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3.
Szegedi cégek 
az élen
Több társaságnál 
nőtt a létszám és 
emelkedtek a bé-
rek; Csongrád me-
gye Top 10 cégé-
ből hat szegedi.

4.
Vitray operasze-
repben
A legendás újság-
író a kommentátor 
szerepében lép  
a szabadtéri szín-
padára Händel  
vígoperájában. 

10.
A legjobb kézilab-
dázó
A hazai szövet-
ség 2019 legjobb 
kézilabdásának a 
MOL-PICK Szeged 
játékosát, Bánhidi 
Bencét választotta. 

Ne tegyük tönk-
re a jövőt!
Az új NAT nem ga-
rantál magabiztos 
tudást a pedagó-
gusképző korábbi 
dékánja, Galam-
bos Gábor szerint.

2.

Botka László: Szeged a 2020-as költségvetésének
kétharmadát fejlesztésekre és beruházásokra költi

Nagyváradról menekült családjával a román katonák 
elől, kakaspörköltet vitt a frontvonalba az oroszok-
nak, 1956-ban pedig alapítója volt Szeged első sza-

bad rádiójának, a Széchenyi rádiónak, amely tizenegy napig 
sugárzott a forradalom alatt. Pálházi Ernő (képünkön) vasár-
nap ünnepelte a 90. születésnapját. Lapunknak mesélt a 
családjáról, a háborúról és egy különleges ebédről.
Írásunk a 8. oldalon 

Botka László polgármester a városházán mutatta be Szeged 2020-as költségvetését a legjelentősebb városi cégek és intézmények vezetőinek. 

Botka László stabil költségve-
tésnek nevezte a 2020-as vá-
rosi büdzsét, amelyről lapzár-
tánk után tárgyalt a közgyűlés.

A hagyományoknak meg-
felelően először Szeged 
legjelentősebb cégve-

zetőinek mutatta be a városi 
költségvetést Botka László pol-
gármester. Itt közölte, hogy a 
2020-as költségvetés kéthar-
madát fejlesztésekre költi az 
önkormányzat. A polgármester 
vállalható, stabil és szép költ-
ségvetésnek nevezte az idei 
büdzsét, ugyanakkor azt is el-
mondta: nagy a rizikó, hogy a 
kormány év közben az önkor-
mányzatok számára hátrányo-
san változtathatja meg az adó-
szabályokat.

Szeged a legnagyobb költ-
ségvetésből gazdálkodó tele-
pülések között foglal helyet. 
Ez az erős helyi gazdaságnak 
köszönhető, hiszen a szegedi 
vállalkozások évek óta az előre 
tervezettnél is több iparűzési 
adót fizetnek be, miközben a 
szegedi lakosság – az ország-
ban szinte egyedülálló módon 
– továbbra sem fizet helyi adót.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Szabó Bálint haverja a Szeviép-kártalanított vállalkozó 
Lázár János tönkrement vállalkozóként mutatta be, miközben végig nyereséges volt

Barabás János vállalkozót Lázár János 2018-as kampányvideó-
jában úgy mutatta be, mint tönkrement Szeviép-károsultat. Fotó: 
Lázár János hivatalos Facebook-oldala

Barabás János hajdúbö-
szörményi vállalkozót 
akkor ismerhette meg 
a közvélemény, amikor 
Lázár Jánossal beszélge-
tett Szegeden a rókusi 
csomópontnál forgatott 
videóban. Pontosabban 
csak azt nem tudtuk 
meg a kampányfilmből, 
ki is ő valójában. 

Cikkünk nyomán ki-
derült: bár Lázár 
János úgy mutatta 

eközben végig nyeresé-
ges volt a vállalkozása. 
Most az is nyilvánvaló-
vá vált, hogy Barabás 
János nem csupán egy 
károsult a sok közül, ha-
nem egészen jó viszonyt 
ápol Szabó Bálinttal. A 
szegedi önkormányzati 
képviselő Facebook-ol-
dalán több fényképen is 
együtt szerepelnek: Ma-
kón, a Lombkorona sé-
tányon éppúgy fotózkod-
tak, mint Debrecen-Jó- 

be Barabást, hogy tönkrement a cége 
a Szeviép-ügyben, és vállalkozását az 

állam kártalanította (a kamatokkal 
együtt 130 millió forintot kapott), mind-

zsán a tavalyi galambászbálon. 
Folytatás az 5. oldalon

Pálházi 
Ernő:  
Hogy  
féltem-e?
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Nagy bajban Nemesi Pál 
egykori kampánycsapata

gy ideje tudjuk, hogy 
a Fidesz az övéi közül 
senkit nem hagy ott az 

út szélén. Nemesi Pál kam-
pánycsapata lenne a sza-
bályerősítő kivétel? Február 
10. óta hatályos NAV végre-
hajtási határozat van ellenük 
– vette észre a szeged.hu.

Tavaly július elejétől a 
Starlight Marketing márka-
név alatt futó Freakout Media 
Services Kft. vitte a függet-
len fideszes polgármesterje-
lölt, Nemesi Pál kampányát. 
Többek között olyan sikerek 
kötődnek a nevükhöz a Face-
bookon, mint a fantomokkal 
beszélgető polgármesterje-
lölt, a megvett szerb lájkolók, 

hogy csak két igazán jellem-
ző esetet elevenítsünk föl a 
kampányból. A szeged.hu ko-
rábban megírta, hogy Nemesi 
Pál Facebook-oldaláról több 
száz kommentelő véleményét 
eltávolították. Helyettük olyan 
fantomok igyekeztek a sze-
gedieket helyes irányba terel-
getni, mint például Karcsi és 
Anna, akikről rövid keresgélés 
után kiderült, hogy nem létező 
személyek. De ami még ennél 
is meglepőbb volt, hogy Szer-
biából érkezett Nemesi Pál 
kedvelőinek nagy része. Vajon 
mit érthettek a programjából, 
amelynek a címe (Szeged az 
első!) sem elsősorban a hatá-
ron túliaknak szólt?

Osztályozta Orbán  
a fideszes képviselőket

Hányast kaphatott B. Nagy László?

Mínusz kettő és plusz 
kettő közötti skálán 
értékelte a kormány-

fő az emberei teljesítményét – 
írta meg a 24.hu. 

A teljesítmények ilyenfajta 
értékelésére elsősorban azért 
volt szükség, hogy feltérké-
pezzék, az adott politikusnak 
milyen esélyei lehetnek a 
2022-es parlamenti válasz-
táson az ellenzéki jelölttel, je-
löltekkel szemben. Plusz 2-es 
osztályzatot az kapott, aki a 
2018-as választáson meg 
tudta szerezni a szavazatok 
több mint 50 százalékát, és 

októberben a körzete polgár-
mesterjelöltjei is hozták a győ-
zelmeket. Rájuk Orbán úgy 
tekint, mint akik 2022-ben 
akkor is képesek lehetnek 
nyerni, ha mindenhol megva-
lósul az ellenzéki összefogás.

Hogyan vizsgázott B. 
Nagy? Valószínűleg egyéb-
ként nem minden választóke-
rületből hallgatott meg valakit 
a miniszterelnök a nagyüzem-
ben zajló találkozók során – 
úgy tudjuk ugyanis, Szegedről 
csak B. Nagy László volt fent a 
karmelita kolostorban. 

A 24.hu cikkéből az ugyan 
nem derül ki, hogy részle-
tekbe menően milyen logika 
alapján osztályzott Orbán a 
találkozók során, így nehéz 
megmondani, hogy B. Nagy 
László hányast kaphatott.

A politikus 2018-ban meg-
nyerte a választókerületét, az 
őszi önkormányzati választá-
son pedig nagyrészt fideszes 
vagy Fidesz-közeli polgármes-
terek nyertek a választókerü-
letébe tartozó településeken. 
Ez alól kivétel Szeged, ahol 
ismét Botka László nyert, és 
mint tudjuk, a város feletti irá-

nyítás teljes megszerzése las-
san két évtizede jelent meg-
oldhatatlan feladatot a helyi 
Fidesznek.

Ez viszont nem való-
színű, hogy nagy súllyal jö-
hetett számításba Orbánnál 
B. Nagy megítélése során, 
hiszen a legutóbbi önkor-
mányzati választásokon el-
ért gyenge szegedi fideszes 
eredmény felelőseit való-
színűleg inkább a szegedi 
Fidesz vezetésében és Ku-
batov Gábor környékén ér-
demes keresni.

Azt nem értékelte a pártelnök, hogyan képviselték embe-
rei a választókörzetüket. Megírtuk: B. Nagy tavaly három év 
után először említette meg Szegedet az Országgyűlésben.

A magabiztos tudás átadá-
sa a közoktatás legfonto-
sabb feladata, amit az új 

NAT alapján nem iga-
zán lehet garantál-

ni – mondta Ga-
lambos Gábor 
(képün-

k ö n ) , 
az SZTE Juhász Gyu-
la Pedagógusképző 
Karának korábbi 
dékánja a szeged.
hu-nak. Szerinte túl 
sok az ideológia a 
mostani alaptan-
tervben, és kevés az előre-
mutató kezdeményezés.

Galambos Gábor 15 
évig volt főigazgató-
ja, majd dékánja a 

Szegedi Tudományegyetem 
Pedagógusképző Karának, 
ezért komoly rálátása van a 
magyar közoktatás állapotá-
ra. Azt mondja, hogy a NAT 
alapelveket ad meg, a konk-
rétumokat a kerettanterv 
tartalmazza majd. Kívána-
tosnak tartaná, ha a keret-
tanterv elkészítésekor szé-
lesebb konzultáció zajlana, 
de szerinte félő, hogy azt is 
szakmai egyeztetés és min-
den előzmény nélkül fog- 
ják bejelenteni. Szomorú 
lenne, ha a konzultáció el-
maradna, hiszen nagy ma-
gabiztosság kell ahhoz, 
hogy egy szűk kör felvállal-
ja a teljes szakma vélemé-
nyét anélkül, hogy megkér-
dezné a szakmai szervezete-
ket. Az előzmények alapján 
a szakembernek nincs illúzi-
ója: Az „ehhez is csak mi ér-

tünk, ezt is megtehetjük” elv 
könnyen érvényre fog jutni 
a kerettanterv bevezetése-
kor is. 

Pedig a NAT-nak komoly 
szakmai támogatásra, az 
érzékeny kérdések minél 
szélesebb körben való meg-
vitatására lenne szüksége 
ahhoz, hogy élvezhesse a pe-
dagógustársadalom támo-
gatását. Mindenki remény-
kedett, amikor az elismert 
szakember, Csépe Valéria 
vezetésével kezdtek hozzá 
az új NAT elkészítéséhez, és 
az első fázisban történtek is 
szakmai konzultációk. Saj-
nálatos, hogy a politikusok-
nak ez az anyag nem felelt 
meg, és olyanok vették a ke-
zükbe az alaptanterv egyes 
részeinek kidolgozását, mint 
például Takaró Mihály iro- 
dalomtörténész, akinek szél-
sőséges nézetei közismer-
tek, és megkérdőjelezhe- 
tő, hogy a következő gene-
ráció nevelését ilyenfajta 
nézetek alapján kell-e elkép-
zelnünk.

