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Válasz Révész Mihály 
frakcióvezetőnek! 
Tisztelt Révész úr! 

Megdöbbenéssel olvastam a Fidesz szegedi elnöke, dr. Gyimesi 
László sajtótájékoztatója kapesán írt olvasói levelét a szombati lap-
ban. 

Megdöbbenésemnek több oka van. 
Egyrészt eddig úgy ismertem, hogy a demagógia nem az ön stílusa, 

azt meghagyja pártja ifjú törökéinek. Éppen ezért megfordult a fejem-
ben, hogy ön mögött Cyrano de Botka súgja mondatait. 

Megdöbbenésem másik oka az ön nem várt feledékenysége. Mind-
össze két ügyre szeretném emlékeztetni az ön által bírált munkánk-
kal kapcsolatban. Az egyik a panelházak felújításának ügye. Tény, 
hogy a Fidesz-frakció javaslatára összehívott rendkívüli közgyűlés fo-
gadta el az országos panelrekonstrukciós programhoz kapcsolódó ön-
kormányzati rendeletet, melynek alapján végre elindulhatott a panel-
épületek felújítása. A másik az egészségügyi dolgozók számára bizto-
sítandó, ún. „Szeged-pótlék" ügye. Úgy látszik arra is emlékeztetnem 
kell, hogy az erre vonatkozó javaslatunkat először elfogadta a közgyű-
lés, majd a demokrácia nagyobb dicsőségére a polgármester újrasza-
vaztatott, hozzátéve: „Vigyázz, fideszcs módosító!". Az új szavazás 
során önök hirtelen észbe kaptak és máris elutasították a korábban 
ugyancsak önök által elfogadott javaslatunkat. 

Ennyit arról, hogy a szocialisták, élükön a polgármesterrel, meny-
nyire várják javaslatainkat. Végül megdöbbentem az ön stílusa miatt 
is, mely erősen emlékeztet egy régi, azt hittem már idejétmúlt stílus-
ra. 1990 előtt volt politikai módszer a „Pártot és kormányunkat" bí-
rálókat a nép ellenségeinek, ingyenélőknek nevezni, a jogokat sajáto-
san értelmezve egyes kérdéseket vitára sem bocsátani. Többször el-
mondtam már, hogy a polgármester vezette többség javaslatainak bí-
rálata során az ellenzéki képviselő lehet demagóg, konstruktív, vala-
mint lojális. A Fidesz-frakció a kezdetektől konstruktív, kritizáló és 
egyben javaslataival építő ellenzéki magatartást tanúsít. Nyilatkoza-
taik alapján erős a gyanúnk, hogy ón és párttársai a konstruktivitást 
bizony összekeverik a lojalitással, annak is az elvtelen változatával. 

Remélve, hogy a szombati leveléhez hasonló stílusú levélre nem 
kell válaszolnom, tisztelettel: 

DR. SZÓLLÓSI BÉLA FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÓ 

Balladamondó verseny 
Ismét rangos esemény színhelye 
volt a szegedi Arany |ános Általá-
nos Iskola. A szaktekintélyekből 
álló zsűri elismeréssel méltatta a 
megyei balladamondó verseny 
résztvevőinek és felkészítő taná-
raiknak a teljesítményét. 

A versenyen a következő ered-
mények születtek: 

1. Búzás Anna (Makói Általános 
Iskola, felkészítő tanár: Kiss Edit) 

2. György Dénes (Kisteleki Ált. 
Isk., íelk. tanár: Hegedűs Erika) 

3. Peregi Dóra (Bálint Sándor 
Ált. Isk., Domaszék, íelk. t.: 
Nagy né Völford Irén) 

4. Molnár Erika (Makó, íelk. 
tanár: (ózs Gabriella) 

5. Mónus Bálint (Szántó Ko-
vács János Ált. Isk., íelk. t.: Tóth 
Miklósné) 

6. Vecsey Dorottya (Liszt Fe-
renc Ált. Isk., íelk. tanár: Kon-
ezosné Nagynémedi Gabriella) 

KISSNÉGERA ÁGNES 
IGAZGATÓ 

Sárdagasztó „ vendégmarasztaló 77 

Szeged belterülete a Tfestvériség köz is Fotó: Miskolczi Róbert 

Nagyon szomorúnak tartom 
Szegeden az utak állapotát, 
amely sajnos nálunk, Szentmi-
hályon az átlagot meghaladóan 
rossz, pedig belterületnek minő-
sül és nem mezőgazdasági terü-
letnek! 

