválóan teljesít az ország,
csak a nyugdíjak tudnak csúsz-
ni, meg a tűzifa-átutalások, de
megérjük azt is, hogy háromév-
nyi túlóránk megy majd füstbe,
ha a német autógyár eladási
gondok miatt munkaszünetet
hirdet. 

Műemlék freskók lefala-
zása, átfestése, a mocskos
bolsevik diktatúra hangos
megtagadása, a 13. havi nyug-
díj megvonásának vádja ma
már nem elég a félrevezetés-
hez. A 13. havi nyugdíjat a
Medgyessy-kormány vezette
be, és hét éven keresztül jutott
hozzá minden nyugdíjas. A jut-
tatást tehát az MSZP–SZDSZ-
kormányzás indította. 2002-es
bevezetése idején a Fidesz –
és Orbán is – megszavazta az
Országgyűlésben.

A 2006-os kampányban a
Gyurcsánnyal szemben vesz-
tésre álló Orbán már 14. havi
nyugdíjat ígért, mégis veresé-
get szenvedett. 2010 óta az
Orbán-kormány a valós infláció
alatti mértékben növelte csak
a nyugdíjat, hét év alatt ezzel
több százezer forinttal káro-
sítva meg az idős embereket.
Ráadásul nemhogy a 14. havi
nyugdíj ígéretét váltották volna
be, de a 13. havit sem adták
vissza soha.

És akkor most jöjjenek a té-
nyek: a 13. havi nyugdíj meg-
szüntetéséről 2009. május
11-én szavazott a parlament,
és hivatalosan 2009. július 
1-jével szűnt meg. 2009. április
14-től nem Gyurcsány Ferenc,
hanem Bajnai Gordon volt a mi-
niszterelnök. A 13. havi nyugdí-
jat tehát Bajnai Gordon idején
vették el – a gazdasági világvál-

ság szorításában. Hét évig
azonban végre jobban élhettek
a nyugdíjasok az MSZP és az
SZDSZ kormányzása idején, és
a 13. havi nyugdíj kényszerű el-
vétele nem menti a Fideszt a
bűn alól, hogy becsapja a nyug-
díjasokat, sőt, a magánnyugdíj
gyalázatos elvételével a takaré-
koskodó középosztályt is tönk-
retették.

Görögország válságának ré-
mével fenyegetett Orbán, de

Bajnaiék ezt el tudták kerülni.
Magyarország jobban teljesít:
leporolták a jelszót, csak a tar-
talom hibádzik kissé! Ami szép,
az nem új, ami új, az borzasztó!
A kisvállalkozások a szépen
megemelt minimálbéreket nem
tudják megfizetni, évente 15-
20 százalék megy csődbe. A
nyugdíjak csodás emelése
messze elmarad a zöldég- és
húsárak növekedésétől. Ja, a
parlamenti urak 30-40 százalé-
kos fizetésemelésétől még in-
kább!

Szeged a mi városunk, nem
a Fideszé! Nem adjuk, nem
hagyjuk, hogy áltörténészek, ki-
bukott polgármesterek, helyi
Pató Pálok döntsenek helyet-
tünk. Nem veszik át a parkoló-
jegyet? Mikor olvasom azt, hogy

Kohári Nándor a kerékpárja,
Haág Zalán a haveri passz után
erkölcsileg megtisztulva vissza-
fizette a jogtalan támogatást?
Persze könnyű, ha hazánkban
nincs jog, csak ügyészség, ami
úgy fél az európai ügyészségtől,
mint ördög a tömjénfüsttől!

Ezek az urak akarják Szege-
det? A Szeged–Szabadka–
Baja vonalról már 2006-ban
volt Orbán-támogatás. Most a
trafikkirály-fácánvadász jön a
leporolt ötletekkel. Igaz, az 55-
ös, bajai utat már 2010-ben
mosolygós plakátokon beígérte
Orbán Viktor, és 2017-re el is
készült, miért vagyunk hát türel-
metlenek? De 2030-ig várni,
míg elkotródnak, nem akarunk!

Családok éve? Igen, az
Orbán, a Mészáros, a Matolcsy
család (a névsor szűkített) való-
ban arat. De hogyan csinálnak
a közemberek két gyermeket,
ha minden hatodik már külföl-
dön születik? Ja persze, a kom-
munista szombat kötelező
visszaállításával (rabszolgatör-
vény) a fáradt dolgozó elfelejt
majd védekezni, és potty, meg-
van a hiányzó gyermek! Ezt a
szuper államtitkárnő így gon-
dolja? Hát, anyukája erre mon-
dana valamit.

