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Magyar egészségügy
35 európai ország közül a 30. helyen állunk.
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2.

Amióta nincsenek kamionok
Szegeden sokat javult a levegő minősége.

Itt a farsang, áll a bál
Egyen, igyon és öltsön jelmezt!

Újabb világcég jött Szegedre

Tíz éve 20, ma 350 szoftverfejlesztőt foglalkoztat az EPAM

Az amerikai szoftverfejlesztő EPAM Systems Kft. munkatársai a cég új szegedi irodájában. Fotó: MTI/Rosta Tibor
2008-ban 20 alkalmazottal jöttek Szegedre. Most 350 embert foglalkoztat Szegeden a világ egyik vezető szoftverfejlesztője, az EPAM, amely további 150 fővel bővítené
létszámát a következő két évben. A város egyre jobban
vonzza a magas technológiai színvonalon működő cégeket.
Jelenleg több mint 2500-an dolgoznak Szegeden informatikai területen.
Tavaly ősszel avatták fel a
világ egyik legnagyobb olajipari cégének, a BP-nek a

szegedi irodaházát a Kossuth Lajos sugárúton. Pár
napja pedig a dél-alföldi

régió legmodernebb irodaházát, az EPAM székházát
adták át ünnepélyesen. Az
A kategóriás irodakomplexumot a több éve üresen álló
egykori Széchenyi István
Gimnázium és Szakközépiskola épületéből alakították
ki. A befektető, a Finext
Startup Kockázati Tőkealap,
miután megvásárolta az in-

gatlant, 2016 májusában
megkezdte annak felújítását.
Az eredeti épületre még két
szintet építettek, valamint tovább bővítették az egész
komplexumot. Jelenleg ötszintes és 6600 négyzetméteres a ház, amelyből 6300
négyzetmétert bérel az
EPAM.
Folytatás az 5. oldalon

Mérlegen a képviselők – Hogyan dolgoztak?

Szili Zoltán négyéves kisfia szemszögéből is nézi a környéküket: a sok játszóteret és virágot.

Mérlegen a képviselők sorozatunk mostani részében tarjáni
olvasóinkat kérdeztük meg
Kothencz Jánosról és Mészáros Tamásról. A Lugas utcában
lakó Szili Zoltán elmondta,
mivel 4 éves a kisfia, az ő
szemszögéből is nézi a városrészt. Együtt örülnek a sok játszótérnek, a padoknak és a
rengeteg színes virágnak. Hiányol azonban felnőtteknek
való szabadtéri fitneszeszközöket. Számítunk a véleményére! Írjon nekünk!
Bővebben a 3. oldalon

10.

Ördög Balázs két aranya
Szép eredményeket értek el a szegedi karatésok.

Egykor Gagarin volt
a Kolozsvári tér

Hamarosan felújítják a Ko- lők foglalták el a helyét.
lozsvári teret. Az önkor- A Kolozsvári tér születése az
mányzati pénzből meg- 1879-es nagy árvíz utáni újfiatalodó csajáépítéshez
ládi pihenőköthető. Az
park
terveelső új áltaA Kolozsvári tér szü- lános iskozésekor szem
letése a nagy árvíz la itt épült
előtt tartották
utáni újjáépítéshez 1962-ben,
a természeti
köthető.
értékek védelés a nevéről
mét, és figyea teret is
lembe vették a környéken éveken keresztül Gagarin
élők, illetve az iskola igé- térnek hívták. Az intézmény
nyeit. A terület történetéről bezárása után a Waldorf-isVakula Réka tájépítésztől kola költözött az épületbe,
megtudtuk, évszázadokon a park és a pályák viát lakatlan volt. Csupán a szont egyre elhanyagol19. század elején kezdett ki- tabbá váltak.
alakulni, és akkor még sző- Részletek a 7. oldalon

1879

Telt házzal működnek
a városi bölcsődék

Mondókát tanulnak a Vitéz utcai bölcsiben.
Az önkormányzati intézmények sorozatát a bölcsődékkel
zárjuk. 982 férőhelyük folyamatosan telt házas; a gyerekeket 284 kisgyermeknevelő és dajka látja el. Változott a
helyzetük, mert ettől az évtől a dajkák is bölcsődei szakdolgozónak számítanak. Ez azért fontos, mert magasabb
fizetést kapnak: minimálbér helyett garantált bérminimumot.
A diplomás kisgyermeknevelőket pedig besorolták a
pedagóguséletpálya-modellbe. Mindkét munkakörben
kapnak bérpótlékot, csakhogy az nem épül be a keresetekbe. Vagyis a bértábla – amely végzettség és tapasztalat alapján jobban differenciálna – tíz éve nem változott.
Írásunk a 9. oldalon
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Európában az utolsók között
a magyar egészségügy

Magyarország egyértelműen a sereghajtók közé tartozik
az európai országok egészségügyét rangsoroló legújabb
listán: a 35 országból alig van a magyarnál rosszabbra értékelt rendszer – írta a napi.hu. A szlovákok, a szlovének
és a csehek már felzárkóztak az éllovas országokhoz, a listavezető változatlanul Hollandia és Svájc – derül ki az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index (EHCI) 2017-es, most
közzétett jelentéséből.
Stabilan a sereghajtók között
szerepel Magyarország az
Európai Egészségügyi Fogyasztói Index (EHCI) 2017es rangsorában. Csak a
bolgárok, románok, litvánok
és görögök végeztek mögöttünk, illetve Ciprus, amely a
rangsorban ott van ugyan, de
pontot nem kapott módszertani problémák miatt. Elénk

nemrégiben közzétett adatokból. Az éllovas változatlanul Hollandia 924 ponttal,
második Svájc 898-cal, a
2017-es top háromban a tavalyi Norvégia helyett azonban Dánia szerepel 864
ponttal.
A legjobb egészségügyi
eredményeket
felmutató
800-asok (800 pontnál töb-

