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Politika a templomban
Valláskutató az egyházak közéleti lehetőségéről.

Költözik a dorozsmai nagybani
A Cserepes sori piacon árulhatnak tovább.

Megismételhetetlen évet zártak
Jubileumot ünnepeltek a kecskési táncosok.

Hárman Szeged Kultúrájáért díjat, tízen Kölcsey-érmet vehettek át

Botka László: A kultúra kötőszövet 
a nemzet, a helyi közösség életében

Civilek a Stop Sorosról

1940, 1950 vagy 1984?
– A Stop Soros törvénytervezetet egyértelműen provokáció-
nak tartjuk, amely – akár lesz belőle jogszabály, akár elhal a
kezdeményezés – alkalmas az autonóm, kritikus civil szerve-
zetek további megbélyegzésére, megfélemlítésére – nyilat-
kozta a Szegedi Tükörnek Szűcs Norbert, a Motiváció
Oktatási Egyesület alelnöke. A kormány többek között a kül-
földről érkező pénzek után 25 százalék illetéket fizettetne a
civil szervezetekkel. A Motiváció Műhely Szegeden segít hát-
rányos helyzetű gyerekeket, működtet mentorprogramot. 
A civil szervezet az elmúlt években nemcsak magyar, de
svájci, norvég, liechtensteini és izlandi állami, amerikai és
angol alapítványi, uniós és multinacionális forrásokat is fel-
használt. A civilek szerint ha megvalósul a kormány terve, ve-
szélybe kerülnek azok is, akik ételt osztanak, idős-
gondozással vagy állatmentéssel foglalkoznak.
Írásunk a 7. oldalon

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?

Újszegeden a liget rekonstrukciója a legnagyobb beruhá-
zás, de Buzás Vilmos Odessza felújítása kapcsán is tett

javaslatokat.   

Megkérdeztük az újszegedi-
eket és a marostőieket Joób
Mártonról és Kormos Tibor-
ról. Hogy látják a képviselő-
jüket? Milyen munkát
végeztek tavaly?

Csiszér Előd elmondta, tartja
Joób Márton képviselővel a
kapcsolatot, bár úgy emlék-
szik, jobban ráért, amíg nem
lett politikus. Kérték, hogy a
közeli kis utcákat hozassa
rendbe, és azt látják, erejé-
hez mérten igyekszik egyiket
a másik után javíttatni. A férfi
abban bízik, hogy a szelektív-
gyűjtő szigetek környékét be-
kamerázzák, így rendet lehet
majd tartani. 

Buzás Vilmos őslakos a
Csanádi utcai tízemeletes osz-
loppanelben. A „ház elnöke” –
ahogyan magát a nyugdíjas
férfi nevezi – gyakori vendég
Kormos Tibor fogadóóráin. Azt
mondja, a politikus szolgálat-
kész. Legközelebb azt kérik
tőle, hogy a felújításkor te-
tesse rendbe a házuk előtti
járdát, amihez a lakóközössé-
gük is hozzájárulna pénzzel.
Domonkos Katalin már várja
Odessza rekonstrukcióját, el-
sősorban a szolgáltatósor és
a piac megfiatalítását. A köz-
lekedésről elmondta, autóval
reggelente nagyon nehéz, a
trolijáratokat viszont dicsérte.
Bővebben a 3. oldalon

Szegeden járt
a teke ufója
Kiss Norbert
(kékben) nem
számított do-
bogóra.

A Szeged Kultúrájáért díj-
jal járó díszoklevelet és a
város címerével ellátott
aranygyűrűt kapta (képün-
kön balról jobbra) Natalia
Gorbunova hárfaművész,
Rácz Tibor színművész és
Szvobodáné Piacsek Ilona
néptáncos, kézműves.
Kölcsey-érmet kapott
Papp Janó jelmeztervező,
Kőrösi Györgyi gordonka-
művész, Bogoly József
Ágoston irodalomtörté-
nész, Szilágyi Annamária
színművész, Vesmás And-
rea táncpedagógus, Ta-
kács Éva közművelődési
szakember, Kórász Mária
könyvtáros, Varga Kornél
népzenész, Gellérfy László
újságíró és Horváth Fe-
renc régész.

A magyar kultúra napján díszünnepségen adta át Botka
László polgármester a városházán az önkormányzat elis-
meréseit, a Szeged kultúrájáért díjat és a Kölcsey-érmet
azoknak, akik munkájukkal, alkotásaikkal országos és
nemzetközi hírnevet szereztek a Tisza-parti városnak.

hogy különböző gondolko-
dású, világnézetű emberek
megértsék egymást, mert az
igazi kultúra általános érté-
keket képvisel. Szerinte
ezért veszélyes, ha a politika
vagy a hatalom beavatkozik
a kulturális életbe, ha próbál
megosztani jó és rossz kul-
túrára.

– Szeretnék mindenkit
biztosítani arról, hogy mi
Szegedet ebből a szempont-
ból is meg kívánjuk őrizni a
normalitás szigetének –
hangsúlyozta a polgármes-
ter, majd elmondta: készül
Szeged idei költségvetése,
amelyből közel 5 milliárd fo-
rintot terveztek be a kultú-
rára, melynek 75 százaléka
saját önkormányzati forrás.
Ekkora összeget fordít a
város a kulturális intézmé-
nyeink fenntartására és az
itt működő alkotóközössé-
gek támogatására.

– Büszkék lehetünk

arra, hogy az elmúlt évtized-
ben nemcsak megőriztük a
kulturális értékeinket, de
meg is tudtuk őket újítani 
– hangsúlyozta a polgár-
mester. Megújult a IH Ren-
dezvényközpont, a Korzó
Zeneház, a kisszínház, a
Reök-palota, elkészült a
Szent-Györgyi Albert Agóra
és valamennyi városrész-
ben megújult a művelődési
ház is. Elhangzott, a követ-
kező években több mint
egymilliárd forint uniós for-
rásból teljesen megújulhat
a Móra Ferenc Múzeum,
amit a Fekete Ház rekonst-
rukciója követhet. A Belvá-
rosi mozi felújítását mintegy
650 millió forintos költség-
gel tervezi a város.

Lapunk 6. oldalán interjút
olvashatnak két díjazottal,
Szvobodáné Piacsek Ilona
néptáncossal és kézműves-
sel, valamint Papp Janó jel-
meztervezővel.  

– Az elmúlt években szép és
nemes hagyománnyá tettük,
hogy a Himnusz születésnap-
ján, a magyar kultúra napján
az egész város nevében kö-
szönetet mondunk a magyar
és a szegedi kultúra kiemel-

kedő képviselőinek – mond-
ta köszöntőjében Botka
László. A polgármester hang-
súlyozta, a kultúra egy társa-
dalom, egy nemzet, egy helyi
közösség életében a kötő-
szövet, ami lehetővé teszi,

Botka László polgármester Kőrösi Györgyi gordonkamű-
vésznek gratulál a Kölcsey-éremhez. 
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Amikor az Orbán-kormány
2012–2013-ban átvállalta az
önkormányzatok adósságait,
Pécsnek 45,7 milliárd forint
tartozása volt. Azóta újabb sú-
lyos adósságot halmozott fel
Pécs, amely így csődveszélybe
került.

Jelzálog 
az ingatlanokra

Pécs segítséget kapott a kor-
mánytól, de ennek ára van: a
baranyai megyeszékhely pénz-
ügyi szabadsága – írta a
hvg.hu. A fideszes vezetésű
pécsi önkormányzat gazdálko-
dásában decemberben már
9,3 milliárd forintos lyuk táton-
gott, ekkora volt a hiány. A kor-
mány döntött: 9,5 milliárd
forinttal rántja vissza Pécset a
csőd széléről.

Az összeg azonban nem
ajándék, a 9,5 milliárdos tá-
mogatást az utolsó fillérig visz-

sza kell fizetniük a pécsieknek.
6,5 milliárdot 2020 végéig –
írja a lap. A kormány rendkívül
szigorú feltételeket határozott
meg már ahhoz is, hogy egyál-
talán kölcsönt adjon, gyakorla-
tilag pénzügyi gyámság alá
veszi a várost. A Magyar Állam-
kincstár megbízhat néhány
embert, hogy kontrollálják,
mire költi el Pécs a pénzt, ráa-
dásul az önkormányzat köteles
lesz előre szólni, mire szeretné
felhasználni a támogatást.
Ezenkívül jelzálogot jegyeznek
be az állam javára a város in-
gatlanjaira, és a helyi adó is a
kincstárhoz folyhat be, ha nem
fizetne a pécsi önkormányzat
– írta a hvg.hu.

Túl a 45 milliárdon

Egy év alatt majd 12 milliárd-
dal növelte kötelezettségválla-
lásait a Miskolc Holding Zrt.
(MH) – írta a Népszava a mis-

Pécs már gyámság alatt, Miskolc szorult helyzetben

Megroppanó fideszes városok 
A Fidesz által vezetett és a csőd szélére juttatott Pécs tel-
jes vagyona fedezetül szolgál arra a 9,5 milliárdos köl-
csönre, amit az Orbán-kormány ad a baranyai megye-
székhelynek. ezzel három évre gyakorlatilag gyámság alá
helyezik a várost. Pécs után Miskolc is szorult helyzetbe
kerülhet a Népszava információi szerint, mert egy év alatt
csaknem 12 milliárd forinttal nőtt a borsodi város cégeit
összefogó holding kötelezettségvállalása.

kolci önkormányzati cégeket
összefogó, városi tulajdonban
lévő MH Zrt. 2016-os beszá-
molójából. Az MH kötelezett-
ségállománya a 2015-ös 34
milliárdról 45 milliárd forint
fölé emelkedett. A holding 45
milliárdos kötelezettségállo-
mánya háromszor haladja
meg a zrt. 12 milliárd forintos
alaptőkéjét.

Kriza Ákos, Miskolc fide-
szes polgármestere azt nyilat-
kozta a lapnak, szó sincs nagy
adósságról, a kötelezettség-
vállalás nem egyenlő az adós-
sággal, és az MH pénzügyi
helyzete stabil. Kriza kizártnak
tartotta a kormányzati gyám-
ságot.

– Lehet csűrni-csavarni a
dolgot, a lényeg, hogy a 45 mil-
liárdot ki kell fizetnie a miskolci
önkormányzatnak, illetve tár-
saságának. A holdingnak a
2016-os adatai szerint közel
45 milliárd forint jövőben telje-
sítendő fizetési kötelezett-
sége áll fenn, bárhogy nevez-
zék is annak összetevő ele-
meit – értékelte az adatokat
Atkári János, a Pénzügykutató
Zrt. munkatársa, aki 16 éven
keresztül volt a főváros gazda-
sági ügyekért felelős főpolgár-
mester-helyettese.

Valláskutató az egyházak közéleti lehetőségéről

Politika a templomban  
Ha egy plébános vagy akár egy püspök túlságosan kép-
visel valamely pártot, félő, hogy azoknak a híveknek,
akiknek nem ugyanaz a pártszimpátiájuk, az az érzésük
támad, hogy nincs helyük az egyházban – mondta Máté-
Tóth András szegedi valláskutató annak kapcsán, hogy
Németh László vásárhelyi plébános a vasárnapi szent-
mise után mikrofont kért a vásárhelyi Szent István ka-
tolikus templomban, és a sajtóbeszámolók szerint
politikai véleményt fogalmazott meg.

Németh László beszéde or-
szágos visszhangot váltott
ki. A sajtóbeszámolók sze-
rint a vásárhelyi plébános
nem aratott osztatlan si-
kert, amikor arról beszélt
az istentisztelet végén,
hogy az egyháznak sosem
volt még olyan jó dolga,
mint az Orbán-kormányok
alatt, és az Index tu-
dósítása szerint
arra kérte a híve-
ket, hogy lelkiisme-
retük szerint ne a
független jelöltet
támogassák a vá-
lasztáson. (Vásár-
helyen időközi
polgármester-vá-
lasztást tartanak,
amelyen független
jelöltként indul
Márki-Zay Péter,
aki egyébként a
Szent István király
plébánia világi vezetője is –
a szerk.) A lap arról tudósí-
tott, hogy a hívek körében
felháborodást keltett a be-
széd, többen csóválták a
fejüket, és voltak, akik 
a beszéd közben kimentek
a templomból.

– A templomokból re-
kesszük ki az acsarkodást,
a békétlenséget, a politikai
küzdelmekkel együtt járó
vért, ínszakadást és csont-
törést – nyilatkozta Máté-
Tóth András valláskutató az
eset kapcsán az RTL Klub
Híradójának. A Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Vallás-
tudományi Tanszékének
alapítója és vezetője el-

mondta: – Egyértelmű igen-
nel kell válaszolni arra az
elvi kérdésre, hogy az egy-
házak politizáljanak-e vagy
sem, hiszen nagy intézmé-
nyekről van szó, melyek a
társadalom részét képezik.
Így lehet például politikai vé-
leményük akár az elesettek,
akár a hátrányosan megkü-

lönböztetettek melletti kiál-
lás vagy más kulturális
programok mentén. Azt ne-
hezebb megfogalmazni,
hogy mi szerint politizálja-
nak, mi legyen a tartalma
ennek a politikának. Az egy-
házi dokumentumok azt ta-
nítják: ne legyen pártpoliti-
ka az egyház politikai sze-
replése a közéletben,
hanem ez az általános elvek
mentén, az úgynevezett szo-
ciális tanítás hangsúlyozá-
sával történjék, ahogy ezt
Ferenc pápa is teszi. Fontos
kérdés, hogy hol politizáljon
az egyház. A közgondolko-
dás úgy véli: a templomok
szent helyek – hangsúlyozta
a valláskutató.