Visszaemlékezéseim szerint 
1996-ban vezették a telefonká-
belt Szentmihály főutcáján, ek-
kor felszedték a járdalapokat és 
lefektették a csöveket, visszarak-
ták a járdalapokat, és azóta nincs 
járda a falu főutcáján. A járdala-
pok kb. 1 év alatt összevissza tö-
redeztek, kibillentek a helyükről, 
egy babakocsit eltolni lehetetlen, 
ezt csak az igen keskeny főúton 
lehet megkísérelni, ami igen ve-
szélyes. Ha egyáltalán sikerült 
eljutni a főútig, ugyanis Szent-
mihály híres a keskeny közökről, 
én is egy ilyen közben lakom. Az 
elmúlt években ezen utcák egy 
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SZÍNHÁZ 
SZEGED 
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
19 óra: Musical Show -
Bemutatkozik a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem. 
Bérletszünet. 
BÁBSZÍNHÁZ 
19 óra: A rátóti legényanya. 
Bcrletszünet. 
PINCESZÍNHÁZ ÉS 
M UVESZKÁ VEZO 
19.30 óra: Casanova. 

MOZI 
SZEGpD 
BELVÁROSI MOZI 
NAGYTEREM 
15 óra: Beépített szépség 2 -
Csábítunk és védünk. Színes, m. b. 
amerikai film. 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
16.15 és 20.45 óra: A repülő tőrök 
klánja, színes hongkongi ülni; 
18.30 óra: Kényszerszünet. Színes 
ír tilm. 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
16 és 20.30 óra: Kutyaszorítóban. 
Színes amerikai thriiler; 
18.30 óra: 2046. Színes 
hongkongi-francia-német Hlrn. 
GRAND CAFÉ 
17 óra: Miskolci boniésklájd 
19 óra: Kutyaszorítóban•, 
21 óra: Sztalker. 
PLAZA CINEMA CITY 
Beépített szépség 2: 15, 17.30, 20, 

2.30 óra. 
>es vízi élet: 13, 17.30, 19.45, 22 

óra. 
Harminchat: 14.45, 18, 20.15, 
22.30 óra. 
Elektra: 14.30, 16.15 óra. 
A tolmács: 17.15, 19.45, 22.15 óra. 
Fehérzaj: 13, 17.15, 19.30, 21.45 
óra. 

M 

Constantine, a démonvadász: 
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15 óra. 
A kör 2.: 13.15, 15.30, 17.45, 20, 
22.15 óra. 
Robotok: 14.15, 16.15 óra. 
A zűrhajó: 15.15 óra. 
Csak lazán: 20.15 óra. 
A randiguru: 13.30, 15.45, 18, 
20.15, 22.30 óra. 
Vejedre ütök: 18, 22.30 óra. 
Le a fejjel!: 15.15 óra. 
VÁSÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
17.45 óra: Hosszú jegyesség. Színes 
francia film; 
20 óra: Penge - Szentháromság. 
Színes amerikai film. 
SZENTES 
17.30 óra: Luky Luké és a 
Daltonok. Színes, m. b. 
irancia-német-spanyol vígjáték; 
20 óra: Hölgyválasz. Színes 
amerjkai zenés vigjáték. 
BALASTYA 
19 óra: Nagy Sándor, a hódító. 
Színes amerikai íilm. 
DESZK 
19 óra: Luther. Színes német film. 
PITVAROS 
19 óra: Alfie. Színes angol film. 

EGYETEMI TAVASZ 
A füvészkertben (Lövölde u. 42.) 
Szabadtéri kiállítás - Az ember és a 
fa - a fa és az ember. 10 órától 16 
óráig: Föld napja rendezvény. 

A Millenniumi Klubban 1 Dugonics 
tér 12.) Szabó Atüla (Maeila): Köd 
című kiállítása. A tárlat április 26-
áig tekinthető meg. 

