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Marad a subasaiak és a sziksósiak bérlete

Mérlegen 
a képviselők

Botka László: Tizenötezer forintra emeljük az 
általános iskolások és a nyugdíjasok támogatását

A 
Mérlegen a képvi-
selők című soro-
zatunkban ezúttal 
Kothencz Jánost 

(képünkön), Tarján önkor-
mányzati képviselőjét keres-
tük fel. – Elengedhetetlenek 
a közösségi programok. Már 
csak azért is, mert Tarján la-
kossága öregszik, egyre több 

a nyugdíjaskorú ebben a vá-
rosrészben. Azaz fel kell újí-
tani a járdákat, új parkolókat 
kell létrehozni, fontos a zöl-
dítés is, de a  legfontosabb 
mégis a  kapcsolattartás, 
a  másikra való odafigyelés 
– állítja Kothencz János.

Cikkünk a 6. oldalon

Telt ház hallgatta Botka László beszámolóját a Közéleti Kávéház rendezvényén. Fotó: Iványi Aurél

Az ellenállás  
új formája következik

Hatvan tanár demonstrált kedden a Deák-gimnázium előtt az egy éve tartó tanársztrájk 
csúcspontjának szánt napján, kedden. Három iskola, a Deák-gimnázium, a Gedói Általános 
Iskola és a Krúdy Gyula Szakképző Iskola tanárai adtak hangot elégedetlenségüknek. Sze-
geden és környékén negyvenhat iskolában írták alá a tanársztrájkot támogató szolidaritási 
nyilatkozatot, összesen ezernegyvennégyen; az aláírók döntő többsége tanár. A negyvenhat 
oktatási intézmény között egyaránt vannak általános és közép-, valamint a szakképzési cent-
rumhoz tartozó iskolák. A pedagógusok mellett az oktatást segítő munkatársak és egyetemi 
oktatók is aláírták a szolidaritási nyilatkozatot. A tanársztrájk nem fáradt el, ám a követke-
zőkben az ellenállás új formája következik.   Folytatás a 2. oldalon

Hetvenmilliárd forintos költségvetést tervez Szeged 
úgy, hogy csak a rezsiszámlája 13 milliárd lesz a város-
nak. A közszolgáltatások színvonala nem csökkenhet, 
kevesebb lesz az építkezés – mondta Botka László pol-
gármester a Közéleti Kávéház évadnyitó estjén a vá-
rosháza dísztermében. 

– Örülök, hogy két év kény-
szerszünet után újra talál-
kozhatunk. Büszkék lehetünk 
arra, ahogy Szeged viselte 
a koronavírus-járványt. Em-
lékszem, a feleségemet he-
teken át nem láttam, mert 
oltócsoportot vezetett tüdő-
gyógyászként. Az  orvosok, 
nővérek fantasztikus mun-
kát végeztek, de a civilek is 
odatették magukat. És arra 
is büszke vagyok, hogy 2021-
ben Karikó Katalin díszpolgár, 
Duda Ernő és Boldogkői Zsolt 
meg Pro Urbe díjat vehetett 
át a város napján – köszön-
tötte Botka László a városhá-

za dísztermében a Közéleti 
Kávéház vendégeit. – A kor-
mány a  Covidra hivatkozva 
elvette a gépjárműadót, ami 
500 millió forintos kiesés. Ez 
volt az utolsó adó, amit a la-
kosok fizettek az önkormány-
zatnak. Aztán kijelentették, le-
gyen ingyenes a parkolás, ami 
újabb egymilliárd forintos lyu-
kat ütött Szeged költségveté-
sén. A  következő lépésben 
a közösségi közlekedési tá-
mogatást is elvonták. A kor-
mány a járványra hivatkozva 
több mint tízmilliárd forintot 
vett el Szegedtől.

Folytatás az 5. oldalon

A fideszesek is 
visszahívnák

E
gy reprezentatív fel-
mérés szerint a  vá-
laszadók kétharma-
da úgy gondolja, hogy 

vissza kellene hívni a politi-
kusokat az  egyetemek élé-
ről. Nem kaphatnak ugyanis 
uniós támogatásokat diák- és 
oktatói csereprogramra, va-
lamint kutatásra azok az ok-
tatási intézmények, amelyek 
alapítványi formában működ-
nek. A szegedi sem.

Navracsics Tibor brüsszeli 
tárgyalásai után bejelentette: 
a  magyar kormány kész ki-
venni a politikusokat az ala-
pítványi egyetemek kuratóriu-
maiból. A szegedi egyetemet 
fenntartó és irányító öttagú 
kuratóriumban egy jelenlegi 
és egy korábbi miniszter ül, 
nyilván őket is érintené az in-
tézkedés: Lantos Csaba ener-
giaügyi és Trócsányi László, 
volt igazságügyminiszter. 

Részletek a 2. oldalon
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Még a fideszes szavazók nagy 
része szerint is vissza kell hívni 

a politikusokat az egyetemi 
alapítványok éléről 

A magyar lakosság fele (51 százaléka) a kormányt, 
harmada (33 százaléka) az Európai Uniót hibáztatja 
az alapítványi egyetemek Erasmus-támogatásának fel-
függesztéséért – derül ki a 21 Kutatóközpont elsőként 
a Telexen publikált közvélemény-kutatásából. A rep-
rezentatív felmérés januárban ezer ember telefonos 
megkeresésével készült. 

N
agy különbségek 
voltak a pártprefe-
rencia szerint. az el-
lenzékiek és a  bi-

zonytalanok nagy többsége 

a kormányt (89 és 59 száza-
lék), míg a fideszes szavazók 
inkább az eu-t (76 százalék) 

okolják a források felfüggesz-
téséért. abban ugyanakkor 
nagyobb társadalmi egyet-
értés van, hogy 
a  kormány-

nak mit kel-
lene ten-
nie ebben 
a  hely-
ze t b e n : 
a  magya-
rok kéthar-
mada (66 
százaléka) úgy 

gondolja, hogy a politikusokat 
vissza kellene hívni az egyete-
mek vezető testületeiből.

a Népszava írta meg janu-
ár 9-én, hogy nem kaphatnak 
friss uniós támogatásokat 
az erasmus+ oktatási csere-
programra, valamint a kuta-
tást és innovációt támogató 
Horizont európa programra 
azok a magyarországi oktatá-
si intézmények, amelyek köz-
érdekű vagyonkezelő alapít-
ványi formában működnek, 

vagy amelyeket ilyen 
alapítványok tar-

tanak fenn. Hu-
szonegy ma-
gyarországi 
egyetem mű-
ködik ilyen 
formában, 

többek közt 
a szegedi, a pé-

csi és a miskolci.

Halász Noémi: 3 milliárd 
500 millió forint kutatási pénz 

veszhet el Szegeden, mert 
alapítványi lett az egyetem 

a 
szegedi tudomány-
egyetemen a  Ho-
rizont 2020 nevű 
programban har-

mincegy kutatás érintett. ezt 
a momentum azután tudta 
meg, hogy közérdekűadat-
igénylést adtak be, s kikérték 
a pályázatok listáját, a támo-
gatás összegével együtt.

Halász Noémi (képün-
kön), a párt szegedi alelnöke 
a  felsőoktatásról szóló fó-

rumuk előtt azt nyilatkozta, 
hogy „3 milliárd 500 millió 
forint értékben futnak hori-
zontos pályázatok. most eze-
ket elveszthetjük. ezt a pénzt 
sehonnan nem lehet pótolni. 
mondhat bármit a kuratóri-
um, mondhat bármit a kor-
mány, ha ők ezeket az ösz-
szegeket valóban kipótolnák 
– amit egyébként nem hiszek 
el –, azt máshonnan kellene 
elvenniük.” 

a momentum szegedi al-
elnöke kijelentette: szüksé-
günk van az uniós pénzekre 
ezekhez a  kutatásokhoz. 
azt pedig mi tesszük hoz-
zá, hogy ezt a jelek szerint 
továbbra sem kapjuk meg 
addig, amíg alapítványi 
fenntartásúak az  egyete-
mek, és ott fideszes párt-
katonák kapnak hatalmas 
pénzeket, jellemzően nulla 
munkáért.

A magyarok 
kétharmada 

(66 százaléka) úgy 
gondolja, hogy a 

politikusokat vissza 
kellene hívni az 

egyetemek vezető 
testületeiből. Huszonegy 

magyarországi 
egyetem működik ilyen 
formában, többek közt 

a szegedi, a pécsi és 
a miskolci.

Az ellenállás  
új formája következik

46 iskola vállalt szolidaritást Szegeden és környékén

Folytatás az 1. oldalról

m
ilodánovics-Hegyi 
adrienn, a Deák-
gimnázium ta-
nára, a  szegedi 

pedagógus demonstrációk 
koordinátora elmondta: az el-
lenállás új formája követke-
zik, erről egyelőre részleteket 
nem árult el. szegeden a Köz-
gyűjteményi és Közművelődé-
si Dolgozók szakszervezete 
(KKDsz) csatlakozott a tanár-
sztrájk keddi demonstráció-
jához. a  Deák- és a  tömör-
kény-gimnáziumban, valamint 
a Kossuth zsuzsanna techni-
kum és szakképző Iskolában 
a diákok is kifejezték szolida-
ritásukat a  tanársztrájkkal. 
– a tanári pálya alacsony bére-
zése elfogadhatatlan, és jelen-
tős eredménynek a jelenlegi 
helyzetben csak az azonna-
li változás volna nevezhető 
– mondta Csepreginé Kiss Nó-
ra, a Gedói általános Iskola ta-
nára. a tanári pálya teljesen el-
vesztette presztízsét, nagyon 
kevesen választják a tanító- és 
tanárképzést, és valós veszély, 
hogy a jövőben tényleg nem 
lesznek tanárok – tette hozzá. 

a Kossuth zsuzsanna 
technikum és szakképző 
Iskolába tanára, mikó an-
na Júlia úgy fogalmazott: 
–  a szegedi iskolák között 
kakukktojás vagyunk, mert 

szakképző iskola a miénk, és 
egyetemi fenntartású. ezek 
a körülmények is magyaráz-
zák, hogy kisebb mozgástér-
rel rendelkezünk, mint más 
iskolák. Nem tudnánk tükör-
be nézni, ha nem állnánk ki 

ezen a napon a tanártársaink 
mellett. a megmozdulásokkal 
arra irányulhat most a diákok 
figyelme, hogy nem volt min-
dig ilyen az iskola. ez lehet a 
felnőtt öntudatra ébredés pil-
lanata – érvelt a tanárnő.

Botka László: Szeged 
kiáll az egyetem mellett

botka László polgármester az egyetemről úgy fogalma-
zott facebook-oldalán: „Klebelsberg Kunó, szeged ország-
gyűlési képviselője, kultuszminiszter, akinek köszönhet-
jük, hogy szeged egyetemi város, és szent-Györgyi albert, 
az egyetlen magyar, aki az itthon elért eredményéért ka-
pott Nobel-díjat, a szegedi egyetem egykori rektora egy 
dolgot üzennének ma a fidesznek: 

„adjátok vissza az egyetem, tudomány szabadságát 
és autonómiáját! mert csak a szabadság teremthet valódi 
értéket. azonnal szüntessék meg a 100 éves szegedi tu-
dományegyetemen is a teljesen értelmetlen »alapítványi« 
fenntartást! az szte nem néhány élethossziglan kineve-
zett fideszes kurátor tulajdona. Hanem sok ezer egyetemi 
tanár, kutató, egyetemi polgár tudása és munkája adja 
az erejét. Ők akkor tudnak hivatásuknak megfelelően 
teljesíteni, ha szabadságuk van, és korlátlanul részesei 
az európai tudományos együttműködéséknek.”

Klebelsberg, szent-Györgyi most együtt azt követelnék: 
„free szte!” 

