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Újabb milliárdok uszításra
Az Európai Bizottság is elítélte a sorosozást.

5.

4.

Megszületett a Joób
család 10.
gyermeke
A házaspár négy
fiút és hat lányt nevel. Gordon február 14-én
született.

Tarolt Szeged!
A SZIN és a Deja Vu az ország legjobb fesztiválja!

Az 5 leglátogatottabb magyar település között

Szeged, a szeretett város

10.

Forma–1-es
pályán versenyzett
Gábe Tamás
szegedi triatlonos első lett
Abu Dhabiban.

Már 500 munkahelyet teremtett a BP,
és tovább bővítheti a létszámát

Másfél éve nyílt meg Szegeden egy világcég, a BP új
szolgáltató központja, ahol
jelenleg már közel 500-an
dolgoznak. Knezevics Viktor,
a szegedi központ igazgatója
lapunknak elmondta, nagyon
jó az együttműködésük a várossal, az egyetemmel és a
helyi cégekkel. Arra a kérdésre, bővítik-e tovább a létszámot, azt felelte az igazgató: bár konkrét tervük arra
nincs, hogy hány fővel akarnak még nőni, az sem eldöntött, hogy 500-nál megállnak.
Interjúnk a 3. oldalon

Knezevics Viktor.

Város a vízben

Szeged évek óta magasan megelőzi a magyar nagyvárosokat a leglátogatottabb települések listáján. Tavaly több
mint 413 ezer volt a vendégéjszakák száma Szegeden. Ez
tíz éve 187 ezer, vagyis a fele sem volt. Közben 220 százalékkal növekedett a szegedi idegenforgalom, s ezzel bekerült az öt leglátogatottabb magyar város közé.
Mára a folyamatosan növekvő szegedi gazdaság egyik
húzóágazata lett a turizmus, több ezer szegedi család él

az idegenforgalomból és vendéglátásból. Az önkormányzat pedig a zöldterültek fejlesztésével, fesztiválok szervezésével és 21. századi turisztikai attrakciók létrehozásával segíti a turizmus további növekedését.
A környezetbarát közlekedés további fejlesztésével, valamint a távfűtés modernizálásával az egyre élhetőbb és
egészségesebb város a cél.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Két év próbára bocsátották a hamis levél
közlése miatt a Szegedma főszerkesztőjét

Rágalmazásért elítélték a Szegedma Pécsről idevezényelt főszerkesztőjét, Páva Zsolt fideszes pécsi polgármester korábbi kampánytanácsadóját,
Kapitány Gergelyt. A fideszes
hazugsággyár 2017 novemberében megjelentetett egy
hamis levelet azzal, hogy azt
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő írta Botka László polgármesternek. A Szegedi Járásbíróság bűnösnek mondta
ki a fideszes propagandaoldal
főszerkesztőjét nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásban, két év próbára bocsátotta. Az ítélet nem jogerős.
Bővebben a 2. oldalon

A fideszes hazugsággyár főszerkesztője, Kapitány Gergely a vádlottak padján.

Tenger a mai Dugonics tér felől.
Archív fotó a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből.
1879. március 12-én hajnalban segélykiáltások hangjait
hordta szét a viharos szél a víz alá került Szegeden. Az ár döglött ökröket, lovakat, házmaradványokat hurcolt a hátán. A
katonák a várfalakra hordták föl a hidegtől megdermedt,
ijedtségtől elalélt embereket. A várost sok helyen három-négy
méternél is mélyebb víz borította. A nagy vízvészkor több mint
százötvenen vesztek hullámsírba.
Szeged romokban hevert, a hatezer házából 265 maradt
fönn. Zubovics Fedor honvéd főhadnagy tíz ladikkal mentette
a szegedieket. „A borzalmas események között is az volt a
legborzalmasabb, amikor egy-egy úszva menekülőt kénytelen
volt az ember a csónakjától csáklyával eltaszítani, egyúttal
halálra ítélni, azért, hogy a fölvett 10-14 megmentett ember
életét ne veszélyeztesse. Egy embernek kellett elvesznie
értük” – írta feljegyzésében a honvéd főhadnagy.
Szeged 140 évvel ezelőtti katasztrófájáról lapunk 8. oldalán olvashatnak
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ERŐS MONDATOK. „A mai politika számára a gyűlölet életelixír.” Tölgyessy Péter (hvg.hu)

A kormány elismerte:
tényleg nem volt rendben az Elios-ügy

A magyar kormány is elismerte, hogy az Elios-ügyben
helye van az uniós támogatás
megvonásának, írta a 24.hu.
Információjuk szerint a magyar fél először 25 százalékos
büntetést vállalt volna be az
Uniónál, ezzel lényegében elismerve, hogy Orbán Viktor
vejéék, Tiborcz Istvánék projektjével nem minden volt
rendben. Az Európai Bizottság
azonban ragaszkodott a teljes
– nagyjából 13 milliárd forintos – támogatásmegvonáshoz
a
korrupciógyanús
ügyben.
Miután kiderült, hogy

Az Elios Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz
és köreihez kötődött a múltban.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
esélytelen harcolni ezért a
pénzért, a magyar fél úgy

Mi az az Elios-ügy?

1. Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) súlyos szabálytalanságokat tárt fel a közvilágítási tendereken sokáig
verhetetlen Elios Zrt. közbeszerzéseinél. Akár 13 milliárd forintot is visszakérhet az Unió ezek miatt.
2. A cég Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz és köreihez,
illetve Simicska Lajoshoz kötődött a múltban. Tiborcz 2015ben kiszállt a cégből.
3. A magyar ügyészség 2018 januárjában nyomozást indított
az ügyben.
4. Az Eliosról készült OLAF-jelentést a magyar kormány nem
hozta nyilvánosságra a folyamatban lévő büntetőügyre hivatkozva.
5. A kormány agyonhallgatási szándéka ellenére elkezdtek
részletek megjelenni a jelentésből. Több város kapcsán előkerültek konkrétumok, és már azt is lehet tudni, hogy pontosan kik, milyen cégek érintettek a korrupciógyanús ügyletekben.
6. Az Országos Rendőr-főkapitányság 2018 novemberében
bűncselekmény hiányában megszüntette az Eliosszal szembeni nyomozást.
7. 2019 februárjában a kormány lemondott arról, hogy az EU
kifizesse az Elios által megvalósított projektek számláit.

döntött, hogy inkább nem is
nyújtanak be róla számlát.
Utólag ugyan a minisztérium
igyekezett elvenni a dolog
élét: azt állították, az Európai
Bizottság mindig vitatja a
projektek egy részét, így hogy
ne legyen uniós forrásvesztés, rendszerint túlvállalják
magukat, és gyakori, hogy
Magyarország számos tételt
nem számol el az Európai Bizottsággal. Ez történt az Elios
esetében is. A KEOP uniós
fejlesztési keretének 100
százalékát ki tudta használni
Magyarország, nem vesztettünk forrást – állította a
tárca.
De ha uniós pénz nem is,
az Elios-ügy kapcsán magyar
adóforintok kárba vesznek,
mert szabálytalan beruházásra ment el támogatás, amiből még maga a magyar
kormány is helyénvalónak
látta volna nagyjából 3,5 milliárd forint visszafizetését.

Fideszes hazugsággyár

Két év próbára bocsátották
a hamis levél közlése miatt
a Szegedma főszerkesztőjét

Rágalmazásért elítélték a Szegedma Pécsről idevezényelt főszerkesztőjét, Páva Zsolt fideszes pécsi polgármester korábbi kampánytanácsadóját, Kapitány
Gergelyt. A fideszes propagandaoldal 2017 novemberében megjelentetett egy hamis levelet azzal, hogy azt
Szabó Sándor országgyűlési képviselő írta Botka László
polgármesternek. A Szegedi Járásbíróság bűnösnek
mondta ki Kapitányt, mert becsület csorbítására alkalmas információt tett közzé, és meg sem akart győződni
annak hitelességéről. Az ítélet nem jogerős.

Szabó Sándor országgyűlési képviselő már akkor elmondta, hogy a Szegedma
oldalán megjelentetett levél hamisítvány, szemenszedett hazugság, a Habony-média újabb aljas
húzása, ami miatt büntetőfeljelentést tett. Rágalmazásért beperelte a főszerkesztőt, mert szerinte a
közlés alkalmas volt becsülete csorbítására.
Kapitány Gergely a bíróságon azzal védekezett, hogy
csak másfél hónappal később
lett főszerkesztő, ekkor tanácsadóként a
Szegedma átalakításán dolgozott, amely

állítása szerint egy rosszul
működő, megbízhatatlan hírportálként működött, káosz
volt a szerkesztőségben. Kapitány nem érezte magát felelősnek a név nélkül
megjelent cikkért, amely a
hamisított levelet is tartalmazta.
A szeged.hu tudósítása
szerint Juhász Csaba bíró a
tárgyaláson idézett Kapitány korábbi írásban tett
vallomásából: „Én engedé-

lyeztem főszerkesztőként a
megjelenést, de elismerem,
nem ellenőriztem a levél
tartalmát”. A bíró megkérdezte azt is, miért hívták föl
akkor a szerkesztőségből,
ha nem volt még akkor főszerkesztő? „Mert úgy mutattak be, hogy én leszek a
korábbi főszerkesztő, Pintér M. Lajos utóda.”
„A vádlott mint főszerkesztői tevékenységet ténylegesen végző felelős
személy volt az, aki ezt a
szerkesztőségnél ismeretlen személy által otthagyott
aláíratlan, kétes külsejű,
tartalmú levélről úgy döntött, hogy ezt megjelentesse” – mondta a tárgyaláson Juhász Csaba.
A Szegedi Járásbíróság
bűnösnek mondta ki a fideszes propagandaoldal főszerkesztőjét nagy nyilvánosság előtt elkövetett
rágalmazásban, két év próbára bocsátotta, és 10 ezer
forint
bűnügyi
költség megfizetésére kötelezte.
Mind a magánvádló, mind a
vádlott 3 nap
gondolkodási
időt kért, ezért
az ítélet nem jogerős.

56 milliárd forintot költött a kormány sorosozásra

Brüsszelben is kiakadtak az uszításra

Újabb gyűlöletkampányt
indított a kormány. A plakátokon
ismét
Soros
György szerepel, mellette
az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker.
A brüsszeli testület elítélte
a kormány propagandahadjáratát.