De ne búsuljunk! Ha kép-
viselők leszünk, mi is ehe-
tünk olcsó Gundel-pala-
csintát, utazhatunk ingyenre-
pülőn focimeccsekre, s talán
a nyugdíjunk is elég lesz egy
csirke far-hátra. Mivel én
alapvetően udvarias, béke-
tűrő ember vagyok (még),
egy Illés-dalt küldök a minisz-
terelnöknek:

Ne gondold, ó ne, hogy tied a
világ,
Nem fog mindig a szerencse
könyörögni hozzád.
És ha még most tied a szó,
Ne hidd, hogy így marad
örökre,
Ajánlom, tűnjél el a színről si-
etve.

Ne hidd azt, ó, ne, hogy leta-
gadhatod,
Mások dolgoznak helyetted,
míg szerepedet játszod.
Egész más most ez a világ,
Jobb lesz, ha végre már meg-
érted,
Az idő lassan-lassan eljár felet-
ted.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Szeged a mi váro-
sunk, nem a Fideszé!
Nem adjuk, nem
hagyjuk, hogy áltör-
ténészek, kibukott
polgármesterek ,
helyi Pató Pálok
döntsenek helyet-
tünk. Nem veszik át a
parkolójegyet? Mikor
olvasom azt, hogy Ko-
hári Nándor a kerék-
párja, Haág Zalán a
haveri passz után er-
kölcsileg megtisz-
tulva visszafizette a
jogtalan támoga-
tást? Persze könnyű,
ha hazánkban nincs
jog, csak ügyészség,
ami úgy fél az euró-
pai ügyészségtől,
mint ördög a tömjén-
füsttől!

Borkóstoló. Jó közösség a Nyugdíjas Egérpadtársak.

Gyakorolják a képfeltöltést, az e-mail-küldést és a Facebook-használatot is.
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A BL címvédőjénéL
foLytAtjA. Mikler Roland
leigazolásával a MOL-PICK
Szeged a következő idény-
nek a Mirko Alilovic, Mikler
Roland, Nagy Martin kapus-
trióval vág neki. A horvát vá-
logatott hálóőr, Marin Sego a
tavaly Bajnokok Ligája-győz-
tes francia Montpellier-nél
folytatja. Sego 2016-ban iga-
zolt a Tisza-partiakhoz, és
idény nyáron csatlakozik új
klubjához, ahol 2022-ig írt
alá.

mArko BoLtic, Az Asz-
szisztkiráLy. Túl a baj-
nokság felén a Natur-
tex-SZTE-Szedeák, és talán
elindult felfelé a csapat, a
mutatott játék alapján. Az
biztos, hogy a csapat irányí-
tója, Marko Boltic jó formá-
ban van. A szerb légiós
meccsenkénti 7,75 gól-
passzt átlagol, ami a legjobb
a bajnokságban. 

visszA A gyökerekhez.
Szeged első Roland Garros-
indulója, Susányi Zsófia 
(képünkön) végleg hazatért
Szegedre. A Gellért SE-ben
nevelkedő korábbi teniszező
a világhírű kaliforniai Berke-
ley Egyetemen tanult, majd
tavaly nyártól végleg vissza-
jött Szegedre, és nevelőegye-
sületében tevékenykedik

tovább, most már mint edző.
Minden korosztállyal szíve-
sen foglalkozik. 

ÚjrA hAzAi páLyán. Feb-
ruár harmadikán, vasárnap
ismét jégkorongmeccsre
lehet menni, szurkolni. A 
Goodwill Pharma Szeged
Vízmű OB II-es férfi jégko-
rongcsapata hazai pályán fo-
gadja a Hevület együttesét. A
székesfehérvári alakulat a
harmadik helyen áll jelenleg
a tabellán, öt győzelemmel,
három vereséggel. A szege-
diek két győzelmet gyűjtöttek
eddig, és a hatodik helyen
állnak. Van miért vissza-
vágni, a két csapat előző
mérkőzésén 5–3-ra kikaptak
Prakab Gábor tanítványai.

Újra a csúcsra

Márton Anita visszatért
Több mint fél év kihagyás után állt ismét dobókörbe ha-
zánk világbajnok atlétája, Márton Anita. Az olimpiai 
bronzérmes súlylökő megnyerte a Budapest régió nyílt at-
létikai bajnokságát.

A világklasszis súlylökő, Márton Anita újra versenyben.

