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In memóriám ár. Harsányi Géza 
Megdöbbenéssel értesültünk múlt hét kedden arról, hogy a mindany-
nyiunk által szeretett és tisztelt dr. Harsányi Géza távozott közülünk. 
Egész életét az odaadás, a szerénység, a tudás, a valódi értékekhez va-
ló kötődés, a végtelen türelem jellemezte. Irigylésre méltóan áradt be-
lőle a segitőkészség és a szeretet. Bizonyára ez segítette abban, hogy 
fiatalon elhagyja az egyetemi oktatói pályát, és a gyerekek gyógyítását 
válassza életcélnak. Munkája eredményeként jött létre az újszegedi 
óvodában az a speciális program, mely a légúti problémákkal küszkö-
dő gyermekekkel foglalkozik. A város ezt a munkát Szegedért Emlék-
éremmel honorálta 1997-ben. Ma, mikor a végső tisztelet megadásá-
ra készülünk, a KDNP szegedi szervezetének egyik alapító tagjától 
búcsúzunk, aki a „jó harcot megharcolta, hitét megtartotta". Emlékét 
megőrizzük, emberi és szakmai tartását példának tekintjük. 

Isten nyugosztalja békében! 
KALMÁR FERENC, A KDNP ORSZÁGOS ALELNÖKE, SZEGED 

Pofonok a buszon 
A közelmúltban Dorozsmára a 
Mars térről 9,28-kor induló 
75Y-os járattal utaztam. Ülőhely 
már nem volt, ezért odaálltam az 
ablak elé, a busz középső részén. 
Egy-két megállóval arrébb sokan 
szálltak fel, jött egy fiatal 
„ANYUKA" gyerekkocsival, s a 
gyermekével, odaállt mellém, s 
szinte az első perctől kezdve el-
kezdett engem szapulni, hogy 
ilyen vén k...., meg olyan öreg-
asszony, miért nem állok arrébb, 
mert ó nem fér el a kocsijával az 
ablak mellett, s mindezt a gyer-
mekének mondta, aki 4-5 hóna-
pos lehetett, de úgy, hogy közben 
nekem szánta, mert mellettem 
volt. Többen mondták neki, 
hogy üljön le, de ő csak az én 10 
cm-es helyemre pályázott, s mi-
kor visszaszóltam, hogy szegény 
gyerek, sajnálom, hogy ilyen 
anyja van, adott egy akkora po-
font, hogy majdnem leesett a 
szemüvegem, de ezt már nem 
tűrhettem, s visszaadtam. Lehet, 
hogy ezt nem kellett volna, mert 
én így leereszkedtem az ő primi-
tív szintjére, de van, mikor az 
embert önérzetében sértik meg, 
az már nagyon fáj. Az „anya" le-
hetett vagy 20 éves, én 57 éves 
vagyok, de ilyet még az életem-
ben nem tapasztaltam, soha sen-
ki nem beszélt így velem. A bu-
szon lévők közül senki meg sem 

szólalt, mindenki összehúzta 
magát a lehető legkisebbre, s le-
het, hogy ha kést rántott volna a 
„kismama" azért sem szólt volna 
senki. Az emberek olyan közö-
nyösek egymással szemben, 
hogy az már elképesztő. Teljesen 
kikészültem, nem tudom, mikor 
fogom kiheverni a történteket, 
nyilvánosan megalázott egy 
„anyának" mondott valaki. 
Azért, mert szül valaki egy gyere-
ket, még nem jogosítja föl arra, 
hogy mindenkin átgázoljon. 
Majd akkor legyen önmagával 
elégedett, ha rendes embert ne-
velt a gyermekéből, de már előre 
látszik, hogy ilyen „anyának" ez 
nehéz lesz. 

Még a sofőrről annyit, hogy ki-
jött, mikor hallotta, hogy a ked-
ves kis „hölgyike" nyomdafesté-
ket nem tűrő hangon beszélt ne-
kem, és annyit mondott, hogy 
hagyjuk abba. Ennyi volt az ösz-
szes reagálása a történtekre. 

Ezek után szeretném megkér-
dezni, hogy akkor nekem jogom-
ban áll a buszon, a trolin, vagy a 
villamoson felpofozni a tí-
zen-huszonéves fiatalokat, akik 
nem adják át a helyet - mert ma 
már ez nem divat - , hiszen elő-
fordul, hogy nem mindig esik jól 
az állás, szívesebben leülnék. 