– A templom az áhítat-
nak, a megbékélésnek, a
nyugalomnak, az elmélyü-
lésnek, az Istennel és az
egyházi közösség tagjaival
való találkozásnak legyen a
tere. Ezért szokatlan, ha a
templomban egyházi sze-
replők politikai kampányt
folytatnak – magyarázta,
hozzátéve: Magyarországon
az 1996-ban megjelent püs-
pökkari körlevél az iránymu-
tató. – Ekkor a magyar
püspöki kar Igazságosabb
és testvériesebb világot cím-
mel jelentetett meg egy ko-
moly dokumentumot, amit
történészek, szociológusok
és közgazdászok állítottak

össze Gyulay Endre korábbi
szeged-csanádi megyés
püspök vezetésével. Ez a do-
kumentum világosan kü-
lönbséget tett a pártpoliti-
zálással és az általános
elvek melletti kiállással kap-
csolatban. A túl direkt politi-
zálás az egyház részéről
azért nem javasolt, és ezt ta-
nítja a II. Vatikáni Zsinat,
mert az egyház tagjainak
különböző pártszimpátiái
vannak, így ha egy plébános
vagy akár egy püspök túlsá-
gosan képvisel valamely
pártot, félő, hogy azoknak a
híveknek, akiknek nem
ugyanaz a pártszimpátiájuk,
az az érzésük támad, hogy
nincs helyük az egyházban.
Ez komoly feszültségeket
kelthet.

Az egyház lehetősége a
mai magyar társadalomban
is az, hogy távolabb húzó-
dik a hatalomtól, teret nyit
a különböző politikai szim-
pátiával bíróknak, és olyan
értékekre koncentrál, ami
minden magyar ember szá-
mára fontos – hívőnek 
és nem hívőnek egyaránt 
– mondta a szegedi vallás-
kutató.

Szót kérni a prédikáció után?
A Szeged–Csanádi Egyházmegye azt írta az RTL Híradó
kérdésére, hogy „a plébános nagyon fontos, az egész kö-
zösséget érintő, cáfolhatatlan tényeket közölt”. Nem ta-
lált Németh László szavaiban semmi különöset Németh
Szilárd Fidesz-alelnök sem, aki szerint a prédikáció után
– szó szerint idézzük a politikust – „hogyha járnak temp-
lomba, akkor tudják, akár a katolikusoknál, akár a refor-
mátusoknál van olyan műfaj, hogy lehet a végén szót
kérni”- Lapunknak azt mondta a szakértő, nem hallott
még olyan műfajról, amiről Németh Szilárd beszélt.

Hírek

ZSENIÁLIS ÜZLETASSZONY
KÓSA 82 ÉVES ÉDESANYJA.
Kósa Lajos miniszter mostaná-
ban azzal került be a hírekbe,
hogy jó időben vásárolt sertés-
telepet 82 éves nyugdíjas
óvónő édesanyja, egyből nyert
is 123 milliót telepfejlesz-
tésre – számolt be erről több
lap is. A fideszes politikus kö-
zölte, édesanyja nem stró-

m a n j a
senkinek
sem, szü-
lei a rend
szervál-
tás után
v i s s z a -
igényelt
30 hektá-

ron gazdálkodnak több mint
25 éve, és nem meglepő, hogy
közben mezőgazdasági vállal-
kozásnak is tagjai lettek.
AZ EU LEGKEVÉSBÉ DE-
MOKRATIKUS ORSZÁGA
MAGYARORSZÁG. Erre a
megállapításra jutott a Free-
dom House elemzése – írja a
hvg.hu. A 100 pontos skálán
Magyarország 72 pontot ka-

pott, ami az uniós országok
közül a legrosszabb, még az
utánunk következő, második
legrosszabb Bulgária is elérte
a 80 pontot. Románia 84, Len-
gyelország 85, Horvátország
86, Szlovákia 89, Csehország
és Szlovénia 93, Ausztria 94
ponton áll. Kovács Zoltán kor-
mányszóvivő a hírre úgy rea-
gált: Soros.
TIBORCZ KÖZBESZERZÉSEI.
Súlyos szabálytalanságokat
tárt fel az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) az Elios Innova-
tív Zrt. által 2011 és 2015 kö-
zött elnyert, uniós forrásból
fizetett közbeszerzésekkel
kapcsolatban – adta hírül a Hír
TV. A cégben ebben az idő-
szakban Orbán Viktor veje, Ti-
borcz István is érdekelt volt. Az
OLAF ügyészségi eljárást kez-
deményezett, és azt is java-
solta: az Európai Bizottság
kérje vissza a projektekre
szánt 12 milliárd forintot.
A KDNP 1,2 MILLIÓ FORINT
KÖZPÉNZT KÖLTÖTT LEK-
VÁRRA. A 168 Óra kikérte az
összes parlamenti frakció köz-

pénzből fedezett 2017-es szer-
ződéseit az Országgyűlés hiva-
talától, elsőként a KDNP
tavalyi költségeit mutatták be.

A KDNP 127 milliót költött, 1,2
millió forintot lekvárra, ugyanis
a párt a Lekvárosház Kft.-től is
vásárolt kétszer ajándékcso-
magokat.
NYÁRI TÁBOR A POLITIKAI
ELIT GYEREKEINEK. Kerényi
Imre miniszterelnöki megbízott
a Magyar Krónikában írt arról,
hogy ifjúsági tábort tervez a po-
litikai elit gyerekeinek idén nyá-
ron a balatonalmádi önkor-
mányzat tulajdonában lévő vö-
rösberényi kolostoregyüttes-
ben – számolt be a 444.hu.
Kerényi 250 ezer forint/fős
részvételi díjjal számol, a minő-
ségi táboroztatásra hivatkozva.
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Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?
Megkérdeztük az újszegedi-
eket és marostőieket Joób
Mártonról és Kormos Tibor-
ról. Hogy látják a képviselő-
jüket? Milyen munkát
végeztek tavaly? Mi az, ami-
nek örülnek az újszegediek
és marostőiek, hogy elké-
szült? Mit hiányolnak? Foly-
tatódik Mérlegen a
képviselő sorozatunk, ami-
ben az Ön véleményére is
számítunk! Írjon nekünk!

– Harmincnégy éve jöttünk Új-
szegedre, jó kis csendes és
biztonságos hely ez. Korábban
a belvárosban, majd Felsővá-
roson laktunk társasházban.
A gyerekek kutyát meg macs-
kát akartak, ezért váltottunk –
idézte fel Csiszér Előd, vagy

ahogyan a legtöbben ismerik,
Csiszér doktor a Karánsebesi
utcában. Osztályvezető orvos
volt Makón, majd vezető főta-
nácsos a kormányhivatalban,
most sportorvos a nyugdíj mel-
lett. Azt látja, a Szeged Nova

megnyitása sokat változtatott
a környék közlekedésén, főleg
a Thököly utca élénkült meg.
Így is töredéke annak a bor-
zasztó járműáradatnak, amit a
Makai út elvezetett az M43-as
megépülése előtt. Nagyon
örülnek a bevásárlási lehető-

ségnek, régóta hiá-
nyolták nemcsak az
újszegediek, hanem
a közeli falvakban
lakók is. Remény-
kedtek egy ideig,
hogy a kendergyár
helyén húznak fel
bevásárlóközpontot,
de az álom maradt.

Az ellenőrzés
is fontos

A sportorvos hozzá-
tette, a kisstadion
köré telepedett
sportlétesítménye-
ket családok is használhat-
ják; a szabad órákban lehet
úszni, erősíteni, teniszezni,
bowlingozni és tekézni. Di-

csérte a Tisza-parton kialakí-
tott ösvényt is, amin akár a
Maros-partig fel lehet sétálni.
Joób Márton önkormányzati
képviselővel tartja a kapcso-
latot, bár úgy emlékszik, job-
ban ráért, amíg nem lett

politikus. Kérték, hogy a kö-
zeli kisutcákat hozassa
rendbe, és azt látják: erejé-
hez mérten igyekszik egyiket
a másik után javíttatni. 
Az esővíz-elvezetés ugyanis
hiányzik, és mivel nincs járda
sem, a gyalogosok az úttes-

ten mennek. Ha autó jön, le-
szorítja őket az út szélére, a
sárba. 

A Fő fasor nagy forgal-
mára szintén felhívták a fi-
gyelmét, kaptak is ígéretet
rá, hogy a szakemberekkel
megterveztetik a közlekedés
biztonságosabbá tételét a
Gregor-iskolától kifelé. Kér-
ték, de nem lehet megoldani
a garázssor közvilágítását,
helyette többet járőröznek
arra a rendőrök. Hosszabb
folyamat lesz, hogy a szelek-
tív gyűjtőszigetek környékét
bekamerázzák és ellenőriz-
zék, hátha rendet lehetne te-
remteni. Ugyanígy érdemes
lenne Csiszér Előd szerint az

üzletek környékén megnézni,
hányan parkolnak a Megállni
tilos! táblánál. 

Szente Sándor születése
óta újszegedi, szereti a kert-
városi jellegét. Joób Márton
akcióit emelte ki, gyerekeivel
többe is bekapcsolódtak. A
Gregor-iskola családi napja
igazi minimajálissá alakult ku-
tyabemutatóval, gyerektánc-
csoporttal, flekkensütéssel.
Gyűjtöttek a rászoruló csalá-
doknak, ahová Szentéék egy
fölöslegessé vált gyerekülést
vittek. Helyi újsággal, szóróla-
pon és fórumokon tájékoz-
tatja őket a képviselőjük. És

nemcsak kérdez, intézkedik
is: legutóbb a járdát aszfaltoz-
tatta újra.

Hozzájárulnak 
a járdajavításhoz

Buzás Vilmos őslakos a Csa-
nádi utcai tízemeletes osz-
loppanelben, 42 éve
költözött be. Kormos Tibor
képviselőnek és az Odessza
felújítását tervező mérnö-
köknek is figyelmébe aján-
lotta a lakossági fórumon,
gondoljanak a drogambu-
lancia környékére. Lepusz-

tult az ottani dühöngő és a
játszótér, pedig szép családi
park lehetne. Csúf az utca is
a házuk mögött, állítólag
ugyancsak szerepel az el-
képzelésekben. A „ház el-
nöke” – ahogyan magát a
nyugdíjas férfi nevezi – gya-
kori vendég a képviselői fo-
gadóórákon. Azt mondja, a
politikus szolgálatkész. Leg-
közelebb azt kérik tőle, 
hogy a felújításkor tetesse
rendbe a házuk előtti járdát,
amihez a lakóközösségük
is hozzájárulna pénzzel.
Ugyancsak ráférne a ránc-
felvarrás a szolgáltatósorra,
és az odavezető út kriminá-
lis a kazánház mellett. Mivel

közvilágítás sincs, sötétben
kész balesetveszély.

Várják Odessza 
felújítását

– Nagyon szeretek itt lakni,
szeretem a környéket, és hogy
a képviselőnknek gondja van
rá – néz körbe Domokos Kata-
lin. A szomszédos tízemeletes
lakója és közös képviselője
szintén rendszeresen látogatja
a fogadóórákat. Megemlítette
ott is, és nekünk szintén el-
mondta, többet kellene takarí-
tani a járdákat, zöldterületeket.
Panaszkodnak a lakók, hogy
tisztán tartanák és gondozzák
az előkertet, ám így nehéz a
dolguk. Örültek a bevásárló-
központnak és az uszodafelújí-
tásnak, igaz, mindkettőhöz
türelem kellett, de megérte.
Mindennél jobban várják
Odessza rekonstrukcióját, el-
sősorban a szolgáltatósor és a
piac megfiatalítását, illetve az
új járdákat. Mellette a Ma-
róczy Géza tér szépülésében
is bíznak. A közlekedésről az
asszony elmondta, autóval
reggelente nagyon nehéz, a
trolijáratokat viszont di-
csérte.

Top 7 fejlesztés 2018-ban 
1. A liget rekonstrukciója. 2. Odessza felújítása. 3. Út- és
járdarekonstrukció. 4. A Vörösmarty Mihály Általános Is-
kola energetikai korszerűsítése. 5. Kerékpárút- és busz-
megálló-fejlesztések. 6. Távfűtő kazánházak átalakítása
termálenergia fogadására. 7. Az újszegedi víztoronynál
lévő tér kiviteli terve.

Írja meg, milyen 
a képviselője! 

Írja meg Ön is a vélemé-
nyét a képviselőjéről!
Milyen munkát végez?
Mennyire elégedett
vele? Mi az, aminek
örül, hogy elkészült a la-
kóhelyén? Mit hiányol?
Várjuk véleményét a
szegeditukor@szeged-
varos.hu címre! 

a a Töltés utcai bölcsőde kerítése, járdafelújítása
a a Bérkert utcai óvoda akadálymentesítése
a a Gregor-iskola tanulólépcsője
a a Bérkert utca felújítása a Tanács utca és a Kürü sor 

között
a a Tordai utca rekonstrukciója a garázssor és 

a Karánsebesi utca közt
a a Fő fasor 57. előtt járdaaszfaltozás
a a Kamaratöltés utcai vasúti átkelőnél fénysorompó 

felszerelése

JOóB MárTOn (MsZP) 
Körzete: Újszeged, Marostő 
Elvégzett munka 2017-ben:

aa Korondi utcai rendelő generálfelújítása
aa Vedres utcai szervizút aszfaltozása
aa Barcsay Károly utcai közvilágítás kiépítése
aa Kockaház utca 6–9. számnál közvilágítás kiépítése
aa Temesvári körút 28.-nál burkolatjavítás
aKözép fasori járdafelújítás
aKállay Albert utcai csapadékelvezetés, járdajavítás
aUtcabútorok felújítása
aKátyúzás
aa Közép és Bal fasor kereszteződésének biztonságos 

kiépítése

KOrMOs TiBOr (EGyüTT)
Körzete: Újszeged
Elvégzett munka 2017-ben:

Joób Márton képviselő nem csak
szervezte a Gregor-iskola családi

napját.