Tavaly nyár közepén jelen-
tette be a világbajnok súly-
lökő, Márton Anita, hogy
sérülés miatt biztosan ki-

hagyja az Európa-bajnoksá-
got. Hosszú hónapok keze-
lése és rehabilitációja után
Eperjesi László tanítványa

A Tornádó Team eredményes csapata.
Balról jobbra: Kovács Kámea, Sándor Lilla, Sajgó Anna, 

Bíró Hanna, Zolván Barbara.

Junior országos bajnoksá-
got rendezett a Magyar Or-
szágos Korcsolya Szö-
vetség, ahol a Tornádó
Team görkorcsolyázói is
jégre léptek. A téli alapozó
időszak Garzó Erikáék szá-
mára versenyzéssel telik. A
szegedieknél Bíró Hanna
hasított a leginkább, nem-
egyszer teljesítette a junior
világkupa-szintidőt 500
méteren, és összetettben
nem bírtak vele riválisai, ő
lett a magyar bajnok. 

Sándor Lillának a hosz-

szú távok feküdtek jobban,
ő egy szépen csillogó bronz-
érmet szerzett. Szintén a
dobogó harmadik fokára
állhatott fel Zolván Bar-
bara, aki 1000 méteren lett
harmadik. A három érme-
sen kívül Kovács Kámea és
Sajgó Anna két értékes ne-
gyedik helyet csípett el. Az
országos bajnok Bíró Han-
nának nagy tervei vannak.
Következő nagy célja, hogy
ott legyen 2020-ban Lau-
sanne-ban az Ifjúsági Olim-
pián.

A Tornádó Team görkorcsolyázói Budapesten, a Városligeti
Műjégpályán húztak ezúttal jégkorcsolyát. Egy összetett
országos bajnoki cím és két bronzérem volt a termésük a
szegedi versenyzőknek.

Korcsolyát váltottak

Jégen a szegedi görkorisok

Két torna, két érem

Egy ezüst és egy arany 
a lány kézisektől

Győrben járt a PC TRADE Szeged U12-es lány kézilabdacsa-
pata. Nem sokkal később pedig az U11-esek tornagyőztes-
ként tértek haza Kozármislenyből.

Hazánk első számú női ké-
zilabdacsapata volt a há-
zigazda a harmincnegye-
dik Audi ETO Balázs
Kupán. A háromnapos tor-
nán összesen hat mérkő-
zést játszott a Miklósné
Kocsis Éva és Miklós Dá-
niel irányította csapat. 

A trénerek nem féltek
kísérletezni a pályán, de
így is a döntőbe küzdötték
magukat a lányok. A mér-
kőzéseket tekintve a kupa-
döntőn produkálták a
legstabilabb játékot, hol
vezetve, hol egálban az el-
lenféllel, aztán egygólos
hátránnyal fordultak a csa-
patok.

Ezen már nem sikerült

javítani, így végül négy gól-
lal jobbnak bizonyult a
házigazda, legyőzte a BL-
győztes utánpótlás csapa-
tát Győr együttese. De
nem esik messze az alma
a fájától, az egykori sze-
gedi, Vadkerti Attila lányát,
Vadkerti Lucát választot-
ták meg a döntő legjobb
játékosának. Az ezüst után
aranyérem is jutott a sze-
gedieknek. 

A Buchholcz-Huba Dóra
és Erdész Ákos vezette
U11-es csapat Kozármis-
lenyben lépett pályára a 
K-Flórián Kupán. Három
győzelem és egy döntetlen
volt a mérleg, ami kupa-
győzelmet jelentett.

Nem lett meg az olimpiai selejtező

Tizedik hely a világbajnokságon
Összességében csalódást keltő szereplés a magyar férfi
kézilabda-válogatottól a dán–német közös rendezésű vi-
lágbajnokságon. A MOL-PICK Szeged három játékosára
nem lehet panasz, de messze kerültek az olimpiai álmok.

gette meg az ellenfelek háló-
ját 8 találkozón, és szintén
sérüléssel bajlódott. Bánhidi
Bence 14 találatig jutott,
ugyancsak nyolc meccsen. 

Ugyanakkor létezik egy
forgatókönyv, amely szerint
még mindig reális esély ma-
radt az olimpiai kvalifiká-
cióra, ehhez három dolognak
kell teljesülnie. A 2020-as
Eb-t olyan válogatott (dán,
francia, német, norvég, svéd,
horvát, spanyol) kell, hogy
megnyerje, amely előttünk
végzett most, a Pánamerikai-
bajnokságot Brazília zárja az
első helyen augusztusban,
valamint az Afrika-bajnokság
trónjára Egyiptom kerüljön.

