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Tápai? Akkor
gyühet!  
Dávid Istvánné
Terhes Rozália
34 évig dolgo-
zott a szalámi-
gyárban.

Kis Máté 2018
legjobbja 

Szegedi lett 
a tavalyi év

profi ökölvívója.

A víz előtti város
Száznegyven éve, 1879.
március 12-én szakadt Sze-
gedre az ár. De milyen volt a
víz előtti város, és milyenek
az itt élők? A takarosan föl-
pöttyent leányok például
nemcsak vízért jártak a Ti-
szára, hanem a legények
miatt is. A Boszorkánysziget-

től a Maros torkolatáig mind-
két oldalon elborították a fo-
lyót a hajók és vízimalmok. A
szegedi hajóépítők messze
földön híresek voltak. Teljes
virágzásában élt a mintegy
hetvenezres Szeged, amikor
jött a víz.
Bővebben a 3. oldalon

Így nézett ki az Oroszlán utca pár évvel a nagy árvíz előtt. 

Rendőrviccet mesél az egykori rendőr, aki az egyesület tréfamestere 

Ahol a vidámság a fő szervezőerő
A nyugdíjas vidám házasok-
nak állandóan csak a tréfán
jár az eszük. A csapatban
tényleg a vidámság a fő szer-
vezőerő. Van köztük egykori
gázszerelő, börtönőr, pedagó-
gus és könyvelő. Az egyesület
legnagyobb tréfamestere Má-
tyás Pál egykori rendőr, aki
rendőrviccekkel is szokta szó-
rakoztatni a többieket. A sze-
gedi Nyugdíjas Vidám Háza-
sok Egyesülete tizenkilenc éve
alakult a Petőfitelepi Művelő-
dési Házban. Kovács Istvánné
elnök szerint a vidám nyugdí-
jasok közössége nagyon ösz-
szetartó, és arról is híresek,
hogy sokat kirándulnak.
Cikkünk a 9. oldalon Csoportkép. A szegedi Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesületének tagjai. 

Tarján és Baktó között 2058
méter hosszú bicikliút épül,
amivel nyárra teljessé válik
az Algyőig vezető kerék-
párút. A József Attila sugár-
úton már dolgozik a kivite-
lező. A sándorfalvi és algyői
kerékpárút-hálózat fejlesz-
tésére 655 millió forint
uniós támogatást nyert az

önkormányzat, amihez to-
vábbi 238 millió forint saját
forrást biztosít a város
azért, hogy az infrastruktu-
rális fejlesztés további ele-
mekkel bővülhessen. A sán-
dorfalvi kerékpárút már el-
készült, jelenleg a forgalom-
ba helyezési eljárás zajlik.
Részletek az 5. oldalon

2058 méter kerékpárút épül

Nyugdíjba vonul Mózes Ervin,
Szeged címzetes főjegyzője

Mózes Ervin címzetes fő-
jegyző már két éve megálla-
podott Botka László pol-
gármesterrel abban, hogy ha
betölti a 65. életévét, akkor
nyugdíjba vonul. Szeged fő-
jegyzőjének ugyanis a rá vo-
natkozó és irányadó nyug-
díjkorhatár szerint – ami 63
és fél év – már 2017 őszén
lehetősége lett volna erre.
Mózes Ervin idén február 
9-én ünnepelte a 65. szüle-
tésnapját, és március elsejé-
vel nyugdíjba megy.
Interjúnk az 5. oldalon 

Mózes Ervin 2003 óta 
Szeged jegyzője, 2008 óta
pedig címzetes főjegyzője. 

Világcégek hoztak új munkahelyeket – 600 millió a rászorulóknak

Szeged, a gondoskodó város

A korszerű munkahelyekért folyó verseny egyik legna-
gyobb győztese Szeged. Az elmúlt években az informatikai
és az üzleti szolgáltató szektor 3300 új álláslehetőséget
teremtett a városban. Ma már országosan is a legalacso-
nyabb, alig több mint 2 százalék a munkanélküliség
aránya a városban. 

Az önkormányzat nemcsak új munkahelyekről, de a rá-
szorulók támogatásáról is igyekszik gondoskodni. Miköz-

ben az állam teljesen kivonult a szociális ellátásból, a ma-
gyar városok közül Szeged költi a legtöbbet szociális 
kiadásokra. Az önkormányzat 600 milliós szociális alap-
jából 12 ezer szegedi család részesülhet valamilyen szo-
ciális támogatásban. Folytatódik az országban egyedülálló
szociálisbérlakás-program. Idén saját erőből újabb 125
lakást kíván rendbe tenni és megpályáztatni a város.
Összeállításunk a 6–7. oldalon



talékot sem fizetni. Az akció-
terv ráadásul csak a házas-
párokat veszi figyelembe,
holott már 2 millió 700 ezren
élnek élettársi kapcsolaton
alapuló családban, és ez a
szám folyamatosan növek-
szik. A statisztikák szerint a
gyermekek 45 százalékát
már olyan párok hozzák vi-
lágra, akik nem kötöttek há-
zasságot. 

Az élettársi kapcsolat kü-
lönösen a 30 év alatti fiata-
lok körében népszerű.
Dupcsik Csaba szociológus
álszentnek tartja azt a meg-
közelítést, hogy míg a kor-
mányzati retorika a családi
értékekről szól, pénzzel pró-
bálják meg rávenni a fiata-
lokat a házasságkötésre.

– A születések száma az
össznépességhez viszonyít-
va 1870 óta folyamatosan
csökken, ezen eddig egyik
politikai rendszer sem tu-
dott változtatni. Az ilyen in-
tézkedéseknek mindig csak
időszakos hatásuk van; egy
időre lehet, hogy növekszik
a születések száma, de
aztán mindig jön egy vissza-
esés. Ez azért van, mert
azokat érik el elsősorban,
akik amúgy is terveztek gye-
reket, csak a támogatások
miatt előbbre hozzák a csa-
ládalapítást. Ezek a gyer-
mekek így is, úgy is megszü-
lettek volna, hosszabb
távon tehát nincs érdemi
hatása az ilyen programok-
nak – állította Dupcsik.

2019. február 23., szombat2 l KiteKintő ERŐS MONDATOK. „Örülök, hogy Orbán Viktor országlása alatt először beszélt a szegénységről.” 
Ferge Zsuzsa szociológus az évértékelőről (hirklikk.hu)

Lovas András: Kritikus tömeg kell, hogy meghalljanak

– Együtt cselekedve komoly erőt mutathat-
nak az orvosok az érdekérvényesítésben 
– mondta Lovas András, az Újratervezés 

csoport tagja.

Nyomást gyakorolna az orvosok
Újratervezés csoportja a kama-
rára, hogy az keményebben lépjen
fel a kormánnyal szemben a bete-
gek és az orvosok érdekében.

A kormánytól jobb feltételeket
követel a gyógyításhoz a bete-
geknek és maguknak is. Ehhez
pedig a kamarát is megrefor-
málná az orvosok új szervező-
dése, az Újratervezés csoport.
Szegedi tagja, Lovas András a
Szeged Televízió műsorában el-
mondta, néhány hónapja ala-

kultak az 1001 orvos a hála-
pénz nélkül közösségi csoport
egyik platformjaként. 

Az aneszteziológus, intenzív te-
rápiás szakorvos hozzátette, min-
den szakma képviselteti magát
náluk, és korukat tekintve is vegyes
a közösség. Azért ebben a formá-
ban lépnek fel az orvosi kamarán
belül, mert minden Magyarorszá-
gon praktizáló orvosnak kötelező a
tagság, vagyis 40 ezer szakembert
jelent, ami komoly létszám. Együtt
cselekedve pedig komoly erőt mu-
tathatnak az érdekérvényesítésben. 

Úgy érzik, hogy a kamara nem
nyújt megfelelő szolgáltatást, és
nem elég erős az érdekérvényesí-
tésben. Lovas András azt nyilat-
kozta, lát összefüggést aközött,
hogy egyik nap kiálltak a nyilvános-
ság elé, másnap pedig a kamara is
bejelentette, hogy kemény érdek-
képviseletet lát el. Folytatják a mun-
kát, és segítenek a reformterveikkel.
A tavaszi kamarai választáson az Új-
ratervezés csoport küldötteket is
indít. Mindezt pártfüggetlenül. 

Úgy látja, sose mert senki hozzá-
nyúlni a rendszerváltás után az

egészségügyhöz. És már most le
vannak maradva; ez a huszonne-
gyedik óra, amikor feltétlenül lépni
kell. Strukturális átalakításokat vár-
nak. Az ellátást centrumokba ren-
deznék, de úgy, hogy a kisebb kór-
házakat nem számolnák fel, hanem
azoknak más funkciót, például kró-
nikus ellátást adnának, illetve azok-
ban egynapos sebészetet alakíta-
nának ki. Elkülönítenék a fizetős és
az állami egészségügyi ellátást tér-
ben és időben, hiszen a lakosság ré-
széről egyre nagyobb igény mutat-
kozik a fizetős szolgáltatásokra. 

A múlt vasárnapi évértéke-
lőjében azoknak a családo-
soknak ígért kedvezménye-
ket a kormányfő, akik há-
zasságot kötöttek. Márpe-
dig 2,7 millióan élnek
élettársként együtt. Ilyen
kapcsolatokból születik
majdnem minden második
gyerek.

– Orbán Viktor múlt vasár-
napi évértékelő beszédében
elhangzott ígéretekből az 
elitcsaládok és a felső-közép-
osztály profitálhat vala-
mennyit, de ettől nem lehet a
népesedés megugrására
számítani – mondta a Nép-
szavának Dupcsik Csaba
szociológus. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia kutatója
szerint például azoknak a há-
zaspároknak a száma, akik-
nek négy gyermekük van, 52
ezerre tehető, ami a házas-
ságon alapuló családok
mindössze három százaléka. 

Ebben a tekintetben a
négygyermekes anyákra vo-
natkozó szja-mentességben
érintettek köre ugyancsak
nagyon alacsony. Különösen
úgy, hogy azok a nők, akik-

nek négy gyermekük van, ki-
sebb arányban vannak jelen
a munkaerőpiacon. Dupcsik
szerint ez az intézkedés első-
sorban azoknak a tehető-
sebb családoknak kedvez-
het, ahol valamilyen oszta-
lékköteles vállalkozás a fele-
ség nevére van íratva – így
nem kell majd egy forint osz-

Az ilyen programok azokat érik el, akik így is, úgy is gye-
reket terveztek az elemző szerint.

