2019.

FEBRUÁR

9., SZOMBAT

Nincs vészfék
a NER-en
Magyarország
az Unió egyik
legkorruptabb
országa.
(Fotó: Kökényesi Gábor)

10.

6.

5.

2.

A dokumentálás
a legfontosabb
Kószó Jenő
most is
papírképeket
fotóz.

Folytatódik az útfelújítás
62 milliós kiegészítő csomagot fogadtak el.

Nagyon pörög a panel Szegeden

Aranyáron kelnek el a hőszigetelt házakban lévő lakások

Veretlenek
maradtak
A fallabdacsapat:
Hajnal Helga,
Takács Kata,
Csókási Gabriella.

Új orvosi rendelő születik
a Gáspár Zoltán utcában

Jövő tavaszra új orvosi rendelő születik a Gáspár Zoltán
utcában. Az önkormányzat
300 millió forintos vissza
nem térítendő uniós támogatásból és 259 milliós városi
önrészt vállalva építteti meg.
A jelenlegi József Attila
sugárúti intézmény épülete
már nem felel meg az előírásoknak, helyette új helyen 21. századi egészségügyi ellátóhelyet alakítanak ki. Az önkormányzat két
éve kezdte el a szegedi orvosi rendelők felújítását: a
Korondi utcai és a Buda-

pesti körúti orvosi rendelő
korszerűsítése tavalyelőtt
elkészült, és tavaly átadták az új kiskundorozsmai
egészségházat. Hamarosan
átadják a védőnői szolgálat
házát Tápén.
A Gáspár Zoltán utcai
épület átalakításakor csak a
külső tartófalakat hagyja
meg a kivitelező; minden
más, a burkolatok, a szaniterek, a nyílászárók, a szigetelések, az elektromos, valamint a fűtésrendszer teljesen
megújul.
Bővebben az 5. oldalon

Madártávlatból. Átlagosan 75 százalékkal emelkedtek három év alatt a panellakások árai Szegeden.
Szegeden átlagosan 75
százalékkal
emelkedtek
három év alatt a panellakások árai az OTP Jelzálogbank elemzése szerint. A
legnagyobb vidéki városok
közül Szegeden drágultak a
legtöbbet a panelek. A szakértő szerint ma már nincs
olyan, hogy régi vagy új
panel, az árban sokkal inkább az számít, hogy panel-

programos volt-e a ház vagy
sem. A hőszigetelt, korszerű
nyílászárókkal felszerelt otthonokért nagyságrenddel
többet kérnek és fizetnek.
Szeged
önkormányzata
élen járt a panelprogramban: 2002 és 2009 között
5,5 milliárd forinttal járult
hozzá a város közel 20 ezer
panellakás felújításához.
A 2010-es választási ígére-

Mit tehetünk az álhírek ellen?

Az angol fake news magyarított formája a „féknyúz”, amely
az álhírek szlengesített változata. Az álhírek elárasztják a közösségi médiát. Hogyan ismerjük fel, és mit tehetünk az álhírek ellen?
Cikkünk a 7. oldalon

tek után a Fidesz teljesen
leállította a programot.
Mi is rákerestünk néhány
hirdetésre az interneten, a
legtöbben ki is emelik a szövegben, hogy panelprogramos volt az épület, ahol nem,
ott ez az árakban is tetten érhető. Egy 55 négyzetméteres,
két szoba hallos lakást hirdetnek 13 millióért és 16,5
millió forintért is. A különbség

A Móra-múzeum
históriája

a panelprogramban van. Felsővároson például egy hőszigetelt, korszerű nyílászárókkal ellátott épületben akár
375 ezer forintot is elkérnek
egy kisebb alapterületű lakás
négyzetméteréért, míg Tarjánban egy fel nem újított
épületben lévő kétszobásért
elég 245 ezret kifizetni négyzetméterenként.
Bővebben a 3. oldalon

1896 óta a belváros meghatározó
épülete a közeli jövőben megújuló
Móra Ferenc Múzeum, amelynek
lépcsője és parkja megszámlálhatatlanul sok kulturális eseménynek volt már a helyszíne. Képünk
1977-ben készült a Móra-parkban
a Szegedi Ifjúsági Napok egyik
koncertjén. Sokak véleménye szerint a színpadon Boros Lajos gitározik. (Fotó: Fortepan/Varga
János)
Képes összeállításunk a 8. oldalon

A bontás már elkezdődött, csak a tartófalak maradnak
meg. Jövő tavasszal tíz orvos és 6 védőnő kezd dolgozni
az új és korszerű rendelőben.

2 l KiteKintő

ERŐS MONDATOK. „Egy új típusú diktatúra lopakodik, amely jóval nehezebben tetten érhető,

mert ilyen még nem volt.” Pajor Tamás (hvg.hu)

Nincs vészfék a NER-en

Még mindig Magyarország az Unió egyik legkorruptabb országa

A Transparency International
(TI) minden évben közreadja
a világ országait a közszektor
korrupciós kitettsége alapján
rangsoroló Korrupciós Érzékelési Indexet. A tavalyi
évhez képest egy helyet javítottunk, azonban nincs
okunk az örömre, Magyarország még mindig az Unió
egyik legkorruptabb országa.
Bár Orbán Viktor szerint
nincs jelentős korrupció hazánkban, hiszen javulnak a
gazdasági mutatók, a TI kutatásából kiderül: a helyzet
rosszabb, mint ahogy a kormány láttatni szeretné – írta
az Index.

Magyarország 2018-ban
46 pontot szerzett a 100-ból,
ez egy pont javulást eredményez 2017-hez képest, az ország a huszonhetedikről a
huszonhatodik helyre jött fel,
megelőzve Görögországot. Ezt
azonban aligha foghatjuk fel
sikernek, ugyanis a görögök 3
pontot rontottak a 2017-es felméréshez képest. Magyarország Romániával, Görögországgal és Bulgáriával még
mindig az Unió legkorruptabb
országai között van.
A Közép- és Kelet-Európa
országait
összehasonlító
adatokból még gyászosabb
kép rajzolódik ki elénk. Az el-

2008. november 22-én Orbán Viktor még ezt nyilatkozta:
„A Transparency International jelentésében azt olvastam,
hogy Magyarország minden évben elveszít kettőszázmilliárd
forintot a közbeszerzések körül uralkodó korrupció miatt. A
nyugdíjasok zsebében való kotorászás, a közalkalmazottak
fizetésének befagyasztása helyett tehát először azokat a döntéseket kellene meghozni, amelyekkel a korrupciót vissza
lehet szorítani.”
A Fidesz 2009-es európai parlamenti választási programjában ez olvasható: „(…) megnőtt az állami korrupció
mértéke is. Míg Magyarország a Transparency International

Ismert nevek bukkantak fel a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának nyertesei között. A 300 milliárd forintos
keretből jutott Mészáros Lőrincnek, Széles Gábornak, de
fideszes képviselőknek is.
Azonban nemcsak a NERoligarchák nyertek a pályázaton, hanem fideszes parlamenti képviselők is. A győztesek listáján megtalálható
Becsó Károly és Becsó Zsolt,
akik 60 millió forintot nyertek
a tulajdonukban lévő Vertical
Art Panzió fejlesztésére.
304 millió forintos támogatást nyert a Kolping Hotel
Spa & Family Resort fejlesztésére Baldauf Csaba, aki
egyben a Szállodaszövetség
általános alelnökeként is
funkcionál. A befolyásos
szakember már 2017-ben dicsérte a kormány turisztikai
elképzeléseit.

Hazánkra kifejezetten jellemző az is, hogy a korrupció
nem a szabályok ellenében,
hanem a szabályok által valósul meg. Az eljárásokat a
rendőrség sorra szünteti
meg „bűncselekmény hiányában”, a javak pedig nem
a teljesítmény, hanem a lojalitás alapján kerülnek elosztásra. A szabályok sokszor
tudatosan úgy kerülnek kialakításra, hogy a megfelelő
emberek kezébe kerüljön a
pénz és a hatalom. Ezek ismeretében érthető az a cinikus magabiztosság, amivel
a kormány elhárít minden
közpénzen gazdagodó kormányközeli oligarchát érintő
kérdést: ha valaki szabálytalanságra gyanakszik, tegyen
feljelentést.

Nem a már bejáratott Visegrádon, hanem Balatonalmádiban tartja idén összevont
frakcióülését a Fidesz és a
KDNP. A kormánypártok február 13-tól 15-ig vonulnak el
felkészülni a tavaszi ülésszakra, méghozzá a 24.hu információja szerint a Mészáros Lőrinchez tartozó
Hunguest Hotel Bál Resortba. A lap megnézte a
booking.com és a szallas.hu
oldalain is, erre az időszakra
egyáltalán nem lehet szállást
foglalni a hotelbe, az pedig
nagyon nem szokványos,
hogy egy 200 szobás szálloda telt házzal menjen az
évnek ebben az időszakában
a Balaton partján.

A G7 arról írt, hogy Magyarország egy 70 millió dolláros
(19,5 milliárd forintos) beruházással száll be egy ghánai
gázerőmű felépítésébe. Ezt
több ghánai újság beszámolója szerint az ottani magyar
nagykövet, Szabó András jelentette be. A nagykövetség
közölte: a beruházást a GE
magyarországi leányvállalatának turbináival szerelik. A
követség szerint ezenkívül
Magyarország több millió dollár értékben szállít majd eszközöket a projekt második
szakaszához. A G7 azt írja,
nincs nyoma annak, hogy a
magyar kormány bárhogyan
kommunikálta volna a beruházást.

2007-es korrupciós listáján a 39. helyen szerepelt, addig
2008 őszére a 47. helyre csúszott vissza”.
2019. január 29-én közleményben reagált a Kormányzati
Tájékoztatási Központ a Transparency International jelentésére: „Ez egy közismerten bevándorláspárti Soros-szervezet
jelentése, Soros kampányának és nyomásgyakorlásának a
része. Mindenféle ürüggyel támadják Magyarországot, amiért
a magyar emberek úgy döntöttek, hogy nem akarják, hogy hazánkból is bevándorlóországot csináljanak”.
2019. január 29-én a Magyar Posta a 24.hu kérdésére,
hogy mennyit keres most egy átlagos kézbesítő, illetve bevezetik-e a túlóratörvényt, azt válaszolta: „Magyarországon mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak, emellett az
állami cégekre speciális szabályok is érvényesek. Társaságunk nem kíván részt venni Soros európai parlamenti választási politikai kampányában.” A Volánbusz szó szerint
ugyanazt válaszolta egy lapnak, mint a posta: Soros.