A Norvégia elleni 35–26-os
vereséggel ért véget a ma-
gyar férfi kézilabda-váloga-
tott világbajnoki szereplése.
Ezzel a mieink a tizedik he-
lyen zárták a világbajnoksá-
got, azaz a minimális
célkitűzést, a hetedik helyet
és az olimpiai selejtezőt nem
sikerült elérni. Ez a szereplés
több okból is csalódást keltő.
Egyrészt a válogatottra jel-
lemző volt, hogy a nagy tor-
nákon egy-egy nagy skalp
mindig becsúszik. Most nem-

hogy nem sikerült elkapni
egy nagycsapatot sem, de
még a papíron gyengébbnek
tartott válogatottak ellen is
szenvedtünk. Argentína és
Egyiptom ellen is csak pont-
osztozkodás lett a vége. 

A szegediekre nem lehet
panasz, hiszen Balogh Zsolt
még úgy is a csapat vezére
volt, hogy két mérkőzésre ki-
dőlt a bokasérülése miatt. Ő
38 gólt szerzett az öt mecs-
csen, amin pályára lépett.
Bodó Richárd 23-szor zör-

Rajtuk nem múlt. Bánhidi Bence, Balogh Zsolt és Bodó Richárd összesen 75 gólig jutott.

visszatért a dobókörbe. A fő-
városban volt idei első verse-
nye, ahol 17 méter 22
centiméterre repítette a go-
lyót. Ezzel nemcsak hogy
megnyerte a tornát, de egy-
ben kvalifikálta magát az idei
skóciai fedett pályás Európa-
bajnokságra is.

Eperjesi László tanítvá-
nyának nincs sok ideje 
formába lendülni, hiszen
Bostonban a World Indoor
Tour első állomásán is verse-
nyez, valamint az idei év
egyik komoly megmérette-
tése március elején lesz
Glasgow-ban, a fedett pályás
Európa-bajnokságon. Ott Ani-
ta akár harmadik elsőségét
is megszerezheti a 2015-ös
prágai és a 2017-es belgrádi
Eb-aranya után.



2019. FEBRUÁR 2., SZOMBAT PROGRAMAJÁNLÓ l 11

Szeretne 2 belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, te-
lefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 6. 
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: Tömörkény István a szegedi népélet legnagyobb írója. A nyertes: Czirok Fanni. Gratulálunk!

MEGFÜRDETHETŐ A LEL-
KÜNK?
Időpont: február 4., hétfő, 17 óra
Helyszín: TIT-székház (Kárász u.
11.)
Az erdő hangjaiban, illataiban és
színeiben történő megmerítkezés
jót tesz a fizikai és lelki egészsé-
günknek, csökken a stressz-szin-
tünk, megnyugszunk, feltöltődünk.
Erről tart előadást Bánvölgyi Helga
mentálhigiénés szakember.

MAG A HÓ ALATT
Időpont: február 5., kedd, 18 óra
Helyszín: Bálint Sán-
dor Művelődési Ház
Ady Endre halálának
100. évfordulója alkal-
mából tart estet
Tompa László előadó-
művész. Közreműkö-
dik: Antal Anikó,
Csicsai Antal és Kiss
Ernő.

MESETERÁPIA FELNŐTTEKNEK
Időpont: február 6., szerda, 16.30
Helyszín: Életvezetési Tanácsadó
Műhely (Jósika u. 7.)
A meseterápiás műhelyfoglalko-
zást azon felnőtteknek ajánlják,
akik szeretnék megvalósítani élet-
céljukat, szeretnék megtalálni ön-
magukat. A csoportot Tandari-
Kovács Mariann pszichológus, me-
seterapeuta vezeti. Érdeklődni és
jelentkezni a kovacsmariann@hot-
mail.hu e-mail-címen vagy a
30/495-8906-os telefonszámon
lehet.

TÖRÖK ÁDÁM ÉS A BLUES BELL
Időpont: február 7., csütörtök, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Török Ádám énekes, fuvolista, dal-
és szövegíró, producer 70 éves, és
50 éve van a színpadon. Harminc
lemezt adott ki, legsikeresebb dalai
a Gőzhajó, a Kereszteslovag, a Visz-
sza a városba, a Kell a barátság és
a Kolduskirály. A hazai blues- és
progresszív rock első számú fuvo-
listája. Török Ádám a Blues Bell-lel
ad közös koncertet az IH Caféban.