Most éppen a Soros–Juncker páros a soros.
Újabb 10 milliárd forintot szór el rá a kormány

Újabb 10 milliárdot költ a
kormány a már jól ismert
kék-fehér, Soros György arcképével ellátott plakátokra
– írta meg a 444.hu. A kiadást a Miniszterelnöki Kabinetiroda azzal indokolja,
hogy a kormány „alapvető
közérdeknek és demokratikus kötelességnek tartja,
hogy a meghatározó kormányzati intézkedések kap-

csán a magyar állampolgárok naprakész, minél több
és minél részletesebb információt kapjanak”.
A még januárban aláírt,
de csak most közzétett szerződés a legnagyobb a maga

nemében, pedig ez már a 13.
hasonló megállapodás. Az elmúlt alig több mint két évben
összesen 56,6 milliárd forint
ment el ilyen célra.
Hogy pontosan mire
megy el az a rengeteg pénz,

„Nincs összeesküvés”

Az Európai Bizottság úgy reagált a plakátkampányra,
hogy az „minden képzeleten túltesz”, és sokkoló, hogy
egy ilyen nevetséges összeesküvés-elmélet ilyen mértékben elérte a politika fősodrát. „Nem igaz, hogy az Európai Unió aláássa a nemzeti határvédelmet, éppen
ellenkezőleg. Nincs terv az úgynevezett humanitárius vízumok bevezetésére, a tagországok maguk döntenek
arról, milyen mértékben kívánják elfogadni a jogszerű
migrációt” – mondta Margarítisz Szkínász, a brüsszeli
testület szóvivője. „Nincs összeesküvés. A magyarok tényeket érdemelnek, nem valótlanságokat.”

így sem igazán derül ki. Az elvégzendő munkákat a szerződés mellékleteként hat
oldalon részletezik, ebből lényegében semmi nem derül
ki egyértelműen. A 10 milliárd forintból finanszírozott
kampányokról is csak annyit
lehet megtudni, hogy 1–10
lesz belőlük.
A megbízást ezúttal is a
nyíltan Fidesz-szimpatizáns
Balásy Gyula ügynökségei
kapták, igaz, a legutóbbi
keretszerződésből
mindenki mást kizártak, így jelenleg az állami kommunikációra elköltött közpénzmilliárdok csak ezeken
a cégeken folyhatnak keresztül, bármiféle verseny
nélkül.
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Jó szakembereket találtak helyben, és többen emiatt költöztek vissza a városba

Már 500 munkahelyet teremtett a BP Szegeden,
de nem áll meg ennél a létszámnál a világcég

– Közel másfél éve nyílt
meg Szegeden a BP új, globális üzleti szolgáltató központja, ahol a magas szintű
pénzügyi, számviteli, adóügyi, illetve beszerzési szolgáltatások mellett ügyfélszolgálati megoldásokat is
nyújtanak a világcég működéséhez. Elégedettek Szegeddel? Mennyire váltak be
a számításaik?
– Szeged önkormányzatával, az egyetemmel, a szegedi szervezetekkel és a
városban működő hasonló
cégekkel nagyon jó az együttműködésünk. Elégedettek
vagyunk, hiszen mindenkivel
nagyon jól lehet együtt dolgozni. Ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk szembe, s
ezekre is vannak törekvések,
hogy közösen oldjuk meg. Itt
elsősorban a munkaerőpiaci
helyzetre gondolok, ahol az
általános angol nyelvű és
pénzügyi tudással rendelkező embereket elég könynyen meg tudjuk találni, és
be tudjuk hozni a céghez.
Van azonban néhány olyan
nyelv és képzettségi vagy
szakmai tapasztalati kombináció, ahol ez egy kicsit tovább tart.
– Brian Puffer, a BP GBS
akkori alelnöke 2016-ban
azt nyilatkozta, azért választották Szegedet, mert fon-

tos volt az egyetem, az üzleti élet és a jó infrastruktúra, és Szeged magasan
nyert a versenyben Pécs és
Debrecen előtt. Azt is
mondta, hogy a város a legvonzóbb a szolgáltatásipar
szempontjából, itt a legtöbb
a diák ezer főre vetítve. A
központ avatásán elhangzott, hogy 500-ra növelik a
létszámot. Hogyan állnak
most ezzel?
– Bár a központunkat
2017 szeptemberében nyitottuk meg, már az év januárjától folyamatosan kerestük és
találtuk meg a munkatársainkat. 2017 végén már körülbelül 270 fővel működtünk.
Jelenleg ez a szám 460 fő,
tehát nagyon közelítünk
ahhoz a célkitűzéshez, amit

Szeged mindenféle szempontból vonzó város, és azok
közül, akik esetleg el is hagyták korábban, mert nem találták meg itt akkor a
számításaikat, visszavágynak a városba. Mi igyekszünk
olyan helyzetet teremteni a
munkaerőpiacon, hogy aki
ebben a szegmensben szeretne elhelyezkedni, az viszszatérhessen a városba. Erre
már számos példánk van.
Ugyanakkor, az egyetem folyamatosan bocsátja ki azokat a kiváló hallgatókat,
akikkel együtt tudunk dolgozni. Nyilván nemcsak pályakezdők, hanem seniorok
is dolgoznak nálunk, de azt
látjuk, hogy az utánpótlással
nincs gond. Az egyetem gazdaságtudományi
karával
egyébként van egy közös
SSC kurzusunk, amelyre
húsz-huszonöt hallgató jár.
Nemrég nyitottuk meg a kurzust, ahol több hallgató is elmondta, egyrészt azért
választotta az SSC kurzust,
mert a korábbi hallgatók,
egyetemi társaik nagyon po-

Szeged a top10-ben a BP listáján
Richard Hookway, a BP GBS ügyvezetője 2017-ben azt
mondta Szegeden, amikor felavatták az új szolgáltatóközpontot, hogy 72 országban vannak jelen, Magyarország mára az öt legfontosabb közé került, és Szeged ott
van a BP számára tíz legjelentősebb város között.
meghatároztunk saját magunknak, vagyis az 500 körüli létszámhoz. Jó szakembereket sikerül itt helyben is
találni, de akár vissza is csábítani őket ide, Szegedre.

zitívan nyilatkoztak róla, másrészt szeretnék megismerni
a BP-t, a multik világát. Nyilván abban is gondolkodnak,
hogy később hogyan tudnak
majd a BP-nél elhelyezkedni.

Mi, alföldiek

elemei vagyunk azoknak a
válaszoknak, amiket a körülöttünk lévő kihívásokra és
változásokra a BP, mint a
világ egyik vezető energiavállalata igyekszik adni – a legfontosabb az a globális,
Kettős Kihívás (the Dual
Challenge), amely szerint az
emberiség egyre növekvő
energiaszükségletét egyre
csökkenő szén-dioxid kibocsátás mentén érjük el. Ezért
bár konkrét tervünk arra
nincs, hogy hány fővel akarunk még nőni, az sem eldöntött, hogy 500-nál megállunk.
Feltett szándékunk, hogy a
szervezet organikus fejlődését kövesse a szükséges erőforrások előteremtése mind
Szegeden, mind pedig Budapesten.

Annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert egy biliárdasztal simaságú területen születtem, a kezdetektől fogva
csodáltam és szerettem a hegyeket. Nem kell mindenkivel
egyetérteni, még a klasszikusokkal sem – morfondíroztam
magamban az érettségi előtt, amikor a lázadás és a tekintélytisztelet eldöntetlen csatát vív a lélekben.
Mindezt csak azért hozom szóba, mert második gimnazista voltam, amikor először eljutottam iskolámmal sítáborba. Apró kitérő. Az elnevezések fontosságáról
testvérem minapi mondata ugrik be, aki mostanában
nézte újra a Megáll az időt. Az egyik jelenetben Dini és Tosoki Gyula (micsoda név!) együtt mennek be a gimnáziumba, és Paul Anka You are my Destiny című száma szól
az épületben. Dini erre megszólal: „Hallod? A negyedikesek.” Értsd meg, ez a mondat nem hangozhat úgy, hogy:
Hallod? A tizenkettedikesek – magyarázta. Ilyen stílustalanságot aligha bírna el a film.
Tornatanárunk szervezte a tábort, mai szemmel megmosolyogtató felszereléssel. Azok az idők voltak, amikor
azzal mentünk, amire futotta. Akadt közötte faléc és
magas szárú bőrbakancs is. Ilyesmit manapság múzeumban láthatunk, de nekünk akkor ez a valóságot jelentette
a Polsport márkanévvel együtt. Akadt persze a lécek,
a kötések és a lesiklócipő között Atomic, Head, Elan,
Fischer és Nordica. Ilyesmi azonban nem jutott mindenkinek.
Aki egyszer volt sítáborban – kevés kivételtől eltekintve
–, azt rabul ejtik a hegyek. Nincs különbség, hogy ezt az
élményt az Alacsony-, a Magas-Tátrában vagy az Alpokban
éljük át. Mindegy, hogy először Szlovákiában síel valaki
vagy Ausztriában, Olasz- vagy éppen Franciaországban.
Utána talán nem, de most hangsúlyosan az első élményről
beszélek. A hegy(ek) megejtő szépsége, az alföldi ember
számára tagadhatatlan idegensége, olyan varázserővel
bír, hogy elképzelhetetlennek tűnik az első tábor utolsó
léccsatolásánál (szomorú pillanat) ne azt gondolnánk,
hogy jövőre újra jövünk. Így gondolkoztam. Könnyen, mert
szüleim pénztárcájában és jóindulatában bíztam.
Szégyen, nem szégyen: rossz volt hazajönni. Könnyű
volna mindezt azzal elintézni, hogy egy hét szünet után
csöppet sem hiányzott a tanulás. A lesiklást nem lehetett
büntetlenül az iskolapadra cserélni, ami addig is gályapadnak tűnt, de Chopok, Donovaly Jasna és Čertovica után különösen. Szombat délután, ahogy magunk mögött hagytuk
Salgótarjánt, és csúsztunk-úsztunk az Alföld felé, egyre
jobban a kétségbeesés lett úrrá rajtam. A Szlovákiában
töltött egy hét elég volt, hogy egészen másként nézzek
arra a lapos tájra, ami otthonom földrajzi kereteit jelentette.
A kihalt országúton vészes tempóban száguldott Ikarusunk, amely a hegyi utak emelkedőin kegyetlenül szenvedett. A sofőrök szerettek volna minél hamarabb otthon
lenni. Éppen Mezőtúrt hagytuk el, hosszan néztem ki az
ablakon. Sehol egy deka hó, a száraz télben egy-egy csupasz fa árválkodott. Olyan reménytelen képet mutatott a
táj, hogy hirtelen öngyilkos gondolatok fogtak el. Hiányzott
a hó, a hegy, a felvonó, a sípálya, a lesiklás gyönyörűsége,
a harapni friss levegőt, a léccsatolások utáni gőzölgő tea
illata, a kesztyűhúzás.
Menthetetlenül belezuhantam a minden mindegy érzésébe. Emberi akarat a buszt nem képes visszafordítani.
Azóta töprengek: mi ez a kiolthatatlan vágy bennem a hegyek után? Egy alföldi fiú nem múló hiányérzete? Sokakkal
beszélgettem erről az érzésről. Biztosan állítom, hogy nem
vagyok egyedül.
Talán úgy vagyunk a heggyel, mint a tengerrel: látni
akarjuk. És a távolságot, mint üveggolyót, megkaptuk
ehhez.