Miközben piaci áron akár havi
890 ezer forintot is elkérnek a
Várban, az Országház utcában
egy 133 négyzetméteres lakásért Habsburg-Lotaringiai Mihály főherceg, Lázár János vadásztársa kedvezményesen,
mindössze havi 71 ezer forintért
bérelhet ugyanitt egy 117 négyzetméteres önkormányzati lakást egy felújított műemlék épületben – derítette ki a 24.hu.
Mint írják, ennyi pénzért
piaci alapon egyetlen lakást
sem kínálnak bérlésre, nemhogy a Várban, hanem az I. ke-

rület egészében sem. Ennyiért
kutakodásaik alapján nem a
Várban, hanem a XV. kerületben, Budapest határában lehetne bérelni egy 15-20 négyzetméteres, egyszobás lakást.
Mihály főherceg neve nem
szerepel a kaputelefonon, de a
24.hu megkeresésére elismerte, hogy a bérleti szerződés
az ő nevére szól. 2015 óta lakik
a Várnegyedben, az ingatlant lakásként használja, ez a lakcíme
is. Arra nem válaszolt, hogy hogyan nyerte el a kedvezményes
lakásbérlet lehetőségét.

múlt 7 évet vizsgálva, Magyarországot leszámítva csak
Szlovénia rontott (1 pontot),
míg a többiek javítottak. Kiemelkedők az észtek, a csehek és a lettek, akik jelentős
javulást értek el. Magyarország azonban, úgy tűnik,
mélyrepülésben van, 9 pontot rontott.
A Világgazdasági Fórum
2018-as globális versenyképességi rangsorából kiderül,
hogy számos olyan tényező
van, ami rontja Magyarország megítélését a befektetők között, valamint teret ad
a korrupciónak. Az állami intézményekben alacsony a bizalom, kétséges az igazságszolgáltatás függetlensége, gyenge a tulajdonjogok
védelme.

Ma mindenre az a válasz: Soros

Volt idő, amikor a Fidesznél hivatkozási alap volt a Transparency International. Igaz, akkor még a szocialisták voltak kormányon, és nem volt Soros az óriásplakátokon.
Most ott tartunk, hogy ha megkérdezi egy lap a Magyar
Postát, mennyit keres egy kézbesítő, az a válasz rá: Soros.

Minden fillérért
lehajolnak a fideszesek

A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett 300 milliárd forintos Kisfaludy hotelés panziófejlesztési program
vissza nem térítendő támogatásából jutott Mészáros Lőrinc
ötcsillagos szállodájának és
Széles Gábor zalacsányi Batthyány Kúria és Kastélyszállójának is. A győztesek listáját a
napi.hu nézte át.
Kiderült, a milliárdos Széles
Gábor 101 millió forintot nyert a
különféle cégeken keresztül
közvetetten a tulajdonában
lévő Batthyány Kúria és Kastélyszálló fejlesztésére, amely keretében egy gigantikus golfközpont létrehozását tervezik.

Orbán Viktor szerint nincs jelentős korrupció hazánkban, hiszen javulnak a gazdasági mutatók. Orbán Viktor miniszterelnök és Mészáros Lőrinc, az Opus Global Nyrt. egyik tulajdonosa a tiszapüspöki izocukorüzem avatásán 2017-ben.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI
Magyarország Romániával, Görögországgal és Bulgáriával
még mindig az Unió legkorruptabb országai között van a
Transparency International legfrissebb jelentése szerint.

2019. február 9., szombat

Frakcióülés
Mészáros
szállodájában

Magyarország
beszáll egy ghánai
gázerőműbe

Bagóért bérel önkormányzati lakást
a Várban egy Habsburg főherceg
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Nagyon pörög a panel

Aranyáron kelnek el a hőszigetelt házakban lévő lakások

Három év alatt átlagosan 75
százalékkal emelkedtek Szegeden a panellakások árai.
az oTP Jelzálog felmérése
szerint akad olyan lakótelep
is, ahol a 80 százalékot is
eléri a drágulás mértéke. Míg
húsz éve menekülni igyekeztek az emberek a panelből, az
elmúlt években megindult a
visszaáramlás. a megnövekedett kereslet pedig jelentősen felhajtotta az árakat.
– Húsz évvel ezelőtt a két kisgyerek miatt döntöttünk úgy,
hogy kijövünk a panelből családi házba. Akkor másfél millió forintért adtuk el a
felsővárosi két szoba hallos
lakásunkat, majd hét és fél
millióért vettünk egy nyolcvan
négyzetméteres, felújításra
szoruló családi házat, amire
azonnal rá is kellett költeni
mintegy kétmillió forintot. Hat
panellakás árába került
akkor mindez – meséli az ötvenes évei végén járó mérnök, Bálint.
Időközben felnőttek és kirepültek a gyerekek, a nagy
kert is inkább nyűg már, most
azon gondolkodnak, visszamennének egy kényelmes panelotthonba. – Ha eladnánk a
házunkat, talán kapnánk érte
harmincmilliót, azért vehetnénk két panellakást, amiért
Városrész

Felsőváros
Tarján
Felsőváros
Makkosháza
Tarján

Egekben a panel ára.
kal drágább, a használt
panel iránt nőtt meg a kereslet, mert a többség számára
ez érhető el, még a drasztikusan megemelkedett árak
mellett is.
A banki hitelek pedig egészen kedvezően alakultak az
elmúlt években: ha egy család felvesz tízmillió forintot,
akkor tizenöt évig havi 70-80
ezer forintos törlesztőrészlettel kalkulálhat. Ez ugyan első

Szegeden 20 ezer panel
újult meg

Szerencsére Szeged élen járt a
panelprogramban: 2002 és
2009 között a sikeres pályázatoknak köszönhetően a szegedi
panellakások
75
százaléka, közel 20 ezer otthon újult meg, a 2010-es választási ígéretek után viszont a
Fidesz teljesen leállította a
programot.

VÉLEMÉNY

sek a lakók, akkor aranyáron
kelnek el a panelek is. Ma
már nem számít az, hogy melyik városrészben vagy hányadik emeleten van az adott
lakás. Még a zárószinti lakásokra is sok az érdeklődő –
mondja Sándor Zsuzsanna.
Mi is rákerestünk néhány
hirdetésre az interneten, a
legtöbben ki is emelik a szövegben, hogy „panelprogramos” volt az épület, ahol
nem, ott ez az árakban is tetten érhető. Egy 55 négyzetméteres, két szoba hallos
lakást hirdetnek 13 millióért
és 16 és fél millióért is. A különbség a „panelprogramban” van.
Egy hőszigetelt, korszerű
nyílászárókkal ellátott épületben akár 375 ezer forintot is
elkérnek egy kisebb alapterületű lakás négyzetméteréért, míg egy fel nem újított
épületben lévő kétszobásért
elég 245 ezret kifizetni négyzetméterenként.
Akit ezek az összegek elborzasztanak, az vigasztalódhat azzal, hogy a budapesti
árakat továbbra sem közelítik meg a szegediek. Az ország legdrágább lakótelepe
ugyanis a fővárosban található: a XI. kerületi Lágymányosi lakótelep 587 ezer
forintos négyzetméterárral

mindent visz. Itt egy kétszobás, 55 négyzetméteres panellakás több mint 32 millió
forintba kerül, nagyjából kétszer annyiba, mint Szegeden.
– Ötven évet jósoltak a
paneleknek, de még ötvenet
biztosan kibírnak. Én nem
félek tőlük, szeretek itt lakni.
Kényelmes a lakásom, itt van
közel az ábécé, a kispiac, az
orvosi rendelő, sűrűn jön a
busz, a troli. Mi kell még?
– mondta egy nyugdíjas
hölgy a Bihari utcában, amikor arról kérdeztük, miért
szeret itt élni.
Úgy látszik, egyre többen
vannak ezzel így.

Kiskoromban jobban szerettem a farsangosdit. Forgatag,
zsíros baracklekváros fánkkorongokkal. Iskolai téltemetés. Álarcok mögé kukucskálhat az ember.
Elkezdtem a rendrakást a kisházban. Egy papírdobozból ötvenvalahány bakelit bukkant elő – régen sem filléres
emlékeim retró vinylkorongjai. Kincsesládám szomszédságában feküdt a kis játék bőrönd, amely izgalmas jeleneteket őriz a hetvenes-nyolcvanas évekből. A kajla sarkú
papírképeknek csak tört része színes. Kevés kivételtől eltekintve édesapám fotózta a Zenittel és a Praktikával. Néhányat talán a nagy Pentaconnal.
A vállalati üdülő asztala alatt ül a puttócska, husis karokkal, hófehér kalapban. Egy másikon Zolival ülünk a
nagy ágyon. Hajunk bilire körbenyírva, mindkettőnk autós
mintás pulóverét drága Panni mamánk kötötte. Szeretetszálakkal szőtte bizonyosan a ruhákat… ringatott, mesélt. Havas télről meg iskolai farsangi bálról, kézzel tekert,
apró csigatésztáról, meg szalámigyárról a kupicás büfével.
Hopp, egy színes fotó végre: egy kipirult arcú, fekete
ruhás íródeák. Fejfedője valami vasutassapka, ha jól rémlik, Tóth tatámtól csenhettem el. Vagy ki tudja. Kezemben
gyufával égetett szélű álpergament szorongatok a farsangi jelenetben. Figyeljük a jeleket! Íródeáknak öltöztem.
Februárban a vérbeli ős-ünnep sokácéknál. Mohácsisziget, távolabb a Sugovica fűzfái és egy tál bajai halászlé.
Csatavesztés helyett turistacsalogatóvá avanzsált téltemetés. Szőrkucsma, suba a kampós bottal, kéz a kézben.
Lármásan csörömpöl a felszarvazott menet a város főutcáján. Sikongatnak, kerepelnek. Űzik a telet. Kiszebábokat kötöttek száraz szalmakévékből faluhelyen.
Valahonnan mégis inkább Bádogembert látok a Szalmaember-madárijesztő helyett. A kansasi forgószél és Dorothy tánca dereng a vörösen izzó máglyák fényéből.
Mindig a sárga úton. Télűzőink busójárását meg kiszebábosaink nyilvános, elégetéses közösségi alkalmait tüzes
murinak, árnyaltabban vidám-dalos kavalkádnak mondhatnók.
Maszkok, amelyek alatt egy szakállas sarki pék vagy
egy kisportolt testű tornatanár lapul. Ott egy kosfej, itt egy
rackasipka. Haláltáncosok bátor tűzugrása. Turistapárocskák kürtőskalácsot meg grillázsdarabokat majszolva fényképezkednek az évezredes barbárokkal. Maskarázunk.
Jeleket hagytunk a Duna-parton, a homokban, szívecske
két névvel. Busójárás-album a fészen. Megosztom ma
veled az élményt, titkosban. Csak mi tudunk majd róla. Te
meg én.
Velencében kétszer jártam. Egyszer gyerekfejjel, másodszor családilag. Mindkétszer rohamtempóban. Siettünk. Mi mindig mindenről elkésünk, pedig sietünk.
Ady100. Tudják, milyen kanálisszagú a város? Ellenpontozzák a gondolák és a színes-cicomás maszkok. No, meg
a pajzán gondolatok a fellibbenő szoknyaránc láttán. Előkelő idegenek, ők saját palotáik közt, vagy inkább mi vagyunk földhözragadt tengeribetegek a hullámzó városban.
Valahogy úgy éreztem magam, mint félig serdült koromban a belgiumi vásártér forgatagában. Tisza cipőben,
jugoszláv mackónadrágosan. „Csak nézelődünk, gyerekek… nagyon drága itt minden!” – kágéestés cifra nyomorúság. Ezerkettes Zsiguli a szovjetből meg SZKIF sátras
utánfutó. Ihaj-csuhaj.
Maszkabál? Az ám, haláli Velencében. Venezia, Italy.
A Tömörkény-novella tengeri városa. Venéczia. Vízben
vannak a házak!... Akkor az a szögedi nagy árvíz lösz! –
holtbiztos benne a Kabók Mihály. Pirospozsgás Annák a
Tiszai csöndben, a jeges szélben álarcosál képe ring. Szeged alatt, a szigetnél ringatózunk. Tömörkény153? Szerteszét titkos jelek. Maszkabál van az országban.

rafai gábor

Tóth a. Péter

Jellemző panellakásárak Szegeden (2019. január)

Emelet

nincs megadva
4. emelet
5. emelet
2. emelet
5. emelet

Szobák száma
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húsz éve hat árát kellett kifizetnünk. Hát, nem az évszázad
üzletét csináltuk meg!

