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Havi 5 millió
forint
Ennyit keres Süli
János (képünkön) tárca nélküli miniszter.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ellenzéki összefogás
Szeged példát mutat, és a mintát más településeknek is ajánlja.

Lencsevégre
kapott babák
és Nagy Béláné
Kislány a frissen
épült panelrengetegben az
1970-es évek
végén.

8.

Több ezren az árvízi megemlékezésen

Botka László: Mi nem harcolunk Európa ellen, hanem életre szóló szövetséget kötöttünk vele

Több ezren sétáltak a rakparton. Hajók és kajakosok kísérték a tömeget.
Az 1879-es szegedi nagy árvíz 140. évfordulójára emlékeztek
a héten. Több ezren sétáltak együtt a rakparton, ahol hajók
és kajakosok kísérték a résztvevőket. Botka László polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, az árvíz sújtotta Szeged az európai szolidaritás köveiből épült újjá. Innen is

eredeztethető a város szilárd elköteleződése Európa iránt,
amely az idő múlásával csak még erősebbé vált. – Mi nem
harcolunk Európa ellen, hanem életre szóló szövetséget kötöttünk vele – hangsúlyozta a polgármester.
Összeállításunk a 7. oldalon

A felújított kábelmodemek forgalmazásával foglalkozó szegedi Optiwella a legjobb magyar cég a világ egyik legbefolyásosabb gazdasági lapjának, a Financial Timesnak a listáján.
A szegedi cég bevételének abszolút növekedése 391 százalékos volt 2014 és 2017 között.
Bővebben a 3. oldalon

Folytatja az önkormányzat a
Szentháromság utcai fasor
rendbetételét. A város 2014ben határozta el, hogy több
ütemben, öt év alatt helyreállítja a vadgesztenyefasort. Az
első munkákat 2014 és
2017 között végezték, amikor csaknem egy kilométernyi betont törtek fel, és
zöldterületet alakítottak ki a
helyén. Idén az utolsó ütemben 470 méteren bontják fel
a szilárd burkolatot, és 1884
cserjét, valamint 13 gesztenyefát telepítenek. A projektben összesen 1500 négyzetméternyi betont cserélnek
földre.
Cikkünk az 5. oldalon

Hatalmas siker: szegedi cég
a Financial Times listáján

Jászapáti Petra
a tizennyolcadik
helyen zárta a vb-t.
Szófiában rendezték a rövidpályás
gyorskorcsolyaszezon idei utolsó
nagy versenyét.

10.

A Szeviép éppen olyan
Fidesz-cég volt,
mint a Közgép!
Hét évig rágalmazta a Fidesz-média Szeged polgármesterét
azzal, hogy a Szeviép Botka László és az önkormányzat „udvari beszállítója”, sőt már azt is hazudta a kormánypropaganda, hogy a Szeviép a polgármester „saját cége” volt.
Nemrég a csődbűntett miatt első fokon hat évre elítélt
egykori Szeviép-tulajdonos, Baranyi Sándor nyilatkozott a
Fidesz megyei lapjának. A jelenleg házi őrizetben lévő Baranyi, aki mindig kerülte a nyilvánosságot, beengedte az otthonába a propagandalapot, és elmondta, cége nem volt
megbízható a baloldalnak, amely – állítása szerint – bedöntötte a Szeviépet a szegedi villamosprojekttel.
A Szeviép önállóan semmilyen munkát nem nyert a Botka
vezette Szegeden. Az 1-es villamosvonal felújítását egy konzorcium nyerte meg, amelynek vezetője az A-Híd Zrt. volt.
A kivitelezőket nem a város vezetői választották ki, azok tenderen nyerték el a megbízást. E konzorciumnak volt tagja a
Szeviép. A villamosvonal felújítása több hónapot csúszott, a
város bírósághoz fordult, amely 200 millió forint késedelmi
kötbért állapított meg. A Szeviép akkor már a fizetési nehézségei miatt csődvédelem alatt állt.
Baranyi beszélt az interjúban fideszes elköteleződéséről.
Elmondta, a Szeviépnél képezték ki annak idején Orbán Viktor
egykori jobbkezének, a Fidesz volt pénztárnokának, Simicska
Lajosnak a közgépes embereit, hogy – ahogy Baranyi az interjúban fogalmaz – „később referenciákat szerezhessenek az
építőiparban”. Baranyi a Szeviép csődje után Simicska Lajos
korábbi fideszes oligarcha főtanácsadója volt. A Közgép pedig
százmilliárdokat nyert közbeszerzéseken egészen addig, amíg
Simicska nem veszett össze Orbán Viktorral.

Helyreállítják a Szentháromság utca vadgesztenyesorát

Feltörték a betont a Szentháromság utcán, aminek a helyére cserjéket és fákat ültetnek.

2 l KiteKintő

ERŐS MONDATOK. „Végeredmény: egy eltahósított, lebutított köz- és szellemi élet, amelyben tetszőlegesen
kreálhatóak ellenségképek.” Hont András (hvg.hu)

Két tárca nélküli miniszternek is
havi 5 millió forint a fizetése

Bártfai-Mager Andrea.
A kormányzati béremelés
két nagy nyertese BártfaiMager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter és
Süli János Paks 2-ért felelős
tárca nélküli miniszter. Kettejük átlagbére havi bruttó
ötmillió forint – írta a Népszava és a 24.hu.
Ha valamire nagyon büszke a
kormány, a növekvő bérekre
az. Csakhogy a Népszava öszszesítése alapján a kormánytagok és a parlamenti
képviselők a kérdésről alkotott képét nagyban befolyásolhatja sajátos nézőpontjuk: a
parlamenti képviselők illetménye például az elmúlt nyolc
évben 232 ezer forintról
2018-ra már majdnem 900
ezer forintra nőtt. Ez a 287

százalékos béremelés persze
még ebben a nemzetgazdasági szektorban is kiemelkedő, a miniszteri fizetések például csak 63 százalékkal emelkedtek, igaz, 1,15
millióról csaknem 1,8 millió
forintra havonta. Az államtitkári fizetések 73 százalékkal,
748 ezer forintról csaknem
1,3 millióra emelkedtek.

2017-hez képest 354
százalékkal emelkedett Süli János és
Bártfai-Mager Andrea fizetése.
24.hu

Összehasonlításképp: az
egészségügyi dolgozók fizetése is átlag 70–90 száza-

Süli János.
lékkal emelkedett az elmúlt
nyolc évben, csakhogy az ő
átlagbérük nyolc éve még a
200 ezer forintot sem érte el,
ahogy most sem éri el a 400
ezret. A pedagógusbérek átlagosan 50 százalékkal, körülbelül
200
ezerről
körülbelül 300 ezer forintra
nőttek a Népszava statisztikái szerint.
És hogy kik a legnagyobb
nyertesei a nagy kormányzati
béremelésnek? Kétségtelenül a tárca nélküli miniszterek. Ilyenből most kettő van,
Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és
üzembe helyezéséért felel,
Bártfai-Mager Andrea pedig
a nemzeti vagyont kezeli.
Kettejük havi bruttó átlagbére ötmillió forint.
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Teljes központosítás
a Fidesz-médiánál

Eddig „csak” a tulajdonosa volt
közös közel 500, a kormánynak „önként” felajánlott, a Fideszt nyíltan kiszolgáló sajtóterméknek, de most már vállalatcsoporttá is alakultak a
médiumok, így még inkább
központosított lesz az irányítás
– írta az Index. 2019. február
21-vel szerződést kötött 28
olyan médiavállalkozás, amelyek mind a Fidesz-közeli
Közép-Európai Sajtó és Média
Alapítvány (KESMA) tulajdonában állnak. Ezzel olyan vállalatcsoport jön létre, amelynek
vezető tagja a kormánynak
való felajánlás előttig Mészáros Lőrinc tulajdonában álló
Mediaworks, a többi cég pedig
ellenőrzött tag. E cégeknek
eddig csak a tulajdonosuk, a
KESMA volt közös, mostantól
viszont már központi irányítású
vállalatcsoportként működnek
tovább.
A Mediaworks tulajdonosi
jogokat gyakorolhat a többi cég
fölött: dönt a beszerzésekről,
egységes lesz az informatikai
rendszer. A hvg.hu írja: a vállalatcsoportban a humánerőforrás-menedzsmentet is összehangolják, ami azt jelenti, a
Mediaworksnél határozzák
majd meg, ki dolgozzon vagy
ne dolgozzon ezekben a médiumokban az Origótól a Hír
TV-n át a Délmagyarországig.

2019. március 16., szombat

Hat éve nem emelkedtek
ilyen ütemben az árak

A KSH múlt héten közölt adatai alapján lódulóban vannak az árak
Magyarországon – írta a 444.hu az MTI híradása alapján. Februárban 3,1 százalék volt az infláció tavalyhoz képest, míg a maginfláció 3,5 százalék volt. A maginfláció számításakor kiveszik a
termékek árai közül azokat, amelyek gyorsan változnak, illetve szezonális hatások alapján ingadoznak. A maginfláció januárban 3,2,
decemberben 2,8, 2018 februárjában pedig 2,4 százalék volt. A
mostaninál is magasabb értéket utoljára 2013 februárjában mértek, 3,6 százalékot. Elsősorban az élelmiszerek drágulnak, de átlag
felett emelkedett a szeszes italok és a dohány ára is, utóbbiak az
adóemelések miatt.