A közoktatás 
lényege, hogy ké-
pességektől és 
szociális helyzettől 
függetlenül min-
denkinek meg-

adja azt a 
b i z t o s 

tudást az alaptantárgyak-
ban, melynek birtokában 
javulnak a hátrányban lévők 
esélyei is az életben. Nem 
véletlen, hogy a humán tár-
gyakat oktató pedagógu-
sok tiltakoznak legjobban, 
hiszen a magyar irodalom 
és a történelem területén 
érződik leginkább, hogy a 
NAT inkább egy ideológiai 
leirat, mint szakmai irány-
mutatás, ami nem segít az 
amúgy is nehéz helyzetben 
lévő magyar közoktatáson 

– vallja Galambos Gábor. És 
itt nem csupán arról van szó, 
hogy ki a jobb író vagy költő, 
vagy hogy milyen hangsúlyt 
adunk a vesztes csatáknak 
és háborúknak a történe-
lemoktatásban. Az is egy 
elavult szemléletet tükröz, 
hogy a NAT alapelve szerint 
a normakövetésre való ne-
velés fontosabb, mint a kriti-
kai szemlélet kialakítása. Ez 
a volt dékán szerint komoly 
probléma, mert a gyerekek 
nem tanulnak meg érvelni.

A problémák azonban 
nem pusztán a humán tudo-
mányok terén sokasodnak. 
Az úgynevezett science tan-
tárgy bevezetése is rengeteg 
kérdést vet fel. Ez tömbösít-

ve tanítaná azokat az isme-
reteket, melyeket eddig a fi-
zika, a biológia, a kémia és a 
földrajz keretein belül sajátí-
tottak el. Vélhetőleg a szük-
s é g b ő l 
p róbá l t 
e rény t 
k o v á -

csolni 
a kormány 

azzal, hogy 
egybeolvasz-

totta ezeket a tár-
gyakat, hiszen ilyen szakos 
tanárokból komoly hiány 
van. Gond az is, hogy az át-
állásra alig van idő, hiszen 
szeptembertől felmenő 
rendszerben már így tanít-
ják a gyerekeket ezekre a 
tárgyakra. A természettudo-
mányok vonzereje a kísér-
letekben van, és az össze-
vont órákon ezekre sokkal 
kevesebb lehetőség lesz. A 
szakember szerint a felsőok-
tatásnak gyorsan kell rea-
gálnia, és el kell indítania az 
ilyen komplex ismeretekkel 
rendelkező tanárok képzé-
sét. Ez rengeteg idő – ide-
ális esetben is 5-6 év, mire 
a képzett science-tanárok 

elkezdhetik működésüket a 
közoktatásban.

Galambos Gábor szerint 
jól csak azt lehet csinálni, 
amit szeretünk, és ez igaz a 
pedagógusokra is. Ez az új 
NAT szellemiségében nincs 
benne, hiszen továbbra is 
rengeteg az átadandó is-
meret, a diák és a tanár is 
fuldoklik a hatalmas tan-
anyagban. Nincs idő átbe-
szélni a dolgokat, ismételni, 
elemezni, és ebbe belefá-
sulhat tanár és diák egya-
ránt: könnyen ki lehet ölni a 
megismerés és a tudás sze-
retetét, ami nemzedékekre 
lehet kihatással. 

Szincsok György

Évtizedekre visszaveti  
a természettudományok oktatását

Hogy mennyire nincs rendben a NAT természettu-
dományokkal foglalkozó része, arról Nahalka István 
oktatáskutató azt mondta: súlyos probléma, hogy 
óriási a tananyag. Hiányolja, hogy az 1–2. osztályban 
nincs természettudományos tantárgy. Évtizedekkel ez-
előtt meghaladottnak számító szemlélet árad belőle. A 
modern természettudományos felfogás szerint sokkal 
inkább arra kell fókuszálni az oktatásban, hogy „nem 
mi pakoljuk össze a gyerek fejében kis ismerettéglák-
ból a tudás épületét, hanem a gyerek maga konstru-
álja meg saját tudását”. Ehhez olyan ismeretekre van 
szükség, melyeket órai kísérleteken sajátíthat el a ta-
nuló, de ezek a mostani feszített oktatási tempóban a 
háttérbe szorulnak.  

Galambos Gábor az új NAT-ról: Ne tegyük 
tönkre egy egész generáció jövőjét!

E
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Egy veszélyes  
utánlövés

Kommunikációs morzsapartit rendez a kormány, vagy 
ahogy a nagyra becsült Krekó Péter kolléga nyilatkoz-
ta, ami most zajlik, az egy Finkelstein-béta verzió. 

Akik ismerik, azt mondják a reaktivált és repatriált Ha-
bony Árpádról, hogy nem zsenije a politikai kommunikáció-
nak. A néhai Arthur Finkelstein – akinek a tudását a magyar 
adófizetők voltak kedvesek megspendírozni a Fidesznek – a 
maga módján géniusz volt. Olyan elme, aki a semmiből te-
remtett úgymond tényeket, és átalakította bevett fogalmak 
értelmezését. Fő műve a liberalizmus kifejezés mérgező szó-
vá alakítása volt. Ezt a szabadalmát világszerte úgy alkal-
mazzák, mint egy gyorsétterem franchise-át. 

Habony tudása viszont inkább abban áll, hogy a kommu-
nikációban már meglévő elemeket az adott politikai szituá-
cióra alkalmazza, összeillessze, új kombinációkat előállítva. 
Ez sem kis képesség, hiszen például Rogán Antal láthatóan 
nem rendelkezik vele. Azonkívül Habonyból hiányzik a gát-
lás, amely többünket elfogna, ha sokadjára kellene ugyan-
azt eladnunk. Neki mindegy, hogy utánlövés, csak célba 
találjon. 

Jelen esetben arról van szó, hogy az önkormányzati vá-
lasztás legalábbis a lehetőségét elhozta annak, hogy az 
ellenzék kihívást intézzen a Fidesszel szemben. Sosem hit-
tem abban, hogy „a Fidesz retteg” a hatalom elvesztésétől, 
ugyanis a hatalom megszerzéséhez és megtartásához ennél 
sokkal professzionálisabb viszony fűzi Orbánt és pártját. Et-
től még igaz, hogy a hatalmat meg akarják tartani. Ehhez 
eszközt kínál, ha a kisebb-nagyobb ellenzéki ügyek kapcsán 
reszelgetik ellenfeleiket, de az igazán nagy dobás sosem ez 
– hanem az, ha olyan témát talál a kormány, amellyel át tud 
nyúlni az ellenzéki táborba. 

Ennek a legbiztosabb módja, ha valakit utálni lehet. 
Így lett a propaganda többször továbbfejlesztett csúcster-
méke a migráció elutasítása, amely kifejlett formájában 
egyesítette az idegenellenességet, a nemzetellenes vi-
lág-összeesküvés létével kapcsolatos vakhitet, a másként 
gondolkodó honfitársaink utálatát és az ismeretlentől 
való félelmet. 

Mikor a migránsozás társadalmi hatásait kutatók mérték 
néhány évvel ezelőtt, azt találták, hogy különös módon né-
mileg csökkent a cigányellenesség, és nem növekedett az 
antiszemitizmus. A gyűlölet ugyanis átáradt a muszlim be-
vándorlókra, akik itt sem voltak. Azt is kimutatták a felméré-
sek, hogy a titkos összeesküvésekben való hit elmélyült. Az 
a mechanizmus, amely az egyes csoportok elleni gyűlöletet 
táplálja, készségszintűvé vált a magyar társadalom széles 
rétegeiben. 

Az elmúlt hetek fejleményei alapján úgy tűnik, a legújabb 
habonyi ötlet az, hogy lehetne egyszerre utálni, utáltatni a 
menekülteket és a romákat. 

Hogyan, hogyan nem, éppen a politikailag szükséges pil-
lanatban élesedik a migránsveszély. Közben egy olyan jog-
erős kártérítési ítéletet pécéz ki a kormány, amelyben romák 
az érintettek. És ha már itt vagyunk, kikkel szemben lehet 
még felháborodást kelteni – igen, az elítéltekkel szemben. 
Mindehhez hozzá lehet csapni egy kampányt a bíróságok 
ellen is – amelyekkel a kormány régóta birkózik –, és egyéb-
ként, ha már bíróságok, akkor megpróbálnak még egy bőrt 
lehúzni a Szeviép-ügyről is. 

Így áll össze a Habony-legó. A választók pedig olyan nagy-
vonalúak, hogy ezt is kifizetik majd, nemzeti konzultáció for-
májában. 

A kormányra nézve nem túl hízelgő, hogy szellemi ka-
pacitásából csak ennyire futja. Minden versenyhátránya 
ellenére azonban az ellenzéknek is dolga van azzal, hogy a 
propaganda e béta verzióját ne lehessen már eladni a vá-
lasztóknak.

Lakner Zoltán

Aktuális

 VéleményHat szegedi cég a Top 10-ben
Több társaságnál is nőtt a létszám és emelkedtek a bérek

Csongrád megye Top 10 
cégéből hat szegedi. Több 
gazdasági társaságnál 
nemcsak a létszám nőtt, 
de a bérek is jelentősen 
emelkedtek. 

Csongrád megye árbe-
vételének kétharma-
dát, exportárbevéte-

lének 80 százalékát a száz 
legnagyobb, döntően sze-
gedi székhelyű vállalkozás 
teljesítette. 

A megye száz legjobb 
cége közül negyvenöt sze-
gedi székhelyű; ez is kide-
rül a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
Top 100 – Csongrád Megye 
Gazdasága 2019 című ki-
adványából.

Emelték a létszámot  
a Solénál

A lista elején a hódmezővá-
sárhelyi Országos Dohány-
boltellátó Kft. áll, amely-
nek 598 milliárdos árbevé-
tele több mint ötször akko-
ra, mint a második helyen 
végzett NKM Áramszolgál-

tató Zrt.-é. A szegedi cégek 
közül kiemelkedik a „nem-
zeti” áramszolgáltató társa-
ság, az NKM Zrt., amely egy 
év alatt több mint 16 szá-
zalékkal növelte a bevéte-
leit úgy, hogy közben négy 
százalékkal csökkentette a 
létszámot, és 12 százalék-
kal emelte a dolgozói bérét.

A Bonafarm-csoporthoz 
tartó két nagy szegedi élel-
miszer-ipari óriáscég már 
3282 embert foglalkozta-
tott, a SOLE-Mizo Zrt.-ben 
pedig 134-gyel emelték a 
létszámot és 10 százalék-
kal a béreket. 

A szegedi székhelyű 
tejipari vállalkozás sikere 
nem véletlen: 2016 óta 
közel hétmilliárd forint be-
ruházást hajtott végre sze-
gedi üzemében. 

A gyártási kapacitások 
jelentős fejlesztése mellett a 
beruházások érintették töb-
bek között az energia- és víz- 
ellátást, valamint a szenny-
vízkezelést, de ma már egy 
leszedő- és csomagolórobot 
is segíti a termelést. 

Szorosan és tartósan a 

SOLE-Mizo Zrt. mögött áll a 
Pick Szeged Zrt., amely ta-
valy ünnepelte 150. szüle-
tésnapját.

Sokmilliárdos  
fejlesztés a Picknél

Szeged tradicionális élelmi-
szer-ipari nagyüzeme ezután 
kezd sokmilliárdos fejlesz-
tésbe: új szalámigyárat épí-
tenek a sztrádalehajtónál. Az 
ELI és a sztráda között fekvő 
100 hektáros telken hama-
rosan Közép-Európa legkor-
szerűbb szárazáru- és feldol-
gozott húsipari termékgyártó 
kapacitását hozza létre a Bo-
nafarm-csoporthoz tartozó 
szegedi cég. A tervek szerint 
a zöldmezős fejlesztést már 
az idén elkezdik, s az új gyár-
tóüzem megépítését követő-
en pár esztendőn belül egy-
harmadával tudják majd nö-
velni a szalámigyártást.