Mi számít az árban?

Sándor Zsuzsanna ügyvéd,
aki több évtizede foglalkozik
panellakások adásvételének
bonyolításával, azzal kezdi,
ha valami iránt megnő a kereslet, annak az ára is felmegy, ennek lehetünk most
a tanúi.
– Ha egy fiatal pár összegyűjt két-három milliót, felveszi a használt lakásra járó fél
CSOK-ot, és vállalja a tízmilliós bankhitelt, akkor egy panellakás elérhető közelségbe
kerül. Miután építkezni sok-

1 + 1 fél
2 + 1 fél
2 + 2 fél
1 + 2 fél
2 + hall

Négyzetméter

hallásra nem tűnik kevésnek, de ha megnézzük a szegedi albérletárakat, azonnal
kiderül: egy garzonlakásért is
elkérnek havonta százezer
forintot, és az sohasem lesz
a miénk.
– Az utolsó paneleket
1989-ben Rókuson húzták
fel. Így ma már nincs régi vagy
új épület, az árban sokkal inkább az számít, hogy panelprogramos volt-e a ház vagy
sem – mondja a szakértő. A
hőszigetelt, korszerű nyílászárókkal bíró otthonokért nagyságrenddel többet kérnek, és
fizetnek is, mint azokért,
amelyek az elmúlt harmincnegyven évben nem estek át
semmilyen felújításon.

48
60
74
60
55

Ár (Ft)

18 000 000
16 900 000
23 000 000
15 900 000
13 500 000

Nyolc év alatt Szeged önkormányzata így is 5 és fél
milliárd forinttal járult hozzá
a szegedi panellakások felújításának 20 milliárdos költségéhez, ennek köszönhetően mintegy 30 százalékos
fűtésihőenergia- és rezsimegtakarítást értek el a panellakók, ezért ilyen keresettek ma a korszerűsítésen
átesett panellakások.

Már a zárószinti
sem tabu

– Az árakban ma már elsősorban az tükröződik, hogy
milyen állapotban van a
lakás. Ha hőszigetelt az épület, tiszta a lépcsőház, rende-

Maszkabál

Négyzetméterár (Ft)
375 000
281 666
310 810
265 000
245 454
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B. Nagy bankbetétje a hússzorosára
A legjobb kolbász az, ami elfogy
hízott, Szabó lakást vett

Húsz csapat versengett a petőfitelepi böllérnapon

Jó biznisz a föld, B. Nagy
Lászlóéknál (Fidesz) 182
ezer helyett már 1 millió forint folyt be havonta tavaly a
családi kasszába. Szabó Sándor (MSZP) fiatalabbra cserélte a Mondeóját, amelyre
hitelt vett fel. Lázár János kikerülve a kormányból gazdagodott meg hirtelen.

Botka László polgármester gyerekkori családi disznóvágásról is mesélt az egyik sátornál.
Húsz helyi csapat mérte
össze kolbászkészítő tudományát az idei petőfitelepi
böllérnapon.
Kora reggel már többtucatnyian nyüzsögtek a művelődési
ház udvarán felállított sátrak
alatt, készültek a megmérettetésre. Természetesen mindenki a saját receptjére esküdött.
Arra a kérdésre, milyen a jó kolbász, Gázsér Sándor mosolyogva csak annyit mondott: „A
legjobb kolbász az, ami elfogy!”
A szervezők nem hagyták,
hogy a részt vevő csapatok

csak a főzéssel foglalkozzanak, számos feladatot kitaláltak nekik. Volt többek között
röfögőverseny, fokhagymapucolás kézzel és ügyességi versenyszámként tíz deka sót
kellett kimérnie a versenyzőnek minden mérőeszköz nélkül. A csapatok a kolbászkészítés mellett a házi pálinkák kóstolásában is megmutatták tudásukat. Ahogy telt az
idő, mindenki egyre derűsebb
és ezzel egyenes arányban
egyre hangosabb lett.
A hagyományoknak megfelelően a rendezvényre kilátoga-

tott Botka László polgármester
is, aki végigjárta a csapatokat,
és mindenkivel elbeszélgetett.
A körzet önkormányzati képviselője, Szénási Róbert elmondta, idén is húsz csapat
nevezett a versenyre, a legtöbben már visszatérő résztvevők.
Emellett különféle családi
programok is várták a kilátogatókat.
Eredmények:
1. Röfike csapat, 2. Sógorok csapata, 3. Kis-Kónya
csapat. Különdíjat kapott: a
Vadászok és a Cselekvő közösség csapata.

Szegednek két országgyűlési
képviselője van: a fideszes B.
Nagy László és a szocialista
Szabó Sándor. Vásárhelyt és
Makó környékét a kormányból frissen kikerült Lázár
János képviseli. Megnéztük a
legfrissebb vagyonnyilatkozataikat.
B. Nagy Lászlónak továbbra is sok ingatlana van,

Phylaxiából. Bankbetétje egy
év alatt 264 ezer forintról 5,1
millió forintra hízott. A fideszes politikusnak továbbra is
8 millió forinttal tartoznak
magánszemélyek. Bankhitelét 3 millió forinttal csökkentette egy év alatt, így már
csak 13 millió 145 ezer forintot kell visszafizetnie. Földés ingatlan-bérbeadásból korábban 182 ezer forint folyt
be havonta a családi kaszszába, tavaly már 1 millió 62
ezer forint.
Szabó Sándor tavaly vásárolt egy 118 négyzetméteres
társasházi lakást Szegeden. A
szocialista képviselőnek továbbra is egy használt Ford
Mondeója van, de tavaly fiatalabbra cserélte, a 2015-öst
2017-esre. Nincs meg a 3 millió forint készpénze, és nem

tartoznak neki 2,2 millió forinttal magánszemélyek. A
friss vagyonnyilatkozata sze-

Szabó Sándor
rint az adóstársként feltüntetett lakáscélú hitelét 300 ezer
forinttal csökkentette egy év
alatt, így az most 2 millió 71
ezer forint. Ugyanakkor új az
autóhitele, ami 1 millió 995
ezer forint. Van köztartozása,
lakásilletéket kell fizetnie, 158
ezer forintot.

Lázár hirtelen gazdagodott meg

B. Nagy László
szám szerint tizennégy.
Ebben nincs semmi változás
a korábbiakhoz képest. A fideszes képviselő a Volkswagen CC-je helyett tavaly
vásárolt egy Volkswagen Passatot. Maradt a 3500 részvénye a Humetből és 281 a

Lázár János fideszes képviselő
hirtelen meggazdagodott, miután eltávolították a kormányból.
Egyszerre köze lett a batidai kastélyhoz, és részvényes lett a
Grosswiese Befektetési Zrt.-ben,
amely a földjei közepén álló batidai vadászkastélyt építtette.
Egy másik cégbe is beszállt, amely Budapesten az Andrássy úti Divatcsarnokot kezeli, és vett egy 2013-as évjáratú BMW-t. Valamint nem elhanyagolható az 1,3 millió
forintos kormánybiztosi fizetése sem. Budapesten a XIII.
kerületben vásárolt egy 96 négyzetméteres lakást, ami
felerészben az övé. Megvan a Land Rover terepjárója.

Látogatható a Dömötör-torony

már 1199-ben is emlíÚjra megnyitotta katést tettek a korabeli írápuit a Dömötör-tosok. A barokk templom
rony. Szeged kevés
középkori épületeitornyába falazva aludta
ősi álmát maga az a
nek egyike hosszú
román–gót átmeneti stíideje nem volt látolusban épült torony,
gatható, most már
amely ma szerves részét
azonban idegenvezetővel bárki megtekintképezi a Dóm térnek.
A harmincas években
heti – tudósított a
Szeged Televízió. A tonyerte el mai formáját,
és alakították keresztelőrony megnyitása része A Dömötör-torony
kápolnává, valamint ekmeséi című kiállításkor kerültek bele Abanak, amely a dóm láNovák freskói is. Az építtogatóközpontjában
ményt az önkormánylátható. A XX. század
zat zártkörű pályázaton
egyik
leghíresebb
2012-ben adta át az egyházmegyének százmillió
magyar festőjének,
Aba-Novák Vilmos- A keresztelőkápolnát Aba-Novák Vilmos forintért. Az építmény
felújított freskói díszítik.
folyamatos vizesedése
nak a freskói díszítik
a torony belsejét.
miatt megrongálódott falAz épületmaradvány a bontott Szent Demeter-temp- festményeket 2015-ben resdóm helyéről 1925-ben el- lomból került elő, amelyről taurálták.
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A tiltakozás mindenképp Orvosi rendelő születik a Gáspár Zoltán utcában
hoz valamilyen eredményt

Öt hétig tart ki egy tüntetési
Magyarországon,
ciklus
utána törvényszerűen elülnek a tiltakozási hullámok a
kutatások szerint – írta
meg a szeged.hu az EKINT
Akadémia egyik Szegeden
elhangzott előadásáról.
Mik a sikeres tiltakozás feltételei, mit tanulhatunk a nemzetközi és hazai példákból?
– tette fel a kérdést Mikecz
Dániel politológus, mozgalomkutató az Eötvös Károly
Intézet által szervezett szegedi rendezvénysorozaton. A
tiltakozásoknak sajátos karakterisztikájuk van idehaza,