Le is út, fel is út

Arra van az ajtó. Manfred Weber és Orbán Viktor. Fotó:
Koszticsák Szilárd/AP
Az Európai Néppárt listavezetője, Manfred Weber a pártszövetség vezetőségének varsói tanácskozásán elmondta,
Orbán Viktor dönti el, hogy a Fidesz melyik pártcsalád tagja
legyen. „Ez az ő döntése. Senkit sem kényszerítünk maradásra. A Fidesz maradhat, de az EPP közös elveken és értékeken alapul” – mondta Weber.
Lapzártánkig kilenc országból tizenkét EPP-tagpárt kezdeményezte hivatalosan a Fidesz kizárását, amelyről az Európai Néppárt március 20-i politikai közgyűlésén
szavazhatnak. Az Európai Néppártból eddig többen jelezték,
hogy megválnának Orbánéktól, mint ahányan marasztalnák.
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A tudásba érdemes befektetni

Szeged a modern technológiákra és a 21. századi szolgáltatásokra alapozza gazdaságát

Az önkormányzat hangsúlyozottan támogatja a tudásalapú gazdaság fejlesztését.
Nem véletlen, hogy Szegeden épült meg a lézerközpont.
A gazdasági növekedés fenntartásához a tudásba kell beruházni, e téren az egész országnak előre kell lépnie –
mondta Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanára a köztévé egyik műsorában.
Szegeden hosszú évek óta
az aktuális ellenzék mindig a
város gazdaságának végét vizionálja, mert állítása szerint
nincs komolyabb ipar a városban, holott olyan nemzetközi hírű termelőcégek
vannak itt, mint a Pick, a
Sole-Mizo, a Mol vagy a Continental. Az önkormányzat
hangsúlyozottan támogatja a

tudásalapú gazdaság fejlesztését. Nem véletlen, hogy
Szegeden épült meg az ELI,
és több olyan világcég is működik a városban, amelyek
élen járnak az informatikában, a kutatásban és az innovációban.
A város vezetésének fejlesztési irányát most Csath
Magdolna is alátámasztotta,

aki szerint jelentős átalakulásban van a világgazdaság,
ami megtorpanással járhat,
de ebből az átalakulásból
nem szabad kimaradni, különben nem lesz fenntartható a jelenlegi növekedés. A
magyar gazdaságnak vannak
még munkaerő-tartalékai, de
hiányzik a szakmai tudás, a
munkakultúra, ezen kell javítani – magyarázta a szakember az MTI tudósítása szerint.
Kifejtette: a változáshoz
szükséges dinamikát a kkv-k
adhatják, ezért fontos a tá-

mogatásuk. A hatóságoknak
célszerű partnerként kezelni,
segíteni a vállalkozásokat,
hisz mindenkinek az az érdeke, hogy sikeresek legyenek, munkahelyeket működtessenek és adózzanak –
mutatott rá.
Arra a felvetésre, hogy
ideje lenne a magyar vállalatoknak külföldön is terjeszkedniük, a szakember úgy
reagált: a hazai vállalkozásoknak előbb meg kellene erősödniük és idehaza sikeressé
válniuk. Szükség lenne arra is,
hogy a multik Magyarországon ne csak összeszerelő üze-

Szükség lenne arra is,
hogy a multik Magyarországon ne csak
összeszerelő üzemeket tartsanak fenn.
Csath Magdolna
egyetemi tanár

meket tartsanak fenn, hanem
magasabb hozzáadott értéket
teremtő tevékenységet is végezzenek, így a magyar munkaerő feljebb léphetne a
nemzetközi termelési értékláncokban – tette hozzá.

Hatalmas siker: szegedi cég a legjobb magyar vállalat
a világ egyik legbefolyásosabb gazdasági lapjának listáján

A felújított kábelmodemek
forgalmazásával foglalkozó
szegedi Optiwella a legjobb
magyar cég a Financial
Times FT 1000 listáján,
amely azokat az európai cégeket listázza, amelyek
2014 és 2017 között a legmagasabb éves árbevételnövekedést érték el.

Ezt írja magáról az Optiwella:
„hat földrészen több mint
1000 ügyfelet sikerült kiszolgálnunk 2011-es alapítá-

A szegedi Optiwella
hat földrészen több
mint ezer ügyfelet
szolgált már ki 2011es alapítása óta.

sunk óta. Szegedi telephelyünkön saját feldolgozóüzemmel, high-tech tesztlaborral, valamint több mint
400 ezer cikket számláló
raktárkészlettel szolgáljuk ki
vevőinket nap mint nap világszerte.”
A szeged.hu azt írta,
ahhoz, hogy a vállalat a rang-

Az Optiwella csapata.
sorba kerülhessen, az alábbi
kritériumoknak kellett megfeleljen:
*2014-ben vagy a tényleges pénzügyi évben keletkezett legalább 100 ezer eurós
(31 millió forintos) bevétel,
*2017-ben vagy a tényleges pénzügyi évben keletkezett legalább 1,5 millió eurós
(470 millió forintos) bevétel,
*a vállalat független
(nem lehet leányvállalat vagy
fióktelep sem),
*a bevételek növekedése
2014 és 2017 között első-

sorban organikus volt (azaz
belső forrásból származott),
*ha a cég tőzsdén jegyzett,
akkor a részvény ára 2017 óta
nem érte el az 50 százalékos
árfolyamesést.
Az idei rangsorban szereplő
minimális átlagos növekedési
ráta 37,7 százalék volt. Nagyon
„konyhanyelven”: ha 2017-ben
volt 100 forintja egy cégnek,
akkor 2018-ban legalább 137
forintja volt. A teljes lista nyilvános, az Optiwella először szerepel az adatbázisban, amelyet
először három éve készített el a

Financial Times, amely a világ
egyik legbefolyásosabb gazdasági-pénzügyi lapjának számít.
A 2011-ben alapított szegedi Optiwellának 2017-ben
negyvenkét alkalmazottja volt,
2014-től 2017-ig huszonöt főt
vettek föl. Tavalyelőtt 10,1 millió
euró – mai árfolyamon számolva mintegy 3,2 milliárd forint – volt a bevételük, az
összetett éves növekedési rátájuk (CAGR) 2014–2017-ben
69,9 százalék, bevételük abszolút növekedése 391 százalékos volt.

VÉLEMÉNY

Megrázó vonatútjaim
Az élet úgy hozta, hogy az utóbbi két évben sokat és rendszeresen
vonatoztam. Őszülő fejjel tanulásra adtam a fejem, így hetente tettem meg a lakhelyem és a Szeged közötti távolságot. Majd egy
évvel később már munkába is vonattal jártam. Bizonyára nem teljesen alaptalanul gondolom, hogy jegyvásárlásaim jelentékeny
mértékben segítették a közlekedési társaságot, hogy pénzügyeit
egyenesbe hozza. Rajtam biztos nem múlott.
Minthogy a most citált évek előtt a legritkább esetben ültem
vonatra, meglepően sok újdonsággal találkoztam útjaim során. Ha
valami nem igazán változott: a színvonal. Békéscsaba és Szeged
között vegyesen járnak az 1960-as években gyártott (azóta nyilván
többszörös felújításon átesett) vagonok, és azok az orosz motorvonatok, amelyeket röviden minden kényelmet nélkülözőnek lehet
nevezni. Ülései olyan kemények, mintha úgy fejlesztették volna ki,
hogy arra ne lehessen használni, amire szánták. A vonatozás
amúgy sem magas élvezeti értékét nagyban rontja, hogy hónapok
óta Vásárhely és Szeged között vonatpótló buszok járnak. Az átszállás macerás, kényelmetlen, és alaposan megnöveli a menetidőt. Sokat mondó, hogy a békési megyeszékhelyről – a távolság
kilencven kilométer – két órát bőven meghaladó idővel lehet eljutni
Szegedre. A harmadik évezredben.
Számomra, a fizikában járatlan számára örök rejtély maradt,
hogy a hagyományos vasúti vagonokban miért pislákol menetközben a világítás, és miért izzanak fel a lámpák, ha megáll a vonat.
(A dinamóelv szerint ennek éppen fordítva kellene történnie.)
Mindezt azért hozom szóba, mert rendszeres vonatozóként olvasással igyekeztem hasznossá tenni az időt. Így itt jutok el a lényeghez, amelynek kevés köze lehet a világításhoz, de talán valamivel
több a világossághoz. Ez nem más, mint maguk az utazók.
Szemlélődésre bőven
A hajnali vonatokon a gyér világímaradt időm,
tásban a telefonok kijelzői úgy
mert amikor
fénylettek, mint a szentjánosbomunkába járgarak. Mindenki messengeretam – még lezett. Láthatóan senkinek eszébe
írni is szörnyű –
sem jutott, hogy beszélgethetne
két és fél
a mellette vagy a szemben ülőkórámba telt,
kel, noha többnyire ismerősök,
míg otthonomiskolatársak és barátok gubbasztól eljutottam
tottak együtt.
(többszörös átszállással)
annak az iskolának a kapujába, ahol dolgoztam. Értelemszerűen
ugyanennyi időben telt a visszaút. Az utazók többsége hétköznapokon középiskolás diák, akiknek a kezéből ki sem lehetne robbantani a telefont. A hajnali vonatokon a gyér világításban a
telefonok kijelzői úgy fénylettek, mint a szentjánosbogarak. Mindenki messengerezett. Láthatóan senkinek eszébe sem jutott,
hogy beszélgethetne a mellette vagy a szemben ülőkkel, noha
többnyire ismerősök, iskolatársak és barátok gubbasztottak együtt.
Önkéntelenül is az futott át rajtam – és nem állítanék igazat, ha
azt írnám, hogy olykor ne irkáltam volna én is a telefonomon –,
hogy a fiatalok számára valahogy mindig azok az érdekesek, akik
távol vannak, akik nincsenek ott. Képtelenek – akár a fogalom hétköznapi, akár elvonatkoztatottabb értelmében – a jelenlévőkre figyelni. Mintha az emberi jelenlétnek megszűnt volna a jelentősége
– fabrikáltam magamban a wittgensteini mélységűnek szánt,
szándéka szerint filozófiai tartalommal átitatott mondatot. Mégis,
akármennyire ironizálok, nem hinném, hogy messze járnék az
igazságtól.
A másik észrevételem tíz-tizenöt év vonattalan év után, hogy
az emberek nem köszönnek egymásnak. Látszólag kis dolog,
mégis azt hiszem az emberi együttélés egyik fordulópontjának,
amolyan kulturális lakmuszpapírjának is felfoghatjuk a jelenséget.
Egyebek mellett azért is, mert ez korábban nem így volt. Amikor
leültünk a vonaton vagy leszálláshoz készültünk, többnyire köszöntünk alkalmi útitársainknak, és elköszöntünk tőlük.
Ma szinte semennyire.
Bod Péter
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Gálaműsorral, virággal, torossal köszöntötték
a lányokat és az asszonyokat

