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Szeged javát
akarja az Orbán-kormány
Jelentősen csökkentené a Fidesz
az iparűzési adóból származó bevételt.

8.

2.

Lakások és garázsok
Gondolta volna, hogy a Tisza Palotát nyugodtan átnevezhetnék Szabó Bálint-palotára?
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Szombatosok
A 35 éve alakult másként
is gondolkodók
társaságát Ilia
Mihály mutat- Első ízben Szegeden
ta be a Szegedi Július 10. és 12. között egymás ellen is versenyeznek nők és férfiak a Maty-éri pályán.
Tükörnek.

A közösségi közlekedésre költi a város
a visszavett parkolóhelyekből befolyó összeget

S

zeged költségvetésének működési kiadásai között
évek óta a legnagyobb tételt a közösségi közlekedés
működtetése jelenti. Ez az idén már 7,4 milliárd forintba kerül, miközben az állam csak a költségek 16 százalékát
állja. Az önkormányzat most felszabadítja az állami szervek

által eddig lefoglalt mintegy 400 parkolóhelyet, és ezt a bevételt a szegedi közösségi közlekedés támogatására, fejlesztésére fordítja, hogy az autózás helyett egyre többen ezt válasszák. A közlekedési társaság támogatása mellett a kiadások jelképes dobogójára az idén is a környezetgazdák kerül-

Koronavírus: védekezés,
megelőzés lépésről lépésre

A

halálos áldozatokat is követelő, új koronavírus egyre közelebb van Magyarországhoz. Bár
a szakemberek igyekeznek minél jobban lassítani a járvány terjedését, a
csúcspontot még nem értük el. Jelenleg
ugyan hazánk nincs közvetlen veszélyben, a hatóságok csak gyanús eseteket
vizsgáltak, de nem kizárt, hogy hamarosan itthon is megjelenik a koronavírus.
Megfelelő óvintézkedésekkel, a megelőzésre való tudatos koncentrálással
azonban csökkenthetjük annak a kockázatát, hogy megfertőződjünk – írta az
EgészségKalauz. A gyakori, alapos kézmosás az egyik legjobb módszer a koronavírus terjedésének megállításához.
Különösen fontos a kézmosás tüsszen-

tés és köhögés, valamint toaletthasználat után, ételkészítés előtt, alatt és után,
étkezés előtt, ha kisgyerekekről, kisbabákról gondoskodunk, ha betegeket
gondozunk, ha állatokat gondoztunk, állati ürüléket kezeltünk, vagy ha a kezünk
láthatóan piszkos.
A koronavírus (más hasonló vírusokhoz hasonlóan) valószínűleg cseppfertőzéssel terjed, vagyis köhögéssel,
tüsszentéssel a levegőbe juttatjuk a
kórokozókat, azokat pedig mások belélegezhetik. A legjobb, ha zsebkendőt
szorítunk az arcunkra vagy a könyökhajlatunkba tüsszentünk, köhögünk.
Kerüljük a zsúfolt helyeket, a betegeket! Ehhez kapcsolódik az a jó tanács is, hogy lehetőleg kerüljük a közeli

kontaktust a láthatóan beteg, köhögő,
taknyos emberekkel. Ez természetesen
akkor is igaz, ha mi magunk vagyunk
betegek! Ha lázasak vagyunk, köhögünk vagy más felső légúti tünetünk
van, maradjunk otthon.
Ha a maszkviselés mellett döntünk,
a szorosan illeszkedő, nagyobb szűrőképességű (vagyis kisebb részecskéket
kiszűrni képes) maszkot válasszuk.
Ezek ára általában jóval magasabb,
mint az egyszerűbb arcmaszkoké. Fontos megjegyezni, hogy a maszk nemcsak minket véd a fertőzéstől, hanem
másokat is attól, hogy mi továbbadjuk
nekik a kórokozókat, ezért fokozottan
javasolt a maszk viselése, ha mi vagyunk betegek!

tek fel, ők több mint 2,3 milliárd forintot költhetnek a közterek, a zöldfelületek karbantartására. A város – miután az állam teljesen kivonult – 2016-ban hozott létre először szociális
alapot, amely mára több mint egymilliárd forintra nőtt.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Idén Katona Márta
Szeged díszpolgára

E

gyhangúlag döntött a
közgyűlés a legmagasabb városi kitüntetésekre, a díszpolgári címre,
a Pro Urbe díjra és a Szegedért emlékéremre érdemes
személyekről. Májusban Katona Márta (képünkön) csecsemő- és gyermekgyógyász,
gyermekkardiológus profes�szor veheti át Szeged napján

a díszpolgári címet. Katona
Márta diplomája megszerzése óta a szegedi gyermekklinikán dolgozik. A kiváló orvos nem ismer lehetetlent,
ha betegről van szó, lelkiismeretessége és türelme páratlan, még senki nem látta
ingerültnek. Fáradhatatlanul
gyógyítja a kicsiket. A gyermekek és szüleik, valamint
tanítványai rajonganak érte.
Szakvéleményét országosan
is számon tartják. Közkedvelt, szuggesztív előadóként
vesz részt a hazai és a külföldi orvosok képzésében, szakorvosok továbbképzésében.
Részletek az 5. oldalon
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ERŐS MONDAT. Az Orbán rezsim – mint a közönséges diktatúrák általában – azért tud hosszan létezni és uralkodni, mert napról napra új ellenséget képes fölmutatni harcos híveinek. Haskó László sebész, Magyar Narancs
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Brutális pénzelvonást tervez az Orbán-kormány
Az iparűzési adó átalakításának ötlete csak az önkormányzati választások után merült fel
Jelentősen csökkenhet az önkormányzatok helyi iparűzési adóból származó bevétele jövőre, a mostani becslések
szerint akár 10–25 százalékkal. A kormány megint nem
egyeztet az ügyben senkivel, és feltűnő, hogy az adóátalakítás ötlete csak tavaly október 13., vagyis az önkormányzati választások után merült fel.

A

z önkormányzatoknak
kiemelkedően a legnagyobb saját bevételt a
helyi iparűzési adó (hipa) jelenti. Mellette eltörpülnek az
olyan adótételekből származó
összegek, amilyen a kommunális, a súly- vagy az idegenforgalmi adó.
Szeged
gazdaságának
dinamikus növekedését bizonyítja, hogy évente akár 10
százalékkal is képes növeli a
hipából származó bevételeit.
A két mögöttünk álló év tényszámai is ezt mutatják: 2018ban az ebből befolyó összeg
elérte a 10,2 milliárd forintot,
tavaly pedig 11,3 milliárd forintot tett ki.
A hipa és az ezen a jogcímen befolyt összeg azért is
fontos a helyhatóságoknak,
mert ebből képesek biztosítani a fejlesztésekhez szükséges összegeket. Az uniós
pályázatokban szinte mindig
követelmény valamekkora önrész megléte, amelynek alapját szintén ebből képezik az
önkormányzatok.

Emellett léteznek olyan
fejlesztések,
amelyekre
nem pályázható brüsszeli
pénz, és az ilyenekhez a településeknek kell biztosítaniuk a forrás teljes egészét.
Szegeden a városi tömegközlekedés finanszírozásához jelentős összeget tesz
hozzá az önkormányzat,
éppen az iparűzési adóból
származó bevételből. Leginkább azért, mert az erre
a célra szolgáló állami normatíva összege évről évre
csökken, miközben a feladat ellátásának költségei
növekednek.
A hipa átalakításának terve azért érhette hidegzuhanyként az önkormányzatokat,
mert a Pénzügyminisztérium
(PM) adóváltoztatási tervei
között hosszú ideig egyáltalán
nem szerepelt. Ezt bizonyítja
a PM egy éve nyilvánosságra
hozott, tervbe vett adóváltoztatásokról szóló dokumentuma, amelyben szó sem esett
a hipa átalakításának lehetőségéről.

A HELYI IPARŰZÉSIADÓ-BEVÉTEL NÖVEKEDÉSE SZEGEDEN
12

11,3

milliárd forint
10,2

10

8,8

8
6

7,0

7,1

7,3

2008

2010

2013

9,1

5,0
4,2

4

2002

2005

2016

2017

2018

2019

Infografika: Szegedi Tükör. Forrás: SZMJV Önkormányzat

A bomba február elején
robbant, amikor a Nemzeti
Versenyképességi
Tanács
képviseletében Varga Mihály
pénzügyminiszter ismertette a hipa átalakítására tett
javaslatokat. Ebből kiderül,
három alapvető ponton nyúlnának bele a számítás eddigi módjába, és mindhárom
helyen a cégek javára, vagyis
az önkormányzatok kárára.
A cégek a tervezet szerint az
amortizációt, valamint a kutatás-fejlesztésre fordított ös�szeg ötszörösét levonhatnák
adóalapjukból. Ugyancsak a
cégeknek kedveznének azzal, hogy 2021 decemberétől
megszüntetnék az úgynevezett hipa-feltöltési kötele-

zettséget, azaz a cégek ezt
követően mentesülnének az
adóelőleg befizetése alól.
A helyhatóságok 2019ben összesen nagyjából
950 milliárd forint bevételre tettek szert az iparűzési
adóból, egymástól nagyon
különböző mértékben. A hipával azok az önkormányzatok jártak jól, amelyek
területén komoly gazdasági
tevékenység folyik. Ezek sorába tartozik – a teljesség
igénye nélkül – Budapest,
Győr, Székesfehérvár, Tatabánya, Esztergom, Jászberény, Nyíregyháza, Kecskemét vagy éppen Algyő. Ebbe
a sorba illeszthetjük Szegedet is, ahol igazán nagy cég

valóban kevés található, de
nagy számban vannak itt tőkeerős közép- és kisvállalkozások, amelyek a „sok kicsi
sokra megy” logikája alapján jelentős iparűzési adót
produkálnak a városnak. Ne
feledkezzünk el arról sem,
hogy Szeged gazdaságában
kivételesen erős a szolgáltatói szektor. Ennek összteljesítménye ugyanúgy a városi
adóbevételeket növeli, mint
a termelőcégeké.
Bizonyára nem járunk
messze a valóságtól, ha úgy
látjuk: a Nemzeti Versenyképességi Tanács valójában a
kormány „magyar hangja”.
Legalábbis a hipa ügyében
tett változtatási javaslatok

erre engednek következtetni.
A tervezet ellen egységesen tiltakoznak az ellenzéki
vezetésű önkormányzatok. A
megyei jogú városok ellenzéki
szövetsége által kiadott közleményben úgy fogalmaznak:
„A tervezett iparűzésiadó-változtatással ne lehetetlenítsék
el az önkormányzatok működését, valamint olyan, a lakosság számára létfontosságú
feladatok elvégzését, mint a
tömegközlekedés biztosítása,
az úthálózat fejlesztése vagy
a szociális ellátórendszer működtetése.” Az ellenzéki vezetésű városok polgármesterei
szerint nem nehéz észrevenni
a politikai szándékot ebben az
ügyben. Ilyen horderejű kérdésben a kormánynak egyeztetnie kellene az önkormányzatokkal. Ez nem történt meg.
Amennyiben elfogadja a
kormány a Nemzeti Versenyképességi Tanács hipára vonatkozó javaslatait, a szegedi
önkormányzat akár 2,5–3
milliárd forintnyi iparűzési
adótól eshet el a jövőben. Ez
brutális pénzügyi elvonás lenne, és ebben az esetben mostani formájában a város egész
költségvetése tarthatatlanná
válna.
Bod Péter