Álszentek a kormányfői évértékelő ígéretei a szociológus szerint

Orbán csak az elitet sokasítja 
Nem kaptak még pénzt 

a villanyszámla kifizetésére
Nem tudja még Nagy Fe-
renc, háború vagy béke lesz
a kormány és az Akadémia
közt. A szegedi biológiai ku-
tató a főigazgató szerint az
idei évet a nagyobb pénzel-
vonás ellenére is megoldja.

– Jó kérdés, ha tudnám, rög-
tön megválaszolnám – fe-
lelte a Szeged Televíziónak
Nagy Ferenc, az SZBK főigaz-
gatója arra kérdésre: bizton-
ságban van-e a félezer
embert foglalkoztató szegedi
biológiai kutató. Hozzátette,
nem pesszimista. Úgy gon-
dolja, hogy a helyzet egy
éven belül megoldódik, még-
pedig úgy, hogy az SZBK nem
sérül. A napokban port ka-
vart MTA-elnökségi ülés
egyéves folyamat egyik állo-
mása volt. 

Tavaly a kormány meg-
alakulása után ugyanis az
egyik első intézkedéseként
létrehozta az Innovációs és
Technológiai Minisztériu-
mot. Ide csoportosították át
az Akadémia költségvetésé-
ből azt a 28 milliárdot, ami-
ből korábban a kutatóin-
tézeteinek a működését fi-
nanszírozták. Azóta próbál-
ják tisztázni, ki fizeti a
hálózat fenntartását. 

Az egész változtatás célja
– vagyis hogy fokozzák a ku-

tatások hatékonyságát – a
főigazgató szerint elfogad-
ható. Azt viszont nem értik,
miért pont a legjobb láncsze-
met, az alapkutatásokat re-
formálják meg elsőként.
Vagyis az Akadémia nem zár-
kózott el a változtatások elől,
sőt azt kérte, hogy nemzet-
közi bizottság világítsa át a
működését, és ennek tuda-
tában döntsenek róla. A vizs-
gálat folyik, de már a lezárta
előtt pályázniuk kell a kutató-
intézeteknek az elvett pén-
zükre. 

Eddig ugyanis csak a bé-
rekre kaptak idén pénzt, a
villanyszámla kifizetésére
nem. Ezért az Akadémia el-
nöksége a napokban úgy
döntött, addig nem pályázik
a tizenöt kutatóintézet, amíg
garanciát nem kapnak rá,

Az Akadémia szegedi biológiai kutatójában nagyjából
500-an dolgoznak. 

hogy hozzájutnak a pénzük-
höz. Ha nem így lesz, több
kutatóintézet komoly bajba
kerül. Az SZBK a főigazgató
szerint ezt az évet akkor is ki-
húzná, ha csak a béreket fo-
lyósítanák nekik. Nagy
Ferenc konkrét számokat
szakmai titokra hivatkozva
nem árult el.

Hogy Orbán is megértse
Focihasonlattal magyarázta el az MTA kommunikációs főosztálya, mire is büszke az intéz-
mény: „Ahogyan annak idején a Honvédot és az Aranycsapatot, vagy körülbelül húsz évvel
később az Ajaxot és a Cruyff nevével fémjelzett holland tizenegyet összeállították, úgy le-
hetne most a tudományos élet szövetségi kapitányának is egy már meglévő, nemzetközi
szinten is folyamatosan bizonyító „klubcsapatra” alapozni az új magyar »K+F+I nemzeti
válogatottat«. Ez a csapat nem más, mint a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-
hálózata, amelynek szakmai felügyeletét az MTA Köztestülete, azaz Magyarország legki-
válóbb tudós társasága végzi.” 

Nagy Ferenc, az SZBK 
főigazgatója.

A négygyermekes, há-
zasságban élő párok a
családoknak mindösz-
sze a három százalékát
teszik ki.
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Otthon, édes otthon
Bálint-nap elmúltával metszegetik a gyümölcsfákat faluhe-
lyen. 

A vasúti sínen keresztülkarikázva a régi szerb temető sza-
ladt el mellettem az ellenkező irányba. Síri csöndes egy hely.
(Itt mindig térdig ér a fű.) Kisvártatva balra fordultam, és a
sátortetős házakat fürkésztem. Tízszer tízes kockaházak
ezek, a többség családi kalákában építhette a hetvenes évek
legelején, amikor én még „édesapámmal egy gatyában jár-
tam”. Lakáshelyzet volt. Demográfiai hullámhegyek. Ezek a
házak négyzetes szemeikkel mereven az utcát nézik, és mo-
nokliparapet szarkalábaikból estefelé füstgáz szivárog. Kor-
szerűtlen kályhacsöves jelenség.

Csövezünk? No lám, kettővel jobbra már a homlokzaton
malterfoltok váltották fel a vascsöveket. Konvektor helyett
lapradiátort kapott mindkét szoba, és korszerű gázkazán du-
ruzsol boldogan a kamra falán. Az enteriőrt csak elképzelem:
padlószőnyeg helyett laminált parketta, csinos OBI-s szegők-
kel. Biztosan a szomszéd Pityu csinálta ezt is – ügyes keze
van és szerény. Hatszázat kér négyzetméterenként. Számla
nélkül. Áfamentes kalap-kabát. 

Jövőre meg nyílászárókat cserélnek. Ebben az utcában
Takóék laknak, amott meg, ha jól emlékszem, Terhesék. Ter-
hes Amáliáék fiai évek óta „németben” vannak, a mama itt-
hon maradt. Várja őket az ablakban estefelé. Minden áldott
este. (Ki kellene valakinek cserélni a törött kúpcserepet a
tetőn.) Húsz perc kellemes tekerés után a túloldalon a NOVA
kicsinosított utcaképe mosolyogva integet felém. Precízen
rendezett világ. Nagy-
áruház, széles rámpa,
arányos lapos tégla-
test forma, egy szó,
mint száz, afféle
posztmodern minima-
lista architektúra.
Puccos cukrászda vit-
rinjében Erzsi-kocka sohasem létezett, de mászkárpónés,
emeletes menyasszonyi tortát fényképalbumból rendelhet-
nek.

A Retek utca kopott szalagtízesében az ötödiken leharcolt
csempéket cseréltek műanyag sarokkádra. Kicsinosított
egypluszkettes. Tizenkétmillió. Egy oldalra rendezem az ik-
szeket. Havi nettó minimálbér szorozva-osztva. Legkisebb
közös többszörös. (Röviden, LKKT). Tanultuk régen a suliban.
Soknak tűnik, bár banki segítséggel, talán huszonöt év múlva
„…a távolságot, mint üveggolyót megkapod…”. 

Csillag tér, nagy körforgalom. Egyenesen át, Petőfitelep,
majd a Csap utca felé. Irány Tápé! Gyüttmönteknek is szíves-
látás. Ház eladó! Balról régi parasztházak szegélyezik a gir-
begurba utcát, majd az új osztásban, derékszögben,
hőszigetelt, új építésű házak, hörmann kapu, távirányító, ér-
zékelő, tetszik tudni, miegymás. Harmincnégymillió, hiszen
közel a belváros. (Hazafelé a ligeten át Újszeged tehetősebb
felén tekert át az operatőr.) 

Szép vidék. A rendbe hozott Holt-Maros partján néhány
régi patinás ingatlan még talpon, köröttük sima falú luxus-
házak. Nyolcszázezer per négyzetméter. Egyikőjük a párizsi
Pompidou-központra hajaz, másik a Guggenheim múzeumra.
Betonbunker. Úri muri. 

Utókép.
Estefelé leheletgőzfelhők között tekerem a huszonnyol-

casomat a keskeny utcán. Az idei február mégiscsak tava-
sziasra sikeredett, kesztyű és sapka nélkül drótszama-
ragolhatok hazafelé. A fasor ágrácsai között fénypászmá-
kat lövell felém erőtlenül a februári naplemente. Átlendü-
lök a nagy lejtőn, és takaros falunk főutcájáról
megpillantom végre kicsi, kedves házunkat. Idén megcsi-
náljuk a hátsó lejárót, vagy először inkább kicseréljük a
hosszanti előtetőt. Ütemezni kell, meg kalákázni. Tiszta
udvar, rendes ház.

Tóth A. Péter

Terhes Amáliáék fiai évek
óta „németben” vannak, a
mama itthon maradt. Várja
őket az ablakban estefelé.
Minden áldott este.

Szeged 140 évvel ezelőtti katasztrófájára és újjáépülésére emlékezünk (1. rész)

A víz előtti város

A Szegedi Napló három nappal az árvíz előtt, 1879. március 9-én arról írt a címoldalán, hogy minden polgárnak ott a
helye, ahol veszély van. 

rek partvidékét és minden
magyar vizeket. A Tisza
partja a 18. század végétől a
19. század hetvenes évéig
telve volt épülő és javítás
alatt lévő hajókkal, a Tiszát
pedig a Boszorkányszigettől
föl egészen a Maros torkola-
táig mindkét oldalon elborí-
tották a kisebb-nagyobb
hajók és vízimalmok.

A város haladó rétegének
ellenzéki lapja, a Szegedi
Napló – amelyben Mikszáth
Kálmán és Gárdonyi Géza is
publikált – éppen a vízkor
volt egyéves. A Szegedi
Napló három nappal a víz
előtt, 1879. március 9-én
arról írt a címoldalán, hogy
„az árvízveszély tartamára la-
punk szabályszerű alakját el-
veszti; az általános izgatott-
ság minket is fogva tart s az
olvasók is bizonyára nemigen
érdeklődnek olvasmányok
iránt, azokat kivéve, melyek
a vízről és a veszélyről értesí-
tenek. Lapunk ezentúl csak
annyit hoz, amennyi okvetle-
nül szükséges a helyzet meg-
értésére. Minden polgárnak
ott a helye, hol veszély van. A
szerkesztőség sem kívánja
kivonni magát e szabály alól
kivonni. Mihelyt a veszély
akut jellegét veszti, azonnal
a régi kerékvágásba térünk
vissza, ami adja isten, miha-
marabb bekövetkezzék”.