A plázatónál Ménesi Imre
önkormányzati képviselő
torosfesztivállal várta az érdeklődő hölgyeket.
Kozma József önkormányzati képviselő többek
között az Ifjúsági Házban is
bekapcsolódott a hölgyek
köszöntésébe.
A nőnap hetében a Szegedi Idősügyi Tanács és a
Senior Center gálaműsorral
köszöntötte a nyugdíjas
hölgyeket a rendezvényközpontban.
Idősebb Boros Gyula
azzal vezette fel a zenés
délutánt, hogy a napokban
ünnepelték feleségével az

A rókusi Búvár-tónál az egész család kikapcsolódhatott: a gyerekek arcfestéssel,
a felnőttek beszélgetéssel.

Az IH-ban a nyugdíjasok a gálaműsor előtt többek között Kozma József képviselőtől
kaptak virágot.

Politikusok honlapjai:
Szabó Sándor élen jár
a biztonságban

Szabó Sándor képviselői oldala a szabosandorogyk.hu
címen elérhető az interneten.
Hazánkban a politikusok
weboldalainak 90,91 százaléka nem biztonságos kapcsolaton át működik. Azaz ha

A magyar politikusok jelentős részének még saját
weboldala sincs.

egy ilyen oldalt nézünk meg,
akkor az adatainkhoz böngészés közben illetéktelenek is
hozzáférhetnek – derül ki a

Comparitech összeállításából, amelyet a hvg.hu vett
észre. Azt is gyorsan hozzá
kell tenni, 2018-ban a magyar politikusok jelentős részének még saját weboldala
sem volt.
Szeged két országgyűlési
képviselője
közül
Szabó Sándornak van. Ez
az egyike azoknak az önálló
képviselői
oldalaknak,
amelyek
biztonságosak,
vagyis használják az internetes titkosítást.

ötvenedik házassági évfordulójukat. Szabó Sándor országgyűlési képviselő arról
beszélt, hogy számára nem
kedves a nőnap, hiszen lehetne akár minden nap
nőnap. A lányok, a nők, az
asszonyok otthon, a munkában és a családban óriási
teljesítményt nyújtanak. Az
önkormányzati képviselők
is megemlékeztek a hölgyekről, virággal kedveskedtek nekik.

Újabb kerékpártámaszok
a belvárosban

Évente 10 millióból

A Széchenyi téren két helyen,
a Vár utcánál és a Kiss Ernő
utcánál is le lehet ezentúl
zárni a bicikliket. A kivitelező
lyukakat fúrt a betonba a kijelölt helyeken, és öt-öt vasszerkezetet rögzített bennük.
Ezzel további húsz kerékpárral lehet parkolni a téren.
Ugyanilyen támaszok kerültek a Dugonics téri üzletek
elé, a tér másik felén, a
gyógyszertár előtt pedig speciális típusúakat helyeztek el.
Idén eddig 11 helyszínen valósult meg ilyen beruházás.
A szegedi önkormányzat

évente tízmillió forintot biztosít erre a célra. 2016-ban készült egy felmérés arról, a

60

helyen valósult meg
az ötlet 2 év alatt.
városban hol lenne leginkább igény a biciklitámaszokra. Azóta majdnem
hatvan helyen meg is valósult az elképzelés. Az önkormányzat a lakossági igények
alapján a jövőben is folytatja
a biciklis parkolók bővítését.
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Szeged példát mutat
ellenzéki összefogásból

Hat ellenzéki párt és több szakszervezet együtt állt ki múlt hétvégén a Mars térre. Megmutatták, a legfontosabb közügyek
érdekében egységesen lépnek fel a kormánypárttal szemben.
Múlt hétvégén az MSZP, a DK,
az LMP, a Jobbik, a Momentum, valamint a Párbeszéd
Mars téri standjainál tájékoztatóanyagokat osztottak. Az aktivisták beszéltek a nemzeti
ünnep elé szervezett szakszervezeti sztrájkról, amit a rabszolgatörvény ellen hirdettek
meg, és aláírásokat gyűjtöttek
az ország európai ügyészséghez való csatlakozásért.
Mihálik Edvin, a Momentum helyi elnöke szerint ez azért
nagyon fontos, mert a közös
ügyészség garancia lenne,
hogy az uniós források oda kerülnek, ahol a legnagyobb
szükség van rájuk, és ne fordulhasson elő az a szégyen,
hogy Magyarország az EU legkorruptabb országa. Tóth

szükségszerűség, hogy a Fideszt a lehető legtöbb helyen
meg kell fosztani a hatalmától,
mert helyi kiskirályok uralják az
országot, a kormánypárt pedig
semmibe veszi a demokráciát
a helyi önkormányzatokban is.
Olyan fontos közügyek, mint a
Paks 2 beruházás leállításának elérése, a túlórák emelése
elleni tiltakozás, a béremelés
kikényszerítése, de különösen
a korrupciót üldöző közös
európai ügyészséghez való
csatlakozás szükségessége
egységbe tömöríthetik az ellenzéki pártokat országszerte.
Az ellenzéki vezetők egyetértettek, hogy az együttműködést az őszi önkormányzati választásokig fenn kell tartani.
Közös jelöltek indításával kell

Megfért egymás mellett a Momentum és az LMP, de ott
volt az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Jobbik is.
Péter, a Jobbik szegedi elnöke
azt mondta, olyan a helyzet az
országban, hogy csakis teljes
ellenzéki összefogással lehet
gátat szabni a Fidesz erőszakos, korrupt kormányzásának.
Tóth Károly, az MSZP szegedi
elnökhelyettese hangsúlyozta,
Szeged példát mutat ellenzéki
összefogásból, és ezt a mintát
ajánlja más településeknek is.
A többi ellenzéki párt is hangsúlyozta, az ideológiai különbségeket most felülírja az a

elérni, hogy a Fidesz vereséget szenvedjen. Addig azonban az EU-s választáson kell jó
eredményt elérni, és ennek is
a minél szélesebb összefogás
a záloga. Tóth Károly ehhez
hozzátette: közös kitelepülésük is bizonyítja, a szegediek
értik az összefogás fontosságát, ezért is tudott a hat párt
több száz aláírást összegyűjteni az uniós ügyészséghez
való csatlakozás támogatására egyetlen helyszínen.

ŬĐŝſƐŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere!
ƐĞƌĠůƚĞƐƐĞvĞůƺŶŬŵĞůĞŐǀşǌ-ŵĠƌƅũĠƚ ϮϬϭϵ͘ŵĄũƵƐϯϭ-ig az
aůĄďďŝĂŬĐŝſƐĄƌĂŬŽŶ͗
1 ĚďŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere: ďƌƵƚƚſ 11 990 Ft
2 ĚďŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere͗ďƌƵƚƚſ 19 490 Ft
/ĚƅƉŽŶƚ-ĨŽŐůĂůĄƐŚŽǌŚşǀũĂƺŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚƵŶŬĂƚ͗
62/540-540/3-ĂƐŵĞŶƺƉŽŶƚ
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Információs Pont nyílt Tarjánban

Hivatalosan Fodorkerthez tartozik a József Attila sugárút
132. szám alatt nyílt Információs Pont, de Makkosháza,
Tarján és Északi városrész lakói is használhatják majd az
új közösségi teret.
Az ünnepélyes megnyitón
Tóth Károly, Északi városrész
egyéni önkormányzati képviselője azt hangsúlyozta, hogy
egyesületek, közösségi klubok, baráti társaságok egyaránt használhatják a tízemeletes épület aljában kialakított, több szobával rendelkező közösségi teret – írta
meg a szeged.hu.
A környékbeliek nem
csupán szórakozni, kikapcsolódni járnak majd ide,
hanem részt vehetnek a
problémák feltárásában,
megoldásában. A megnyitót
követően például bűnmegelőzési előadást hallgathatott meg egy helyi közösség. Szabó Sándor, az
érintett városrészek par-

lamenti képviselője elmondta, fontos a helyi identitás erősítése, a paneles
körzetek lakói közötti kapcsolat javítása, elmélyítése.
Ennek érdekében pályázati
forrásból különböző közösségfejlesztő programokat
valósítanak meg, és helyet
kaphatnak itt olyan csoportok is, amelyek eddig nem
rendelkeztek állandó központtal.
A József Attila sugárút
132. szám alatt található
Információs Pontban klubfoglalkozásokat is tarthatnak az érdeklődők, mindezt
térítésmentesen. Ide költöznek például a Makkosházi Közösségi Kertet gondozó kertbarátok, mondta

Kozma József makkosházi
önkormányzati képviselő. A
kertbarátok vezetője, Kinyó
Pál örül az információs központnak, hiszen régóta vártak egy helyre, ahol rendszeresen
találkozhatnak.
Mészáros Tamás tarjáni és
Szénási Róbert fodorkerti
képviselőknél már nyugdíjas-

Várják a civil szervezetek, klubok, nyugdíjascsoportok jelentkezését Makkosházáról, Tarjánból, Fodorkertből
és Északi városrészből.
egyesületek és baráti társaságok is bejelentkeztek.
Továbbra is várják a civil
szervezetek, klubok, nyugdíjascsoportok jelentkezését a közeli városrészekből.
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Fásítják a Szentháromság utcát

Az Aradi vértanúk tere is tovább zöldül majd

A faültetésen túl zöld sávokat alakít ki a környezetgazdálkodás, hogy a gesztenyesor
vízhez és levegőhöz jusson.
Nemcsak fásítják a Szentháromság utcát, hanem zöldítik
is a városnak ezt a részét. Az ötödik éve zajló programban
gesztenyefákat ültetnek a Tisza Lajos körút és a Mátyás
tér közötti szakaszon. A zöldítés az Aradi vértanúk terétől
és az árvízi emlékműig folytatódik majd.
A Szentháromság utcában
folyó mintaprogram részeként több év alatt 1500
négyzetméteren szüntetnek
meg felesleges aszfaltfelületeket. Az utca gyalogosforgalma ugyanis nem indokolja
a négy méter széles járdát. A
korábban alkalmazott faltól
falig aszfaltozás pedig a fák
létét veszélyeztette: közülük
sokat kiszáradás miatt ki kellett vágni az elmúlt években.
Az autósok is gyorsították a
fák pusztulását, parkolásnál

A helyi közösségek programokat szervezhetnek a József Attila sugárúti Információs
Pontban – mondta Tóth Károly, Északi városrész képviselője.
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több fának nekimentek, felsebezték a kérgét, emiatt
azokat gyorsabban megtámadták a kórokozók.
– Az egyetem talajtani
szakembereivel megvizsgáltuk a Szentháromság utcát
és a hasonló közterületeket,
és kiderült, hogy nyár közepén nincs a fák gyökerénél
felvehető nedvesség. Ezt az
is tetézi, hogy oxigén sincs
elegendő – magyarázta el a
jelenséget a Szeged Televíziónak Makrai László, a Sze-

gedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetője. A
zöldítés annyival több a fásításnál, hogy a felesleges aszfalt feltörésével zöld sávot
alakítanak ki a fák környékén, így az esővíz a talajba
szivárog. A Szentháromság
utcában a programban öszszesen több mint harminc
vadgesztenyefát és 6 ezer
cserjét is elültetnek.
A felújítás idei utolsó
üteme 20 millió forintba
kerül. Ez a talajcserének, a
járdák és autóbejárók rendezésének, valamint a növényültetésnek a költsége. A
zöldítés az Aradi vértanúk
tere és az árvízi emlékmű között folytatódik majd.
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Szeged árvízi fotográfusa: Lauscher Lipót

A kiállítás különlegessége, hogy 34 év után láthatók most újra együtt a képek a nagyszínházban

Lauscher Lipót fotográfus az 1879-es nagy árvíz áldozatai
közé tartozik. Lauscher már a városra szakadt ár kezdetétől fotózta Szegedet, és mutatta be a Tisza rombolását.
Munkája közben súlyosan megbetegedett, és többé nem
épült fel. 43 évesen halt meg 1881-ben. Képeiből egyedülálló kiállítás nyílt a Nagyszínházban, amely április közepéig
látható.
Lauscher Lipót 1838-ban
született Csehországban,
korai éveiről nem maradtak
feljegyzések. 1862. március
9-én vette feleségül Letzter

Nanette-et a szegedi ortodox
izraelita házassági anyakönyv bejegyzése szerint.
A fényképészetet feltehetően Szegeden sajátította el
sógora, Letzter Lázár révén,
akivel közös műtermet nyitott
az új Hoffer-féle ház udvarában 1875. augusztus 8-án. A

korabeli leírás a következőképpen jellemezte a stúdióját: „a díszesen berendezett
elfogadó és női toilette terem
az első, a fölvételi pompás

oldal és felsővilágítással ellátott ateliér a második emeleten van. A közönség kényelméről minden tekintetben
gondoskodva van.”
Munkássága során a tájképeket, visszapótlásokat, nagyításokat, gyermek- és felnőttportrékat, valamint az építési

munkálatok felvételeit magas
színvonalon készíti el: „képei
hűségre, plasztikára, kidolgozásra és ízlésre nézve semmi
kívánnivalót nem hagynak
fönn”. A Lauscher és Társa cég

Lauscher Lipót képei az 1879. március 12-én hajnali
2 órakor Szeged városát elöntő nagy
árvíz
rombolását
mutatják be.
a Szegeden megrendezett
1876-os országos ipari kiállításon érdemérmet nyert kimagasló pályázati munkájával.
A szegedi vízvész 140.
évfordulója alkalmából a
nagyszínház aulájában nyílt
Lauscher Lipót fotóiból kiállítás. Az itt látható képek az
1879. március 12-én hajnali 2 órakor Szeged városát elöntő nagy árvíz
rombolását mutatják be. A
kiállítás különlegessége,
hogy ezek a fotók 1985 óta
most
először
láthatók
együtt. Az árvízi képekből

fényképsorozat jelent meg
négyféle méretben (30 x 35
cm, 24 x 29 cm, 11 x 16 cm
és 6 x 10 cm), amelyeket
Lauscher és Társa cégjelzéssel adtak ki, bár korabeli
feljegyzésekből tudjuk, hogy
az árvíz idején Letzter Lázár,
Lauscher társa külföldön
tartózkodott.
A korabeli sajtó Lauscher Lipót fotográfust a következőképpen
jellemzi:
„Legújabban a természet
után készült gyönyörű szegedi árvíz képei által lett nevezetessé, melyek ország-

szerte nagy kelendőségnek
örvendettek.”
A nagy árvíz utáni újjáépítést követően önálló műtermet nyit Lauscher Lipót
cégnévvel a korábbi fotómű-

Lauscher Lipót az
árvízi fényképek készítésénél annyira
meghűtötte magát,
hogy súlyosan megbetegedett, és többé már nem épült
fel. 43 évesen halt
meg.
terem helyén. 1881 januárjában a város megbízza, hogy
örökítse meg a szegedi várat
minden oldaláról, készítsen
madártávlati felvételeket a
városháza tornyából.
Kiemelkedő munkásságának hirtelen halála vetett
véget. A Szegedi Híradó
1881. április 2-án érdemeit
méltatva írja róla: „Ő is az
1879-iki árvíz utólagos áldozatai közé tartozik, amennyiben akkor több napig az

általa kiadott, ismert szép kivitelű árvíz-fényképek fölvételével foglalkozott s e
szomorú munkája közben
annyira meghűtötte magát,
hogy súlyos betegségbe
esett, amelyből nem is épült
ki többé; alsó tagjaira bénult
maradt s úgyszólván élő-halott volt, míg a halál megszabadítá szenvedéseitől. A
boldogult a fényképészetnek
élt s ezt nálunk a fővárosival
egy niveaura s magas virágzásra emelte, s e részben érdemei eltagadhatatlanok.”
(A kiállítás a Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata
által
elnyert
DTP2-084-2.2. REDISCOVER
projektből valósult meg,
amelynek célja a Duna-menti
régió rejtett zsidó kulturális
örökségének felfedezése,
bemutatása és kiaknázása.
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország
társfinanszírozásával valósult meg.)
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Botka László: Mi nem harcolunk Európa ellen,
hanem életre szóló szövetséget kötöttünk vele

Szeged a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás és az igazságosság európai alapjain épült újjá

Több ezren emlékeztek az
1879-es szegedi nagy árvíz
140. évfordulóján: fiatalok és
idősek, családok százai sétáltak együtt a rakparton a
lámpás felvonuláson. A résztvevőket hajók kísérték.