Gondolta volna, hogy a Tisza Palotát
nyugodtan átnevezhetnék Szabó Bálint-palotára?
Három lakásnak a Likvid Kontroll Kft. a tulajdonosa, egynek Szabó Bálintnak, a cég ügyvezetőjének szülei. Szabó
Bálint feleségének nevén három garázs, szüleinek nevén
két garázs van. A cég 2018-ban az egyik pillanatról a másikra jelentős árbevételre tett szert. Akkor kezdődött a
SZEVIÉP-kifizetés. És ez volt az az év is, amikor Szabó Bálint eladta feleségének a kft.-t.
2018-ban a Likvid Kontroll
Kft.-nek közel 115 millió forint volt az árbevétele. Az azt
megelőző négy évben összesen 25,5 millió forint. A grafikon a Bisnode cégadatbázisban elérhető adatok alapján

készült. Egy év alatt, a 2017.
éviről a 2018. évire, huszonhatszorosára nőtt a cég árbevétele.
A cég ügyvezetője Szabó
Bálint független önkormányzati képviselő. Nem olyan

szegény, mint Orbán Viktor
miniszterelnök, de vagyonnyilatkozata alapján hihetetlen
szerencséje van azzal, hogy
abban a cégben dolgozik, ahol
a felesége az, aki. Ugyanis a
Likvid Kontroll Kft. és Szabó
Bálint feleségének tulajdonában áll összesen három lakás
és három garázs. Emellett
Szabó Bálint szüleinek nevén
is van egy lakás és két garázs.
Szabó havi bruttó 205
ezer forint díjazást kap ügyvezetőként a cégben.
A lakások és a garázsok
2018-ban, a SZEVIÉP-kifizetések első évében kerültek a cég
és a Szabó család nevére. Az
önkormányzati képviselő ekkor adta el a kft.-t feleségének.
Szabó Bálintot egy ideje
„az átláthatóság, a tiszta viszonyok és a hadd ne soroljuk, minek a bajnokaként
tartják számon”. Ehhez
képest vagyonnyilatkozata olyan, amilyen, a Tisza

Tisza Palota. Értékálló befektetés itt lakást, garázst vásárolni
Palotában található ingatlanok meg egytől egyig a
cég, a felesége és a szülei
nevén vannak.
Szabó Bálint felesége
zongoratanárnő.
Szabó,
saját bevallása szerint,
tizennyolc éves kora óta
folyamatosan dolgozik középvezetőként és vállalkozóként.
Mi a legvalószínűbb?
• Tényleg Szabó Bálint fele-

sége vásárolta meg az ingatlanokat.
• Valószínűleg Szabó Bálint
is segített az ingatlanok megvásárlásában, évtizedek alatt
félretett pénzekből, közösen
vették ezeket az ingatlanokat,
majd átíratták a Likvid Kontroll Kft., Szabó szülei és felesége nevére.
• Még a végén kiderül,
hogy a SZEVIÉP-pénzeknek
köze van a Tisza Palotá-

ban található ingatlanokhoz?
Míg el nem felejtjük, információink szerint a Tisza
Palotában öt éve 300 ezer,
2018-ban 350 ezer, tavaly
400 ezer forint körül volt a
lakások négyzetméterára. A
szeged.hu megkereste írásban
a cikk megjelenése előtt az
önkormányzati képviselőt, aki
nem válaszolt a lap kérdéseire.
G. Sz. L.
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Idén már nem szórhatják
a kémiai szúnyogirtó szereket

Vélemény

Valahány név
a naptárban

A légi helyett marad a földi irtás és a biológiai gyérítés
Megszűnik a légi kémiai szúnyogirtás, amelyet 2011-től
a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem
végzett az egész országban, így Szegeden is. Az idei évtől betiltották az Európai Unióban eddig használt kémiai
anyagokat, újak pedig nincsenek. Marad a földi irtás és
a biológiai gyérítés. Utóbbi kiemelt hangsúlyt kap Szegeden, mintegy háromszáz „szúnyoglárva-keltető” vízfelületet kezel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., amelynek vezetője idén nem számít nagyobb tiszai árhullámra,
ami azért fontos, mert így vélhetően nem alakulnak ki szúnyogtenyésző helyek a folyó mentén.

E

mlékezetes,
tavaly
áprilisban kezdték el
országosan irtani a
szúnyogokat, de az áldatlan
állapotok miatt júniusban
a kormány közel 900 millió
forint pluszpénzt adott a katasztrófavédelemnek, hogy
kezelje a szúnyoghelyzetet.
Bár Szegeden is végzett tavaly nyár elején légi kémiai
irtást a katasztrófavédelem,
nem csökkent számottevően
a szúnyogok száma. Ekkor
döntött úgy az önkormányzat,
hogy negyvenmillió forintot
biztosít saját forrásból a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nkft.-nek szúnyogirtásra.
Ettől az évtől megszűnik
a légi kémiai irtás, amivel
főként az imágót, azaz a

nagyobb szükség a gyérítésre. Ezt csípésszámlálással
derítik ki, amelynek eredménye alapján, heti program
szerint irtják majd a szúnyogokat.
Tavaly azt nyilatkozta a
24.hu-nak az irtást irányító
katasztrófavédelem, hogy
2020-tól
előreláthatóan
megszűnik az Európai Unió
területén a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható
készítmények légi kijuttatásának lehetősége. Hozzátették, az országos szúnyoggyérítési program keretében
már 2019-ben mintegy 40
százalékban földi úton valósult meg az irtószer kijuttatása. Ennek előnye, hogy az
irtás így nem korlátozódik a

N
Idén már nem végezhetnek légi úton kémiai szúnyogirtást az Európai Unió területén, így Magyarországon sem
napnyugta időszakára, hanem egész éjszaka folytatható vele a vérszívók permetezése.
Szegeden a biológiai
szúnyogirtás feladatait hét
éve a város környezetgazdálkodási cége látja el,
amely hatékony, de szükség
esetén kémiai szert is bevetettek. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
mintegy háromszáz vízfelületet kezel. Gondot okozhat,
hogy amikor a tiszai árhullámok szintje magas, sok
kis gödörben kelnek ki szúnyogok olyan helyeken is,
amelyeket nem lehet megközelíteni. Most azonban
nem számítanak nagyobb
áradásra.

Ez a jövő. Biológiai gyérítés a szúnyoglárvák tenyészőhelyén. Fotó: MTI/Vajda János
kifejlett szúnyogokat pusztították. Marad a földi irtás
és a biológiai gyérítés, amely
kevesebb mérgező anyaggal
terheli a környezetet.
Dóka Imre, az BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság helyettes szóvivője elmondta, országosan
továbbra is a katasztrófavédelem irányítja a szúnyoggyérítést, amelyre kiírták a
közbeszerzést, és már döntöttek is arról, mely cégeket
bízzák meg a munkával. A
szóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy ütemtervszerűen
megvizsgálják, hol van a leg-
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Földi irtás. Fotó: katasztrófavédelem

Makrai László, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
ügyvezető igazgatója a Szeged Televíziónak elmondta,

Szegednek
az
is fontos, hogy
a környező településeken
hatékony
legyen
a szúnyogirtás,
mert ha túlszaporodnak a szúnyogok, a vérszívók berepülnek
a városba.
Makrai László
ügyvezető igazgató
Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.
egyelőre úgy tűnik, hogy idén
tavasszal nem várható egy
közepes árhulláménál magasabb vízszint a Tiszán és a
környékbeli folyókon. Ez azért
fontos, mert ha nem jön nagyobb ár, kevesebb elöntött
vízfelület lesz Szeged körül,
így elegendő lehet a biológiai
védekezés.
Makrai hozzátette, Szegednek az is fontos, hogy a
környező településeken hatékony legyen a szúnyogirtás, mert ha túlszaporodnak
a szúnyogok, a vérszívók berepülnek a városba.