„Végtelennek tűnt az idő,
amikorra virradni kezdett. De
hát minek is virrad? A hajnal
nem találta többé Szegedet,
csak romjait” – írta le Mik-
száth Kálmán az árvíz pilla-
natait.
(Forrás: Tóth Béla: A szegedi
nagyárvíz képeskönyve, Sze-
gedi Napló, Móra Ferenc Mú-
zeum fotógyűjteménye)
2. rész: Város a vízben – A
nagy vízvész

Szabó C. Szilárd

Száznegyven éve, 1879. március 12-én szakadt Szegedre
az ár. Az ország második legnagyobb városának vályoghá-
zai egy éjszaka elolvadtak a Tisza támadó hullámai között.
De milyen volt a víz előtti város?

tott halat ad. Szegedi borter-
melésből 120000 akó bor
kerül eladásra. Szegedre
400000 mázsa só szállítta-
tik. Szegednek évenkénti
négy nagyszerű országos vá-
sárai 8 napig tartanak. Heti
vásárai pedig Magyarország
valamennyi vidéki városai-
nak heti vásárainál nagyobb
szerűek, mellyekre csupán
eladási cikkekkel megrakott
kocsi néha 2000 is érkezik.”

Ezzel ér véget a bead-
vány: „Végül ajánljuk a Tisz-
telt Képviselő háznak fi-
gyelmébe a következő indo-
kot: Szeged hazánknak leg-
nagyobb magyar városa, 
– Szeged a magyarság szé-
lén fekszik – Szeged minden

benne megtelepült nemzeti-
séget megmagyarosít, –
népe a történelem tanúsága
szerint alkotmányos érzületé-
nél, demokratikus irányánál
s népfaja vitézségénél fogva
e haza alkotmányi és szabad-
ságharcaiban első sorban ál-
lott.”

Szeged hajóépítő meste-
rei messze földön híresek
voltak. Szegeden készült
hajók járták egy időben a
Dunát, Volgát, a belső tenge-

A nagy árvizet közvetlenül
megelőző évtizedekben teljes
virágzásban élt a mintegy het-
venezres Szeged. Az egyes
városnegyedek – az állattar-
tással és földműveléssel fog-
lalkozó alsóvárosiak, az
iparos felsővárosiak és a bel-
városi cívisek – kicsit rátar-
tian, szép mívességükkel és
foglalkozásukkal fennen hi-
valkodva különültek el öltöze-
tükben is egyéb fertályok
lakóitól. A krónikások szerint
derűs kedélyűek voltak a sze-
gediek, s „akármilyen meg-

próbáltatások között is él-
tek, mindig megcsihantották
eszük járásának sziporkáját”.

Ugyan a víz körüli évek-
ben jórészt elveszőben volt a
régi hagyományvilág, de az
erősebb szokások sokáig be-
lekapaszkodtak a szege-
diekbe. Ilyen volt a Tiszára
járás. A takarosan fölpöttyent
(kiöltözött) leányok nemcsak
vízért mentek, hanem ismer-
kedés és a hírek kicserélése
miatt is. „Alig alkonyult le a

nap, már az eladók szépen
puczczosan felöltöznek, mert
tudják, hogy úton-útfélen,
utczáról-utczára sok szem kí-
séri figyelemmel, míg a tisza-
parti merítőig érnek, ahol
meg a legénycsoport veszi
szemügyre őket.”

1861-ben Szeged keres-
kedelmére tekintettel váltó-
törvényszékért folyamodtak
a szegediek egy beadvány-
ban a képviselőházhoz, azt
hangsúlyozva, hogy Pest
után Szeged a legnagyobb
kereskedőváros. A beadvány-

ban többek között leírják,
hogy „6-10000 db szarvas-
marha, 60-100000 sertés
szállíttatik Szegedről minden
irányban. Szeged maga 
30-40000 sertést öl, honnan
20-26 000 mázsa szalonnát
ad forgalomba. A paprika-ter-
melés, őrlés és kereskede-
lem sehol sem virágzik olly
mérvben, mint itt, hasonlólag
a tarhonyagyártás. Szeged
halvására 20000 mázsa
friss, és 20000 mázsa szárí-

Szegedi arcok az 1870-es évekből. 
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Beépültek a javaslataik a költségvetésbe, mégsem fogadták el a büdzsét

Itt tart a szegedi Fidesz-KDNP:
maga sem ért egyet a saját döntésével

zelni, hogyan magyaráznák
meg a Fidesz és KDNP képvise-
lői, hogy miután elfogadtam a
módosító javaslataikat, nem
szavazzák meg a költségvetést
– mondta a közgyűlés elején 
a költségvetés előterjesztője,
Botka László polgármester.

Ám hiába épültek be a költ-
ségvetésbe a KDNP-s módosí-
tók, a Fidesz és a KDNP
képviselői nem fogadták el a
büdzsét, amire 18 igen, 4 nem
és 6 tartózkodó voks érkezett.
Nemmel szavazott: Nógrádi
Tibor és Rózsavölgyi József (Fi-
desz), valamint Farkas László
és Póda Jenő (KDNP). Tartózko-
dott: Kosik Dénes, Mihálffy Béla
(Fidesz), Szentistványi István
(független), Binszki József (DK),
valamint Haág Zalán és Hüvös
László (KDNP). A voksolásból az
is látszik, abban sem tudtak
megegyezni, milyen gombot
nyomjanak egységesen, így sza-
naszét szavazott a Fidesz- és a
KDNP-frakció.

Bohócot csinált magából a legutóbbi közgyűlésen a Fidesz-
KDNP, amely a saját módosító javaslatait sem szavazta
meg a 2019-es városi költségvetés elfogadásakor.

Február 15-én fogadta el a vá-
rosi közgyűlés Szeged 2019.
évi költségvetését. Botka
László polgármester már az
ülés elején bejelentette: tel-
jes egészében elfogadja a 
KDNP-s képviselők – Haág
Zalán és Hüvös László – által
benyújtott módosító indítvá-

nyokat, amelyek így beépül-
nek a város idei költségveté-
sébe. A módosítókkal mintegy
134 millió forintot csoportosí-
tottak át a büdzsében.

– Abban bízom, hogy kon-
szenzussal szavazza meg a
közgyűlés a költségvetést, hi-
szen nem nagyon tudom elkép-

Tehetségek
támogatása

2012-ben hozták létre a Sze-
gedi Tudós Akadémiát, hogy
újra vonzóvá tegyék a fiatalok
számára a tudományos életpá-
lyát. Az önkormányzat egy ko-
rábban kötött megállapodás
értelmében évente 30 millió fo-
rinttal támogatta a Szegedi
Tudós Akadémiát. Most döntöt-
tek, 2023-ig továbbra is évi har-
mincmillió forintot ad a város.

Gyógyszeripari
fejlesztések

A világ legkiválóbb klinikai vizs-
gálatokat végző kutatóhelyei
közé került a szegedi egyetem.
A Pfizer Gyógyszerkereske-
delmi Kft.-vel kötött megálla-
podásnak köszönhetően olyan
vizsgálatokat végezhetnek a
klinikákon, amelyek elősegítik
a betegek gyógyulását, és az
egyetem számára pénzbevé-
telt jelentenek.

A díszpolgár:
Wollemann

Mária

Szeged város közgyűlése
egyhangúlag döntött a feb-
ruár 15-i ülésén a legmaga-
sabb városi kitüntetésekről.
E szerint idén Wollemann
Mária 96 éves orvos, az
SZBK Biokémiai Intézetének
egykori igazgatója veheti át
májusban a város napján a
Szeged díszpolgára címet.
Pro Urbe Díjat kap a közgyű-
lés döntése nyomán Kondo-
rosi Éva akadémikus és Gál
Béla, a Radnóti Miklós Kí-
sérleti Gimnázium igazga-
tója. 

Szegedért emlékérmet
vehet át az idén 50 éves
Czutor Zoltán zenész, Gel-
lért Ákos, a Naturtex Kft.
alapítója, tulajdonosa, Var-
ró András, a Farmakológiai
és Farmakoterápiai Intézet
tanszékvezetője, Bánffi Ist-
ván, a Bánffi szikvízüzem
ügyvezetője és Száz Krisz-
tina, a Filharmónia Ma-
gyarország irodavezető-
je. Szeged nemzetközi 
kapcsolataiért emlékérem-
mel jutalmazzák a város
napján Carol LaBountyt, a
Toledo–Szeged Bizottság al-
elnökét.

NAV: Szeged önkormányzatának
semmi köze a Szeviép csődjéhez
A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága elutasította
Szabó Bálint feljelentését a Szeviép-ügyben.

Szabó Bálint botrányhős és
politikai kalandor bűnszer-
vezetben elkövetett csőd-
bűntett, pénzmosás, tiltott
pártfinanszírozás, hivatali
visszaélés, vesztegetés és
más bűncselekmények gya-
nújával fordult a Legfőbb
Ügyészséghez a Szeviép-
ügyben. Az átlátszó.hu meg-
írta, a feljelentését két
részre bontották Budapes-
ten: az egyiket – a rendőr-
ségi vezető, illetve más
személyek általi, jogtalan
előnyért történő befolyáso-
lására vonatkozó állításokat

– a Szegedi Regionális Nyo-
mozó Ügyészség nyomozás
keretében még vizsgálja. 

A másikat, a tényleges
vagyon különösen jelentős
mértékű csökkenésével
járó csődbűntettet a NAV
Dél-alföldi Bűnügyi Igazga-
tóságához delegálták, ami
röviden annyit írt az oknyo-
mozó portál kérdésére, mi
a helyzet a Szabó Bálint
által beadott feljelentéssel,
hogy „Igazgatóságunk a
kérdésében szereplő felje-
lentés elutasításáról hatá-
rozott”.

Bohócot csináltak magukból a Fidesz-KDNP képviselői,
élükön Haág Zalánnal (mikrofonnal a kezében). 

Botka László polgármester köszöntötte Ménesi Jánosnét a kerek évfordulón

Kilencvenévesen is süt-főz
Ma már csak három kacsát
tart a móravárosi házának
kertjében Ménesi Jánosné
Csillag Erzsébet, de volt idő,
amikor száznegyven disznót
nevelt leadásra. Erzsike
néni a napokban ünnepelte
a 90. születésnapját, de
még mindig megsüti hétvé-
genként a süteményeket a
népes családjának.    

Csillag Erzsébet 1929. feb-
ruár 20-án született Szege-
den egy alsóvárosi fuvaros
család egyedüli gyermek-
eként. Az iskoláit Szegeden
végezte. Jelenleg is a város-
ban él.

Erzsébet édesapja harcolt
a II. világháborúban, majd
orosz fogságba került. Édes-
apja négy év után térhetett
vissza a családjához – Erzsé-
bet ekkor, 1950-ben ment férj-
hez a polgári családból szár-
mazó Ménesi Jánoshoz. Bol-
dog házasságukból három
gyermekük született. Férje
édesapja szolgált a Szent Ist-
ván csatahajón, annak elsüly-
lyesztésekor is, de a szeren-
csés túlélők közé tartozott.