Az Alsóvárosi Ferences 
Templomban (Mátyás tér) 19 
órakor Muzsikáló egészségügyiek 
XIV. országos találkozója - koncert. 

A Millenniumi Kávéházban 
(Dugonics tér 12.) 21 órakor: 
Muzsikáló egészségügyiek XIV 
országos találkozója - koncert. 

A Belvárosi moziban 20 órakor: 
Dés László: Utcazene - CD-
bemutatókoncert. 

KÜZLLEJ 
SZEGED 
A Móra Ferenc Múzeum 
épületében és az előtte lévő téren 

részét kohósalakkal borították, 
így sokkal jobbak lettek, de ta-
pasztalataim szerint a csapadék-
víz ugyanúgy megállt az utcák-
ban, mint előtte. Sajnos a mi kö-
zünk (Testvériség köz) nem ré-
szesült ekkora tisztességben, an-
nak ellenére, hogy 2001 évben 
rendelkeztünk az útépítéshez 
szükséges összes engedéllyel és a 
lakók anyagilag is támogatni kí-
vánták az útépítést. 2002 tava-
szán utasították el végleg útépí-
tési kérelmünket, mondván rövi-
desen csatornázás lesz! 

További, rövid két évi sárda-
gasztás után 2004 júniusában 
megkezdődött a csatornázás és 
az addig „tökéletesnek" mond-
ható sártenger utcánkat végleg 
tönkretette. A csatornamű társu-
latnak több ízben is jeleztem 
problémámat, melyet 2004. no-
vemberben kb. 3 köbméter apró 

(Roosevelt tér): a rendőrség Szent 
György-napi ünnepsége. 

A várban (Stefánia sétány) 20 
órakor: a Föld napja rendezvény-
sorozat keretében Miénk-e még a 
Föld? címmel Szepesszentgyörgyi 
Ádám vetített földhimnuszai. 

A SZAB-székházban (Somogyi u. 
7.) 9 órakor: Pszichoterápiás 
konferencia, plenáris előadások, 
szekcióülések, fórunvkerekasztal, 
szekcióösszefoglalók, 
kísérőprogram: Viszonyok -
Hnyilicza Zsuzsa fotókiállítása; 
10.30 órakor: dr. Szőke György 
egyetemi tanár 70. születésnapja 
alkalmából ünnepi felolvasóülés. 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza part 
2.) 10 órakor: babamasszázs. Vezeti: 
Ráczné Gyémánt Andrea védőnő; 
12 órától 16 óráig: 
ingyenes számítógép-használat 
internetezési lehetőséggel; 17 
órakor: Akropolisz Táncstúdió -
Fiatalok táncpróbája. Színpadi 
táncok alapjai. Vezeti: Kerek 
Attiláné; 18 órakor: Terra Klub 
természetgyógyászat, történelem, 
ősi kultúrák, ezotéria. Nagy 
Annamária: Lámaizmus Tibetben. 

A Közéleti Kávéház rendezvénye a 
Royal Szállóban 16 órakor: 
Mókuskerék a halhatatlansághoz -
könyvbemutató. Vendég: Döbrentei 
Kornél költő. Közreműködik: ifj. 
Szilágyi Árpád. Házigazda: Szilágyi 
Árpád városvédő polgár; a Dóm 
Hotelben (Bajza u. 2.) 17 órakor: 
Szeged könyvtárának 125 éve. 
Vendég: Szőkefalvi Nagy Erzsébet, a 
Somogyi-könyvtár igazgatója. 
Házigazda: Szalay István matemati-
kus, a Közéleti Kávéházi Esték 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke. 

SZTE ÁOK újklinika tanterme 
(Semmelweis u. 6.) 17 órakor: 
MTA SZAB Tudósklub vendégeként 
dr. Magyar Bálint oktatási miniszter 
A magyar felsőoktatás új 
koncepciója - a Felsőoktatási 
törvénytervezet legfontosabb 
újdonságai címmel tart előadást. 
Házigazda: dr. Csernay László, a 
Tudóskluh titkára 
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Asztalfoglalás: 

(62) 422-157 

A katolikus házban (Dugonics tér 
12.) 18 órakor: Sík Sándor Piarista 
Egyetemi Szakkollégium 10. 
jubileumi Oktogon-napi kulturális 
rendezvénysorozata - a kollégium 
élete képekben I.; 20 órakor: 
Dómján László agykontrolloktató: 
Az agykontroll Magyarországon. 