CSERMÁK ISTVÁNNÉ, 
SZEGED 

Mozart 
és Moholy-Nagy 
emléke 
Szomorú és elgondolkodtató, hogy 
amikor a világ 2006-ban Mozart 
születésének 250. évfordulóját ün-
nepli, a Szegedi Nemzeti Színház 
egyetlen Mozart-opera bemutató-
ját (felújítását) sem tervezi. S egy 
méltatlanul elfeledett nagy egyéni-
ség, Moholy-Nagy László, a világ-
hírű és zseniáhs képzőművész is 
megérdemelné, hogy a városban 
utcát vagy teret nevezzenek el róla, 
esetleg emléktáblát vagy szobrot 
kapjon. Moholy-Nagy előbb a Kas-
sák-féle MA csoport tagja, majd a 
Bauhaus meghatározó alakja és ta-
nára Berlinben, később a chicagói 
New Bauhaus megalapítója, aki-
nek első kiállítása éppen Szegeden 
volt (Juhász Gyula méltatta) emig-
rációját megelőzően, 1919-ben. 
Verseit már 17 éves korában közöl-
te a Délmagyarország is. A Somo-
gyi-könyvtár korabeh dokumentu-
mokat is bemutató kiállítással 
tiszteleg a nagyszerű képzőmű-
vész, formatervező, fotográfus 
előtt, születése 110. évfordulóján. 
(Szegedtől a világhímévig cím-
mel). Szeged három nemzetközi-
leg is ismert és elismert képzőmű-
vészt adott a világnak: Mo-
holy-Nagyot, Csáky Józsefet (szob-
rász) és Buday Györgyöt (grafikus). 
Méltók arra, hogy tisztelegjünk 
emlékük előtt. Ajánlom mindenki 
szíves figyelmébe a kiállítást! 

DR. SZERDAHELYI PÉTER, 
SZEGED 

Olvasóinkhoz 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a 
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket 
esetenként rövidítve, szerkesztett formában 
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük-
rözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg 
a szerkesztőség véleményével. A jövőben le-
veleiket csak teljes névvel, lakcímmel/tele-
fonszámmal fogadjuk. Kéziratot továbbra 
sem őrzünk meg és nem adunk vissza. 

Sokkal fontosabb a feketegazdaság kifehérítése, 
mint sok más megszigorítás, hogy a gazdaság előre 
lendülhessen. De ez valódi szándékot kell, hogy je-
lentsen és határozott parlamenti összefogást, hisz 
közösen hozták létre ezt a közállapotot. Bármit meg 
lehet tenni, csak álljon egy politikus a hátad mö-
gött! Mindegy, hogy ki, csak közel legyen a tűzhöz. 

Nemcsak szakmai, hanem társadalmi környezeté-
ben is nevetséges a törvénytisztelő. Amikor soknul-
lás állami támogatások csordogálnak olyan vállalko-
zásokba, ahol alig van „bejelentett" dolgozó, papíron 
veszteséges, esetleg a juttatott támogatás után meg 
is szűnik és nem kell félnie következményektől. 
Hisz ezt így kell csinálni! Kár a pincér sovány zsebé-
ben turkálni, a legtöbben elvből nem adnak (én sem 
kapok!) borravalót! Az egész intézkedés csak oktalan 
áremelést okoz, semmi haszna. Sokkal hatékonyabb 
lenne fentről megakadályozni a feketegazdaság álla-
mi támogatását! Az a vállalkozás, ami állami pénz-
hez jut, legyen feddhetetlen! Hatalmas üzenet lenne 
ez a többiek, a kicsik felé. Ha te is betartod a szabá-

lyokat, megbecsülünk! Most szakmai körökben bi-
zony nem ezt tapasztalom! 

Az egész társadalomban elveszítette tekintélyét a be-
csület. Nemrég bankot kerestem, hogy egy kisebb hi-
telhez jussak. Nem sikerült. Hála istennek, átmeneti 
problémáim megszűntek anélkül, hogy uzsorakamat 
gondját kellett volna a nyakamba venni. Az egész eljá-
rás viszont nagyon megviselt. Az elutasítás a követke-
ző volt: átlátszó trükk, hogy a férjem az alkalmazóm, 
csak azért, hogy nyugdijat kapjak! Szóval, a 28 éves fo-
lyamatos munkaviszonyom csak vicc, minek is fizet-
jük a tetemes járulékot az állam zsebébe?! Soha éle-
temben nem maradtam az állam adósa, nincs az a ne-
vetséges és felháborító „rejtett adó" amit ne fizettem 
volna be rendesen és időben. A szomszédomban él egy 
család, akinek negyvenéves - 12 éve munkanélküli -
ha többedszer vesz fel banki hitelt. A nyugdíjas, beteg 
szülők pedig fizetnek, amikor megjelenik a végrehajtó, 
hogy el ne veszítsék a fedelet a fejük fölül. Talán nekem 
is lehetne esélyem, ha Csincsilla Csillának hívnának? 