yári emlék a gyerekmedence partjáról. A felállás a
megszokott: anyák, apák, nagyszülők a parton, a
gondjaikra bízott gyerek(ek) a medencében. A párbeszéd folyamatos és töredékes. A gyerek többnyire nem válaszol. Ha az apróság ebben a kommunikációs játszmában
szeretné teljesen lenullázni az anyját vagy az apját, a víz alá
bukik. A gyerekek többsége úszószemüveget visel. Az alámerülések és kibekkelések taktikáját választják. (Ez már másnak is bejött.)
De vissza a szülőkhöz. Folyton szólongatják a gyereküket. Három perc alatt minden nevet ismerek. Az idegengyűlölet hazájának (Mekkájának!) egyik furcsa ellentmondása a medence partján rajzolódik elém. Kevin és Stella
már megkapta az eligazítást az apjától, Dzsenifert és Titanillát hiába szólítgatja anyukája, míg Zsaklin és Mirtill
a vízipisztolyukkal (inkább vízipuska ez) lövik olyan szorgalmasan egymást, hogy abból a medence partján napozóknak is bőven jut. Virginia és Zoé hiába igyekeznek
felkapaszkodni a gumimatracra, ez nem sikerül. Alina és
Konrád egymás után másznának fel a csúszdára, ám ott
valahogy elfogy a bátorságuk. A kislány apukája siet a
segítségükre, akiről megtudom, hogy Norbinak hívják, a
feleségét Malénának.
A medence egy másik szegletében Márkó és Erik esett
egymásnak. Ez már igazi verekedés. Ők már régen túl vannak a barátságon – gondolom csöppet sem jóindulatúan. Itt
már egy felnőttnek kell közbe lépnie, és megérkezik Márkó
papája, akiről kiderül, hogy a neve Brúnó. Legalábbis a büfében így szólították.
Amikor azt hiszem, már mindent felzabált körülöttem a
kozmopolitizmus, újabb család érkezik a medencéhez. A kigyúrt apa egy másodperc alatt kapja le magáról a pólót, és
a hátán ott látom tetoválva azt a Magyarországot, amelynek
ugyan soha nem mosta három tenger a partjait, de háromszor akkora volt, mint a mostani. Magamban hirtelen „ősmagyarnak” neveztem el, és nem is csalódtam benne. Három
gyereke szélsebesen beleveti magát a medencébe, a partról
rendezkedő apa kiképző őrmester stílusában szólította őket:
Hunor, Zsejke, Vejke. (Van olyan név, hogy Vejke? – morfondíroztam lábamat a vízbe lógatva.) A magyar szempontból
gyalázatosan alakuló névadási statisztikán valamelyest javítanak Hunorék, de a mérleg még mindig az „idegenek” felé
billen.
Különösen azért, mert egy anyuka két kislánnyal most
érkezett meg. Nevük nem sokáig maradt titokban. A Polettet még valahogy megemésztettem – a medence partján
eltöltött órák hatása nem múlt el nyomtalanul –, bár nem
ment könnyen. Ami utána következett, az valóban drámai
csúcspontnak illett be. Az életnél tényleg nincs jobb forgatókönyvíró. Polett nevét már többször hallottuk. Kíváncsi
voltam, hogy hívhatják a másik kislányt. Nem mertem találgatni. Ő sem menekülhetett anyja gondoskodása elől, hamarosan naptejjel kente be a bőrét.
– Ódri, Ódri! Gyere ide! – rendelte magához. (Audrey
Hepburn vagy az Ódry Színpad suhant át az agyamon...) A
medenceparti emberek összenéztek. Névhasználat dolgában ők bizonyára edzettebbek lehettek nálam, de láthatóan
ez még őket is megviselte.
Hirtelen meg sem fordult a fejemben, hogy fonetikusan
írandó az Ódri, vagy sem. Persze a Zsaklin, a Dzsenifer és a
Zsanett magyarosított változata után ez aligha lehet kérdés.
Szájtátva álltam a medence mellett. Valami fontosat, noha
nem hízelgőt tudtam meg az országról, ahol élek.
Jóska, Sára, Tercsi, Fercsi, Kata, Klára, / S valahány név
van a naptárba’ – köszön vissza a régi, gyerekkori szövegemlék. Ezektől a nevektől jó időre elköszönhetünk. Bár ez a
jelen idejű mondat múlt idejűvé formálható.
Bod Péter
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Szeged a legbringásabb város Tiszta víz, boldog Tisza
Feltérképezik, mennyi műanyag van a folyóban

Rengetegen vették elő a kerékpárjukat az enyhe időben

Önkéntesek, hulladékgazdálkodási szakemberek és kutatók segítségével mérik fel
a PET Kupa szakemberei a
műanyagszennyezés gócpontjait a Tisza teljes hosszában.

A

Tiszta víz, boldog Tisza program célja a
teljes folyóra kiterjedően hulladéktérkép elkészítése, amelynek segítsé-

70 tonna
A szeged.hu online szavazásából kiderült, már februárban sokan jártak kerékpárral
munkába, iskolába. Fotó: Szabó Luca
Már februárban megindultak a bringások a jó idő beköszöntével Szegeden, ahol az adatok szerint közel harmincezer ember napi szinten használja a kerékpárt. Minden
ötödik szegedi rendszeresen biciklizik.
– Az utóbbi hetekben egyre
többen kérték, nézzük át a
kerékpárjukat – mondta Turi
Zoltán, a Szilléri sugárúti kerékpárszerviz tulajdonosa.
Bár szerinte az enyhe télben
is lehetett biciklizni, sokan leálltak. Mostanában azonban
előkerültek a kerékpárok. Tapasztalataik szerint március
15. után kezdődik a kerékpáros szezon, de ez persze
függ az időjárástól. Szerinte a bringások 70 százaléka
csak akkor viszi szervizbe a
kerékpárját, amikor már egy
métert sem tud menni vele.
Pedig fontos lenne évente
ellenőrizni a fékeket, gumi-

kat, csapágyakat. A Bringaexpón hallották egy nagykereskedőtől, hogy országos viszonylatban nagyon sok, több
mint 30 kerékpárszerviz van
Szegeden. Székesfehérváron
négy ilyen működik.
– Hogy miért biciklizek?
Mert környezetbarát és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a 2020. évi művészeti támogatásokra
(alkotói támogatás, pályakezdői támogatás, művészeti ösztöndíj).
A pályázati dokumentáció és a pályázathoz szükséges
adatlap letölthető Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
honlapjáról (www.szegedvaros.hu),
a „Pályázatok, keretek” menüpont alatt.

FELHÍVÁS!
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező,
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt kapták
óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.
A jelentkezés határideje:
2020. március 20.
Az érintettek a díszoklevél adományozásával
kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek:
SZMJV Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály
Szeged, Széchenyi tér 10.; tel.: 62/564-179
www.szegedvaros.hu

leggyorsabb
közlekedési
eszköz Szegeden. Szerintem
egy olyan szép városban,
mint Szeged, ahol nincsenek
távolságok, bűn autóval közlekedni. Így is rossz a város
levegője – mondta László,
aki télen-nyáron kerékpározik. Tavaly Szeged a Bringázz
a munkába! kampányban
nemcsak a legbringásabb
vidéki magyar város, hanem
a legtöbbet kerékpározó magyar város címet is elnyerte.

Ennyi hulladéktól mentesült 7 év alatt a Tisza és
ártere
gével hatékonyabbá tehetőek a folyótisztítási akciók. A
munkát a Tisza forrásánál
kezdik, és 2020 őszéig a tel-

Propagandacélból
készítettek karácsonyi műsort
gyerekekkel az auschwitzi
haláltáborban, amelyet megörökített a náci filmhíradó.
Másnap kivégezték a gyerekeket.
Hetvenöt éve szabadították
fel a náci koncentrációs táborokat. Ebből az alkalomból
hangzanak el részletek március 2-án, hétfőn este 6 órakor Nagy Imre Erik Gyermekjátékok Auschwitzban 1942
című operájából a Szegedi
Zsidó Hitközség dísztermében
(Gutenberg u. 20.).
A televízióban néztem
egy történelmi csatornát,
ahol bemutatták, milyen jó
volt az élet Auschwitzban,
még színjátszó csoport is
volt – mondta három éve a
zeneszerző.

jes folyót végighajózzák, miközben felméréseket végeznek. Elsődleges cél, hogy a
szabad szemmel is látható
műanyag-lerakódások pontos helyét és méretét részletesen feltáró tiszai hulladéktérképen megjelenjen a teljes folyó és mindkét partja.
A szennyezett pontok feltér-

képezését követően létrejön
egy honlap.
A Tiszta víz, boldog Tisza
program a Nemzetközi Beruházási Bank 50 ezer eurós
(19 millió forintos) támogatásával valósul meg. A PET
Kupa hétéves története alatt
70 tonna hulladéktól mentesült a Tisza és ártere.

Uniós támogatással korszerűsítik
a hulladékgyűjtést
A szelektív csomagolási hulladék sárga zsákos gyűjtését –
egy uniós támogatásnak köszönhetően – a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. sárga konténeres és sárga
kukás rendszerré alakítja át. Ehhez a közszolgáltató térítésmentesen gyűjtőedényeket oszt ki: a lakótelepeken 1100
litereset, a jellemzően magánházas övezetben 120 litereset.

A
A holokauszt
gyermekáldozataira
emlékeznek

Megtisztítják a Tiszát. Forrás: PET Kupa

városi rendelet értelmében az ingatlanhasználók kötelesek ezeket a gyűjtőedényeket átvenni és rendeltetésszerűen
használni,
tisztán tartani és megőrzéséről gondoskodni. Ezekbe
a szelektív gyűjtőkbe papír-,
műanyag, valamint fémhulladék helyezhető el. Ha
kommunális hulladék is kerül közé, azt a közszolgáltató, pótdíjfizetési értesítő
hátrahagyása mellett, kom-

munális hulladékként szállítja el, majd a szolgáltatást
számlázza.
Jogszabályi
előírások
szerint az ingatlantulajdonos
a szelektív gyűjtőedény átvételét nem tagadhatja meg,
köteles azt átvenni. Ha nem
teszi, jogszabályt sért, ezért
a közszolgáltató értesíti a
jegyzőt a kötelességszegésről, és kéri a kapcsolódó eljárás lefolytatását. A jegyző
bírságot szabhat ki.
A
kötelezettségszegés

azzal is jár például a kétszemélyes háztartásoknál, hogy
a vegyes hulladék gyűjtésére
szolgáló, 80 literes kuka helyett a közszolgáltató jogosult az ingatlanra nagyobb
méretű
gyűjtőedényzet
igénybevételét előírni.
Társasházi/lakótelepi ingatlanok esetében pedig, ha
a lakóközösség megtagadja
a szelektív edény átvételét
és rendeltetésszerű használatát, a lakóközösség tagjainak minden kedvezményét
megvonják.
A zökkenőmentes edényosztás érdekében a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nkft. kéri a jogszabályi kötelezettség tudomásul vételét
és teljesítését.

Egyengetik a szökőkút helyét

A

850 millió forint uniós és 710 millió forint önkormányzati önerővel támogatott projekt
kivitelezését a kedvező időjárás is segíti a Móra-parkban és a Stefánián. A beruházás befejezése őszre várható. Amikor a helyszínen jártunk, a járdaburkolatok alapját
építették, szerelték a közvilágítási és az öntözési hálózat vezetékeit. A múzeum előtti egykori
szökőkút helyén is dolgoznak. Fotó: Iványi Aurél
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Felszámolták a VIP-parkolóhelyeket
Döntött a közgyűlés: négyszázzal nő belvárosi parkolók száma
Elfogadták a város 2020-as költségvetését, igazságosabbá tették a parkolási rendszert, új cég- és intézményvezetőket neveztek ki, megválasztották Szeged idei díszpolgárát. A február 21-i közgyűlés legfontosabb döntései.