Csatlakozzunk hozzájuk! free szte! szabad szeged!”
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Eljönnek a bíráink, 
a gyerekek

P
ályaorientációs napot – szörnyű kifejezés, de ezt 
használjuk – rendeztek nemrégiben az egyik szege-
di gimnáziumban, amelynek nyilvánvaló célja, hogy 
segítséget nyújtsanak a tizenegyedikes diákoknak 

abban, mit tanuljanak az érettségi után. Vagyis nem annyira 
arra a kérdésre keresik e napon a választ a tanulók, a taná-
rok és a meghívott felsőoktatási intézmények, hogy hol tanul-
janak a leendő egyetemisták, hanem inkább arra, hogy mivé 
képezzék magukat. Abból persze különösebb titkot nem csi-
nál egyetlen meghívott egyetem sem, hogy legalább részben 
toborzásnak is tartja az ilyen eseményen való részvételét. Tel-
jes joggal, teszem hozzá.

Nagy erőkkel megjelent a szegedi egyetem is az említett 
napon, de bőséges volt a jelenlét a konkurenciából is. Nem 
szeretnék elveszni a pályaorientációs nap szervezési részle-
teiben. A diákoknak legalább három prezentációra kellett je-
lentkezniük előzetesen, és a legtöbben a „Hogyan tanulhatsz 
külföldön?” előadásait választották. 

Nem akarok igazságtalan lenni, de számomra ez a tény 
azt üzeni, hogy a gyerekeink nem akarnak abban az ország-
ban élni, amit mi, felnőttek közösen létrehoztunk. Hogy 
ebben kinek mekkora a felelőssége, az külön vita tárgya 
volna, amit nem itt nyitnék meg. A döbbenet, a szomorúság 
és a tehetetlenség érzése kerülget. Úgy érzem magam, 
mint akinek a mellkasára léptek. Aztán arra gondolok, 
hogy az elmúlt évtized politikája, a kialakult közállapotok 
egyenesen vezettek el oda, ahol most tartunk. Ha tetszik, 
nincs ebben semmi meglepetés – töprengek magamban, 
és közben nem tudok mit kezdeni a magam döbbenetével, 
mert ez az érzés mégis a meglepettségből fakadhat, mi-
közben… Hagyjuk.

Egy ország mindennapjait olyan szinten befolyásolja 
a politika, ami akarva-akaratlanul afféle döntéseket érint, 
mint egy tizennyolc éves fiatal esetében azt: érettségije után 
menjen, vagy maradjon a hazájában. Egyre többen döntenek 
úgy: mennek. Nem kérnek abból, ami itt folyik. Már nem tu-
dok velük vitatkozni, és közben azt gondolom, hogy a szülők 
nem azért nevelték a gyerekeiket, adtak meg nekik minden 
elérhető jót, íratták a legjobb iskolákba, fizették a különórák 
tetemes költségét, hogy tizennyolc évesen „elveszítsék” őket. 
Mert aki Dániában lesz egyetemista, a család számára kicsit 
elveszett. Nem pusztán azért, mert Koppenhágából nem 
olyan gyorsan és olcsón lehet hazajönni, mint Budapestről. 
Ezen túlmenően mindazok, akik megtapasztalták egy nyu-
gati jóléti ország mindennapjait, a dolgok ottani zörejtelen, 
szabályos működését, nem fognak visszavágyni egy olyan, 
bizonyos kaszt számára fenntartott előjogokat érvényesí-
tő társadalomba, amelyet kisebb megszorításokkal, mégis 
lényegi elemeire összpontosítva leginkább feudálisnak ne-
veznék. 

Az utolsó rendelkezésre álló statisztika szerint 2019-ben, 
tehát a Covid előtt tizenötezer hazai érettségiző adta be je-
lentkezését külföldi egyetemekre. Kiugróan magas szám, 
mert egy, a szegedinél nem sokkal kisebb magyarországi 
egyetem teljes hallgatói létszámával azonos. Nyilván ők és 
az utánuk külföldre távozók nagyon hiányoznak a hazai fel-
sőoktatásból, amit nem intézhetünk el azzal, hogy ez a ma-
gyar egyetemek gondja. Sokkal több annál. Amellett sem 
mehetünk el szó nélkül, hogy az elmúlt évtizedben közel 
hatszázezer honfitársunk „lábával szavazott”, amikor úgy 
döntött, külföldön vállal munkát, miként amellett sem, hogy 
az elmúlt két évtizedben tavaly született a legkevesebb gyer-
mek Magyarországon. 

Eljönnek a bíráink, a gyerekek – fogalmazta meg regényé-
ben a súlyos mondatot egy azóta halott magyar író. És való-
ban: eljöttek. 

Bod Péter
Binszki József: Átszervezéssel 

fejlesztjük a szegedi óvodai rendszert 

Szegeden az elmúlt hat évben tizenkettő óvodát újí-
tottunk fel teljeskörűen uniós támogatással és saját 
forrásból, és a jövőben is további intézmények szület-
hetnek újjá – mondta Binszki József alpolgármester 
a vele készült interjúban. Két óvoda felújítása jelenleg 
is folyamatban van, egy vadonatúj bölcsőde is épül ha-
marosan. Néhány városrészben azonban jelentősen 
csökkent a gyerekszám, emiatt muszáj átszervezni 
az intézményeket. „Szeptembertől néggyel kevesebb 
ovi lesz Szegeden, amivel párhuzamosan azonban ja-
vulni fog az ellátás színvonala.”

– A közgyűlés elé kerülő ter-
vek szerint 2023 szeptem-
berétől négy óvoda bezár 
Szegeden. Alsóvárosban 
a Bem utcai, Móravárosban 
a Napsugár, Tarjánban a Sás 
utcai, Tápén pedig a Honfog-
lalás utcai. A legfontosabb 
kérdés az, hogy mi lesz 
a gyerekekkel és az itt dol-
gozó pedagógusokkal?

– szeretnénk megnyug-
tatni mindenkit, valameny-
nyi óvodai csoport együtt 
maradhat, és ugyanazzal 
az  óvodapedagógussal ma-
radnak, akivel eddig is voltak. 
az persze a szülők döntése, 
hogy elviszik-e a gyerekeiket 
máshová, de ha nem, akkor 
új helyszínen bár, de együtt 
maradnak a csoportok az ed-
digi óvó- és dajkanénijükkel 
együtt. az új helyszín is min-
den esetben ugyanabban 
a városrészben lesz, a gyere-
kek a régi óvodájukhoz közel 
kerülnek elhelyezésre. És 
ahogy minden óvodából, úgy 
az átszervezés alatt állókból is 
a legnagyobbak szeptember-
ben már iskolások lesznek, 
nekik sok sikert kívánunk 
az első tanévhez! természete-
sen minden pedagógus mun-
kájára számítunk a jövőben is, 
csak már az új oviban.

– Miért kell ezt a négy 
óvodát bezárni?

– az átszervezésre azért 
van szükség, mert néhány 
városrészben jelentősen 
lecsökkent a gyerekek szá-
ma; van, ahol már csak fele 
kihasználtsággal működött 
az intézmény, ami nem fenn-
tartható. Különösen azóta, 
hogy a kormány szabadjára 
engedte az  energiaárakat. 
a  bölcsikben, az  ovikban 
és az iskolákban is hétszer 
többe kerül a gáz, mint egy 
éve. a távhő tizenegyszere-
sére drágult, az áram pedig 
hatszorosára, és a kormány 
semmiféle segítséget nem 
nyújt, hogy az  intézmények 
be tudják fizetni a számlái-

kat. mi tényleg csak azt a pár 
intézményt zárjuk be, ame-
lyet feltétlenül muszáj. Vagy 
a  kihasználatlanság miatt 
fenntarthatatlanná váltak, 
vagy alacsony befogadóké-
pességük, esetleg magas 
fajlagos működtetési költsé-
gük indokolja ezt. És mindig 
csak úgy, hogy az oda járó 
gyerekeket egy másik köze-
li óvoda befogadja. az adott 
városrészre fókuszálva igyek-
szünk a  legjobb megoldást 
megtalálni.

– Várhatóak további ösz-
szevonások, bezárások?

– Nem. Nekünk az a cé-
lunk, hogy minden szegedi 
gyereknek és szülőnek a le-
hető legjobb szolgáltatásban 
legyen része, az otthonához 
közel. az  elmúlt hat évben 
ezért is újítottunk fel tizenket-
tő óvodát teljeskörűen. több 
mint hárommilliárd forintot 
fordítottunk arra, hogy ottho-
nos, modern és barátságos 
környezetet teremtsünk a kis-
gyerekek fejlődéséhez. Jelen-
leg is két óvoda felújítása van 
folyamatban, Újszegeden és 
felsővárosban, valamint új 
bölcsődét alakítunk ki tápén, 
és új bölcsőde épül Újszeged 
marostő városrészében, 
a bagoly utcában is. folytat-
ni fogjuk az óvodafejlesztési 
programunkat, mert nekünk 
a gyermekeink jövője a leg-
fontosabb. az  átszervezés 
közös érdekünk, hiszen 
a teljes kapacitással műkö-
dő intézményekben köny-
nyebb lesz a  színvonalas 
oktatás-nevelés biztosítása. 
további átszervezésekre je-
len körülmények között és 
a jelen ismereteink alapján 
nincs szükség. ez persze 
mindig az aktuális gyereklét-

szám függvénye. Nyilván nem 
kell bizonygatnom, hogy ha 
nincs gyerek, nincs szükség 
óvodára, ha viszont megugrik 
a gyerekszületések száma, új 
óvodákat fogunk megnyitni. 

Csak ott avatkoztunk 
közbe, ahol elengedhetetlen 
volt, és ezt is a lehető lege-
lőnyösebb feltételek biztosí-
tásával úgy tettük meg, hogy 
sem a  gyerekeknek, sem 
a dolgozóknak ne származ-
zon ebből hátrányuk.

–Nemcsak a  gyerekek-
ből, a  pedagógusokból is 
egyre nagyobb a hiány.

– sajnos ez így igaz. 
a  szakmai szabadság és 
a  megbecsültség hiánya 
miatt egyre kevesebben vá-
lasztják ezt a pályát, és egyre 
többen hagyják el. a nyugdíj-
ba vonuló pedagógusoknak 
nincs megfelelő utánpótlása, 
elsődlegesen az anyagi meg-
becsültség hiánya miatt. ez 
egyébként egyre mélyebb vál-
ságba sodorja az egész okta-
tási rendszerünket, egészen 
az  egyetemekig, és sajnos 
nem látszik, hogy a kormány 
bármit változtatni szándé-
kozna ezen a helyzeten; sőt 
tűzzel-vassal támadnak azok-
ra, akik az  egyre égetőbb 
problémákra felhívják a  fi-
gyelmet. mi szegeden saját 
erőből mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy 
megfelelő körülményeket 
teremtsünk a pedagógusok 
munkájához, még az állami 
tulajdonba vett iskolák 
felújítására is mi pályázunk. 
mert a  fidesszel szemben 
nekünk valóban fontosak 
a  gyermekeink. a  kormány 
beszél, mi cselekszünk. 
a gyerekeinkért a jövőben is 
mindig harcolni fogunk.

A Szél utcai Napsugár Óvoda épülete.

Binszki József várospolitikai 
alpolgármester. 
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sz
űk családi 
körben he-
lyezték örök 
nyugalomra 

a belvárosi temetőben teleg-
dy Gyula orvosprofesszort, 
akadémikust, volt tanszék-
vezető egyetemi tanárt, majd 
szentmisén köszöntek el tőle 
a dómban múlt pénteken. 

a szegedi tudományos 
élet pótolhatatlan tagjának 
nevezte beszédében a 84 
éves korában elhunyt teleg-
dy Gyulát botka László, aki 
a város nevében búcsúzott 
a tudóstól, az oktatótól, sze-
ged díszpolgárától. a polgár-
mester megemlékezett a tu-
dományos életben betöltött 
szerepéről, és kutatásai-
nak sokasága kapcsán úgy 
fogalmazott: mintha egyszer-
re több ember és több tudós 
életét élte volna a tudomány 
megszállottjaként. az egye-
tem és orvoskara nevében 
Vécsei László professzor, 
akadémikus, a magyar tudo-
mányos akadémia nevében 
Kosztolányi György élettudo-
mányi alelnök búcsúzott.