Buzás Vilmos a Csanádi utca mögötti dühöngőt 
és játszóteret fejlesztené.

Kormos Tibor képviselő legutóbb számítógéppel támo-
gatta az Odesszai fiókkönyvtárat.

Domokos Katalinék lakóközössége óvja az előkertjét. 
A közterekre kérnek segítséget.

Csiszér Előd az újszegedi sportlehetőségeket 
és a Gregor-iskolát dicsérte.
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Szeged a top 10-ben. Nö-
vekedési rekorddal zárta a ta-
valyi évet a belföldi turizmus,
15 százalékkal nőtt 2017-ben
a szállás.hu átfogó éves elem-
zése szerint. Tavaly a népsze-
rűbb helyszíneket már 3,5
hónappal előre lefoglalták. Az
átlagos foglalás értéke eddig
63 ezer 440 forint, hossza 2,8
nap az új évben. A helyszínek
között Budapestet, Hajdúszo-
boszlót és Egert választották a
legtöbben 2018 első felére, de
a top 10 között helyet kapott
Hévíz, Gyula, Siófok, Szeged,
Zalakaros, Miskolctapolca és
Debrecen is.
több pénzből gazdál-
kodhat a Somogyi-
könyvtár. Százharminc
dolgozóval és egymilliós do-
kumentumállománnyal szol-
gálja ki Szeged és a megye
lakosságát a Somogyi-könyv-
tár, amely idén a korábbinál
harmincmillió forinttal több
pénzből gazdálkodhat.
Szegeden iS mérnek.
Ősszel kezdődött és április
30-áig tart Magyarországon,
összesen 250 településen a
felnőttek készségeit mérő ed-
digi legátfogóbb nemzetközi
kutatás. A Központi Statiszti-
kai Hivatal megbízásából a
Statek Kft. fényképes igazol-
vánnyal rendelkező kérdezői
Szegeden is végzik az önkén-
tes adatszolgáltatáson ala-
puló adatfelvételt. A felmérés
a 16 és 65 év közötti népes-
ség mindennapi életben és a
munkavégzés során használt
alapkompetenciáit, azaz szö-
vegértési, elemi olvasási, ma-
tematikai és IT probléma-
megoldó képességeit, vala-
mint ezek munkaerőpiaci
hasznosulását vizsgálja. A
mintavétel reprezentatív, a
címek kijelölését véletlensze-
rűen hajtották végre – olvas-
ható a KSH tájékoztatója a
város honlapján.
10 ezer Síp, 140 regiSz-
ter. Orgonakoncert-sorozat
indul a dómban. Az erről szóló
együttműködési megállapo-
dást a napokban írta alá Kiss-
Rigó László szeged–csanádi
megyés püspök és Szamosi
Szabolcs, a Filharmónia Ma-
gyarország Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója. Elhang-
zott, a dómban van az ország
legnagyobb – 10 ezer sípos,
140 regiszteres – Angster or-
gonája. Az első koncertet ápri-
lisban rendezik, akkor László
Boldizsár tenoristát Étienne
Walhain belga orgonaművész
játéka kíséri.

RövIDEN

Sebészeti eljárással mentik a fákat Szegeden
Fasebészeti eljárással mentenek fákat Szegeden. A Hon-
véd téren egy 60 éves fa túlélését segítették az egyelőre
kevéssé ismert módszerrel, de a Széchenyi téri vaddisznós
fa is így menekült meg az enyészettől. A beteg növények
kezelését Szabó József Kristóf szegedi erdőmérnök végzi.

A fasebészeti eljárást mindösz-
sze 5-6 szakember végzi az or-
szágban, őket sokan keresik,
ha meg akarnak menteni egy-
egy komolyabb értékkel bíró
fát. A Honvéd téri ezüstjuhar a
beavatkozásnak köszönhetően
legalább még 5 évet élhet.

– Az ezüstjuharon a nyílás
az átszellőzést biztosítja.
Hogy miért pont ilyen formájú
a nyílás? Statikailag ez a leg-
jobb, és így jól szellőzik. Ezt a
fát köztéri bútornak kell fel-
fogni, amelyik még él egy ki-
csit, aztán amikor betölti a

szerepét, kivágják, és újat ül-
tetnek a helyére – mondta a
szakember. Szabó József
Kristófot rendszeresen meg-
keresi a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nkft., ha
szeretnék megtudni, meg-
menthető-e még egy-egy fa.
Hasonló eljárással kezelte
például a szegediek által
csak vaddisznós faként is-
mert Széchenyi téri platánt is,
amelynek a fél oldalát kellett
kivájni a túlélés érdekében. Szabó József Kristóf erdőmérnök és a Honvéd téri fa. 

Időajtó a Kolozsvári téren  
„Szeged egyik szegletében, amely nem kifejezet-
ten eldugott, van egy játszótér. A közelében felfe-
deztem egy érdekes jelenséget: egy új műfaj
születését” – írta Balogh Nóra, akinek az Apertúra
Magazin Láthatatlan Szeged című pályázatán a
Time-door (Időajtó) című fotóesszéje megosztott
II. díjat kapott a fiatal felnőtt kategóriában. A Ko-
lozsvári téren egy szürke vasajtón fedezte fel Nóra
az időajtót, ahol üzennek egymásnak a fiatalok.
Ilyeneket: „Norbi már egy hónapja/várok rád/De
nem vagy itt/ennyi volt”, vagy „Tönkretetted az
életemet”. A Láthatatlan Szeged pályázatot az ön-
kormányzat támogatta. A pályaművek elérthetők
az Apertúra Magazin honlapján.

A Cserepesre költözik
a dorozsmai nagybani

A szegedi városvezetés kez-
deményezésére megállapo-
dás született a dorozsmai
nagybani piac jövőjéről: a ke-
reskedők a Cserepes sori pia-
con folytathatják az árusítást.

Erre azért kerül sor, mert a do-
rozsmai nagybani piacról a ke-
reskedők elköltöztek, a
forgalom jelentősen vissza-
esett, a bérlemények kihasz-
náltsága zuhant. Emiatt a piac
az elmúlt időszakban a takaré-
kossági és létszámcsökkentési
intézkedések ellenére is vesz-
teségessé vált. Az új nagybani
piac megnyitásával a többsé-
gében városi tulajdonú Dorozs-
mai Nagybani Piac Üzemeltető
Kft. tavaly százmilliós vesztesé-
get termelt.

A dorozsmai nagybani piac
vezetése olyan megállapodást
kötött a Cserepes sori piaccal,
amellyel minden kereskedő jól
jár. A bérlők változatlan feltéte-
lekkel árulhatnak az új helyen,
amely a vásárlók számára is
könnyebben megközelíthető
lesz. A Dorozsmai Nagybani
Piac Üzemeltető Kft. saját költ-
ségén átköltözteti a 20 négy-
zetméteres mobil raktárait a
Cserepes sorra, amelyet a ter-
melők, kereskedők tovább bé-
relhetnek.

A cél az volt, hogy a terme-
lők, kereskedők zavartalanul
folytathassák a piaci tevékeny-
ségüket. A Cserepes sori piac
zöldség-gyümölcs kereskedés-
hez várja a termelők, kereske-
dők jelentkezését.

A Cserepesen árulhatnak tovább a zöldség- és gyümölcs-
kereskedők. 

Most még akár bábun is gyakorolhatnak az orvostanhallgatók. Kérdés, ha végeznek,
hol, melyik országban gyógyítanak majd igazi betegeket. 

Régóta tudjuk, hogy nagy a baj az egészségügyben. Ezt
mutatja egy friss felmérés is, amit a végzős orvostanhall-
gatók körében végeztek.

radjak – nyilatkozta a Szeged
Televíziónak Sándor Máté, a
Szegedi Orvostanhallgatók
Egyesülete elnöke.

A szegedi egyetem orvosi
karának saját felmérés híján
nincs pontos ismerete arról,
hogy hallgatóik mit kezdené-
nek a végzés után. A kar dé-
kánhelyettese, Palkó András
szerint az elmúlt néhány
évben a végzősök többsége
itthon maradt rezidensként.

A fogorvosoknál nagy az
orvoselvándorlás, különösen
az alapellátásban sok a be-
töltetlen hely. – Sajnos egy
nagyon fontos jelenség, a
migrációnak az a formája,
hogy a kollégák elvándorol-

nak, és külföldön
vállalnak mun-
kát, hiszen ez
egy nagyon hasz-
nosítható szak-
ma külföldön –
nyilatkozta Ba-
ráth Zoltán, a
fogorvoskar ok-
tatási dékánhe-
lyettese.

Az orvostanhallgatók több
mint egyharmada vándo-
rolna külföldre a jobb élet-
és munkakörülmények, vala-
mint a magasabb fizetés re-
ményében – derül ki abból a
felmérésből, amiben a négy
magyar orvosegyetem, köz-
tük a szegedi ötöd-hatod
éves hallgatóit kérdezték
meg a diplomázás utáni
szándékaikról, arról, felvető-
dött-e már bennük, hogy
nem itthon kezdik meg or-
voskarrierjük építését.

Arra a kérdésre, hogy
tervez-e külföldi
munkavállalást
az elkövetkező
egy-két évben, a
megkérdezettek
több mint egy-
harmada igen-
nel válaszolt. Ők
azok, akik nem
Magyaro r szá -
gon tervezik or-

vospályájukat. A megkérde-
zett alig több mint fele nyi-
latkozott úgy, hogy itthon
marad.

– Ott szerepel a terveim
között, hogy esetleg külföl-
dön is dolgozzak, de ha biz-
tosítják a feltételek itthon,
akkor én maximálisan amel-
lett vagyok, hogy itthon ma-

Csak akkor jönnének haza
A felmérésben szereplő orvostanhallgatók csak
akkor térnének haza, ha megváltoznának a politi-
kai és munkakörülmények, megszűnnének az úgy-
nevezett feudalisztikus viszonyok, és javulna a
bérezés. A szegedi medikusok képviselője azt
mondta, szerinte már nettó 2-300 ezer forintos
biztos jövedelem esetén itthon maradnának.

Maradnának, ha javulna a helyzet

Orvoselvándorlás

Az orvostanhallgatók
több mint egyharmada
vándorolna külföldre.
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A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi
önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.
A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése

bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül.

Alap- Pályázati A pályázati 
Bérlemény címe Rendeltetés területe (m2) alapár/nettó alapár Bánatpénz

havi bérleti díj emelésének (Ft)
(Ft/hó) mértéke (Ft)

Takaréktár utca 2. iroda 47 38.500 2.000 48.895
Petőfi Sándor sugárút 3. iroda 211 184.800 9.000 234.696
Kossuth Lajos sugárút 113. üzlet 168 175.104 17.510 222.382
Széchenyi tér 13. üzlet 126 217.000 11.000 275.590
Károlyi utca 4. üzlet 111 140.000 14.000 177.800
Deák Ferenc utca 24–26. üzlet 116 134.400 7.000 170.688
Deák Ferenc utca 24–26. iroda 87 129.200 12.920 164.084
Bartó Béla tér 4. üzlet 101 128.700 6.000 163.449
Tisza Lajos körút 63. iroda 377 267.500 13.000 339.725
Tisza Lajos körút 63. iroda 60 72.000 4.000 91.440

A helyiségek megtekintésére 2018. január 29. napjától 2018. február 07. napján 1530 óráig terjedő időszakban 
a 06-30/998-60-34-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értel-
mében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg 
vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja.

A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni 
a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2018. január 30.–február 09. 1200 óráig

bruttó 10.000 Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti épületének ügyfélszolgálatán.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 
hétfő, kedd, csütörtök: 800–1200, 1300–1530 óráig Szeged, Dáni u. 14–16. 
szerda: 800–1200, 1300–1700 óráig weblap: www.ikv.hu 
péntek: 800–1300 óráig e-mail: ikv@ikv.hu 

telefonszám: 62/563-131
Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888. 

Szeged
támogatja

az időseket

Az Országos Nyugdíjas Parla-
ment megyei tagozata a na-
pokban tartotta küldött-
gyűlését a Senior Centerben,
ahol többek között a szerve-
zet első évének munkáját ér-
tékelték. A legnagyobb
eredményt azzal érte el a
Nyugdíjas Parlament, hogy si-
került egy olyan minimum-
programot kialakítaniuk,
amelyet tizenegy ellenzéki
párt is támogatott.

Szabó Sándor országgyű-
lési képviselő (képünkön) a
tanácskozás előtt tartott saj-
tótájékoztatón elmondta,
Szeged számára fontos az
idősek segítése, támogatása.
Ez többféle módon valósul
meg. Egyrészt a különféle
szociális támogatásokon ke-
resztül, másrészt pedig a
nyugdíjas szervezetek támo-
gatásával. Ez utóbbira az ön-
kormányzat tavaly 15 millió
forintot fordított. Ez az összeg
2018-ban is rendelkezésre áll
majd – tette hozzá Szabó
Sándor. A képviselő elmon-
dása szerint a több mint 65
szervezet tízezernél is több
tagot képvisel, akik nagyon
fontos munkát végeznek Sze-
geden. Szabó hangsúlyozta, a
Nyugdíjas Parlament nem
pártokhoz kötődő, hanem
azok felett álló, több mint 3
millió nyugdíjast képviselő
szervezet, amelynek célja,
hogy javítson az idősek élet-
körülményein.