A

z önkormányzat 2020as
költségvetését
78,3 milliárd forintos főösszeggel, 17 igen, 6
nem és 4 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés.
Szécsényi Rózsa gazdasági
alpolgármester expozéjában
elmondta, negyvenötmilliárd
forintot fordít a város fejlesztésekre. Hangsúlyozta, hetente merülnek fel új ötletek,
miként lehetne kitolni az önkormányzatokkal. Szécsényi Rózsa szerint ezzel nem
Szegedet, hanem a szegedieket bünteti a kormány. Hozzátette, nem hagyják veszni

Csarnó Zsuzsánna, az IKV
vezérigazgatója
az uniós forrásokat. Elmondta, stabil a költségvetés, de
annyiban nehéz a város helyzete, hogy rengeteg a bizonytalanság, ami akadályozza a
tervezhetőséget. Emlékeztetett arra, hogy ahonnan tudott, kivonult az állam, és
már egyáltalán nem ad támogatást.
„Megtanultuk
már, ingyen sajt csak az egérfogóban van!” – mondta az
alpolgármester, aki hangsúlyozta, nincs hitele Szegednek, a lakosság nem fizet
adót, megmaradnak a támogatási keretek és a szociális
támogatások is.
Rendet tettek a szegedi parkolás rendszerében,
amely a közgyűlési döntés
nyomán augusztus 1-től
igazságosabbá válik. Szegeden a mintegy kétezer-négyszáz fizetős parkolóhelyből
közel négyszázat jelenleg
ingyen használnak az állami
és az önkormányzati szer-

vek, intézmények. Az ezekre
szóló parkolási engedélyek
visszavonásával 250 millió
forintnyi pluszpénz jut a közösségi közlekedés fejlesztésére, ezáltal még zöldebbé
válhat a város.

Megtanultuk
már, ingyen sajt
csak az egérfogóban van!
Szécsényi Rózsa
gazdasági alpolgármester
A parkolási rendelet módosításával augusztus 1-től
a Huszár Mátyás rakpartot is
bevonják a fizető parkolási
rendszerbe, a sárga zónába. Arról is határoztak, hogy
az SZKT-nak tíz parkolóautomatát kell beszereznie,
amelyeket a parkolózónába
újonnan bevont területeken
– például a Huszár Mátyás
rakparton és a Rerrich Béla
téren – helyeznek ki.
Az állami és az önkormányzati szervek, intézmények maximum öt parkolót
válthatnak meg, várakozóhelyenként évi 1 millió forintért. Kivételt képeznek
a humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek
(kórházak, rendelőintézetek,
mentők), amelyeknek a jövőben is ingyen biztosítanak
fenntartott parkolóhelyet.
Újdonság, hogy lesz
minden zónára érvényes
negyedéves és féléves parkolóbérlet. A havi bérlethez
hasonlóan a negyedéves és
a féléves bérletet is naptári

Tóth András, az NGSZ igazgatója

Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester ismerteti a költségvetés fő számait a közgyűlésen. Fotók: Iványi Aurél
si Intézmények Gazdasági
Szolgálata (NGSZ) igazgatójának. Kinevezése 2020.
április 1-től 2025. március
31-ig szól.
Kiss Ágnes bábművészt
is egyhangúlag, 27 igen szavazattal választotta meg a
közgyűlés öt évre – 2020.
július 1-től 2025. június 30ig – a Kövér Béla Bábszínház
igazgatójának.
A közgyűlés arról is egyhangúlag döntött, hogy kérelmet terjeszt a kormány
elé a Szegedi Nemzeti Színház, a Szegedi Szabadtéri
Játékok és a bábszínház közös működtetésére.
Kiss Ágnes, a bábszínház
igazgatója
hónapokra, de tetszőleges
három, illetve hat hónapra
lehet megváltani, legfeljebb
az év utolsó napjáig.
A közgyűlés arról is döntött, hogy július 31-vel vis�szavonja a kedvezményes
parkolóbérleteket.
Összesen 65 parkolóbérletről van
szó, amelyeket a város díszpolgárai, önkormányzati és
országgyűlési
képviselői,
valamint a polgármesteri hivatal munkatársai kaptak a
hivataltól.
Egyhangúlag, 27 igen
szavazattal választotta meg
a közgyűlés az IKV Zrt. vezérigazgatójának a jelenlegi
vezetőt, Csarnó Zsuzsánnát.
Mandátuma 2024. november 30-ig szól.
A közgyűlés egyhangúlag,
27 igen vokssal választotta meg Tóth András jogászt
öt évre a Nevelési-Oktatá-

Katona Márta
az idei díszpolgár
A közgyűlés egyhangúlag döntött a legmagasabb városi kitüntetésekről, a díszpolgári címről, a Pro Urbe díjról és a Szegedért emlékéremről is. Idén májusban Katona Márta csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus professzor veheti majd át Szeged napján a
díszpolgári címet. Pro Urbe díjat kap Géczi József nyugalmazott címzetes egyetemi docens, az SZTE Államés Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének oktatója, valamint Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora. Szegedért emlékérmet vehet át a
májusi díszközgyűlésen Bodor Dezső, a Szegedi Vízmű
Zrt. műszaki igazgatója, Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapító-tulajdonosa és Kövér László, a Kövér Béla
Bábszínház igazgatója.
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A közösségi közlekedésre költi a város
Szegedi szociális háló: öt év alatt egymilliárdra nőtt a rászorulók támogatására

Botka László polgármester a hagyományoknak megfelelően először a város legnagyobb adófizetőinek mutatta be a költségvetést. Fotó: Iványi Aurél
Szegeden az elmúlt években annak ellenére sem emelkedtek a közösségi közlekedés díjai, hogy jelenleg az
utazók a jegy- és bérletárak egyharmadát fizetik. Míg az
utasok 2,5 milliárd forintot fizetnek egy évben, addig az
állam mindössze 1,2 milliárddal támogatja a munkába
járás költségeit.

A

kormány lassan teljesen kivonul a közösségi közlekedésből is,
hosszú évek óta még törvényi
finanszírozási kötelezettségének sem tesz eleget, ma már
a nyugdíjasok ingyenes és a
diákok kedvezményes utazását sem finanszírozza.
A legnagyobb terhet – a
közlekedési kiadások öt-

ven százalékát – az önkormányzat vállalja magára,
ez az idén 3,7 milliárd forinttal terheli a költségvetést.
A jegyárak emelése helyett azonban más megoldást választott a város. Mihálik Edvin „zöldtanácsnok”
javaslatára felszabadítja az
állami és a közintézmények

által eddig lefoglalt 400 parkolóhelyet, ami – amellett,
hogy a korábbinál igazságosabb parkolási rendszert
alakít ki – további 250
milliós bevételt hoz az önkormányzatnak, amelyet a

szegedi közösségi közlekedés támogatására fordítanak, remélve, hogy így egyre
többen hagyják majd otthon
autóikat és választják ezt a
környezetbarát közlekedési
formát.

Top 5
belföldi úti cél

Szeged
a saját erejéből
működteti a várost

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

Szeged teljes költségvetésének 42 százaléka, 32,5 milliárd forint jut idén a város
működtetésére, s ez 1,6 milliárd forinttal több, mint az
egy évvel korábbi keret.

– Az önkormányzat működési kiadásainak felét,
több mint 16 milliárd forintot ma már a helyben
befizetett adókból tudja
fedezni, miközben a város
működési kiadásaihoz, és
ez negatív rekord, az idén
már kevesebb mint 6 milliárd forinttal járul hozzá az
állam. Ez is azt jelzi, hogy
Szeged minden tekintetben
a saját lábán áll – mondta
Botka László a költségvetés
bemutatásakor.
A kiadási dobogó legfelső fokán változatlanul a
Szegedi Környezetgazdál-

kodási Nkft. foglal helyet:
az önkormányzati cég az
idén 2 milliárd 362 millió
forintból tarthatja rendben
a köztereket, a parkokat,
a zöldfelületeket, oldhatja
meg a téli hóeltakarítást.
A dobogó második fokán
helyet foglaló SZKT 2 milliárd 226 millió, a harmadik
„helyezett” Szegedi Sport és
Fürdők Kft. pedig 971 millió
forint támogatást kap idén
a várostól ahhoz, hogy közfeladatait egész évben el
tudja látni.
A szegedi, száz százalékban önkormányzati tulaj-
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a visszavett parkolóhelyekből befolyó összeget
fordítható összeg – Rekordalacsony lett mára a munkanélküliség
donú társaságok összesen
6 milliárd 860 millió forint
támogatást kapnak ahhoz,
hogy 2020-ban is jó színvonalon tudják működtetni a
várost.

Az állam magára
hagyta a rászorulókat
Az állami elvonások legnagyobb vesztesei továbbra is a
legszegényebbek. Miközben
a kormány teljesen leépítette a szociális ellátórendszert,
addig Szegeden az országban egyedülálló szociális ellátórendszert sikerült kiépíteni
– saját erőből.
Az önkormányzat 2016ban 400 millió forintos segélyezési alapot hozott létre
a költségvetésben. Ennek
keretét 2017-ben 500 millió, majd 600 millió forintra
emelte. Az idén pedig már
1 milliárd 50 millió forint
szerepel a pénzbeli szociális ellátások rovatában. Ezzel a magyar városok közül
továbbra is Szeged fordítja
a legtöbbet szociális kiadásokra.
Minden évben több mint
12 ezer család részesül va-

általános iskolát kezdő
diák szülei évente egyszer
10-10 ezer forintos támogatást kapnak alanyi jogon.
Szeged az országban
egyedülálló módon négy
éve szociálisbérlakás-prog-

Az informatikai és a szolgáltatószektor mellett mára a
turizmus lett Szeged egyik húzóágazata. Fotó: Szabó Luca
lamilyen rendszeres szociális támogatásban, tavaly óta pedig minden szegedi nyugdíjas és minden,

ramot is indított. Az elmúlt
öt évben 2 milliárd forintért
összesen 700 lakást sikerült felújítani, majd pályázat

útján, a piaci lakbér töredékéért bérbe adni rászoruló szegedi családoknak. A
program az idén is folytatódik.