Szabó C. Szilárd

Bod Péter

A BP szolgáltató központja Szegeden.
Már közel 500-an dolgoznak a BP új szolgáltató központjában, amely másfél éve nyílt meg Szegeden a régi ruhagyár felújított, átalakított épületében. A világcég szegedi
központjának igazgatója, Knezevics Viktor a jövőt illetően
lapunknak elmondta, bár konkrét tervük arra nincs, hogy
hány fővel akarnak még nőni, az sem eldöntött, hogy 500nál megállnak. Szót ejtettünk még az utánpótlásról és a
Szegedre visszatérő szakemberekről.

VÉLEMÉNY

– Akkor ez azt jelenti,
hogy tovább bővítik majd a
létszámot, és az 500 munkahelyen fölül újabb 100200 munkahelyet teremtenek Szegeden?
– A BP-n belül a GBS igazán sikeres évet zárt, és
egyre nagyobb iránta a bizalom a globális szervezeten
belül. Egyre hangsúlyosabb

Mi igyekszünk olyan
helyzetet teremteni
a munkaerőpiacon,
hogy aki ebben a
szegmensben szeretne elhelyezkedni,
az visszatérhessen
a városba. Erre már
számos
példánk
van.
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Megfiatalodott a Burger-ház
a Stefánián

Megszületett a Joób család 10. gyermeke

A szülők azt vallják, hogy minden gyermekkel egy kicsit ők is megújulnak

Lekerültek az állványok a Stefánia és a Vár utca sarkán álló Burger-házról. A patinás épület homlokzata az elmúlt hónapokban teljesen megfiatalodott. Az 1879-es nagy árvíz után, az egykori vár
helyén épültek 1883–84-ben azok az eklektikus stílusú polgárházak – a Burger-ház és a Hangoskönyvtárnak is helyet adó Politzerház –, amelyek felújítását tavaly ősszel kezdte meg az önkormányzat. A két örökségvédelem alatt álló épülettel szeptemberben
olyan rekonstrukciós program kezdődött, amelynek célja, hogy a
patinás belvárosi épületek homlokzatai teljesen megújuljanak.
A Vár utca sarkán lévő telket 1882-ben vásárolta meg Burger
Alajos miniszteri uradalmi inspektor, 1884-től pedig már üzleteket
és lakásokat béreltek az újonnan épült házban. A két belvárosi palota a felújítással visszanyerte régi pompáját. A Stefánián álló két
polgárház felújítására összesen 160 millió forintot fordított a város.
Idén kezdődik a Móra Ferenc Múzeum felújítása, valamint a
Zöld Város Programban a partfalat övező zöldfelületek, a Stefánia
és a Móra park megújítása is.

Együtt a család. Joób Mártonnak és feleségének, Dórinak összesen négy fia és hat lánya van.

Joób Márton egykori kenus
világbajnok, önkormányzati
képviselő és felesége, Dóri
azt vallják, hogy minden gyermek egy újabb csoda a családjukban. Amennyire nagy
kihívás a Joób családban ne-

velni a tíz gyermeket a csecsemőtől a kamaszig, olyan
sok örömöt is szerez, nemcsak a szülőknek, hanem a
família minden tagjának.
A legidősebb gyermek Gréti
(14), majd Martin (12), Noel

Szegedi tehetségek és tanáraik
kapnak városi kitüntetést

Schultz János és tanítványa, Weisz Máté
a Radnóti-gimnáziumban. Archív fotó
Négy tehetséges szegedi diák, valamint tanáraik teljesítményét díjazza a város márciusban.
Négy diák veheti át a tehetség napján a Szeged Ifjú Tehetsége
Díjat: Balázs-Piri Soma (Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola), Csupor Albert (Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola),
Csikós András (SZSZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) és Weisz Máté (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium).
Szeged Ifjú Tehetségéért Díjjal ismeri el a város a diákok felkészítő tanárainak – Sóti Szobonya Emőke (Király-König Péter
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola), Szélpálné Szőrfi Edit (Szegedi
Alsóvárosi Általános Iskola), Szemenyei Béla (SZSZC Déri Miksa
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) és Schultz János (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) – munkáját.
Elsőként írtuk meg tavaly szeptemberben, hogy Weisz Máté,
a Radnóti-gimnázium diákja a Közép-európai Matematikai Olimpián egyéniben aranyérmet, csapatban pedig bronzérmet szerzett. Szegeden él és tanul Közép-Európa egyik legjobb
középiskolás matekosa című cikkünkben beszélgettünk Weisz
Mátéval és matematikatanárával, Schultz Jánossal.

(10), Kevin (9), Doroti (7), Goldi
(5), Melodi (4), Molli (3) és Lotti
(1,5) következett, és őket követte most az alig több mint
kéthetes Gordon.
– Az otthonunk eddig is
tele volt élettel és reménységgel. A kicsi nemét ezúttal
titokban tartottuk, ezért meglepetés volt az újabb kisfiú a
gyermekek
számára
–

mondta Dóri. Volt is öröm, hiszen minden idősebb testvér
szerette volna legalább egy
kis ideig a kezében tartani a
család legkisebb tagját –
tette hozzá Joób Márton. A
házaspár azt vallja, hogy minden gyermekkel egy kicsit ők
is megújulnak, ezért azt gondolják, hogy Gordonnak is
lesz még kisebb testvére.

A belvárosi polgárházak felújítását tavaly ősszel kezdte
meg az önkormányzat.

Mozifelújítás:
pincétől a padlásig

Raktárba került a vetítőgép,
elkezdődött a Belvárosi
mozi felújítása.
A 830 millió forintos beruházás során teljesen megújul a
közel százéves mozi épülete,
amely sokkal korszerűbb
lesz: az összes terét akadálymentesítik és átjárhatóvá teszik. Új székeket, mozivásznat, hangrendszert és vetítőgépet kap a Zsigmond Vilmos terem.
– Az épület egy elkülönített részében VR-mozit szeretnénk
kialakítani
–
mondta Jávorszky Iván, a
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. ügyvezetője. Az itt vetített filmek
valódi térbeli hatást nyújtanak majd. A korábbi tervek
szerint a mozi legkisebb termében csak rövid ideig szünetelt volna a vetítés, a
technikai problémák miatt
azonban változtatni kellett
az ütemezésen, így március
20-áig bezárták a Csőke József termet is.
Az épület teljes renoválására és a modernizálásra hét
hónap áll a kivitelező rendelkezésére.

ࠋࠉࠊࠒࡹࠉࠌࡹࠊࠊǠƢʋ ǉɐ

Valentin napján született meg a Joób család tizedik gyermeke. Amikor hazavitték a kórházból, testvérei azért vetélkedtek, hogy Gordont a kezükbe vehessék.

SZEGEDI NAGYÁRVÍZRE EMLÉKEZÉS
- LÁMPÁS SÉTA
êˏƟǊƟƌƟǊ˃ƟǨȲǊʚġŕɧȲɷ½ȢȄȲɧȜŕȢ˃ˏŔʄŔʄǨɷˏʄƟȊƟʄʄƟȊ ȜƟǊǝǪʶǼŔ ½Ȣʄ Ơɷ ƂɷŔȊŕƌǼŕʄ Ŕˏ ࠃࠊࠉࠋ࢙Ɵɷ ɷˏƟǊƟƌǨ
ȢŔǊ˃ŕɧʶǪˏࠃࠆࠂࡲǼʙŸǨȊƟʙȜǨȜƟǊƟȜȊƠȄƟˏƠɷƠɧƟƠɷŔˏŔˏʄ
ȄȾʶƟʄɋlámpás sétára ࠄࠂࠃࠋࡲȜŕɧƂǨʙɷࠃࠃ࢙ƠȢࠃࠈȳɧŔࠅࠂ
ɝƟɧƂȄȲɧŔˏɧʶǪˏǨDȜȊƠȄȜʮǝȾˏࡲ

16:30 Fool Moon ࢛ŔƃŔɢơȍȍŔơǌˊʧʋʋơɽʧȥȥơɢǫȟʵɽȶɭŔ
17:00 Dr. Botka László ࢛ò˖ơǌơƎĪŖɭȶɽáȶȍǌŖɭȟơɽʋơɭƢȥơȇʧȥȥơɢǫŹơɽ˖ƢƎơ

ò˖ơǌơƎǫ¸ʽȶƎŖȇĔȥȥơɢǫ¡ʵɽȶɭŔ
DˏʄȄȾʶƟʄɋƟȢǨȢƌʙȊȢŔŔȜƟǊƟȜȊƠȄƟˏɋȊŕȜɝŕɷɷƠʄŔŔoʙɷˏŕɧŕʄ˃ŕɷɧŔȄɝŔɧʄȲȢȜƟȊ˃ƟʄŔˏwࡲɷˏƟǊƟƌǨǝŔǼȳɷǇƟȊʶȲȢʙȊŕɷǇȲǊȄǪɷƠɧȢǨࡲ
ȜƟȢƟʄƟǊ˃ɝƟɧƂƟɷȢƠȜŔȜƟǊƟȜȊƠȄƟˏƠɷɷƟȊƠɧʶƠǊƟʄŔõǨɷˏŔ࢙ɷˏȲŸȲɧȢŕȊࡲ
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Szeged egyetlen fillér
uniós támogatást sem enged el