A nyugdíjasokat leginkább
érintő témák közé tartozik a
korkedvezményes nyugdíjak
kérdése, a nyugdíjak indexá-
lása, a járulékplafon eltör-
lése. Ezekben a kérdésekben
foglalt állása a Nyugdíjas Par-
lament a legutóbbi ülésén. A
szervezet szerint egy nyugdíj-
korrekciós programot is ki kell
dolgozni az alacsony nyugdí-
jak felzárkóztatására, vala-
mint a minimális öregségi
nyugdíjak radikális emelé-
sére.

Öt szegedi iskola energetikai
felújítása kezdődik meg rövi-
desen. A felújításokra közel 3
milliárd forint áll rendelke-
zésre, 90 százaléka uniós for-
rás, amit az önkormányzat
saját költségvetéséből egé-
szít ki. Ha minden a tervek
szerint alakul, az új tanévet
már a felújított épületekben
kezdhetik meg a gyerekek.

A felújítás a Tarjáni kéttany-
nyelvű, a Weöres Sándor, a pe-
tőfitelepi Bálint Sándor, a
felsővárosi Tabán, valamint a
makkosházi Bonifert Domokos
Általános iskolákat érinti.
Annak ellenére, hogy az állam
átvette az iskolák fenntartását,
a szegedi önkormányzat szük-

fűtés és energiatermelés törté-
nik, illetve a Bálint Sándor is-
kola esetében hőszivattyús
fűtés kerül megvalósításra –
nyilatkozta a Szeged Televízió-
nak Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester.

A projekt bruttó összkölt-
sége 2,9 milliárd forint,
amelynek döntő többségét
uniós forrásból fedezi a vá-
ros. Az előkészületek már ja-
vában zajlanak.

Várhatóan a tanév végére
lezárulnak a pályáztatási eljá-
rások, így a nyári szünet elején
azonnal elkezdődhetnek a
munkálatok. Az öt érintett isko-
lában várhatóan ősszel már a
felújított épületekben kezdőd-
het meg a tanítás.

ségesnek látta, hogy saját for-
rással egészítse ki az épületfel-
újítást. Az öt intézmény ener-
getikai korszerűsítése az ingat-

lanok szinte minden elemét
érinteni fogja.

– Az energetikai korszerű-
sítés azt jelenti, hogy az épüle-

teket lényegében becsomagol-
ják, teljes nyílászárócsere tör-
ténik, ahol van rá lehetőség,
ott napkollektoros és napcellás

Öt intézmény energetikai korszerűsítése kezdődik

Hárommilliárd forint iskolafelújításra 

A felsővárosi Tabán általános iskola is megújul a nyári szünet végére. 

Három bemutató

Három bemutatót tervez
februárra a Szegedi
Nemzeti Színház. Feb-
ruár 9-én mutatják be
Térey János és Papp
András Kazamaták című
drámáját a Köztársaság
téri pártház ostromáról.
Február 16-án állítják
színpadra Békés Pál 
A félőlény című meséjé-
nek ősbemutatóját. Feb-
ruárban 23-án három-
részes estet mutat be a
Szegedi Kortárs Balett a
kisszínházban. 

Körforgalom épül
a Szilléri sugárúton

A Debreceni és a Fecske utca kereszteződése madártávlatból. 

A Debreceni és a Fecske utca kereszteződésében épül
majd körforgalom a Szilléri sugárúton. Szegeden ez az
egyik legforgalmasabb csomópont, amely így sokkal biz-
tonságosabbá válik.

Nem egyszerű az átkelés sem
a gyalogosoknak, sem a ke-
rékpárosoknak a város egyik
legforgalmasabb keresztező-
désében. Mivel több oktatási

intézmény és üzlet is található
a környéken, szinte egész nap
sűrű a forgalom ezen a szaka-
szon. Az önkormányzat ezért
döntött úgy, hogy körforgalom-
mal teszi biztonságosabbá a
közlekedést.

Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester elmond-
ta: elindult a közbeszerzési

eljárás, így néhány héten
belül kihirdetik a győztes kivi-
telezőt, a szerződéskötés
után pedig kezdődhet a beru-
házás. A körforgalom kialakí-
tásán kívül egyéb felújítások
is lesznek Felsővároson a
Debreceni és Fecske utca,
valamint a Szilléri sugárút
környékén, így a körforgalom
környezetében rendbe teszik
a buszmegállókat, a beve-
zető utcák torkolatát, a Szil-
léri sugárúti kerékpárutat, és
az útpályát is újraaszfaltoz-
zák egy hosszú szakaszon.

Mivel korábban teljesen
felújították a Tabán utcai óvo-
dát, az itt található általános
iskolában pedig nyáron kez-
dődnek a rekonstrukciós
munkák, őszre teljesen át-
alakul a környék. A körforga-
lom kialakítása várhatóan 90
millió forintba kerül majd.

90 millió
forint

Ennyibe kerül a kör-
forgalom kialakítá-
sa a Szilléri sugárú-
ton. 

Lámpát kap a zebra
az Európa ligetnél

Szeged egyik legveszélyesebb gyalogátkelője kap hamaro-
san védettséget.

Szürkületben és éjjel láthatatlan egy sötét ruhás gyalo-
gos. „Sosem” lehet rajta átérni – ez a két legrosszabb
„tulajdonsága” az Európa ligetnél található zebrának,
amelyen fél Makkosház kel át rendszeresen, hogy a 2-es
villamossal iskolába, munkába – egyáltalán: a belvá-
rosba – menjen.

Nem lesz ez már így sokáig. Ugyanis a megmaradt
2016-os költségvetési keretből 16 millió 500 ezer forintot
arra szánnak, hogy nyomógombbal vezérelhető jelzőlám-
pás zebrává alakítsák át a mostanit. Erről a közgyűlés vá-
rosüzemeltetési bizottság döntött nemrégiben az ülésén.
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Papp Janó:
Jelszavam lett

az újratervezés

– Nagyon meglepett a díj.
Fantasztikus érzés, hogy a
szülővárosom ismeri el a
munkámat – mondta Papp
Janó. A jelmeztervezőnek
annak ellenére jólesett a ki-
tüntetés, hogy a város és a
közönség már sok Dömötör-
díjjal kifejezte iránta a nagy-
rabecsülését. Megjegyezte,
szerencsére a sok megbízá-
sának köszönhetően nem
ér rá hosszan ringatózni az
örömben. Hat év kihagyás
után két izgalmas feladatot
kapott a Szegedi Nemzeti

Színházban. Az egyik, hogy
kollégája, Szűcs Edit társ-
tervezőnek kérte fel a Ke-
szég László főrendezővel
készülő Carmenben. Ezt a
konstruktív megoldást a
próbaidőszak rövidsége és
a sok szereplő, valamint a
kettős szereposztás ered-
ményezte. Társulásuk zök-
kenőmentes, hiszen a
Mamma Mia!-ban dolgoztak
már együtt, ráadásul a sze-
gedi jelmeztervező ismeri a
helyi körülményeket és a
raktárkészletet. A másik

munkával Máté Gábor ke-
reste meg, aki a Kazamaták
című kortárs darabot ren-
dezi Szegeden. Papp Janó a
fővárosi színész-rendező-
nek köszönheti a karrierje
indulását is, hiszen 19 éve-
sen ő hívta meg a Katona
József Színházba az első

nagy, debütálást jelentő jel-
meztervezésére.  

Papp Janó az ország
három városa között ingázik
jelenleg. A szegedi megbí-
zatások mellett Győrben
egy Agatha Christie-darab-
ban, A vád tanújában dolgo-
zik. Érdekessége, hogy a

drámához élete első díszle-
tét is tervezi egy nagy átvál-
tozásos „truvájjal” vikto-
riánus keretek között. Papp
Janó közreműködik még a
veresegyházi
Veres 1 Szín-
ház Játék a
kastélyában
című produk-
ciójában is,
amiben Hirt-
ling István,
Pusztaszer i
Kornél, Kere-
kes József,
Csizmadia Il-
dikó és a sze-
gedi Janik László játszik.
„Belecsapott” már a József
Attila Színház Anna Kareni-
nájának tervezésébe is,
aminek Létay Dóra a cím-
szereplője. A főiskola után
most dolgoznak együtt elő-
ször újra. 

A távolabbi jövőről az új-
donsült Kölcsey-érmes még
nem tudott nyilatkozni. Így

még az is kérdéses, a Vízke-
reszt, vagy amit akartok után
lesz-e folytatás a szabadtérin.
– Pörgős nyári fesztivál ez, itt
nem kötődnek emberekhez.

Már azt nagy
megtiszteltetés-
nek éreztem,
hogy a Tartuffe-
öt öltöztethet-
tem, amit Her-
czeg Tamás
igazgató rende-
zett a REÖK-
ben – mesélte.
– Megváltozott
a világ, nem
látni előre a

naptárban. Egyszer csak jön
egy telefon, és a nap nem úgy
folytatódik, ahogy reggel még
kinézett. Én meg igyekszem
hozzászokni. Jelszavam lett
az újratervezés, próbálok ru-
galmas lenni, állandóan vál-
tozni, és mindenben követni
a tempót. Inkább most már a
nehézkes színházi struktúra
kezd furcsává válni.

Papp Janó fantasztikusnak érzi, hogy a szülővárosa 
ismerte el a munkáját. 

Kölcsey-érmet vehetett át a magyar kultúra napján szülő-
városa önkormányzatától Papp Janó. A jelmeztervezőt na-
gyon meglepte az elismerés.

Szeged Kultúrájáért díjat vehetett át Szvobodáné Piacsek Ilona néptáncos, kézműves

Én még táncoltam Lele Jóskával!
Szvobodáné Piacsek Ilona 48 évesen szerzett jogosítványt,
56 évesen alapított néptáncegyüttest, 69 évesen vehette
át a magyar kultúra napján a Szeged Kultúrájáért díjat. Az
energikus és életvidám Ilonát egész Tápé és fél Szeged is-
meri. Elmondta, nagyon meglepte a díj, és nagyon jólesett,
neki, hogy gondoltak rá.

– 2005-ben alapító tagja
volt a Nosztalgia Néptánc-
együttesnek.

– Mondjuk inkább úgy,
hogy a kereke voltam. Az egy-
kori ÉDOSZ Táncegyüttes tag-
jaiból alakultunk tizenhárom
éve. Nagy Albert ruhával segí-
tett volna bennünket az indu-
láskor, de nem tudott olyat
adni, ami jó ránk, mert azért
az idők során kicsit szélesebb
lett a derekunk. Ezért együtt
varrtuk meg az első fellépőru-
hánkat. Később varrtam még
hat öltözet ruhát a csapatnak.
– Mennyi az együttes átlagé-
letkora?

– 72 év. A legidősebb tán-
cosunk a 80 éves Vőneki Mi-
hály.
– Tudom, nem illik
ilyet kérdezni egy
hölgytől…

– Én 69 éves va-
gyok. Nem zavar a
korom. Ez az élet
rendje, ezt kell széppé
tenni. Hetedik osztá-
lyosként kezdtem el
táncolni, majd jelent-
keztem az ÉDOSZ-ba,

ahol már a következő évben
együtt táncoltam a felnőttek-
kel. Én még táncoltam Lele
Jóskával! Az egész életemet
kitöltötte a tánc. És ami fon-
tos: élő zenére az igazi tán-
colni. A Nosztalgiának a
Kender zenekar húzza a kez-
detektől fogva a talpalávalót.
– Mit táncol a Nosztalgia?

– Szatmárit. Azt olyan jó
volt látni, hogy az indulásunk
után sorban alakultak az idő-
sebbekből álló néptánc-
együttesek, akik már nem
hastánccal meg ilyenekkel
léptek fel a különböző rendez-
vényeken, mint korábban,
hanem ápolták a hagyomá-
nyokat. Ez nagyon fontos

dolog, mert az tud igazán egy
mesterséget űzni, aki tiszteli
a múltat.
– És ön igazán tiszteli a múl-

tat, hiszen csipke-
veréssel is foglal-
kozik. Ez honnan
jött?

– A családunk-
ban – amely fele
részben tót, fele
részben magyar –
csupa mesterem-
ber szorgoskodott,
volt köztük szűcs,
kosárfonó, kovács,

bútorasztalos és úri szabó.
Úgy nőttem fel, hogy bejártam
a nagyapám, az apám és a
nagynéném műhelyébe, lát-
tam őket dolgozni. Innen a
hajlam és a kézművesség
iránti szeretet.
– Mikor kezdett el csipkét
verni?

– A hatvanas évek dere-
kán, tízegynéhányévesen már
vágytam arra, hogy csipkét
készítsek. A nyolcvanas évek
elejére jutottam el oda anya-
giakban és másban is, hogy
elkezdtem csipkét verni, de

foglalkozom gobelinkészítés-
sel is. Látja azt a képet a
falon? Az egy tűgobelin,
amelynek egy négyzetcenti-
méterében száz öltés van. Ez
is kihívás, de én szeretem a
kihívásokat, meg aztán a kéz-
műves munka megnyugtat.
Jártam Halasra is.
– Tanulni?

– Nem, tanítani. Tudja,
hogy hány kiló egy csipkeverő
párna? Öt. Ezt hurcibáltam a
buszra, amikor átjártam Ha-
lasra. Meguntam. Akkor dön-
töttem úgy, hogy megszerzem

Megváltozott a
világ, nem látni
előre a naptárban.
Egyszer csak jön
egy telefon, és a
nap nem úgy foly-
tatódik, ahogy reg-
gel még kinézett.
Én meg igyekszem
hozzászokni. 