– Az árvíz sújtotta Szeged az
európai szolidaritás köveiből
épült újjá. Szeged Európa önzetlen segítségével vált igazi
európai várossá. És mi sosem
feledjük el azt a rengeteg támogatást, amit a legnagyobb
szükség idején kaptunk. Szeged európai alapokra épült
újjá. Hiszem, hogy innen is ere-

Elindult a menet.

Az árvíz sújtotta Szeged az európai szolidaritás köveiből épült újjá
– mondta Botka László polgármester az árvízi emlékműnél.

Gyerekek földön és vízen.

Hajók, kenusok, evezősök kísérték a sétálókat.
ged a legeurópaibb magyar
nagyvárossá válhatott –
mondta a diplomatáknak
Botka László, hangsúlyozva, a
szabad magyar kultúra egyik
utolsó bástyájaként Szeged
továbbra is Európa aktív támogatója. Majd emlékplakettet adott át a nagyköveteknek,
akik a város újjászületésére
emlékezve fát ültettek a Korányi fasoron, és részt vettek a
történelmi vízmércénél az emléktábla-avatáson.
A nagyszínházban Szeged

A Szeged szebb lesz, mint volt táncmű ősbemutatója
a színházban.
árvízi fotósának, Lauscher Lipótnak a képeiből nyílt kiállítás. A Szegedért Alapítvány
gálaestjén – ahol egy tiszai
halász drámáján keresztül
mutatta be a 140 éve történt
árvízi tragédiát a Délikert, a

Ezrek sétáltak végig a rakparton.
deztethető városunk szilárd elköteleződése Európa iránt,
amely az idő múlásával csak
még erősebbé vált. Mi nem
harcolunk Európa ellen,
hanem életre szóló szövetséget kötöttünk vele. Mi nem háborúzunk Brüsszellel, hanem
hálásak vagyunk a sok támogatásért, amit kapunk tőle
most is. Mi ahelyett, hogy ellenségeket keresnénk Európában, megbízható partnereket
találunk – mondta beszédé-

ben Botka László polgármester
az árvízi emlékműnél. Ezekben
az országos szinten harcos
időkben talán még fontosabb
hangsúlyozni az együttműködés, a partnerség fontosságát.
A polgármester beszélt arról is,
hogy „mi, szegediek tiszteljük,
becsüljük és szenvedélyesen
szeretjük a Tiszát”. Hozzátette,
a jövő nagy terve, hogy Szeged
főutcájává alakítják a Tiszát,
nyugat-európai mintára még
jobban bevonják a város éle-

tébe a folyót. Beszéde végén
boldog újjászületésnapot kívánt Szegednek.
Az évfordulón az árvíz után
segítséget nyújtó európai fővárosok – Berlin, Brüsszel,
Bécs, London, Párizs és Róma
– képviseletében a hazánkba
delegált nagykövetek is Szegeden emlékeztek. – Az önök
városainak adakozása nélkül
Szeged nem tudott volna
talpra állni. Önöknek köszönhetjük elsősorban, hogy Sze-

Pascale Adréani, a Francia Köztársaság nagykövete.
Szeged újjászületésére emlékezve fát ültettek a Korányi fasoron a nagykövetek.

Suhancok és a Tiszavirág
Táncegyüttes – Botka László
beszédében hangsúlyozta,
Szeged igazi ereje mindig a
közösségében rejlett, hozzátéve, „nem hagyjuk, hogy
éket verjenek közénk, és hazugságokkal próbálják megmérgezni összetartó közösségünket”.
A Szegedért Alapítvány idei
díjazottjai: a fődíjat HomokiNagy Mária jogász, egyetemi
tanárnak ítélték oda. A Tudományos Kuratórium SzőkefalviNagy Béla-díját Varró András
farmakológus, egyetemi tanár,
a Művészeti Kuratórium Gregor József-díját Sándor János
rendező, a Társadalmi-Állampolgári Kuratórium Debreczeni
Pál-díját Erdélyi Eszter középiskolai tanár kapta.
(Fotók: Iványi Aurél, Szabó
Luca, Tari Róbert)
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Lencsevégre kapott cuki babák és Nagy Béláné

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

Szeged utcáin, fotós műtermeiben mindig is találkozhattunk aranyos babákkal
– néha megszokott, néha
szokatlan helyzetekben. A
Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményében is megjelennek a szegedi babák
már az 1880-as évektől
kezdődően.
Ma már egyre ritkábban
visszük fotós műterembe a
babákat, hiszen mindig a kezünk ügyében van a telefon,
amellyel lefotózhatjuk a
gyermekeket. De nem volt
ez így a 19. század végén, a
20. század elején, amikor a
műtermi
fotózás
igazi

Etetőszékben az 1880-as
évekből.
teményében találunk példát
erre is, arra is.
Az egyik fotón például egy
klasszikus, gyönyörű etetőszékben fotózták le a kisde-

között: ő bizony egy kislány
volt, Meiszner Matild, akit
Keglovich Emil legendás műtermében örökítettek meg.
Az egyik fényképen egy fekve
pózoló kisgyermeket láthatunk 1908-ból: Nagy Bélánét, aki ezt a nevet valószínűleg pár évtizeddel később szerezte meg. A 19.
század végéről mosolyog
ránk a sapkás kisbaba kicsit
kedvetlen édesanyja mellől,
illetve egy családi portré is
készült ebben az időszakban, a 20. század elején,
ahol a szülők kifejezetten vidámnak tűnnek.
Egy nagy időugrással az
1970-es évekbe érünk, ahol
már nem a műteremben,
hanem a szabadban köszönnek ránk a babák – mindegyikük sapkában. Az egyik
fotón például a frissen épült
panelrengeteg előtt nézelődik a babakocsiból az aranyos, sapkás kislány, a
másik képen pedig kötött
sapkás ikreket láthatunk.

Észreveszik, mi mindkét jelenet elmaradhatatlan eleme? Bizony: a babakocsira
tett hálós szatyor!
A nyolcvanas évek elejéről egy olyan babával találkozunk, akit nem igazán
érdekel a felnőttek ping-

Meiszner Matild
a 19. század végén.

Előbb megvizsgálom
a dobozt, aztán nézem
a pingpongmeccset.

Családi portré a 20. század elejéről.
pongjátéka, inkább dobozvizsgálatot tart. Míg Szeged
belvárosában, a Móra-múzeum szökőkútja előtt csodálhatunk meg egy idilli

jelenetet a vízsugárra szemet sem vető, cumizó babával és édesanyjával.
(Szöveg és fotó: Móra Ferenc Múzeum)

Nagy Béláné babakorában, 1908-ban. A Móra-múzeum
fotógyűjteményében csak a baba férjezett neve szerepel.
ünnep, különlegesség volt a
család apraja-nagyjának. A
babákat vagy egyedül vagy
édesanyjuk, családjuk körében kapták lencsevégre – a
Móra Ferenc Múzeum gyűj-

det az 1880-as évek végén.
A nevét sajnos nem ismerjük,
de a kis talpak mosolyt csalnak az arcunkra. Egy sokkal
merevebb és rémültebb pólyás babát is találunk a fotók

Baba sapkában a 19. század végéről.

Kislány a frissen épült panelrengetegben az 1970-es
évek végén.

Ikrek. 1978 szeptemberében fotózták le a babákat.
Ha felismerik magukat, kérjük, jelentkezzenek lapunknál!