Biztonságosabb, korszerűbb, kényelmesebb lett Szegeden a
közlekedés az Unió által nyújtott támogatásoknak köszönhetően – mondta Ménesi Imre, a városüzemeltetési bizottság elnöke a tájékoztatóján.
Több mint egymilliárd forintot
fordított tavaly az önkormányzat a helyi közlekedés javítására az EU fejlesztési
alapjából. A munkálatok májustól év végéig tartottak.
Megújult közel 6600 négyzetméter járda és akadálymentesített peron, 500
méter közös autóbusz-kerékpársáv, valamint 150 méter
önálló kerékpársávval bővült
a biciklis úthálózat. Megújult
666 méter közút, valamint
15 ezer négyzetméter köztér
és zöldfelület, és 71 új kerékpártámaszt telepítettek.
Körforgalmat alakítottak ki
a Szilléri sugárút és a Fecske
utca találkozásánál, a Huszár
Mátyás rakparti elágazásnál,
valamint a Tisza Lajos körúton.
Utóbbi helyszínen évek óta zajlanak a rekonstrukciós munkák, és már csak egy kis
szakasz maradt ki belőle. Ménesi elmondta, rövidesen elkezdődhet a Hősök kapujától
az Árvízi emlékműig tartó rész
felújítása is.
Fontos része volt a beruházásoknak, hogy 36 buszmegálló újult meg. Ezek amellett, hogy akadálymentesek,
kerékpárosbarát átvezetést
biztosítanak a bicikliseknek, és
a terhelést is sokkal jobban bír-

Nobel-díjas
tudós előadása

A nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi
Tudós Akadémia növendékei
találkozhattak Erwin Neher
Nobel-díjas biofizikussal és biokémikus feleségével Szegeden. Neher 1991-ben kapott
orvostudományi Nobel-díjat. A
német tudós az agyi jelekről,
felesége pedig a természettudományos oktatásról tartott
előadást a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány által szervezett
Nobel-díjasok és tehetséges
diákok 13. találkozóján.
A tudósakadémiát SzentGyörgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy
újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos
életpályát

ják. Minden peron sárga színű
klinkerburkolatot kapott, ami
nemcsak esztétikusabb, de
messziről is jól felismerhetővé
teszi a megállókat. A bazaltbeton burkolat biztosítja, hogy
nem fog néhány éven belül
megsüllyedni az út ott, ahol a
nagy járművek megállnak.
Ménesi elmondta, szerették volna időben jobban elhúzni a beruházásokat, de az
uniós pénzek kezelésével megbízott ügynökséget szétverte a
kormány, majd a Miniszterelnökség alá rendelte a területet,
ezért két évig lényegében álltak a pályázatok. Ez különösen
a kistelepüléseket érintette
hátrányosan.
Sok problémát okoz a kivitelezőknél a munkaerő hiánya, így sokszor meg sem
pályáznak olyan beruházásokat, amelyek nem kecsegtetnek nagyobb bevétellel.
Szegeden azonban sikerült
megfelelő partnereket találni, így jó eséllyel egyetlen
fillér uniós támogatást sem
enged el a város. Várhatóan
a mostani költségvetési ciklusban lehívható fejlesztési
támogatásokat a város szépítésére,
korszerűsítésére
tudja majd fordítani az önkormányzat.
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A SZIN és a Deja Vu az ország legjobb fesztiválja!

Idén Alvaro Soler, a Clean Bandit és a The Prodigy is fellép a Partfürdőn

Ez a SZIN: szabadság, szerelem, zene. Képünk a tavalyi fesztiválon készült. Fotó: a SZIN hivatalos felvétele
Tavaly a jubileumi Szegedi
Ifjúsági Napok és a Deja Vu
volt az ország legjobb fesztiválja egy internetes szavazás alapján.
Nagy nemzetközi sztárok is
fellépnek az idei Szegedi Ifjúsági Napokon, amely a
koncert.hu által indított internetes szavazáson Az év
zenei nagyfesztiválja kategóriában az első helyet szerezte meg! A SZIN olyan
fesztiválokat előzött meg,
mint a Volt, a Sziget vagy a
Balaton Sound. Egy másik

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
pályázatot hirdet

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
poszt betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. április 5.,

a jegyzői munkakör leghamarabb

2019. április 15. napjától tölthető be.

Részletek a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

a 2019. évi művészeti támogatásokra
(alkotói támogatás, pályakezdői támogatás,
művészeti ösztöndíj).

A pályázati felhívás teljes szövege, továbbá

a pályázathoz szükséges adatlap letölthető

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról
(www.szegedvaros.hu), a Pályázatok menüpont alatt.

szegedi rendezvény is az
élen végzett, a Deja Vu
ugyanis Az év zenei fesztiválja kategória győztese lett,
megelőzve az orfűi Fishinget
vagy a fonyódi Rock Balatont. Az eredmény közvetetten azt is jelenti, hogy a
Partfürdő az ország legjobb
fesztiválhelyszíne, hiszen a
SZIN-t a kétezres évek eleje
óta, a Deja Vu-t pedig már
több éve a Tisza-parton rendezik. A SzegedRocks a 3.
lett nyolcvan jelöltből Az év
magyar nagykoncertje kategóriában, nagy produkció-

kat, a Papp László Budapest dit érkezését, legutóbb pedig
Sportarénában rendezett azt, hogy a Partfürdőn ad lemezbemutató koncertet aukoncerteket megelőzve.
Tavaly minden rekord gusztusban a The Prodigy is.
A hazai fellémegdőlt a
SZIN-en:
Több mint 100 ezer. pők közül jön
100 ezernél
Látógatócsúcsot Majka, itt lesz a
is többen
döntött tavaly a Cloud9+ és a
The Biebers is.
voltak a jubiSZIN.
A város idén
leumi, 50.
százmillió fofesztiválon.
Tavaly volt a SZIN-en a leg- rintból fejleszti, korszerűsíti a
több programhelyszín, majd Partfürdőt, hogy a szegediek
húsz helyen pörögtek a prog- és a városba látogató vendégek még színvonalasabb köramok a Tisza-partján.
A SZIN már bejelentette rülmények között szórakozAlvaro Soler és a Clean Ban- hassanak.
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Szeged, a szeretett és élhető város:

Fesztiválok és 21. századi attrakciók vonzzák a vendégeket – Top 5-ben a turisztikai versenyben

Óriáskerék. Szegeden egész évben rendkívül gazdag és színes a programkínálat. Fotó: MTI/Rosta Tibor
Szeged egyre népszerűbb a turisták körében. Az idegenforgalomból és vendéglátásból élő szegedieknek évente több
mint hárommilliárd forint bevételük származik a turizmusból. A környezetbarát közlekedés további fejlesztésével, valamint a távfűtés modernizálásával az egyre élhetőbb és
egészségesebb város a cél.
Szeged az utóbbi időben
minden felmérésben ott van
az öt leglátogatottabb magyarországi település között, vagyis a top 5 belföldi
turisztikai célpontban, magasan megelőzve a magyar
nagyvárosokat. Budapest,
Siófok, Eger és Hajdúszoboszló után mára Szeged
lett a legkeresettebb utazási
célpont.

Évente több mint 3 milliárd forintos bevétele származik a turizmusból több
ezer szegedinek, akik a vendéglátásból élnek, és természetesen jelentős idegenforgalmi adóbevétele az önkormányzatnak, amelyeket
további turisztikai fejlesztésekre fordíthat.
Egyetlen év alatt közel
20 százalékkal nőtt az ide-

genforgalmi adóbevétel: míg
2017-ben 181 millió, addig
2018-ban már 217 millió forintos bevétele származott
ebből a városnak.

A turista nem terem
a bokorban, tenni is
kell a vendégekért

A szegedi idegenforgalom kimagasló sikere szakértők
szerint annak köszönhető,
hogy a városban egész
évben rendkívül gazdag és
színes a programkínálat, valamint nem mellesleg annak,
hogy folyamatosan fejlődik,
szépül a város.

A felmérések szerint a
látogatók
nagy
része
igénybe veszi a Napfényfürdő és az Anna fürdő szolgáltatásait, de évről évre
egyre többen érkeznek a
színvonalas
fesztiváljainkra, kulturális rendezvényeinkre is.
Szegeden évek óta folyamatosan zajlanak turisztikai
fejlesztések. Tavaly például
230 ezer látogatót fogadott
a Szegedi Vadaspark, amely
a város egyik leggyorsabb
ütemben fejlődő látványossága és turisztikai vonzereje. Tavaly elefántházat
adtak át, idén pedig – ami-

Top 5 belföldi úti
cél 2018-ban

1. Budapest
2. Siófok
3. Eger
4. Hajdúszoboszló
5. SZEGED
Forrás: szallas.hu

kor alapításának harmincadik évfordulóját ünnepli a
vadaspark – egy 250 négyzetméteres orrszarvúházat
avatnak.
– Idén két nagy, meghatározó intézményt is felújít a
város uniós támogatásból

és önkormányzati forrásból:
közel egy-egy milliárd forintból megfiatalodik a Móramúzeum és a Belvárosi
mozi. A beruházások során
nem pusztán épületrekonstrukciókról lesz szó, hanem
új funkciókat is kapnak az
intézmények, amelyek 21.
századi attrakciókkal segítik
majd az idegenforgalom további növekedését, bővülését. A Partfürdőn pedig
szintén uniós támogatásból
és önkormányzati forrásból
új kikötő épül – mondta
Botka László polgármester,
amikor februárban elsőként
a város meghatározó gazda-
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ahová jó eljönni, ahol jó élni

– A távfűtés modernizálásával csökkentenék a kibocsátott szén-dioxid mennyiségét

Zöldfelületek megújítása 2020-ig

Szeged nemcsak fákban, zöldterületekben is gazdag:
összesen 3 millió 278 ezer 379 négyzetméter, vagyis
450 futballpályányi zöldterületet gondoz az önkormányzat cége. A Zöld Város Programban 2020-ig összesen
5,2 milliárd forintot fordít az önkormányzat különféle
zöldprojektekre: az újszegedi liget rekonstrukciójára,
Odessza városrész rehabilitációjára, Tarján zöldfejlesztésére, és idén megkezdődik a belvárosban a partfalat
övező zöldfelületek – a Stefánia és a Móra park – megújítása is. A város az uniós források mellett saját erejéből
másfél milliárd forintot fordít a terek, utcák, parkok zöldfelületeinek megújítására, bővítésére. Tavaly megfiatalodott a Klapka tér, a dorozsmai kispiac és környéke, az
idén többek között befejeződik a Kolozsvári tér felújítása, a tápéi főcsatorna befedése, és megkezdődik az
újszegedi Víztorony tér felújítása.
sági szereplőinek mutatta
be a költségvetést.