A gyárépítéshez szük-
séges infrastruktúra kiépí-
tésében az önkormányzat 
is szerepet vállal: a tervek 
szerint kétszer kétsávos-
ra bővülhet a régi 5-ös út a  

sztrádáig, körforgalom épül-
het a Pick-telek közepénél, 
és a terület csapadékvíz-elve-
zető rendszerét is megoldják.

Egy nagykereskedelmi 
vállalkozás és egy építőipari 
cég is bekerült Szegedről a 
tíz legjobb vállalkozás közé. 
Az NKM Áramhálózati Kft. 
egy év alatt két helyet is 
visszacsúszott ugyan a top-
listán, ám még így is a nyol-
cadik közel ötvenmilliárdos 
árbevételével és 14 száza-
lékkal megnövelt, 729 fős 
létszámával. A KÉSZ Építő 
Zrt. 43,5 milliárdos árbevé-
telével ugyancsak két helyet 
visszacsúszva zárja a Top 
10-es listát.

Rekordalacsony  
munkanélküliség

Csongrád megye vezető vál-
lalkozásainak üzemi nyere-
sége az előző évhez képest 
8,5 százalékkal 125,3 mil-
liárd forintra bővült; ennek 
több mint felét, 59,1 milliár-
dot a jórészt szegedi vállal-
kozásokat tömörítő száz leg-
nagyobb cég érte el. 

A foglalkoztatási ada-
tokban is jól teljesített a 
megye és Szeged gazdasá-
ga. A munkanélküliségi ráta 
1,6 százalékra csökkent 
– ez jobb, mint az orszá-
gos átlag. A foglalkoztatás 
szintje már meghaladja a 
60 százalékot. A havi brut-
tó átlagkereset 2019 első 
félévében 303 ezer forint 
volt, ami 8,8 százalékkal 
haladta meg az egy évvel 
korábbit – igaz, a megyei 
bérek egy év alatt valami-
vel kisebb ütemben nőttek, 
mint országosan.

Rafai Gábor

Csongrád megyei Top 10 
(nettó árbevétel, milliárd forint)

  1. OrszágOs DOhánybOltellátó Kft. (hóDmezővásárhely)  598,3
  2. nKm áramszOlgáltató zrt.  (szegeD)  118,4
  3. COntiteCh fluiD autOmOtive hungária Kft. (maKó)  80,7
  4. sOle-mizO zrt. (szegeD)  73
  5. PiCK szegeD zrt. (szegeD)  63,1
  6. hansa-KOntaKt Kft. (szegeD)  51
  7. hungerit zrt. (szentes)  49,9
  8. nKm áramhálózati Kft. (szegeD)  49,6
  9. givauDan hungary Kft. (maKó)  45,6
10. KÉsz ÉPítő zrt. (szegeD)  43,4

 Forrás: Top 100 – Csongrád Megye Gazdasága 2019

Szeged a megye gazdaságának motorja. A Solénál emelték a létszámot és a béreket. 
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Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek átvételének 
kötelezettségéről 

 
 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a sárga zsákos szelektív csomagolási hulladék 
gyűjtési rendszerét edényben történő ürítési rendszerre alakítja át. Szeged Város további 
városrészein is folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtés céljára szolgáló 1100 literes (lakótelepeken) és 120 
literes (jellemzően magánházas övezetben) edények térítésmentes kiosztását.   
 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 11. §. (6) értelmében, amennyiben a közszolgáltató a 
gyűjtőedényt a közszolgáltatás részeként biztosítja az ingatlanhasználó részére, az ingatlanhasználó a 
közszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénnyel köteles igénybe venni. 
 
Az ingatlanhasználó továbbá köteles a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, 
tisztán tartásáról és megőrzéséről is gondoskodni.  
 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a papír-, műanyag és fémhulladékot az 
ingatlanhasználó köteles az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló (fajtájának, méretének, valamint 
maximális súlyának megfelelő) gyűjtőedényben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon 
elkülönítetten elhelyezni, a közszolgáltatónak hozzáférhető módon átadni. Amennyiben a szelektív 
tároló tartalma nem felel meg a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek (pl.: kommunális hulladékot 
tartalmaz), akkor pótdíjfizetési értesítő hátrahagyása mellett, kommunális hulladékként kerül 
elszállításra, majd számlázásra. 
 
A jogszabályi előírások szerint az ingatlantulajdonos a szelektív gyűjtőedény átvételét nem 
tagadhatja meg, azt köteles átvenni. Amennyiben ezt nem teszi meg, jogszabályi előírást sért, 
melynek jogkövetkezményeit viselni köteles. Bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője 
jogosult. 
 
A fentiek alapján abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos/társasházkezelő a hulladékgyűjtő 
edényt nem veszi át, társaságunk jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a települési 
önkormányzat jegyzőjét értesíti a kötelezettségszegésről, és kéri az ezzel kapcsolatos eljárás 
lefolytatását. A bírság az ingatlantulajdonost/-használót fogja terhelni.  
 
Az a kétszemélyes háztartás, amely a vegyes hulladék gyűjtésére 80 literes űrtartalmú 
hulladéktároló használatára jogosult, tudomásul veszi, hogy amennyiben a szelektív gyűjtésre 
vonatkozó kötelezettségvállalását nem teljesíti, úgy a közszolgáltató jogosult az ingatlanra 
nagyobb méretű vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényzet igénybevételét előírni.  
 
Ez a társasházi/lakótelepi többlakásos ingatlanok esetében azt jelenti, hogy amennyiben a 
lakóközösség megtagadja a szelektív edény átvételét és rendeltetésszerű használatát, a 
lakóközösségben minden kedvezmény megvonásra kerül. 
 
A zökkenőmentes edényosztás érdekében kérjük a Tisztelt Lakosoktól a fentiek szíves tudomásulvételét 
és a jogszabályi kötelezettség teljesítését. 
 
 

 
 

Sebestyén Márta népdalénekes
a szegedi papucs  

első jószolgálati nagykövete
A szegedi papucs népszerű-
sítéséért és a kereslet növe-
léséért 2020-tól a papucs-
nak jószolgálati nagykövete 
is lesz. 

A szegedi papucs nap-
ján a Szent-Györgyi 
Albert Agórában a 

rendhagyó papucs-divatbe-
mutató, -konferencia, -hím-
zés-bemutató és a papu-
csos mesterek bemutatkozá-
sa mellett a szegedi papucs 
történetéről szóló kiállítás is 
nyílt, amely év végéig látható.

A Szegedi Papucsért 
Alapítvány által szervezett 
konferencián elhangzott, 
hogy 2019-ben 65 000 lá-
togató találkozhatott a Mes-
terségek Ünnepe kiemelt 
témájaként a papuccsal, 
valamint az év során 24-en 
tanulták meg a papucshím-
zés fortélyait a 2019-ben 
Népművészet Mestere díjat 
nyert Fetter Ferencnétől, így 
már alakul az utánpótlás. 
A papucs iránti érdeklődés 

is láthatóan növekszik, egy 
pályázatnak köszönhetően 
fiatal iparművész-hallgatók 
fordultak a papucs felé ihlető 
forrásként, Attalai Zita cipő-
tervező és Sallay Tibor papu-
csosmester alkotásai pedig 
New Yorkot és Pekinget is 
megjárták. További bizako-
dásra ad okot, hogy az új 
szakképzési törvény szerint 
lehetőség lesz hivatalos for-
mában is a papucskészítés 
elsajátítására.

Szögi Csaba elnök el-
mondta: az alapítvány a 
papucs népszerűsítéséért 
elindította a szegedi papucs 
jószolgálati nagykövete prog-

ramot. Olyan személyeket kér 
fel nagykövetnek, akik a mű-
vészetek, a közművelődés 
vagy a tudomány kiemelkedő 
alakjaként nagy ismertséggel 
rendelkeznek. A jószolgálati 
nagykövet két szegedi papu-
csot választhat magának, egy 
hagyományosat és egy újra-
gondoltat, amelyet határon 
innen és túl az általa válasz-
tott kiemelkedő eseménye-
ken visel. 

A Szegedi Papucsért Ala-
pítvány első jószolgálati nagy-
követének a Kossuth-, Liszt 
Ferenc- és Prima Primissima 
díjas Sebestyén Márta nép-
dalénekest választotta.

Az IH-ban báloztak a nyugdíjasok
Összetartó a szegedi idősek közössége

Vitray Tamás Händel-operában 
lép színpadra Újszegeden

fiát, Nérót, a leendő csá-
szárt Hanczár György alakít-
ja. A fiatal tenor nemcsak 
itthon, hanem külföldön is 
ismert, többek közt Cseh-
országban, Franciaország-
ban és Németországban is 
imádták a nézők. A hatalom 
közelébe elbűvölő szépsé-
gével jutó Poppea figuráját 
Gyüdi Eszter kelti életre. 
Ausztriától Romániáig már 
meghódította az operakö-
zönséget Ludovik Kendi, 
aki ezúttal Pallanteként tér 
vissza Szegedre. A neves 
énekesek mellett a darab-
ban egy különleges szerep-
lőt is láthatnak a nézők: a 
kommentátor szerepében 
ugyanis Vitray Tamás látha-
tó majd. 

A többi alkotó nevé-
re is fény derült: a barokk 
dallamok például a Liszt 
Ferenc-díjas Pál Tamás kar-
mester dirigálásában csen-
dülnek majd fel. A darab 
különlegességét és moder-
nitását pedig mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy a 
mozgásvilágáért a street 
dance-ból is ismert Barta 
Viktória felel, aki a tavalyi 
évad szuperprodukciója, a 
Titanic koreográfusa is volt.  

A fordulatos történet jú-
lius 17-én és 18-án látható 
majd, az Újszegedi Szabad-
téri Színpadon.

Nem kell idén sem  
nélkülözniük az ope-
rarajongóknak ked-

venc műfajukat, hiszen a 
fesztivál Händel népszerű 
művét, az Agrippinát tűzi 
műsorára. A barokk opera 
a laza erkölcsű Rómába ve-
zeti a nézőket, ahol Néró és 
anyja cselszövéseit láthat-
juk a hatalmon lévő uralko-

dó ellen – mindezt humo-
ros elemekkel fűszerezve.

Händel remekművét a 
szabadtérin már otthono-
san mozgó Pányik Tamás 
állítja színpadra, magyar 
nyelven, új fordításban. A 
cselekmény szálait mozga-
tó, a hatalomhoz görcsösen 
ragaszkodó címszereplő 
Mester Viktória lesz, míg 

Nem mindennapi operabemutatóval készül idei évadára 
a Szegedi Szabadtéri Játékok. Händel vígoperai jellegű, 
fordulatokban gazdag művében, az Agrippinában mások 
mellett Mester Viktória, Ludovik Kendi, Hanczár György 
és Gyüdi Eszter is főszerepet kapott – sőt a kommentátor 
szerepében a népszerű újságíró, Vitray Tamás is színpadra 
lép.

A legendás újságíró a kommentátor szerepében lép szín-
padra.