Idilli kép 1981-ből Móra parki szökőkúttal és babával.
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Az utca olyan volt,
mint a vadnyugati filmekben,
semmi sem mozdult

Az isteni gondviselésnek és
egy szomszédnak köszönhetem (másfél sarok után a házunk előtt jött, be sem
tudtunk volna menni, addig
vívtam a harcot a támadóval), hogy kis kutyánkkal
együtt viszonylag ép bőrrel
megúsztuk a kutyatámadást
Dorozsmán.
A rossz kerítésen vélhetően egy Ballada utcai házból
kiszabadult kutya fojtogatta
a mi kis testű kutyánkat,
amely már alig lélegzett. Én
próbáltam védeni, de már azt
sem tudtam, ki vérzik, és éle még. Folyamatos küzdelmet folytattunk, és torkom
szakadtából, sírva kiabáltam
segítségért abban az utcában, ahol többen is otthon lehettek, és hallhatták is a
segélykiáltást. Tisztában vagyok azzal, hogy kis kutyám
nem kívánatos lény az utcán,
a házak előtt. Gyakran reklamáltak már az ürülék miatt,
amelyet minden alkalommal
felszedek, már megesküdtem, és kértem, hogy figyeljék ki, hiszen nap mint nap
látom a függönyök mögül leskelődőket, tehát láthatják is.
A mi kutyánk ürüléke olykor
még kisebb, mint egy cicáé.
Majdnem minden ház lakójának van macskája, némelyiknek több is. Gondolom, azok
sem illemhelyre járnak a dolgukat elvégezni, és azt nem
szedik fel. A kerítések roszszak, a kutyák oltottsága bi-

zonytalan, vannak háztulajdonosok, akik akár 4-5 vérebet is tartanak, ellátásuk,
gondozásuk nem csekély
összegbe kerülhet…
Egy ellenséges „összefogás” – ilyenkor létezik ez –
alakult ki, és bosszantja
őket, hogy egyáltalán kimegyünk az utcára, amelyről azt
hiszik, csak az övék. Gondozatlan kertjeiket is annyira
féltik szinte csak ennek az
egyetlen kis kutyának a piszkításától, amely nem is létezik, mivel – ismételten
mondom – eltakarítom.
Az utca olyan volt, mint a
vadnyugati filmekben: szinte
semmi sem mozdult, miközben a házak ablakai mögött
csendbe meredt emberek
várták azt, hogy mi lesz
ennek a vérengzésnek a
vége.
Azóta a kis kutyánk fél, és
én is alig merek kimenni az
utcára, a közterületre. A kutyák továbbra is szabadon,
póráz nélkül szaladgálnak.
Nemrég a Széna és a Zalán
utca sarkán történt hasonló
eset. Ezekre a kutyatartókra
talán nem vonatkoznak a
szabályok, nem is érdekli
őket, nincs rá ember, törvény,
hatóság, hogy rendet rakjon,
mielőtt tragédia történik?
Tisztelettel:
Grandpierre Cecília
Szeged, Széna u. 4.

Mit olvasson az ember,
amíg vérvételre vár

A gyógyintézményeinkben garantált az órákig tartó ottlét, amit
jobb híján olvasással is el lehet tölteni, no persze nem mindegy, hogy mit olvas ilyen helyzetben a sor(s)ára váró ember.
Minthogy van némi tapasztalatom a várótermek világában,
engedjék meg, hogy néhány javaslattal szolgáljak betegtársaimnak az olvasandókkal kapcsolatban.
Csakis vidám és rövid történeteket olvassanak. A viccgyűjtemények a legjobbak, bár ekkor nem könnyű nem feltűnést
okozni harsány hahotánkkal, noha ez a pszichiátrián talán
nem is annyira feltűnő. Megfontolandók a stílszerű olvasmányok, akkor is, ha nem túl viccesek. Néhány példa a teljesség
igénye nélkül. Vérvételre várva a „Vámpírnaplók”, a bőrgyógyászaton a „Bőrharisnya”, a gasztroenterológián a „Főzőcske
okosan”, az urológián a „Csak ülök és mesélek”, a fülészeten
„A hajnalok itt csendesek” című könyvet célszerű olvasgatni.
S lám, míg ezeken filozofáltam, hogy elszaladt az idő, már
szólít is a nővérke.
Bocsánat, de mennem kell.
Utóirat: A táskámban egyébként Komlós Jánosnak „Az
érem harmadik oldala” című könyve lapult, ebből kitalálhatja
a játékos kedvű olvasó, hogy milyen kezelésre várakoztam.
Méhes János
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Lenyűgöző Szeged! – írta az orosházi házaspár,
akik fotópályázaton nyertek Dóm téri képükkel

Az Orosházán élő Mészáros Tünde és férje, László szereti a
szép városokat. Szegedet az egyik legszebb magyar városnak
tartják. Mészárosék leveléből kiderül, hogy gyermekük Szegeden szerezte meg a mesterkurzuson a diplomáját, és most
ismét a Szegedi Tudományegyetemen tanul biológia szakon.

„Lenyűgöző Szeged! Egy Dóm téri fotóval, amelyet a férjem
készített, indultunk egy internetes fotópályázaton, és nyertünk” – írta Mészáros Tünde, aki a Szegedi Tükör rendelkezésére bocsátotta a nyertes Dóm téri fotót, amelyet most
megosztunk olvasóinkkal.

POSTABONTÁS

Újra meg újra kibújik a szög a zsákból

Illiberalizmus, idiotizmus. E
két szó a regnáló magyar politikában édes testvérek. Hiszen liberalizmus nélkül nincs
demokrácia, bár a Fidesz állítja, hogy Magyarországon illiberális kereszténydemokrácia
van, nemcsak lokálisan,
hanem globálisan is a megnyilvánulások látszata szerint.
Ez esetben két verzió lehetséges. Az egyik, hogy a Fidesz
nincs tisztában a politikai elveivel, hol az egyik, hol a
másik ideológia domináns,
ahogy az egyéni érdekek megkívánják. Illetve ab ovo csak
az idiotizmus uralja az eszme
világát. Egyik se jó, sőt kifejezetten rosszak!
De hát ilyen a politikai haszonszerzés, aminek kizárólag
a mocskolódás, a gyűlöletkeltés a fő iránya. Módszereiben,
üzenetében emlékeztet a harmincas évek antiszemita gyűlöletkampányához.
A barbár kiskirályság Magyarországa Európa peremén
azt kockáztatja, hogy kikerül az
európai intézményi és pénzügyi
vérkeringésből. A nacionalista
és populista csoportosulások
ugyan nem győztek, és nem
fognak győzni, de itt vannak, és

Forrás: elsovilaghaboru.blog.hu
újra meg újra kibújik a szög a
zsákból…
Egy érettségi előtt álló, fiatal
ember 18-19 éves fejjel már
gondolkodhat önállóan, és értékelheti reálisan a hazai politikai
eseményeket, aminek következtében nem csoda, ha „felkapja a vizet”. Vagy ahogy az
ellentábor aposztrofálta az ese-

ményt: nem szalonképesen
„küldte el melegebb éghajlatra
a Fidesz politikusait”. És akkor

jött a táltosszerű, eléggé el nem
ítélhető Bayer Zsolt, aki az
ECHO TV egyik műsorában
„kretén, barom állat, szerencsétlen, nyomorult, ócska, rohadt kis prolinak” nevezte a
fiatal lányt, Nagy Blankát. Szeretném megjegyezni, hogy ez a
diáklány már most tisztességesebb és erkölcsileg tisztább,
mint a táltosszerű Bayer. Mert
neki van bátorsága kimondani
az igazat, még ha a fogalmazással van is néha egy kis problémája. De inkább így tegyen,
mint hogy lépten-nyomon hazudozzon, ahogy a Fidesz és néhány kókler fideszes, élükön
Bayer Zsolttal. A diáklánynak
akkor is igaza volt, amikor a Fideszről olyat állított, hogy:
„Ebben az országban senki
sem vagy, ha más nézeteket
vallasz.” Ma a magyar ember
azért dolgozik, hogy Orbán
Viktornak és barátainak
tömve legyen a pénztárcája.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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ARANYHALMOZÁS KECSKEMÉTEN. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub
versenyzői Kecskeméten ugrottak medencébe a Bácsvíz
Kupán, és Kanyó Dénes, valamint tanítványai összesen
hat aranyérmet hoztak haza.
50 és 100 méteres felszíni
búvárúszásban Kothencz
Petra bizonyult a legjobbnak,
míg ugyanezen szám 200 és
400 méteres változatában
Varga Jázmin állhatott fel a
dobogó legfelső fokára. Váltóban sem maradt el az
aranyérem. A négyszer száz
méteres váltóban a férfiaknál az István Béla, Gruber
Kornél, Dimák Dávid, Kanyó
Dénes, a hölgyeknél a Kothencz Petra, Czérna Ramóna, Varga Réka, Varga
Jázmin négyesé lett az első
hely.
SZEGEDI AZ U14-ES VÁLOGATOTTBAN. Nagy megtiszteltetés érte a Goodwill Pharma
Szegedi Vízmű jégkorongcsapatának utánpótlás-játékosát.
Sári Krisztián meghívót kapott
az utánpótlás nemzeti együttesébe. Ez azért is nagy dolog,
mert csapattársaival ellentétben ő a másodosztályban pallérozódik, az alapszakaszban
11 meccsen 45 gólt szerzett,
emellett kiosztott 14 gólpasszt
is az elsősorban csatár poszton szereplő jégkorongos. A
gárda május elején Spanyolországban, San Sebastianban
lép jégre a World Selects elnevezésű tornán.
AZ ÖRÖK RANGADÓ. A március 15-i hosszú hétvége leginkább várt sporteseménye
kétségkívül a magyar kézilabda El Clássicója, a MOLPick Szeged – Telekom
Veszprém összecsapás lesz.
Március 17-én, vasárnap 13
óra 45 perckor hangzik el a
kezdő sípszó az újszegedi
Sportcsarnokban. Legutóbb a
bakonyiak otthonában sikerült
nyernie 32–27-re a Pastorcsapatnak, és a szegediek tovább őriznék másfél éve tartó
hazai veretlenségüket.
JÖN A SZIKI TELJESÍTMÉNYTÚRA. Március 24-én jön a
Szegedi Sport és Fürdők Kft.
idei első szabadidős sportrendezvénye. Évek óta hagyományosan a Sziki teljesítménytúra indítja az évet, a túra napján reggel 7:30 és 9:00 óra között lehet nevezni a dorozsmai
Ács Géza Sportcsarnokban, és
három táv közül lehet választani. 7, 16 és 27 kilométert
lehet teljesíteni.