BOBAN MARKOVIĆ
ORKESTAR 
Időpont: február 8.,
péntek, 19 óra
Helyszín: IH Rendez-
vényközpont
Boban Marković
több mint két évti-
zede Szerbia legjobb
trombitásának szá-

mít, a Songlines zenei magazin
szerint a világ legjobbja. A Boban
Marković Orkestar mindent elért,
amit zenekar elérhet a világ ezen
szegletében; díjak sokasága, több
százezer eladott lemez, klub- és
fesztiválkoncertek százai, rajongók
tízezrei követik örömzenélésüket,
bárhol is játszanak Európa orszá-
gaiban.

BOHÉMÉLET
Időpont: február 8., péntek, 19.30
Helyszín: Szegedi Nemzeti Színház
Puccini: Bohémélet – a Magyar Ál-

lami Operaház
koncertszerű
előadása. Sze-
reposztás: kar-
mester Kovács
János, Rodolfo
László Boldi-
zsár, Schau-
nard Sándor
Csaba, Mar-
cello Haja Zsolt,
C o l l i n e
Kiss And-

rás, Mimì
Létay Kiss Gabriella, Musetta
Rácz Rita, Benoît Szüle
Tamás, Alcindor Szüle
Tamás, Parpignol Roska Dá-
niel. Tisza-bérlet, 4. koncert.
Jegyek válthatók a Filharmó-
nia irodájában.

BALKÁN TÁNCHÁZ
Időpont: február 8., péntek,
19 óra
Helyszín: Nemzetiségek
Háza (Osztróvszky u. 6.)
Balkán táncház a TRakija Ze-
nekarral, amely most főleg

bolgár zenékre, táncokra helyezi a
hangsúlyt.

GITÁRKONCERT
Időpont: február 8., péntek, 20 óra
Helyszín: Kedves presszó (József
Attila sgt. 63.)
Sokan a Star Academy című mű-
sorból ismerhetik Ossó Balázst, aki
akusztikus gitárkoncertet ad. A be-
lépés ingyenes.

Török Ádám és a Blues Bell

Boban Marković 

László Boldizsár a Bohéméletben



SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT: 2019. 01.
19-én Varga Nagy István és
Kazi Barbara, Piti Sándor
és Szőke Anikó.

SZEGEDEN SZÜ-
LETETT: Kozma
Péter Zsoltnak és
Fridrik Ágnesnek
2019. 01. 12-én
Dorottya Sarolta,
Illés Zoltánnak és
Oravecz Editnek
2019. 01. 14-én
Dominik Milán,
Csepregi Péter
Sándornak és
Aklan Anikónak

2019. 01. 10-én Anikó,
Bóka Imrének és Farkas
Edinának 2019. 01. 17-én
Barnabás, Balla Istvánnak
és Bartos Csillának 2019.
01. 20-án Balázs, Göttler

Zoltánnak és Héjja Anasz-
tázia Ineznek 2019. 01. 
20-án Pamela Valentina
utónevű gyermeke szüle-
tett.
Gratulálunk!
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KOS (III. 21–Iv. 20.)
Komoly eredményt csak
komoly befektetéssel

érhet el – ezt most örökre
megtanulhatja az események
menetéből. Ne keseredjen el,
ám legközelebb legyen meg-
fontoltabb!

BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Szerelmi élete igen
nagy fordulatot vehet,

és még csak azt sem
mondhatja, hogy nem számí-
tott erre. Most már csak az a
kérdés, hogy mit kezd ezzel a
kényes helyzettel.

IKReK (v. 21–vI. 21.)
Ne tegyen olyat, amit
később megbánhat,

sose döntsön indulat-
ból! Most láthatja, mi az ered-
ménye, ha mégis megteszi.
Igyekezzen minél hamarabb
helyrehozni a hibát!

RÁK (vI. 22–vII. 22.)
Ha valami ennyire
nem megy, ne eről-

tesse! Sokkal boldo-
gabb lehet, és a lelkivilága is
megnyugszik, ha nem ragasz-
kodik görcsösen az eredeti el-
képzeléseihez.

OROSzlÁN (vII. 23–
vIII. 22.) Végre Önre
mosolyog a világ, mo-

solyogjon vissza rá! Az
életben sok szép dolog van,
azokra koncentráljon, az
apró-cseprő bosszúságokkal
pedig ne foglalkozzon.

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Próbálja egyen-
súlyban tartani a kü-

lönböző érzéseit. Tud-
ható: vannak szinte szent dol-
gok Ön számára, de egy tárgy
sem lehet fontosabb az em-
beri kapcsolatoknál!