Két százalék alatt
a munkanélküliség
A korszerű munkahelyekért folyó verseny egyik legnagyobb győztese Szeged,
amely – építve a helyi egyetem adta lehetőségekre –
a tudásalapú gazdaságot
igyekszik fejleszteni. Az itt
megtelepedett cégek többsége azért választotta a várost, mert itt nagy számban
talált jól képzett, magasan
kvalifikált munkaerőt.
Az elmúlt években így
az informatikai és az üzleti szolgáltatószektor közel
3,5 ezer új álláslehetőséget
teremtett Szegeden. Olyan
világcégek hoztak minőségi
munkahelyeket, mint a BP,
az EPAM vagy az NNG, ame-

lyek azóta is folyamatosan
bővülnek.
Ennek köszönhetően ma
már országosan is a legalacsonyabb, mindössze 1,99
százalék a munkanélküliség aránya a városban. Ez
azt jelenti, hogy száz szegedi közül mindössze kettő
keres állást, miközben Debrecenben négyen, Miskolcon pedig ennél is többen.
Az önkormányzat nemcsak az infrastruktúra fejlesztésével, hanem komoly
pénzügyi támogatással is
igyekszik új munkahelyeket teremteni, a Szegedi
Foglalkoztatási
Paktum
keretében az elmúlt években több mint 660 szegedi
munkavállalását támogatta, közel százan pedig saját
vállalkozás beindításához
kaptak anyagi támogatást a
várostól.
A program második része az idén indul, 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre

újabb munkahelyek létrehozására.

Hasít a turizmus
Az informatikai és a szolgáltatószektor mellett mára a
turizmus lett a város egyik
húzóágazata. Szeged évek
óta az öt leglátogatottabb
magyar város között foglal
helyet.
Az elmúlt három évben
több mint 50 százalékkal
nőtt a vendég- és a vendégéjszakaszám: míg 2015ben 253 ezer, addig tavaly
már közel 450 ezer éjszakát töltöttek náluk a turisták. Az elmúlt négy évben
közel 30 százalékkal nőtt a
kereskedelmi szálláshelyek
bevétele, tavaly elérte a 3,6
milliárd forintot.
A szegedi idegenforgalom kimagasló sikere
szakértők szerint annak köszönhető, hogy a városban
rendkívül gazdag és színes

a programkínálat, valamint
annak, hogy folyamatosan
fejlődik.
Szegeden évek óta
nagyszabású turisztikai fejlesztések zajlanak: vendégcsalogató beruházásokra
összesen 3 milliárd forintot
fordít a város. Ennek kapcsán újult meg a Belvárosi
Mozi, korszerűsödik a múzeum, hamarosan elkészül
a vadaspark 250 négyzetméteres orrszarvúháza, és
lesz új kikötő a partfürdőn.
A város költségvetéséről
szóló sorozatunk következő
részében ismertetjük többek
között a tervezett sportcélú
fejlesztéseket, az energetikai beruházásokat, és azt is
bemutatjuk, hogyan lesz igazán zöldváros Szeged.
(A városi költségvetésről
szóló cikkünk következő részében részletesen ismertetjük a a tervezett fejlesztéseket.)
Rafai Gábor
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Másként is gondolkodókból alakult meg
a szombatosok társasága
Hatodik tagnak besúgót küldtek közéjük

Már csak hatan vannak, közülük ottjártunkkor Horváth Dezső, Bodosi Mihály, Ilia Mihály és Thékes István jött el. Hiányzik a fotóról Csákány Béla és Tóth Károly. Fotó: Menyhárt Luca
Harmincöt éve dolgozatjavításból alakult
rendszeres kötetlen beszélgetéssé a szegedi szombatosok baráti összejövetele.
Agysebész, irodalomtörténész, alkotmányjogász, matematikus, bibliakutató, újságíró, operaénekes, festő és szobrász is járt
közéjük. Mára hatan maradtak, és megírták a történetüket.
– A baráti társaságunkat nevezik szombatosoknak. 1984-ben a Somogyi-könyvtár igazgatói szobájában a direktor, Tóth Béla meghívására szombatonként összegyűltünk egy
kis beszélgetésre. Az eredeti ok az volt,
hogy Németh András sebész, urológus professzor barátunk önéletrajzi témájú könyvet
írt, és annak a kéziratát a könyvtárossal, az
íróval meg velem elolvastatta, és kérte a véleményünket – elevenítette fel a kezdeteket
Ilia Mihály nyugalmazott irodalomtörténész.
Németh András volt az ötletadó, hogy – Horváth Dezső íróval és újságíróval, valamint
Péter László irodalom- és helytörténésszel
kiegészülve – folytassák a beszélgetéseket
rendszeresen, szabadon és kötetlen programmal.
Innen felgyorsult a kis civil csoport bővülése. Csatlakozott Bodosi Mihály ideg- és
agysebész professzor, Simon Miklós bőrgyógyász professzor, Thékes István sportújságíró, Ruszoly József jogtörténész, Csákány
Béla matematikus, rektor, Tóth Károly alkotmányjogász, egyetemi főtitkár. A rektor
szobájának a különféle tudományágakat
jelképező címereit készítő Hemmert János
festőművészt is meghívták, csakúgy mint a
professzori és művészvilágról érmeket készítő Tóth Sándor szobrászművészt és Gregor
József operaénekest. Ki-ki vitt még ismerősöket, így járt közéjük Benyik György biblikus
professzor és Polner Zoltán költő, újságíró.
Látogatta őket a temesvári egyetem fizikaprofesszora, Toró Tibor. A legtöbb tagot a
kilencvenes évek elején számlálták, úgy húszat is. Sosem választottak vezetőt vagy korelnököt, hallgatólagosan mégis talán Simon

Miklós lehetett az. Az ülésrendjük azonban
mit sem változott.

Politika csak érintőlegesen
Ennyiféle embert nehéz együtt és főként
kordában tartani, ám nekik sikerült. Azt fogadták el ugyanis alapelvüknek, hogy nem
vagy csak érintőlegesen politizálnak. Tudták, hogy ez gyorsan ellentétet szül, és szétrobbanthatja a barátságot. Viszont különböző tudományterületekről érkezett emberek mindig hoztak újat és érdekeset. Művészet, irodalom, matematika, orvostudomány,
aktuális események, még sport is, szegedi
pletykák, várostörténet, utcaelnevezések,
szobor- és emléktábla-állítás a jeleseknek,
felterjesztés a Szegedért Alapítvány díjaira, a Széchenyi-díjra és a város kitüntetéseire – ez mind-mind szóba került. És mert sokan voltak egyetemi oktatók, a szegedi universitas ügyes-bajos dolgai is foglalkoztatták
őket. És nemcsak ebben áll a szombatosok
különlegessége, hanem abban, hogy egy sereg más dolog is érdekli őket. Például az urológus végezte az első veseátültetést. Az agysebész szépen rajzol, és képzőművész családból származik, a matematikus irodalmilag is nagyon művelt, a világhírű fizikus pedig
matematikai szempontból vizsgálta például
Babits versét. Sokfélék a kapcsolataik is, ez
ugyancsak gyarapította témáik körét. A vallás sem jelentett kizáró okot, sőt a különbözőségek náluk mint tudományos témák fogalmazódtak meg.
Tóth Béla igazgatóságának végével a
Somogyi-könyvtár mint befogadóhely megszűnt, akkor Csákány Béla rektori, majd
Péter László bölcsészkari tanári szobája,
később Thékes István sporthivatali munkahelye lett a menedékük. Végül a Somogyi utcai SZAB-székházban kaptak helyet, amikor
Bodosi Mihály az szegedi akadémiai bizottság titkára lett. Nem felejtik el megjegyezni,
hogy a terem, ahol mostanság üléseznek, a
19. század utolsó éveiben valószínűleg a Pó-

sa-szoba nevet viselte, mert Pósa Lajos író,
újságíró baráti asztala gyűlhetett ott össze
jeles írókkal és a társaságukba tartozó Dankó Pistával. Az épület volt ugyanis egykor a
Hungária szálló, ahol a Szegedre szerződött
Mikszáth Kálmán először megszállt.

Asszonyok és fiatalok nem
A szombatosok elnevezésről nevetve megjegyzik, rájuk ragasztották a portások, most
már jobb híján magukat is így nevezik. Holott semmi közük az erdélyi szombatosokhoz, még ha a velük foglalkozó Balázs Mihály irodalomtörténész professzor járt is
közéjük egy ideig. És nem is szombatisták,
ahogy néha tévedésből nevezik őket. Horváth Dezső megjegyezte, szívesebben emlegetné kisded társaságukat szombatozók
néven, de ez a felvetése hamvába holt. Vannak, akik másként is gondolkodóknak szólította őket, ám ez sem honosodott meg. Étkező feliratú szobájukat pedig viccesen vétkezőnek hívják.
Thékes István derűsen hozzáfűzi, az okosok tanácsa eldöntötte, hogy így, ahogy vannak, ki fognak múlni a biológia törvényei szerint, mégsem vesznek fel új tagokat. És mert
a nők, az asszonyok valami mással voltak elfoglalva szombat délelőttönként, csak férfiak maradtak. Bodosi Mihály kérdésünkre azt
mondta, soha nem fordult meg a fejükben,
hogy hivatalosan is csoporttá, társasággá,
egyesületté váljanak. Bensőséges beszélgetésük bizonyos intimitást követel, és azt,
hogy kevesen legyenek, illetve ha nagy ritkán szóhoz jutnak, azt okosan tegyék. Aki
vendégként érkezett, megérezhette, hogy a
tagok félszavakból is megértik egymást, Thékes István focihasonlatával, mint Budai Kocsissal. Így az újak gyorsan lemorzsolódtak.