A családunkban – amely fele rész-
ben tót, fele részben magyar –
csupa mesterember szorgoskodott,
volt köztük szűcs, kosárfonó, ko-
vács, bútorasztalos és úri szabó.
Úgy nőttem fel, hogy bejártam a
nagyapám, az apám és a nagyné-
ném műhelyébe, láttam őket dol-
gozni. Innen a hajlam és a
kézművesség iránti szeretet.

a jogosítványt. 48
éves voltam. A reha-
bilitáción is foglalkoz-
tam páciensekkel.
Kérem, hogy ne bete-
get írjon, hanem páci-
enst, mert akkor
mérges lesz rám a fő-
orvos úr, ha olvassa a
cikket, mert ő mindig
mondta, nem beteg,
hanem páciens.
(Nevet) Mindenféle
kézműves-foglalko-
zást tartottam a reha-
bon. Számomra az
jelentette a legtöbbet,
ha láttam, hogy azok,
akikkel foglalkoztam,
teljes életet élnek. Ez
mindennél többet je-
lentett.

– Hogy került a tápéi polgár-
őrségbe?

– A férjem már akkor
tagja lett, amikor 1995-ben
megalakult. Én később lép-
tem be az egyesületbe. Az úgy
volt, hogy hívtak különböző
versenyekre, amelyeket a pol-
gárőrség szervezett gyerekek-
nek. Itt a nők írtak,
számoltak, és én jól számo-
lok fejben. Így kerültem be az
egyesületbe, de iskolakezdé-
sek idején én is ügyelek a
gyermekekre, ugyanis három
gyerekem és hat unokám
van.

Szvobodáné Piacsek Ilona szerint az tud igazán egy mesterséget űzni, aki tiszteli a múltat. 



Berki Judit és Szűcs Norbert tavaly
levelet írt Balog Zoltán miniszter-
nek, amikor a kormány nyilvános-
ságra hozta a törvénymódosító
javaslatát a civil szervezetekről,
amelyeket külföldről vagy külföldről
is támogatnak. Ebből a levélből idé-
zünk részleteket. 

„Hiszünk a társadalmi integrá-
ció szükségességében. Tudjuk,
hogy a leszakadó csoportok, sze-
génységben élők – cigányok és
nem cigányok – fontos, értékkel
bíró tagjai a társadalmunknak,
akikről nem mondhat le Magyaror-
szág. Megfelelő feltételek mellett –
például a jelenlegitől drámai mér-
tékben eltérő, modern és méltá-
nyos oktatási rendszer esetén –
közhelyszerű felismerés lenne min-
denki számára, hogy ők nem terhet,

hanem lehetőséget jelentenek az
ország számára” – így kezdődött a
levél. 

Majd így folytatódott: „Hiszünk a
civil szerveződések szükségességé-
ben. Tudjuk, hogy a civilek társada-
lomszervező ereje, innovációs
képessége sikeresebb és boldo-
gabb hellyé teszi Magyarországot.
Bejegyzett vagy informálisan mű-
ködő, helyi vagy országos hatókörű,
egyházi hátterű vagy világi, nagy
költségvetésű vagy teljesen önkén-
tes alapon működő szervezetek
egyaránt építik az országot, aktiviz-
álják az embereket, s megoldják
esetenként az állam által ellátatlan
feladatokat.” Ezt is írták a minisz-
ternek: „Hiszünk az Európai Unió-
ban. Tudjuk, hogy Magyarország
számára kulturálisan, gazdaságilag,

politikailag egyaránt fellendülést és
biztonságot hozott az Európai Unió-
hoz történő csatlakozás. Falak om-
lottak le, lehetőségek nyíltak
számunkra, s egyszerűen azt érez-
tük: hazaértünk végre.”

Majd jön a feketeleves a levél-
ben a miniszternek, mert Szűcs
Norberték azt írják, hogy „a jelen-
legi magyar kormány szemlátomást
nem tartja fontosnak a társadalmi
integrációt”, „korrupt, felzárkózta-
tási pénzeket ellopó roma vezetők
védelmével nemcsak bűnözőket tá-
mogatnak, hanem lerombolják a

roma közösségek méltóságát, elő-
ítéletek áldozatává teszik tagjait”,
„a szegénységben élőket sorsukat
megérdemlő parazitáknak tekintik”,
„ellenségnek tekintik a civil szerve-
zetek nem szervilis részét, mivel
nem tűrik a kritikát – miközben a ci-
vilek egyik fontos, alapvető feladata
az ellátórendszerek monitoringja,
az esetleges problémák felisme-
rése és megoldásának elősegí-
tése”, „gyűlöletkeltő kampánnyal az
ország függetlenségét veszélyez-
tető erőként mutatják be a külföldi
adományokat is elfogadó szerveze-
teket (…), amelyek bárki számára
elérhető, nyilvános, éves jelenté-
seket készítenek, amelyben részle-
tesen beszámolnak támogatóikról,
tevékenységeikről.” A levél úgy
zárul, hogy „a fent leírt folyamatok
ellen tiltakozva kilépünk az Anti-
szegregációs Kerekasztal tagjai
közül”.
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Szegedi civilek szerint provokáció a Stop Soros törvénytervezet

1940, 1950 vagy 1984 szelleme kísért?
Provokációnak tartja a Stop
Soros törvénytervezetet a
szegedi Motiváció Műhely
csapata. Szűcs Norbert, a
szerveződés egyik vezetője
szerint nehéz eldönteni, hogy
1940, 1950 vagy 1984 szel-
leme illeszkedik leginkább a
tervezett törvénycsomaghoz.

A Motiváció Oktatási Egyesüle-
tet azzal a céllal hozták létre
2012 májusában egyetemi ok-
tatók, esélyegyenlőségi szak-
emberek, pedagógusok és
pedagógusjelöltek, hogy a ma-
gyar oktatási rendszer, illetve
az oktatás során alkalmazott
pedagógiai tartalmak, módsze-
rek vizsgálatával és fejleszté-
sével elősegítsék a hazai
oktatás megújítását, az okta-
tási minőség általános emelé-
sét és a méltányosság megva-
lósulását.

– A csapat magja ekkor
már évek óta együtt dolgozott,
hiszen a 2007-es oktatási de-
szegregációs programhoz kap-

csolódó Hallgatói Mentorprog-
ram köre alakította meg a szer-
vezetet – mondta Szűcs
Norbert, az egyesület alelnöke.
Megtudtuk, 2014 óta hívják
magukat Motiváció Műhely-
nek. – Több civil szervezet
együttműködésére alapozva
egységes brandet építünk,
közös honlapunk van. Szá-

munkra ez szerves fejlődési fo-
lyamat, így 2007-re tesszük az
indulásunkat – mondta az al-
elnök. A Motiváció Műhely te-
vékenysége négy pilléren
nyugszik.

– Hátrányos helyzetű gye-
rekeket, fiatalokat mentorá-
lunk. Legfontosabb progra-
munk ezen a területen a sze-
gedi és a balástyai Motiváció
Tanoda, valamint két szegedi
iskolában – Wesley János
Óvoda, Általános Iskola és Kö-
zépiskola és Dózsa György Ál-
talános Iskola – a Motiváció
Hallgatói Mentorprogram mű-
ködtetése. Tájékoztató, érzé-
kenyítő programokat szerve-
zünk a társadalmi integráció,
integrált oktatás, antiszegregá-
ció témakörében. Programja-
ink jelentős részét a Men-
tortársas, illetve a Rendszer-
hiba elnevezésű, saját fejlesz-
tésű társasjátékainkra alapoz-

va szervezzük meg. Minden
hónapban szervezünk egy
workshopot/tájékoztató ren-
dezvényt a Motiváció Műhely
Beszélgetések sorozatban. Ku-
tatás, szakpolitika, érdekérvé-
nyesítés a harmadik pillérünk.
Mi szervezzük a TanodaPlat-
form hálózatot, amely tavaly el-
érte, hogy az elcsalt ered-

mények miatt új EFOP-pályáza-
tot írjanak ki, 2 milliárd forint
keretösszeggel, a régóta mű-
ködő, ám támogatást nem ka-
pott tanodák számára. Ezért a
tevékenységünkért tavaly Civil
Díjat kaptunk „Egy ügy legjobb
képviselete” kategóriában. Je-
lenleg a tanodák normatív fi-
nanszírozásáért lobbizunk.
Március elején jön ki egy álta-
lunk fontosnak vélt tanulmány-
kötetünk az oktatási szeg-
regációról, amelyben az esély-
egyenlőségi szakma meghatá-
rozó szereplői publikálnak.
Legújabb irányunk a szegedi-

ség, lokálpatriotizmus kulcs-
szavakkal írható le. Egyrészt
még élhetőbbé, szerethe-
tőbbé, menőbbé kívánjuk
tenni városunkat, másrészt in-
novatív eszközökkel próbáljuk
bemutatni, megőrizni értékeit.
Nagyobb szabású konkrét
programjaink nyártól lesznek
publikusak – mondta Szűcs
Norbert.

– A Stop Soros törvényter-

vezetet egyértelműen provoká-
ciónak tartjuk, amely – akár
lesz belőle jogszabály, akár
elhal a kezdeményezés – alkal-
mas az autonóm, kritikus civil
szervezetek további stigmati-
zálására, megfélemlítésére 
– válaszolta kérdésünkre. 
– Nehéz eldönteni, 1940,
1950 vagy 1984 évszáma és
szelleme illeszkedik leginkább
a tervezett törvénycsomaghoz.
Megvalósulása esetén okozhat
működési zavart számunkra,
hiszen az elmúlt években nem-
csak magyar, de svájci, norvég,
liechtensteini és izlandi állami,

amerikai és angol alapítványi,
európai uniós, multinacionális
és kisvállalati forrásokat hasz-
náltunk fel, továbbá, legna-
gyobb büszkeségünkként,
egyéni adományokat is. A le-
hetséges nehézségek ellenére
nem tervezzük a tevékenysé-
günk beszüntetését vagy bár-
miféle irányváltást, kompro-
misszumot – mondta Szűcs
Norbert.

Levél Balog Zoltán miniszternek

Nyitott, elfogadó, öntudatos
A MigSzol Szeged a Grand Caféval és a budapesti Menedék Egyesü-
lettel közösen, a British Council támogatásával február 2–4. között
ingyenes magyar nyelvű tréninget szervez, amelynek célja a saját kö-
zösségük fejlődését elősegíteni képes, másokért és magukért tenni
akaró, nyitott, elfogadó, öntudatos, aktív állampolgárok képzése. Fel-
hívásukban azt írják: „a harmadik nap végén közösen öt, Szeged
város lakóit megcélzó közösségi programot dolgozunk ki, melyek
révén az itt élők jobban megismerhetik egymást, érzékenyebbek le-
hetnek egymás problémái iránt, és hatékonyabban segíthetnek egy-
máson”. A képzésre bárki jelentkezhet. Bővebb információ Active
Citizens–Szeged néven a Facebookon.

Névjegy
Szűcs Norbert a Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési
Intézetének docense, a Motiváció Oktatási Egyesület alel-
nöke. Az SZTE-n szerzett szociológia, néprajz és művelő-
désszervező szakos diplomát, majd a Pécsi Tudomány-
egyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Dok-
tori Iskolájában védte meg doktori disszertációját. Kutatási
területei: esélyegyenlőség, oktatási/társadalmi integráció,
antiszegregáció. A Motiváció Hallgatói Mentorprogram, il-
letve a TanodaPlatform egyik alapítója, vezetője, számos tu-
dományos publikáció szerzője. A Motiváció Műhelyben a
szervezetfejlesztés és a stratégiaalkotás felelőse, a Motivá-
ció Tanodák szakmai vezetője.

Díjazni kellene, nem büntetni
Ha maradéktalanul megvalósul a kormány Stop Soros
néven elhíresült törvénytervezete, akkor olyan szerveze-
tek sem lehetnek ezek után közhasznúak, amelyek rá-
szorulóknak segítenek, ételt osztanak, idősgondozással,
állatmentéssel foglalkoznak. Ha van civil szervezet,
amely külföldről tud forrásokat szerezni, azért, hogy Ma-
gyarországon segítsen rászorulóknak, a köz érdekében,
azt inkább díjazni kellene, nem büntetni – hangzott el
egy civilek által tartott budapesti sajttótájékoztatón. 
A kormány a külföldről érkező pénz után 25 százalék il-
leték fizetésére kötelezné a civil szervezeteket.

Elfogadás, bizalom és önbizalom. Gyerekek a Motiváció Műhely foglalkozásán. 

Szűcs Norbert: A civilek 
társadalomszervező ereje

boldogabb hellyé teszi 
Magyarországot. 
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Közös problémamegoldásban sereghajtók a magyar diákok

A tizenöt évesek negyede nem érti, amit olvas
A leggyengébbek között vannak
Európában a magyar gyerekek a
közös problémamegoldásban.
Ismét rosszul szerepeltünk a PISA-
felmérésben. Az okokról Csapó
Benő egyetemi tanár, Szeged dísz-
polgára beszélt a Szeged Televízi-
óban. 