Hazai jégen remekeltek

16. Tisza Kupa

Tizenhatodik alkalommal látta vendégül a Szegedi Korcsolyázó Egyesület a hazai és nemzetközi mezőnyt a Tisza
Kupán. Lajtos Szandra tanítványai közül kiemelkedően teljesített Somodi Maja, aki megnyerte korosztálya összetett
versenyét.
A Szegedi Korcsolyázó Egyesület tizenhét versenyzővel
képviselte magát a tizenhatodik helyi rendezésű Tisza
Kupa nemzetközi rövidpályás
gyorskorcsolyaversenyen. A
viadalt már több éve megrendezi az SZKE, és a népes mezőny idén sem maradt el, hat
nemzetből tizenöt klub, közel
százhatvan korcsolyázó állt
rajtvonalhoz. A legjobb telje-

sítményt Somodi Maja érte
el, ő egyik távon sem talált legyőzőre, maximális pontszámmal a dobogó legfelső
fokára állhatott fel. Révész
Gergő összesített eredményben a második helyet szerezte meg. Két bronzérmet is
begyűjtöttek a szegediek,
szintén összetettben lett harmadik a felnőtt női mezőnyben induló Püspök Fanni és

a legkisebb, „F” korcsoportos
Árendás Mihály. Váltóban
sem maradt el a szegedi
éremszerzés. A „C–D” lány
mezőnyben a Somodi Maja,
Somodi Luca, Kormányos
Nina trió, míg az „E–F” korosztályos fiúversenyzők között az Árendás Mihály,
Paulik Marcell, Kozák Kristóf
hármas állhatott fel a dobogó
legfelső fokára. A jeges szezon lassan a végéhez közeledik, fogynak az események
a naptárból, de Lajtos Szandráékra még vár egy külföldi verseny, Szlovéniában,
Celjében.

Világbajnokság a szezon végén

Jászapáti tizennyolcadik lett

Szófiában, Bulgáriában rendezték a rövidpályás gyorskorcsolyaszezon idei utolsó nagy versenyét, a világbajnokságot. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület fiatal tehetsége,
Jászapáti Petra a tizennyolcadik helyen zárta a vb-t.

Jászapáti Petra 18. lett a vb-n.

Jó szereplés hazai pályán.

Edzőváltás az SZRSE-nél

Csere a kispadon

A Szegedi Röplabda Sportegyesület NB II-es felnőtt férfiröplabdagárdája a második helyen végzett az alapszakaszban, míg a rájátszást az első helyen zárta, így az első
osztályba való feljutásért küzdhet.
A Szegedi Röplabda Sportegyesület férfi NB II-es csapata megnyerte az NB II
rájátszását, a legutóbbi, Kistext elleni bajnokit behúzta az
együttes, és már korábban
akkora előnyt alakított ki a
gárda, hogy ennyi is elég volt
az elsőség ünneplésére. Ezt
azonban már nem Streze-

neczki Gyula vezetésével érte
el a csapat, a szinte teljes szezonon át irányító szakembert
Csányi Roland váltotta a kispadon. Strezeneczki Gyula a
felnőttcsapat mellett párhuzamosan dolgozott a leány
U15-ös csapatnál is. Ennél az
együttesnél a szakmai munka
jelenleg nagyobb kihívást je-

Edzőváltás a felnőttcsapatnál, de az első osztályba
kerülés továbbra is tervben van.

lent, és több figyelem szükséges a lányok fejlődése szempontjából is. Mindkét gárda
egész embert kíván, ezért a
férficsapat trénere a továbbiakban csak ennél a csapatnál
folytatja vezetőedzői munkáját. Így Csányi Roland vezetésével vívhatja ki az SZRSE az
NB I-es tagságot, amit el is
vállalna a klub.
– A klub jelenleg úgy áll a
dologhoz, hogy vállalja, és
örömmel vinnénk fel a csapatot az NB I-be, és támogatjuk a szereplésüket, ez a
célunk. Itt szintén utalnék az
utánpótlásra, tehát nagyon
fontos, hogy a fiú-utánpótlásbázisunk is lássa, hogy van
lehetőség Szegeden NB I-es
férficsapatban játszani –
mondta Dávid Tibor, a Szegedi Röplabda Sportegyesület ügyvezetője.
Így nagy valószínűséggel
a következő szezontól egy
újabb sportággal bővül Szeged első osztályú csapatainak száma.

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület 20 esztendős tehetségével, Jászapáti Petrával a
soraiban Szófiában szerepelt a magyar rövidpályás
gyorskorcsolya-válogatott a
világbajnokságon.
Az egyéni összetett pontversenyben Bácskai Sára
Luca és a 20 esztendős
Jászapáti indult, kettejük
közül utóbbi a 18. helyen
zárta a vb-t. 500 méteren a
negyeddöntőig jutott, ahonnan nem sikerült továbbjutnia, ezen a távon tizennyolcadik lett, 1000 méteren
is a negyeddöntő jelentette a

végállomást számára. Ezen a
távon tizennegyedik lett.
1500 méteren az elődöntőbe került Jászapáti, azonban innen sem sikerült
kiharcolnia a folytatást, itt tizenhetedikként zárt a szegedi short trackes.
A női váltónak nem sikerült kvalifikálnia magát a vbre. Az igazán nagy eredmények ezúttal elmaradtak,
a magyarok egy érmet szereztek ezen a világbajnokságon. A legjobban a férfiváltó
szerepelt Bulgáriában, Liu
Shaolin Sándorék bronzérmesek lettek.

Szegedi karatés érmek

Romániában remekeltek

Aradon szerepeltek a szegedi Virtus Karate Egyesület versenyzői egy rangos nemzetközi tornán. Hamza Zsolt tanítványai érmekkel jöttek haza Romániából, mindhárom színű
éremből jutott a fiatal karatékáknak.
A szegedi Virtus Karate Egyesület szó szerint kis csapata legutóbb a Romániában, Aradon
megrendezett XXVI. Nemzetközi
Karateversenyen vett részt. A
színvonalas mezőnyt négy ország negyven klubjának mintegy négyszázötven versenyzője
biztosította. A fiatal karatésok
igazán kitettek magukért a tatamin. Durovic Márkó a közel
negyvenfős kata-, azaz formagyakorlat-mezőnyben az előkelő
ötödik helyezést érte el, ami
nagyszerű eredmény, ugyanis a

tavalyi Eb-győztestől csupán néhány tizeddel lemaradva érte el
ezt a remek helyezést. Roka
Dárió szintén a formagyakorlat
versenyszámban szerepelt és
szerzett ezüstöt, míg a kumite
(küzdelem) versenyszám egy
bronzérmet tartogatott számára. Ez szintén kiemelkedő
eredménynek számít ezen a
rangos eseményen. Kis Olivér
saját formagyakorlatát a legjobban mutatta be, és nem talált
legyőzőre, így a dobogó legfelső
fokára állhatott fel.
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Nicsak, ki lakik itt?

Vallomások a szerelem-

s nem működnek a szárnyaid,

óra

adása

zsákmányolás. Az igazi szeretet-

Időpont: március 20., szerda 19
személyiségrészek
lesztése

fej-

Időpont: március 18., hétfő 18
óra

ket, hogyan lehet a fejletlenebb

egy-egy témához kapcsolódva. A

rendbe tenni.

ban keverték össze, és a közön-

személyiségrészeket elkezdeni

Helyszín: TIT-székház (Kárász u.

kiscsillag – dalok Pár-

A legtöbbünkre igaz, hogy a min-

Időpont: március 19., kedd 19

11.)

dennapi feladatainknak való
megfelelni igyekvés közben bizo-

nyos területekre több figyel-

münk jut, mint másokra. Sokat
törődünk a munkánkkal, kevesebbet

az

egészségünkkel.

Lehet, hogy remek emberi kapcsolataink vannak, de a karrierünk

sehova

nem

halad.