– Országszerte csodájára 
járnak annak, hogy Szege-
den milyen aktív, jól szerve-
zett közösségi életet élnek a 
nyugdíjasok. Erre bizonyíték 
a mai este is, amikor ismét 
önfeledten szórakozhatunk 
együtt – mondta Szabó Sán-
dor országgyűlési képviselő, 
amikor a Senior Center és az 
Idősügyi Tanács szervezésé-

ben megtartott idei nyugdí-
jasbál vendégeit köszöntöt-
te. Az országgyűlési képvise-
lő kiemelte: az önkormány-
zat mindent elkövet, hogy az 
idős emberek a város teljes 
jogú tagjainak érezhessék 
magukat. 

Boros Gyula, a város 
idősügyi referense a szeged.
hu-nak elmondta, hogy a 

Senior Center hatvan nyug-
díjasszervezet több mint 12 
ezer tagjának szervez folya-
matosan programokat. Az 
önkormányzat öt éve 10, 
három éve 15, tavaly pedig 
már 22 millió forintot biztosí-
tott  az idősügyi szervezetek 
programjaira, és ez az ösz-
szeg az idei költségvetésben 
is szerepelni fog.

Kétszáz nyugdíjas vacsorázott és táncolt az Ifjúsági Házban; többségük már sokadik 
alkalommal ünnepelte együtt a farsangot. Fotó: Iványi Aurél



2020. február 22., szombat 5Aktuális

Vadasparki játszótérmutyi: továbbra 
sem stimmel az elszámolás

Újabb informatikai szakér-
tő meghallgatásával foly-
tatódott a Fideszhez közeli 
vadasparki játszótérmutyi 
büntetőügyének tárgyalása 
a Szegedi Törvényszéken – 
tudósított a szeged.hu. 

A per egyik kulcskér-
dése továbbra is az, 
hogyan számolhatott 

el a pályázó 154 millió fo-
rintot az interaktív látoga-
tóközpont kiépítésére, ha a 
szoftver az akkori körülmé-
nyek között alig több mint 
10 millió forintból is elkészít-
hető lett volna? A vádlottak 

védőügyvédjei a napokban 
meghallgatott újabb infor-
matikai szakértő hozzáérté-
sét is vitatták. És bár a kiren-
delt szakértők álláspontja 
hasonló abban, hogy a kifi-
zetett árnál lényegesen ke-
vesebbet ér a szoftver, a bí-
róság újabb szakvéleményt 
kér. Ezzel folytatódik majd 
tavasszal az eljárás.

A Titán Projekt’s House 
2012 októberében kötött 
bérleti szerződést a szegedi 
önkormányzattal a város tu-
lajdonában lévő vadaspark 
egy 500 négyzetméteres 
területére. A cég játszótér 

kialakítását és üzemelteté-
sét, valamint egy interaktív 
látogatóközpont kialakítását 
tervezte, amihez az uniós és 
a magyar költségvetésből 
kívánt pályázati pénzhez jut-
ni. A céget az a Vahl Rezső 
vezette, akinek jó fideszes 
kapcsolatai közismertek – 
ezt az is jelzi, hogy Gyimesi 
László, a párt akkori szegedi 
vezetője támogatta a projek-
tet, és a megnyitón is beszé-
det mondott. Ménesi Imre 
szocialista önkormányzati 
képviselőnek tűnt fel, hogy 
finoman szólva is túlárazott 
lehet a beruházás. 

A leginspirálóbb hétköznapi hős

ebruár 24-ig Tajti 
Zsanettet, a szegedi 
Gyermekgyógyásza-

ti Klinika orvosát is megvá-
laszthatjuk leginspirálóbb 
nőnek a Femcafé szavazá-
sán.  Harmadik alkalommal 
keresik a leginspirálóbb nő-
ket, ez lehet idén a szegedi 
gyermekorvos (képünkön). 
Tajti Zsanett a mindenna-
pok hőse kategóriában indul 
a szavazatokért. Ide azok a 
pedagógusok és egészség-
ügyi dolgozók kerültek, akik 
a hétköznapok kihívásaival 
szembenézve segítenek má-
sokat, s tetteikkel, elhivatott-
ságukkal példamutatóak le-
hetnek a közösség számára.

A szegedi doktornő azt 
írja magáról, hogy 9 éves 
kora óta gyermekorvosnak 

készült, és a gyerekgyógyá-
szat, valamint a gyerme-
kintenzíves munka mellett 
a szegedi koraszülött-élet-
mentésben is részt vesz. Öt 
évvel ezelőtt ő indította el 
a „Kisgyerekek is lehetnek 
nagybetegek” programot, 
amely 2019-ben alapítvány-
nyá alakult. Vezetője volt a 
Tündéri doktornéni nevű on-
line gyermekorvosi rendelő 
csoportnak, ahol mintegy 20 
ezer szülőnek adtak választ 
kérdéseikre.

Tüzes télbúcsúztató a Szent István téren
Bár igazi télről az idén 

nem beszélhettünk, 
múlt szombaton jó ér-

zés volt elbúcsúztatni a leg-
hidegebb évszakot Szeged 
egyik legszebb terén. A nap 
fénypontja természetesen a 
banyaégetés volt. Az egész 
napos programsorozat trom-
bitaszóval indult, majd a 
Sajtkukac Duó szórakoztat-
ta a gyerekeket. Sokan né-
zelődtek a kézművespultok-
nál, de hosszú sor kígyózott 
a víztorony bejáratánál is, 
ugyanis a szépen felújított 
ipari műemlék tetejére is fel 
lehetett lépcsőzni ezen a na-
pon. Az ebéd közeledtével 
fánkevőverseny vette kezde-
tét, majd újabb zenés prog-
ramokkal csalogatták a térre 
az érdeklődőket.

A délszláv hangulatot hozó mohácsi Drugovi busócsoport részt vett a kiszebáb elégeté-
sében is. Hivatalosan tehát vége a télnek. Fotó: Iványi Aurél

Szabó Bálint haverja  
a Szeviép-kártalanított vállalkozó 

Lázár János tönkrement vállalkozóként mutatta be, miközben végig nyereséges volt

Folytatás az 1. oldalról
A Lázár János 2018-as 
kampányvideójában a bal-
oldal áldozataként bemu-
tatott névtelen építési vál-
lalkozóról a 24.hu írta meg, 
hogy a hajdúböszörményi 
Barabás Jánosról van szó, 
és nem ment tönkre. Ennek 
ellenére a cégét kártalaní-
totta az állam. 

De nem ez az egyetlen 
baj Lázár kampányvideó-
jával. A film 
elején Szabó 
Bálint, a káro-
sultak szószó-
lója azt mond-
ja: „példátlan 
az, hogy az 
állam helytáll 
egy ilyen ügy-
ben, megjegy-
zem, a szegedi 
szocialista ön-
kormányzat he-
lyett áll helyt”. 
Szabó – szo-
kása szerint – 
ferdít, hiszen a 
szegedi önkor-
mányzat soha 
nem kártalaníthatta volna 
a vállalkozókat, ezt csak az 
állam tehette meg. Valójá-
ban az állam is csak meg-
előlegezi a pénzt, hiszen 
azt a Szeviép-vezérek ma-
gánvagyonából, polgári pe-
res úton visszaszerezheti a 
jövőben.

Lázár azt is mondja a 
videóban, hogy „a Szeviép 
sok-sok alvállalkozónak 
okozott csődöt, olyan cé-

geknek, akik a környéken 
közúti beruházásokat való-
sítottak meg. A Szeviép a 
szegedi szocialista vezetés 
udvari beszállítója volt, va-
lószínűleg hordta a szocia-
listáknak és Botka László-
nak a pénzt. A pénz eltűnt 
a szocialisták és Botka 
László kezén, így az alvál-
lalkozók nem kapták meg 
a pénzüket, nagyon sokan 
csődbe mentek.” Majd Lá-

zár odafordul a vállalkozó-
hoz, aki megköszöni neki 
és az Orbán-kormánynak a 
kártérítést. Az persze nem 
derül ki a videóból, hogy 
Barabás János cége nem 
ment tönkre, sőt a 2009-es 
esztendőt 11 milliós nye-
reséggel zárta. Lázár nem 
beszél arról, hogy a Sze- 
viép-csődről akkor még jo-
gilag nem lehetett eldön-
teni, hogy szándékosan 

okozták, vagy egyszerű- 
en a 2008-as világgazdasá-
gi válság miatt ment tönk-
re. Lázár János is ferdít, 
amikor azt állítja: ha a bíró-
ság hamarabb dönt, hama-
rabb kaphattak volna pénzt 
a károsultak. Hiszen az 
állam így is megelőlegez- 
te a kártérítést, amit jóval 
korábban megtehetett vol-
na.

Ráadásul a bíróság a 

felmentő ítéletével csak azt 
mondta ki: nem bizonyítha-
tó, hogy a Szeviép-vezérek 
szándékosan követtek el 
csődbűntettet, azt nem, 
hogy a vállalkozókat nem 
érte kár. Így az sem igaz, 
hogy a Szeviép-vezérek 
ne felelnének továbbra is 
az ügyben a vagyonukkal, 
ugyanis a hírek szerint még 
mindig zár alatt van mint-
egy 2 és fél milliárd forint.

Barabás János nem csupán egy a Szeviép-károsultak közül, hanem 
Szabó Bálint haverja. Együtt fotózkodtak a makói Lombkorona sétá-
nyon is. Fotó: Szabó Bálint hivatalos Facebook-oldala

F
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Botka László: Szeged költségvetésének 
2020-ban hatmilliárd forintnál is kevesebb állami forrás érkezik a város működtetésére 

Az önkormányzat 2020-as költségvetésében 78,3 milli-
árd forint bevétel és 78,3 milliárd kiadás szerepel, de az 
év közben elnyert pályázatok nyomán decemberre vár-
hatóan át fogja lépni a 100 milliárd forintot a büdzsé 
főösszege, így a fejlesztések aránya meghaladja majd 
a kétharmadot. Szeged hosszú évek óta hiány és hitel 
nélkül, stabilan gazdálkodik – közölte Botka László pol-
gármester a városházán, amikor bemutatta Szeged idei 
költségvetését a legjelentősebb városi cégek és intéz-
mények vezetőinek.

Szeged az idén is a 
legmagasabb költ-
ségvetésű telepü-

lések közé tartozik, annak 
ellenére, hogy az állami tá-
mogatás most először ne-
gatív rekordot dönt: a kor-
mány kevesebb mint 6 mil-
liárd forinttal járul hozzá a 
város idén már 32,5 milli-

árdos működési költségei-
hez.

Kilencmilliárd forint-
tal csökkent  

az állami támogatás

Kilenc év alatt – fokozato-
san – több mint 9 milliárd 
forinttal csökkent a város-

nak nyújtott állami támoga-
tás összege.

A szegedi gazdaság 
olyan jól teljesít, hogy be-
számítás címén, erre hivat-
kozva a kormány idén 2,8 
milliárd forintot von el a vá-
rostól. Többek között nem 
kapja meg a közvilágítás tá-
mogatására egyébként járó 
418 milliót és a polgármes-
teri hivatal működtetésére 
jogszabály alapján járó 1 
milliárd 156 millió forintot 
sem – sőt idén először 73 
millió forint szolidaritási 
adót is kivetettek Szeged-
re.

Az egyre szigorodó tör-
vényi szabályozások el-
lenére az önkormányzat 

költségvetésének közel 
kétharmadát, 45,8 milliárd 
forintot idén is különféle 
fejlesztésekre és beruházá-
sokra költ a város.