Meghívták a III/III-as főnököt
– Ilia Miska óraműpontossággal nyitja ki
minden héten reggel 9-kor az ajtót. Aki hi-

ányzik, az után rögtön érdeklődünk, ha beteg, meglátogatjuk – mesélte Bodosi Mihály. Rendszerint kilencven percig beszélgetnek. Megünneplik a név- és születésnapokat, de persze már egyre ritkábban. Az
irodalomtörténész felhívta a figyelmet arra
is, hogy miután számuk ötre nőtt, a rendőrség is élénken érdeklődni kezdett irántuk:
beszervezték hozzájuk az első besúgót.
Hiszen olyan civil szerveződést alkottak,
amely nem illett a rendszerbe. Horváth
Dezső szerint az illető megismert jelentéseiben azt írta, hogy politikai témákról beszélnek, holott ez nem volt igaz. Amúgy
sejtették, hogy besúgó ül köztük, de kilétére csak akkor derült fény, amikor többük is
kikérte a vonatkozó dokumentumokat. Kuriózumként egyszer a szegedi III/III-as főnököt, Magyar Józsefet is meginvitálták beszélgetni, de nem hagyta magát kifaggatni
arról, ők hogyan látták a társaságot. Jött
volna közéjük máskor is, de valahogy nem
ragaszkodtak a jelenlétéhez.
A szombatosok nyúlványa a Horváth
Dezső alapította zsombói Wesselényi Népfőiskola, amelynek a társaság tagjai lettek
a törzselőadói. Náluk pedig a népfőiskolai
elnök vendégeskedett.
Egymásnak is összeállítottak a tagok
születésnapi tisztelgőköteteket, tavaly pedig
megírták társaságuk történetét. Azt mondják, addig akarták kiadni, amíg megvannak,
elkezdtek ugyanis vészesen fogyatkozni, rádöbbentek az idő múlására. Az elmúlt pár
évben olyan barátaikat veszítették el, mint
Ruszoly József, Péter László, Tóth Sándor.
Így mindazt, amiről beszélgettek, megpróbálták rögzíteni. A szegedi szombatosokról
szóló könyvbe mindenki beleírta, mit jelentett neki a társaság, azokról pedig, akik nem
élnek már, maguk szedték össze az életrajzi
adatokat a kötethez. Simon Miklósnak köszönhetően ráadásul sok-sok fényképpel
tudták illusztrálni kiadványukat.
Dombai Tünde
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Postabontás

Jachttal az újabb
kincses szigetek felé

H

azánk
diplomáciai offenzívája egyre
eredményesebb. Igaz,
az Európai Néppártból kifelé
áll a rudunk, de már feltűntek az új kincses szigetek:
Kipcsákföld, Minélkeletebbre Ország, de az Adria hullámai is sikereket ígérnek.
Bölcs vezérünk konferenciáról konferenciára felteszi az
általa szeretett anti-Soros lemezt, élvezve az azt kísérő
tapsot. Babérokat kevesebbet, de baráti ölelést, többet,
begyűjtött Berlusconitól, Salvinitől, nemsokára majd a
nagy Szulejmán ük-ükunokájától, Erdoğantól.
Nem szabad elhallgatni, hogy Merkel fejmosását
követően Vlagyimir Vlagyimirovics atyai ölelése fogja
megvigasztalni. Persze nem
minden sikerül olyan jól,
mint ahogy a Habony-művek
eltervezte. Azt még elérték,
hogy tíz autóbusznyi migráncsot álhírekkel a magyar
határra csalogassanak, de
Bayer Zsolt békehadserege
még csak a toborzást hirdet-

te meg, mikorra az átvertek
megköszönték a határnézést, buszokkal tovább is
álltak.

Szegény
alhadügyminiszterünk,
Németh
Szilárd alelnök
úr belemászott
az egyik 50 centiméteres, kivilágítatlan alagútba,
mászott,
mászott, s Görögországban jutott napvilágra.
A csalfa alagút! Most
nem a Csalagútra gondolok Dover és Calais között,
hanem a déli határainkat
fenyegető ármányra. Szegény alhadügyminiszterünk,
Németh Szilárd alelnök úr
belemászott az egyik 50
centiméteres, kivilágítatlan
alagútba, mászott, mászott,
s Görögországban jutott napvilágra. Gyorsan csinált pár
leleplező fényképet az ottani

lágerekről, az egyre növekvő
veszélyről, csak kár, hogy a
görög betűket nem retusálta
ki. Így is emberfeletti hőstett
volt, mire ismét magyar földön mászhatott, ahol Bakondi elvtárs és Pintér főelvtárs
köszöntötte, mint az első
embert, aki föld alatt jutott
magyar földre.
Na, de az édes élet! Omnes viae Romam ducunt
(minden út Rómába vezet).
Vezérünk újreformátus létére tudja, ott lakik a sorosista pápa, de az igaz barátok
is Itália földjén teremnek.
Barátaihoz barátokat vitt,
Novák Katalint. Olyan jó volt
a hangulat, hogy vezérünk
szikratávírón Lőrinc barátnak sürgönyözött, azonnal
küldjön egy minden jóval feltöltött jachtot a Tevere torkolatához, hogy ott folytassák az estét magyar módra.
A ronda, irigy Jávor Benedek
csak úgy sárgult, és ezért
emlegetett unga-bunga partit.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Egy kép, két mondat

Ház állott, most kőhalom, / Csend ül romos falakon. / Bú és bánat menekül, / Mert a
helyén új épül! Fotó a Csongrádi sugárútról: Méhes János

Évértékelő kellő szerénységgel
„Az Úristennek még tervei
vannak ezzel az országgal”,
mármint Magyarországgal,
mondta Orbán a 22. évértékelő szónoklatában. Ezt
megelőzően pedig olyan általánosságokban
beszélt,
a fene nagy ömledező öndicséret sorai között, hogy
már-már pironkodni kezdtem.
Jelezte, hogy „10 éve vette át az ország vezetését a
Fidesz–KDNP a szocialista–
szabad demokrata rémkormány után”: tíz év múltával
„kellő szerénységgel” meg
az okos kis buksijukkal kitalálták és meg is csinálták
– mit is?
Többnyire általánosságok közepette ilyeneket
hangoztatott: a kormány
újra nemzeti konzultációra készül márciusban; a
kabinet klímavédelmi akciótervet fogadott el; a legutóbbi tíz év „az évszázad
legsikeresebb tíz éve volt”.
„A kormány szándéka, hogy
a magyarok megérdemelt
jólétben és biztonságban éljenek; 2019-ben a magyar
gazdaság nőtt a leggyorsabban az egész kontinensen”
és a többi. Ja, el ne felejtsem a legsablonosabb mondatát is idézni: „A nyugdíjak
értékét meg fogjuk őrizni
(nem a vásárlóértékét?), hi-

Magyarországon
egyelőre lehetetlen gátat szabni
a hatalom igazszerű és egyre
durvább
gyűlöletkeltésének,
rasszizmusának,
idegenellenességének.
Amikor Orbán gond
nélkül azonosítja a menekülteket segítő civil
szervezeteket az
embercsempész
bandákkal
és
mindenféle ros�szal.
szen erről állapodtunk meg
a nyugdíjasokkal.”
Természetesen a fenti és
a fel nem sorolt „jelzéseket”
lehetett, kellett volna részletesebben is magyarázni,
hogy értse mindenki, de minek is? Szinte egy konkrétumról nem esett szó, hogy
mi is az, amit a jövőben tennünk kellene. Ja, de hát –
már bocsánat – Orbán sem
esett a fejére, hogy aztán

Orbán Viktor Andy Warhol műtermében, ahogy drMáriás
látta. Forrás: drmarias.hu
később a nem teljesülések
tényét könnyebben tudjuk
bizonyítani! Mert így utólag
el lehet intézni majd azzal,
hogy „mi olyat sohasem ígértünk”!
Magyarországon egyelőre lehetetlen gátat szabni a
hatalom igazszerű és egyre
durvább
gyűlöletkeltésének, rasszizmusának, idegenellenességének. Amikor
Orbán gond nélkül azonosítja a menekülteket segítő
civil szervezeteket az embercsempész bandákkal és
mindenféle rosszal. Ezért
akár fel is hagyhatunk minden reményünkkel, amíg Orbán van a nyeregben.
A Fidesz, azon belül Gulyás Gergely mindezt úgy
aposztrofálta, hogy „megjelennek a magukat jogvédőnek nevező, külföldről
finanszírozott szervezetek,
civilek, amelyek nem az áldozatok, hanem az elkövetők jogai mellett állnak ki”.
A fenéket! Nem ettől,
hanem teljesen mástól tartanak a hatalom urai: Orbán
szuverenitásának részbeni
vagy teljes elvesztésétől,
hogy aztán nem tudnak majd
kiskirálykodni. Egy ilyen helyzetbe egyesek belepusztulnának. Azt is utálják, természetesen, ha hibáik (van
belőle bőven) kijavítására
szólítják fel őket ezek az
„embercsempészek”.

A nemzeti konzultáció
önmagában és a jelenlegi
politikai körben nem ér egy
kalap sz..t se. Mert nem hiteles, hanem manipulált,
ugyanakkor
milliárdokba
kerül mások hazugsága…
Ráadásul – mint hírlik – a
várható kilenc kérdés tematikája éppen a rasszizmus
és a gyűlölet fokozása lesz.
Ajánlatos volna a miniszterelnök úrnak magát visszafognia, hiszen már így is sok
törvénytelen lépést engedett
meg magának.
Nem hiszek a remény
varázslatában, abban sem,
hogy Orbánnak minden (kénye-kedve szerinti) eszköz
megengedett, mint a diktatúrában szokás, közben meg
csaknem romokba dönti az
ország erkölcsiségét.
Apropó! Mint nyugdíjas
közgazdász számtalanszor
említettem már írásaimban,
hogy a kormány által megígért értékálló nyugdíj (a realitásokhoz képest) smafu.
Az infláció manipulált, a közelében sincs a valóságnak,
nem is beszélve a reáljövedelmekről és az infláció egyre fokozódó mértékéről.
Mindenki egyedül él lelkiismerete szigetén, őrszemként saját lelkiismereted
szolgál. Hallgass hát a lelkiismereted jobbik felére.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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Új légiós a Szedeáknál

Sportmix
BL-BRAVÚR. A férfi tekecsapatok Bajnokok Ligájában, a
negyeddöntő visszavágóján a
Zengő Alföld Szegedi TE a szlovákiai Podbrezován is nyert,
így kettős győzelemmel került a legjobb négy közé. Karsai Ferenc elnök úgy értékelt,
sportszerű mérkőzésen győztek a szlovák bajnok otthonában, majd megköszönte, hogy
közel harminc szurkoló utazott el velük, és remek hangulatot teremtve segítették őket.
A final fourt március 28-án és
29-én a szerbiai Apatinban
rendezik, a szegediek ellenfele az elődöntőben a címvédő
horvát Zaprešić lesz.
OLASZ A LEGJOBB MAGYAR. Nem sikerült jól az
úszók idénynyitó nyílt vízi világkupája Dohában: a szegedi Olasz Anna 17. helye volt a
legjobb teljesítmény. Sömenek Onon Kata a 19., Rohács
Réka a 25., a szintén szegedi Vas Luca a 32., Szimcsák
Mira a 37. lett. Olasz képviselheti hazánkat az idei Európa-bajnokságon. A férfiaknál a 32. Székelyi Dániel lett a
legjobb magyar. Folytatás májusban a Seychelle-szigeteknél, majd a harmadik állomás
június 6-án Budapest mellett,
a Lupa-tavon lesz.
SZEGEDEN AZ ORSZÁG
LEGJOBBJAI. A Squash Club
Szabadidőközpontban rendezik ma a férfi fallabdázók
csapatbajnokságának utolsó fordulóját. A házigazda Vidux Tisza Squash SE-re három mérkőzés vár: 10 órától a
Squashberek SE, 12 órától a
City Squash Club SE, 14 órától
a Gekko SE ellen mérkőznek.
Az együttes bravúrral még befuthat a dobogóra. Az eseményre a belépés ingyenes.
SUNCITY TT: ÉREMESŐ. A
Suncity Triathlon Team hét
bajnoki címet, hat ezüstérmet
és nyolc bronzot szerzett a X.
rövid pályás szenior országos
úszóbajnokságon,
Százhalombattán. Az I. korcsoportban Novák Krisztina nyert
100 méter gyorson és pillangón, második lett 200 pillangón, harmadik 50 és 200
gyorson, valamint 200 háton.
A II. korcsoportban Gábe Tamás győzött 200 mellen, gyorson és pillangón, valamint 50
gyorson és háton, ezüstérmet
szerzett 100 és 400 gyorson,
50 és 100 pillangón, 100 mellen, bronzérmes lett 100 és
200 vegyesben, 100 és 200
háton, valamint 50 mellen.
A 30–34 évesek közt a 200
mellen és gyorson elért ideje
új országos csúcs.