A szegedi csillagvizsgáló (Kertész 
u.) 18-tól 21-ig óráig várja az 
érdeklődőket; az egyetemi füvészkert 
(Lövölde út 42.) 
10 órától 18 óráig; a Szegedi 
Vadaspark (Kálvária sgt.) 9 órától 17 
óráig várja látogatóit. 

ALGYÓ 
A faluházban (Búvár u. 5.) 15 órától 
hit- és lélekklub (Nemes Nagy 
Rózsa); 17 órától: Fiesta tánciskola 
(Pálinkó Lujza). 

KONGF.RT és BUM 
SZEGED 
A Blueseum Étterem és Pubban 
(Zárda u. 7.) 20 órakor: 
Csavard fel a szőnyeget - táncos 
nosztalgiaparty. 

Az Old Timer Music Clubban 
(Dugonics u.-Brüsszeü kit. sarok): 
22 órakor: Dance party a 80-as 
évektől napjainkig. 

A JATE-klubban (Toldi u. 2.) 22 
órakor: party DJ Cadikkal. Vendég: 
Beat Dis. 

A Miu Miu Étterem és Varietében 
(Londoni lat. 3.) 23 órakor: 
D( Alma (funky, hip-hop, soul). 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A Liszt Ferenc Ének-zenei 
Általános Iskolában 15 órakor: 
Ének-zene tagozatos általános 
iskolák felsós kórusainak Éneklő 
IÜúság hangversenye. 

A tiszti klubban (Szántó K. J. u. 28.) 
21 órakor: K. É. Z.-produkció - H-
Turul (Kecskemét) koncert. 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
Az ifjúsági házban (Felső Tisza part 
2.) 16 órakor nyílik: 
Asztalos Ferenc Veszélyben a Föld 
című kiállítása. A tárlatot Pataki 
Ferenc festőművész nyitja meg. 

A Somogyi-könyvtár 1. emeletén 17 
órakor nyílik: „Á három Grácia'" E. 
Somogyi Andrea selyemfestő, 
valamint Keresztury Zsuzsanna és 
Szutor Gabriella grafikusok 
kiállítása. 

kaviccsal jutalmaztak, melyet 
közünk első 40 méterén szétterí-
tettek, emelve ezzel is az utca 
szintjét, hogy a csapadékvíz a há-
zakra, illetve a köz mélyebb 
pontjaira folyjék. Jelenleg az utca 
kb. 30 méteres hosszúságában 
szinte teljes szélességben áll a 
víz. Itt nemcsak az autók nem 
tudnak közlekedni, de a gyalogo-
sok sem, mivel az egysoros járda-
lap is víz alatt van, melyre a víz 
rámossa az utca sarát. Ezen szá-
raz lábbal kimenni lehetetlen, 
csak testi épségünket kockáztat-
va (elcsúszás, esés) tudunk kijut-
ni a főút „csodaszép" járdájáig! 

2004 decemberében problémá-
mat írásban is jeleztem a csator-
namű társulatnak, az általuk 
biztosított levelezőlapon, de vá-
laszra sem méltattak, nemhogy 
tettek volna valamit az áldatlan 
állapot ellen. 

Abban csak reménykedni tu-
dunk, hogy az utcában soha sen-
kinek nem lesz szüksége mentő-
re vagy tűzoltóra, mivel ezek a 
járművek nem biztos, hogy be 
tudnak jönni az utcába, de ha be 
is jön nem biztos, hogy ki is tud 
menni. A Környezetgazdálkodási 
Kht. teherautói rendszeresen el-
akadnak a csütörtöki szemét-
gyűjtés közben, tavaly tavasszal 
2 órán át mentették az egyik 
ilyen járművet közünkből. 

A tavaly megkezdett csatorná-
zás teljesen tönkretette Szentmi-
hály utcáit és ami hatalmas kü-
lönbség más városrészekkel 
szemben, hogy itt járda sincs 
ahová „meneküljön" a gyalogos! 
Még egyszer szeretném hangsú-
lyozni, hogy belterületről van 
szó! 