– Szeged hosszú ideje 
országosan is egyedülálló 
abban, hogy költségveté-
sének nagyobb részét, két-
harmadát minden évben 
különféle fejlesztésekre 
költi, s ez így lesz idén is – 
hangsúlyozta Botka László.

Továbbra sem fizet  
helyi adót  

a szegedi lakosság

Az egyre nagyobb állami el-
vonások ellenére a város 
költségvetése stabil, mert 

Botka László polgármester a 2020-as városi költségvetés bemutatóján kijelentette: a városvezetés célja, hogy az infrastruktúra további fejlesztésével újabb vállalkozásokat vonzzon 
Szegedre. Fotó: Iványi Aurél

„Az, hogy az októberi választások 
eredménye után a kormánynak hir-
telen feltűnt, hogy a harminc éve 
változatlan mértékű iparűzési adó 
mekkora teher a magyar gazdaság 
szereplőin, és ez az igazi probléma 
a hazai adórendszerben, erre azt 
kell, hogy mondjam, itt már nem-
csak a lóláb lóg ki, hanem a ló is. 
Ha a tervezetből, amely napvilá-
got látott, jogszabály lesz, az teljes 
egészében ellehetetleníti az ország 
összes településének működését, 
mert nem lesz helyette kompenzá-
ció. Ha ezt bevezetnék, Szegeden 
az alapvető közszolgáltatások ellá-
tására sem lennénk képesek.”

Botka László polgármester
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kétharmadát fejlesztésekre költjük
A sikeres szegedi cégek befizetései miatt áll saját lábán a város

a szegedi gazdaság évről 
évre jól teljesít: tavaly a vá-
rakozásoknál is több, ösz-
szesen 15,7 milliárd forint 
adóbevétel folyt be a város 
kasszájába úgy, hogy a sze-
gedi lakosság – az ország-
ban szinte egyedülálló mó-
don – továbbra sem fizet 
helyi adót. 

A bevételek legnagyobb 
hányadát továbbra is a 
helyi iparűzési adó jelenti, 
amely két év alatt 25 szá-
zalékkal nőtt. Jelentős adó-
bevételnek számít az épít-
mény- és telekadó is; ebből 
tavaly 3,6 milliárd forint 
folyt be. Dinamikusan (két 
év alatt közel 20 százalék-
kal) nőtt az elmúlt években 

a városba látogató turisták 
száma és az általuk fizetett 
idegenforgalmi adó is – ez 
tavaly már megközelítette a 
220 millió forintot.

Idén az önkormányzat 
több mint 16,3 milliárd fo-
rint saját adóbevételre szá-
mít, amelynek döntő több-
sége helyi iparűzési adó. Az 
elmúlt évek tapasztalatai 
alapján várható, hogy ezt 
a szegedi cégek túlteljesí-
tik. 2015 és 2019 között 
ugyanis 30 százalékkal 
nőtt az adóalanyok száma, 
és mára meghaladja a 21 
ezret. 

A polgármester kijelentet-
te: a városvezetés célja, hogy 
az infrastruktúra további fej-

lesztésével újabb vállalkozá-
sokat vonzzon Szegedre.

– Ha egy cég Szeged-
re szeretne települni, vagy 
itt szeretné bővíteni a mű-
ködését, az önkormányzat 
minden erejével támogatni 
fogja, mert ez a város alap-
vető érdeke – mondta Botka 
László.

Egyre kevesebbet  
kapunk vissza  
a sajátunkból

A városi intézmények, köz-
szolgáltatások és cégek mű-
ködtetésére 2020-ban a 
büdzsé 42 százalékát, 32,5 
milliárd forintot költhet az 
önkormányzat. 

A polgármesteri beszámolóról 
mondták

KELEMEN JÁNOS, A COOP SZEGED ZRT. EL-
NÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA: – Minden évben képviseli 
valaki a társaságunkat, mert fontosnak tartjuk, hogy 
első kézből kapjunk információt. Az idén rám került 
a sor, és örömmel jöttem, mert megtisztelő egy ilyen 
meghívás. A város fejlődése és a vállalkozások gyara-
podása szoros kölcsönhatásban áll egymással. Csak 
együtt tudunk fejlődni. Minden ezzel kapcsolatos in-
formáció fontos, hogy mi is tervezni tudjuk a vállalko-
zásunk jövőjét.

RIBIZSÁR PÉTER AUTÓJAVÍTÓ KISIPAROS:  
– Minden évben eljövök, most a Szegedi Ipartestü-
letet és a VOSZ helyi szervezetét is én képviselem. 
Szeged városát a gazdasági szereplők, a vállalko-
zók adói működtetik. Fontos, hogy mi is lássuk, mi 
történik a befizetett forintjainkkal. Jó, hogy ilyen 
sok információt kapunk, mert ez abban is segít, 
hogy tervezni tudjuk a vállalkozásaink jövőjét. Fon-
tos tudni, merre, hogyan fejlődik a jövőben a város. 

Ennek felét, 16,3 mil-
liárd forintot biztosítanak 
a különféle helyi adók, az 
egyéb – tulajdonosi és in-
tézményi – bevételek ösz-
szesen a kiadások 32 szá-
zalékát fedezik, míg a köz-
ponti költségvetés csak 

5,9 milliárd forinttal já-
rul hozzá a szegedi kiadá- 
sokhoz. Ez mindössze a 
működési költségek 16 
százaléka, miközben az itt 
megtermelt javakból évről 
évre egyre többet vonnak 
el.

(A városi költségvetésről 
szóló cikkünk következő ré-
szeiben részletesen ismer-
tetjük a tömegközlekedés 
finanszírozását, a tervezett 
fejlesztéseket, a szociális in-
tézkedéseket.)

Rafai Gábor
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Dolgos hétköznapok fél évszázad távlatából
Mit látunk, hol járunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Pálházi Ernő: Golyószórók meredtek rám,
amelyek követtek, ahogy elhaladtam előttük

Szeged első szabad rádiójának ala-
pítója vasárnap ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Pálházi Ernő mesélt a 
családjáról, a háborúról, a forradal-
mi rádióról.

– Édesapám sok helyen szolgált vas-
úti főtisztként. Oda ment, ahová he-
lyezték, a család pedig mindig követ-
te – mesélte Pálházi Ernő, aki 1930. 
február 16-án született, Orosházán. 
Itt végezte az elemi iskolát. Majd a 
család az apa után költözött Sepsi-
szentgyörgyre, később Nagyváradra. 
– Itt ért bennünket a második világ-
háború. Közel járt a front, hallani le-
hetett a tüzérség ágyúit. Nekünk azt 
javasolták, meneküljünk, mert nem 
az oroszok, hanem a románok jön-

nek, akik felkoncolják az anyaorszá-
gi magyarokat. Vonatra ültünk. A sze-
relvény kétszer kapott légitámadást, 
ilyenkor mindenki leszállt a vonat-

ról, és elbújt a sínek melletti kukori-
cásban. Jászszentlászlón kötöttünk 
ki. Ott értek bennünket az oroszok, 
akik lelövöldözték az udvarunkban 
a kakasokat, amelyeket édesanyám-
nak kellett megfőznie. Én vittem ki a 
pörköltet a tőlünk három kilométerre 
lévő frontra. Az úton golyószórók me-
redtek rám az állásokból, amelyek 
követtek, ahogy elhaladtam előttük. 
Hogy féltem-e? Nem, mert addig-
ra már annyi bombázást átéltem. 
„Igyi szjudá!” (Gyere ide!) – kiabálták 
az oroszok, akik bort itattak velem, 
„Davaj pitty, davaj pitty!” (Igyál!), haj-

togatták. Katonadalokat énekelve 
mentem haza sötétedéskor. Anyám 
csak annyit mondott, feküdjek le, 
aludjam ki magam – idézte fel Pál-
házi Ernő.

– A háború után apámat előbb 
Lakitelekre, majd Makóra és Sze-
gedre helyezték. Kecskemétre je-
lentkeztem műszaki főiskolára, de 
nem vettek fel, így pályamunkásként 
dolgoztam, síneket krampácsoltam. 
Később a budapesti közlekedési 
egyetemen szereztem diplomát. 
A családunk az ötvenes években 
telepedett le Szegeden. Apám a 

MÁV-igazgatóságon dolgozott, on-
nan ment nyugdíjba. Én is ott dol-
goztam, amikor kitört a forradalom. 
Brandenburg Beatrixszal és Molnár 
Tiborral hoztuk létre a MÁV-igazga-
tóság Tisza Lajos körúti épületében 
Szeged első szabad rádióját, a Szé-
chenyi rádiót, amely tizenegy napig 
működött. A rádiót nemcsak az or-
szágban, de Kassán és Bécsben is 
lehetett fogni – mondta Pálházi Ernő.

A forradalom leverése után a 
MÁV-igazgatóságon elfogyott a le-
vegő Pálházi Ernő körül, végül elbo-
csátották. A rádióadó készülékeit 
megsemmisítették, csak egy rádió-
csövet sikerült belőle megmentenie 
az utókornak.

Pálházi Ernőt a szegedi repülő-
tér vezetője, Kovács Zsigmond vette 

fel rádiós forgalomirányítónak. – A 
munka mellett tanultam is. Nagyon 
megszerettem a repülésmeteoroló-
giát. Pestről jött le vizsgáztatni egy 
hírhedten szigorú tanár, akit csak 
„hóhérként” emlegettek. Három 
órán át vizsgáztatott, de nem tudott 
megfogni, pedig mindent elkövetett.

Pálházi Ernő, aki a jóságot és 
az elhivatottságot tartja a legfonto-
sabbnak az életben, hatvanhárom 
évig élt boldog házasságban a fele-
ségével; elvesztését máig nem tudta 
kiheverni.

A város nevében Farkas Kata-
lin, a humán közszolgáltatási iroda 
munkatársa köszöntötte a kilenc- 
venéves Pálházi Ernőt.

Szabó C. Szilárd

Ebéd a háborúban
Nagyváradon mindenki pánikszerűen menekült az óvóhelyekre, 
amikor megszólaltak a légiriadót jelző szirénák. A katonák házról 
házra járva hajtották ki azokat, akik még otthon voltak. Nálunk egy-
szer azt látták, hogy anyám ebédet főz. Elkezdtek üvölteni, hogy 
azonnal hagyjuk el a házat, mire anyám közölte: még nem sült meg 
a csirke. „Ezek nem bátrak, hanem bolondok” – mondták a kato-
nák, és továbbálltak.

Hogy féltem-e? Nem, 
mert addigra már 
annyi bombázást át-
éltem. „Igyi szjudá!” 
(Gyere ide!) – kiabál-
ták az oroszok.

Ilyen gépek bombázták Nagyváradot a háborúban – mutatta Pálházi 
Ernő. Fotó: Szabó Luca

Ötven-hatvan éve nagyban meghatá-
rozták a szegedi hétköznapokat a 
gyárak és üzemek. Az itt készült ké-

pekből válogattunk. Virtuális sétánk a ci-
pőgyárban indul, az 1960-as években. Hat-
van éve a szalámigyárban egy francia, a tex- 

tilművekben pedig egy magyar politikusok-
ból álló delegációt fogadtak. A konzerv- és 
ruhagyárban az 1970-es években készültek 
a fotók. 
(Szöveg és fotó: Móra Ferenc Múzeum; Cser-
halmi Rozália)

Cipőfelsőrész-készítők a cipőgyárban, az 1960-as évek 
első felében.