FARKAS ETELKA, SZEGED 

A pincér borravalója 
és a való élet 

Kár a pincér sovány zsebében turkálni. (Képünk illusztráció) Fotó: Karnok Csaba 
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Fraserrel. 
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MOZI 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI 
NAGYTEREM 
15.30, 17.45 és 20 óra: 
Madagaszkár. Színes, m. b. 
amerikai animációs film. 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
16.15 és 20.45 óra: Tiszta. Színes 
kanadai-francia-angol film,-
18.30 óra: Testvéred feleségét. 
S.-iiu-s d.in l i l m 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
16 óra: Emil és a detektívek. 
Színes, m. b. német film; 
18.15 és 20.30 óra: Tangó és 
tulipán. Színes olasz film. 
GRAND CAFÉ 
19 óra: Isten városa; 
21 óra: Táncos a házban. 
PLAZA C.INEMA CITY 
Madagaszkár: 14, 16, 18, 20.15, 
22.15 óra. 
Sin Sity-A bűn városa: 14.45, 
17.15 19.45, 22.15 óra. 
Szerelem sokailik látásra: 13.30, 
15.45, 18, 20.15, 22.30 óra. 
SanAntonio: 15.15, 19.45 óra. 
Carter edző: 17.15, 21.45 óra. 
Star Wars III. - A sith ek bosszúja: 
14, 16.45, 19.30, 22.15 óra. 
Kinsey: 20, 22.15 óra. 
Ihta-csata: 13.45, 15.45 óra. 
Mennyei királyság: 13.30, 16.30, 
19.15 óra. 
Gorilla bácsi: 15.15 óra. 
Beépített szépség 2. - Csábítunk 
¿svédünk: 14.30, 17.30, 20, 
22.30 óra. 
A tolmács: 13, Dóra . 
Fehérzaj: 19.30, 21.30 óra. 
A kör 2.: 17.45 óra. 
xXx2. -A következő fokozat: 22 
óra. 
VÁSÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
17.45 óra: Beépített szépség 2. -

Csábítunk és védünk. Színes, m. 
b. amerikai film; 
20 óra: 5x2. Színes francia film. 
SZENTES 
15.30 óra: A Főnix útja. Színes 
amerikai akciófilm; 
17.30 óra: Le a fejjel! Színes 
magyar játékfilm; 
20 óra: Mennyei királyság. Színes 
amerikai film. 
BALASTYA 
19 óra: Sorstalanság. Színes 
magyar íilm. 
DESZK 
19 óra: Robotok. Színes, m. b. 
amerikai animációs film. 
KISZOMBOR 
18 óra: Le a fejjel! Színes magyar 
játékfilm. 
PITVAROS 
19 óra: Millió dolláros bébi. Színes 
amerikai film. 

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 
A Móra Ferenc Múzeumban 
(Roosevelt tér 1-3.) 17 órakor: 
József Attila Emlékév 2005 
„Eszmélet" - Multimédiás, 
interaktív József Attila-kiállítás -
A Petőfi Irtxialmi Múzeum 
vándorkiállításának szegedi 
bemutatója. Látható: július 3-áig. 

A Százszorszép Gyermekházban 
14 órakor: Iván Magda: 
Tündértánc c. verseskönyvének 
premierje. 

A Grand Café Müvészmozi és 
Kávézóban (Deák Ferenc utca) 17 
órakor: Spiró György: Fogság c. 
könyvének bemutatója. A 
szerzővel Sárközy Bence, a 
Magvető Kiadó szerkesztője 
beszélget. 

Könyvheti Közéleti Kávéház a 
Somogyi-könyvtárban 17 órakor: 
a Cseremalac voltam c. kötet 
premierje. Vendég: Horváth Dezső 

ti, a kötet szerzője. 
Beszélgetőtárs: Simái Mihály 
költő. Közreműködik: Beslin Anita 
(vcrs|. 