Szeged segít az IKV-s lakásbérlőknek:  
odaadja a rászorulóknak havonta azt a 11 ezer 

forintot, amelyet elvett tőlük a Fidesz 
Botka László részletesen beszámolt a Fidesz által támadott  

szociális bérlakásrendeletről a Közéleti Kávéház évértékelőjén

sz
eged egye-
d ü l á l l ó 
b é r l a k á s -
programot 

működtet az országban. az ön-
kormányzat 800 bérlakást újí-
tott fel saját forrásból és adott 
bérbe pályázat útján az elmúlt 
öt évben olyan szegedi csalá-
doknak, amelyek saját erőből 
nem tudnak lakáshoz jutni.

a polgármester elmondta: 
az  önkormányzat lakásren-
delete konkrétan felsorol egy 
pontozási rendszert, mely-
ben az életviszonyok mellett 
például a jövedelem és az el-
tartott gyermekek száma 
is hangsúlyosan szerepel. 
a  meghirdetett bérlakáspá-
lyázatokra mindig többszörös 
a  túljelentkezés. a  rögzített 
szempontok alapján értékelik 
az igényléseket. a kormány-
hivatal a több száz paragra-
fusból álló lakásrendelet egy 
pontját támadta meg a Kúriá-
nál. ezt a pontot semmisítette 
meg a Kúria, és június 30-áig 
adott határidőt a módosítás-
ra. Kimondta a Kúria a várme-
gyei főispánság kezdeménye-
zésére, hogy önkormányzati 

bérlakás esetében nem lehet 
szociális alapon lakbérkedvez-
ményt adni. sikerült a fidesz-
nek a  lakásrendeletben ezt 
a pontot megtámadni, és ün-

neplik magukat, hogy mekko-
ra sikert értek el – tette hozzá 
a polgármester.

Hogy mit jelent ez konkré-
tan? a bérlők például egy 55 
négyzetméteres panellakásért 
havonta 36 ezer forint bérleti 
díjat fizetnek. (egy ilyen lakás 
bérleti díja a  minőségétől 

függően a piacon havi 80 és 
100 ezer forint között van.) Ha 
alacsonyabb volt az egyhavi 
jövedelmük, mint amennyi 
az önkormányzat szociális ren-

deletében szerepel, akkor lak-
hatási támogatást is kaptak, 
vagyis havonta 21 ezer forint 
lakbért fizettek. erről a  lak-
bérkedvezményről mondja ki 
a Kúria, hogy nem lehet adni. 
megoldás? az önkormányzat 
kiveszi a lakásrendeletből ezt 
a pontot, és átteszi a szociális 

rendeletbe, ahol lakásfenntar-
tási támogatásként lehet adni. 
a lakásfenntartási támogatás 
havi 7 ezer forint, plusz ha ala-
csony a bérlő jövedelme, kap 

még 11 ezer forint támoga-
tást. Összesen tehát 18 ezer 
forint támogatást fog kapni. Így 
ha 36 ezer forint a lakbére, ab-
ból 18 ezer forintot fog fizetni.

botka László hozzátette, 
hogy idén is folytatódik a bér-
lakásprogram, kiírják a pályá-
zatokat.

Idén is válthatnak 
bérletet 

a kiskertekben élők

a 
dorozsmai kisker-
tekben élők számá-
ra az idei évben is 
maradnak a busz-

bérletek – írta közösségi ol-
dalán Komjáti zoltán. a vá-
rosüzemeltetési bizottság 
tagja hozzátette: fodor an-
tal dorozsmai önkormányza-
ti képviselővel együtt, Nagy 
sándor városfejlesztési al-

polgármester hatékony köz-
reműködése révén elérték, 
hogy az  idei évre is érvé-
nyesek maradjanak a helyi 
autóbuszbérletek a helykö-
zi járatokon. a  subasai és 
a sziksósi kiskertekben élők 
kérését a napokban a szege-
di önkormányzat városüze-
meltetési bizottsága egysé-
gesen elfogadta.

Emléktábla hirdeti 
Szőregen, hol lakott  
Péter László, Szeged 

krónikása 

e
mléktáblát avat-
tak a magyar kultú-
ra napja alkalmából 
az 2019-ben elhunyt 

Péter László irodalomtudós 
és helytörténész, szeged 
díszpolgára egykori házának 
falán, szőregen, a szerb ut-
ca 60. szám alatt. avramov 
andrás önkormányzati képvi-
selő (képükön) így fogalma-
zott: – Péter László irodalom- 

és várostörténész, nyelvész, 
folklorista, nyugalmazott 
egyetemi tanár. Nekünk, 
szőregieknek pedig Laci bá-
csi. a napokban töltötte vol-
na be a 97. évét. bár János-
halmán született, a kisiskolás 
korát már szőregen töltötte. 
szegedinek, még inkább sző-

reginek vallotta magát. meg-
számlálhatatlan kötet, tanul-
mány, értekezés, gyűjtemény 
köthető a nevéhez. fáradha-
tatlanul kutatta városunk és 
településrészünk történetét. 
egészen haláláig gyűjtötte, 
rendszerezte és dolgozta fel 
városunk emlékeit, múltját. 
szőreg krónikásaként közös-
ségünknek adta át ismerete-
it, tudását, hogy jó alapunk 

legyen a  jövő építéséhez. 
Életében számos elismerés-
ben részesült, többek között 
a szeged díszpolgára címet 
is magáénak tudhatta. av-
ramov andrás a ház tulajdo-
nosával, blidárné László er-
zsébettel közösen leplezte le 
az emléktáblát.

Az emléktábla avatóján Avramov András mondott beszédet. 
fotó: Iványi aurél

Szentmisén búcsúztak 
a dómban Telegdy Gyulától 

A város nevében Botka László polgármester búcsúzott Szeged díszpolgárától. fotó: Iványi aurél
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Folytatás az 1. oldalról
– A  rekordmagas magyar 
inflációról elsősorban a kor-
mány tehet. Tény, szerepet 
játszik benne a  háború is. 
Most készül Szeged költség-
vetése: 70 milliárdosra ter-
vezzük a büdzsét úgy, hogy 
közben a rezsiszámla óriási 
összeg, 13 milliárd. Ehhez 
kaptunk 1,3 milliárd forint tá-
mogatást a Fidesz-kormány-
tól, miközben a szolidaritási 
adót, amit be kell fizetnünk, 
3,6 milliárdra emeli. Ehhez 
képest csodálkoznak, hogy 
nem köszönöm meg – foly-
tatta Botka László. 

Bővül a szociális alap

Most is hiány és hitel nélkül 
tervezik a  város költségve-
tését. Három dologból nem 
enged Szeged városa: mi-
nőségi közszolgáltatásokat 
nyújt, megőrzi országosan is 
példaértékű szociális ellátó-
rendszerét, amelyet az elmúlt 
években kiépített, és fejlesz-
téseket valósít meg. Botka 
László bejelentette, hogy eb-
ben az évben 1 milliárd 500 
millió forintra emelik a szoci-
ális támogatási alapot, mert 
megélhetési nehézségeik 
miatt egyre többen kérnek 
támogatást. Az  eddigi 10-
10 ezer forintról 15-15 ezer 
forintra emelik az általános 
iskolások beiskolázási és 
a  nyugdíjasok októberi tá-

mogatását. Ez 10 ezer isko-
lás családjának, illetve 32 
ezer nyugdíjasnak és 4500 
rokkantsági ellátottnak jelent 
segítséget. Folytatódik az öt 
éve elkezdett szociális bér-
lakásprogram, amelyben ta-
valy év végén adták át a 800. 
bérlakást. Lesz idén is tűzifa-
program, melynek során ta-
valy 600 rászoruló család ka-
pott felhasogatva és házhoz 
szállítva téli tüzelőt. 

– Minőségi közszolgálta-
tásokat nyújt Szeged. Eköz-
ben Debrecenben leálltak 
a trolik, a villamosok, a kis-
településeken lekapcsolják 
a közvilágítást. Ezt mi nem 
tesszük, nem tehetjük meg. 
Októberben elkészítettük 
az  intézkedési tervünket, 
mert a  Fidesz-kormány ezt 
kérte tőlünk. A távhő ára ti-
zenegyszeresére nőtt, a gáz 
hétszeresére, hatszoros 
az áramdíjunk; emiatt év ele-
jén bezártuk a kulturális és 
sportlétesítményeinket. Ezt 
a  fideszes polgármesterek 
ugyanígy csinálták, sőt Győr-
ben és Székesfehérváron 
már tavaly bezártak. Szüne-
telt a Tiszavirág Sportuszoda 
működése is, de a vízilabda- 
és az úszószövetség kilobbiz-
ta, hogy az országban hetven 
uszodát nyissanak ki hama-
rabb, kapjanak támogatást 
a  rezsiszámlákra. Örülünk 
ennek a  támogatásnak, de 
az  is beszédes, hogy csak 

a sportolókra gondoltak – je-
gyezte meg Botka László.

Közel az emberekhez

– 2010 óta nem hallottam 
azt a szót Magyarországon: 
szubszidiaritás, ami azt je-
lenti, hogy a  döntéseket 
az emberekhez és a problé-
máikhoz közel kell meghozni, 
attól működnek jól a helyi kö-
zösségek. A Fidesz-kormány 
ugyanis semmiféle autonó-
miát nem tűr, mert mindent 
ők akarnak csinálni, irányíta-
ni. Nézzük meg, mit művel-
tek az oktatásban: az egyete-
mekre kancellárokat ültettek, 
majd jött a vagyonkezelő ala-
pítvány, ami továbbra is köz-
pénzből működik. Miniszte-
rek ülnek a kuratóriumokban 
élethosszig, Szegeden egy je-
lenlegi és egy volt miniszter 
– hangsúlyozta Botka László. 

Megmaradnak 
a munkahelyek

Idén jóval kevesebb építke-
zés lesz, a most fiókban ma-
radó terveket az önkormány-
zat később valósítja meg. 
Ugyanakkor az önkormányza-
ti cégek és intézmények, vala-
mint a polgármesteri hivatal 
ötezer dolgozója közül senkit 
nem kell elbocsátani. A pol-
gármester hozzátette: sok-
kot kaptak a Lázár János-fé-
le építésitörvény-tervezettől, 

de nemcsak Szegeden, ha-
nem a fideszes vezetésű vá-
rosokban is. Ennek az elkép-
zelésnek az a lényege, hogy 
mindent Lázár minisztériu-
ma építtet és újíttat fel. Illet-
ve csak építtetne, mert ezt 
a tervet képtelenség megva-
lósítani. 

Botka László felidézte: 
jelenleg két óvodát újíttat 
fel az önkormányzat, Felső-
városon és a  Vedres utcá-
ban, épül Marostőben egy 
új bölcsőde, elkészül idén 
az ELI-út Béketelep és az 5-ös 
út között, megújulnak a Kál-
vária sugárúti idősotthonok. 
Hamarosan elkészül a szege-

di geotermikus fűtéshálózat, 
mely jelentősen javítja a vá-
ros levegőjét, a fűtésszámlát 
viszont nem befolyásolja, 
mert azt az állam szabályoz-
za. 

Fejlesztik a rakpartot 
és a Bartók teret

A folytatásról elhangzott: 
2019-ben azt tervezték, 
hogy 2 milliárdból elindít-
ják a Tisza Szeged főutcája 
programot, ám ebből vissza 
kell venni, így az első ütem-
ben 200 millió forintból tudja 
a város rendbe rakatni az ár-
vízi emlékművet és környé-
két. Bővítik a zöldterületeket. 

Minden városrészre odafi-
gyelnek. Az elvonások és re-
zsiszámlák ellenére létrehoz-
nak egy 300 millió forintos 
városrészi alapot, s ebből el-
kezdik rendbe tenni a Bartók 
teret. Megmarad egy kisebb, 
1 milliárd forintos útalap. 
Megmaradnak a nyugdíjaso-
kat, kulturális, civil- és sport-
szervezeteket segítő támoga-
tási keretek. Lesznek városi 
rendezvények, hiszen a turiz-
mus fontos ágazata Szeged 
gazdaságának. Szilveszterkor 
a második legnépszerűbb úti 
cél voltunk az országban, és 
év végéig a szabadtéri jegyek 
negyven százaléka elkelt.