Megtekintés 1. Francia politikusokból álló delegáció a sza-
lámigyárban, 1960 körül.

Megtekintés 2. Magyar politikusok a textilművekben, a hatvanas években. Forrás: Cserhal-
mi Rozália

Szalagmunka a konzervgyárban, 1972-ben. Fotó: Enyedi 
Zoltán

Készülnek a zakók és az öltönyök a ruhagyárban, a hetve-
nes években. Fotó: Enyedi Zoltán

Nagy munkában a ruha-
gyárban, a hetvenes évek-
ben. Fotó: Enyedi Zoltán
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A szerelem néha csak 
úgy jön. Megtörténik. 
Nincsenek szabályok. 

Néha fájdalmas, többnyire 
azonban testet-lelket melen-
gető. Mindenkivel előfordul-
hat, akár többször is élete 
során. A szerelem nem kor-
függő. Ezért nincs is olyan 
végső időpontja az ember 
életében, amikor késő len-
ne a szerelem. Nagy kaland. 
Igaz szerelem csak egy van. 
Én már 55 éve élek együtt az 
igaz szerelmemmel.

A szerelem a szegényből 
gazdagot, a koldusból királyt 
teremt. Ha valami, a szere-
lem nem lehet kényszer, ha-
nem csak úgy jön. Varázslat. 
Sokat veszít, aki kimarad a 
varázslatból. És ha a szerel-
met nem éltem meg, akkor 
igazából semmit nem éltem 
meg.

Mert mi fontos van még a 
szerelmen túl?

Ó, nagyon sok minden! 
De ha nincs szerelem, nincs 
gyermek, akkor nincs, aki 
életben tartsa a boldogsá-
got, a szeretetet. Mert a sze-
retet mindenhez kulcs lehet 
az életben.

Egy pillanatig sem állí-
tom, hogy nincs szerelem 
tányércsörgés nélkül. De a 
lényeg, hogy  ne tartsunk ha-
ragot, béküljünk ki egymás-
sal mihamarabb! A békülés 
többnyire azzal jár, hogy 
belátjuk esendőségünket. 
Jobb, ha boldogok vagyunk, 
mint ha mindig nekünk van 
igazunk…

Mondom is, milyen jó, 
hogy a szerelem örök. Az 
igazi szerelem mindennél 
többet ér, még akkor is, ha 
néha le kell merülni a pokol 

bugyraiba azért, hogy az élet 
és a szerelem minden szép-
ségét meg tudjuk élni.

Mert a nő a természet 
legszebb ajándéka.

Sajnos van azonban 
olyan, ami minden jót elront. 
Ilyen a Fidesz habitusa és 
gondolkodásmódja. Minden 
szépet és jót megcsúfol, 
tönkretesz – lelke rajta.

Mert mi is történt? 
Képesek a bölcsebbek, 

a tapasztaltabbak okos 
gondolatait visszautasíta-
ni, mint tették azt – nem 
először – nem is túl régen. 
Mert mit mond a bölcs, je-
len esetben La Fontaine? 
Azt mondja a francia költő 
és író: „Óvakodj tőle, bár-
meddig is élj, hogy embert 
külsejéről ítélj.”

Márpedig ez történt a 
napokban. Nem óvakodtak, 

és azt sem vették figyelem-
be, hogy az igazi szépség 
(jóság) belülről fakad.

Ezért aztán a Fidesz 
soraiból jött egy eszement 
fényképész, aki fotósoro-
zatot készített a nőkről: az 
első sorban négy kipihent 
és kisminkelt, „művészien” 
beállított hölgy volt – mind 
csinos (ők voltak a „MI” = 
Fidesz). A többieket – hét 
nőt – akkor fotózta le vélet-
lenszerűen, munka közben, 
amikor a legkülönbözőbb 
mimikát játszotta az arcuk 
(ők voltak a „TI” = ellen-
zék).

Mindez sértő, megosztó 
és manipulatív volt. Sajnos 
széles körben publikál-
ták silány művüket. Nem 
normális, aki ilyet – hátsó 
szándékkal – kitalál és ki-
vitelez.

Ez azonban ne törje le 
a szerelmeseket. Mert akik 
megismerik a szerelmet, s 
vele együtt a szeretetet és 

boldogságot, elmondhat-
ják, milyen szép is az élet 
párosan.

Kívánom minden hölgy-
nek és úrnak, hogy legyenek 
szerelmesek, és éljenek sze-
retetben, boldogságban!

Kutnyik Pál
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Tisztelt Olvasóink!

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

Mi fontos van még a szerelmen túl?

Tápai Antal Tavasz című szobra a füvészkertben.

A szerelem nem 
korfüggő. Ezért 
nincs is olyan 
végső időpontja 
az ember életé-
ben, amikor késő 
lenne a szerelem. 
Igaz szerelem 
csak egy van. Én 
már 55 éve élek 
együtt az igaz sze-
relmemmel.

A szerelem a sze-
gényből gazda-
got, a koldusból 
meg királyt te-
remt. Ha valami, 
a szerelem nem 
lehet kényszer, 
hanem csak úgy 
jön. Varázslat. 
Sokat veszít, aki 
kimarad a varázs-
latból.

Becsüld meg a régit!

A széken ülve látom, 
hogy az előttem lévő 
sorban helyet foglaló 

hölgy cipőtalpa alatt fehér 
anyagfoszlányok szóródnak 
szét. Nem csodálkozom 
ezen a „jelenségen”, mert 
Németországban élő test-
vérem is küldött már pos-
tán haza talpalni való láb-
belit. A puha bőr felsőrész 
miatt szerette volna meg-
menteni a cipőjét, de ahogy 
a német, úgy a magyar ci-
pőjavítók sem vállalták a 
szétmállott talp pótlását. A 
cipőtalpakkal sok a gond. 
Vagy széttöredeznek, vagy 
elkopnak. A cipészek csak 
ránéznek a műanyagból 
készült, a cipőtalppal „ösz-
szeöntött” felsőrészű láb-
belire, és nem is vállalják a 
javítását.

A jó minőségű, drága 
lábbeliket sokan nem tud-
ják megfizetni.

A cipők formájával kap-
csolatosan is vannak kifogá-

sok. Különösen a fájós lábú, 
idősebb emberek szeretné-
nek kényelmes, puha, nem 
magas sarkú, nem hegyes 
orrú cipőt hordani. A kínai 
„papucscipők” vékony tal-
pán át az egyenlőtlen útbur-
kolatok minden göröngyét 
érezni lehet, a lábfej bütykös 
része a keskeny orrú cipőfel-
sőrészbe nem fér bele. Pont 
ott szorít, ahol legszélesebb 
a lábfejünk.

Húsz-huszonöt évvel ez-
előtt a Dugonics téren kis 
bódékban iparosok árulták 
portékáikat. Az egyik cipő-
készítő mesterembernél 
vettem négy pár „papucs-
cipőt”; fekete, barna, drapp 
és fehér színűt. Egy pár 
cipő 800 forintba került. 
A könnyű, bőrtalpú cipők-
nek kényelmes, bő, puha 
bőr lábfeje van, és a sarka 
kicsit magasított. Sok év 
után ezeket a kényelmes 
cipőket befogtam kerti 
munkára. Bírták a strapát. 

Nem kopott el, nem is vált 
el a felsőrésztől a talpuk, 
nem lyukadtak ki.

A napokban a fekete 
és a barna cipőket szépen 
bekrémeztem, kisuvickol-
tam, és újra „alkalmi” láb-
belikké léptettem elő, mert 
ilyen kényelmes cipőket az-
óta sem tudok venni.

A cipőkészítő mester- 
ember nevét és lakcímét 
még a vásárlás idején fel-
jegyeztem. A telefonszámát 
is megtaláltam. A napok-
ban felhívtam, bár kétel-
kedtem, hogy még „élő” a 
telefonszám. De örömömre 
a készüléket a mester vet-
te fel. Sajnos azonban már 
nem készít ilyen lábbeliket. 
Nagy kár!

Mint mondta, a hídi vá-
sárban még megtalálható, 
ahol sarukat árul. Meg kell 
becsülni a régi mesterem-
berek készítményeit, mert 
jobbat nem találsz!

Dr. Berecz Árpádné

löljáróban Popper Péter mondata-
it idézném a Hova tűnt a nyugalom? 
című könyvből, nem szó szerint. Rus-

sel angol filozófus tette fel azt a kérdést, hogy 
az antik görögségnek mitől van az a máig su-
gárzó fénye. Az ember néha azt gondolja, 
nem is lenne olyan rossz Periklész korában 
élni. Russel szerint ennek az a magyaráza-
ta, hogy egyetlen társadalmi berendezkedés 
sem tudta megadni azt, amit a görög antikvi-
tás megadott a polgárainak, hogy egyszerre, 
egyidejűleg lehettek intelligensek és boldo-
gok. Minden más társadalom a görögök előtt 
és utánuk, napjainkig csak azt a választást 
kínálta, kínálja fel a polgároknak, hogy lehet-
nek intelligensek és depressziósak, vagy bol-
dogok és hülyék. Lehet választani, mert egyi-
dejűleg nem kaphatják meg a kettőt. Popper 
szerint az intelligens és depressziós túlzás, 
inkább intelligens és szorongó, félelmektől 
gyötört és a jövőjéért aggódó, mert nagyon 
beszűkültek a biztonságot adó életperspek-
tívák.

Tényleg olyan jó volt mindenkinek Perik-
lész korában élni, az i. e. V. század közepén, 
amit az athéni demokrácia fénykorának is 
neveznek? – kérdem én. Azt nem mond-
hatom, hogy minden könyvet elolvastam, 
amely erről a korról szól, de néhányat igen, 
így megvan a magam szerény véleménye. 
A demokrácia áldásait ugyanis a lakosság 
igen kis százaléka élvezte. A Hétköznapi 
élet a görög aranykorban című könyvben 
egy athéni népszámlálás adatai olvasha-
tók. Eszerint volt 21 ezer polgár és az ezek-
hez tartozó 80 ezer asszony és gyerek, 10 
ezer metoikosz (letelepedett idegen) és 
150 ezer rabszolga. Ezek közül csak a 21 
ezer polgárnak volt szavazati joga, azaz vá-
laszthatott, és választható volt mindenféle 
tisztségre.

Én is szívesen sétálgatnék gondtalanul, 
teli hassal a virágoktól illatos kertemben, 

miközben magasröptű dialógust folytatnék a 
legfőbb jóról, az élet értelméről a barátaim-
mal. De akkor már égne az arcom, ha tud-
nám, hogy százezrek verejtékes munkájának 

a gyümölcsét élvezem úgy, hogy a kisujjamat 
sem kell megmozdítanom, mindössze jó idő-
ben, jó helyre születtem. Számomra egyene-
sen megdöbbentő, hogy az emberi kultúrát 
számtalan alkotással gazdagító bölcs görö-
gök mennyire nem vették emberszámba az 
általuk csak „beszélő szerszámnak” aposzt-
rofált rabszolgákat. Ennyit az athéni demok-
ráciáról.