Fontos kérdés mindig,
hogy milyen ügyek mentén indul meg egy elégedetlenségi hullám.
Mikecz Dániel politológus,
mozgalomkutató

ami azt jelenti, hogy a nagy
tüntetési hullámok egy körülbelül öthetes felfelé ívelő szakasz után törvényszerűen
csendesedni kezdenek, majd
elhalnak. A társadalomban
főként a sajtó generálja a
nagy elvárásokat, ám az már
2010 óta többször bebizonyosodott, hogy a kormány kifárasztó taktikája előbb-utóbb
eredményesnek bizonyul.
A szakember szerint valami változás azonban tapasztalható a rendőrség
hozzáállásában az utóbbi időszakban, ugyanis míg korábban hagyták, hogy hidakat,
tereket foglaljanak el a tüntetők, addig most nem várják
meg, míg elfáradnak, egyesével igazoltatják, majd elviszik
őket. A könnygáz bevetése
sem hiányzott a rendvédelmi
erők arzenáljából, mégsem
mondhatjuk, hogy az erőszak
jellemezné a hazai politikai
megmozdulásokat. Ennek
vannak történelmi hagyományai hazánkban, ugyanakkor
az Orbán-kormány is ügyel
arra, hogy ne jelenjenek meg
a sajtóban a hatalmi erőszakot demonstráló fotók, televíziós tudósítások.
Amíg sokszor úgy érzik a
tiltakozások résztvevői és
szimpatizánsai, hogy akcióik,
demonstrációik nem értek el
eredményeket, addig a kutatók felhívják a figyelmet a sikerekre is. Mikecz Dániel
több példát is említett arra,

amikor ugyan nem volt olyan
átütő siker, mint amilyet például a Momentum tudott felmutatni a Nolimpia kampányával, de a tanárok, a diákok és az egészségügyi dolgozók tiltakozásai is hoztak
kézzelfogható eredményeket. Nem lehet minden alkalommal elvárni, hogy a kormány azonnal vonjon vissza
olyan intézkedéseket, mint
például a netadó, de például
a döntéshozók kisebb engedményeket tehetnek. Az áttételes eredmény az, amikor
legközelebb jobban meggondolják, ha a jövőben hasonló
lépésre készülnek, mennyire
tegyék próbára a polgárok
béketűrését.
A politikusok ugyanis mindig azt tartják a legfontosabb
szempontnak, hogy az adott
ügy „elengedése” vagy a
hozzá való ragaszkodás
hoz-e számukra többet a
konyhára. Így szabadult meg
szinte napok alatt az egyre
kínosabbá váló vasárnapi
boltzártól, vagy vonta vissza
az olimpiai pályázatot. Ám
nem véletlenül üldözte el kitartó politikai manőverekkel
a CEU-t, és nem enged a rabszolgatörvényből sem, pedig
valódi jelentősége igen csekély ez utóbbinak, hiszen a
cégek döntő többsége egyértelművé tette, hogy nem tart
igényt a 400 órás túlórakeretre.
– Fontos kérdés mindig,
hogy milyen ügyek mentén
indul meg egy elégedetlenségi hullám – emelte ki a
mozgalomkutató. Általában a
szakpolitikai jellegű sérelmek
generálják a legsikeresebb
megmozdulásokat. Ilyen a
pedagógusok „kockásinges”
megmozdulása vagy a kedvezményes nyugdíj eltörlésekor indult „bohócforradalom”, de lényegében a rabszolgatörvény is idesorolható,
habár a decemberi tüntetések résztvevői között végzett
kutatások azt mutatják, a demonstrációt szervező szakszervezetek tagsága csak a
tiltakozó tömeg 18 százalékát adta. Az mindenesetre
egyértelműnek tűnik, hogy a
tiltakozások „hullámvasútját”
az Orbán-kormány egyelőre
képes kezelni, noha az ellenzéki pártok és szimpatizánsaik ma már nem fordíthatók úgy egymás ellen, mint
korábban.

Péter István, a kivitelező cég ügyvezetője, Solymos László alpolgármester és Tóth Károly önkormányzati képviselő mondta el, hogyan újul meg a rendelő és a körzet többi intézménye.
Jövő tavaszra új orvosi rendelő születik a Gáspár Zoltán utcában. Az önkormányzat 300 millió forintos
vissza nem térítendő uniós
támogatásból és 259 milliós városi önrészt vállalva
építteti meg.
A jelenlegi József Attila sugárúti
intézmény épülete már nem
felel meg az előírásoknak, helyette új helyen 21. századi
egészségügyi ellátóhelyet alakítanak ki. Solymos László alpolgármester a munkaterület-

átadáson elmondta, az önkormányzat két éve kezdte el a
szegedi orvosi rendelők felújítását: a Korondi utcai és a Budapesti körúti orvosi rendelő
korszerűsítése tavalyelőtt elkészült, és tavaly átadták az új
kiskundorozsmai egészségházat. Hamarosan átadják a védőnői szolgálat házát Tápén. A
Gáspár Zoltán utcai korábbi
bölcsőde-, későbbi óvodaépületet orvosi rendelővé alakítják
át. 300 millió forint uniós támogatásból és 259 millió forint városi önrésszel készül el.

Folytatódik a járda- és útfelújítás

Lendületesen folytatódik a városban az évek óta tartó út- és
járdarekonstrukciós program.
Az egymilliárd forint értékű,
komplex lakótelepeket érintő, illetve teljes utcákat magába foglaló csomag kiegészítéseként a
közgyűlés városüzemeltetési
szakbizottsága 62 millió forint
értékű beruházásról döntött.
A Szeged Televízió bemutatta: a program a pláza és a
Kossuth Lajos sugárúti parkolók közötti járda kiépítésével
kezdődik. Emellett gyalogos
átkelőhely létesül a Vaspálya
és a Magyar utca csomópontjában, illetve a Tündér utca és
Csongrádi sugárút találkozásánál.
A dorozsmai Jerney és Orczy
utcánál jelzőlámpás gyalogátkelőt alakítanak ki. Szintén a Jer-

ney utca környékét érinti, hogy
a Törő és a Vályogos utcák felé
forgalomlassító elemeket építenek az úttestre. A Bibó utcában
megújítják az útburkolatot. Nyomógombos jelzőlámpát telepítenek a Földmíves és a Dobó utca
csomópontjába, ugyanilyen berendezés lesz a Kereszttöltés és
a Vajda utcák között.
Kátyúznak is szerte a városban. Az úthibákat egyelőre hidegaszfalttal javítják, tavasztól
lesz lehetőség a végleges helyreállításra. Aki kátyút észlel, telefonon és e-mailben is jelezheti
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél (a 777222-es telefonszámon és a
panaszbejelentes@szkht.hu
e-mail-címen). Erre évente további 100 millió forintot költ a
város.

A Bibó utca új burkolatot kap.

A Gáspár Zoltán utcai épület átalakítása 6 házi- és gyermekorvos, 4 fogorvos, valamint 6 védőnő munkájához,
ezzel együtt pedig a körzet lakóinak ellátásához teremti
meg a korszerű elvárásoknak
megfelelő infrastrukturális kereteket. Az épületegyüttes három részéből kettő épül át. A
funkcióváltás után a rendelő
növeli az egészségügyi alap-ellátórendszer eredményességét
és hatékonyságát. Csak a külső
falakat hagyják meg a kivitelezők, minden más megújul.

A fejlesztésnek köszönhetően minden egység különkülön akadálymentesen közelíthető meg. Az akadálymentesítés részeként négy akadálymentes parkolót, négy
rámpát és öt akadálymentes
bejáratot alakítanak ki. Az intézményen belül biztosítják az
akadálymentes közlekedést.
Az előírásoknak megfelelőlen
elkülönülnek a felnőtt házi-,
gyermek- és fogorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat helyiségei. Az épület
homlokzatát, tetejét és padlóját korszerű hőszigeteléssel
látják el, a nyílászárókat cserélik, illetve a fűtési és világítási
rendszert is átalakítják. Új járdák és kerékpártároló készül.
Az új és korszerű rendelőintézet – a hatósági engedélyeztetési eljárás lezárása után
– a tervek szerint 2020 márciusától fogadja majd a környékbelieket.
Az Északi város fejlesztései
közül Tóth Károly önkormányzati képviselő kiemelte a Gáspár Zoltán utca burkolatcseréjét és az Agyagos utca, valamint a járdák és játszóterek
felújítását.

Keresik az uszoda nevét

Töltse ki a város kérdőívét!

Először Botka László polgármester beszélt a város kérdőívéről a Szegedi Tükörben, majd a
Közéleti Kávéházban. Azóta az
űrlap ott van a szegediek postaládájában is. Elérhető az interneten is, a szegedvaros.hu/tervezzukegyutt/ címen és a szeged.hu oldalán.
A város kíváncsi az ön véleményére, mit, milyen fontossági
sorrendben valósítsanak meg a
fejlesztések közül. Botka László
úgy fogalmazott: „Városunk elmúlt éveit a békés fejlődés jellemezte. Az egész országban
hozzánk érkezett a legtöbb
uniós támogatás a vidéki városok közül: csaknem 300 milliárd forintot költöttünk fejlesztésre az elmúlt években. Kiváló
eredményeinket leginkább annak köszönhetjük, hogy közösségünk egyedülállóan összetartó, és a szegediek többsége
pártállástól függetlenül a város
sikeréért dolgozik. Mi nem hagyjuk, hogy megosszanak minket.
Nem hagyjuk, hogy hazugságokkal és nemtelen támadásokkal éket verjenek közénk.
Nem hagyjuk, és nem tűrjük,
hogy lejárassák szeretett váro-

sunkat, Szegedet! Hálás vagyok
a támogatásukért, és köszönöm, hogy segítenek megvédeni közösen elért eredményeinket! Ahogy eddig is, úgy a
jövőben is számítok véleményükre és ötleteikre. Kérem,
osszák meg velem gondolataikat a város jövőjével kapcsolatban! Ha idejük engedi, válaszolják meg kérdéseinket, és küldjék vissza az online kérdőívet!
Építsük tovább együtt Szegedet!”
Az Etelka soron épülő új fedett uszoda elnevezésére is a
szegediek javaslatait várja az
önkormányzat. Ahogy ezt korábban a Szent-Györgyi Albert
Agóra, a Móra Ferenc híd és a
Napfényfürdő esetében is tették. Két fordulóban keresik a
komplexum nevét, első lépésben március közepéig a kérdőív
segítségével várják a szegediek
ötleteit. Az eddigi tapasztalatok
alapján több ezer szavazatra
számítanak. A javaslatok közül
egy köztiszteletben álló zsűri kiválaszt három-öt nevet, amelyekről a második körben,
tavasszal ismét szavazhatnak
majd a szegediek.

2019. FEBRUÁR 9., SZOMBAT

6 l AZ ÉN SZEGEDEM

Mezítlábas képeken őrzi Szeged közelmúltját Jenő bácsi

Fotói mellé újságcikkeket, névjegyeket, dedikációkat is rendez az albumaiba olvasónk

Szeged utóbbi harminc évéből nem tudnánk olyan rendezvényt mondani, amelyen
Kószó Jenő ne lett volna ott,
és ne örökítette volna meg.
És ha mindez nem lenne nagy
teljesítmény, nyugdíjas olvasónk otthonában albumba is
rendezi a precízen feliratozott
felvételeket. Várostörténeti
sorozatunkat olvasóink emlékeivel folytatjuk.
89 évesen is fiatalos lendülettel tüsténkedik a házi archívuma polcai között, hogy a
gondosan archivált albumok
közül előhúzza a megfelelőt
Kószó Jenő. Az sem zavarja,
hogy 59 éve lakik a Kálvin
téren, ott is a negyedik emeleten. Azt mondja, a lépcsőjárás
is karbantartja. Nyugdíjas olvasónkat, mert harminc éve az
össze városi rendezvényre elmegy és dokumentál, Fényképezgetőnek hívják. Az eseményeket a kapcsolódó újságcikkekkel és kiadványokkal együtt
gondosan elteszi, a történése-

Olvasónk feliratozta: 2004. augusztus 1. Havasboldogasszony búcsú Alsóvároson.
A püspöki mise és a körmenet után Gyulay Endre megyés püspök és Botka László
polgármester avatja fel Bálint Sándor bronz mellszobrát. Archív fotók: Kószó Jenő
bácsi fiától tudakolta, milyen
ajándéknak örülne az ünnepelt igazán. Így végül egy
automata fényképezőgéppel
lepték meg a kollégái.
– Óriási szó volt az akkor,
az lett az első saját gépem.