Közvetlen és informatív évértékelőt tartott a városháza dísztermében Botka László 
polgármester. A beszélgetést Balogh Judit, a Szeged Televízió műsorvezetője moderálta.  
Fotók: Iványi Aurél

Botka László: Tizenötezer forintra  
emeljük az általános iskolások és 

a nyugdíjasok támogatását 
1,5 milliárd forintra nő a szociális támogatás Szegeden

Így értékelték Botka László évértékelőjét
Szekeres Eszter egyetemi 
hallgató: – Most jártam éle-
temben először ilyen Közéleti 
Kávéház szervezte rendezvé-
nyen. Meglepett, mennyi min-
denről szólt a polgármester. 
Egyetemistaként ugyanis ne-
hezen jutunk hozzá ezekhez 
az  információkhoz; sokféle 
gondolatom támadt, ahogy 
ültem, és hallgattam a kér-
désekre adott válaszokat. 
Az is eszembe jutott, milyen 
jó lenne, ha hasonló lenne 
kifejezetten diákok számá-
ra, a minket közvetlenül érin-
tő dolgokat még részleteseb-
ben el lehetne mondani, hogy 

tisztábban láthassunk. Egy 
ilyen alkalom emberközelbe 
hozza a városvezetést, az ön-
kormányzatot és a közéleti té-
mákat. 
Hidvégi Bence egyetemi hall-
gató: –  Számomra nagyon 

informatív volt a polgármes-
ter úr évnyitó gondolatso-
ra, melyben a város jövőjét 
érintő problémákra is felhív-
ta a figyelmet. Szólt a szege-
di ifjúság számára is fontos 
kérdésekről, számunkra is 
volt üzenetértéke.

Cserényi Sándorné admi-
nisztrátor: – Nagyon korrekt 
beszámoló volt, maximálisan 

tetszett, mert az élet minden 
területére kiterjedt a beszél-
getés, a gazdaságra, az okta-
tásra, az egészségügyre. Szó 

esett a helyi és az országos 
politikáról, olyan dolgokról, 
amikről egyébként nem biz-
tos, hogy ilyen összefogottan, 
világosan értesülnénk. Ezért 
el is szoktam jönni meghall-
gatni minden évben. 
Kocsis Illés nyugalmazott pe-
dagógus: – Szinte minden év-
ben itt voltam, mert érdekel 
a város fejlődése. Jó úton ha-
lad Szeged, épül-szépül, gya-
rapodik. Mindig fontos szere-
pet töltött be, meghatározó 
város volt az  ország törté-
nelmében. Nagy felelősség-
gel jár és nehéz feladat ilyen 
időszakban vezetni a várost, 

hiszen szinten kell tartani 
a szolgáltatásokat, és stabi-
lizálni kell a város szociális 
rendszerét. Botka László és 
a  városvezetés arra törek-
szik, hogy biztonságot nyújt-
son a szegedieknek.
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Kothencz János (KDNP)
Körzete: tarján
Eredményei a ciklusban:

  padokat, közterületi szemeteseket, térfigyelő kamerákat telepí-
tettek, cseréltek, újítottak fel;
  javították az utakat, járdákat;
  bővítették a Csaba utcai játszóteret, több helyen fejlesztették 
a zöldterületet;
  pollereket tettek ki, hogy szabályozzák a parkolást;
  támogatták a körzet intézményeit;
  közösségi programokat szerveztek.

Mérlegen a képviselők
Kothencz János: Hálás szerep a közösség motorjának lenni

Elengedhetetlenek a közösségi programok. Már csak azért is, 
mert tarján lakossága öregszik, egyre több a nyugdíjaskorú ebben 
a városrészben. azaz fel kell újítani a járdákat, új parkolókat kell 
létrehozni, fontos a zöldítés is, de a legfontosabb mégis a kap-
csolattartás, a másikra való odafigyelés – állítja Kothencz János. 
tarján önkormányzati képviselője a ciklusban végzett munkájáról 
beszélt a Mérlegen a képviselők című sorozatunkban.

– a koronavírus-járvány komoly ki-
hívások elé állított mindannyiunkat. 
ebben a helyzetben pláne az volt 
a célom a munkatársaimmal, hogy 
amivel csak tudjuk, segítsük az em-
bereket: maszkokat, fertőtlenítőt 
osztottunk. Nagyon sok olyan idős 
embert támogattunk, akik egyéb-
ként magukra maradtak ebben a vi-
lágjárványban – kezdte Kothencz 
János, a 15-ös választókerület, tar-
ján KDNP-s önkormányzati képvi-
selője. szerinte ez a munka azért 
is volt nagyon fontos a járványhely-
zetben, mert tarján lakossága egy-
re jobban idősödik. – Nagyon sokan 
maradtak magukra, egyedül élnek, 
rájuk még jobban oda kellett figyel-
ni. ezért is szervezünk nekik folya-
matosan közösségi programokat, 
függetlenül a koronavírus-járványtól 
is. már azelőtt is nagyon sok ilyen 
rendezvény volt, és azóta is. Van-
nak nyugdíjasklubjaink, amik már 
önszerveződő módon működnek.

Kothencz János minden szom-
baton tíz órától délig tartja a lakos-
sági fogadóóráját, de „olyan talán 
sosem volt, hogy délben be tudtuk 
volna fejezni. rendszeresen egy ön-
kéntes jogásszal és szociális segítő-
vel várom a választókat.”

Szívügye a közösségi 
kiskertek

Kothencz Jánosnál is rendszeresek 
a virágosztások. – szívügyemnek 
tekintem a közösségi kiskerteket. 
Nagyon sok lakosnak, közösségnek 
az igénye, hogy rendezettek legye-
nek az előkertek a házaknál. eh-
hez minden segítséget megadunk. 
Nemcsak virágpalántákat osztunk, 
de mással is segítjük a  lakosság 
ker tészkedését. a  szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. munkatársai rendszeresen 

segítenek abban is, hogy házhoz vi-
szik a kiskertek építéséhez, gondo-
zásához szükséges eszközöket. min-
den évben megköszönöm ezeknek 
a lakosoknak a kertépítő és -gondo-
zó munkájukat. Van egy gálaműsor, 
egy közösségi rendezvény, amit kife-
jezetten ezért szervezünk. Jelképes 
jutalmat is kapnak, oklevelet adok 
át nekik a munkájukért. azt is jó lát-
ni ezeken a gálákon, hogy a nyugdí-
jasok mellett egyre több fiatal van 
ott, egyre többen kapcsolódnak be 
közülük is ebbe az önkéntes mun-
kába.

Parkolók és intézmények

– a Pentelei soron nagyon komoly 
problémát jelentett a parkolás. ami-
kor ezek a lakótelepi házak épültek, 
senki nem gondolt arra, ami most 
van és normálisnak is mondható, 
gondolható: lakosonként legalább 
egy autó áll az utcán. ebből folya-
matosak a konfliktusok, a lakók sze-
retnének megállni a  házuk előtt, 
de a  zöldterületekre mégsem le-
het csak úgy parkolni. Épp ezért fo-
lyamatosak az egyeztetések az ön-
kormányzattal arról is, hogy ahol ki 
lehet alakítani parkolót úgy, hogy 
a zöldből se vegyünk el nagy terü-
leteket, ott igyekszünk azt megcsi-
nálni. mindenki a háza előtt sze-
retne parkolni, de azt is meg kell 
érteni a lakosoknak, hogy ma már 
egyre többször fordul elő az is, hogy 
adott esetben sétálni kell az autó-
ig, mert csak messzebb van parko-
lóhely. sokat segített ebben a volt 
szetáv-épület lebontása. egyelőre 
„vadparkoló”, mert nincs még kész, 
de már használják a környéken élők. 
megjavítottuk az erős János utcai 
parkolót is – sorolta a képviselő.

Kothencz János választókörzeté-
ben is folyamatosak a kátyúzások, 

a járdák javítása, újraaszfaltozása; 
legutóbb a Kereszttöltés utca 27. 
előtt, illetve a zöldfa utcában vol-
tak ilyen munkák. a lakosok igénye 
szerint bővítették a Csaba utcai ját-
szóteret. a Piroska téren, a Csongor 
téren, az erős János utcai játszó-
téren, az eötvös-gimnázium előtt 
zöldterületi fejlesztések voltak. – a 
tarjáni rehabilitációs program na-
gyon sokat jelentett, belső-tarján 
ennek a programnak köszönhetően 
született újjá. ez nagyon fontos ön-
kormányzati beruházás volt. rend-
szeresen támogatom a körzetem 
intézményeit, legutóbb a sás utcai 
Óvodát, aminek egymillió forintból 
újult meg az  udvara, a  kerítése. 
a tünde téri Óvodának a parkosítá-
sában segítettem, a Csillag téri böl-
csőde pedig új árnyékolókat kapott.

ez utóbbi intézmény vezetője, 
Királyné Pintér Gabriella elmondta: 
a korábbi villanymotoros árnyékoló 
régóta nem működött, eljárt felet-
te az  idő, ezért elbontották. – el-
kezdett rozsdásodni is, nem volt 
már szép. Helyette kaptunk négy 
árnyékolót a nyáron, amiket telen-
te mindig beveszünk. Lefestették 
a  vas oszlopokat is, sokkal vidá-
mabb lett így a terasz.

Közösségi programok  
és közbiztonság

Kothencz János a közösségi prog-
ramokra is büszke. –  fontosnak 
tartom, hogy minden évben van 
március 15-i és október 23-i meg-
emlékezés, közösségi eseményeket 
is szervezünk a karácsony és a hús-
vét ünnepköréhez kapcsolódóan. 
rendszeresek a komolyzenei estek. 
a szimfonikus zenekar művészei ka-
marazenei formációkkal jönnek el 
vasárnaponként hozzánk. ezek in-
gyenes koncertek, amiket nagyon 
szeretnek az itt élők. aktív és szo-

ros a kapcsolatunk a rendőrséggel, 
a körzeti megbízottal is rendszeresen 
tartunk programokat a kerület bizton-
ságát érintő témákról. Négy térfigyelő 
kamera érkezett a városrészbe.

Kothencz János elmondta: a kü-
lönböző programok azért is nagyon 
fontosak, mert gyakorlatilag csak 

ezeken van ma már lehetőségük 
a körzetben élőknek arra, hogy ta-
lálkozzanak egymással. – sosem 
felejtem el, az egyik nyugdíjas nem 
azt köszönte meg nekem, hogy mi-
lyen szép volt az ünnepség, amire 
eljött, hanem azt, hogy megismer-
hette az  alatta lakó szomszédot 
a rendezvényen. ennyire vagyunk 
elidegenedve egymástól. – És ezt 
a közösséget meg is kell szervezni, 
egyben is kell tartani. Kothencz Já-
nos értékalapú missziónak tartja 
a feladatot. – azokat az értékeket, 

mint a szolidaritás, ha megjeleníti 
egy-egy ilyen program, az már si-
ker. aki erre nyitott, aki erre igény 
tart, az úgyis eljön, részt vesz eze-
ken az eseményeken. mindenkinek 
a  képviselője vagyok, nincsenek 
politikai oldalak. tarjániak vannak, 
akiket képviselek, segítek, ahogy 

tudok. az itt élő emberekkel tartok 
össze. akinek nehézsége, prob-
lémája van, az fordulhat hozzám. 
ennek a  szolidaritásnak akarok 
a motorja lenni. ebben nagyon so-
kat köszönhetek a kollégáimnak. 
egyre többször van olyan élményem 
is a fogadóórákon, hogy fiatal csalá-
dok, párok jönnek el bemutatkozni, 
érdeklődni: nemrég költöztek ide, 
és kíváncsiak a lehetőségekre. ezek 
a találkozások is nagyon sokat je-
lentenek.