Átlag alatti eredményt értek el a 15
éves magyar diákok a szövegértés, a
matematika és a természettudomá-
nyok után az együttműködő problé-
mamegoldásban is. – Várható volt.
Tegyük hozzá, hogy a 2015-ös felmé-
rés eredményeit
tették közzé –
pontosított Csapó
Benő, a szegedi
egyetem nevelés-
tudományi intéze-
tének professzora
a Szeged Televízió
Szemközt című
műsorában. A
három fő terület
adatai már 2016
decemberében
napvilágot láttak.
Az innovatív területek több feldolgo-
zást igényelnek, ezért kissé később
jelennek meg. A szövegértést, mate-
matikát és természettudományt háro-
mévenként ugyanúgy mérik, hogy a
trendeket követhessék. Negyedikként

pedig mindig valami újat vizsgálnak,
mint legutóbb a közös problémameg-
oldást – magyarul csoportban kellett
a feladatot értelmezni, kidolgozni és
az eredményt bemutatni. 

Az iskolarendszer 
a felelős

A kutató hozzátette: ez a készség
gyakorlás révén fejleszthető, ami
természetesen nem a felmérés

miatt lényeges. Hiszen a magán-
életben, a gazdasági szférában és
a kulturális életben, vagyis minde-
nütt szükség van rá. A feladatain-
kat, problémáinkat ugyanis több-
nyire csapatban együttműködve, in-
formációkat cserélve oldjuk meg az
egyszerű szerelőmunkától az épü-
lettervezésig vagy a tudományos kí-
sérletekig.

A lesújtó teljesítményért a pro-
fesszor nem a diákokat vagy a pe-
dagógusokat hibáztatja. Az
alapvető bajt az iskola működési
módjában, a pedagógiai kultúrában

látja. Nálunk na-
gyon kevés az
olyan óratípus,
ahol a gyerekek
együtt dolgoz-
nak. Előfordul-
nak iskolai
gyakorlatok, ami-
ket csoportok-
ban szükséges
elvégezni, de
ezek aránya cse-
kély. Ráadásul a
rendszer nem is

törekszik tudatosan arra, hogy a di-
ákok a tananyagot így dolgozzák fel. 

Az oktatási kormányzat gyorsan
reagált a megjelent eredményekre.
Egyik megállapításuk szerint a ma-
gyar fiatalok messze az átlag felett

teljesítenek a tantervi kérdésekre
lényegesen jobban reflektáló másik
vizsgálat, a TIMSS alapján. A kutató
a felmérések közti alapvető különb-
ségről elmondta: más országok vet-
tek részt a kettőben. A TIMSS-ben
több harmadik világbeli ország is
szerepel, márpedig gyengébb me-
zőnyben könnyebb jobb eredményt
elérni. Az együttműködő probléma-
megoldásban a PISA-teszten Észt-
ország a negyedik, Finnország

pedig az ötödik lett. A felmért 32
OECD-ország rangsorában Magyar-
ország a 26.

Magyarázkodik 
a kormány

A kormány másik megállapítása
szerint az oktatási rendszer 2013-
ban megkezdett átalakításának
eredményei a PISA-ban legkoráb-
ban 2018-ban vagy 2021-ben mu-
tatkoznak meg. A kutató nem
kommentálta a politikai véleményt.
Úgy fogalmazott: ahhoz, hogy az
együttműködő problémamegoldás
javuljon, a gyerekeknek közösen
kellene feldolgozniuk a tananyagot.
Ennek sokféle módszere ismert.
Ilyen a páros feladatmegoldás vagy
a csoportos projekt. Finnországban
például a tananyag jelentős részét
első osztálytól kezdve így dolgozzák
fel a diákok. 

Ez idehaza miért nem működik?
A professzor úgy véli, a pedagógu-
sok innovatívak lennének, hiszen
szívesen dolgoznának másfajta ke-
retek között. A szabályozás viszont
túlságosan merev: az az elvárás,
hogy haladjanak a tananyaggal.
Ilyen szempontból nem sokat válto-
zott az utóbbi negyven-ötven évben
az a pedagógiai kultúra, hogy be-
megy a tanár az osztályba, vele

szemben ülnek a tanulók, és –
ahogy a pedagógusok is fogalmaz-
nak – leadják az anyagot. 

Az, hogy túlságosan sok lenne a
tananyag, nézőpont kérdése. Csapó
Benő sokkal inkább azt tartja baj-
nak, hogy a diákok nagyon korán el-
vesztik a fonalat, mert nem marad
idő az elmélyülésre, a megértésre,
így később túl sokat kell értelmetle-
nül bemagolniuk, ez pedig nagyon
megterhelő. Ha viszont az első idő-

szakban több figyelmet kapna az
alapvető készségek fejlesztése,
mindenekelőtt a szövegértés és a
matematika, jobban megértenék az
alapelveket, és azokra fűzhetnék
fel a konkrét ismereteiket. Így job-
ban használható tudásra tennének
szert. 

– A módszertani keretek módo-
sítására vagy akár gyökeres meg-
változtatására nem a kutatók
feladata ösztökélni. Nekünk az a
dolgunk, hogy új módszereket és
eszközöket dolgozzunk ki, és meg-
mutassuk, hogy azok hatékonyab-
bak. Ezeket az új lehetőségeket
felkínáljuk a döntéshozóknak, il-
letve ezekre a korszerű módsze-
rekre képezzük a pedagógusokat.
Sok ilyen európai fejlesztésben köz-
reműködünk a kollégáimmal. Tehát
az eszközök rendelkezésre állnak,
csak alkalmazni kellene azokat 
– hangsúlyozta.

Funkcionális analfabéták

A 15 évesek 27-28 százaléka funk-
cionális analfabéta – magyarul
nem érti, amit olvas. Ez óriási prob-
lémát okoz a középiskolai tanulmá-
nyaikban, vagy ha onnan
kimaradnak, akkor a munkakere-
sésnél. A kormányzati magyarázat
szerint a magyar diákoknál mind-
össze két országban mértek na-
gyobb eltérést a gyengén és a jól
teljesítő iskolák között. Vagyis az el-
itképzésben sem érünk el jó ered-
ményt, és a leszakadók felzár-
kóztatásában sem vagyunk elég ha-
tékonyak. Az első, 2000-ben ké-
szült PISA-vizsgálat óta tudják a
szakemberek, hogy ezek nagy prob-

lémák hazánkban. Az egyik véglet a
magyar rendszer, amely a külön-
böző hátterű és felkészültségű gye-
rekeket különböző iskolatípusok
felé irányítja. A másik, a hatéko-
nyabb oldalon lévő a skandináv
módszer, ahol az iskola befogadja a
különbségeket, és ott kezeli azokat. 

A professzor abban látja a kuta-
tók felelősségét, hogy kidolgozzák
azokat a módszereket, amelyekkel
heterogén osztályban egyéni fej-
lesztés végezhető. Vagyis hogy min-
den gyerek egyenként azt kapja,
amire szüksége van. És ez nem
pénzkérdés, azonban a rendszer
túlszabályozott, a pedagógusoknak
nagyon nehéz kitörni a keretek
közül; fel kellene szabadítaniuk a
bennük rejtőző kreativitást. Annak
érdekében, hogy ne csak haladja-
nak egyik óráról a másikra, hanem
azt a gyereket is megtaníthassák,
aki lemaradt. 

Egy másik alkalmazható mód-
szer másutt a páros munka, vagyis
hogy azok a gyerekek, akik már
megértették, megtanulták az anya-
got, segítik azokat, akik még nem.
Közben nagyon fontos készségek
fejlődnek, hiszen akkor tanul, és
akkor ismer fel új dolgokat a fiatal,
de az idősebb is, ha elmagyarázza
az összefüggéseket a másiknak. 
A korai kudarcok megelőzését
pedig hatékonyan segítheti az a di-
agnosztikus értékelési rendszer,
amelyet most dolgoznak ki a sze-
gedi kutatók. Ez minden iskolából
elérhető, és megmutatja, ha vala-
melyik diáknak egyes területeken
több támogatásra lenne szüksége,
megalapozva a differenciált, sze-
mélyre szóló fejlesztést.

A rendszer túlszabályo-
zott, a pedagógusoknak
nagyon nehéz kitörni a
keretek közül; fel kellene
szabadítaniuk a bennük
rejtőző kreativitást.
Annak érdekében, hogy
ne csak haladjanak egyik
óráról a másikra, hanem
azt a gyereket is megta-
níthassák, aki lemaradt.

Csapó Benő: Az iskolarendszer túlszabályozott. A pedagógusoknak 
nagyon nehéz kitörni a keretek közül. 

A felmérés szerint a magyar fiatalok 27-28 százaléka funkcionális analfabéta. Képünk illusztráció. 
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Megismételhetetlen évet
zártak a kecskési táncosok

Sorozatunkban az önkor-
mányzati intézményeket és
vezetőiket mutatjuk be. Min
dolgoznak jelenleg, milyen
fejlesztéseket valósítanak
meg?

– Nagyon jó évet zártunk, de
ez megismételhetetlen, hiszen
jubileumot ünnepeltünk – ösz-
szegezte 2017-et Kollár József.
A kecskéstelepi művelődési
ház igazgatója hozzátette, in-
tézményükben „túlsúlyos” és
meghatározó a néptánc. Négy
különböző szintű együttes kép-
viseli a hagyományőrzésnek
ezt az irányát. Ez részben azért
alakult így, mert a ház nem iga-
zán alkalmas másra, mint in-
kubátorszerű működésre.
Kiszolgálják egyfelől a város-
részben felmerülő igényeket,
ám azt is tudni kell, hogy az

épületet, bár 78 esztendeje
kultúrháznak tervezték, egy
nagyjából ezerfős közösség-
nek szánták. Ehhez képest je-
lenleg a városrész lényegesen
több lelket számlál. A tetőszi-
getelés hiánya miatt eleve 
„ridegtartást élvez” a ház, va-
gyis télen hideg, nyáron meleg.

Tízévente egyszer

A Délikert Napsugár Tánc-
együttes tavaly ünnepelte ala-
pításának tizedik évfordulóját.
A város egyik meghatározó
együttesévé nőtte ki magát;
szerepel a néptáncfesztiválon,
fellép a szabadtérin. Mindezt
ráadásul úgy, hogy ők az ötve-
nen túliak generációját képvi-
selik, komoly táncos múlttal. Az
elmúlt évben a jeles születés-
napról emlékeztek meg az in-
tézmény minden mozdítható
forrásának felhasználásával.
Élő zenekísérettel táncolhat-
tak, és olyan színpadra állhat-
tak október végén, ahonnét

még az utolsó sorból is látszott
a lábuk, vagyis a kisszínházban
adtak gálaműsort. Megérte 
– jegyezte meg az igazgató.
Kétszer egymás után megtöl-
tötték a nézőteret. Ezt azonban
csak tízévente egyszer enged-
heti meg magának a Kecskési
Művelődési Ház.

Ugyancsak színpadi pro-
dukciókra szerveződött a 
Möndörgő, amit eredetileg
egyetemisták hívtak életre.
Szoros együttműködésben dol-
goznak az idősebbekkel. Olyan
városi programokon látni őket,
mint a Téltemetés vagy a nép-
táncfesztivál menettánca. A
Délikert táncegyüttessel össze-
sen évente 18-22 fellépést vál-
lalnak. Karácsonykor kisebb
csoportokban még idősottho-
nokba is ellátogatnak táncolni.

Vasárnap este is
gyakorolnak

A Hatetudnád Táncegyüttes
két csoporttal próbál. Az egyik-
hez azok csatlakoztak, akik
„csak” élvezni szeretnék a tán-
cot. Szeretnek mozogni, ha
kell, fellépnek a kecskési ren-
dezvényeken. Másik csapatu-
kat a kezdők beszoktatására
alakították meg. A négy együt-
tes összesen nagyjából kilenc-
ven-száz táncost mozgat meg
hetente csoportonként két
próbán. Az intézményvezető
nagyon büszke rá, hogy náluk
a fiatalok annyira elkötelezet-
tek, hogy vasárnap esténként
is gyakorolnak.

Cipőre, ruhára, 
zenére költenek

2017-ben 22 ezer embert
vonzottak a művelődési ház
programjai, közösségei (a te-
lephelyen kívüli rendezvé-
nyek nézői nélkül). A létszám,
mint ahogyan a gazdálkodás
sem az átlagot tükrözte, hi-
szen a jubileumi rendezvény
miatt 2017 nem átlagos év
volt. A két főt foglalkoztató in-
tézmény az önkormányzattól
9,8 millió forint támogatást
kap, ennek a fele elmegy a
bérekre és járulékaira, vala-
mint a közfoglalkoztatottak
feladataira. Minden másra a
saját bevételekből jut pénz:
az együttesek befizetéseiből,
egyéb támogatásból és ter-
embérletből. Idei évük vár-
hatóan szakmailag megint
kivételesen jól alakul: az or-
szágos Csoóri Sándor prog-
ramban kétmillió forintot
nyert a Délikert Kulturális
Egyesület a táncegyüttes mű-
ködésére. A pénzből cipőket
és ruhákat vásárolnak, tech-
nikát fejlesztenek és élő ze-
nekíséretet fizetnek.

Kollár József: Leginkább inkubátorszerű működésre alkal-
mas az intézményünk. Bár eredetileg is kultúrháznak ter-

vezték, kinőtte a városrész. 

Dupla gálaműsorával óriási sikert aratott a kisszínházban
tavaly a tízéves jubileumát ünneplő Délikert Napsugár

Táncegyüttes.

Túl sokat 
számítógépezik

1998 óta vezeti a kecs-
kési házat Kollár József.
Szabadidejében szíve-
sen olvas, és a beval-
lása szerint a kelleténél
többet ül a számítógép
előtt. Felesége pedagó-
gus, ikerfiai informatiká-
val foglalkoznak.

Mit tett Szeged városa
a szegedi futball érdekében?

Szeged város regnáló vezetése
a létező legfontosabbat tette a
város labdarúgásáért: hét
évvel ezelőtt – a szegedi labda-
rúgás hagyományaihoz híven –
NB II-es indulási jogot vásárolt
egy szegedi labdarúgócsapat-
nak a Makó FC-től.