Az Anna-kút mögötti épület felújítása 2004 áprilisában.
A három pavilon: jegy, újság, pékáru.
ket percre pontosan rögzíti. Azt
mondja, mezítlábas fényképeket készít.

Az első saját gép

Amikor 41 év után 1991-ben
nyugdíjba ment a kendergyárból, az igazgató Jenő

Azóta sajnos már kimúlt, egy
újabbat használok. Máig papírképeket készítek – mutatja
féltve őrzött masináját Kószó
Jenő. – Amit ma lefényképezek, az holnap történelem! Persze biztosan találni fotós
szemmel hibákat, de nálam a
dokumentálás az első és leg-

fontosabb. A filmekre és azok
előhívására is sok pénzt elköltök havonta. De mert nem kávézom, nem dohányzom, nem
iszom, ennyi kedvtelés bőven
belefér.

Rátkai Sándor, az utolsó papucskészítő mester 94 éves korában.
Munkácsy utca 5., 2008. augusztus 15. kedd.

Percre pontosan

Olvasónk soha nem tanult
fényképezni, de jótanácsokat
szívesen elfogad és hasznosít. Ezzel együtt régen is fotózta a családját és például a
nyaralásaikat, de ahhoz kölcsönkérte a gyár felszerelését. Noha egy munkahelyen
töltötte a több mint négy évtizedet, több fordulatot végigcsinált a szegedi kenderiparban. Dolgozott a számviteli, a műszaki és a tervstatisztikai osztályon, az újszegedi gyárban és átszervezés
után annak a Béke utcai központjában is. Precíz emberként név szerint emlékszik a
kollégáira, akikről sok fényképet rendezett az albumaiba, ezek mellé is odagépelte
a dátumot és alkalmat, sőt a
fotós nevét is. Mosolyogva mondja, hát
ennyire bogaras. És
nevetve azt is hozzáteszi, a régi munkatársak, amikor írnak
neki, pontosan odaírják neki azt is, melyik pillanatban gondoltak rá.

Képek
ajándékba

1998. július 25. szombat délelőtt 10 óra: Anna-kúti megemlékezés és „keresztelő”. A vasutas zenekar játszik.

A Közéleti Kávéház,
Barna Gábor, Zombori István és Novák

– Az első saját fényképezőgépem is egy ehhez hasonló
automata volt – mutatja Kószó Jenő.

Az Anna fürdő felújítása. A régi Anna-kút, a másikat éppen felújítják a MÁV-igazgatósággal szemben 2004. augusztus 18-án.
István köteteibe, sőt a Gregor
Józsefről megjelent albumba
is bekerült fotója. Büszkén
mutatja, hogy csak az ópusztaszeri emlékparkról huszonnégy albumot állított össze.
Úgy kezdődött, hogy a fiáékat
elkísérte Ópusztaszerre építőtáborba: akkor ásták ki a
romokat a hetvenes évek elején. Onnantól fogva Kószó
Jenő mindent dokumentált, a
Feszty-körkép restaurálását,
az emlékpark átadásán át a

körképesek világtalálkozójáig képalapokkal, névjegykártyákkal, dedikációkkal
kiegészítve.

Kószó Jenő nemcsak képeket készít, hanem hangfelvételekkel is dokumentál.
2003-ból őrzi például Gregor
József Vaszy Viktor sírjánál, a
karmester, zeneszerző születésének századik jubileumán
a sírjánál elmondott beszédét. A basszista szavait két
nap alatt leírta a magnó alapján, és legközelebbi találkozásukkor átadta a fényképpel
együtt. A fényképezgető nemcsak magának hívja elő a fotóit, hanem a szereplőknek is
igyekszik eljuttatni belőle
egyet-egyet. 2006-ban az
operaénekesről az utolsó fellépése után is készített fotót
Bottkáné Égető Mária társaságában. Büszkén lapozza fel
kincsei között, hogy Bálint
Sándor mellszobrának avatását is megörökítette. Hozzáteszi, a néprajztudós is alsóvárosi parasztcsaládból származott, éppen úgy, mint ő.
(Folytatjuk.)

Az én Szegedem

Dombai Tünde

Megmutatná féltve őrzött régi családi fotóját a Szegedi Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová beköltözött, és elmesélné a felvétel történetét? Nosztalgiázzunk
együtt! Dombai Tünde újságírót eléri a dombai.tunde@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720
Szeged, Széchenyi tér 10. címen.

TÉMA l 7

2019. FEBRUÁR 9., SZOMBAT

Rácz András: Az a rendszer nem tartós,
amely leszoktatja az embereket a gondolkodásról

Az ókorban is gyalulták ellenfeleiket a politikusok azzal, hogy zöldségeket hazudtak róluk

lításai ellenőrizhetők. Rácz
András a technológiai cégek felelősségét is hangsúlyozta:
olyan híreket dob fel a közösségi média az algoritmusai
alapján, amikhez hasonlókat
korábban olvastunk, így alakítva ki körülöttünk információs buborékot.

Elárasztják a közösségi médiát az álhírek. Nem szűrhetjük ki mindet. Picit több
figyelemmel és felelős információmegosztással azonban elérhetjük, hogy minél
kevesebb kárt okozzanak.
Néha pedig éppen a valóság
megy szembe az álhírrel.
– Ne gondoljuk, hogy a középkori ember nem beszélt
hülyeségeket! Vagy hogy az
ókorban nem gyalulták le a
politikai ellenfelet azzal, hogy
mindenféle zöldséget hazudtak össze róla. Tartalmilag
semmi új nincs abban, ami
történik
–
körülöttünk
mondta az álhírgyártás múltjáról és jelenéről Rácz András. A Political Capital
biztonságpolitikai szakértője
az AKUT és a Political Capital
A diagnózistól a védekezésig
– hogyan ismerjük fel, és mit
tehetünk az álhírek ellen?
című szegedi kerekasztal-beszélgetés egyik vendége volt.
Hangsúlyozta: az egyetlen újdonság, hogy a hírek terjedési sebessége változott.
Ráadásul manapság bárki
gyárthat tartalmat.

Mi is a fake news?

– A fake news alapvetően
gyűjtőfogalom. Az is beletartozik, ha véletlenül kezdi ter-

Figyelemből csak egy
van

– Elterjedt nézet, hogy akinek mikrofon van a kezében, az mond igazat, mert az a hangosabb – mondta Merkovity Norbert politológus.
sabb. Valamint idetartozik
mindezeknek a tudatos stratégiai felhasználása, ami az
egyik legmagasabb szint; ez
áll legközelebb ahhoz, amit a
szakirodalom propagandának nevez.
– Az álhírek csoportosítá-

irányának az álhír hatását nevezte. Ennek a skálának egyik
végén a nulla áll, a másikon
azonban az, hogy elnökválasztást lehet vele eldönteni. A harmadik kategorizálási lehetőség a terjedés módja: a fülbe
súgástól a milliók elérésére
létrehozott Twitter-hálózatig.

A strucc feneke

Amikor a valóság rácáfol a híresztelésre. A „támadó”
Hadházy Ákos a földön, az „arányosan intézkedő” biztonsági őrök között a közszolgálati televízió budapesti székházában. Kiszivárgott egy belső felvétel. Fotó: hvg.hu
jeszteni valaki, mert nem
tudja, hogy nem igaz. Ilyen a
pletyka is, de abban már
lehet tudatosság – tisztázta
a fogalmat Merkovity Norbert, a szegedi egyetem oktatója. A politológus hozzátette,
megjelenik a szubjektív valóság is, ha elhisszük, hogy
annak van igaza, aki a mikrofonba beszél, és ettől hango-

sának egyik iránya a szándékosság. Mert a szándékos
terjesztés mögött lehet akár
nettó rosszindulat, személyes
sértettség, egyéb agyi defektus vagy anyagi érdek. A propagandát úgy is definiálhatjuk,
hogy politikai motiváció mentén tudatosan terjesztett nem
valós hír – vette át a szót Rácz
András. Az osztályozás másik

Hogyan hatástalaníthatjuk a
tudatosan terjesztett álhíreket? Teljes biztonság nincs a
szakemberek szerint. Elérendő cél tehát a lehető legkisebb kár. A struccpolitika
sem megoldás, hiszen a jószág feneke is védtelen, ha
homokba dugja a fejét. Rácz
András szerint az egyensúlyt
kell megtalálni a szólásszabadság és az álhírek elleni
fellépés között. Legegyszerűbb, ha mint Észak-Koreában, lekapcsolják az egész
internethálózatot. Kulturáltabb megoldást jelentenek a
törvényi korlátok, és még a
megjelent álhírekért is lehet
jogi elégtételt venni. Anyagilag ugyancsak ki lehet szárítani az álhírt terjesztő
oldalakat, ha elpártolnak az

ott reklámozó cégek. Emellett létezik az ilyen tartalmat
előállítók közvetlen felelősségre vonása.
– Alkalmazható hosszabb
folyamat is: ha a társadalmat
immunizáljuk az oktatás
révén. Az általános iskolától
kezdve forráskritikát kellene
tanítani, hogy legyen igényünk
az információ keresésére, és
az legyen kevesebb, de minőségi és alapos, több forrásból
– tette hozzá a politológus. Legyenek mindig kapaszkodóink:
hiteles hírforrások, amik segítségével a közösségi média ál-

kampány idején jöttek olyan
hírek, hogy Bécs már lángol
a migránsbűnözéstől, Svédországban bandaháborúk
dúlnak. Erre Stockholmban
élő magyarok írták, hogy nagyon jól érzik magukat, és
hiába keresik, nincs bandaháború.
Tanulság, hogy felelősen
osszunk meg információkat.
És ha csak egy picit is gyanús, gondolkozzunk el, nézzünk utána! Újabb hazai
példát is említett a szakértő:
felröppent, hogy Orbán Viktor
lányát külön repülőgép hozta
haza Páfosz szigetéről. Holott
ha kicsit gondolkodik a hír fogyasztója, rájön, hogy Páfosz

– Minden információ gyorsul
és egyszerűsödik, és szóljon
akár celebekről, akár politikusokról, a figyelmünkért versenyez. Abból viszont csak egy
van, ezért nagyon értékes.
Ezért a szavazatmaximalizálás
új eszköze a szlogenalkotás. Ez arra is jó,
hogy a bizonytalan szavazókat befolyásolják,
hiszen kizárólag a biztos szavazókkal nem
lehet választást nyerni.
Nekik találják ki a Domestosba áztatott rövid, frappáns, szimpatikus mondanivalót
– jegyezte meg Rácz
András. A szakértő figyelmeztetett: Mussolini is szlogenekben
beszélt, viszont az ő
példája bizonyítja, hogy
az a rendszer nem tartós, amely leszoktatja – A hírek és álhírek tartalma nem
az embereket a gon- változott, csak a terjedési sebessége – mondta Rácz András biztondolkodásról.
ságpolitikai szakértő.
A technológiai fejlődés ráadásul kényelmessé tette a gyors, nem sziget, hanem egy cipfelületes hírfogyasztást. Ez rusi város. Mielőtt szétküldazonban a szakértő szerint jük, érdemes utánanézni.
nemcsak hírterjesztésre al- Csökkenthetjük vele a sebezkalmas, hanem hírellenőr- hetőségünket.
zésre is. A tavalyi választási
Dombai Tünde