Garai Szakács László

Biztonságosabbá tették a Csillag teret a térfigyelő kamerákkal.

a Csillag téri Bölcsőde négy új árnyékolót kapott, amelyből kettő látha-
tó Kothencz János és Királyné Pintér Gabriella intézményvezető mögött. 
fotók: Iványi aurél 
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Sütő Máté mindent eldob, ha 
jön a vihar, és rohan, hogy le-
fotózza. A  viharvadászt egy-
szer majdnem fejbe kólintotta 
a villám, amely ötven méterre 
csapott le mellette. A vegyész-
nek tanuló Máté nagyon szereti 
az újszegedi ligetet és a Tiszát, 
kedvence a Belvárosi és a Ber-
talan híd közötti folyószakasz.

s
ütő máté már óvodás ko-
rában rajongott a zivata-
rokért. egy Csongrád mel-
letti tanyán nőtt fel, közel 

felgyőhöz. állítása szerint ha jött 
a zivatar, kirohant a pusztába.

– azért nem voltam az a fele-
lőtlen típus, hogy feltétlenül agyon 
akarom magam csapatni, csak ad-
dig rohantam ki, amíg biztonságos-
nak éreztem a dolgot. egyszer azért 
volt, hogy majdnem fejbe kólintott 
a villám, körülbelül ötven méterre 
csapott le tőlem. Összeestem. még 
alsós lehettem, elsős vagy másodi-
kos – mondta a viharvadász.

az első komolyabb zivataros, 
szupercellás képét tíz éve, az első 
igazán izgalmas fotóját pedig 2016-
ban készítette. – az tényleg kemény 
volt, 130-140 kilométeres széllel ér-
kezett a vihar otthon, felgyőn, ami 
gyakorlatilag szét is szedte a tanyát 
– mesélte.

– Kicsit függőség a viharvadá-
szat, mert amikor zivatar van, nehe-
zen tudok otthon vagy az egyetemi 
órán a  fenekemen ülni. Volt már 
olyan, hogy kirohantam az óráról 
szupercellát fotózni – mondta sütő 
máté, aki amúgy vegyésznek tanul 
a  szegedi egyetemen, és éppen 
a bsC-diplomája megszerzésére ké-
szül. elmesélte, hogy amikor elindul 
viharvadászni, még ma is mondja 

neki az anyukája, hogy vigyázzon 
magára, ne szálljon ki a kocsiból. 
– Én meg kint állok a dombtetőn, 
és fotózom a villámokat…

– a feleségem is mindig mond-
ja, hogy vigyázzak magamra. azt 
mondja, hogy kinyír, ha kinyír a vil-
lám, tehát duplán leszek meghalva, 
de azért támogat. egyedül azt viseli 
nehezen, amikor mondjuk családi 
esemény van, de az esküvőnkön is 
mondtam neki, azért imádkozzon, 
hogy ne legyen szupercella, mert 
akkor onnan is elrohanok fotózni… 

– mondta máté, aki ma már a met-
Kép nevű baráti közösség tagja. 
– rám írtak, hogy nem akarnék-e 
csatlakozni hozzájuk. egy komment 
alapján hívtak meg, amiben leírtam, 
mit gondolok, milyen idő lesz, hol 
lesznek zivatarok, és úgy gondolták, 
értelmesen tudok beszélni az idő-
járásról.

Idén január 5-én lélegzetelállító-
an szép volt a naplemente szege-
den: vérvörös volt az ég alja, amit 
sütő máté is lefotózott. ez hogyan 
született?

– a  végével kezdem: most is 
előre elterveztem, hogy honnan fo-
gok fotózni, honnan fog jól kinézni 
a naplemente. Néztem a műhold-
képeket. Lehetett látni, hogy az-
nap körülbelül a  bakonynál lesz 
a  felhősáv vége, ott alá tud még 
sütni talán a nap, amikor lemegy. 
Közben teljesen borult volt az ég 
szegeden és környékén, meg még 
több vármegyével arrébb is, így csak 
bíztam benne, hogy tényleg a fel-
hők alá fog sütni a nap. már veszni 
látszott a dolog, néztem az órám, 

hogy éppen most megy le, még iga-
zából nincsenek színek, nem lesz 
belőle semmi, majd négy-öt perc-
cel később berobbant ez a vörös. 
Úgyhogy ez nagyon ki lett centizve, 
egy 5-10 kilométeres sávon múlt, 
hogy jó lett ez a naplemente. a színt 
a bács-Kiskun vármegyében lehul-
lott gyenge esőnek is köszönhetjük. 
amikor bevörösödött az ég, akkor 
már rég kinn voltam a helyszínen, 
ahová kirángattam a feleségemet 
is, nagy örömére.

G. Sz. L.

– Ezt a képet a feleségem készítette rólam Mélykút határában, amikor egy szupercellát üldöztünk Bajától Kecskemétig. a vihar hatalmas károkat 
okozott, erdőket tarolt le, és házakat bontott meg. repesztettem az autómmal, hogy elé tudjak kerülni. Végül sikerült megelőzni – mesélte sütő máté. 
fotó: sütő-sós szerena 

Egyszer majdnem fejbe kólintotta a villám,
de nem bír magával, rohan, ha jön a vihar

Itt nem készülődött vihar, de a gomolyfelhők megtörték a napsugarakat, és a magasban a párán, az apró 
jégkristályokon átfutó sugarak tyndallt alkottak. fotó: sütő máté Villámok sújtotta dóm. fotó: sütő máté
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Paul von Hindenburg 1933. január 30-án Adolf Hitlert nevezte ki 
Németország kancellárjának. Azon a napon elkezdődött valami, 
aminek nem kellett volna megtörténnie. A szeged.hu Karsai László 
történésszel tekintetett vissza a húszas-harmincas évekre. Milyen 
dolgok játszottak szerepet a nácik térnyerésében, a II. világhábo-
rú kitörésében? Értelmezhető-e a jelenben a múltnak ez a sötét, 
borzalmas korszaka?

– régi kérdése a történettudo-
mánynak és a  politológiának is, 
hogyan volt lehetséges a náci ha-
talomátvétel. Népszerű, de hibás 
válasz, hogy ez bele volt kódolva 
a német történelembe – mondta 
Karsai László.

– a legegyszerűbb válasz a náci 
hatalomátvételre az  I. világhábo-
rúval, az  azt lezáró békével kez-
dődhetne. Németországot nagyon 
súlyosan és igazságtalanul érintet-
ték a béketárgyalások, amiről fer-
dinand foch marsall azt mondta 
1919-ben, „ez nem békeszerződés, 
hanem fegyverszünet húsz évre”.

– amikor adolf Hitler 1923. no-
vember végén megpróbálta először 
münchenben átvenni a hatalmat 
a  sörpuccson, akkor nem ítélték 
súlyos börtönbüntetésre, pedig 
emberek haltak meg azon a  két 
napon; egyértelmű volt, hogy ő volt 
ennek az akciónak az egyik vezető-
je, mégis csak néhány hónap bör-
tönt kapott, utána megint szabadon 
szervezkedhetett.

– az  is biztosnak tűnik, hogy 
nem került volna hatalomra, ha 
nincs a gazdasági világválság. Né-
metországban 1932 végére riasztó 
mértéket öltött a munkanélküliség, 

a  munkaképes lakosság felének 
nem volt állása. Így választott ab-
ban az évben Németország. ekkor 
még a társadalom kétharmada nem 
Hitlerre szavazott. Ha ekkor egy ki-
csit kevésbé megosztott a nem ná-
ci, konzervatív, jobboldali uralkodó 
elit, akkor Hitler nem kapta volna 
meg a hatalmat.

– Noha Hitler már ekkor is töme-
geket tudott mozgósítani, nem tudta 
megszerezni a hatalmat. az 1932-
es választáson kétmillió szavazót ve-
szített, a náci párt kasszája kezdett 
kiürülni. megtört a náci mozgalom 
lendülete. Könnyen a politikai süly-
lyesztőbe kerülhetett volna Hitler, 
ha Kurt von schleicher tábornok-
nak, a weimari köztársaság utolsó 
kancellárjának sikerül meggyőznie 
Paul von Hindenburg köztársasá-
gi elnököt arról, hogy oszlassa föl 
a reichstagot, és jó néhány hónap-
pal később írjanak ki új választáso-
kat. Hindenburg ezt nem tette meg, 
hanem kinevezte Hitlert kancellár-
nak. Noha az  ország legerősebb 
pártja állt a náci vezér mögött, nem 
volt szükségszerű, hogy kinevezzék 
kancellárnak. Ha ezt akkor nem te-
szi meg, ha nem hiszik el a konzer-
vatív jobboldali vezetők, hogy kordá-

ban tudják tartani Hitlert, akkor nem 
így alakult volna a német történelem 
és a világtörténelem.

– a kinevezés után Hitler poli-
tikai ellenfelei börtönbe kerültek, 
vagy elmenekültek az  országból. 
a pártok egy része ekkor „önként 
és dalolva” feloszlatta magát, kér-
ték a  felvételüket a  náci pártba. 
az egypártrendszer kialakításához 
kellett a felhatalmazási törvény is, 
amit a reichstag felgyújtása után 
szavaztak meg. a  rendeleti kor-
mányzást még Hitler előtt bevezet-
ték Németországban.

– a gazdasági világválság utolsó 
évében borult fel minden Német-
országban. Ha a weimari demok-
ráciának, akármilyen gyenge és 
népszerűtlen is volt, sikerült volna 
még legalább fél-háromnegyed évet 
kihúznia, elindult volna a fellendü-
lés, csökkent volna a munkanélkü-
liség a hadiipar, az infrastrukturális 
beruházások, a hihetetlenül koc-
kázatos hitleri gazdaságpolitika 
nélkül is. az átlagemberek azon-
ban elkeseredettek voltak, vég-
letesen megosztott volt a  német 
társadalom. az  infláció hatalmas 
volt, az  1946-os magyarországi 
infláció előtt a német infláció volt 
a legmagasabb a világon. az orszá-
got jóvátételre kötelezték úgy, hogy 
annak végső összegét először még 
meg sem határozták. milliók nyomo-
rogtak, és amikor nem tudták fizetni 
a jóvátételt, akkor angol és francia 
katonák szállták meg a ruhr-vidé-
ket. eközben a kommunista–szo-
ciáldemokrata ellentétből az  lett, 
hogy a nácik a kommunista pártta-
gokat átvették, a szociáldemokratá-
kat nem. a két véglet, a szélsőjobb 
és a szélsőbal közelebb állt egy-
máshoz, mint bármelyik másik párt.

– Hitler 1933-ig szinte egyálta-
lán nem beszélt a zsidókérdésről. 
Nem az  antiszemitizmussal csá-
bította magához a tömegeket. azt 
ígérte: új, erős Németországot te-
remt, ahol nem lesznek osztályhar-
cok, nem lesz munkanélküliség, és 
világossá tette, hogy a versailles-i 
békeszerződés minden pontját 
semmisnek tekinti. felemelkedést 
hirdetett. ebben lehetett hinni. 
az első néhány békésen elért kül-
politikai siker Hitlert egész Német-
országban az egyik legnépszerűbb 
politikussá tette, amiben ekkor 
partnerek voltak az angolszász ha-
talmak is. ebben benne volt az is, 
hogy az  egyesült államok 1918 
után kivonult európából.

– azzal gyakorlatilag senki nem 
törődött, hogy elkezdődött a reichs-
wehrnek, a  német hadseregnek 
az  újrafelfegyverzése. egészen 
1935-ig a Vörös Hadsereg, a szovjet 
politikai vezetés lehetővé tette, hogy 

a szovjetunióban vezérkari gyakorla-
tokat vezethessen a német hadse-
reg. azaz sztálinéknak a molotov–
ribbentrop-paktum előtt is szerepük 
volt Németország felfegyverzésében.