KÖZÉLET 
SZEGED 
A SZAB-székházban | Somogyi u. 
7.) 9 órakor: Az MTA Filozófia és 
Történettudományi Szakbizottság 

Történeti Munkabizottsága és az 
SZTE BTK Történettudományi 
Doktori Iskola Medievesztikai 
Csoport közösen rendezett 
konferenciája, hozzájárulva a fiatal 
szakemberek tudományos 
képzéséhez. 
13 órakor: MTA SZAB-elnökségi 
ülés 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) 9 órakor: baba-mama 
torna. Vezeti: Reigl Imola; 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. 

A Somogyi-könyvtár 
gyermekkönyvtárában 15 órakor: 
Ne tartsd titokban! címmel az 
országos A Nagy Könyv 
programhoz kapcsolódva gyerekek, 
könyvtárosok, nyugdíjasok 
mesélnek kedvenc 
olvasmányaikról. 

A Máltai játszótéren (Retek u. 
2-4.) 16 órakor: dia- és filmvetítés. 

ALGYŐ 
A faluházban (Búvár u. 5.) 15 
órától bit- és lélckklub (Nemes 
Nagy Rózsa); 17 órától: Fiesta 
tánciskola (Pálinkó Lujza). 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A kútvölgyi sportpályán: 
Sportnap - 14 óraKor: megnyitó, 
sorsolás, gyermek és serdülő 
kispályás labadrúgókupa; 
15.30 órakor: mini maraton 
óvodások, iskolások részére; 
16.30 órakor: eredményhirdetés. 

KONCERT és BULI 
SZEGED 
A Blueseum Étterem és Pubban 
(Zárda u. 7.) 21 órakor: Riverside 
együttes - nosztalgiabuli a legjobb 
Fonográf- és Bojtorján-dalokkal. 

Az Old Timer Music Clubban 
(Brüsszeli krt.-Dugonics u. sarok) 
22 órakor: kívánságparty. 
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A tiszti klubban (Szántó K. J. u. 
28.) 21 órakor: K. É. Z.-produkció 
- Tóth Bagi Band-koncert. 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
A Móra Ferenc Múzeumban 
(Roosevelt tér 1-3.) 16.30 órakor 
nyílik: Gyulay Endre szeged-
csanádi megyéspüspök 75. 
születésnapja alkalmából rendezett 
Egy püspöki szolgálat emlékei 
címú kiállítás. A tárlatot megnyitja 
dr. Bábel Balázs kecskemét-
kalocsai érsek. 

A Bartók Béla Művelődési 
Központban (Vörösmarty u. 3.) 
megnyílt: Oroján István kiállítása. 
A tárlat megtekinthető: július 29-
éig, valamint a Szegedi Divatiskola 
hallgatóinak vizsgakiállítása, 
Bolond idők eufóriája címmel. 
Megtekinthető: június 11-éig, 
vasárnap kivételével mindennap 
10 órától 18 óráig. 

A Polgári Szalonban (Victor Hugó 
u. 5.) megnyílt: Vásárhelyi festők 
tárlata. A kiállítás megtekinthető: 
június 13-áig, hétköznap 9 órától 
17 óráig, szombaton 9 órától 13 
óráig. 

Az Alsóvárosi Kultúrházban 
(Rákóczi u. 1.) megnyílt: A 
Csodaszarvas nyomában címmel 
Sándor János erdélyi fafaragó és 
Orbán Irén erdélyi varrott-textiles 
népművész kiállítása. A tárlat 
megtekinthető: június 15-éig, 
hétköznapokon 10 órától 20 óráig, 
hétvégeken 10 órától 13 óráig. 

A Kass Galériában (Vár u. 7.) 
megnyilt: Gyárfás Gábor Ferenczy 
Noémi-díjas grafikusművész Privát 
Plakátok II. címú kiállítása. A 
tárlat megtekinthető: június 19-éig 
10 órától 17 óráig, hétfőn zárva. 

A Szegedi Ifjúsági Házban (Felső 
Tisza part 2.) megnyílt: Szlaukó 
László képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető: június 20-áig. 

A Pick Szalámi és Szegedi 
Paprika Múzeum (Felső Tisza part 
10. | 
keddtől szombatig 15 órától 18 
óráig várja látogatóit. Vasárnap és 
hétfő szünnap. 