Jamaicai válogatott kosarassal erősítettek

Ú
Előtérben Lucz Dóra a tavalyi szegedi világbajnokságon. Fotó: Szabó Luca

Vegyes számokat is rendeznek
a szegedi világbajnokságon
A Nemzetközi Kajak-Kenu
Szövetség (ICF) idén rendezi
meg első ízben a nem olimpiai számok világbajnokságát,
amelyen nők és férfiak már
egymás ellen is versenyezhetnek.

A

z esemény célja, hogy
az ötkarikás játékokról lemaradó sportolók
számára ne június elején érjen véget a szezon. A helyszín
a Szeged melletti Maty-éri pálya lesz. A vb-n július 10. és 12.
között minden olyan számot
megrendeznek,
amelyeket
más síkvízi vb-ken is, kivéve az
olimpiai versenyszámokat.
– Nagyon izgalmasak lehetnek versenyzői és nézői
szempontból is a mix verseny-

számok. Kajakban és kenuban, négyesben és párosban,
ötszáz, illetve kétszáz méteren indulnak a koedukált
egységek. Azt gondolom, az
ICF részéről megvan a törekvés arra, hogy később ezek
az olimpiai programba is bekerüljenek, úgyhogy ez most
fontos főpróba lesz – idézte
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapja Vaskuti Mátét, a
vb versenyigazgatóját.
A tavalyi, szegedi olimpiai
kvalifikációs világbajnokság
az ICF spanyol elnöke, José
Perurena López szerint olyan
verseny volt, amelynél ebben
a sportágban nem lehet jobbat rendezni.
– Eddig minden szegedi
verseny kiemelkedő színvo-

Eredményes verseny volt

A

szegedi Fiona Fitness SE sportolói a II. Dance Universum minősítő táncversenyen vettek részt sikeresen
Kiskunfélegyházán. Az egyesület felkészítője és vezetőedzője Károlyi Viktória.
Eredményeik. Ezüstminősítés, egyéni, gyermek korosztály, mazsorett kategória, félprofi szint: Vastag Flóra; bronzminősítés, egyéni, manó, akrobatikus látványtánc, amatőr:
Gritta Lola, Hegedűs Tímea, Valkó Dorka; félprofi: Farkas
Petra; cheerleading, amatőr: Kozma Szimonetta; mazsorett,
félprofi: Nagy Liliána; open, amatőr: Győri Nikolett, Lehmann
Anna, Lőrincz Ádám, Ördögh Zoé; gyerek, akrobatikus látványtánc, félprofi: Rajki Regina; duók, manó, akrobatikus látványtánc, amatőr: Nagy, Hegedűs; Vastag, Gritta; open, amatőr:
Hegedűs, Győri; Kiss Kinga, Tácsi-Reményfi Lara; cheerleading, amatőr: Nagy, Vastag; csoportok, manó, cheerleading,
amatőr: Kozma, Gál Annaróza, Lehmann, Lőrincz; Zámbó
Zsófia, Zámbó Julianna, Katona Zsófia, Máté Martina, Nyilasi
Zoé, Cserháti Kála, Császár Lilla, Halász-Szabó Izabella, Sztanó
Arany András; open, amatőr: Kozma, Gál, Lehmann, Lőrincz,
Valkó, Kiss, Tácsi-Reményfi; Zámbó Zs., Zámbó J., Katona,
Máté, Nyilasi, Cserháti, Császár, Halász-Szabó, Sztanó Arany.

Kiválóan szerepelt a Fiona Fitness SE

nalon zajlott le, ez idén is így
lesz. Ráadásul ezúttal a televíziós közvetítés kamerái ismét
a nézői oldalra költöznek, így
az osztószigetet teljesen át
tudjuk adni a csapatoknak.
További előny, hogy a tavalyi
bővítések után az idei versenyen a pályához közelebb
tudjuk majd a parkolást biztosítani a nézőknek és a résztvevőknek egyaránt. Szeged
belvárosából a szokásoknak
megfelelően indítunk szurkolói buszjáratokat, valamint a
sportolóknak shuttle-buszokat
is – tette hozzá Vaskuti Máté.
Jegyeket a versenyre március végétől lehet majd rendelni, fizetni csak a döntős
napokon, szombaton és vasárnap kell.

j légióst szerződtetett
a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I. A csoportos férfi kosárlabdacsapata:
a 30 éves, amerikai-jamaicai Durand Scott érkezett,
aki karrierje során szerepelt a spanyol, az izraeli, az
olasz, a német és a francia
élvonalban is, jelentette be a
klub honlapja.
A 196 centiméter magas, 2-es és 3-as poszton
bevethető játékos a 2018–
2019-es idényben a francia Levallois együttesében
öt meccsen lépett pályára,
átlagban 20 perc alatt 9,2
pontot és 2,8 lepattanót
szerzett. Ezt követően Izraelbe szerződött, ahol a
Hapoel Galil Gilboában kilenc találkozón átlagban
28 percet töltött a pályán,
13,8 pontot, 2,6 lepatta-

nót és 2,7 gólpasszt jegyzett. Scott ezt a szezont
újra Franciaországban, a
Cholet-ban kezdte, ám egy
combsérülés miatt klubja
megvált tőle. Korábban a
jamaicai válogatottban is
pályára lépett, a 2013-as
Amerika-bajnokságon 10,5
pontot és 4 lepattanót átlagolt.
A Szedeáknak hét mec�cse van hátra az alapszakaszból: ma 18 órától a Kaposvárt fogadják, március
7-én Debrecenben játszanak, 11-én jön a Zalaegerszeg, 18-án Oroszlányba
utaznak, 21-én a Sopron
szerepel az újszegedi sportcsarnokban, 25-én Szolnokon lépnek pályára a szegediek, míg 28-án a paksi
Atomerőmű SE érkezik a
Naturtexhez.

Durand Scott az alapszakasz hajrájában segíthet a szegedieknek

Barcelonában zárják a csoportkört
Pastor a flensburgi vereségről: „Ez komoly lecke volt”
A PSG elleni remek hazai
siker után sima vereséget
szenvedett Flensburgban a
MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A BL csoportköre ma Barcelonában zárul
az együttes számára.

A

z FC Barcelona Lassa
vendégeként a ma 20
órakor kezdődő mérkőzéssel zárja a férfi kézilabda
Bajnokok Ligája csoportkörét
a MOL-Pick Szeged. Juan Carlos Pastor csapata a PSG elleni szenzációs hazai siker után
a múlt héten kellemetlen vereségbe szaladt bele: 34–26-ra
kikaptak a német Flensburg
otthonában az A csoportban.
A mezőny legeredményesebb
játékosa a németek lengyel
balátlövője, Michał Jurecki volt hat góllal, míg a Szeged spanyol balátlövője, Joan
Cañellas ötször talált be. A két
csapat hatodik alkalommal
találkozott
tétmérkőzésen,
egy szegedi siker és egy dön-

tetlen mellett ez volt a Flensburg negyedik győzelme.
– Az első és a legfontosabb tanulság, hogy huszonöt
rossz lövéssel és nyolc labdaveszítéssel nagyon nehéz
kézilabdázni. Még kimondani
is sok: harminchárom hibát
vétettünk, ami rengeteg –
értékelt Juan Carlos Pastor
a klub honlapján. – Sokkal
nehezebb volt játszanunk,
mint a Párizs ellen. Ott nem
volt akkora nyomás rajtunk,
mint most, hiszen azért küzdöttünk, hogy Barcelonában
a csoportelsőségért harcolhassunk. A PSG legyőzésével
a csapat megteremtette az
esélyt. Fáj a vereség, mert
már nincs lehetőségünk oda
kerülni, ahová szerettünk volna.
A spanyol mester elmondta, mit lehet tanulni a kudarcból.
– Csakis azt, hogy ha a
jövőben egy tétmeccsen így
játszunk, nem valósulhatnak

meg a terveink. Kaptunk egy
figyelmeztetést. Most mondhatnánk, hogy nem volt sok
időnk felkészülni, fáradtak a
játékosok. Mondhatnánk bármit, de semmi nem lehet kifogás, mert májusban hasonló
lesz minden, tétmeccseket
vívunk akkor is. Ilyen hibába
nem szabad újra beleesnünk.
Ez komoly lecke volt. Sokat
kell gyakorolnunk, edzenünk,
hogy ezeket a hibákat kijavítsuk. Dolgozni, fejlődni kell,
visszahozni a játékosokat
arra a szintre, amit képviseltek, hiszen most nincs meg
az önbizalmuk. A Párizs ellen
sem voltunk annyira jók, mint
ahogy most sem ennyire gyengék. Meg kell találni a helyes
utat, visszatalálni rá. Ha a szezon előtt valaki azt mondja,
hogy harmadikok leszünk a
csoportban, talán kiegyeztünk
volna vele, de most fáj, mert
megvolt minden esély arra,
hogy még ennél is jobb helyen
végezzünk – tette hozzá.
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Programok
BAKOS ATTILA: INDIA,
IRÁN ÉS TURÁN – AZ ÁRJANOK VALLÁSA
Időpont: március 3., kedd
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont, Szeged terem
Bakos Attila arról beszél
előadásában, hogy valamikor létezett egy egységes
világkultúra, amely nyelvében, vallási megközelítéseiben és társadalmi berendezkedésében is rokonságot mutat. A hatalmas

őskultúra szanszkrit neve
Árjavarta, s az indo-szkíta
hagyomány szerint ennek
az őstudásnak utolsó fellobbanásai Jézus és Mání
voltak. Igyekszik visszafelé
haladni időben és térben,
további magyar vonatkozású etnikai, nyelvi, történelmi és vallási egyezéseket
keresve.
GRUMPY CATS-KONCERT
Időpont: március 3., kedd
20 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont, IH Café
A multiinstrumentalista tagokból álló szegedi zenekar
2018-ban alakult, egyetlen
alkalomra. A próbák során
összecsiszolódott csapat
azóta együtt maradt és bővült. Céljuk, hogy minél változatosabb műsorral varázsolják el közönségüket, a
kifinomult jazztől, a ’60-as,
’70-es, ’80-as, ’90-es évek
muzsikáin át, napjaink külföldi és magyar slágereivel
bezárólag.
Az együttes tagjai: Gyuris Vivien (ének), D. Nagy
Ágnes (vokál/ének), Préda-Kovács Zsolt (klarinét/
szaxofon/billentyűk), Deák
Attila (gitár), Weiner József
Yusuff (basszusgitár) és Kilián Imre (dob). Az IH Café
hangulatos klubszínpadán
először bemutatkozó zenekar hallgatásra és bulizásra is kiváló, eleven zenéjével várja a mindenkorú
fiatalokat.