Világok harca

– Ha a kormányoldali és ellenzéki médiumokat nézzük, mintha két teljesen más univerzumban élnének a táborok. Nem tudom, meddig fokozható ez még. Az is elterjedt nézet,
hogy akinek mikrofon van a kezében, az mond igazat – összegezte a hazai helyzetről a politológus. Megjegyezte: az állami „közszolgálati média” számára előírás, hogy minden oldalról tájékozódjon, mielőtt híreket tesz közzé. Mégis átvette a német viccoldalról, hogy
Essen (magyarul enni) városa egy napra átnevezi magát Fasten (böjtölni) névre ramadán
idején. Valószínűleg azért nem ellenőrizték, mert megfelelt az ízlésüknek. Rácz András
hozzátette, azért nem is működik Magyarországon orosz dezinformációs híroldal, mint
Csehországban, mert az állami csatornák gyártják az álhíreket. Hatásukat nézve vannak
olyan álhírek, amik nem hosszú életűek, mert szembejön nekik a valóság. Ilyen, amit az
állami tévé Kunigunda úti székházánál történtekről közreadtak a kormányközeli csatornák.
Azt híresztelték, hogy erőszakot alkalmaztak az ellenzéki képviselők az őrök ellen, és hogy
Soros szervezi őket a háttérből. Közben a kijuttatott facebookos élő videókon (és az azóta
előkerült belső felvételeken – a szerk.) látszott, hogy mindez nettó hazugság.
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1896 óta a belváros meghatározó épülete

Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Szeged Kultúrpalotája 1899-ben.
Közel egymilliárd forintból
újítja fel a város a Móra Ferenc Múzeumot, amely
1896 óta a belváros meghatározó épülete, mellyel mind
a mai napig szívesen fotózkodnak a szegediek és a turisták. Nézzünk kicsit szét
az intézmény múltjában a
Móra-múzeum fotógyűjteményének segítségével.
A Móra Ferenc Múzeum épületét 1896. szeptember 6-án,
a millennium évében adták
át: ekkor a városi múzeum és
könyvtár, tehát a későbbi
Móra-múzeum és Somogyikönyvtár is ebben az épületben működött egészen
1984-ig. Ebben az időszakban Reizner János igazgatósága alatt működött az
intézmény, majd őt Tömörkény István követte az igazgatói székben. Móra Ferenc
1917-től egészen haláláig vezette a múzeum és könyvtárat, a nevét 1951-ben vette
fel az intézmény.
Az épület komoly bővítésen esett át 1955-ben: ekkor
mindkét szárnyát kibővítették

Ünnepség után, a Móra Ferenc Múzeum előtt 1934-ben.

Glatz Ferenc művelődési miniszter 1989-ben.
Mellette jobbról Trogmayer Ottó múzeumigazgató.
az eredeti épületnek megfelelő stílusban – az állványzat is
jól látszik a fotókon. A kultikus
szökőkút és az épület sokak
kedvelt fotózkodási pontja lett
Szegeden – még a vadrózsával befuttatott kocsifeljáró fala
is. Ez a jelenség a mai napig
tart, csak most már inkább
szelfizünk, mint hosszasan beállított, fényképezővel készített
felvételeket csinálunk.
A múzeum rendszeresen
adott helyt tömegrendezvényeknek, illetve sok kiállítás
vonzott nagy látogatói tömege-

ket az elmúlt évtizedekben. Az
1934-ben készült fotón az
épületen kívül pózol a tömeg,
míg az 1992-ben készült

A felvétel a Móra Ferenc Múzeum átalakítási és bővítési munkálatai alatt készült
1955 körül.

1960-as évek, múzeumi munkatársak, Trogmayer Ottó.

Már 1967-ben is szívesen fotózkodtak a múzeum előtt.

képen az aradi ereklyekiállításra érkezők hullámát láthatjuk. A nagy kiállítások kapcsán
pedig rendszeresen érkeztek
„nagy emberek” a közgyűjteménybe: így volt ez 1989-ben
is, amikor Glatz Ferenc művelődési miniszter mondott beszédet a Honfoglalás előtt.
Előfordult az is, hogy épp a
múzeum dolgozóit kapták lencsevégre, csakúgy, mint ezen
a hatvanas években készült
felvételen.
(Forrás: Móra Ferenc Múzeum)

A Móra Ferenc Múzeum bejárata előtt restaurálják az
épület szobrait 1989-ben.

Tömeg az aradi ’48-as relikviákat bemutató kiállítás megnyitóján a múzeum aulájában 1992-ben.
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„Ne szülj rabot…”

KÖZÉLET l 9

A bölcs ember úgy tartja: sose higgy annak,
aki a száján hordja a haza szeretetét

Nagyon elszomorító tény az országban dúló lincshangulat,
amely éppen „odafentről” zúdul ránk, ahonnan a jó példát
kellene mutatni.
Rabszolgatörvény riogat, miközben a családok támogatásáról szónokolnak. A sajtószabadság haldoklik, a más vélemény kinyilvánítási jogának morzsáit is bekebelezik,
összeharácsolják (lásd Délmagyarország…).
A Vár urai egyeduralomra törnek, miközben a demokráciát
teljesen a porba tiporják.
Várjuk haza elvándorolt gyermekeinket, unokáinkat, de
vajon mi fogadja őket itthon? A gyermekvállaláshoz a maradék kedvüket is elveszik a tisztességtelen ajánlatokkal.
És még sorolhatnám…
Én akarom hinni, hogy Szeged tovább szépül, és az a
város marad, ahol elmondhatom, leírhatom szabadon a véleményemet akkor is, ha az éppen nem mindig a dicsfényről
áradozik.
Grandpierre Cecília

Mindenki füle hallatára

Igen, megdicsértek, nem kicsit, nagyon, és nem egy közeli hozzátartozóm vagy egy
„öribarim” tette ezt, hanem
egy számomra teljesen ismeretlen hölgy. Az Anna-kútnál
történt mindez, ahol persze
ennél különb dolgok is megestek már velem az évek folyamán. (Elmés célzás az idő
és az Anna-víz folyásának hasonlatosságára! Lásd Az
évek úgy folynak el biz’, /
Mint Szegeden az Anna-víz.)
De mielőtt belekezdenék a
dicséretes történetbe, szeretnék egy-két mondatban az
előzményekről is szólni,
merthogy az is van.
Úgy vélem, hogy a gyömbér egészségre gyakorolt jótékony hatását nem kell ecsetelnem az Olvasó előtt. Érdemes naponta fogyasztani ezt
a kiváló fűszer- és gyógynövényt, akár nyersen, fűszer
formájában, teába reszelve, a
gyömbérsörről nem is beszélve! „Mindenki másképp
csinálja.” Én például úgy,
hogy a meghámozott gyöm-

bért feldarabolom, egy kétliteres műanyag flakonba teszem, és kevés vízzel, épphogy ellepje, leöntöm. Utána
uccu a 8-as trolira, irány az
Anna-kút, ahol feltöltöm a flakont a kút vizével. Úgy fél
napot hagyom ázni a gyömbért az Anna-vízben, azután
már iszom is, mint a kefekötő.
A visszamaradt gyömbért
pedig egyszerűen megeszem,
ilyenkor már nem olyan csípős, mint à la natúr.
Nos, legutóbb az Annakútnál az a bizonyos hölgy,
aki mellettem töltögette a
kannáját, rákérdezett, hogy
csak nem gyömbér van a flakonomban? Igenlő válaszomat hallván mindenki füle
hallatára megdicsért, hogy
milyen ötletes és találékony
vagyok. Hát így történt. Jó
szívvel tudom ajánlani a
gyömbérrel ízesített Annavizet mindenkinek, legalább
egyszer próbálják ki, nincs
mit veszíteni. Váljék egészségükre!
Méhes János

Decemberben elvitték az éj leple alatt a Kossuth térről a Nagy Imre-szobrot. Forrás: ATV
Magyarország problémás – ezt
a (minek is nevezzem) jóindulatú megjegyzést Margot
Wallström svéd külügyminiszter tette nemrégiben egy svéd
napilapban. Kiegészítve még
annyival, hogy számos alkalommal egyedül akadályozta
meg Magyarország az EU-t
abban, hogy egységes hangon
szóljon. Természetesen Szijjártó Péter – szokása szerint –
kapásból válaszolt a hölgynek,
miszerint a svéd külügyminiszter bevándorláspárti, de különben is, saját hazája is
megosztott (bagoly mondja verébnek, hogy nagy fejű).
Sok jelzőt és meghatározást lehet ráaggatni a mai magyar hatalomra, de egy bizonyos, nem a sokszínűségben
bízik, nem kívánja kihasználni
az országban rejlő potenciált és
felhajtóerőt, csak lelakja, mint
egy bérleményt, rátelepszik és
uralja, hangoskodva és gőgösen – jegyzi meg írásában Papp
Sándor Zsigmond.
Sokan hitték 1989 júniusában, hogy amikor a 26 éves
Orbán Viktor beszédében méltatta Nagy Imrét és társait, akik
a magyar függetlenségért és
szabadságért életüket adták,
akkor bizony úgy is gondolkodik
a szónok, és aszerint is él – írja
Hampola Krisztina. Ezzel szemben az évek során testet öltött
valóság mindannak az ellenke-

zője lett, mint amiről az ifjú titán
beszélt. Mégis hittek az emberek. És miért ne hittek volna,
hogy egy új, a világot is megváltani képes és akaró nemzedék
jön létre a semmiből. Hogy e
fiatal generáció legbátrabb
képviselője a beszédet tartó
Orbán Viktor. De – mint utóbb
kiderült – tévedett a hallgatóság. És tévedett sok külföldi baráti ország is.
Orbán semmilyen értelemben nem váltotta be a reményt, mint akinek hitte a nép
nagyobbik fele az 1989–90-es
években. A Fideszt sem tudta
megóvni önmagától, távozása
után (mert egyszer az is bekövetkezik!) darabjaira fog hullani. Az országnak meg
kifejezetten káros, hogy éppen
ő vezeti, aki részben már viszszavitt minket az 1950 és az
1990 közötti évekbe, a Rákosiés Kádár-érába. Pedig hittük:
Magyarországon nem azért
történt rendszerváltoztatás,
hogy 30 év elteltével ugyanott
legyünk (ha nem rosszabb
helyzetben), mint 1945 és
1990 között voltunk.
Orbán Viktor az utóbbi
három évtized alatt, ami személyes ambícióit és nagyravágyását illeti, szinte mindent
elért (királlyá még nem koronázták, de jó úton jár, ha meg
nem akadályozzuk). Sok éven
át vezette eddig az országot,

Tisztelt Olvasóink!

Anna-kút.