A környezetbarát
közlekedés további
fejlesztése

A 162 ezres Szegedet 80
ezer fa zöldíti, hűsíti, köztük
14 helyi védelem alatt álló
fasor is található. Ebben is
elsők között vagyunk a hazai
nagyvárosok sorában. Debrecenben, a 202 ezres lélekszámú legnépesebb vidéki
városban mindössze 42 ezer
fát ültettek eddig, azaz nagyjából öt lakosra jut egyetlen
növény. Pécs faállománya
pedig még a 40 ezret is alig
éri el.
De nemcsak a város zöld,
az egyeteme is az. Az idén
már nyolcadik alkalommal
nyerte el az SZTE a Magyarország legzöldebb egyeteme
címet, miközben a világ 81
országának 719 felsőoktatási intézménye közül a 77.
helyezett lett, az európai greenlistán pedig a 34. helyen
szerepel.
Szeged önkormányzata
pedig az egyetemmel közö-

sen több nemzetközi projektben vesz részt. Többek között ilyen a fenntartható
városokért indított program
vagy a vízkezelési stratégia
közös kidolgozása, de a közösségi közlekedés fejlesztésében és a városi hőszigetek
csökkentésében is szoros az
együttműködés.

Egyre élhetőbb
és egészségesebb
város a cél

Az önkormányzat a Zöld
Város Programban elsősorban a környezetbarát elektromos közösségi közlekedés fejlesztésére helyezi a
hangsúlyt: ezért fejlesztik a
4-es villamosvonal Petőfi
Sándor sugárúti szakaszát,
és vásárolnak új járműveket. Szegeden ma már a
közlekedők 20 százaléka
használja naponta a kerékpárt úti céljának eléréséhez, ezt a folyamatot újabb
kerékpárutak építésével
igyekszik ösztönözni az önkormányzat. A távfűtés modernizálásának pedig az a
célja, hogy évente 25 ezer

Borfesztivál. A májusi Szeged-napi rendezvénysorozat tízezreket vonz a városba.
tonnával csökkenjen Szegeden a szén-dioxid-kibocsátás mennyisége. Hogy
még jobb, még komforto-

sabb és még egészségesebb legyen Szegeden élni.
(A város költségvetéséről
szóló sorozatunk következő

részében részletesen ismertetjük a tervezett sportcélú
fejlesztéseket, megmutatjuk,
hol várhatók útfelújítások, és

bemutatjuk az önkormányzat
gazdaságfejlesztési programját is.)
Rafai Gábor
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A hajnal nem találta többé Szegedet

Szeged 140 évvel ezelőtti katasztrófájára és újjáépülésére emlékezünk (2. rész)

A Széchenyi tér a nagy árvíz idején. Klösz György felvétele, 1879

Ami nem dőlt össze, azt is le kellett bontani. Fotó: Klösz György

Rókus az árvízben. Plohn Illés fotója
Hullámok a mai Dóm tér helyén. Klösz György felvétele, balra

Felsőváros az árvízben.
Plohn Illés felvétele
A borzalmas események között
is az volt a legborzalmasabb,
amikor egy-egy úszva menekülőt
csáklyával kellett eltaszítani a
csónaktól, egyúttal halálra ítélni,
azért, hogy a fölvett 10-14 megmentett ember életét ne veszélyeztesse – emlékezett vissza az
1879-es árvízi katasztrófára Zubovics Fedor, aki ladikkal mentette a szegedieket. A vízvészkor
több mint százötvenen vesztek hullámsírba.
Amikor a katonák elkezdték a
várfalakhoz támaszkodó deszkaföljárókat építeni, a várfalakon pedig sátrakat állították föl
a majdani menekülőknek, a
szegediek tudták, nagyobb a
baj, mint bármikor valaha.
Rendőri hirdetmény adta tudtul, vészlövésekkel értesítik a
lakosságot az esetben, ha a
Tisza átszakítja a percsorai
gátat. Ekkor még nem kell elszaladni, magyarázta a plakát,
mert további gát védi a várost.

Vihar kerekedett,
sötétségbe borult
a város

1879. március 5-én éjféltájban
Szegedtől mintegy 25 kilométerre, a mai Dóc határában a
Tisza árja 17 öl szélességben
(mintegy 30 méter) átszakította a petresi gátat. Március

7-én Algyő és Tápé a Tisza hullámsírjába merült, március
9-én pedig az a Dorozsma is
megúszott, amelyik azelőtt
soha nem látott vizet. Dél körül
a falu vályogházai – a partokra
menekült lakosság szeme láttára – süllyedtek örökös síjukba.
Az ár körülfogta Szegedet.
Március 11-én délelőtt
pár óráig Szeged abban a hitben élt, hogy elkerülte a katasztrófát. A víz nem apadt
ugyan, de nem is áradt. Az
eső és a hózápor alábbhagyott, a felhők mögül kicsit kimosolygott a nap. A naplemente azonban vészjóslóan vörös volt, este tíz óra
tájban hatalmas szél támadt,
ami eloltotta a viharfáklyákat
és fölkorbácsolta a hullámokat. Vaklárma futott végig az
utcákon: betört az ár! Jelzőlövések is dörrentek.

A vasúti töltésen azonban
– Lázár György fiatal jogász,
Szeged későbbi polgármestere
beszámolója szerint – még
folyt a küzdelem az elemekkel,
amelyek játszottak a gyönge,
sebtében emelt nyúlgátakkal.
A hullámok a négyméteres cölöpöket is pehelyként dobálták. 11 órára orkánná változott
a vihar, amely eloltotta a világító eszközök lángját. Teljes sötétségbe borult a város. A
rókusi állomás utolsó váltójától
150 méterre éjfél után átszakadt a töltés. Nem volt mentség tovább. A százméteres
szakadás egy órán belül kilo-

méternyire
tágult.
A
harc
befejeződött. Minden szegedi harang
a riasztóvészt kongatta. Az áradat először Rókust, majd Felsővárost öntötte el. A
terepszintnél valamivel magasabb budai országút sem hátráltatta sokáig a Belváros és
Alsóváros pusztulását.

Asszonyok jajszavát,
gyerekek sírását vitte
a szél

Az összeroskadó házak robaját, az asszonyok jajszavát, a
gyerekek sírását, az állatok
bőgését vitte a szél. A víz
pedig házmaradványokat,
döglött ökröket, lovakat hur-

A Klauzál téri Wagner-ház udvarán
működött a Szegedi Híradó politikai és
vegyes tartalmú lap nyomdája, ahol
Nagy Sándor szerkesztő bokáig érő vízben, egyedül szerkesztette lapjának
egyetlen oldalát, amely gyászkeretes
címmel jelent meg: „Éjfél után 2 óra! Az
ár betört!” – adta hírül a Szegedi Híradó 1879. március 12-i száma.

colt. A Széchenyi teret percek
alatt megtöltötte a fortyogó
ár, s örvényt kavarva sietett
befelé a több ágra nyíló utcákba, szörnyű erejével
fákat, lámpaoszlopokat ledöntögetve. A házak ablakain sípolva és orgonálva
zúdult be a víz. Hajnalodni
kezdett, amikor a víz Alsóváros térségében is kiegyenlítődött. Mikszáth Kálmán ezt a
pillanatot így rögzíti: „Végtelennek tűnt az idő, amikorra
virradni kezdett. De hát
minek is virrad? A hajnal
nem találta többé Szegedet,
csak a romjait.”

Koporsófödélként
úszkáló házfödelek

Zubovics Fedor honvéd főhadnagy tíz ladikkal mentette
a szegedieket. A katonák a
várfalakra hordták föl a hidegtől megdermedt, ijedtségtől
elalélt embereket. Zubovics
azt írta a feljegyzésében: „A
borzalmas események között
is legborzalmasabb az, amikor egy-egy úszva menekülő
egyént kénytelen az ember
csónakjától csáklyával eltaszítani, egyúttal halálra ítélni,
azért, hogy a fölvett 10-14
megmentett ember életét ne

veszélyeztesse. Egy embernek kell elvesznie értük. Ilyenkor az ár martalékául dobjuk
oda az ártatlan menekülőt.”
Csontváry Kosztka Tivadar
önkéntesként dolgozott a mentésen.
Az emberi életekért folytatott mentés küzdelmes munkája három nap alatt befejeződött. Azután változatos
képek, csendéletek tűntek föl
a volt utcák tükreiben. Koporsófödélként úszkáló házfödelek, nyitott könyvként szétterülő zsúpfödeles háztetők a
vízen.
A vízvészkor önzetlen szolidaritás mutatkozott meg Szegedért Európából és a környező
városokból. Makó már az első
vészes nap hajnalán tizenkét
kocsirakomány élelemmel jelent meg Újszegeden a menekültek között.
Szeged csaknem 6 ezer
házából 265 maradt fönn.
Romjaiból kellett újjáépíteni
a várost.
(Forrás: Tóth Béla: A szegedi
nagyárvíz képeskönyve, Szegedi Híradó, a Móra Ferenc
Múzeum fotógyűjteménye)
3. rész: Az újjáépítés
Szabó C. Szilárd
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POSTABONTÁS

A legkisebb magyar hadarós hadapródja
nekimegy a legnagyobb magyar alapította
Magyar Tudományos Akadémiának