– Párizsban és Londonban is 
nagyon rossz volt a politikusok lel-
kiismerete a  világháborút lezáró 
békeszerződésekért. tudták, hogy 
igazságtalanok. addig, ameddig 
Hitler nemzetiségi, nemzeti, álta-
lános, demokratikus alapelvek-
re hivatkozott, csak nézték, amit 
csinált. amikor Hitler azt mondta, 
hogy az osztrákok döntő többsé-
ge német állampolgár akar lenni, 
amikor hárommillió szudétanémet 
a náci Németországhoz akart csat-
lakozni, akkor milyen alapon mond-
ta volna a müncheni konferencián 
anglia vagy franciaország, hogy 

nem hajlandók Hitler követelését 
teljesíteni? a  gát ott szakadt át, 
amikor 1939 tavaszán kikiáltják a – 
sokszoros idézőjelben – független 
szlovákiát. ekkor a  Cseh–morva 
Protektorátussal végleg a második 
világháború küszöbére sodródtunk.

tényleg hasonló a helyzet most? 
Valóban a harmincas éveket éljük? 
Karsai László cáfolta a  párhuza-
mosságokat, a kísérteties hason-
lóságokat.

– amerika 1945 után nem hagy-
ta magára európát. az egyesült álla-
moknak óriási szerepe van abban, 
hogy sztálinnak nem sikerült egész 
Németországot elfoglalnia. Nyugat-
berlint is megőrizték az amerikaiak, 
ami nagyon fontos volt. a másik fon-
tos jelenkori történés az európai 
unió megalakulása. az unión belül 
nincs és nem is lehet akkora meg-
osztottság, mint amilyen volt 1919 

és 1939 között. a demokrácia ma 
már sokkal népszerűbb a  konti-
nensen, mint az illiberális és egyéb 
rendszerek. Épp ezért sem érdemes 
a mi balkáni nyomorúságunkat kive-
títeni arra a korra.

– 2014 nagyon riasztó volt, ami-
kor mindenki szó nélkül lenyelte, 
talán még az ukránok egy része is, 
a Krím félsziget elcsatolását. tavaly 
februárban, amikor megindult a „di-
csőséges, felszabadító orosz hadse-
reg”, akkor európa összezárt, ameri-
ka is fegyvert és pénzt kezdett adni. 
ez már egy más világ. az elmúlt egy 
év tapasztalatai alapján az, hogy 
amerika és európa kitart ukrajna 
mellett, olyan csapás oroszország-
nak, Putyinnak és minden más dik-
tátornak, ami lehet akár egy új, még 
jobb világ kezdete is.

– És közben látjuk, hogy egy or-
szágban meg lehet szüntetni a fé-
kek és ellensúlyok rendszerét, és fel 
lehetett számolni a polgári demok-
rácia intézményrendszerét anélkül, 
hogy százezreket kényszerítenek 
emigrációba, és tízezreket börtö-
nöznek be – erre jó példa az orbán-
rendszer. ez önkényuralom, egy au-
tokrácia, amiben beszélgetni lehet, 
nem kell tartani attól, hogy megáll 
a fekete autó a ház előtt, még van 
néhány olyan újság, televízió, ahol 
meg lehet szólalni. még töredéke-
sen fennmaradt a bírói független-
ség. még szabadon utazhatunk, és 
hozzánk is szabadon lehet jönni. De 
egyenlőségjelet semmiképpen nem 
lehet tenni a mai magyarország és 
az akkori Németország politikai ve-
zetése közé – mondta a történész.

(A teljes cikket a szeged.hu-n 
olvashatják.)

Adolf Hitler beszédet mond három nappal az Anschluss után, 1938. 
március 15-én, Bécsben. fotó: fortepan/reklámelmélet folyóirat

Nem kellett volna megtörténnie
Karsai László történész a 90 évvel ezelőtti náci hatalomátvételről

Berlin nevezetes sugárútja 1936-ban. Háttérben a Brandenburgi kapu. 
fotó: fortepan/Lőrincze Judit
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Mihálffy Béla büszke rá, hogy
legyőzte a szegedi rászorulókat

A 
Fidesz megfosz
taná a  rászoruló 
szegedieket a ked
vezményes lakha

tástól – de az önkormányzat 
nem hagyja magát! Amit a Fi
desz elvett, azt Szeged visz
szaadja.

A szegedi önkormányzat 
országosan egyedülálló szo
ciális programokat működtet: 
egyösszegű támogatásban 
részesül például minden is
koláskorú gyermeket nevelő 
család, minden nyugdíjas 
és rokkantsági ellátásban 
részesülő szegedi. Ennek 
a  városi szociális hálónak 
egyik legfontosabb eleme 
a  bérlakásprogram. Az  ön
kormányzat a tulajdonában 
álló ingatlanokat felújítja, és 
a piaci ár töredékéért, gyak
ran harmadáért biztosítja rá
szorulók számára. Több ezer 
család jutott így otthonhoz 
az elmúlt években, és nem
csak a legszegényebbeknek 
volt erre lehetőségük, de 
kedvezményt kaptak fiatalok, 
egyetemi, főiskolai hallgatók, 
illetve súlyosan mozgáskorlá
tozottak is – feltéve persze, 
hogy anyagi helyzetük ezt in
dokolttá tette.

Csakhogy a  Fideszt ez 
zavarta.

Ezért a rászorultak lak
hatását lehetővé tevő váro

si rendeletet a kormányhi
vatal megtámadta, a Kúria 
pedig idén januárban meg
semmisítette. Úgy dön
töttek, hogy a  város nem 
nyújthat támogatást a bér
lakásokban élő családok 
egy részének. Szó szerint 
ez szerepel a határozatban: 
„A törvény az önkormányza
ti lakások szociális helyzet 

alapján történő bérbe
adását és a költségel
vű bérbeadását egy
mástól elkülönülten 
szabályozza. A kétféle 
bérbeadás ezért nem 

kapcsolható össze. 
Költségelvű bérbeadás 

esetén az  önkormányzat 
nem állapíthat meg lakbér
kedvezményt.”

Vagyis a bíróság arra ju
tott, hogy Szegeden túl sok 
támogatást kaptak a  fiata
lok, a  hallgatók és a  moz
gáskorlátozottak – a költség
elven bérbeadott lakásokat 
ugyanis többnyire ők kapták 
meg, pályázat útján.

Van tehát egy önkor
mányzat, amelyik tud és 
akar segíteni a lakhatásban 
minél több embernek. És ezt 
a Fidesz a  törvény erejével 
meg akarja akadályozni. Rá
adásul, teljesen elképesztő 
módon, ezt a döntést a vá
ros kormánypárti képviselő
je büszkén ünnepli: „Újabb 
győzelem a szegediek érde
kében” –  írta ki Facebook
oldalára. Mihálffy Béla így 
jelentette be, hogy több száz 
szegedi családtól el kellene 
venni a lakbérkedvezményt. 
Aztán még hozzáteszi, hogy 
itt az egészségügyi dolgozók 
és a pedagógusok védelmé
ben született egy döntés. 
A képviselő úr, úgy látszik, 
nemcsak számolni, de ol
vasni se tud, ugyanis sem 

a tanárokat, sem a nővére
ket nem érinti a határozat. 
Ha kicsit figyelt volna, tudná, 
hogy ők éppen tisztességes 
béreket próbálnak kiharcol
ni maguknak, csakhogy ezt 
a követelésüket a kormány 
rendre elutasítja. Az ő való
ban nehéz helyzetüket egy 
ilyen kisstílű politikai hazug
sághoz felhasználni újabb 
mélypont a  szegedi Fidesz 
történetében.

De a mi városunkat sze
rencsére nem Mihálffy Bé
lához hasonló, a kormányt 
feltétlenül kiszolgáló droidok 
irányítják. Amit a Fidesz el
vett, azt Szeged visszaadja. 
Botka László polgármester 
úr ugyanis rögtön bejelen
tette, hogy a  rászorulóktól 
elvett lakbérkedvezményt 
a város ki fogja nekik fizetni 
– tehát senkinek sem kerül 
majd többe a lakhatás, mint 
eddig.

Azt azonban nehéz meg
érteni, mégis miért volt er
re szükség. Miért kellett 
a Fidesznek megtámadnia 
egy sikeres szociális prog
ramot, ami segít a  sze
gedieknek? Miért kellett 
meghurcolni azokat, akik 
jogosan vették igénybe 
a lakbérkedvezményt? Mi
ért zavarja a kormányt az, 
ha Szeged segít? És miért 
kellett a szegediek számá
ra nyilvánvalóan hátrányos 
döntést hangosan ünnepel
ni?

Az egyetlen válaszom erre 
az, hogy politikai botránykel
tés zajlik, a Mihálffy Bélától 
megszokott módon. Megint 
valótlan állításokat tesz, vá
daskodik a tények ismerete 
nélkül, és még az sem zavar
ja, ha emiatt szegediek szen
vednek kárt.

Nemes István

A Fidesz el akarja venni 
Szegedet a szegediektől

Mihálik Edvin nyílt levele a Lázár János  
által beterjesztett új építésügyi törvényjavaslatról

J
anuár 12én Lázár János építésügyi 
miniszter nyilvánosságra hozott egy 
tervezetet, aminek értelmében a kor
mány elvenné az önkormányzatoktól 

azt a jogot, hogy saját fejlesztéseikről és be
ruházásaikról döntsenek. Ha az országgyű
lés elfogadja a javaslatot, akkor a jövőben 
Lázár János vagy egy másik miniszter dön
ti majd el, milyen intézményeket újíthatunk 
fel, és mit építhetünk a városunkban. Igaza 
van Nagy Sándor alpolgármesternek, hogy ez 
az önkormányzatiság maradékának felszá
molását jelentené. De én azt hiszem, ennél is 
súlyosabb következményekkel járna: elvenné 
tőlünk a városunkat.

Mindig határozott elképzeléseink voltak 
arról, hogyan szeretnénk fejleszteni Szege
det. Egy fenntartható várost építünk, ami 
a szegediek következő generációinak is él
hető otthont biztosít majd. Ahol jó élni, ahová 
szívesen látogat évente több ezer turista, aho
vá világcégek telepítik az irodáikat. Mi ezért 
dolgozunk, és bár még rengeteg teendőnk 
van, büszkék lehetünk az eddig elért ered
ményekre. Az elmúlt években sorra újítottuk 
föl a szegedi bölcsődéket, óvodákat, orvosi 
rendelőket és idősotthonokat. Kiterjesztet
tük a kerékpárúthálózatot, korszerűsítettük 
a  közlekedési csomópontokat. 
Teljes városrészek születtek 
újjá a Zöld város program 
keretében, elég csak 
végigsétálni a Stefá
nián, a Móra park
ban vagy az Oskola 
utcán, hogy erről 
bárki megbizo
nyosodjon. A geo
termikus távfűtési 
rendszerünket Nyu
gatEurópában köve
tendő példaként emle
getik, Szeged a tudás és 
a  kultúra régiós központja. 
Nem utolsósorban pedig egy gyö
nyörű város, és a mi otthonunk. 

Munkánkat mi nem a szegediek feje fö
lött, hanem velük együtt végezzük. Minket, 
önkormányzati képviselőket napi szinten ke
resnek meg az itt élő emberek a problémáik
kal, igényeikkel. A célunk minden esetben az, 
hogy megoldást találjunk – ez egy fa metszé
sénél viszonylag gyorsan, de például egy új 
bölcsőde építésénél nyilván sokkal hosszabb 
ideig tart. De arra törekszünk, hogy segít
sünk, hiszen ez a feladatunk. Tudom, hogy ez 
nemcsak nálunk, hanem az ország sok más 
településén is így zajlik. Ennek köszönhető
en pedig az önkormányzatoknál olyan tudás 
gyűlik össze a helyi ügyekről és a lakosság 
problémáiról, amivel senki más nem rendel
kezik. Bármilyen okosnak is gondolja magát 
Lázár János, fogalma sincs arról, mire van 
szüksége Újszegednek, Rókusnak vagy ép
pen Alsóvárosnak. Hogy milyen fontos lenne 
végre megépíteni a harmadik hidat, azt csak 
azok tudják, akiknek minden reggel át kell 
kelniük a Tiszán. Aki nem zötykölődik napon

ta a 4es villamoson, az nyilván nem tudja, 
miért van szükség a vonal sürgős felújítására.