Erzsébet és János fuvaro-
zásból élt és tartotta fenn a
családját. Kezdetben Alsóvá-
roson éltek családi házban,
majd Móravárosba költöztek.
Erzsike néni a mai napig
ebben a házban él.

Férje váratlan hirtelen-
séggel 45 évesen meghalt,
így egyedül vitte tovább a
családi vállalkozást gyerme-
kei segítségével. A móraváro-
siak többsége jól ismeri,
hiszen a 90-es évek végéig
gázcsere-telephelyet üzemel-
tetett. Élete során állattartás-
sal is foglalkozott, volt, hogy

száznegyven disznót tartott
leadásra. Ma már csak
három kacsát nevel a kertjé-
ben.

Erzsike néninek hét uno-
kája született, a legidősebb
unoka 43 éves, a legfiata-
labb 10 éves. Hat déduno-
kája közül a legidősebb 15
éves, a legfiatalabb 8 éves.

Napjainkban is szeretet-
tel süti népes családjának a
hétvégi süteményeket. He-
tente egy-két napon pedig
saját magának is főz, vagy
akár az egész családnak ün-
nepi alkalmakra.

A 90. születésnapját ünneplő Ménesi Jánosnét 
Botka László polgármester köszöntötte a város nevében. 



közlekedési szokások, egyre
többen használnak kerék-
párt. A most épülő kerékpá-
rúttal szemben három iskola
is található, a Gedói iskola, a
Deák-gimnázium és a Krúdy
szakképző iskola, ahová ren-
geteg diák jár, és nagyon
sokán kerékpárral. Az ő biz-
tonságos közlekedésüket is
elősegíti az új kerékpárút. A
képviselő hozzátette, folya-
matos volt a lakossági igény,
hogy épüljön meg az új ke-
rékpárút.

A kivitelező számára a
Magyar Közút Zrt. március
közepéig nem engedélyezte
a 47. számú főutat is érintő
munkálatokat, így addig a
zöldövezetbe tervezett épí-
tési munkák végezhetők. A
munkálatok időtartama alatt
forgalomkorlátozásokra kell
számítani. Kérik a közleke-
dők figyelmét és türelmét.

Nagy Sándor alpolgár-
mester elmondta, idén több
mint kétmilliárd forintot fordít
a város a szegedi kerékpárút-
hálózat fejlesztésére. Többek
között Tarján és Petőfitelep
között épül majd kerékpárút,
Újszegeden pedig új nyomvo-
nalakat festenek fel, és épül
kerékpárút a logisztika köz-
ponthoz is. Folytatódik a vá-
rost a környező telepü-
lésekkel összekötő kerékpá-
rutak építése, például Bor-
dány felé kell számítani.
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A legjobb
színpadtechnika

Újszegeden
Nyolcvanmillió forint forrást
biztosít a város arra, hogy a
felújított újszegedi szabadtéri
színpadot a legmodernebb
műszaki technikával szerel-
jék fel. 

A liget rekonstrukciójakor
felújították a színpadot is, de
korszerűsítésre szorul az
elektromos hálózat, új világí-
tótornyot kell építeni és biz-
tonsági rendszert telepíteni.
Ezek a kiadások viszont az
elnyert pályázati forrásból
nem finanszírozhatók, ezért
a város 80 milliós támoga-
tást biztosított a fejlesztések-
hez. Az újszegedi szabadtérit
július 19-én avatják fel egy
vígjátékkal. A Don Juanban
Kulka János, Csákányi Eszter
és Bodrogi Gyula is szerepel.

Nyugdíjba vonul Mózes Ervin,
Szeged címzetes főjegyzője

Már két éve megállapodott Mózes Ervin címzetes főjegyző
Botka László polgármesterrel abban, hogy ha betölti a 65.
életévét, akkor nyugdíjba vonul. A főjegyző február 9-én ün-
nepelte a 65. születésnapját, és március elsejével nyug-
díjba megy. Utódját pályázat útján választják ki.

– Március elsejével nyug-
díjba vonul. Végleges az el-
határozása?

– Igen. Botka László pol-
gármesterrel két évvel ez-
előtt beszéltünk először erről
a kérdésről, mert másfél éve,
2017 őszén már nyugdíjba
vonulhattam volna. A rám vo-
natkozó és irányadó nyugdíj-
korhatár szerint ugyanis 63
és fél évesen már öregségi
nyugdíjba mehettem volna.
Két éve az egyeztetések után
abban állapodtunk meg a
polgármesterrel, hogy mara-
dok 65 éves koromig, amit
idén február 9-én töltöttem
be. Arra is megkért, és abban
is megegyeztünk Botka
Lászlóval, hogy mielőtt idén
elmegyek nyugdíjba, még se-
gítek a költségvetési rendelet
előkészítésében, amiben
kulcsfeladata van a jegyző-
nek és apparátusának. (Feb-
ruár 15-én a városi közgyűlés
elfogadta Szeged 2019. évi
költségvetését – a szerk.) A
megállapodásunk szerint a
közszolgálati jogviszonyom
február 28-ával véget ér.

– Hány év munkaviszony
után megy nyugdíjba?

– A negyvennyolcadik
munkába töltött évemet
kezdtem meg. 35 éve dolgo-

zom a közigazgatásban, ti-
zenhetedik éve vagyok
Szeged Megyei Jogú Város
jegyzője. A megyei tanács ap-
parátusában kezdtem a köz-
igazgatási munkámat. 1991-
től a megyei közigazgatási hi-
vatalban dolgoztam mint ka-
binetiroda-vezető, majd ható-
sági főosztályvezető és hiva-
talvezető-helyettes. 1998-tól

2000-ig a megyei közigazga-
tási hivatal hivatalvezetői
munkakörét töltöttem be.
2000. május elsejétől Sze-
ged Megyei Jogú Város pol-
gármesteri hivatalának
jegyzői irodavezetőjeként dol-

goztam, 2003. január 25-től
pedig jegyzőként vezetem a
polgármesteri hivatalt. 2008-
ban nyertem el a címzetes fő-
jegyzői címet.

– Mit fog csinálni?
– Február 28-ával véget

ér a köztisztviselői pályafutá-
som és a jegyzői munkám.
Mivel az apparátus vezetői-
nek egy része új, és adott
esetben szükség lehet a ta-
nácsaimra, abban egyeztünk
meg Botka Lászlóval, hogy
adatelemző és -értékelő fel-
adatban napi négy órában
segítem a munkát, amíg erre
a polgármester igényt tart.
Nem közömbös ugyanis szá-
momra, hogyan működik a
polgármesteri hivatal, ugyan-
akkor gyorsan hozzáteszem,
nélkülem is kiválóan műkö-
dik majd a hivatal, mert profi
szakemberekből áll az appa-
rátus.

Két éve beszéltünk
először erről a pol-
gármesterrel.

Névjegy
Mózes Ervin 1954. feb-
ruár 9-én született Sze-
geden. A JATE jogi karán
tanult, 1982-ben szer-
zett diplomát. A jogi szak-
vizsgát 1997-ben abszol-
válta. 2003 óta Szeged
város jegyzője, 2008 óta
főjegyzője. 1994-ben
megkapta a Magyar Köz-
társasági Érdemkereszt
arany fokozatát, 2006-
ban pedig a Magyar Köz-
társasági Érdemrend
lovagkeresztjét. 

Mózes Ervin február 9-én ünnepelte a 65. születésnapját.
Március elsejével nyugdíjba vonul.  

A tervek szerint már nyáron birtokba vehetik a biciklisek az új szakaszt

Kerékpárút épül Tarján és Baktó között

rékpárút. Szénási Róbert ki-
emelte, Szeged élen jár mind
a tömegközlekedés, mind a
kerékpáros közlekedés fej-
lesztésében. Egyre nagyobb
a forgalom a városban, ezért
is van szükség az ilyen fej-
lesztésekre. A most épülő
szakasz már meglévő kerék-
párutakhoz csatlakozik, il-
letve azokat összeköti az
algyői kerékpárúttal.

Mészáros Tamás önkor-
mányzati arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a városban
folyamatosan változnak a

Nyáron már a szegedi belvárosból is el lehet tekerni egé-
szen Algyőig, ugyanis megépül a több mint két kilométer
hosszú kerékpárútszakasz a Tarján széle utca és a Bástya
sor között. A József Attila sugárúton már elkezdődött az
építkezés.

Folyamatosan növekszik Sze-
ged kerékpárút-hálózata.
Nemrégiben befejeződött a
Szeged és Sándorfalva közötti
Eurovelo 11 kerékpárút épí-
tése. Itt a műszaki átadása
megtörtént, jelenleg a forga-
lomba helyezési eljárás zajlik.

Szegeden Tarján és
Baktó között, a Tarján széle

utcától a Bástya sorig épül
meg egy új, két kilométer
hosszú kerékpárút 227 millió
forintból. A munka már elkez-
dődött.

A beruházás két választó-
kerületet is érint, így két ön-
kormányzati képviselő is
dolgozott azon, hogy meg-
épüljön a sokak által várt ke-

Nagy Sándor alpolgármester, Mészáros Tamás és Szénási Róbert önkormányzati 
képviselő a József Attila sugárúton az épülő kerékpárútnál. 



Szegeden az elmúlt né-
hány évben látványosan
csökkent az álláskeresők
száma. A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat legfris-
sebb adatai szerint a 162
ezres városban alig több
mint kétezer-négyszázan
keresnek állást. Ezzel Sze-
ged rekorder a nagyváro-
sok versenyében.

Az állami munkanélküliségi
statisztikákból egyértel-
műen kiderül, Szeged a
2,21 százalékos mutatójá-
val a legjobb helyzetben
lévő magyar nagyváros, hi-
szen több mint másfél szá-
zalékkal alacsonyabb itt az
álláskeresők aránya, mint
az országos átlag. Szeged
ebben a tekintetben is sok-
kal jobban áll, mint több fi-
deszes bezzegváros: Mis-
kolcon közel kétszer, Deb-
recenben majd háromszor
annyian keresnek jelenleg
állást, mint Szegeden. Pé-

csen 3,17 százalékos a
munkanélküliség, de a Mer-
cedesnek otthont adó
Kecskeméten is megha-
ladja a 3 százalékot, miköz-
ben a Szegeden élő 111
ezer 728 munkaképes korú
2,21 százaléka, 2465 itt
élő keres jelenleg munkát. 