Ma már csak a bíróságok
próbálnak függetlennek lenni, minden államhatalmi
szerv Orbán kezében van.
Ám odatette Szájerné Handó
Tündét, fegyelmezze már
meg a rosszul ítélkező bírókat, kreált egy új közigazgatási bíróságot, ahova nem
kell jogi végzettség, csak hűségnyilatkozat. Tavaly augusztusban egy kiszivárgott
Handó-levélből kiderült, az
OBH-elnök arra kérte az általa kinevezett bírósági vezetőket, az ítélőtáblai és törvényszéki elnököket, hogy
legalább három törvénytelenséget találjanak az OBT működésében. Éljen a besúgókorszak!
Talán sokan látták, hogy
a Várkert bazári szónoklathoz elfüggönyözték a környéket is, nehogy valaki pillantást vessen a vezért ünneplő
kiváltságosokra. De odabent
minden reflektor, fényözön,
na meg persze a jól begyakorolt ütemes taps éltette a
kormányfőt. Sütkérezett a
fényben, attól pocakosodik,
nem a Gundel-menzától a
Várban.
Azerbajdzsáni megfigyelők leírták, hogy Orbán panorámatetős repülőkkel szeret
meccsre, néha munkába
utazni, s a haverok (Csányi,
Garancsi stb.) most cserélik
le a repülőgépeiket. Még az
új stadionok VIP-páholyai is
délre néznek, hadd sütkérezzen, „táplálkozzon a fénnyel”
Orbán. Nem véletlenül sütkérezik Putyin elvtárs oldalán,
hiszen tudja: ex oriente lux
(kelet felől jön a fény).
De ha valaki nem tudná,
bölcs vezérünk halottlátó is:
vagy negyvenezer elhunytnak küldött konzultációs levelet, s majd ennyi holt lelkes
szavazattal biztosította a kétharmadot. Csodás éleslátását bizonyítja, hogy nem az
Ukrajnából megvásárolt szavazókat, feketemunkásokat
látja, hanem a déli határainkat ostromló, kizárólag nálunk letelepedni kívánó
migráncsokat veszi észre. Az
egyéb csodákat nem sorolom fel, ahhoz kötetek kellenének.
A legkisebb magyar hada-

rós hadapródja nekimegy a
legnagyobb magyar alapította Magyar Tudományos
Akadémiának, elűzi a legjobb pesti egyetemet, nem
hallgat már a Professzorok
Batthyányi körére (talán
sokan emlékeznek az alapító
szegedi professzorra, Solymosi Figyesre, aki 2018-ban
emiatt otthagyta a kört).
A középiskolásoknak 2×2
hetes nyelvtanulást biztosít,
hogy ha kivándorolnak, szeretettel gondoljanak majd rá.

A négygyermekesek
szja-mentességéről
beszélnek, jelenleg a
nagycsaládos nők
többsége nincs is
jelen a munkaerőpiacon, azaz nincs jövedelme. Biztos vagyok
abban, hogy a reklámozott intézkedések
nem jelentenek garanciát a gyermekvállalási kedv robbanásszerű növekedésére. Ismét autóvásárlásról beszélnek, visszatérve a
három gyerek, három
szoba, négy kerék jelszavához, miközben
egyre többen úgy
vélik, nála az egyik
rég elgurult.
Hatalmas megdöbbenést
okozott pár éve az előkészületlenül bedobott CSOK ötlete, ez már csillapodott,
nem úgy, mint a lakásárak,
amelyek ennek hatására
közel megduplázódtak. Most
már a lakástakarék-pénztárak sem zavarnak, az 5 százalékos áfa is segíti a
négyzetméterárak egészséges fejlődését.
Hitel az első házasságos
fiatal nőknek! Óriási, de mi
lesz a kamatokkal, a válás
utáni visszafizetéssel, egy
apától kell a gyerekeknek
lenni? Egy ki nem munkált
gondolat, igaz, van a minisztériumokban elég léhűtő,
majd finomítanak rajta. Ha
külföldön születik a gyermek,
akkor jár vagy sem? Ma már
minden hatodik magyar gyermek idegenben születik, s

egy részük sohasem tér
vissza.
A személyi jövedelemadó
kedvezményéhez munka és
jövedelem kell. Mindig a családokról papolnak, miközben
minden második házasság
felbomlik, egyre többen nem
családba születnek. Ők nem
emberek, ez a keresztényi
gondolat? A tíz éve (Fideszkormányzás) változatlan családi pótlékról most is hallgatnak. A négygyermekesek
szja-mentességéről beszélnek, jelenleg a nagycsaládos
nők többsége nincs is jelen a
munkaerőpiacon, azaz nincs
jövedelme. Biztos vagyok
abban, hogy a reklámozott
intézkedések nem jelentenek garanciát a gyermekvállalási kedv robbanásszerű
növekedésére.
Ismét autóvásárlásról beszélnek, visszatérve a három
gyerek, három szoba, négy
kerék jelszavához, miközben
egyre többen úgy vélik, nála
az egyik rég elgurult.
Orbán hazudott a beteg
gyermekeket nevelő családoknak, nem mondta el,
hogy bedőlt Paks 2, se azt,
hogy a propagandatévéből
kirúgják a csak talpig úriember ellenzéket. (Hívők hangos röhögése.) Azt sem
mondta el, hogy buta embereket akar, ezért űzte el a
CEU-t is.
Az elmúlt három évben
tízezer magyar családot dobott az utcára Orbán, Mészáros Lőrincet milliárdossá
tette, így erkölcstanból megbukott a kormányfő.
De a legkisebb magyar
tudja a legtöbb borsot törni
szövetségesei orra alá, tud
nyitni (majd a ráfizetéses kereskedelmi kirendeltségeket
becsukni) keletre, délre, felesleges stadionokat építeni,
majd fenntartani, noha sehol
sem jegyzik a magyar focit.
Mágus ő, hiszen milliárdosokat teremt, igét hirdet hívőinek. Gyermeke egyházalapító, egyesek szerint nő a követőinek száma, édesapjáé
viszont csökken. A most száz
éve meghalt Ady szavait idézem: „Várjuk már, várjuk az
új magyar csodákat!”
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

A 90 éves Holik József szerint
a humor a hosszú élet titka

Az ünnepelt családja körében (balról jobbra): Litvainé Ilonka, ifj. Holik József, Holik József
és Holikné Révész Rozália.

Holik József 1929. február
10-én született Dombegyházon. Földműves családból
származik, nyolcan voltak
testvérek, József a negyedik
gyermekként született. Elemi
iskoláit kiváló eredménnyel
végezte, majd 1951-ben elvégzett egy kétéves tiszti iskolát, ami után hat évig a
katonaságnál szolgált, de
nem találta meg a számításait, és 1957-ben hadnagyi
rangban leszerelt.
Ezek után több munkahelye volt, majd a Szegedi Konzervgyárban kapott álláslehetőséget, így 1961-ben

Szegedre költözött a családjával. 1964-től dolgozott a PB
Gáztöltőüzemben, ahonnan
– 25 év után – 1989-ben vonult nyugdíjba. 1967-ben egy
munkahelyi gázrobbanás következtében 75 százalékos,
másod- és harmadfokú égési
sérülést szenvedett. Csodával határos módon maradt
életben.
Holik József nyugdíjba vonulása óta is aktív életet él. A
magánház körüli mindennapos teendők tartalmassá teszik a napjait. Állatot tart,
kertészkedik, gyümölcsfáit
metszi, télire fát vág, de fi-

gyeli a világban történő eseményeket is televízión és újságokon keresztül. Múlt év
decemberében egy komolyabb műtétje volt, de már
igyekszik ismét a biciklizést
mindennapossá tenni, ahogy
azt addig is tette.
1950-ben kötött házasságot Révész Rozáliával, akivel
ma is boldog házasságban
élnek. Józsi bácsinak két fia
született, négy unokája és
négy dédunokája van. Mindennapjaiban József fia segíti. Józsi bácsit kiváló humora és aktív élete lendítette át
a nehéz élethelyzeteken, és
véleménye szerint ennek köszönheti hosszú életét.
A szegedi önkormányzat
nevében Farkas Katalin, a
humán közszolgáltatási iroda
munkatársa köszöntötte az
ünnepeltet.

Bizonyára sokakban felmerült
már a kérdés, hogy édes hazánkban hogyan válhatott, válhat az emberek többsége
számára egy kezdetben kevésbé kedvelt uralkodó, politikus vagy eszmerendszer elfogadottá, mi több, vonzóvá. Példának elég, ha csak három
nevet említek: I. Ferenc József,
Horthy Miklós, Kádár János,
és olybá tűnik, mintha ezen
személyek sikerén felbuzdulva
napjainkban az illiberális
Fidesz-demokrácia nyomulna feltartóztathatatlanul, élén
Orbán Viktor miniszterelnökkel. Engedtessék meg nekem,
hogy erre a különös jelenségre
egy látszólag nem ide illő, mi
több, kissé illetlen magyarázattal szolgáljak, ami nem
más, mint a hableányelmélet.
Íme a hableányelmélet

eredete: „Háromszáz évvel
ezelőtt a tengeren ragadt
matrózok kétségbeesetten
vágytak már nő társaságra.
Annyira ki voltak éhezve,
hogy egy sziklán sütkérező
lamantinra hirtelen azt hitték, hogy egy gyönyörű nő,
egy hableány.”
De az is a hableányelméletre vezethető vissza, amikor például egy férfi okkal, ok
nélkül túl sokat tartózkodik
egy nem kifejezetten kellemes küllemű hölgy társaságában, és akkor a nő egy idő
múlva egyszer csak kívána-

tos hableánnyá válik a férfiú
szemében. A hableánnyá
válás sikere az elegendően
hosszú időn, a választék beszűkülésén és az agy kellő lefárasztásán múlik.
No persze, most egyeseknek túlzásnak tűnhet a politika és a hableányelmélettel
kapcsolatos események párhuzamba állítása, de ne feledjék, hogy a párhuzamok a
végtelenben találkoznak! Akinek van szeme, lássa, akinek
van füle, hallja, és akinek
van sütnivalója, süsse!
Méhes János

Holik József – aki nemrégiben ünnepelte a 90. születésnapját – csodával határos módon maradt életben egy több
mint ötven éve történt gázrobbanásban. Állítása szerint a
humora és az aktív élete lendítette át a nehéz élethelyzeteken, és véleménye szerint ennek köszönheti a hosszú
életét.