Éppen ezért lenne borzasztó nagy hiba, 
ha Budapesten mondanák meg azt, hogy néz
zen ki a Széchenyi tér, hogy milyen legyen 
a rakpart, vagy azt, hogy melyik óvoda szorul 
rá leginkább a korszerűsítésre. Ha a Lázár
féle javaslat megvalósul, akkor mégis ez lesz, 
és olyan emberek döntenek majd a városunk 
életéről, akik nem itt élnek, akik nem ismer
nek sem minket, sem a problémáinkat. Ne
künk Szeged az otthonunk, nekik csak egy 
pont a térképen, mégis ők akarják megmon
dani, milyen legyen.

De nemcsak az önrendelkezésünket és így 
a Fidesz által alkotott alaptörvényt sérti a ja
vaslat, hanem gyakorlatilag ellehetetleníti a vá
ros fejlesztését is. Egy olyan bürokratikus út
vesztőt hoz létre, ahol a viszonylag hatékonyan 
és gyorsan megvalósítható beruházások is el
vesznek majd a bizottságok, albizottságok és 
hivatalok labirintusában. Lázár terve így évekre 
megakaszthatja a települések fejlődését.

Fideszes ostrom alatt állunk, most már 
évek óta. De nemcsak mi, hanem az összes 
magyar önkormányzat. Elvették az iskolákat, 
az adóbevételek nagy részét, és most még 
abba is bele akarnak szólni, milyen legyen 

a  környezetünk, hogyan nézze
nek ki a tereink és utcáink, 

mi és hol épüljön. Ez egy 
igazságtalan és rossz 

politika, ami nem 
szolgálja a magyar 
emberek érdeke
it. Az önkormány
zatok alapvető 
és létfontosságú 
s z o l g á l t a t á s o 

kat biztosítanak, 
a  szociális ellátás

tól a  közvilágításon 
át az utak fenntartásáig. 

Gyengítésükkel, forrásaik el
vonásával minden magyar ember 

életminősége romlik. Aki erős Magyarorszá
got akar, az erős önkormányzatokban gon
dolkodik, másképp nem lehet.

Ez a javaslat rossz, értelmetlen és káros. 
Ettől meg kell védenünk a városunkat és min
den magyar települést. Arra kérek minden 
szegedit, beleértve a város ellenzéki és kor
mánypárti politikusait, hogy csatlakozzanak 
hozzám, és tiltakozzunk együtt Lázár János 
javaslata ellen! Fogjunk össze az otthonun
kért! Szeged a szegedieké, és nem akarjuk, 
hogy a budai várból irányítsák!

(A szerző ÚjszegedOdessza önkormány
zati képviselője, Szeged Zöld város progra
mért felelős tanácsnoka.)

Tisztelt Olvasóink!

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

Postabontás

Fideszes 
ostrom alatt állunk, 

most már évek óta. De 
nemcsak mi, hanem az összes 

önkormányzat. Elvették 
az iskolákat, az adóbevételek 

nagy részét, és most még abba is 
bele akarnak szólni, milyen legyen 
a környezetünk, hogyan nézzenek 

ki a tereink és utcáink, mi 
és hol épüljön. Ez egy 
igazságtalan és rossz 

politika.

Kedvezményt 
kaptak fiatalok, 

egyetemi, főiskolai 
hallgatók, illetve súlyosan 

mozgáskorlátozottak is 
– feltéve persze, hogy 
anyagi helyzetük ezt 

indokolttá tette. 
Csakhogy a Fideszt 

ez zavarta. 

Életcél
Tagadhatatlan, hogy úgy 
szép az élet, ha célja van. 
Mit sem ér csak úgy ten
genilengeni a  vakvilág
ban. Sajnos, az  aggkor 
felé araszolva az  életem 
eleddig szinte már céltalan 
volt. Még egy napot, még 

egy napot, és így tovább. 
A  múltkoriban azonban 
feltámadt bennem a  rég 
elszunnyadt ősi magyar 
virtus, és azóta ott lebeg 
a szemem előtt a szent cél: 
túlélni ezt az egész Fidesz
vircsaftot! Azoknak, akik

nek most gúnyos mosolyra 
torzul az orcájuk, csak any
nyit mondhatok: ha harc, 
hát legyen harc! Ott essem 
el én, és a  többi. (Petőfi 
200!)

Méhes János
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Sportmix

SZEGEDI BRAVÚR. A fordu-
lónak másodikként nekiinduló 
Szolnok meglepő, 9–8-as ve-
reséget szenvedett a Szege-
di Vízilabda Egylet vendége-
ként a férfivízilabda OB I.-ben. 
A  vendégek a  második ne-
gyedben 6–3-ra elhúztak, ám 
a tabellán nyolcadik hazaiak 
előbb 7–7-nél utolérték őket, 
majd 9–7-re alakították az ál-
lást a  befejező negyedben, 
a Szolnok pedig már csak szé-
píteni tudott.

„Parázs meccset játszot-
tunk, köszönjük a  népes 
publikumnak a fantasztikus 
szurkolást. Köszönöm Kiss 
Csabának, hogy mindenben 
segített, és felkészített a tá-
vollétére. A csapat maximáli-
san betartotta a megbeszélt 
taktikát, gyönyörű győzel-
met arattunk!” – nyilatkozta 
klubja honlapján a megbízott 
edző, Barna Tamás.
A LEGJOBBAK KÖZÖTT. Bán-
hidi Bence, az OTP Bank-Pick 
Szeged beállója a 29. helyre 
került a világ legjobb férfiké-
zilabdázóit rangsoroló össze-
állításban, amelyet a norvég 
TV2 készít minden januárban. 
A 25 éves játékos egy éve 17. 
lett a listán, amelyen több ma-
gyar idén sem kapott helyet. 
A Magyarországon kézilabdá-
zó légiósok közül Rasmus Lau-
ge Schmidt, a Veszprém dán 
irányítója a 15., Omar Jahja, 
a Veszprém egyiptomi jobbát-
lövője a 19., Rodrigo Corrales, 
a Veszprém spanyol kapusa 
a 24., Dean Bombač, a Sze-
ged szlovén irányítója a 32., 
Kentin Mahé, a  Veszprém 
francia irányítója a 40., míg 
Bjarki Már Elísson, a Veszp-
rém izlandi balszélsője a 42. 
helyen végzett. A világ legjobb-
ja, akárcsak tavaly, a Barcelo-
na francia jobbátlövője, Dika 
Mem lett. A második helyre 
Jim Gottfridsson, a Flensburg 
svéd irányítója, a harmadikra 
pedig Alex Dujshebaev, a Kiel-
ce spanyol jobbátlövője került.
KÖLCSÖNADTÁK MARON-
KÁT. A Joventut Badalona sze-
gedi nevelésű kosárlabdázója, 
Maronka Zsombor kölcsön-
ben a Real Betisben folytatja 
pályafutását. A kölcsönszer-
ződés értelmében a  tehet-
ség a szezon végéig a spanyol 
bajnokságban jelenleg utolsó 
előtti, azaz 17. helyen álló zöld-
fehéreket erősíti. Az egyszeres 
válogatott Maronka 2014-ben 
került a Szedeáktól a Joventut-
hoz, 2020-ban debütált a fel-
nőttek között, idén hat mecs-
csen lépett pályára a csapat 
színeiben.

Megnyerte az alapszakaszt a Vidux-Szegedi RSE
Fésüs Erzsébet csapata a középszakaszban folytatja a bajnokságot

A Vidux-Szegedi RSE férfi 
NB I.-es röplabdacsapata 
magabiztos győzelmet 
aratott a Dunaújváros ott-
honában, így hatpontos 
előnnyel a  tabella élén 
zárta az alapszakaszt.

A 
férfiröplabda NB I. 
alapszakaszának 
utolsó meccsét 
győzelemmel zár-

ta Dunaújvárosban a Vidux-

Szegedi RSE. Bár már a ko-
rábbi fordulóban kiderült, 
hogy kiemelkedően nagy fö-
lénnyel a tabella első helyén 
végeznek, erre az összecsa-
pásra is teljes gőzerővel ké-
szült a csapat, ugyanis min-
den pontot továbbvisznek 
a  középszakaszba, így ez 
a forduló is nagy jelentőség-
gel bírt.

Az elejétől kezdve kiéle-
zett volt a  küzdelem, ám 

mindegyik szett végjátéká-
ban a szegediek kerekedtek 
felül, akik végig domináltak 
a játék során. Pontos táma-
dásaikkal ki tudták zökken-
teni az ellenfelet a  ritmus-
ból, így pedig megnyerték 
a mérkőzést.

– Sikerült elérnünk a cé-
lunkat, és megszereznünk 
a három pontot. A körülmé-
nyekhez képest stabil, fe-
gyelmezett játékot tudtunk 
játszani. Mindenki játékával 
nagyon elégedett vagyok. 
Büszke vagyok a csapatom-

ra! – fogalmazott a szegedi 
vezetőedző, Fésüs Erzsébet.

A Vidux-Szegedi RSE 10 
mérkőzésen szerzett 26 pon-
tot visz magával a középsza-
kaszba, ahol a Dág, a MEAFC-
Miskolc és a  Dunaújváros 
lesz az ellenfele.

Bronz Mariborból
Az SZRSE-ből két röplabdázó is tagja volt annak a fiú U17-
es magyar válogatottnak, amely bravúros bronzérmet szer-
zett a maribori MEVZA-tornán. Az esemény egyben az első 
Eb-selejtező is volt, így Szepesi Máté és Fitor Patrick már 
csak egy lépésre van a kontinensviadaltól. A válogatottban 
stabil kerettagok, az NB I.-es csapatban is járnak edzés-
re, sőt a cserepadon már élvonalbeli meccsen is voltak.

Menetel a szezonban a narancssárga mezes Vidux-Szegedi RSE. Fotó: Kocsis Alíz/SZRSE

Dujshebaev lesz
a Pick edzője?

A 
kirgiz–spanyol Talant 
Dujshebaev lehet 
a  bajnoki címvédő 
OTP Bank-Pick Sze-

ged vezetőedzője a Gazeta Wy-
borcza című lengyel lap cikke 
szerint, amelyet az MTI szemlé-
zett. A beszámoló úgy fogalmaz: 
Dujshebaevnek konkrét ajánla-
ta van a szegedi klubtól, és vele 
tartana két fia, a balátlövő Da-
niel Dujshebaev és a jobbátlö-
vő Alex Dujshebaev is. Jelenleg 
mindhárman a komoly anyagi 
gondokkal küzdő lengyel baj-
nok, a Łomża Industria Kielce 
alkalmazásában állnak. A cikk 
szerint hamarosan ki kell derül-
nie, milyen pénzügyi háttér áll 
rendelkezésre Kielcében, mert 
ha nem lesznek adottak a felté-
telek, mindhárman távoznak, és 
igent mondanak a szegedi aján-
latra.

A Kirgizisztánban szüle-
tett Talant Dujshebaev ko-
rábban szovjet, majd orosz, 
később spanyol válogatott 
volt, olimpiai és világbajnoki 
aranyat is szerzett. A BEK-et 
kétszer, a Bajnokok Ligáját 
vezetőedzőként a  spanyol 
Ciudad Real, majd a Kielce 
együttesével összesen négy-
szer nyerte meg. A magyar 
kézilabdasportban sem is-
meretlen, hiszen 2014-től 
2016-ig ő volt a férfiváloga-
tott szövetségi kapitánya.

Szegeden november ele-
jén jelentették be, hogy a sze-
zon végén távozik a 2013-ban 
kinevezett spanyol szakveze-
tő, Juan Carlos Pastor.

Az öt szegedi játékossal felálló magyar férfi-kézilab-
daválogatott a nyolcadik helyen végzett az olimpiai 
kvalifikációs világbajnokságon, mivel utolsó meccsén 
kétszeri hosszabbítás után 36–35-re kikapott Egyip-
tomtól Stockholmban.