De úgy látom, édes hazánkban az odüsz-
szeuszi leleménnyel hatalomra jutottak is 
valami hasonló demokrácia felépítésén fá-
radoznak. A kevesek, a kiválasztottak, a „mi 
kutyánk kölyke” demokráciáját építgetik, 
amelyben a társadalmi rangsorban történő 
előrehaladáshoz szükséges sűrű és széles 
nyelvcsapásokat én nem sorolnám sem a 
fizikai, sem a szellemi munka világába. Ahol 
az arra érdemesek, miután jól megszedték 
magukat, kirakatkeresztényként csepegtet-
nek némi alamizsnát az alattvalóknak is, 
részben saját lelkiismeretük megnyugtatá-
sára, részben azért, hogy a szegény nyomo-
rultak fel ne forduljanak idő előtt – mert jaj, 
akkor ki teremti elő a jólétük alapját?

 
Méhes János

Épül a kevesek demokráciája

Miután jól megszedték ma-
gukat, kirakatkeresztény-
ként csepegtetnek némi 
alamizsnát az alattvalóknak 
is, részben saját lelkiismere-
tük megnyugtatására, rész-
ben azért, hogy a szegény 
nyomorultak fel ne fordulja-
nak idő előtt.

E
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KANYÓÉK A VILÁGKUPÁN. 
A hétvégén 15. alkalommal 
rendezik meg a CMAS uszo-
nyosúszó-világkupát Egerben. 
A versenyre 18 országból 559 
résztvevő jelentkezett, akik 
58 számban mérhetik ösz-
sze tudásukat. A magyaroknál 
ott lesznek a Muréna Szege-
di Úszó- és Búvárklub sporto-
lói is, köztük a világ- és Euró-
pa-bajnok Kanyó Dénes. 
KISS A SPORTCSILLAGOK 
FALÁN. Újabb kajakos és ke-
nus kézlenyomatok kerültek a 
Sportcsillagok Falára. A Test-
nevelési Egyetem tavaly ősz 
óta gyűjti újra a lenyomatokat, 
hogy pótolja a 2015-ös tűz-
vészben megsemmisült gyűj-
teményt. A legutóbbi esemé-
nyen más sportágak klasszi-
sai mellett részt vett Dónusz 
Éva, Mészáros Erika, Tatai Ti-
bor és Foltán László, valamint 
az olimpiai bronzérmes Kiss 
Tamás is. A NKM Szeged ke-
nusának még van esélye a to-
kiói olimpiára, ám az út rögös: 
előbb meg kell nyernie az ápri-
lisi hazai pótkvalifikációs válo-
gatót C1 1000 méteren, majd 
a račicei vagy a duisburgi vi-
lágkupán kell jól szerepelnie. 
Utóbbin csak a győztes szerez 
kvótát. 

JOBBAL, BALLAL. Két ara-
nyat szerzett a csehorszá-
gi szkandervilágkupán Fábi-
án Zsolt. A szegedi klasszis 
jobb és bal kézzel sem talált 
legyőzőre a nemzetközi ver-
senyen. Fábián mostantól az 
Európa-bajnokságra készül, 
amelynek májusban Balaton-
füred ad otthont.
TOVÁBBJUTÁSOK. Remek 
eredményekkel zárta az SZTE 
Vívó Klub a kelet-magyaror-
szági regionális diákolimpia 
selejtezőit. A régió tőrverse-
nyét Szegeden rendezték, in-
nen minden hazai induló to-
vábbjutott a budapesti orszá-
gos döntőbe. A párbajtőr-se-
lejtező Szolnokon zajlott, 
ahonnan szintén szép szám-
mal került szegedi a tavaszi 
országos döntőbe – ezen 32 
egyéni indulóval vesz részt a 
klub. Felkészítők: Sipos Réka, 
Szaszák Petra, Bakó Tamás, 
Doktor Bence, Nagy Zsolt, 
Pusztai Péter.

Sport

Taroltak a szegedi 
gokartosok az évzárón

A Magyar Nemzeti Automobil Szövetség által indított or-
szágos amatőr utánpótlás gokartbajnokság 12 ver-
senyből álló sorozatának díjátadó ünnepségét Buda-

pesten tartották. A két szegedi versenyző, a 13 éves Szabó 
Ádám és a 15 éves Szabó Zalán eredményeit különdíjakkal 
is elismerték.

Szabó Ádám a junior kategóriában az összetett második 
helyet szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva a 
bajnoki címről. A helyezésért járó serleg mellett a szövetség 
két különdíjjal is jutalmazta: megkapta az év újonca és az 
év ellenfele elismerést. Az indoklásban elhangzott, hogy a 
bajnokság nyolc kategóriája közül a juniorban volt a legszo-
rosabb az élmezőny. Ebben a kiélezett harcban a fiatal pilóta 
háromszor szerezte meg az első rajtkockát, négyszer pedig 
győzött, amivel kiemelkedett a mezőnyből. 

Szabó Zalán az I. kategóriában versenyzett, és összetett-
ben a harmadik helyen végzett, három futamgyőzelemmel; 
emellett kétszer in-
dult az első rajtkoc-
kából, és hat alka-
lommal volt az övé 
a futam leggyorsabb 
köre. Ezért a teljesít-
ményért a szövetség 
az év leggyorsabb 
kör bajnoka külön-
díjat adományozta a 
fiatal versenyzőnek. 

Idén a két spor-
toló a tervek sze-
rint két különböző 
versenysorozatban 
is indul: a hazai go-
kartbajnokság mel-
lett a nemzetközi 
porondra kilépve 
részt vesznek az 
SWS elnevezésű vi-
lágkupában is.

Bekerült a vb-csapatba Jászapáti
Szöulban csapnak össze a legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázók

A női váltó ugyan lemaradt 
a sportág csúcsesemé-
nyéről, a szegedi Jászapáti 
Petra azonban egyéniben 
ott lehet a rövidpályás  
gyorskorcsolyázók világbaj-
nokságán, amelyet március 
13. és 15. között rendeznek 
Szöulban.

Kijelölték a héttagú 
magyar csapatot a 
márciusi, szöuli rö-

vidpályás gyorskorcsolya-vi-
lágbajnokságra. Mivel a női 
váltó nem kvalifikálta magát 
a vb-n induló legjobb nyolc 
együttes közé, a magyar höl-
gyeket csak két egyéni ver-
senyző, a 21 éves Jászapáti 
Petra (Szegedi Korcsolyá-
zó Egyesület), valamint az 

ausztrál születésű Lockett 
Deanna képviseli majd. A 
hazai szövetség beszámoló-
jában Bánhidi Ákos csapat-
vezető azt mondta, a szezon 
eddigi versenyein mutatott 
teljesítmények alapján ők 
ketten érdemelték ki a világ-
bajnoki részvételt. Ezzel az is 
eldőlt, hogy a másik szegedi 
válogatott, Kónya Zsófia le-
marad az eseményről.

A férfiaknál az olimpiai 
bajnok, világkupa-címvédő 
és világcsúcstartó staféta a 
papírformának megfelelően 
könnyedén kiharcolta az in-
dulás jogát a vk-sorozat ed-
digi versenyein, így a dél-ko-
reai fővárosba teljes, ötfős 
csapat utazhat, amelyben 
Liu Shaolin Sándor, Liu Sha-

oang, Krueger John-Henry, 
Krueger Cole és Varnyú Alex 
kapott helyet. A szöuli vb-t 
március 13. és 15. között 
rendezik.

A világkupa drezdai ál-
lomásán egyébként a Já-
szapáti Petra, Bácskai Sára 
Luca, Krueger John-Henry, 
Liu Shaolin Sándor összeté-
telű kvartett már a negyed- 
és az elődöntőt is futamgyő-
zelemmel abszolválta, majd 
ezt a jó szokásukat a finálé-
ban is megtartották, ezzel a 
szezonban először szerzett 
aranyérmet a magyar vegyes 
váltó. Ugyanitt Liu Shaolin 
Sándor 500 és 1000 mé-
teren ezüst-, Krueger John- 
Henry pedig 1500 méteren 
bronzérmet nyert.

Jászapáti Petra: irány Szöul! Fotó: MTI

Szabó Zalán az év leggyorsabb kör 
bajnoka különdíjjal.Fotó: amatorgo-
kart.hu

Bánhidi lett az év kézilabdázója
A kapusok között Mikler Rolandot látta a legjobbnak a szövetség

A férfiaknál a MOL-Pick 
Szeged játékosát, Bán-
hidi Bencét, a nőknél 

pedig a ferencvárosi Schatzl 
Nadine-t választották a 2019-
es év legjobb kézilabdázójá-
nak. Erről a hazai szövetség 
elnöksége döntött. Bánhidi és 
Schatzl első alkalommal lett 
az esztendő legjobbja. 

– Szép születésnapi aján-
dék, egyben pályafutásom 
egyik legnagyobb sikere. Elég, 
ha végignézzük, hogy milyen 
listára került a nevem, és 
milyen – nem túlzás állítani – 
világklasszis játékosok után 
kaptam ezt a megtisztelő el-
ismerést. Nagyon sok munka 
van emögött, egyszersmind 
komoly felelősséggel is bír. 
Készen állok az újabb felada-
tokra, és azon leszek, hogy 
bizonyítsam, nem véletlen 
volt az előző év jó teljesítmé-
nye – írta Facebook-oldalán 
Bánhidi.

A Szegedből elismerést 
kapott Mikler Roland is, aki 

a kapusoknál lett a legjobb. 
A nőknél ezt az elismerést 
a ferencvárosi Bíró Blanka 
kapta. A junior férfiaknál 
Szita Zoltánt (Balatonfüred, 
Wisla Plock), a junior nőknél 

Vámos Petrát (NEKA, DVSC) 
választották a legjobbnak, 
míg a védőjátékosoknál Sipos 
Adrián (Tatabánya) és Tomori 
Zsuzsanna (Győr, Siófok), a 
Magyarországon játszó külföl-

di kézilabdázók között pedig a 
szerb Petar Nenadić (Veszp-
rém), illetve a norvég Stine 
Oftedal (Győr) kapta az elis-
merést. Strandkézilabdában 
a férfiaknál Melnyicsuk Vik-
tor, a Medikémia Szeged férfi 
röplabdacsapatának korábbi 
klasszisa, Jurij Melnyicsuk 
gyermeke, míg a nőknél Kretz 
Fruzsina lett 2019 legjobbja.

Radivojević 
hosszabbított

A MOL-Pick Szeged 
jobbszélsője, Bogdan 
Radivojević 2023-ig 
meghosszabbította 
szerződését. A nyá-
ron érkezett, 26 éves 
szerb válogatott játé-
kos gyorsan letette a 
névjegyét, a magyar 
bajnokságban és a 
Bajnokok Ligájában is 
kiválóan játszik.Bánhidi parádésan teljesített 2019-ben. Fotó: MOL-Pick 

Szeged

Szenzációs 
Pick-siker 

a PSG ellen

mlékezetes sikert ara-
tott a MOL-Pick Sze-
ged, amely házigaz-

daként 32–29-re legyőzte a 
francia Paris Saint-Germaint a 
férfi kézilabda Bajnokok Ligá-
ja csoportkörének 12. fordu-
lójában. A két csapat párizsi 
mérkőzését 2019 szeptembe-
rében 30–25-re a PSG nyer-
te. Az európai szövetség által 
a hét rangadójának választott 
meccsen a szegediek hatgó-
los hátrányban is voltak a má-
sodik félidőben, innen sikerült 
a bravúros fordítás. A hajrá-
ban Mikler Roland kétszer is 
védett, Joan Cañellas pedig 
kétszer betalált, így a Szeged 
győzött. A PSG mindössze har-
madszor veszített tétmérkő-
zést a mostani idényben, ed-
dig csak a Barcelona tudta le-
győzni. A mezőny legeredmé-
nyesebb játékosa Cañellas 
volt, aki 12 kísérletből tíz gólt 
dobott. A vendégeknél a dán 
Mikkel Hansen hétszer volt 
eredményes.