Egyre több vállalkozás
telepedik le Szegeden

Új munkahelyek nem szü-
letnek maguktól. Az önkor-
mányzat is sokat tesz
azért, hogy minél több vál-
lalkozás telepedjen meg a
városban: 450 cégnél tá-
mogatta a város eddig a
munkahelyteremtést, emel-
lett több mint 80 vállalko-
zás beindításához nyújtott
segítséget, miközben 600
szegedi elhelyezkedését
bértámogatással is segí-
tette. Néhány év alatt dön-
tően uniós forrásokból 2,8
milliárd forintot költ az ön-

kormányzat közvetlenül a
munkahelyteremtés támo-
gatására.

Szegeden egyre több
vállalkozás telepedik le, az
elmúlt időben 1800-zal
nőtt az iparűzési adót fize-
tők száma, ma már 19 ezer
adóalanyt tartanak nyilván
a városban. A Csongrád
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által összeállí-
tott megyei top 100 vállal-
kozás közel felének
Szegeden van a székhelye,
a megye teljes árbevételé-

nek pedig 65 százalékát az
itt működő cégek adják. Az
öt nagy jelen lévő vállalko-
zás közül négy termelő,
ipari cég és csak egy műkö-
dik a szolgáltatási szektor-
ban.

Hosszú távon is minden
adott ahhoz, hogy minél
több prosperáló vállalkozás
működjön Szegeden, ez a
folyamat meg is látszik az
adóbevételeken: az ipar-
űzési adóból évről évre
egyre több bevétele van a
városnak.

A kormány széttépte,
a város újraszőtte 
a szociális hálót

Az állami elvonások legna-
gyobb vesztesei évek óta a
legszegényebbek, a legrá-
szorultabbak. A kormány az
elmúlt években több mint
700 millió forinttal csökken-
tette a városnak adott szo-
ciális támogatást, mára
pedig teljesen meg is szün-
tette. Ennek ellenére Szege-
den senki sem maradt
ellátatlanul. 

Az önkormányzat 2016-
ban egy 400 milliós segélye-
zési alapot hozott létre a
költségvetésben. Ezt 2017-
ben 500 millióra, majd 600
millió forintra növelte –
ezzel a magyar városok
közül Szeged költi a legtöb-
bet szociális kiadásokra. Ta-
valy több mint 12 ezer
szegedi család részesült va-
lamilyen szociális támoga-
tásban.

A város idei költségveté-
sében is 600 millió forint
szerepel szociális alap
címén, így a szegediek to-
vábbra sem veszítik el az át-
meneti vagy tartós se-
gélyeket, a lakhatási vagy a
gyógyszer- és az adósság-
rendezési támogatást.

Szeged az országban
egyedülálló módon három
éve szociálisbérlakás-progra-

2019. FEBRUÁR 23., SZOMBAT6 l KÖLTSÉGVETÉS

Vállalkozásokat vonz a város – Folytatódik a szociálisbérlakás-program – A 34 milliárdos uniós                               

Szeged, a gondoskodó város: minőségi                

Botka László polgármester bemutatta Szeged idei költségvetését a szegedi gazdaság meghatározó szereplőinek. 



mot is indított. Ennek is lesz
folytatása az idén. Míg az el-
múlt években másfél milliárd
forintért összesen 600 la-
kást sikerült felújítani és pá-
lyázat útján, a piaci lakbér
töredékéért bérbe adni rá-
szoruló szegedi családok-
nak, addig az idén saját
erőből újabb 125 lakást
kíván rendbe tenni és meg-
pályáztatni a város.

Folytatódik 
a bölcsődék, óvodák

és rendelők felújítása

Három év alatt döntően
uniós forrásból 2,8 milliárd
forintot költ az önkormány-
zat bölcsődék és óvodák fel-
újítására. Tavaly összesen
hat intézmény fiatalodott
meg, az idén pedig a szent-
mihályi, a Gyík utcai és a
Siha közi bölcsőde, vala-
mint a klebelsbergtelepi, a
Kemes és Cső utcai óvoda
rekonstrukcióját tervezik. A
beruházásokhoz az önkor-
mányzat 600 milliós saját
forrással járul hozzá.

Iskolafelújításokra 800

millió forintos saját erő fel-
használásával ugyancsak
2,8 milliárdot fordít az ön-
kormányzat, az idén a tápéi
és az újszegedi Vörösmarty-
iskola fiatalodhat meg. 

Folytatódik az egészség-
ügyi ellátórendszer korszerűsí-
tése is. A Korondi utcai és a
Budapesti körúti rendelőfelújí-
tások, valamint a kiskundo-
rozsmai egészségház felépí-

tése után az idén új rendelőt
alakítanak ki a Gáspár Zoltán
utcában, korszerű épületbe
költözhetnek a tápéi védőnők,
és megfiatalodik a béketelepi
orvosi rendelő is.

(A város költségvetéséről
szóló sorozatunk következő
részében részletesen ismer-
tetjük a zöldterületi és ide-
genforgalmi, valamint sport-
célú fejlesztéseket, megmu-

tatjuk, hol várhatók útfelújí-
tások, és bemutatjuk az ön-
kormányzat gazdaságfej-
lesztési programját is.)

Rafai Gábor
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Élen az uniós forrásokért 
folyó versenyben

Szeged volt az elmúlt években a legsikeresebb magyar
nagyváros az uniós forrásokért folyó versenyben. 2007
és 2013 között összesen 300 milliárd forint fejlesztési
támogatás érkezett a városba az önkormányzat, az egye-
tem és a helyi vállalkozások nyertes pályázatainak kö-
szönhetően. A sikeres folyamat a 2020-ig tartó európai
uniós fejlesztési ciklusban is folytatódik. Szegedre cím-
zett uniós támogatásként 34 milliárd forint érkezik.
Ebből valósulhat meg többek között a bölcsődék, óvo-
dák, iskolák és orvosi rendelők felújítása, fiatalodhat
meg az újszegedi liget, Odessza városrész és Belső-Tar-
ján. További támogatási keretből épül új fedett uszoda,
korszerűsödik a közösségi közlekedés, javul az útháló-
zat, a lézerközpont köré pedig ipari park épül, amely to-
vábbi munkahelyeket teremt a városban.

                                      forrásból óvodák és rendelők is megújulnak

                 munkahelyek, újraszőtt szociális háló

Legutóbb a Tünde téri óvoda újult meg. Idén folytatódik az intézménykorszerűsítési program.
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Jutalomból az NSZK-ba utazhatott a szalámigyári brigád

Tápai? Akkor gyühet!
Így fogadták 1967-ben a tápai Terhes Rozáliát a szegedi
szalámigyárban, amikor munkára jelentkezett. Harminc-
négy évet húzott le utáncsontozóként a gyárban, amely
élete első és egyetlen munkahelye volt. Rozika néni bri-
gádja állami díjat kapott 1983-ban. A kitüntetés mellé ju-
talomút is járt – az NSZK-ba. Várostörténeti sorozatunkat
olvasóink emlékeivel folytatjuk.

megvan, és használom is
– mesélte.

Rozika néni elmondta,
hogy a brigádvezetőjük, a
szintén tápai Vörös Istvánné
Aranka akkor került a gyárba,
amikor ő született. A 84 éves
Aranka néni ma is aktív, a
Tápai Hagyományőrző Egye-
sület szorgalmas tagja, gyak-
ran lép fel az egyesület
rendezvényein.

Családi kötődés 
a gyárhoz

– Nagyon jó volt a kollek-
tíva, szerettük és segítettük
egymást. Összejártunk, és
még ma is összejárunk, be-
szélgetünk. Nagyon gáláns
a Pick vezetése, megbe-
csüli a nyugdíjasait. Busz-
szal szoktak levinni ben-
nünket szeptemberben a
gyár sió-
f o k i
ü d ü l ő -
jébe pár
n a p r a .
S o k a n
vagyunk,
akik évti-
z e d e k e t
húztak le
a gyár-
ban, és jó-
lesik ez a
törődés –
m o n d t a
R o z i k a
néni, aki-
nek a szalá-
migyár volt
az élete első
és egyetlen
munkahelye.
Harmincnégy
év után meg-
romlott az egész-
sége, és leszázalékolták.
Elmesélte, az egész csa-

– Az általános iskola elvég-
zése után nem sokkal jelent-
keztem a Maros utcai
szalámigyárba és húskombi-
nátba. Hárman voltunk lá-
nyok testvérek. A tápai réten
laktunk tanyán. Akkoriban
még a fiatalok elmentek dol-
gozni. Alig múltam tizenöt
éves, amikor munkára jelent-
keztem a gyárba, ahol ez volt
a felvételin:

– Tápai?
– Igen.
– Akkor gyühet!

Így emlékezett Dávid Ist-
vánné Terhes Rozália az
ötvenkét évvel ezelőtt tör-

téntekre. Elmondása
szerint jól tudták

a gyárban,
hogy a tápa-

iak dolgosak,
szerették is

őket, nem vallottak velük
szégyent.

Csepel bicikli 
1050 forintért

– 1969-ben az első jutal-
mamból, amit kipótoltak a
szüleim, vettem egy Cse-
pel biciklit, ami emlékeim
szerint 1050 forintba ke-
rült. A bicikli mai napig

ládja a
szalámigyárhoz kötődött. A
férje teherautó-sofőrként
kezdte a gyárban, majd az
igazgatóságra került sze-
mélyi sofőrnek. 

– Sajnos három éve
meghalt a férjem. Este lefe-
küdt, és már nem ébredt
fel. Hirtelen szívhalál. A te-
metésén az igazgatóságról
is voltak. Pista fiam egy
rövid ideig hentesként dol-
gozott a gyárban, majd ki-
ment Németországba, de
már hazajött. Éva lányom
viszont már huszonöt éve
dolgozik a Pickben, a hús-
raktárban mérleges. Évát
minden reggel vittem Tápé-
ról biciklivel a gyár Horgosi
úti óvodájába – mesélt a

családjáról Dávid Ist-
vánné Terhes Rozália.

Müncheni 
gyárlátogatás

Rozika néni elmondta, amikor
megkapta a brigád az állami díj
babérkoszorúját, nemcsak a
gyárban, de a Parlamentben is
ünnepelték őket. Velük fotóz-
kodott Váncsa Jenő mezőgaz-
dasági miniszter. A Magyar
Mezőgazdaság című lap cím-
lapsztoriként hozta a brigádot,
amelynek tagjairól egyoldalas
riportot írt.