Kicsattanunk az egészségtől, a
család viszont állandóan hiányol

bennünket. Ez gyakran azért
van, mert egyoldalúan fejlőd-

tünk, és bizonyos személyiségrészeink lemaradtak a többihez

képest. Virág Gergely tréner,

kommunikációs szakember előadásán arra mutat módszere-

BaN 2.0
óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Több mint hetven – jórészt a zenekar szerzői által írt – dalból
válogat a Kiscsillag ezen az

estén. A dalokat párba sorolták

témákat cetlikre írva, egy kalapség soraiból jelentkezők húzzák

ki őket, ily módon minden este

más és más dalok más és más
sorrendben hangzanak el. Létre-

hozva ezzel egy interaktív show

és egy hagyományos koncert

furcsa keverékét, amely néha a
zenekar számára is váratlan for-

dulatokat produkál. Tisztára,
mint az élet…

Helyszín: IH Rendezvényközpont

Michael Cooney Nicsak, ki lakik
itt? című bohózata két felvonás-

ban a Bánfalvy Stúdió előadásá-

ban. A bohózat főhőse Eric
(Beleznay Endre), aki egy házban

lakik feleségével, Lindával (Vanya
Tímea/Mezei Réka Léda) és albér-

lőjükkel, Normannal (Gesztesi Ká-

roly). Eric már két éve van állás
nélkül, de ezt nem merte otthon
bevallani, inkább társadalombizto-

sítási csalásokból tartja el magát.

Egyre újabb és újabb – nem létező
– bérlőket jelent be, akik vala-

mennyien halmozottan hátrányos
helyzetűek, így számtalan jogcímen érkezik kisebb-nagyobb öszszegű

támogatás

a

ről – müller Péter előIdőpont:

március
21.,

csü-

akkor ez nem szeretet, hanem ki-

ben nincs erőszak, nincs függés,
nincs önzés.”

törtök 18

Blues B.r.others show

Helyszín: IH Rendezvényköz-

20.30 óra

óra

pont

„A valódi szeretetben szabad vagy.

És boldog. És a másik is az. Ha
nem, akkor ez nem valódi szeretet, csak tapadás, ragaszkodás, ki-

zsákmányolás. Ez vonatkozik
szerelemre, párkapcsolatra, barát-

ságra, bármilyen szeretetre, mely

a másikkal összeköt. Teljesen
mindegy, hogy te ragadsz rá, vagy

ő ragad rád, ha úgy érzed, hogy

hozzá vagy kötve, vagy ő tehozzád,

Időpont: március 22., péntek
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Az ország egyetlen „blues showja” lassan két évtizede töretlen

népszerűséggel show-zza be az

igényes színpadokat. A tíztagú
együttes repertoárján a legen-

dás Blues Brothers című film betétdalain kívül sok hasonló

hangulatú dal is megtalálható a
blues, a funky és a soul világából.

férfi

bankszámlájára. Ez remekül megy
mindaddig, amíg meg nem érke-

zik a házba egy társadalombizto-

sítási ellenőr, és innentől kezdve
elindul a hazugságok végeláthatatlan sorozata.

Szeretne 2 belépőt nyerni a Városi Műjégpályára? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím,
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába!
Beküldési határidő: március 20.
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: Háromszáz éve lett szabad királyi város Szeged. A nyertes: Gyulai Pál. Gratulálunk!
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Szeged régen

HoroSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Ne aggassza magát feleslegesen, különben
olyan hibákat is elkövet, amelyek máskor egyáltalán fel sem merülnének. Legyen magabiztos, ahogy
máskor is lenni szokott!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Olyan feladat előtt áll a
napokban, amelyet
csak akkor tud zökkenőmentesen megoldani, ha
együtt gondolkodik másvalakivel, és sikeresek lesznek.
IKreK (v. 21–vI.
21.) Rosszul eshet,
ha segítséget kér
valakitől, és nem úgy
fordul ön felé, ahogy arra
számít. Jusson eszébe, hogy
ez csak egy ember viselkedése, mások nem ilyenek.
ráK (vI. 22–vII. 22.)
Hiába szeret nagyon
valakit, egy bizonyos
határon túl nem hozhat
több áldozatot a kapcsolatukért. Itt a legfőbb ideje,
hogy kicsit végre magára is
időt szakítson.
oroSzlán (vII. 23–
vIII. 22.) A napokban
kisebb gondokkal találja magát szemben. A
megoldás az lehet, ha nem
halogatja a megoldást,
hanem nekiugrik. Utána jut
idő még örülni is a sikerének.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Szívesen szervezne közös programot valakivel. Ehhez
előbb maga körül kell rendet teremtenie. Meglátja,
egyszerűbb, ha csak egy dologra koncentrál.
Mérleg (IX. 23–X.
22.) Önnek is kell a
sikerélmény. Válaszszon a héten olyan feladatot, ami gyorsabban
gyümölcsözik! Ez bátoríthatja később hosszú távú
terveinek megvalósításakor.
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Nem is gondolná, egy közeli ismerőse mennyire jól
emlékszik valamire, amiről
ön azt hitte, elfelejtette. Ez
alkalmat adhat, hogy leüljenek és beszélgessenek.
nyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Ne higgye, hogy
mert azt mondják, az
ellentétek vonzzák egymást, ennyi elég is egy hoszszú, tartós kapcsolathoz! Az
azonos értékeket is meg
kell találniuk egymásban.
BaK (XII. 22–I. 20.)
Lépjen ki a komfortzónájából ezen a
héten! Messzebbről jobb
rálátása nyílik majd a saját
dolgaira, és azokra az akadályokra is, amelyek eddig
gátolták a haladását.
vízöntő (I. 21–II.
19.) Egyszerűbb egyedül megoldani a dolgokat, mintsem másokat is
ösztönözni. Márpedig a közös
feladatoknál kizárólag együtt
gondolkodva lehet esélyük a
sikerre.
Halak (II. 20–III. 20.) A
héten több fontos
ügyben kell döntenie,
nem marad ideje hoszszasan mérlegelni minden
részletet, ahogy máskor
tenni szokta. Ne essen kétségbe, ez is menni fog.
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1903-ban az otthon kávéház napernyővel védett teraszán ebédelt a képeslap feladója, gersterné. Az 1898ban épült Kass Vigadó 1933-ig maradt a család
tulajdonában. Hitelezőjük a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár elárvereztette, majd megvásárolta, és Hungária

Diagnózis – egészségügyi magazin
Március 18., hétfő, 19.55

néven 1934-től újra működtette. A kávéház a földszinten működött, 1914-ben Grünbaum Izidor bérelte. Napjainkban a Hungi Vigadó bérli az épület egy részét.
Forrás: MaNDA/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.

Ritka betegségekről, melyek
összesen több, mint félmillió
embert érintenek hazánkban.
ForgószínpaD – színházi magazin
Március 19., kedd, 19.55
Szombathely, Szolnok, Zalaegerszeg, Debrecen és Békéscsaba – öt színház, öt
előadás.
a szomszéD vár – turisztikai magazin
Március 19., szerda, 19.40
300 éves csárda a Hortobágyon, papucsvarrók Szegeden, konyhaművészek Tatán,
pálinkák Gyulán. Fedezzük
fel együtt Magyarországot!
szabaD száj – véleményműsor
Március 22., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: felhős, esős idő

Március 16.
szombat

Március 17.
vasárnap

Március 18.
hétfő

Március 19.
kedd

Március 20.
szerda

Március 21.
csütörtök

Március 22.
péntek

14/5
Henrietta

19/7
gertrúd,
Patrik

19/8
Sándor,
ede

15/7
József,
Bánk

14/5
Klaudia

16/5
Benedek

16/5
Beáta,
Izolda

anyaKönyvI HíreK

szegeDen kötöttek házasságot: 2019. 03. 02-án Vasinca Levente
és Gyuris Anett Veronika, Ocsenás
János és Kiss Anna Mária, Nagymáté
Attila és Vetró Katalin Terézia.

Lengyel Georginának 2019. 02. 25én Linett, Molnár Ferencnek és
Dávid Mónika Magdolnának 2019.
02. 28-án Norina, Förgeteg Dávid

Fogadóóra
Szilveszternek és Sándor Enikőnek
2019. 03. 03-án Ferdinánd Dávid
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

szegeDen született: Benkó
Norbert Rajmundnak és Molnár Melindának 2019. 02. 20-án Botond
János, Tóth Istvánnak és Muntyán
Mária Katalinnak 2019. 02. 24-én
Ádám István, Borsós Bertalannak
és Varga Dórának 2019. 02. 24-én
Míra Emma, Csányi Péter Tamásnak
és Hering Andreának 2019. 02. 24én Péter, Fodor Zsoltnak és Dr.
Máté Zsuzsannának 2019. 02. 25én Kincső Odett, Jakus Zsoltnak és

márCius 18., hétFŐ
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői Iroda, Kiss Ernő u. 3.)
márCius 20., szerDa
dr. Binszki József: 17.00 (Radnóti Miklós Gimnázium)
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00–15.00 (Képviselői Iroda,
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/9638137)
dr. Berkesi ottó: 15.00–18.00
(Polgármesteri Hivatal Szőregi kirendeltség, Szerb utca 21.)
márCius 23., szombat
Kothencz János: 12.00–14.00
(L.É.T. Egyesület, Csongor tér 1.)
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Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