MéRleg (IX. 23–X.
22.) Lassan-lassan
visszanyeri régi énjét.

Nem csoda, hogy ez óri-
ási megkönnyebbüléssel tölti
el. Most már csak arra ügyel-
jen, hogy ne kövesse el még
egyszer ugyanezt a hibát.

SKORpIó (X. 23–XI.
21.) Mintha kezdene
egyes szokások rabja

lenni. A lustaság és a
megszokás persze nagy úr –
csak épp egyáltalán nem visz
előre. Van Önben erő változ-
tatni, éljen is vele!

NyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Egy kisebb egész-
ségügyi beavatkozás

várhat Önre, de ne ijed-
jen meg, minden rendben
lesz. Még az is előfordulhat,
hogy jobban jön ki belőle,
mint gondolta.

BaK (XII. 22–I. 20.) 
Az utóbbi időben elha-
nyagolhatta a család-

ját, csak a munkájának
élt. Anyagilag persze meg-
érte, ám a szeretteinek nem-
csak pénzre, hanem érzel-
mekre is szükségük van!

vízöNTő (I. 21–II. 19.)
Fokozódhatnak az ott-
honi problémái, és

egyre kevésbe tudja, hogy
mit kellene tennie. Ne dugja
homokba a fejét, és ha valaki
segíteni próbál, engedje,
hogy segítsen!

Halak (II. 20–III. 20.)
Már rég elmúltak az
ünnepek, ideje lenne

véget vetnie a nagy
eszem-iszomnak. Álljon rá a
mérlegre, és vonja le a követ-
keztetéseket. Irány a zöldség-
gyümölcs üzlet!

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd

ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
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HOROSzKóp

12 l TARKABARKA

Február 2.
szombat

Február 3.
vasárnap

Február 4.
hétfő

Február 5.
kedd

Február 6.
szerda

Február 7.
csütörtök

Február 8.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

12/9
Karolina,

aida

13/4
Balázs

8/3
Ráhel,
Csenge

9/1
Ágota,
Ingrid

5/0
Dorottya,

Dóra

5/0
Tódor,
Rómeó

5/–1
aranka

„Kedves Izuska! Jó mulatást kívánva, kedves valamennyi-
üknek üdvözletet küldenek az itt lévők a kis aladárka
által. Szeged, 1900 aug. 16.” Ez olvasható a Dugonics
teret ábrázoló képeslapon. Fiákerek sorakoznak a téren,
amelyek elnevezése onnan ered, hogy Párizsban a szentről
elnevezett szálloda (Hôtel de Saint Fiacre) közelében vára-

koztak az első lovas bérkocsik. A kép jobb szélén az Engel
Lajos nyomdász, lapkiadó és könyvkereskedő által megvá-
sárolt épület. Engel 1896-tól volt a Szegedi Napló kiadója.
A szerkesztőség és a nyomda rá egy évre költözött a Dugo-
nics téri épületbe, amely Napló-házként vonult be a város
művelődéstörténetébe.

aNyaKöNyvI HíReK FOgaDóóRa

SzegeD RégeN

FEBRUÁR 4., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)

FEBRUÁR 6., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Polgármesteri Hivatal Tápéi Kiren-
deltség – Honfoglalás u. 73.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)
Tóth Károly: 17.00 (Északvárosi Fiókkönyvtár – Gáspár Z.
u. 6.)
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvényközpont – Felső
Tisza-part 2.)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–17.00 (Polgármesteri Hivatal Sző-
regi Kirendeltség – Szerb u. 21.)

FEBRUÁR 9., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
Február 4., hétfő, 19.55
Miért kell a jó alvás, milyen
az idei influenza, mit kutat
egy fiatal az SZBK-ban.

MESEPERCEK – ANIMÁ-
CIÓS FILMEK
Minden hétköznap, 19.50
Boxi, Lengemesék, Lola me-
séi, Szőrmók ovi – mesék
gyerekeknek a Szegedi Hírek
előtt.

FÓKUSZBAN  – GAZDA-
SÁGI-KÖZÉLETI MAGAZIN
Február 5., kedd, 19.25
Geotermikus energiáé a jövő
Szegeden, egy egyéni képvi-
selő körzetének problémái-
ról, sikereiről.

SZEMKÖZT – HÍRHÁT-
TÉRMAGAZIN
Február 6., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a hét
emberét a hét témájáról kér-
dezik.