– Egyhetes jutalomutat
kaptunk a kitüntetés mellé.
Repülővel mentünk az NSZK-
ba, tolmács is jött velünk.
Münchenben laktunk, bejár-
tuk a várost, voltunk üzemlá-
togatáson is egy húsgyárban
– mondta Rozika néni. Az
1975-ben alakult brigád tag-
jai: Csonka Istvánné, Dávid
Istvánné, Révész Jánosné,
Csonka Jánosné, Vörös Ist-
vánné, valamint később csat-
lakozott Halász Andrásné és
Makra Sándor.

Szabó C. Szilárd

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.

Kedvenc malacka
A Magyar Mezőgazdaságban megjelent riportban Vörös
Istvánné arról is beszélt, hogy a kertjében termett, frissen
szedett zöldbabból visz a brigádtagoknak is. Kiderült, Ha-
lász Andrásné sertéseket tart otthon, és – ahogy a cikkben
írják – „leadás után sokszor eszébe jut csontozás közben,
vajon melyik lehet az ő kedvenc malacának a csontja”.

A szegedi szalámigyár brigádja a Magyar Mezőgazdaság című újság címlapján 
1983-ban. Egymás mögött (elölről): Vörös Istvánné, Dávid Istvánné, Révész Jánosné,

Csonka Jánosné, Halász Andrásné és Csonka Istvánné (füzettel a kezében). 

Dávid 
Istvánné
mondja 

és mutatja.

Május 1-je a ligetben 1979-ben. Dávid Istvánné Terhes Ro-
zália (jobbról a második) a brigádtagokkal, valamint a gyer-

mekeivel, Pistával és Évával.

Dávid Istvánné Terhes Rozália munka 

közben. 

A szalámigyár brigádja ünneplőben a Parlamentben. Balról jobbra: Csonka Istvánné,
Dávid Istvánné, Révész Jánosné, Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter, Csonka Jánosné

és Vörös Istvánné.



Az önhit ritkán jön zavarba.
Kinek nincsenek mély érzései,
az mindenre megtalálja az illő
szót – hangzott el Kemény
Zsigmond írónak hasonlóan
megfogalmazott gondolata,
még a 18. század derekán. Te-
gyük magunkévá Beer Miklós
váci püspök intelmét, jelesül,
hogy „Attól leszünk többek,
hogy nem az önző érdekeink
alapján cselekszünk.” Szent
István királyunk több mint 
ezeréves szavaira is oda kel-
lene figyelnie egy politikus ve-
zetőnek (és minden józanul
gondolkodó embernek), ami-

kor azt üzeni Intelmek című
művében fiának, Imre herceg-
nek, hogy: „Semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi
sem taszít le, csakis a gőg és a
gyűlölség.”

Ezért mondják az előre látó
emberek, hogy a felelősség
nem való mindenkinek. Hiába
a tehetség, a sors kegye és a
megelőlegezett bizalom, ha
aztán belül rohadni kezd, ami
kívülről még csillog…

És itt meg is állnék okosko-
dásommal. Lássuk a lényeget!

Hazánk ezeréves törté-
nelme során – kisebb-nagyobb
szünetekkel – jellemző volt or-
szágunk irányítására – egye-

bek mellett – a balkáni barbár
kiskirályság léte is. Napjaink-
ban pedig a nagy királyi uralko-
dás gondolatával kokettál
vezérünk. Már beköltözött a
Várba. A szent korona is ren-
delkezésre áll.

Tapasztalhattuk, hogy a
rendszer egymás után „kivé-
gezte” az intézményeket és
vele a benne élőket. Azt is ész-
lelhettük, hogy nem ellenzéki
pártok vonták en bloc felelős-
ségre Orbánt és Kövért a par-
lamentben, hanem olyan
ellenzéki politikusok, akik sza-
kítottak a meghunyászkodás
és a félelem súlyával, amikor a
„rabszolgatörvény” miatti nem-
tetszésüket nyilvánították ki. Így
lett a magyar politikai ütközés-
ből „személyköri összecsapás”. 

Már csak azért is, mert a
hatalom követeli, hogy állj
mellé, a lelkiismeret és tisztes-
ség, hogy ne tedd. A hatalom
azonban nem bízhat tartósan
abban, hogy a félrevezetett és
becsapott vidéki kistelepülé-
sek szavazói a migránsoktól
való félelmükben megbocsát-
ják, sőt szeretik, ha a királyuk
gazdagodik. Miközben nem-
csak Orbán lett barázdált arcú
és pocakos, hanem az orbáni
nép is. 2010 után az egész tár-
sadalomra kiterjedő néppárt
elvesztette a fiatal, képzett vá-
lasztók jelentős hányadát.
Egyelőre azonban a szellemi
erők hiánya „kegyelmi” időt ad
a diktatórikus, zárt társadal-
makat és centralizált nemzet-
államot létrehozóknak, de ez –
mint ahogy semmi sem tart
örökké – egyszer véget ér.

A nacionalista és populista
erő azért még nem győzött, és
nem is fog győzni Európában,
mégis időnként pulzáló erő-
ként megjelenik a társadal-
munkban is. Következésképp
Magyarország és Európa egy
újabb rendszerváltás előtt áll.
Ha viszont továbbra is így tesz
a Fidesz, mint eddig, akkor Eu-
rópa marginális peremére szo-
rulva könnyen kikerülhet az
európai intézményi és pénz-
ügyi vérkeringésből. A tavaszi
EP-választásokat illetően:
arra Orbán ne is gondoljon,
hogy labdába rúghat. He-
lyette és felette fognak hatá-
rozni és dönteni.

Kutnyik Pál
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POSTABONTÁS

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenn-
tartja a jogot arra, hogy
az észrevételeket, olva-
sói leveleket rövidítve,
szerkesztett formában
adja közre.

Nemcsak Orbán lett
barázdált arcú és pocakos,

hanem az orbáni nép is

2010 után az egész
társadalomra kiter-
jedő néppárt elvesz-
tette a fiatal, képzett
választók jelentős há-
nyadát. Egyelőre
azonban a szellemi
erők hiánya „ke-
gyelmi” időt ad a dik-
tatórikus, zárt tár-
sadalmakat és cent-
ralizált nemzetálla-
mot létrehozóknak,
de ez – mint ahogy
semmi sem tart
örökké – egyszer vé-
get ér.

Rendőrviccet mesél az egykori rendőr, aki az egyesület tréfamestere 

Ahol a vidámság a fő szervezőerő

Sokat kirándulnak, és
szinte mindig vidámak.
Hogy kik ők? A szegedi
Nyugdíjas Vidám Házasok
Egyesülete.

Idén 19 éve, hogy a Petőfite-
lepi Művelődési Házban
megalakult a nevében is leg-
vidámabb nyugdíjas-egyesü-
let. Azóta is összejönnek itt
minden csütörtökön, pillana-
tok alatt berendezik a nagy-
termet, kirakják az asz-
talokra a sós sütit és az üdí-
tőt, és indulhat a klubfoglal-
kozás. Minden alkalommal
más a tematika. Amikor ott
jártunk, éppen a versek körül
forgott minden. Csontos Ist-
ván például felolvasta saját
költeményét, amely a tavasz-
várásról szólt, s amit lelkes
tapssal honoráltak a többiek.
Vannak persze, akik a klasz-
szikusoktól kölcsönözték a
szép sorokat, amelyeket
megosztottak másokkal.

Kovács Istvánné elnök el-
mondta, a vidám nyugdíjasok
arról híresek, hogy rengeteget
kirándulnak. Manapság in-

kább belföldön, régebben vi-
szont sokat utaztak külföldre
is. Bejárták Európát, egy alka-
lommal pedig Tunéziába is el-
jutottak. Télen az utazgatás
helyett a farsangi mulatság
megszervezésére koncentrál-
nak. 

Nagyon összetartó a kö-
zösség, amit az is bizonyít, ha
valaki elveszíti a párját, álta-
lában az egyesület tagja ma-
rad. A megözvegyült házasok
a többiek segítségével köny-

nyebben fel tudják dolgozni a
veszteségüket.

A mókára mindig kapható
tagság támogatására bárki
számíthat. Vannak például
olyan találkozóik, amelyeken
vicceket mesélnek egymás-
nak. Az egyik legnagyobb tré-

famester Mátyás Pál
egykori rendőr, aki
olykor még rendőrvic-
cekkel is megörven-
dezteti a többieket. 

A csapatban tény-
leg a vidámság a fő
szervezőerő. Szeged
különböző városré-
szeiből járnak ide a
nyugdíjasok, és a leg-
különfélébb foglalko-
zások képviselőiből
tevődik össze a társa-
ság. Van köztük egy-
kori gázszerelő,
börtönőr, pedagógus
és könyvelő. Amikor

azonban leülnek az asztal-
hoz kártyázni, nem számít, ki
hol, milyen beosztásban dol-
gozott, a cél, hogy jól megtré-
fálják egymást játék közben. 

A féléves programjuk tele

van érdekes programokkal.
Többek között elmennek a
makói fürdőbe, nőnapi ün-
nepséget tartanak, szellemi
vetélkedőn mérik össze a tu-
dásukat, lengőteke-háziver-
senyt tartanak, és természe-
tesen kirándulnak. És van
egy jelszavuk is: Ha április,
akkor Hajdúszoboszló! Min-
den évben ugyanis ebben a
hónapban ide mennek pi-
henni, regenerálódni. 

Az egyesület évekkel ez-
előtt készíttetett egy vitrint,
amelybe a különböző nyugdí-
jas- vetélkedőkön nyert kupá-
ikat, érmeiket gyűjtötték
össze, ám ez most már túl
kicsi, mert például a legutóbbi
halászléfőző versenyen nyert
halszobrocska már nem fért
be. Az Idősügyi Tanács által
kiírt pályázatok anyagi segít-
séget adnak a programok
megvalósításához, de termé-
szetesen a tagdíjból is van be-
vételük. Egy biztos, idén sem
fognak egyetlen percet sem
unatkozni a nyugdíjas vidám
házasok.

Szincsok György

Van köztük egy-

kori gázszerelő,

börtönőr, pedagó-

gus és könyvelő.

Amikor azonban

leülnek az asztal-

hoz kártyázni, nem

számít, ki hol, mi-

lyen beosztásban

dolgozott, a cél,

hogy jól megtréfál-

ják egymást játék

közben. 

Kis Péterné a legutóbbi halászlé-
főző versenyen nyert díjjal. 

Pécsi kiránduláson.