A hableányelmélet

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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SPORTMIX
SZEGEDI GRAPPLINGBAJNOKOK. A Budapesti Bajnokságon, amely egyben
korosztályos magyar bajnokság volt, három szegedi ju-jitsus lépett tatamira, földharc
kategóriákban. Gémes Levente GI és Bíró Noel is a dobogó legfelső fokára állhatott
fel GI NoGI versenyszámban.
Míg a mindössze tizenhét
éves Demeter Donát előbbiben a juniorok között és a felnőtteknél is első lett.
Napjainkban ők számítanak
korosztályuk és súlycsoportjuk legjobbjainak.
HARMADSZOR IS DUPLÁZOTT. A Tadashii HSE kiválósága, Polák Leila letaszíthatatlan a magyar trónról. A
2019-es Knock-Down Kyokushin Karate Magyar Bajnokságon ezúttal is a szegedi
karatés végzett az első helyen küzdelem és a formagyakorlat versenyszámban
egyaránt. Immáron egymást
követő harmadik alkalommal
sikerült dupláznia Polák Leilának.
ÚJRA KÉSZÜLHETNEK A
FINAL FOURRA. A vártnál
jóval simábban, 7–1-re nyert a
zalaegerszegi visszavágón a
Szegedi TE a Bajnokok Ligája
negyeddöntőjének visszavágóján, így 13–3-as összesítéssel jutottak be Karsai
Lászlóék a sorozat négyes
döntőjébe. 2013 óta nem
rendeztek finálét a szegediek
nélkül, összességében tizennegyedik alkalommal játszhat éremért a gárda, amire
senki nem volt még képes.
Az elődöntőben a szlovák
Podbrezován át vezet az út a
döntőbe, a másik ágon a
német Zerbst a házigazda
horvát Zaprešic csap össze.
AZ UTOLSÓ CSOPORTMECCS. Március első hétvégéjén, harmadikán, vasárnap
17 órától játssza utolsó mérkőzését a Bajnokok Ligája
csoportkörében a MOL-PICK
Szeged. A csapat a horvát
PPD Zagrebet látja vendégül
az újszegedi Városi Sportcsarnokban. Juan Carlos
Pastor együttese csoportmásodikként lép tovább az
egyenes kieséses szakaszba,
és a C/D jelű hatosból kap ellenfelet. Jelen állás szerint
vagy a lengyel Wisła Płock,
vagy a dán Bjerringbro-Silkeborg gárdáján át vezet az út
a legjobb nyolc közé.

Szegedi nyert a Forma–1-es pályán

Triatlon arab módra

Gábe Tamás Abu Dhabiban a dobogó tetején.
A Sun City Triatlon Team elnöke és versenyzője, Gábe
Tamás a 70.3 Ironman világkupa-sorozat dubai állomásán
állt rajtvonalhoz, ahol a 22. helyen ért célba. Már pár nappal később Abu Dhabiban szerepelt, ahol a Forma–1-es pályán versenyzett, és elsőként ért célba.
A szegedi triatlonos, Gábe
Tamás az Egyesült Arab
Emírségekben két versenyen
szerepelt. Először az Ironman 70.3 világkupa-sorozat
legutóbbi állomásán állt rajtvonalhoz, ahol 1,9 km úszás,
90 km kerékpár és 21,1 km
futás volt a penzum. Mindezt
négy óra ötven perc alatt sikerült teljesítenie, így huszonkettedik lett.

Aztán jött az igazán nagy
élmény Abu Dhabiban. Ott
egy speciális super sprint
versenyt rendeztek, ami frissen debütált. Jóval rövidebb
távokat kellett teljesíteni,
300 méter úszásból, 10 km
kerékpározásból és 3 km futásból állt a triatlon. Ráadásul a mezőny a Yas Marinaöböl után a maradék két
távot ikonikus helyszínen, a

Forma–1-es pálya aszfaltján,
illetve körül teljesítette.
Gábe Tamás, ha már ott
járt, meg is nyerte a versenyt.
– Eszméletlen, milyen gigantikus létesítmény. Szerintem a
televíziós közvetítések nem
adják igazán vissza, mennyire
nagy a pálya, és hogy milyen
hepehupás. Sok az emelkedő
és a lejtő benne. Amikor a
pálya melletti szervizúton futottam, akkor tudtam magam
kizökkenteni kicsit, és rájönni,
hogy hol is vagyok igazából –
számolt be élményeiről Gábe
Tamás, a Sun City Triatlon
Team elnöke, versenyzője.

Ifjabb Rosta Miklós ősztől
a MOL-PICK Szegedben játszik

Ismét játékosmozgás történt a MOL-PICK Szeged és a
Grundfos Tatabánya csapatai közt. Ezúttal a húszéves junior válogatott beálló, ifjabb Rosta Miklós csatlakozik a
Tisza-partiakhoz.
Bejelentette újabb érkezőjét
a háromszoros magyar bajnok MOL-PICK Szeged. Luka
Stepancic és Bogdan Radivojevic után egy fiatal magyar a harmadik érkező.

A Grundfos Tatabánya húszéves beállója, ifjabb Rosta
Miklós a nyáron teszi át a
székhelyét a napfény városába, a klubbal 2+2 éves
szerződést kötött.

Rosta Miklós jövőre a válogatott mez mellett a MOL-PICK
Szeged szerelését ölti magára.

A
203
centiméter
magas junior válogatott beálló az idei szezonban tizenhat mérkőzésen lépett
pályára, amiken tizenkilenc
gólt szerzett. A Bányász az
EHF Kupában is érdekelt,
ott két találkozón egyelőre
tíz gólnál jár. A szegedi szurkolóknak ismerős lehet a
név, a játékos édesapja,
Rosta Miklós 130-szor szerepelt a magyar válogatottban, míg nagybátyja, Rosta
István az évezred elején
erősítette a Pick Szeged
együttesét.
A fiatal játékos a 45-ös
mezszámot választotta, ami
nem véletlen, édesapja ezt a
számot viselte utolsó szezonjában, Győrben, ezt viszi
tovább a beálló Szegeden.
Fizikai adottságai megvannak ahhoz, hogy beverekedje magát a MOL-PICK
Szeged csapatába, nagy ígérete a magyar kézilabdának.
Jövőre beálló poszton a Bánhidi Bence, Matej Gaber,
Rosta Miklós hármassal rohamoz a csapat.

A legjobb vidéki klub

Szegedi olimpiai eredményesség

A Sportegyesület Országos Szövetségének harmincéves
megalakulása alkalmából rendezett gálaünnepségen ott
voltak az elmúlt három évtized legeredményesebb egyesületei. Ebbe a patinás elitbe került be az NKM Szeged VE.
Rendkívül előkelő társaságba került az NKM Szeged
VE. A klub az ország nyolcadik legeredményesebb
klubja. A Sportegyesületek
Országos Szövetsége az
1992 és 2018 közti téli és
nyári olimpiai, valamint paralimpiai játékokon megszerzett olimpiai pontok alapján
állította össze a rangsort. A
Szegedi Vízisport Egyesület

egyedüli vidéki klubként tudott beférni a top tízbe, ráadásul úgy, hogy a többi,
fővárosi egyesületnek akár
10-15 szakága is van, míg a
szegediek csak a kajak-kenu
ágban érdekeltek.
Az NKM Szeged VE elmúlt
harminc évben 5 arany-,
3 ezüst- és 2 bronzérmet
szerzett az ötkarikás játékokon.

Az NKM Szeged VE olimpiai eredményei
az elmúlt 30 évben:

Douchev-Janics Natasa:
K-1 500 m 1. hely – Athén – 2004
K-2 500 m 1. hely – Athén – 2004
K-2 500 m 1. hely – Peking – 2008
K-4 500 m 2. hely – Peking – 2008
K-2 500 m 2. hely – London – 2012
K-1 200 m 3. hely – London –2012
Storcz Botond:
K-4 1000 m 1. hely – Athén – 2004
Vajda Attila:
C-1 1000 m 3. hely – Athén – 2004
C-1 1000 m 1. hely – Peking – 2008
Suba Róbert:
KL-1 200 m 2. hely – Rio de Janeiro – 2016

Major világjátékok-aranya
Dubaiban
Az Egyesült Arab Emirátusokban, Dubaiban versenyzett az
ATSK Szeged para-asztaliteniszezője, Major Endre. Riói paralimpiai negyedik helyezése óta legszebb eredményét
érte el, megnyerte a világjátékokat!
Hét sportágban rendezték
meg idén az IWAS világjátékokat, Dubaiban, az Egyesület
Arab Emirátusokban. Íjászatban, atlétikában, tollaslabdában, úszásban, sportlövészetben, vívásban és asztaliteniszben.
Ez utóbbiban indult az
ATSK Szeged paraversenyzője, Major Endre. A szegedi
pingpongos egészen a döntőig menetelt, ahol azt a délkoreai Lee Hae-Kont múlta
felül, aki korábban világbajnok volt. Major ugyanakkor
elárulta, nem volt nehéz verseny számára, mivel ellenfelei nem képviseltek nagy játékerőt, de a torna kiváló felkészülést jelentett számára a
szezon további szakaszára.
Remélhetőleg ez a siker nagy
lendületet ad az ATSK versenyzőjének, aki már el-

A munka nem áll meg:
már Tokióra készül
Major Endre.
kezdte a paralimpiai felkészülést: másfél év múlva Tokióban is ott lenne az
ötkarikás játékokon.
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diája egy képzelt rendőrállam-

este fölött. A műsor korhatáros,

ban játszódik, amely túl jól mű-

csak 18 év felettiek vehetnek

ködik. Olyan tökéletesen, hogy

rajta részt.
VERA

Grecsó Krisztián (képünkön,

SÁRMOS PASIK – CSAK 18

AZ A NAP A TENGERPARTON

arról szól, hogy a családi titkokat

Időpont: március 6., szerda,

18 óra

torság kérdése is. Vera felismeri:

Helyszín: IH Rendezvényközpont

fasor 1–3.)