Sajnos a csapat méltatlan-
nak bizonyult erre a nagylelkű-
ségre: már a második
szezonban elbukta az osztá-
lyozó visszavágóját hazai pá-
lyán a Kisvárda ellen. Sajnos
Szegedhez méltatlan módon
ennél is mélyebbre süllyedt a

csapat, és egyházi felügyelet
alá kerülve csak névleg maradt
szegedi, hiszen immár öt éve
tart az „átmeneti” Gyulára köl-
tözés.

Vitos György azt írja: 51-szer
szerepelt már az első osztály-
ban a csapat. Azt sajnos nem
tette hozzá, hogy erre utoljára
az 1999/2000-es szezonban
volt példa, amikor a Szeged LC
megszűnt. Azóta – csak hogy a
labdajátékoknál maradjunk – a
Pick Szeged EHF-kupát nyert, a
szegedi vízilabdázók LEN-
kupát, a kosarasoknak össze-

jött egy magyar kupa harmadik
hely. A szegedi labdarúgócsa-
pat, induljon bármilyen néven,
legjobb helyezése az első osz-
tályú bajnokságban a harma-
dik volt – az 1940–41-es
szezonban... Hetvenhét éve...
Hozzátehetjük azt is, hogy a fel-
sorolt – nem futball- – csapa-
toknak még az utánpótlás-
meccseire is több néző jár,
mint a „szegedi” felnőtt fo-
cicsapat gyulai mérkőzéseire.

Vitos György szerint min-
denről a Botka László vezette
városvezetés tehet – a szegedi
fociban is. Betudva ezt a kam-
pányidőszaknak és a fideszes
pártpropagandának, annyit te-
szünk hozzá: sajnos helyettük
nem tudunk játszani.

Szeged MJV Polgármesteri
Hivatala

Tisztelt Olvasóink!

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

„Maguk ellen hangolták
a fociszerető közvéleményt” 
A Szegedi Tükör 2018. ja-
nuár 13-i számában ismét
nekimegy a magyar labdarú-
gásnak, és ezen belül a sze-
gedi futballt, a végre-
valahára épülő vadonatúj
stadiont is kipellengérezi. 
A január 13-i szám 2. oldalán
a világ messze legnépsze-
rűbb sportja és legcsodálato-
sabb játéka, a labdarúgás
került ismét „Orbán-negatí-
vos terítékre” Focivilág Ma-
gyarországon címmel, holott
jól láthattuk, testközelből ér-
zékelhettük 2016 nyarán,
amikor az egész ország,
sok millió magyar
ember együtt, vállvetve
tudott heteken át ün-
nepelni az Eb alatt!
Épp ezért nem győzöm
hangsúlyozni a fanati-
kus futballdrukkerek
meggyőződését: ez nagyon
veszélyes játék a sze-
gedi városvezetés részé-
ről... Hogy miért is?!

Több szempontból fejte-
ném ki észrevételeimet, és
mindezek realitását a 2018.
április 8-i országgyűlési, majd
a 2019-es városi választások
fogják egyértelműen (vissza)-
igazolni...

Korábban ugyanebben a
városi lapban jelent meg Vu-

jity Tvrtko kirohanása a sze-
gedi futballstadion felépítése
ellen... Ám a józanul és a fia-
taljaink jövője iránt felelős-
séggel gondolkodó emberek
valósággal lesöpörték a 
„tévékben bohóckodó celeb-
riporter” szánalmas erőlkö-
déseit és nevetséges észér-
veit.

Mint ahogy a szegedi Job-
bik is belesétált ebbe a csap-
dába, hisz maguk ellen

hangolták a fociszerető köz-
véleményt, mellyel egyáltalán
nem növelték választási esé-
lyeiket, sőt… Csak halkan
jegyzem meg: ugyanez a sors
vár a helyi MSZP-re is, ha
nem változtatnak végre a fut-
ballellenes retorikán, a foci-
gyűlölő, a legnépszerűbb

sportágat mélyen megvető
stílusukon!

2018–2019-ben a pat-
inás múltú szegedi futball kö-
zelgő 120. évfordulóján az
ünnepségeken és jubileumi
kiadványainkban erről is
megemlékezünk! Nevezete-
sen miként, s hogyan segí-
tette Szeged város vezeté-
se Földünk legnépszerűbb
sportágát, több milliárd em-
ber kedvenc játékát az eltelt
évtizedekben? Sőt, egyálta-

lán nem mellesleg még azt
is kifejtjük: mit tett a ma-

gyar kormány azért,
hogy a korábban 51-
szer (!) az első osz-
tályban szerepelt,
egykor világhírű, vá-
logatott klasszisok
tucatjait adó sze-

gedi futball újra kijö-
hessen a „békapers-

pektívából”?! (Mint aho-
gyan például Kósa Lajosék
kezelték a DVSC becsődölé-
sét anno Debrecenben…)

S a mérleg nyelve feltehe-
tőleg nem Szeged város je-
lenlegi vezetése felé billen
majd… De cáfoljanak meg,
ha tévedek! Azonnal hozzá-
téve: bárcsak tévednék…
Krónikási tisztelettel: 
Vitos György

POSTABONTÁS
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Ismét Balatonfüredről
erősítettek. Újabb nyári ér-
kező vált biztossá: a MOL-PICK
Szeged bejelentette Stanislav
Kasparek leigazolását. A klub
történetében ő lesz az első
cseh nemzetiségű kézilab-
dázó, és akárcsak két éve nyá-
ron Bánhidi Bence, ő is Bala-
tonfüredről érkezik. A 21 éves
balátlövő csapatának legtöbb
gólját szerezte az idei kiírás-
ban, szám szerint 65-öt. A játé-
kos hároméves szerződést írt
alá a klubbal.

nyeretlenül Búcsúztak.
A magyar férfi kézilabda-válo-
gatott három vereséggel bú-
csúzott a horvátországi Euró-
pa-bajnokságtól. A MOL-PICK
Szeged három válogatott játé-
kosa összesen 28 gólt szerzett
a csoportmérkőzéseken. Ba-
logh Zsolt háromszor köszönt
be Dánia és ötször a spanyolok
és a csehek ellen. Bodó Ri-
chárd kilencet jegyzett: hármat
a dánoknak, kettőt a spanyo-
loknak és négyet Csehország-
nak lőtt, Bánhidi Bence hatot
dobott, valamennyit Spanyolor-
szágnak.

két arany a szegedI tI-
tántól. Az U14-es fedett ma-
gyar bajnokság előtt Újvidéken
nyílt versenyen vettek részt a
Szegedi Titán Triatlon Atlétikai
Club versenyzői. Kovács Árpád
magabiztos versenyzéssel két
aranyérmet szerzett, míg edző-
társai egyéni csúcsokkal gaz-
dagodtak. Menyhárt Zoltán
tanítványa távolugrásban 523
centiméteres eredményével,
60 méteres síkfutásban 8.10
másodperces teljesítményével
bizonyult mindkét számban a
legjobbnak.

újra Itthon. Olasz Anna, a
Haász SZUE Európa- és világ-

bajnoki ezüstérmes kiválósága
Arizonában töltötte az elmúlt
éveket, egyetemi tanulmányait
ott végezte, de hazatér Sze-
gedre. Elmondása szerint csak
itthon tud teljes mértékben az
úszásra koncentrálni, így in-
kább az eszére, mintsem a szí-
vére hallgatott. A tényleges
hazatérésre azonban még vár-
nia kell, Anna jelenleg Thaiföl-
dön edzőtáborozik a magyar
úszóválogatottal.

Az utánpótlásban is rangadó a Szeged–Veszprém meccs

Második helyen végeztek a kis pickesek

Főpróba volt az Eb

A fiúk bronz-, a lányok ezüstérmesek lettek a drezdai 
rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon. Kónya

Zsófi balról a harmadik, Jászapáti Petra pedig balról 
a negyedik. 

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület két válogatott versenyzője,
Jászapáti Petra és Kónya Zsófia ezüstérmes lett a drezdai rö-
vidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon. Pár hét, és
Dél-Koreára figyel a világ, itt rendezik a téli ötkarikás játéko-
kat. Arról már korábbi számunkban beszámoltunk, hogy két
szegedi biztosan ott lesz Pjongcsangban, a Szegedi Korcso-
lyázó Egyesület két válogatott versenyzője, Kónya Zsófia és
Jászapáti Petra. Így bármilyen furcsán is hangzik, a drezdai
rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság csak főpróba
volt, mivel ez volt az utolsó verseny az olimpia előtt.

– Nem az volt a cél, hogy az Európa-bajnokságon egyéniben
is érmeket szerezzenek a lányok, hanem az, hogy felmérjék, hol
tartanak. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az időeredményeik
az egyéni csúcsaikhoz közelítettek – mondta Szabó Krisztián,
a Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezetőedzője.

Ahogy tavaly, idén is második lett a magyar női váltó 3000
méteren. Jászapáti egyéniben 500 és 1000 méteren egya-
ránt 9. lett. A két szegedi mindhárom egyéni számban (500,
1000 és 1500 méteren) a legjobb húszban végzett.

mindenkinek játéklehetősé-
get adni – értékelt Miklós
Melinda.

Ez a siker is kellett
ahhoz, hogy a csoportmér-
kőzések befejeztével a dön-
tőbe kerüljön a Pick Szeged
I. csapata. A fináléban a

Békés-Drén KC csapata volt
az ellenfél, őket azonban
nem sikerült legyőzni, 17–
12-re kikaptak a kis picke-
sek. A sok biztató szülőn
kívül két MOL-PICK Szeged-
játékos is élőben nézte a
mérkőzést. A mentorprog-

Kiss Norbert nem számított dobogóra

Szegeden járt a teke ufója
Soha nem volt még ennyi ne-
vező a rekordhosszúságú
nemzetközi tekeranglista-
versenyen, ahol a szegedi
Kiss Norbert a bronzérmet
szerezte meg.

A világranglista első 16 teké-
zőjéből tíz itt volt a már ha-
gyományos, szegedi ren-
dezésű BB Mentor Kupa
nemzetközi tekeranglista-ver-
senyen. 206 egyéni nevező
indult a viadalon, ami rekord.
Ennek köszönhetően tíz
napon át dőltek a bábuk. A fi-
náléban szlovák házi döntőt

rendeztek, a Podbrezova 
két játékosa, a szlovák
Bystric Vadovic és az újvidéki
származású Zavarkó Vilmos
küzdött meg a serlegért.
Utóbbi nyert.

– Nehéz volt a torna. 
A szabályrendszernek kö-
szönhetően döntetlen állás-
nál szétlövéssel dől el a
továbbjutás. Itt egy kis sze-
rencse is kellett. Szeretek
Szegedre járni erre a tornára
– mondta már trófeával a ke-
zében Zavarkó Vilmos, aki ne-
gyedszer hódította el a BB
Mentor Kupát, utolérve ezzel

az Alabárdos-Szegedi TE játé-
kosát, Kiss Norbertet, akinek
ezúttal a harmadik hely jutott.

– A tavalyi év után nem
nagyon bíztam a dobogóban.
Megváltozott az életkörülmé-
nyem, megváltoztak az edzé-
seim. Január 1-jétől teljesen
új edzésmódszerrel, teljesen
új motivációval indultam.
Azóta van öt 650-640-es
eredményem, aminek nagyon
örülök. Nem számítottam a
harmadik helyre – mondta
Kiss Norbert.

– Zavarkó Vilmosról sokan
azt mondják, hogy a teke ufója.
Félelmetes játékos. Végtelenül
profi, és szenzációs eredmé-
nyeket produkál. A tavalyi
évben több 700-as eredménye
volt, mint 600-as. Manapság
egy 700-as eredményt elérni
nagyon keveseknek sikerül. 
A világ legjobbjainak is életük-
ben egyszer vagy kétszer.
Hozzá hasonlítani magunkat, a
mi játékosainkat nagyon
nehéz, de van olyan pillanat,
amikor őt is el lehet kapni, ám
ez most nem sikerült senkinek
– mondta a győztesről Karsai
Ferenc, az Alabárdos-Szegedi
TE elnöke.Zavarkó Vilmos (jobbról) egy lelkes nézővel is fotózkodott. 

ramnak köszönhetően Ste-
fán Sigurmannsson és
Mario Šoštarić is ott volt a
Topolya sori csarnokban, az
eredményhirdetésen pedig
ők adták át a díjakat.

– Nagyon jó látni a gyere-
kek arcán, hogy jól érzik ma-
gukat, miközben játszanak,
végső soron ez a kézilabda
lényege, erről kell, hogy szól-
jon. De azért nagyon ügye-
sek is, azt beszéltük
Marióval, hogy ők már most
előrébb tartanak, mint ami-
kor mi voltunk 10 évesek –

mondta az izlandi Sigur-
mannsson.

– Emlékszem, alig bír-
tunk aludni egy-egy torna
előtt. Nagyon vártuk, hogy
jöjjön a hétvége, és utazhas-
sunk, vagy épp otthon játsz-
hassunk ilyen meccseken.
És több olyan gyereket lát-
tam itt játszani, akik ha
ugyanilyen lelkesedést mu-
tatnak, akkor akár profi játé-
kos is válhat belőlük –
mondta a MOL-PICK Szeged
jobbszélsője, Mario Šoštarić.

Elrajtolt a Pickball utánpót-
lás-tornasorozat, amelyen
az U10-esek nyitották a
sort. Le is játszották 2018
első Szeged–Veszprém der-
bijét.