Kovács Istvánné, a Nyugdíjas Vidám Házasok 
Egyesületének elnöke és a férje.

Csontos István a saját költeményét
olvasta fel az egyesület tagjainak.
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HOSSZABBÍTÁS. 2021-ig
biztosan a MOL-PICK Szege-
det erősíti a csapat orosz vá-
logatott átlövője, Dmitry
Zhitnikov. A klub hivatalos ol-
dalán tette közzé a hírt, hogy
a szegediek 89-ese háromé-
ves kontraktusra kanyarin-
totta rá a nevét. Zhitnikov
2017-ben érkezett a lengyel
Wisła Płockból Tisza partjára.

ÚJRA VÁLOGATOTT A CSA-
PATKAPITÁNY. Sztojan Ivko-
vics, a magyar férfi
kosárlabda-válogatott szövet-
ségi kapitánya kijelölte bő ke-
retét. A csapat két utolsó
világbajnoki selejtezőjére ké-
szül, Kecskeméten, majd
Olaszország és Horvátország
ellen. A szakember meghívót
küldött a Naturtex-SZTE-Sze-
deák csapatkapitányának,
Juhos Leventének is.

TISZA KUPA. Március utolsó
hétvégéjén elsejét harmadi-
káig az ország utánpótlás-
versenyzői Szegeden a
Városi Műjégpályán mérik
össze erejüket. A torna há-
zigazdája a Szegedi Korcso-
lyázó Egyesület ezúttal is
több versenyzőjével képvisel-
teti magát, és már tizenhato-
dik alkalommal rendezik
meg a versenyt. A küzdelmek
már péntek délután megkez-
dődnek, és egészen vasár-
nap délutánig tartanak. 

SZEGEDEN A VILÁGBAJ-
NOK KAJAKPÁROS. Szege-
den fejezte be szárazföldi
felkészülését a világ leggyor-

sabb kajakos duója, Birkás
Balázs és Balaska Márk. Az
NKM Szeged VE és a Buda-
pesti Honvéd SE versenyzője
az elmúlt két évben két vb-
címet szerzett K2 200 méte-
ren. A speciális konditermi
edzést követően Dél-Afriká-
ban folytatódik az ezúttal
már meleg vizes felkészülés.
A versenyzőket a szegedi
olimpiai kvalifikációs világ-
bajnokságig nem láthatjuk
Szegeden a Maty-ér felújí-
tása miatt. Az afrikai edzések
után a dunavarsányi olimpiai
központban folytatódik a
munka. A szegedi röplabdások minden mozdulatát lesték a belga szakembernek.

A magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya, a
belga Jan De Brant két napot töltött Szegeden. Ez idő alatt
a Szegedi Röplabda Sportegyesület több korosztályos és
felnőttcsapatának is tartott edzéseket.

ségi feladatokkal készült.
Majd a két gyermek korosz-
tályos gárda következett, végül
az edzéseket a felnőtt és ifjú-
sági női csapatunkkal zárta. A
szakember egy-másfél órás
előadás keretein belül elméleti
oktatást tartott a Szegedi Röp-
labda Sportegyesület edzői
stábjának, amelyben főként
technika- és koncentrációfej-
lesztő alapgyakorlatokat is-
mertetett meg a szövetségi
kapitány.

Nagy sikere volt a gyerekek és
a felnőttek edzésén is Jan De
Brandtnak. A magyar női röp-
labda szövetségi kapitánya or-
szágos turnét tart, hazánk
több egyesületéhez ellátoga-
tott, és segítette a helyi egye-
sületek munkáját. Ez al-
kalomból látogatott el Sze-

gedre, ahol a Szegedi Röp-
labda Sportegyesület fiú- és
lány-, valamint a férfi és női fel-
nőtt csapatának is tartott ed-
zéseket. A belga szakember
nagy sikert aratott a játékosok-
nál. A mini korosztályú fiúcsa-
pattal találkozott először,
akiknek labdás, játékos-ügyes-

A belga szövetségi kapitány Szegeden

Jan De Brandt oktatta a röplabdásokat

Távozik a közönségkedvenc

Balogh Zsolt a Bányásznál
2019 nyarán lejár Balogh Zsolt szerződése a MOL-PICK
Szegednél, és a klub nem hosszabbított válogatott átlövő-
jével. Így a friss apuka hét év után elhagyja a Tisza partját,
és jövőre a Tatabánya színeiben folytatja.

évvel ezelőtt is csábította a
Tatabánya, az akkor még a
PLER színeiben játszó Balo-
ghot. De a fővárosiak nem
engedték el. Nyártól viszont
a Bányász játékosa lesz.

– A Tatabánya tavaly nyá-
ron került képbe – mondta a
30. életévébe lépő játékos. 
– Matics mester hívott fel te-
lefonon, hogy igazoljak az ő
csapatába. Ekkor még egy-
éves szerződés kötött a
Tisza-parti gárdához. Decem-
berre viszont kiderült, a je-
lenlegi klubom nem ajánl
újabb megállapodást. A posz-
tomra újabb játékost igazol-
tak, így legfeljebb a harmadik
jobbátlövő lehetnék, de én
mindenképpen játszani sze-
retnék, és minél több időt töl-
teni a pályán. Erre új
csapatomban több alkal-
mam nyílik – lehetett olvasni
a Grundfos Tatabánya hivata-
los közösségi oldalán.

Balogh hároméves szer-
ződést kötött a Bányásszal,
remélhetőleg az idény végén
kupákkal tud majd búcsúzni
a szegedi közönségkedvenc.

Régóta sejteni lehetett, hogy
Balogh Zsolt jövőre már nem
a MOL-PICK Szeged mezé-
ben fog pályára lépni. A Pick
nemrégiben igazolta le a hor-

vát Luka Stepancicot, mel-
lette Jorge Maqueda és Sta-
nislav Kasparek található
még jobbátlövőben. Talán ke-
vesen tudják, de már tíz

Balogh Zsolt jövőre már a Tatabánya sikeréért fog küzdeni.

Szegedi lett az év profi ökölvívója

Kis Máté 2018 legjobbja
A Magyar Ökölvívó Szövetség Hivatásos Tagozata ezúttal
is megválasztotta a tavalyi év legjobb ökölvívóit. A férfiak-
nál a Szeged Box Club kiválósága, Kis Máté lett 2018-ban
az év férfi profi ökölvívója!

A szegedi hurrikán újabb
címet zsebelt be, úgy, hogy
ezúttal nem lépett ringbe. Kis
Máté a tavalyi évben meg-
védte országos bajnoki címét
félnehézsúlyban, majd elhó-
dította nagyközépsúlyban a
WBO Interkontinentális baj-
noki övet. Ezen eredmények
után a Magyar Ökölvívó Szö-
vetség Hivatásos Tagozata a
Szeged Box Club versenyző-
jét választotta meg 2018 leg-
jobb profi ökölvívójának. 

– Egyáltalán nem számítot-

tam rá, így nagy meglepetés-
ként ért, hogy én vehettem át
ezt az elismerést, hiszen Ma-
gyarországon rengeteg olyan jó
bunyós van, aki megérdemelte
volna ezt a címet. De rám esett
a választás, és ez hatalmas él-
mény és dicsőség számomra –
árulta el Kis Máté.

A WBO (Bokszvilágszerve-
zet) nagyközépsúlyú ranglis-
táján Máté jelenleg a
tizenkettedik helyen áll 13
győzelemmel, 2 döntetlen-
nel, vereség nélkül. 

Parádés évkezdés

16 szegedi kick-box-érem
Horvátországban kezdték az évet a szegedi Combat „D” SC
kick-boxosai. Közel 2000 versenyző csapott össze az érme-
kért, a népes mezőnyben kilencen képviselték Szegedet,
a tizenhat éremből öt aranyérem született.

A Combat „D” SC eredményes versenyzői balról jobbra:
Németi Zsófi, Rajos Léna, Nagy Rita, Kovács Laura Fanni, Nagy
Ramóna, Gazsó Ákos, Pataki Klaudia és edzőjük Tóth Gábor.

Balról jobbra: Zsarkó Dániel Péter, Vida Ádám, 
Miklós Alexandra és edzőjük, Stricz Richárd.

A hatodik Karlovac Open elne-
vezésű Európa Kupán kezdte
az  évet a Combat „D” SC. A
verseny nem ígérkezett könnyű
feladatnak, hiszen 31 ország
179 klubjának 1900 verseny-
zője lépett tatamira. Kovács
Laura Fanni light-contactban
második, kick-lightban arany-
érmes lett. Németi Zsófi mind-
két szabályrendszerben a
dobogó harmadik fokára állha-
tott fel. Rajos Léna light-con-
tactban bronzot, kick-lightban
pedig ezüstöt szerzett. Nagy
Ramóna egyik kategóriában

sem talált legyőzőre!  Pataki
Klaudia light-contactban má-
sodik kick-lightban pedig har-
madik lett. A felnőtteknél
Miklós Alexandra nyakába két
bronzérem került, míg Nagy
Rita low-kick szabályrendszer-
ben a dobogó legfelső fokára
állhatott fel. Vida Ádámnak
Grand Champion kategória,
kick-light szabályrendszer
bronz, kick-light ezüst, és light-
contact arany volt a termése. A
kilenc versenyző összesen ti-
zenhat érmet szerzett Horvát-
országban.
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Szeretne 2 belépőt nyerni az Anna fürdőbe? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám)
a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 27. 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: Gergely napkor zúdult a városra a tomboló Tisza. A nyertes: Györkiné Herczeg Ágnes. Gratulálunk!

NE MOST, DRÁGÁM! 
Időpont: február 25., hétfő, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Vígjáték két felvonásban, főszerep-
ben Csonka András, Mihályfi Ba-
lázs és Fésűs Nelly. A történet

középpontjában szeretők, nerc-
bundák, illetve hiányosan öltözött
nők állnak... Lehet, hogy a görcsös
férfivágyak, de az is lehet, hogy a
női könnyűvérűség szimbóluma a
nercbunda, de az biztos: ahol nerc-
bunda van, ott valaki nagyon akar
valamit… 

A szimpla szerelmi háromszög-
nek induló sztori gyorsan csaknem
tucatnyi egymásba fonódó „ki
kivel?” jellegű gordiuszi csomóvá
alakul, lehetetlenebbnél lehetetle-
nebb helyzetekbe sodorva a kis

szőrmeszalon szüntelen
hantázó tulajdonosait.