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

amelynek szeretetéről igen
gyakran tesz említést. (A bölcs
ember úgy tartja: aki a száján
hordja a haza szeretetét, és
nem a szívében, annak sose
higgy!) És megvalósított mindent, amivel szemben anno fellépett. Mindennek tetejébe

mokrata értékeket nem lehet
összeegyeztetni a Fidesz politikájával”. Arra a kérdésre, hogy
„miért engedi, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő, aki
pártja, a Fidesz révén ugyanúgy
az Európai Néppárthoz (EPP)
tartozik, mint ő, megússza az

2018 decemberében – sunyin
és lapítva – lebontatta a Kossuth téri Nagy Imre-szobrot is.
Horvát Róbert biológus, zoológus szókimondó ember. Ha az
emlékezetem nem csal, egy kistelepülésen él a családjával.
Egy nem túl régi interjúban úgy
nyilatkozott, hogy „a társadalom be van tojva, és az is fél,
akinek nem kellene”. A félelem
nem tartozik a racionális dolgok
közé: semmi másról nem szól,
csak önmagáról, abroncsként
szorít, s minél láthatatlanabb,
annál jobban hat a félelem,
bármi legyen is a mumus, az
Apokalipszis vagy a migráció.
A bevezetőben a svéd külügyminiszter lesújtó szavait, véleményét említettem. JeanClaude Juncker, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben azt
nyilatkozata, „a keresztényde-

Európa elleni kirohanásait”, azt
válaszolta az EB elnöke, hogy
„állandóan vitatkozik Orbán Viktorral, és az EPP-ben kezdeményezte a Fidesz kizárását”.
Juncker szerint a tavaszi EP-választáson ugyan fontos lesz a
migrációs tematika, de nem a
legfontosabb probléma. Juncker megkapta Szijjártó dörgedelmeit a nyilatkozatáért.
Csoda, hogy nem tartotta
Soros-ügynöknek vagy az Unió
elárulójának.
Reménykeltő a magyar ellenzék összefogása. Az utóbbi
időben mégiscsak létrejött valamiféle jól látható ellenállás.
Úgy tűnik, mégsem akar mindenki fásult érzéketlenséggel
válaszolni vagy birkamód bólogatni mindenre. Illett is már felébrednie az ellenzéknek.
Kutnyik Pál

Orbán Viktor az utóbbi három évtized alatt,
ami személyes ambícióit és nagyravágyását illeti, szinte mindent elért (királlyá még nem
koronázták, de jó úton jár, ha meg nem akadályozzuk). Sok éven át vezette eddig az országot, amelynek szeretetéről igen gyakran
tesz említést. (A bölcs ember úgy tartja: aki a
száján hordja a haza szeretetét, és nem a szívében, annak sose higgy!) És megvalósított
mindent, amivel szemben anno fellépett. Mindennek tetejébe 2018 decemberében – sunyin és lapítva – lebontatta a Kossuth téri
Nagy Imre-szobrot is.
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Sportmix
Szerb válogatott SzélSő érkezik. Hetekkel ezelőtt pedzegette a szerb
sajtó, hogy Bogdan Radivojevic (képünkön) a MOL-PICK

Szegedhez igazol. Az értesülések igaznak bizonyultak, a
Rhein-Neckar Löwen 25 éves
játékosa idén nyáron csatlakozik Juan Carlos Pastor
együtteséhez. 2013-ban igazolt a Bundesligába, a Flensburg együttesébe, amelynek
színeiben az idény végén
megnyerte a Bajnokok Ligáját. 2017-ben váltott, a
Löwen kedvéért. Radivojevic
kétéves szerződést kötött a
klubbal.
túl az 500-on. Kiss Csaba
lejátszotta félezredik első
osztályú vízilabda-mérkőzését karrierje során. A jelenleg
Szombathelyen szereplő, de
szegedi születésű játékos két
ízben, 1988 és 1998, valamint 2010 és 2017 között
erősítette a Szegedi Férfi Vízilabdacsapatot. Az Európabajnok pólóst a Ferencváros
elleni legutóbbi bajnokin lepték meg egy emlékplakettel.
Karrierje során a zöld-fehéreket és az Eger együttesét is
erősítette.
újra hazai bl-meccS következik. Február 17-én, vasárnap ismét hazai Bajnokok
Ligája-mérkőzésen lépnek
pályára Bánhidi Bencéék. A
legrangosabb európai kupasorozat csoportkörének tizenkettedik fordulójában az
ukrán bajnok, a HC Motor Zaporozhye vizitál az újszegedi
Városi Sportcsarnokba. Őszszel szűken, egyetlen góllal
sikerült nyerni Ukrajnában,
32–31-re. Délután 17 órakor
indul hatvanperces útjára a
labda.
Szegeden edzőtáborozott a válogatott. A városi műjégpályán készült a
magyar U14-es jégkorong-válogatott. A fiatalok az ország
több helyszínére utaznak el,
hogy szokják a nemzeti csapat ritmusát, és összetartó
tréningeken vegyenek részt.
A mieink az április végére készülnek, amikor San Sebastianban egy rangos nemzetközi tornán szerepelnek.

Két PickBall, két szegedi arany

Szegediek nyerték a kézitornákat

Hibátlan hétvége

A Pick Szeged utánpótlás
szakmai stábja január
utolsó hétvégéjén két PickBall-tornát rendezett, az
U11-es és az U13-as korosztálynak. Mindkét napon szegediek diadalmaskodtak a
döntőben!

A Vidux Tisza Squash SE férfi- és női csapata is vereség nélkül zárta a legutóbbi csapatbajnoki fordulót. A hölgyek a
fővárosban, Vas Mártonék Szegeden őrizték meg a veretlenséget.

Két évvel ezelőtt indították a
szegediek a PickBall-tornasorozatot, amin rendre a
szegediek és az ország különböző klubjainak utánpótláscsapatai vesznek részt.
Olykor külföldről is érkeznek
együttesek. Január utolsó
hétvégéjén előbb az U13-as
korosztály lépett pályára.
Balda Ákos tanítványai egészen a döntőig meneteltek,
ahol a nagy rivális Telekom
Veszprémet kellett két vállra
fektetni az aranyért. A kis
kékek nagy csatában, 33–
26-ra legyőzték a bakonyiakat, és a képzeletbeli
dobogó legtetejére állhattak
fel. Ráadásul a torna legjobb
játékosa a szegedi Németh
Márk lett.
Ez volt szombaton, vasárnap az U11-eseken volt a sor.
Mandl Alice remekül készítette fel a szegedieket, a
nagy rivális Békést (akikkel
szemben többször alulma-

Az aranyérmes Pick Szeged U13.

Az ország legjobb fallabdaegyüttesei érkeztek Szegedre a
férfi csapatbajnokság második
fordulójában, aminek a Szeged
Squash Club adott otthont. A
mieink a Marostő SE ellen
kezdtek, ami sima 4–0-s szegedi győzelmet hozott. A második meccs sem jelentett
akadályt, itt is sima 4–0 lett a
vége a Gekko SE-vel szemben.
Az utolsó mérkőzés hozta a
legnagyobb izgalmakat a várakozásoknak megfelelően a fővárosi Victor BLE ellen. Itt 2–2
lett a végeredmény, és a csapatok a szettek számában is
egyenlően végeztek 6–6
arányban. Így a több szerzett
pont döntött. Szoros volt a végkimenetel, de 108–105 arányban a Sebők Benedek,
Hoffmann Péter, Vas Máté Le-

vente, Vas Márton, Takács
Bence összetételű csapat volt
a jobb, így megmaradt az előny
az utolsó, harmadik fordulóra.
A hölgyek négy mérkőzést
játszottak Budapesten a csapatbajnokság első fordulójában. Az első és egyben
legszorosabb meccset 2–1-re,
a maradék hármat egyaránt
3–0-ra hozta a Hajnal Helga,
Takács Kata, Csókási Gabriella
összetételű trió.
A férfiak és a hölgyek
utolsó fordulója egyaránt március végén lesz, ahol jó eséllyel
összejöhet a duplázás, azaz
hogy mindkét nemben a szegedi csapat legyen a bajnok.
Takács Katáék Szegeden fejezik be a pontvadászatot, így
hazai pályán ünnepelhetnék a
bajnoki címet.

Az aranyérmes Pick Szeged U11.
radtak a pickesek) ezúttal sikerült megverni, 22–16-ra.
A torna legjobb kapusa az

aranycsapatból került ki: Oltványi Levente kapta ezt a
címet.

Kiss Tamás az NKM Szeged VE-ben

Csepelről igazolt Szegedre

A neve gyakorlatilag egybeszövődött Csepellel, de 21 év
után Szegedre igazolt Kiss Tamás olimpiai bronzérmes
kenus. A megújulás reményében tette át székhelyét a Tisza
partjára.
Több mint két évtized után
váltott, és jött Szegedre az
olimpiai bronzérmes kenus
Kiss Tamás. A csepeli nevelésű válogatott sportoló
2008-ban Pekingben állhatott fel az ötkarikás dobogóra
Kozmann Györggyel az olda-

Veretlen fallabdások

lán, ezen kívül háromszoros
vb-bronzérmes, és Eb-, valamint világjátékok-ezüstérmes.
A jelenleg 31 éves kenus
még két-három évig tervez a
legmagasabb szinten versenyezni. Jelenleg az elsődle-

Kiss Tamásnak kellett az új kihívás, ezért igazolt
Szegedre.

ges cél a vb-kvalifikáció és az
olimpiai kvóta megszerzése.
Kiss jelenleg Tatán készül
Vécsi Viktor irányításával, a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség oldalán beszélt az átigazolás miértjéről is. – Az egyik
oka a váltásnak az, hogy
nem voltam megelégedve az
elmúlt két év eredményeivel,
és nem láttam magam előtt
azt az utat, amely ezen tudott volna változtatni. A
másik oka pedig egy külső tényező, nevezetesen az, hogy
a hazai szövetség az olimpiai
kvótaszerzés reményében
központosította a kenusok
felkészítését. Ez rám ösztönzőleg hatott, mindenképpen
szerettem volna csatlakozni
a kezdeményezéshez, a Csepel viszont nem támogatta a
döntésemet. Ezért kerestem
egy olyan klubot, amely partner a kérdésben, és szívesen
lát a soraiban – mondta Kiss
Tamás, az NKM Szeged VE
friss igazolása.

Nagy csatában maradt veretlen a Vidux Tisza Squash SE
férficsapata. Balról jobbra: Takács Bence, Sebők Benedek,
Vas Máté Levente, Vas Márton, Hoffmann Péter.

Tollaslabdában remekeltek

Öt tollasérem

Csongrád megye legjobb kisiskolás tollaslabdázói mérették meg magukat Bordányban, a diákolimpia megyei fordulójában. Öt szegedi tanuló volt érdekelt, és mind az öten
dobogóra állhattak.
Bordány adott otthont a műanyag-B kategóriás tollaslabda megyei diákolimpia
döntőjének. Azok a versenyzők, akik az első négybe kerültek a tornán, az országos
döntőbe jutottak. Ez öt szegedi tanulónak is sikerült. Öt
érmet szereztek a szegedi
Tary Gábor tanítványai, akik
között volt ságváris, radnótis

és zrínyis diák is. Összesen
három korcsoportban mérték
össze erejüket a megyei döntőben. Az öt lány öt érmet
szerzett, két aranyat és három
bronzot. Bereczki Lili és Guglava Krisztina nem talált legyőzőre, ők a dobogó legtetejére
állhattak fel. Raznatovic Mila,
Rozinka Blanka és Botár Flóra
pedig bronzérmes lett.