DR. MÉRŐ LÁSZLÓ: A VÁLTOZÁS VARÁZSIGÉI
Időpont: március 4., szerda
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Dr. Mérő László matematikus, pszichológus egy igazi
„csodabogár”, és nem hétköznapi előadó. Ebben az
előadásban két fontos pszichológiai alapfogalom, a varázsigék és a változás természetét és egymással való
kapcsolatát mutatja be. Például egy edző által a verseny közben bekiabált szavak győzelemhez segíthetik

a versenyzőt, aki pedig már
épp meghalni készült a fáradtságtól.
WALDORF 100 VÁNDORKIÁLLÍTÁS
Időpont: március 2., hétfő
17 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, galéria
A március 27-ig látható ös�szeállítás, a Szegedi Szabad
Waldorf Iskola vándorkiállítása, a 100 éves Waldorf-pedagógiát mutatja be. A kiállítást megnyitja: Csetkovits
Csilla magyar–történelem
szakos tanár. Közreműködnek a Waldorf-iskola zenetanárai.
LÉT-KÖZELI MŰVÉSZET
Időpont: március 22-ig
Helyszín: REÖK
Szabados Árpád-emlékkiállítás. A Munkácsy Mihály-díjas festő- és grafikusművész
művészete hatalmas utat
járt be. Művészetének korai szakaszát az expresszív,

erős érzelmi kifejezőerejű alkotások jellemezték, majd
a szürrealisztikus elemek, a
mellérendelő, osztott kompozíció. Több mint 200 művét láthatják az érdeklődők a
palota két emeletén.
A „LITERÁTUS FŐKAPITÁNY” – 150 ÉVE SZÜLETETT SZALAY JÓZSEF
Időpont: március 4-ig
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
földszinti kiállítótér
Szalay József író, könyvgyűjtő, egykori szegedi rendőrfőkapitány, húsz éven át a
Dugonics Társaság elnöke,
Móra Ferenc barátja. A neves gyűjtő nagy anyagi ráfordítással és hozzáértéssel
alakította ki magánkönyvtárát. Halála után értékes
könyv- és kéziratgyűjteményét elárverezték. A kiállításon Szalay saját írásai mellett a neki dedikált kötetekből és az őt méltató, illetve
rá emlékező művekből látható válogatás.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím,
e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 4. 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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Székhelyi József öt évig volt szegedi színigazgató. A nyertes: Gömöri Éva. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Szerelmi életében beköszönthet az őszinteség
időszaka. Először saját magával nézzen szembe! A munkáját fárasztónak érezheti, de
megtalálhatja a módját, hogy
hatékonyabb legyen.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Lassan rájöhet, hogy párkapcsolata hosszú távon
csak bizonyos változásokkal működhet. Például átgondolhatja az időbeosztását:
nem dolgozik túl sokat a
párjával töltött időhöz képest?
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A munkájára vonatkozóan készítsen hoszszabb-rövidebb távú terveket! Ha ezt elmulasztja,
az Önben felgyűlő feszültség
megterhelheti szerelmi életét,
sőt, akár az egészségét is
károsíthatja.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Vágyat érezhet arra,
hogy többet és komolyabban
beszélgessen
párjával, illetve hogy közös
programokon gyűjtsenek új
élményeket. Bátran rukkoljon
elő ötleteivel, partnere értékelni fogja!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII.
22.)
Partnere
szenvedélyét újdonságokkal szíthatja fel.
Legyen ezen a téren is laza
és kreatív! Persze kalandot
jelenthet az is, ha új, egzotikus
ételeket kóstol meg, de
vigyázzon az egészségére!
SZŰZ
(VIII.
23–IX.
22.) Párjától sok gyengédséget
igényelhet,
és kapcsolata jövője
múlhat azon, megkapja-e.
Munkájában képességeivel és
teljesítményével kiragyoghat
kollégái közül. Élvezze a
helyzetet!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Szerelmi életében
kísértés érheti, amelynek könnyedén ellenáll,
ha stabil párkapcsolatban
él. Ha azonban szingli, kaphat
az alkalmon, pedig nem
kellene akárkivel kapcsolatot
kezdenie.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Párjával veszekedős időszakon mehetnek keresztül, olyannyira,
hogy Ön házon kívül keresheti
a harmóniát. Nem kellene
inkább az állandó partnerével
többet és nyíltabban beszélnie?
NYILAS (XI. 22–XII.
21.)
Családtagjaival
szembeni viselkedését
most az Önre oly jellemző makacsság határozhatja meg. Biztos, hogy jó
ez Önnek? Ugyanakkor munkájában előrelépési lehetőség
adódhat.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Munkájában sikert sikerre halmozhat, ám
egészsége megőrzése
érdekében hasznos lehet
ellensúlyoznia az Önt eközben
érő stresszhatásokat. Például
barátaival elutazhatnak egy
közös hétvégére.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Most nyugodtan „összeeresztheti” a rokonait a
barátaival, mondjuk, egy
közös vacsora jól „sülhet
el”. Munkáját tervezze meg
előre, hogy ne csapjanak
össze a hullámok a feje fölött.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ha
magánéletében
gondjai akadnának, higgadtan gondolja át,
melyek a megfelelő
szavak az elrendezésükhöz.
Higgye el, menni fog! Emiatt
viszont munkájában kicsit
csöndesebb lehet.

Szeged régen

KINCSESBÁNYA. Az újabb Somogyi utcai fotót Sági Gábor mutatta meg gyűjteményéből. Sági-Steiner Tibor
hangszerkészítő üzlete látható rajta, amelyben később
még özvegy Sági Tiborné dolgozott mint hangszerjavító. A
mester Sebők Miklós volt. Mellette Sági Gábor alakítot-

ta ki hanglemez- és hangszerkereskedését, amely működött is 2000-ig, az épület lebontásáig. Ki ne emlékezne a
zenebarátok közül, hogy száz forintért kazettára másolt
át bakelitlemezeket olyan előadóktól, mint a Pink Floyd,
Santana, a Yes és mások.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Március 2., hétfő, 19.55
Gyászfeldolgozás, boldogságóra iskolásoknak, gyermekkori szorongásos betegségek – három téma fél órában.
FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI, KÖZÉLETI MAGAZIN
Március 3., kedd, 19.25
Új vezetők néhány szegedi
cég élén, zöldítjük a várost,
újra indul a lomtalanítás.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS MAGAZIN
Március 4., szerda, 19.40
Gombagenomika, applikációk ételérzékenyeknek és
stresszkezelésre, a gyógyszergyártás új útjai.
KÖRÚT – KULTURÁLIS,
KÖZÉLETI MAGAZIN
Március 5., csütörtök,
19.25
Férfiak, fiúk a nőkről, Meseautó az IH-ban, táncolt a
világ, és női vendégek sora.
Természetesen JÁTÉK is várja a nézőket!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: tavaszi idő
Február 29.
szombat

Március 1.
vasárnap

Március 2.
hétfő

Március 3.
kedd

Március 4.
szerda

Március 5.
csütörtök

Március 6.
péntek

8/0
Elemér

11/4
Albin

10/5
Lujza

11/3
Kornélia

12/5
Kázmér

12/5
Adorján,
Adrián

13/5
Leonóra,
Inez

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK február 14-én: Pirkó Gábor és
Rozgonyi Ildikó Veronika,
Koller József és Sindulár
Alexandra Fatima, Papp
Dávid és Juhász Anett;
február 15-én: Nyerges
Róbert és Bartucz Flóra, Tóth Gábor és Schneider Adrienn Csilla, Miklós-Nagy Csaba Ferenc és
Mihalicska Andrea, Mellár
Zsolt és Horváth Hajnalka
Alexandra, Mangó István
és Kéri Krisztina, Vezsenyi
Tamás és Jenei Tekla.
GRATULÁLUNK!

Képviselői fogadóóra
MÁRCIUS 2., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00–
19.00 (Képviselői Irodaház, Földváry u. 3.)
MÁRCIUS 3., KEDD
Dr. Simon-Fiala Donát:
16.30–17.30 (Gyálarét,
Művelődési Ház, Koszorú u.
39.)
Molnár Zoltán: 16.00
(SZTE Kossuth Zsuzsanna
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Kodály tér 1.)
MÁRCIUS 4., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00
(Polgármesteri Hivatal Tápéi
Kirendeltség, Honfoglalás
u. 73.)
Dr. Binszki József: 17.00
(Francia utcai Fiókkönyvtár)

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

Tóth Károly: 17.00 (Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár
Z. u. 6.)
Mihálik Edvin: 17.00–
18.00: (Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK
Dr. Fodor Antal: 16.00 (Szegedi ÓVI Béke Telepi Óvodája, Napos út 16.), 17.00
(Szegedi Jerney János
Általános Iskola, Jerney u.
21.)
Dr. Simon-Fiala Donát:
16.30 –17.30 (Szentmihály,
művelődési ház, Kapisztrán
u. 50.)
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)
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