HOGYAN CSINÁLJÁK A
BAJNOKOK? 
Időpont: február 26., kedd,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvény-
központ
A Pedagógiai estéken Lé-

nárt Ágota sportpszicholó-

gus, pszichoterapeuta, az olimpiai
csapat sportpszichológiai csapatá-
nak vezetője a vendég. Tényleg
igaz, hogy minden fejben dől el?
Melyek a siker felé vezető út legfon-
tosabb lépései? Lénárt gyakorlati
példákkal és történetekkel illuszt-
rálja a felkészülés menetét. Szó
lesz relaxációs technikákról, a
mentáltréningről, a figyelemfóku-
szálás különböző módszereiről, a
helyes önértékelésre alapozott
stratégiáról és taktikáról is.

TRIPLA KONCERT
Időpont: február 26., kedd, 20 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A szegedi rocktörténelem zeneka-
rai lépnek fel a tripla szuperkoncer-
ten: a Relations – 50 együttes, a
Seniorock és a Tóth Bagi Band.

A VIRTUÓZ TOM 
Időpont: február 27., szerda, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

A nemzetközi hírű magyar gitáros,
Tom Lumen koncertjeit virtuóz gi-
tárjáték, jókedv és emelkedett han-
gulat jellemzi. Tom személyes
történeteit is megosztja a hallgató-

sággal. Egyéni hangzásvilágú saját
szerzeményei mellett magyar nép-
zenei átdolgozásokat és neves elő-
adók kedvelt számait is
megszólaltatja.

GYILKOS GALÓCA 
Időpont: március 2., szombat, 
9 óra
Helyszín: Interaktív Természetis-
mereti Tudástár (Boldogasszony
sgt. 6.)

Megtanulhatja felismerni a gyilkos
galócát az ingyenes bemutató elő-
adáson a Szegedi Gombász szer-
vezésében.

AZ EZRED LÁNYA 
Időpont: március 2., szombat, 
19 óra
Helyszín: Délvidék Ház (Közép
fasor 1–3.)
Operaközvetítés
francia nyelven,
angol és magyar
felirattal a Met-
ből. Hamisítatlan
blődli – így jelle-
mezhetnénk Do-
nizetti e sokáig
háttérbe szorult,
ám az utóbbi idő-
ben kirobbanó

népszerűségre szert tett kétfelvo-
násos vígoperáját, amely szinte
szürreálissá fokozza az abszurdnak
nevezhető humort.

KLIMT & SCHIELE – EROSZ ÉS
PSZYCHÉ
Időpont: március 3., vasárnap, 
16 óra
Helyszín: Délvidék Ház (Közép
fasor 1–3.)
A művészet templomai ismeretter-
jesztő sorozatban a szecesszió szü-
letésének páratlanul izgalmas
időszakát mutatják be. A másfél
órás mozifilm öt kiemelkedő kiállí-
táson vezeti végig a nézőket.



SZEGEDEN KöTöTTEK HÁZASSÁGOT:
2019. 02. 09-én Skrinyár Zsolt és Kiss
Andrea, Illés Róbert és Vígh Sarolta, Jak-
sütz Tamás és Szabó Judit, Pál Szabolcs
és Rendon Largo Carolina Beatriz.

SZEGEDEN SZüLETETT: Balla Gábornak
és Vass Rozáliának 2019. 02. 04-én
Gábor, Kovács Péternek és Grósz Évának
2019. 02. 07-én Johanna, Brzózka Ma-
reknak és Szántó Cecília Máriának 2019.
02. 07-én Teodor, Tigyi Istvánnak és Bíró
Ágnesnek 2019. 02. 08-án Emese utó-
nevű gyermeke született.

gratulálunk!
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KoS (III. 21–IV. 20.)
Ne feledje, hogy min-
den tettének következ-

ményei vannak! Nem
tehet úgy, mintha a dolgok
meg sem történtek volna. Ha
ezt a fejében tartja, akkor
minden jóra fordul.

BIKa (IV. 21–V. 20.)
Anyagi téren meglepő
változásokra számít-

hat. Mielőtt túl nagy 
jelentőséget tulajdonítana
neki, gondolja át, hogy az
életét milyen irányba viheti.
Ez most fontos döntés!

IKrEK (V. 21–VI. 21.)
Sok minden történhe-
tett Önnel az utóbbi

időben, ami arra kész-
tethette, hogy átgondolja az
életét. Ne ijedjen meg ettől,
mindenki életében előfordul-
nak ilyen időszakok. 

rÁK (VI. 22–VII. 22.)
Kifejezetten pozitív
napok várnak Önre,

most már csak az a kér-
dés, hogy mihez kezd az új
élményekkel. Nagyon fontos
most, hogy mindent a helyén
kezeljen.

oroSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Túl sok min-
den nyomja a szívét,

de túl büszke ahhoz,
hogy a problémáit bárkivel is
megossza. Ennek így nem
lesz jó vége, muszáj lesz ki-
nyílnia mások előtt!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 
22.) Mindenféle ha-
tás érhette mostaná-

ban, és már nem tudja
eldönteni, melyik jó, és me-
lyiktől kell inkább távol tarta-
nia magát. Ha bizonytalan,
kérjen segítséget!

MÉrLEg (IX. 23–X.
22.) Nehéz időszak
elé néz, de volt már

ilyen, és azt is sikeresen
átvészelte. Ne merüljön bele
a depresszióba, hiszen való-
jában a probléma nem olyan
súlyos, mint gondolja!

SKorpIó (X. 23–XI.
21.) Ne tegyen most
olyat, amit kizárólag

mások kedvéért tesz
meg. Az ilyennek soha nin-
csen jó vége. A szívére és az
eszére egyszerre hallgasson,
abból nem lehet baj!

NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Rendkívül sok
problémája lehet mos-

tanában, de minden
rossz elmúlik, ez is! Akit most
inkább tehernek lát, ő a leg-
kitartóbb társa. De ő is csak
ember, problémákkal.

BaK (XII. 22–I. 20.) 
Az, amiről azt gon-
dolta, hogy pont az fog

történni, ahogy eltervezte,
nagyon nem úgy alakult,
mint képzelte. Ne zuhanjon
magába, ez szinte mindenki-
vel előfordul! 

VíZÖNTő (I. 21–II. 19.)
Minden csak hozzáál-
lás kérdése. Ezt sajnos

most a saját kárán ta-
nulta meg. Ne essen két-
ségbe, de tartson önvizs-
gálatot, hogy helyesebb
kezel-e egyes helyzeteket.

Halak (II. 20–III. 20.)
Bár sok mindent tör-
tént az utóbbi időben,

ami teljesen összezavar-
hatta, ne felejtse el, hogy
mindennek jelentősége van.
Ne ijedjen meg, inkább gon-
dolkodjon el rajta!
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Február 23.
szombat

Február 24.
vasárnap

Február 25.
hétfő

Február 26.
kedd

Február 27.
szerda

Február 28.
csütörtök

Március 1.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nagy hőmérsékletingás

3/–4
alfréd

4/–5
Elemér

8/–5
Mátyás

8/–3
géza

7/–1
Edina

8/–1
Ákos,
Bátor

10/0
albin

az 1969-ben készült fotón a 10. aKÖV – később a 10.
VoLÁN, Tisza Volán, daKK – telephelye látható. Az AKÖV
volt a személy- és áruszállítási feladatot ellátó autóközle-
kedési vállalat. Az udvaron két Ikarus 620-as áll. Pár éve a
Totálcaron írtak a modellről, amely idősebb olvasóinkban

ébreszthet emlékeket. Zajos volt, rezgett az egész, az orrot
pedig annyi inger érte benne, mint egy illatszerboltban,
csak nagyon másfélék voltak azok a szagok – mégis, a 
620-as vagány kiállását, óriási karakterét, mackósságát
csak imádni lehetett. (Fotó: Fortepan/Uvaterv)

aNyaKÖNyVI

HírEK

EZ TÖrTÉNT

SZEgEd rÉgEN

FEBRUÁR 25., HÉTFŐ
Ménesi Imre: 16.00 (Rókusi Fiókkönyv-
tár – Vértói út  5.)
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3.)

FEBRUÁR 27., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–
15.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő u.
3., tel.: 30/963-8137)
Tóth Károly: 17.00 (Bonifert Domonkos
Általános Iskola – Ortutay u. 3.)
Kormos Tibor: 17.00–18.00 (Odesszai
fiókkönyvtár – Székely sor 11.)

MÁRCIUS 2., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T.
Egyesület – Csongor tér 1.)

MESEPERCEK – ANIMÁ-
CIÓS FILMEK
Minden hétköznap, 16.50
Boxi, Lengemesék, Halász
Judit énekei, Janó manó –
mesék gyerekeknek minden
hétköznap délután.

ARÉNA – SPORTMA-
GAZIN
Február 25., hétfő, 19.25
A hétvége legfontosabb
sporteseményei, legfonto-
sabb eredményei.

FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
Február 26., kedd, 20.25
Székesfehérvár, Szeged, Bé-
késcsaba – három színház,
négy előadás.

SZaBad SZÁJ – KÖZÉLETI
VITaMŰSor
Március 1., péntek, 19.25
Hárman három témáról
lehet, hogy háromfélekép-
pen. De a hír szent, a véle-
mény szabad!

Nyolcvanegy éve, 1938. már-
cius 3-án az olaszországi Me-
ranóban meghalt déri Miksa
mérnök, elektrotechnikus, fel-
találó. Déri Miksa a budapesti
József Műegyetem mérnöki
szakán kezdte felsőfokú tanul-
mányait, majd a bécsi műegye-
temen vízépítő mérnökként
diplomázott. A budapesti és a
szegedi folyammérnöki hivatal-
ban közreműködött a Duna és
a Tisza szabályozási munkái-
nak tervezésében. 1882-től
kezdett az elektrotechnikával
komolyan foglalkozni, első sza-
badalma a Zipernowszkyval
közös öngerjesztésű váltakozó

áramú generá-
tor volt. Ezenkí-
vül fontos sze-
repe volt a vál-
takozó áramú
motorok és az
e g y e n á r a m ú

gépek fejlesztésében. Az 1900.
évi párizsi világkiállításon
Grand Prix-vel tüntették ki az ál-
tala feltalált terhelés alatt in-
duló egyfázisú váltakozó áramú
motort. Legkiemelkedőbb telje-
sítményének a párhuzamos
kapcsolású nagyfeszültségű
váltakozó áramú transzformá-
toros energiaelosztó rendszer
kidolgozása számít. 

Fogadóóra