A képen az érmes csapat (balról jobbra): Raznatovic Mila,
Bereczki Lili, Guglava Krisztina, Rozinka Blanka
és Botár Flóra.
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zásokat is tartalmazó lemezük-

kel, amelynek címe, látványa és
JOHN BONHAM ÉS SAJÁT

ban, az egyedi hangzású Led

Időpont: február 11., hétfő, 19

Az 1975-ben született Tatai

TRÜKKÖK

Zeppelinben.

a

molnar.ildiko.aviva@gmail.

com e-mail-címen teljes névvel
és telefonszámmal.

óra

Tamás (képünkön) 14 évesen

A világ egyik legmeghatározóbb

sal. A rockklasszikusok közül a

TATÓ KONCERT

téka és annak tanulmányozása

gyobb hatással. Tatai Tamás Jon

20 óra

sen fejlődő rockdobos életében.

sen koncertezett Európában.

10 évvel az Acappelland című,

Helyszín: IH Rendezvényközpont
ütőse John Bonham, akinek já-

nélkülözhetetlen egy egészsége-

kezdett el foglalkozni a dobolás-

Led Zeppelin volt rá a legna-

Lorddal (ex-Deep Purple) közö-

évét ünneplő vokálegyüttes Re-

gasabb

turn 2 Acappelland című koncertjén

nemcsak

a

lemez

csúcsán,

anyagát, hanem régebbi, nagy

5642 méter magas Elbruszt. Az

jes legyen az este, a koncertre a

Nepálban, a Himalája magas

sikerű dalait is elénekli. Hogy tel-

Fool Moon meghívta Veres Mó-

nika Nikát is, aki az új lemezen
is szerepet kapott.

óra

Szalay Ádám kommunikációs szakértő és motivációs

előadó előadása. Szalay gyakorlati tanácsokat, kipróbál-

ható technikákat hoz. Az

esemény ingyenes, azonban
a

korlátozott

férőhelyek

száma miatt előzetes regiszt-

rációhoz kötött. Regisztráció

Kerekes Éva (képünkön
jobbra)

hegymászóta-

nonc, makói sportoló

lesz a vendég, aki na-

gyon rövid idő alatt sok

munkával és kitartással

érte el sikereit. 2014ben 28 nap alatt teljesí-

tette

az

El

Camino

játsszák kifulladásig.

dalait

méter magas Mera Peak és a

dományi Kar (Tisza Lajos krt.

54.)

kedvenc

7126 méter magas Himlung

slágereket, magyar népdalokat
és régi közönségsiker feldolgo-

Zoli

hegyei között, ahol sikeresen

óra

Helyszín: SZTE Állam- és Jogtu-

Czutor

tűzte ki a magyar zászlót a 6461

CZUTOR 50

Időpont: február 15., péntek, 17

lép a Belmondo és a Nyers. A

elmúlt két évben többször járt

óra

Acappellaföldre új, nemzetközi

Mont

Blanc-on, valamint Európa leg-

(képünkön) tagjai visszatérnek

elért lemez után a Fool Moon

a

magasabbját is megjárta, az

DOG GYERMEKET?

Helyszín: IH Rendezvényközpont

hogy mit és miért játszott, ho-

Helyszín: IH Rendezvényközpont

koncepció pedig annyi, hogy

szott először 1000 méter felett.

AZ ÁLMOKTÓL A MANASLUIG

Időpont: február 13., szerda, 18

gyan gondolkodott zenekará-

Időpont: február 14., csütörtök,

Állt már Nyugat-Európa legma-

zenei anyaga is szoros kapcso-

latban áll a nagy előddel. A 18.

Czutor Zoltán idén ünnepli fél

évszázados születésnapját. Fel-

nemzetközileg is óriási sikereket

HOGYAN NEVELJÜNK BOL-

Gyakran szinte megfejthetetlen,

FOOL MOON LEMEZBEMU-

zarándokutat, majd a következő

évben a Bihar hegyei között má-

Himal csúcsán.

Időpont: február 15., péntek, 20

MEREDEK

Helyszín: JATE Klub

21 óra

Időpont: február 16., szombat,
Helyszín: Kedves presszó
(József Attila sgt. 63.)

A magyar alternatív zene

egyik feltörekvő budapesti

csapata a Meredek. Dalaik

magyar szövegű és ihletésű
számok, modern gitárhangzásokkal és ütős dobritmu-

sokkal. A belépés díjtalan.

Szeretne 2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba Ripoff Raskolnikov február 21-i lemezbemutató koncertjére? 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: február 13. 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: Móra Ferenc író, költő, újságíró, régész, múzeumigazgató. A nyertes: Póta Beatrix. Gratulálunk!
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HoRoSzKóp

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Számos dolog hátráltathatja az utóbbi időben, de van annyi ereje és
lélekjelenléte, hogy nem esik
ezektől kétségbe. Csak így tovább, és a sorsa egyre jobbra
fordulhat!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Szerencsére nem futott bele azon hibák
egyikébe sem, amelyek
nagyon adták magukat. Jól
döntött, ez így volt helyes. Kicsit talán fájhat, de a fájdalom hamarosan elmúlik!
IKReK (v. 21–vI. 21.)
Éppen attól a rokonától tanulhat mostanában meglehetősen
sokat, akiről úgy gondolta,
nincs Önökben semmi közös.
Tévedett ebben, de ne szégyellje bevallani a tévedését!
RáK (vI. 22–vII. 22.) Új
lehetőség merülhet fel
a munkájával vagy
hobbijával kapcsolatban. Már csak az a kérdés,
hogy mennyire bátor belevágni valami teljesen másba.
Ezt Önnek kell eldöntenie!
oRoSzLáN (vII. 23–
vIII. 22.) Úgy érezheti,
sohasem volt még
olyan elégedett, mint
most. Azért ne bízza el magát,
figyeljen oda a körülményekre!
Vegye észre, ha valami nem
úgy alakul, mint kéne.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Vadonatúj hódolója akadhatott, de nem
tudja, hogy reagáljon rá.
Kívánja is, fél is az új érzésektől, és nem szeretne két szék
között a földre esni. Sok mindent kell most mérlegelnie.
MéRLeg (IX. 23–X.
22.) Emlékszik? Már
Koncz Zsuzsa is megénekelte: „…ha nem írok,
ne válaszolj”. Ne erőltesse
görcsösen a dolgokat, hagyja,
hogy a sors segítsen. Segíteni
is fog, de ehhez idő kell.
SKoRpIó (X. 23–XI.
21.) Anyagi ügyei terén
érdemes lenne egy kicsit következetesebbnek
lennie, mert ez az egyszer
fenn, egyszer lenn állapot
nem tartható sokáig. Készítsen egy hosszú távú tervet!
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Sok szempontból
meggyógyult, már csak
a lelki egyensúlyát kell
rendbe tennie. Most tényleg a
munkaterápia lehet a legjobb
megoldás. Vesse bele magát
a tennivalókba!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Szinte mindennek, ami
Önnel történik, oka
lehet, felejtse el a „véletlenül” szót! Talán az a könynyebb megoldás, de ki
mondta, hogy a könnyebb
megoldás a célravezető?
vízöNtő (I. 21–II. 19.)
Olyanon vezethette le
a dühét és a frusztrációját, aki teljesen ártatlan
volt a dologban. Vajon miért
tett ilyet? Hiszen nem szokása! Gondolkodjon el alaposan az életén.
Halak (II. 20–III. 20.) Süt
a nap, kék az ég,
mintha minden arra
biztatná, hogy keressen
magának izgalmas, új kihívásokat, és élvezze az életet. Ha
már minden erre ösztökéli,
tegye is meg!

2019. FEBRUÁR 9., SZOMBAT

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Február 11., hétfő, 19.25
A hétvége legfontosabb
sporteseményei, legfontosabb eredményei.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Február 12., kedd, 19.25
Kaposvár, Szolnok és Szeged
(nemzeti színház, Pinceszínház) – négy színház, négy
előadás.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS
MAGAZIN
Február 13., szerda, 19.40
Szuperbaktérium, agykutatás, skill labor – tudományos
érdekességek, eredmények
Szegedről.

„Csókolunk mindannyian Nelli” – írta 1901. december 23-án
a Tisza Lajos körutat ábrázoló képeslapon Ödön, aki nemcsak
a húgát, de a keresztmamát, a nagypapát és a gyerekeket is
milliószor csókolta Szegedről. A belváros egyik legfontosabb útvonala, a klinikáktól a Felső Tisza-partig tartó Tisza Lajos körút

a szegedi nagy árvíz után épült. Az egyetem jogi karának épületét 1881-ben kezdték el építeni. Tervezője Petsch Elek volt.
Az eredetileg polgári leányiskolaként működő intézmény
1963-as részleges felújítása és bővítése során az épület eredeti kupolája és toronyszobája is eltűnt.

SZABAD SZÁJ – VÉLEMÉNYMŰSOR
Február 15., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kora tavaszias idő

Február 9.
szombat

Február 10.
vasárnap

Február 11.
hétfő

Február 12.
kedd

Február 13.
szerda

Február 14.
csütörtök

Február 15.
péntek

9/0
abigél,
alex

10/2
elvira

11/3
Bertold,
Marietta

8/2
Lívia,
Lídia

7/0
ella,
Linda

7/0
Bálint,
valentin

8/–1
Kolos,
georgina

aNyaKöNyvI HíReK

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT: 2019. 01. 26-án Szabó Róbert
Attila és Sebők Katalin.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Jambrik
Józsefnek és Foki Biankának
2019. 01. 20-án Zsófia, Szöllősi Tibornak és Szalkai Szabinának

2019. 01. 20-án Olivér, Sárkány
Róbertnek és Szélpál Renáta Erzsébetnek 2019. 01. 24-én Boglárka Lilla, Sárszegi Attilának és
Péli Andreának 2019. 01. 24-én Lili
Odett, Maczkai Dénesnek és Szelezsán Alexandrának 2019. 01. 25én Dénes Noel, Verdure Marc
Michelnek
és
Brzózka Ágnesnek 2019. 01.
25-én Benjamin
Michel, Farkas
Györgynek és Vajgel Zitának 2019.
01. 28-án Lilien
utónevű
gyermeke született.
Gratulálunk!

FogaDóóRa

FEBRUÁR 11., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas utca
12.), 15.00–15.30 (Bölcs utcai Családsegítő Ház), 16.00–16.30 (Jerney János Általános Iskola – Jerney
u. 21.)
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)
FEBRUÁR 12., KEDD
Lauer István: 16.00–16.30 (Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnázium – Mars tér 14.), 16.30–17.00
(Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnázium – Kálvária tér 7.), 17.15–
18.00 (Kreatív Formák Alapítvány –
a Nagycsaládosok épületében,
Napos út 16.)

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

FEBRUÁR 13., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00, fórum
(Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltség – Honfoglalás u. 73. A
fórum témája: közterület-elnevezések)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–
15.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3., tel.: 30/963-8137)
Nagy Sándor: 16.00–17.00 (Kemes
utcai Óvoda – Kemes u. 6.)
FEBRUÁR 14., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik Dénes:
16.30–17.30 (Polgármesteri Hivatal
Kiskundorozsmai Kirendeltség –
Negyvennyolcas u. 12.)
FEBRUÁR 16., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)

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