SÖRÖS CSABA, 
SZENTMIHÁLY 

Búcsú Süle Józseftől 
Meghalt a tata! Ezzel a szikár, fájdalmasan egy-
szerű, ám világokról üzenő szavakkal értesített 
egyik munkatársa arról, hogy meghalt Süle Jó-
zsef, a Baustudium ügyvezető igazgatója, a ma-
gyar szakképzés doyenje. Akit kollégái jó okkal 
csak tatának, papának, Józsi bácsinak hívtak. 
Hirtelen ment el, a szíve nem bírta tovább. 

Néhány hete magam is ott ültem puritán, fapados 
irodájában, s természetesen a szakképzésről beszélgettünk. Hallot-
tam, hogy Süle Józsi bácsi megint letett valamit az asztalra: Gondola-
tok és javaslatok a 2010-ig megvalósítandó szakképzési és képzési 
stratégiához címmel küldött muníciót második „munkahelyére", a 
kereskedelmi és iparkamarába, a kormánnyal történő szakmai egyez-
tetésekhez. Olyan volt ez a tanulmány mint egy leltár, kérdeztem is 
tőle, mire föl az összegzés. A jellemző huncut mosollyal csak annyit 
mondott: Elmegyek. Persze nem így gondolta, nyugdíjba készült. „Az 
idén betöltöm a hetvenedik évet, ideje visszavonulnom". Mindent el-
rendezett maga körül, gondoskodott a cégen belüli utódlásról is, két fi-
atal kollégáját taníttatta ki a mai modern cégvezetés tudományára. 

Szegeden a Délép Ipari Parkban található Közép-Európa egyik leg-
nagyobb gyakorlati szakképzési és átképző intézménye, a Baustudi-
um Kft. Amikor a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején 
az összeomló nagyvállalati szféra sorra temette maga alá tanműhe-
lyeket az egész országban, Csongrád megyében voltak bátor, vállalko-
zó szellemű emberek, s megmentették a szakképzést. A legendás 
idők legendás alakja Süle József, az egykori Délép oktatási osztályve-
zetője, aki huszonhét oktatótársával megalakította a Baustudium 
Kft.-t, és sorra vették át a tanműhelyeket előbb Szegeden, majd Ma-
kón, Vásárhelyen és Szentesen is. Ők voltak az első fecskék Magyar-
országon, akik megszervezték a gyakorlati oktatás piacosítását, ami 
az egyetlen lehetőséget jelentette a szakképzés folytonosságának 
megőrzésérc. (Ma ötvenkét tanműhelyben 27 szakmát oktatnak, kö-
zel ezer tanulónak.) Hamarosan az ország minden részéből úgy jár-
tak a szakképzésben érdekelt cégek vezetői Szegedre, a Baustudium 
telepére, mint egy búcsújáróhelyre. Százak adták a kilincset egymás-
nak Süle József irodájában. Nem véletlen, hogy a Gyakorlati Oktató 
Szervezetek Egyesülete (GYOSZE) is itt alakult meg 1992-ben, el-
nökké, később örökös tiszteletbeli elnökké őt választották. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarában az oktatási és szakképzési kollégi-
um alelnöki tisztét látta el. 

Süle József buldog szívóssággal, a szakképzés iránti alázattal kilin-
cselt minisztériumokban, helyi és országos hivatalokban azért, 
hogy visszaszerezze a produktív munka becsületét, s megteremtse a 
piaci igényekhez alkalmazkodó képzés feltételeit Magyarországon. 

Munkáját elismerték. 2003-ban megkapta a Magyar Köztársaság 
Bronz Érdemkeresztjét, 2004-ben a Csongrád Megye Gazdaságáért 
Díjat vehette át, míg a rendőrség Kossuth-kardot adományozott ne-
ki. A GYOSZE tízéves jubileumán Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke az aranyérem átadásakor a követke-
zőket mondta az örökös elnökről: „Süle József méltán írta be nevét a 
magyar szakképzés legújabb kori történetébe." Sokan gondoljuk így. 

ÓRFI FERENC 
(Süle fózseftől ma délután 2 órakor vesznek végső búcsút 

Szegeden, a Belvárosi temetőben.) 