A 
magyarok, akiknek 
a  legjobb hét kö-
zé jutás volt a  cél-
juk, a  csoportkört 

és a középdöntőt is két győ-
zelemmel és egy vereséggel 
zárták, ezzel a negyeddöntőbe 
jutottak, és biztosították rész-
vételüket a jövő márciusi olim-
piai selejtezőtornán. A negyed-
döntőben 17 góllal kikaptak 
a címvédő Dániától, később 
Norvégiával szemben veszí-
tettek nyolc találattal, majd 
jött az Egyiptom elleni meccs. 

A keretben az OTP Bank-Pick 
Szegedből öt játékos kapott 
helyet: Bánhidi Bence, Bodó 
Richárd, Mikler Roland, Rosta 
Miklós és Szita Zoltán.

Az aranyat a dánok nyer-
ték, miután a döntőben 34–
29-re legyőzték az olimpiai 
címvédő Franciaországot. 
Dánia sorozatban harmad-
szor nyerte meg a vb-t – ez 
korábban még egyetlen csa-
patnak sem sikerült.

– Büszke vagyok a  fi-
úkra. Csak a  dánok elleni 

meccsen nem voltam elé-
gedett a küzdéssel. Nyilván 
minden meccsen nyerni 
szeretnénk, ami nem sikerül 
mindig, de az olimpiai selej-
tezőn ott leszünk, ennek na-
gyon örülünk – összegzett 
a magyar kapitány, Chema 
Rodríguez.

Szegedi büszkeség, hogy 
a  vb-n Bodó Richárd lett 
a magyarok legeredménye-
sebb játékosa, aki a góllö-
vőlistán hatodikként zárt. 
Az élen a dánok jobbátlövő-
je, Mathias Gidsel végzett 
hatvan góllal, a  második 
a chilei Erwin Feuchtmann 
lett 54, a harmadik a német 
Juri Knorr 53 találattal. Bo-
dó 44 gólt szerzett. A Szeged 

balátlövője 74 alkalommal 
lőtt kapura, vagyis 59 szá-
zalékos volt a hatékonysága. 
Ilyen szempontból egy másik 
szegedi, Bánhidi Bence tel-
jesített a  magyarok közül 
a legjobban: harminc kísér-
letéből 24 góllal zárult, ami 
80 százalékos hatékonysá-
got jelent. Őt Bóka Bendegúz 
követi 44 lövésből 34 góllal 
(77 százalék), Rosta Miklós 
pedig 47 lövésből 31-szer 
volt eredményes (66 száza-
lék). A kapusok közül a svéd 
Tobias Thulin volt a legjobb, 
aki 39 százalékos teljesít-
ményt nyújtott. A magyarok-
nál Székely Márton 26, Mik-
ler Roland 23 százalékkal 
zárt.

Ott leszünk az olimpiai selejtezőn
Az öt szegedivel felálló magyar válogatott nyolcadik lett a vb-n

A 38 éves Mikler Roland a magyar válogatott rangidőseként volt ott a vb-n. Fotó: MTI
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
havas esős, felhős idő

Február 
4.

szombat

Február
5.

vasárnap

Február
6.

hétfő

Február
7.

kedd

Február
8.

szerda

Február
9.

csütörtök

Február
10.

péntek

Zápor

7/4
Csenge, 
Ráhel 

Havas 
eső
6/-3

Ágota, 
Ingrid 

Havas 
eső
5/-2
Dóra, 

Dorottya 

Hózápor

2/-4
Rómeó, 
Tódor 

Közepesen 
felhős
2/-6

Aranka 

Gyengén 
felhős
1/-8

Abigél, 
Alex

Gyengén 
felhős
1/-8

Elvira

 Szeretne ajándékkönyvet nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: 2023. február 8. A nyerteseket e-mailben vagy tele-
fonon 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: Lechner 
Lajos városrendezéséért lett Szeged díszpolgára. A nyertes: Nagyné Korek Katalin. Gratulálunk!

SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT 
JANUÁR 21-ÉN:
Török Zsolt és Farkas Judit 
Zsuzsanna, Horváth Ádám és 
Bordás Anikó.

GRATULÁLUNK!

FEBRUÁR 6., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00–
19.00 óra. A jelzett időpon-
ton belül elérhető  a 30/303 
-9654 telefonszámon.
FEBRUÁR 7., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00–17.00 
óra. SZTE Kossuth Zs. Techni-
kum és Szakképző Iskola 
(Kodály tér 1.).

FEBRUÁR 8., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00–18.00 óra. A jelzett 
időponton belül elérhető a 
30/459-7777 telefonszámon.
Dr. Binszki József: 18.00 óra. 
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium (Tisza L. krt. 6–8.).
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00–16.00 óra. A  jelzett 

időponton belül elérhető 
a 30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.
Nagy Sándor: 16.30–17.30 
óra. IH Rendezvényközpont  
(Felső Tisza part 2.).
FEBRUÁR 11., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 óra. (Csongor tér 12.).

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd, Nyomás: Mediaworks Zrt. ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről: www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu; 
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo

E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Képviselői fogadóóra
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AZ EGY FIÚ ÉS A TÜNDÉR CÍMŰ MUSICAL PRÓBÁJA 1974-BEN A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZBAN. A KÉP BAL SZÉLÉN SÁNDOR JÁNOS 
RENDEZŐ, JOBB SZÉLÉN PEDIG ILLÉS LAJOS, A MUSICAL ZENESZERZŐJE. A darab ősbemutató volt Szegeden. Vörösmarty Mihály Csongor és 
Tünde című drámai költeményét Görgey Gábor író keltette új életre. „Ez a darab arra szeretne figyelmeztetni, hogy mindnyájan Csongorok vagyunk, vagy 
legalábbis voltunk valamikor. És legalább egy színházi este óráiban emlékezzünk vissza néha, hogy milyen volt egykor Csongor nagy hitétől lobogva el-
indulni, szembe az életünkkel” – nyilatkozta a bemutató előtt Görgey Gábor. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Szeged régen

A programokról minden megtalálható a szeged.hu-n, a Prog-
ramok pont alatt.

KIVILÁGOS VIRRADATIG 
Időpont: február 5., 
vasárnap, 16 és 19.30 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Operettgála a szegedi zenés 
előadók nagyjai – Vajda Jú-
lia, Szilágyi Annamária, Kó-

nya Krisztina, Nánási Helga, 
László Boldizsár, Cseh Antal 
és Kendi Lajos –, valamint 
Oszvald Marika, Peller Károly 
és a Szegedi Szimfonikus Ze-
nekar közreműködésével.
 
TERÍTÉKEN AZ OBJEKTÍV 
Időpont: február 6., hétfő, 
17.30 óra.
Helyszín: Millenniumi kávé-
ház (Dugonics tér 12.).

A szegedi fotográfusokat be-
mutató sorozatban Szerda-
helyi Péter mutatkozik be. 
Beszélgetőtársa: Dömötör 
Mihály.
 
AZ „UMCACCA” VILÁGA
Időpont: február 6., hétfő, 
19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
A világ legnépszerűbb ko-
molyzenei eseménye az újévi 
koncert. Mi teszi ennyire von-
zóvá a bécsi filharmonikusok 
hangversenyét? A boldog bé-
keidők hangulata? Vagy csu-
pán az, hogy másnaposan 
kifejezetten jólesik keringőt 
hallgatni? Bősze Ádám zene-
történész vezeti be a hallga-
tókat az „umcacca” utánoz-
hatatlan világába.

TÖRTÉNELMI SÉTA
Időpont: február 9., csütör-
tök, 11 óra.
Találkozó: városháza.
A Senior Center által szerve-
zett programra a nyugdíjasklu-
bok vezetőinél kell jelentkezni.
 
STORYVILLE JAZZ BAND 
Időpont: február 9., 
csütörtök, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.

A szegedi Storyville Jazz Band 
az 1920-as évek New Orlean-
sának hangulatát idézi meg 
zenéjével.
 
KISCSILLAG – 
MEGJÖTTÜNK A NŐKÉRT! 
Időpont: február 10., 
péntek, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.

A Leskovics Gábor és Lo-
vasi András alapította Kis-
csillag együttes a legsze-
relmesebb dalaival érkezik 
Szegedre.

Operettgála és szerelmes dalok az IH-ban

KOS (III. 21–IV. 20.)
Rendkívül szerencsés napok 
elé néz, főleg a munkája te-
rületén. De ne legyen önző, 
és ossza meg sikerei titkát 

bárkivel, aki csak kéri! Egy ré-
gi ismerősének különösen nagy 
szüksége lehet a segítségére.
BIKA (IV. 21–V. 20.)

Váratlan meglepetésekkel 
lesz tele a hét – ezek között 
szerencsére több lesz a po-
zitív. Táplálkozására különö-

sen ügyeljen, mert ha nem így 
tesz, annak hosszú távú kedve-
zőtlen hatásai lehetnek!
IKREK (V. 21–VI. 21.)

A következő napokban 
energiája nagy részét mun-
kahelyi kötelességei emész-
tik majd fel, s emiatt család-

ja megorrolhat önre. Igyekezzen 
minél többet lazítani a szabad-
ban, és fogadjon el minden fel-
kínált segítséget.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)

Magánéletére nyugtalan-
ság lesz jellemző, de ne 
engedjen sötét gondolata-
inak! Legyen minél többet 

a barátaival, és ha van, partne-
rével, s a nehezebb órák átvé-
szelésében valamilyen alkotó te-
vékenység is segíthet.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII. 22.)

Hogy kiegyensúlyozott anya-
gi helyzetet teremthessen, 
próbáljon meg hatékonyab-
ban együttműködni közvet-

len munkatársaival. A csapat-
munkával szerzett többletpénzt 
fordítsa utazásra és jótékonyko-
dásra.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)

Mivel mostanában a meg-
szokottnál is többet szorong, 
vegyen ki egy hét szabadsá-
got, hogy rendezze gondola-

tait! Meglátja, jobbnál jobb ötle-
tek jutnak majd eszébe, amelyek 
közül egy biztosan beválik.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)

Egy régi-új üzleti ajánlat ke-
rül az útjába, mellyel min-
denképpen foglalkoznia 
kell! Mielőtt azonban dönte-

ne, kérje ki az önhöz közel állók 
tanácsát. Magánéletében külö-
nös események várhatók – le-
gyen óvatos.
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)

Alvászavarok gyötrik majd 
e héten, melyek elűzésé-
hez változtasson étkezési 
szokásain, és tartózkodjon 

többet a szabad levegőn! Mun-
katársaival legyen megértőbb, 
mint általában – ebből komoly 
előnyei származhatnak.
NYILAS (XI. 22–XII.21.)

Komoly időzavarba kerül-
het a napokban, amelynek 
legfőbb oka szétszórtsága. 
Ahhoz, hogy ez elmúljon, 

relaxáljon többet, és hallgasson 
szép zenéket! Magánéletében 
szerencsére csak jó élmények 
várnak önre.
BAK (XII. 22–I. 20.)

Minden sikerülni fog, amibe 
csak belekezd, s ez amel-
lett, hogy jó érzéssel tölti 
majd el, kollégái háláját is 

kiváltja, akik így végre lazíthat-
nak a  tempón. Szabad idejét 
töltse családtagjaival, akiknek 
mostanában nagyon hiányzik.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)

Sokszor lesz a héten inge-
rült mások hibái miatt, és 
ez hatással lehet a kapcso-
lataira is. Próbálja meg he-

lyükön kezelni a dolgokat, és ne 
büntesse magát ok nélkül! Főleg 
pedig ne kapkodjon, mert abból 
soha semmi jó nem származik.
HALAK (II. 20–III. 20.) 

A héten a szokottnál is aktí-
vabb lesz, állandóan újabb 
és újabb ötleteken jár majd 
az esze. Fontos azonban, 

hogy néha lassítson egy kicsit, 
nehogy túl hamar kimerüljön, és 
lemaradjon valamilyen kellemes 
élményről!

Horoszkóp