Gazdálkodj. ..-de nem 
mindegy, hogyan! 
„Igazgatói gazdálkodj okosan" cí-
mű megjelent cikkükhöz szeret-
nék néhány megjegyzést fűzni: 
2000. januárban, a szegedi önkor-
mányzat létrehozta az NGSZ-t 
(Nevelési-Oktatási Intézmények 
Gazdasági Szervezetét), amely az-
óta az önkormányzati iskolák, 
kulturális-, szociális-, és egészség-
ügyi intézmények gazdálkodását 
hivatott irányítani és ellenőrizni. 
Azzal az indokkal tette mindezt, 
hogy „segítse" az említett intéz-
mények gazdálkodását és féken 
tartsa a „pazarlást". 

Öt évig cselekvő asszisztálója 
és egyben szemlélője voltam egy 
ilyen alárendelt intézményben 
az önkormányzat „takarékos 
gazdálkodásának". Ez idő alatt 
ahogyan változtak a politikai ér-
dekek, úgy változtak az önkor-
mányzat pénzügyi irányításának 
módszerei is, nem kevés millió-
kat emésztve fel. 

Konkrétabban: korábban (1998-
tól 2000-ig) a Raiffeisen Bank Rt. 
vezette az intézményi számlákat, 
majd amikor az érdekek úgy kí-
vánták (2000-től önkormányzati 
előírásra), a Postabank Rt.-hez 
mentünk. 2002-től ismét a Raif-
feisen Bank Rt.-hez kellett vissza-
térnünk. Valahányszor bankot 
kényszerültünk váltani, annyi-
szor új számítógépes banki prog-
ramot kellett telepítenünk az 
elektronikus úton történő utalá-
sok miatt. Mindez pénzbe került. 

Ugyancsak 2000-ben az NGSZ 
is kialakította és oktatta a társas-
játékban résztvevőknek azt az ad-
minisztrációs programját, amely-
lyel megfelelően kontrollálni tud-
ta a gazdálkodást és az adatszol-
gáltatást. Ezt követően a TAH-ot 
is védőszárnyai alá vette, amely 
újabb program módosításokkal 
járt. Természetesen ez is pénzbe 
került. Mikor már azt hittük 
minden sínen van, az önkor-
mányzat egy tollvonással áthúzta 

az egészet (2004-ben) és a RITEK 
Rt.-vei súlyos milliókért új prog-
ramot íratott, oktatott és vezetett 
be az intézmények pénzügyi és 
munkaügyi adminisztrációjának. 

Miközben az alárendelt intéz-
mények a legegyszerűbb eszközt 
is csak ellenjegyzéssel és körül-
ményes kérelmezéssel vehetik 
meg, az NGSZ (mint önkor-
mányzati felügyeleti szerv) bővül, 
kiváló infrastrukturális, tárgyi és 
szociális feltételek mellett. Tehát 
amit az önkormányzat megtaka-
rít a réven, elpazarolja a vámon, 
hiszen ezek a politikai indíttatá-
sú „ötletek" olyan kiadásokat 
eredményeznek, amelyek jóval 
meghaladják az alárendelteknél 
„hüvelykszorítós módszerekkel" 
kieszközölt megtakarításokat. 
Talán bizonyíték is lenne erre, ha 
az önkormányzatokat felügyelő 
szerv beszámoltatná (majd nyil-
vánossá tenné) az öt éve létező 
NGSZ működési költségeiről a 
szegedi önkormányzatot. Mert ez 
eddig még nem történt meg. 

Egyetértek az iskolaigazgatók 
kollégiumának vezetőjével: „leg-
több helyen már nincs miből el-
venni." A bevételt pedig nincs 
miből növelni. Tehetik az intéz-
ményeket újra „kísérleti nyulak-
ká", de már most borítékolom, 
hogy nem működőképes a terve-
zett gazdasági érdekeltségi rend-
szer. És nem is lesz az, ha min-
den kormányváltásnál törlik az 
előzőt, és újabb ötleteket vitelez-
nek ki. S ha még nem tették tel-
jesen tönkre Szegeden az okta-
tást, a kultúrát, és az egészség-
ügyet, az önkormányzati támo-
gatás volumenének csökkentésé-
vel rövid idő alatt elérik. 

Véleményemet a jobbító szán-
dék, a tárgyilagosság és elfogulat-
lanság vezérli, mert jelenleg már 
semmilyen módon nem vagyok 
érdekelt az ügyben. 

PÁL JUDIT, SZEGED 