E
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a műjégpályára? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-ma-
il-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 26. A nyerte-
seket 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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Simándy József énekesi pályája Szegedről indult. A nyertes: Fehér Józsefné. Gratulálunk! 

Programajánló

      Programok

MÁSFÉL NAP AZ ÉLET 
Időpont: február 25., kedd, 
18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Honnan és hogyan lehet erőt 
meríteni lehetetlennek tűnő 
feladatok megoldásához a 
versenypályán? Miként lehet 
az ott megszerzett tapaszta-
latokat a hétköznapi életben 
is alkalmazni? A Pedagógiai 
esték vendége Lubics Szilvia 
amatőr hosszútávfutó és ult-
ramaratonista (képünkön), az 

Ultrabalaton és a Spartathlon 
többszörös győztese.

A SIKERES EMBER TITKA
Időpont: február 26., szerda, 
18.30 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Mitől függ, hogy valaki sike-
res lesz-e az életben? Attól, 
hogy mennyire okos? Vagy at-
tól, hogy mennyire jól képzett? 
Biztosan állítható, hogy ezek 
is számítanak, mégis nagyon 
sok okos, ámde sikertelen 

embert látunk magunk körül. 
Az igazán sikeres emberek tit-
ka abban rejlik, hogy használ-
ják az érzelmi intelligenciáju-
kat, amely mindennapjaink 
fontos eszköze. Séllei Beatrix 
pszichológus, egyetemi ad-
junktus előadásában gyakor-
lati példákon keresztül mu-
tatja be, miként fejleszthetjük 
érzelmi intelligenciánkat, s ez-
által hogyan lehetünk sikere-
sebbek az életben.

MESEAUTÓ 
Időpont: február 26., szerda, 
19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A Körúti Színház előadása. A 
történet ismert: az üzleti élet-
ben sikeres, de magánéleté-
ben boldogtalan bankvezér 
beleszeret az egyik alkalma-
zottjába. Titokban egy autót 
ajándékoz neki, és még sofőr-
nek is elszegődik mellé, csak 
hogy kiderítse, a lány önma-
gáért szereti-e. A darabot Ga-
lambos Zoltán rendezte. Főbb 

szereplők: Lipták Péter, Belez-
nay Endre, Gyebnár Csekka, 
Lehel Kata, Szabó Kristóf.

TÁNCOLJ A VILÁGGAL!
Időpont: február 27., csütör-
tök, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A legkülönbözőbb nemzetisé-
gek táncaival ismerkedhetnek 
meg az esten, melyen szegedi 
székhelyű nemzetiségi tánc-
együttesek lépnek fel: a görög 
Eleftheria Tánccsoport, a Bá-
nát Szerb Kulturális Egyesület 
és a Délikert Möndörgő Nép-
táncegyüttes. A középpont-

ban azonban a Choreomun-
dus képzés hallgatói állnak, 
akik speciális mesterképzés-
ben tanulnak tánckutatást, 
s töltenek egy tanévet Sze-
geden. A világ minden tájáról 
(Spanyolország, Irán, Brazília, 
Ecuador, Nigéria, Zimbabwe, 
Uganda, Szíria, India, Szerbia) 
érkeztek Szegedre hallgatók, 
akik magukkal hozták tánca-
ikat, színes kultúrájukat.

HÄNDEL: AGRIPPINA 
Időpont: február 29., szom-
bat, 19 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi
Élő operaközvetítés a Metro-

politanből olasz nyelven, an-
gol és magyar felirattal, 225 
percben. A Metropolitan kö-
zönsége körében igen nép-
szerű a német származású, 
de életének nagy részét Ang-
liában töltő s ott olasz nyelvű 
operákat komponáló Georg 
Friedrich Händel. A Nero csá-
szár és édesanyja, Agrippina 
közti fordulatos, véres fejle-
ményekben sem szűkölködő 
történet kiváló előadók tolmá-
csolásában látható és hallha-
tó. Agrippinaként Joyce DiDo-
nato ismét igazi primadonna-
szerepben mutatkozik be.



 2020. február 22., szombat

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK február 8-án Varga 
Máté és Dóma Nikoletta, Oszt-
roluczki László és Bartha Csilla 
Noémi, Papp Tamás és Liliom 
Krisztina, Deák Tamás és Kotlár 
Bernadett Bianka, Szilágyi Mik-
lós és Fődi Nikolett.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Szi- 
lágyi Mihálynak és Kalmár Gyön-
gyinek 2020. 02. 03-án Mihály, 
Bálint Norbertnek és Gyuris 
Adrienn-nek 2020. 02. 04-én 
Máté, Győri Zsolt Péternek és 
Papp Anitának 2020. 02. 05-én 
Odett, Csatári Zoltánnak és Tal-
mácsi Elíz Évának 2020. 02. 05-
én Márton, Minyó Andrásnak és 
Markóci Anikónak 2020. 02. 05-

én Tamás, Kohlrusz Oszkár Zsolt-
nak és Papp Viktóriának 2020. 
02. 09-én Bence, Vaszkó Péter-
nek és Gémes Mónikának 2020. 

02. 10-én Elena Panka nevű 
gyermeke született.

GRATULÁLUNK!

AZ ITT LÁTHATÓ KÉPRŐL CSAK ANNYIT TUDUNK, HOGY 
1965-BEN KÉSZÜLT SZEGEDEN, EGY ÓVODÁS CSO-
PORTRÓL. A fotót Bojár Sándor adományozta a Fortepan-
nak. A fotóművész Neuwirt Sándor néven született Szege-

den, s a Bojár nevet az első publikációi után vette fel. Dol-
gozott a Színház és a Magyar Nap című újságnak, valamint 
a Képes Sportnak és az Ország-Világnak. Felismeri magát a 
képen? Melyik óvodánál készült a fotó? Írja meg a nekünk!

KOS (III. 21–IV. 20.)  
A napokban kapni fog egy 
energialöketet, amely át- 

segíti a munkával kapcso- 
latos aggodalmain. Szánjon időt 
jogi ügyei rendezésére, s kezelje 
helyükön az életébe beleszólni 
akaró embereket.

BIKA (IV. 21–V. 20.) A 
héten kiemelkedően fon- 
tos, hogy diplomatikus le- 

gyen. Fordítson figyelmet a 
kapcsolatépítésre, mert ezzel 
 könnyebbé válhat tervei meg- 
valósítása. Igyekezzék a társát 
is bevonni a tevékenységeibe.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
A legjobban akkor jár, 
ha elmegy a barátaival 

egy nagyot bulizni. Ameny- 
nyiben jó döntéseket hoz, extra-
bevételre is szert tehet. Itt a 
megfelelő alkalom a tervei 
megvalósítására is.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Családja hölgytagjaival 
akad megbeszélnivalója a 
napokban. Essen túl ezen 

minél előbb! Amennyiben 
szükségét érzi, kérjen tanácsot 
anyagi ügyeiben egy olyan 
szakértőtől, akit barátai nagyra 
becsülnek.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Ezen a héten 
figyeljen a környezetében 
élő gyermekekre, sokat 

tanulhat tőlük! Könnyen meg- 
oldhat olyan jogi kérdéseket, 
amelyek eddig gondot okoztak 
önnek. Kockázatos vállalkozás- 
ba most semmiképp ne kezdjen!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  A következő napok- 
ban lehetőleg ne változ- 
tasson életvitelén! A mun- 

kahelyén pluszfeladattal lát- 
hatják el, ami miatt esetleg 
szoronghat. Fontos, hogy fordít- 
son időt a kikapcsolódásra is, 
így megőrizheti az egyensúlyát.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Ha utazásra adja a  
fejét, nagyon figyeljen 
az értékeire! Az önmaga 

fejlesztésébe fektetett ener- 
giája a héten busásan megtérül- 
het. Partnere több figyelemre 
vágyik, és bármennyire is elfog- 
lalt ön,  törődjön vele!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Dőljön hátra, 
 és élvezze munkája gyü- 

mölcsét! Ha az otthonában 
rendez összejövetelt, az min- 
den résztvevő számára remekül 
sikerülhet; de csak akkor, ha 
azokat az embereket nem hívja  
meg, akik korábban bosszúsá- 
got okoztak önnek!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Előfordulhat, hogy 
néhány barátja pénzt kér 

 öntől. Jól gondolja meg,  
kinek ad, és mennyit! Magán- 
életében nem várható negatív 
irányú változás. Növelje az 
önbizalmát azzal, hogy piacra 
dobja a tudását.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Nehézségekbe ütközhet 
a társával megértetni, 

hogy más az értékrendje, 
mint neki. De mivel olyannyira 
fontosak egymásnak, kölcsönös 
engedményekkel sikerülhet 
áthidalni a problémákat. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Problémái adódhatnak 
abból, hogy nem képes 
irányítani az érzelmeit. 

Ezen a héten mindenképp 
fogja vissza magát a költekezés 
terén. Foglalkozzék többet 
kreatív ötletei megvalósításával!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Valamelyik kapcsolata 
nem őszinteségen ala- 
pul, ám igyekezzen meg- 

őrizni a higgadtságát, ami- 
kor ezzel szembesül. Megvan 
a képessége arra, hogy változ- 
tasson a dolgokon, ahol ez 
szükséges. Anyagilag korlátozva 
érezheti magát.
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Tarka-barka

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Február 24., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének leg-
fontosabb eseményei, sike-
rei, kudarcai fél órában.

FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
Február 25., kedd, 19.55
Szeged, Szombathely, Deb-
recen, Szolnok – négy szín-
ház, négy előadás.

A SZOMSZÉD VÁR – TU-
RISZTIKAI MAGAZIN
Február 26., szerda, 19.40 
Távol-keleti mesevilág Fer-
tődön, Csokonai-tárlat 
Csurgón, télűzés Tatán, rit-
ka állatok Szegeden. Fe-
dezzük fel együtt Magyaror-
szágot!

SZABAD SZÁJ – VÉLE-
MÉNYMŰSOR
Február 28., péntek, 19.25
Hárman három témáról, le-
het, hogy háromféleképpen. 
De a hír szent, a vélemény 
szabad!

Február 22.
szombat

Február 23.
vasárnap

Február 24.
hétfő

Február 25.
kedd

Február 26.
szerda

Február 27.
csütörtök

Február 28.
péntek

8/0
 Gerzson

13/4
Alfréd

12/5
Szökőnap

12/3
Mátyás

11/3
Géza

11/3
Edina

11/3
Ákos

FEBRUÁR 25.,KEDD 
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Szege-
di SZC József Attila Ált. Iskolája és 
Szakiskolája  Balatoni utcai telep-
hely, Balatoni u. 11.)
FEBRUÁR 26., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Nádas 
presszó, Tölgyfa  u. 12.)
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH  
Rendezvényközpont, Felső Tisza 
part 2.)  
FEBRUÁR 27., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00–18.00 óra 
(Tabán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Tabán u. 17.)
FEBRUÁR 29., SZOMBAT 
Kothencz János: 1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 
(Csongor tér 12.)