vücsapata lép színpadra a

Ronan) és Edward (Billy Howle),

dellekből, táncosokból és éne-

dennél jobban szereti egymást,

Időpont: március 4., hétfő,

fotó Valuska Gábor) új regénye

Helyszín: IH Rendezvényközpont

felfedni nemcsak tudás, de bá-

19 óra

Szeged, 1980. Vera az általános

vannak helyzetek, amikor idő

előtt kell felnőttként viselked-

nünk. És hogy fel lehet nőni a fel-

adathoz. A regényből Kováts Adél

színművész olvas fel, csellón köz-

ezért úgy döntenek, örökre ösz-

zok, cowboyok, jegyellenőrök,

ahogy álmaikban elképzelték. A

20 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont

tanuló, jó sportoló. A papa a

Tom Waits dalait a világ egyik

meg mindennap várja őt tanítás

Ian Siegal, valamint Ripoff Ras-

hitt élete pár hét leforgása alatt

kesekből álló férfi revütánc-

a két tapasztalatlan fiatal min-

irodalomtörténésszel Morcsányi

Időpont: március 5., kedd,

megváltozik…

nőnap alkalmából. A profi mo-

1962 nyara. Florence (Saoirse

szekötik életüket. Ám a nászéj-

BRAINDOGS

után. De Vera biztonságosnak

Európa legsármosabb férfi re-

sora. Rendőrök, tűzoltók, matró-

papok és jövendőbeli vőlegények veszik át az uralmat az

mogatóktól…

A darabban Kancsár József

Helyszín: Délvidék Ház (Közép

csapat két és fél órás show-mű-

Géza dramaturg beszélget.

honvédségnél dolgozik, a mama

20 óra

lönböztetni az ellenállókat a tá-

Időpont: március 6., szerda,

reműködik Kertész Endre. Gre-

csó Krisztiánnal és Ilia Mihály

iskola negyedik osztályába jár, jó

ÉVEN FELÜLIEKNEK

már szinte nem is lehet megkü-

szaka korántsem úgy alakul,

lány férje iránt érzett szerelme

alakítja a rendőrfőnököt, Kosz-

tolányi József pedig az egykori

ellenére sem tudja leküzdeni a

hadsegéddé

avanzsáló foglyot játssza (ké-

testi kontaktusokkal kapcsola-

pünkön). A provokátort és a fe-

hatalmas veszekedésbe fullad.

Andrea alakítja. A rendező: He-

tos rettegését, így a nagy nap

Visszaemlékezéseikből megis-

merjük, hogyan pecsételődött

meg sorsuk azon a napon, a ten-

gerparton…

leségét Balog József és Farkas
rczeg T. Tamás. A darab március

15-én és 19-én is látható este 7

órától.

A film a kortárs brit irodalom

egyik legnagyobb szerzője, Ian

McEwen bestsellere alapján készült.

RENDŐRSÉG, AVAGY A HELY-

legkitűnőbb soul-blues énekese,

ZET EGYRE HÜLYÉBB

kolnikov, Varga Líviusz, Varga

19 óra

tolmácsolja.

Sławomir Mrożek abszurd komé-

Laca, Frenk és Nagy Szabolcs

összeesküvőből

Időpont: március 10., vasárnap,

Helyszín: Reök-palota

Szeretne 2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba a Budapest Bár március 13-i 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: március 6. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési
rendeletének megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Tisza Lajos Szeged víz utáni királyi biztosa. A nyertes: Thirring Gyula. Gratulálunk!
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Szeged régeN

HoroSzKóP

KoS (III. 21–IV. 20.)
Mindenkinek vannak
nehéz periódusai, de
kellő önfegyelemmel és
türelemmel ki lehet jönni
belőle. Mindig ezt tartsa
sem előtt, ha esetleg kétségei támadnak.
BIKa (IV. 21–V. 20.)
Családi ügyei nem a
legjobban alakulhatnak az utóbbi időben,
ennek persze megvan a
maga oka. Tegyen meg,
amit tud az ügy érdekében,
a többit bízza a sorsra.
IKreK (V. 21–VI. 21.)
Mindenki viselkedéséből tanulhat valamit, még ha úgy is érzi,
hogy számára semmi hasznosat nem adnak. Ne legyen öntelt, figyeljen oda a
többiekre is!
ráK (VI. 22–VII. 22.)
Ezek nem az Ön napjai, ezt sajnos Önnek
is be kell vallania. De
minden rossznak vége szakad egyszer, igazán csak türelemre meg kitartásra van
szüksége!
oroSzLáN (VII. 23–
VIII. 22.) Ne higgye
el, hogy kevés munkával sok pénzt lehet
szerezni, ilyen csak a mesében van. Viszont ha igazán
odateszi magát, az meg
fogja hozni az eredményt!
Szűz (VIII. 23–IX.
22.) Testben-lélekben is kiegyensúlyozottnak érzi magát,
aminek itt volt már az ideje,
hiszen az utóbbi időben egymást érték a szerencsétlenségek. Fel a fejjel!
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Sok minden attól
függ, hogy áll hoz,
lehet valamiből tragédia, komédia is. Ezt sose tévessze szem elől, és akkor
sokkal boldogabb lehet
majd az élete!
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Sok olyat észrevett mostanában az
életlében, a környezetében, aminek régebben az
égvilágon semmi jelentőséget nem tulajdonított. Változtasson ezen!
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Lassan rendbe
rázódhatnak a dolgai,
ha egy kicsit körültekintőbb, és nem csak saját magával és a saját problémáival törődik. Egy kis empátia sokat javíthat!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Jól alakulhatnak a dolgai, csak vegye figyelemben a környezete
igényeit is. Ne feledje, társadalomban élünk, nem törődhetünk mindig azzal, hogy
nekünk mi a megfelelő!
VízöNTő (I. 21–II.
19.) Legalább annyi
jó döntést hozott az
utóbbi időszakban, mint
rosszat, már csak el kell különítenie a kettőt egymástól.
Ez nem mindig könnyű, de
Ön képes lehet rá!
Halak (II. 20–III. 20.)
Végre talán eljöhet az
Ön ideje! Nem is számított ekkora sikerre,
pedig igazán megdolgozott
érte! Arassa le a siker gyümölcseit, és ossza meg az
örömét barátaival is!
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DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Március 4., hétfő, 19.55
Új technológiák az agyműtétnél, ritka betegségek ritka
betegei, valamint közérthetően a stroke-ról.
KVaNTUM
Március 5., kedd, 19.55
Gravitációs hullámok, diplomáciai lexikon, eDia az óvodában, a Talentum-díjas
Horváth Péter.
KÖRÚT – KÖZÉLETI-KULTURÁLIS MAGAZIN
Március 7., csütörtök,
19.25
Grecsó Krisztián Verája, a
Joób család új tagja, retro est
byAlexszel a JATE-ban.

az 1943-ban készült képen a Kossuth Lajos sugárúti raffay étteremben már emelkedett a hangulat. Raffay Ferenc ismert vendéglős volt Szegeden a 20. század elején.
Több vendéglőt is említenek a nevénél. Üzemeltett egyet
Kovács Ferenc algyői uradalmi gazdatiszt házában, majd

Március 2.
szombat

9/2
Lujza

később a mai postapalota helyén. 1942-ben háztulajdonos
lett a Kossuth Lajos sugárút 6/B alatt, és itt működött a
Raffay Étterem, amely később „a Kegyi” megjelölés alatt
volt ismert, mert tulajdonosnőjét „kegyelmes asszonynak”
titulálták. (Fotó: Fortepan/Lissák Tibor)

SZABAD SZÁJ
Március 9., péntek, 19.25
Hárman három témáról
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: tavaszi idő
Március 3.
vasárnap

Március 4.
hétfő

Március 5.
kedd

Március 6.
szerda

Március 7.
csütörtök

Március 8.
péntek

10/1
Kornélia

12/1
Kázmér

15/3
adorján,
adrián

13/5
Leonóra,
Inez

12/3
Tamás

13/2
zoltán

aNyaKöNyVI HíreK
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT: 2019. 02. 16-án
Kovács János és Ponyecz
Mária, Kele István és Erdélyi
Edit Judit, Babovka Zoltán
András és Timotity Szvetlana,
Pusztai Attila és Krulikovszkaja Krisztina Szergejevna,
Koch Ferenc Dezső és Péter
Aranka, Gálik Bence és Oláh
Zita, Kátai Krisztián és Veres
Zsuzsanna, Harkai Tibor és
Terhes Anita Éva.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Terhes Dániel Tibornak és Kotroczó Katának 2019. 02. 17-én
Lia Elena, Bella Árpádnak és
Kristó Tímeának 2019. 02. 17-

én Szófia, Márki Balázsnak és
Farkas Beátának 2019. 02. 11én Levente, Joób Mártonnak és
Gaál Dóra Daniellának 2019.
02. 14-én Gordon Olivér, Konkoly Róbertnek és Ördög Krisztinának 2019. 02. 14-én
Levente, Kolozsi Lászlónak és
Dudás Anett Tündének 2019.
02. 14-én György, Machan
Csaba Mihálynak és Sápi Dórának 2019. 02. 14-én Zalán,
Hős Jánosnak és Kádár Tímeának 2019. 02. 16-án Hunor,
Hajdú Tamásnak és Kondacs
Évának 2019. 02. 16-án Noel
utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Fogadóóra
MÁRCIUS 4., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00 (Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Tabán
u. 17.)
Lauer István: 14.00 (Petőfi
Sándor Művelődési Ház –
Negyvennyolcas utca 12.),
15.00 (Bölcs utcai Családsegítő
Ház – Bölcs u. 11.), 16.00 (Jerney János Általános Iskola –
Jerney u. 21.)
MÁRCIUS 5., KEDD
Lauer István: 16.00 (Gábor
Dénes Szakgimnázium – Mars

tér 14.), 16.30 (Déri Miksa
Szakgimnázium – Kálvária tér
7.), 17.15 (Kreatív Formák Alapítvány – Nagy Családosok
épületében, Napos út 16.)
Szénási róbert: 17.00–
18.00 (Petőfitelepi Művelődési Ház – Fő tér)
MÁRCIUS 6., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00–15.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Szécsényi rózsa: 16.00
(Polgármesteri Hivatal Tápéi
Kirendeltség – Honfoglalás
u. 73.)
Szénási róbert: 17.00–
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6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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18.00 (Weöres Sándor Általános Iskola – Űrhajós u. 4.)
dr. Binszki József: 17.00
(Francia utcai Fiókkönyvtár)
Tóth Károly: 17.00 (Dózsa
György Általános Iskola –
Osztróvszky u. 1.)
Nagy Sándor: 16.30–17.30
(IH Rendezvényház – Felső
Tisza-part 2.)
dr. Berkesi ottó: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség –
Szerb u. 21.)
MÁRCIUS 9., 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