Tavaly hagyományteremtő
céllal indult az utánpótlás-
tornasorozat, azaz a Pick-
ball. Idén a tízévesek
korosztályával indult a soro-
zat. Összesen hat csapat ját-
szott, amiből kettő a Pick
Szeged utánpótlásgárdája
volt. És már láthattunk egy
Szeged–Veszprém össze-
csapást. Ezt 17–12-re a sze-
gediek, Miklós Melinda ta-
nítványai nyerték meg.

– Akármilyen korosztály
játszik, egy Szeged–Veszp-
rém mindig presztízsmérkő-
zés. A meccs elég
sportszerű volt, persze azért
akadtak benne olyan ütkö-
zések, szabálytalanságok,
amik már kicsit a durvaság
határát súrolták, vagy épp át
is lépték, de hát a kézilabda
ilyen. Igyekeztem frissíteni,

Kemény küzdelem volt a pályán a kicsiknél is. 

A torna 
végeredménye

1. Békés-Drén KC, 2. PICK
Szeged I., 3. Telekom
Veszprém, 4. PICK Szeged
II., 5. Ferencváros, 6.
FKSE-Algyő. Nagy-György
Csanádot, a szegediek
második csapatának ka-
pusát választották a torna
legjobb hálóőrének.

A torna legjobb kapusának
a szegedi Nagy-György 
Csanádot választották. 
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre, illetve 2 belépőt az IH Rendezvényközpontba a február 12-i Kétely című színházi előadásra, amelynek
főszereplője Udvaros Dorottya? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szege-
ditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 31. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Bálint Sándor, a legszögedibb szögedi. A nyertesek: Szarvas Erzsébet, illetve Tóth Magdolna. Gratulálunk!

PUCCINI: TOSCA 
Időpont: január 27., szom-
bat, 19 óra
Helyszín: Belvárosi mozi

Élő operaközvetítés olasz nyel-
ven, angol és magyar felirattal,
két szünettel. A Met Tosca-elő-
adásai hosszú időn át elvá-
laszthatatlanok voltak Franco
Zeffirelli pompás, élethű dísz-
leteitől; a HD-adások nézői az
elmúlt években egy jóval mo-
dernebb változattal ismerked-
hettek meg. A lett szoprán,
Kristine Opolais, aki a Puccini-
szerepek egyik legavatottabb
megformálója, 2006 óta a

világ szinte valamennyi jelen-
tős operaházában fellépett
már – most is ő alakítja a félté-
keny primadonnát. Szereplők:
Vittorio Grigolo, Željko Lučić,
Patrick Carfizzi. A karmester a
New York-i operaház gyakori
vendégművésze, Andris Nel-
sons.

HÁROM ÓRIÁSPLAKÁT EB-
BING HATÁRÁBAN
Időpont: január 28., vasár-
nap, 16 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Idén ez a film lett a Golden
Globe nagy nyertese, több díjat
is besöpört. A film tartalmából:
hónapok teltek el Mildred
Hayes lányának meggyilkolása
óta, ám a tettes azóta sem ke-
rült elő. A nő most vakmerő lé-
pésre szánja el magát: kibérel
három óriásplakátot, amelye-
ken provokatív üzenetet címez
William Willoughby rendőrfő-

nöknek. Főszerepben: Frances
McDormand, Woody Harrel-
son, Sam Rockwell.

BÁTRAN (F)ÉLNI!  
Időpont: január 29., hétfő,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvény-
központ
Al Ghaoui Hesna televíziós
szerkesztő-műsorvezető elő-
adásával kezdődik a Pedagó-
giai esték sorozata 2018-
ban. Az előadás témája a fé-
lelem. „Maga a valóságban
ilyen pici? És mégsem fél
ezekben a veszélyes orszá-
gokban?” – kérdezték már

H e s n á t ó l ,
aki 1978-
ban szüle-
tett szír
édesapától
és magyar
édesanyá -
tól. A Ma-

gyar Televízió munkatársa-
ként több mint húsz ország-
ból, köztük számos háborús
övezetből tudósított. Riport-
és dokumentumfilmjeit több
rangos elismeréssel, köztük
Prima Primissima Díjjal jutal-
mazták.

DOKTOR KNOCK  
Időpont: január 30., kedd,
14 óra
Helyszín: Belvárosi mozi

A francia filmvígjáték tartal-
mából: az ötvenes években
egy szélhámos érkezik egy
bájos kis francia hegyi fa-
luba, ahol orvosnak adja ki
magát. Doktor Knock kariz-
matikus és megnyerő férfi,
ezért gyorsan nagy népszerű-
ségre tesz szert, és meggyó-

gyít mindenkit, legyen az il-
lető beteg vagy egészséges.
Minden megváltozik, amikor
Doktor Knock találkozik egy
vonzó fiatal nővel. Főszerep-
ben: Omar Sy és Ana Girar-
dot.

FÖLÉBREDETT A FÖLD –
LEVELEK, NAPLÓK, SZE-
MÉLYES TÖRTÉNELEM 
Időpont: január 30., kedd,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Az elmúlt évek egyik siker-
szerzője, Nyáry Krisztián író-
irodalomtörténész lesz a
Pedagógiai esték sorozat
vendége, aki hobbiként, a
barátainak kezdett el törté-
neteket írni a Facebookon
írók, költők szerelmi életéről,
s a bejegyzésekből megszü-
letett az Így szerettek ők
című irodalmi szerelmes-
könyv. Nyáry Krisztián az
1848–49-es forradalom és
szabadságharc hivatalos és
magánleveleiből, naplótöre-
dékeiből válogatva most

újabb titkokról lebbenti fel a
fátylat.

SZERB TÁNCHÁZ
Időpont: január 31., szerda,
18 óra
Helyszín: Nemzetiségek
Háza
Közreműködik a deszki
Bánát Kulturális és Köz-
hasznú Egyesület. Szervező:
a szegedi helyi szerb közös-
ség.

20 ÉVES A NEMZETISÉGEK
HÁZA
Időpont: február 1., csütör-
tök, 18 óra
Helyszín: Nemzetiségek
Háza
Kiállításmegnyitó. Visszate-
kintés a szegedi nemzetisé-
gek és a Nemzetiségek Háza
történetére.
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kos (III. 21–Iv. 20)
Határozottságának és
céltudatos hozzáállá-

sának köszönhetően bár-
mibe fog bele, sikert ér el.
Ezt használja ki, hogy minél
magasabbra jusson a rang-
létrán.

BIkA (Iv. 21–v. 20.) 
A kitartást mindennél
fontosabbnak tartja.

Jobban megbízik ab-
ban, akiben észreveszi ezt a
tulajdonságot, és nem ha-
bozik hangot adni érzései-
nek.

IkrEk (v. 21–vI. 21.)
Barátainak mindig 
a legjobbat akarja,

azonban időnként el-
felejt saját magával foglal-
kozni. Többet tud segíteni
másoknak, ha önmagára is
odafigyel. 

rÁk (vI. 22–vII. 22.)
Gyanakvó természe-
tű, ezért nehezen

bízik meg másokban,
de ez a hajtóereje is, mert
emiatt mindennek rendkívül
alaposan utánanéz. Néha
azonban feleslegesen. 

oroszlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Bár vissza-
húzódó természetű, a

közeljövőben kifizető-
dik, ha társasági körökben
mozog, ahol nagy szüksége
lesz a nyitottságára és ráter-
mettségére.

szűz (vIII. 23–IX.
22.) Jelenlegi állásá-
ban nem érzi jól

magát, de fél az isme-
retlentől. Kérdezze meg leg-
közelebbi ismerőseit, talán
van valahol egy üres hely,
amely csak önre vár. 

MérlEG (IX. 23–X.
22.) Szeret mások-
nak tetszeni, ezért

gyakran produkálja ma-
gát társaságban. Ha saját
magát adja, meg fog le-
pődni, hogy mennyien kí-
váncsiak az igazi arcára. 

skorpIó (X. 23–XI.
21.) Nemsokára ne-
héz érzelmi választás

előtt találhatja magát.
Ha okosan gondolkodik és
cselekszik, akkor rendkívül
szoros kapcsolatot alakíthat
ki a párjával.

nyIlAs (XI. 22–XII.
21.) Munkahelyi am-
bíciói az utóbbi idő-

ben társasági életére is
rossz hatással vannak. Tu-
datosan be kellene osztania
az idejét, hogy ne veszítse el
a barátait. 

BAk (XII. 22–I. 20.)
Túl sokat foglalkozik
azokkal az emberek-

kel a környezetében,
akik rosszat akarnak ön-
nek. Koncentráljon inkább
azokra, akikre biztosan szá-
míthat.

vízönTő (I. 21–II.
19.) Mindig is támo-
gatta párja ambícióit

és elhatározásait, de
most itt az ideje, hogy ön-
nek tartsanak bakot ahhoz,
hogy elérje régóta dédelge-
tett álmait. 

Halak (II. 20–III. 20.)
Kihívást jelenthet
majd a szerelem. Úgy

érzi, senkivel nem tud
kapcsolatot kialakítani, de
ne felejtse, a hajnal előtt a
legnagyobb a sötétség. Biz-
zon ösztöneiben.
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Az 1964-ben készült képen az egykori gimnázium épülete
látható a Felső Tisza-parton, ahol akkor még villamos is járt
Tápé felé. A vonalat 1977-ben szüntették meg a Bertalan híd
építése miatt. A lóvasúti időszakból maradt vágányokat 1927-
ben villamosították. A vonal a Tisza árvízvédelmi töltésén futott,

egyetlen vágányon, kitérővel a Háló utcánál és az Etelka sornál.
Tápai Antal alkotása, a vízisporttelepnél álló evezős szobor a
Maty-éri sportcentrumba került (fotók: Fortepan/Lechner Non-
profit Kft. Dokumentációs Központ, valamint Peter Haseldine
1976-ban készült képe a villamosról).

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
Január 29., hétfő, 19.55
Középpontban a tüdő betegsé-
gei, a legújabb diagnosztikai el-
járások és egy új műtéti ellátás.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS
MAGAZIN
Január 30., kedd, 19.55
500 éves a reformáció, Nobel-
díjas Szegeden, a legnagyobb
fák ismerője.
AR(T)COK – PORTRÉBE-
SZÉLGETÉS
Január 31., szerda, 20.10
Szabó Gabi színművész élet-
útja sok darabrészlettel fűsze-
rezve.
KÉPMUTATÓK 2.0 – FILMEK
SZEGEDI ALKOTÓKTÓL
Február 2., péntek, 19.25
Benedek apó meséi – három
bábjáték három Benedek Elek-
mese alapján.
SZEGEDI HÍREK
Január 29.–február 2., hétfő–
péntek, 19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelent-
kezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

FEBrUÁr 3., szoMBAT
kothencz János: 9.00–
11.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

Hekáné dr. szondi Ildikó a
lakossági bejelentéseket az
alábbi elérhetőségeken várja:
tel.: 30/963-8137; e-mail:
szondi.ildiko@szeged.eu.

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT: 2018. 01. 13-
án Kulik Ferenc és Ördögh
Dóra; Zsiga Dániel és Tábi
Mónika Fanni.

SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Papp Józsefnek és Császár
Mónikának 2018. 01. 05-én
Nóra; Horváth Attila István-
nak és Márki Anitának 2018.
01. 05-én Amélia; Kabai
Zsoltnak és Bakos Szandrá-
nak 2018. 01. 06-án Bence;
Máramarosi Róbertnek és
Darvas Viktória Edinának
2018. 01. 06-án Hanna; Ko-

vács Ferencnek és Horváth
Mónikának 2018. 01. 08-án
Bence; Gémes Gábornak és
Török Jolánnak 2018. 01.
08-án Bendegúz; Dénes Gá-
bornak és Szigli Andreának
2018. 01. 09-én Milán; Fer-
kovics Lionel Jenőnek és

Szendrei Nikolettnek 2018.
01. 09-én Lionel Benett;
Nagy Lászlónak és Kecskés
Emesének 2018. 01. 09-én
Emma Viktória; Gyurik Péter-
nek és Csányi Orsolya Eme-
sének 2018. 01. 10-én Emili;
Bali Ferencnek és Gombai

A r a n k á n a k
2018. 01. 10-én
Viktória Laura;
Szabó Péter
Györgynek és
Fritz Gyöngyi
Klárának 2018.
01. 10-én Réka
Emese; Varga

Károlynak és Farkas Nikolett-
nek 2018. 01. 10-én Kitti; Al-
mási Attilának és Krizsán
Máriának 2018. 01. 11-én
Liza; Domján Máriónak és
Kothencz Ágnesnek 2018.
01. 12-én Dóra; Kiss Zsolt
Istvánnak és Varga Gabriellá-
nak 2018. 01. 12-én Martin;
Bálint Norbertnek és Gyuris
Adriennek 2018. 01. 13-án
Ádám; Greksza Máté Attilá-
nak és Iványi Lilla Alexandrá-
nak 2018. 01. 16-án Maja
Olívia utónevű gyermeke szü-
letett.
Gratulálunk! 

Január 27.
szombat

Január 28.
vasárnap

Január 29.
hétfő

Január 30.
kedd

Január 31.
szerda

Február 1.
csütörtök

Február 2.
péntek

0/–2
Angelika

6/–1
károly,
karola

7/–1
Adél

8/0
Martina,

Gerda

6/0
Marcella

5/0
Ignác

4/1
karolina,

Aida

Időjárás-előrejelzés Szegedre: koratavaszias idő

Forrás: koponyeg.hu

Horoszkóp

Svédek a finnekről:
– Honnan ismerszik meg az
extrovertált finn?
– A te cipődet nézi, és nem 
a sajátját.
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