Átvilágították és megállapították: gyenge lábakon áll
a magyar egészségügy.
került viszont Albánia, amelyet tavaly még megelőztünk,
de Montenegró és Macedónia is jobb eredményt ért el,
mint a magyar egészségügy.
A tavaly még hátrébb álló
lengyelek immár a magyar
pontszámmal azonos értéket értek el, azaz 584 pontot az ezerből – derül ki a

bet elérők) klubjába további
9 ország tartozik, olyan jóléti
államokkal, mint Norvégia,
Luxemburg vagy Finnország
(a szigorodó kritériumrendszer mellett is összesen 12
nyugat-európai ország tartozik már ebbe a csoportba).
A ráfordítások szerepét
egyértelműen bizonyítja a

vezető országok után következő szünet. A 800-asok
klubja utáni első eredmény
749 pont, ezt épp Szlovákia
érte el (a hozzáférésében
legjobbak csoportjában is
megjelent Szlovákia), valamint nem sokkal maradnak
le a szlovén és a cseh eredmények sem, vagyis a nagyobb költés jobb eredElénk került Albánia,
amelyet tavaly még
megelőztünk, de Montenegró és Macedónia is
jobb eredményt ért el,
mint a magyar egészségügy.
ményeket produkál – olvasható a kézenfekvő megállapítás a felmérés bevezetőjében.
Az index összegzése szerint az európai egészségügyi
ellátás folyamatosan javul,
jó irányba tartanak a csecsemőhalandóság, a szívbetegségek, a stroke és a
rákbetegségek túlélési mutatói. A betegek választási
lehetőségei szélesednek,
fejlődik a gyógyításba való
bevonásuk.
Ugyanakkor
még mindig túl sok országban ragaszkodnak a nem
hatékony finanszírozási és
ellátási módszerekhez.
Tanulni pedig nemcsak
az éllovasoktól, Hollandiától
és Svájctól lehet: Finnország, Szlovákia, Montenegró
és Macedónia is jó példát
mutat egy általános fejlesztési stratégia kialakításához
– állapítja meg a stockholmi
központú Health Consumer
Powerhouse (HCP) szervezet
által kiadott EHCI 2017.

Előzetesben Zuschlag
választási csalás miatt

Bűnszövetségben elkövetett tiltott adatszerzés miatt a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte egy hónapra Zuschlag János és egy társa
előzetes letartóztatását, akik 2017 őszén egy
pénzügyi tanácsadó cég adatbázisaiba illegálisan belépve jogellenesen megszerezték a
cég ügyfeleinek személyes adatait, hogy tényleges kampány helyett így gyűjtsenek ajánlásokat az idei parlamenti választásra – számolt
be az Index.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak megállapodtak, hogy a 2018-as választásokon különböző választókerületekben

képviselőjelölteket indítanak. A jelöltek indításához szükséges 500 ajánlást nem valós kampánnyal, hanem különböző adatbázisokban
szereplő személyek adatainak felhasználásával
akarták megszerezni. Céljuk az volt, hogy a választásokat kihasználva illegálisan jussanak
költségvetési támogatáshoz. A NAV közleménye
szerint több száz millió forintnyi kampánytámogatást akartak így megszerezni, és négy pártot
akartak indítani az áprilisi parlamenti választáson. Az általuk megkeresett hekker egy biztosításközvetítő cég adatbázisából kilencezer
választópolgár adatait szerezte meg.

Nőtt a korrupció

Így látja a magyarok többsége
2010 után nagyon megváltozott a korrupció jellemrajza Magyarországon: jelentősen növekedett a
rendszerszintű, legalizált
korrupció.
Az Eurobarometer nemrég
adta ki új jelentését az EU-tagállamok korrupciós helyzetéről, vagyis hogy hogyan áll
egy-egy társadalom a korrupcióhoz – írta a hvg.hu. A felmérés szerint a magyarok
többsége úgy véli, az elmúlt
négy évben egyértelműen nőtt
a korrupció, a válaszolók 58
százaléka szerint ez feltétlenül
így van. A lakosság 86 százaléka világosan látja, hogy az országban gond a korrupció.

Több a korrupció,
mint négy éve

– Az EU-tagállamok között az
utolsók között vagyunk a korrupciót illetően – mondta pár
napja Nagy Gabriella a Transpa-

Az offshore hátterű
cégek 150-170 milliárd forintot kerestek a letelepedési
kötvényekkel.
rency International Magyarország (TI Magyarország) és a
SZTEP – Szegedi Politológus
Hallgatók Egyesülete Egymásból építkezünk – Polgári aktivizmus az Európai Unióban
címmel Szegeden tartott rendezvényen. A TI Magyarország
közpénzügyi programjának vezetője hangsúlyozta, a TI a korrupció ellen, az átláthatóságért
küzd. A legutóbbi felmérésük és
korrupcióérzékelési indexük
szerint egyre romlik Magyarország pozíciója ezen a téren. Fel-

Mészáros Lőrinc
luxusrepülője

Luxusmagángéppel közlekedik Európában Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és
bizalmasa, Szijj László, aki a
milliárdos közbeszerzéseket
elnyerő Duna Aszfalt tulajdonosa – számolt be a Hír TV
Célpont műsora. Mészáros azt
állította, hogy az általa többször használt, 3 milliárdos
Bombardier repülőgépet csak
bérli. A Célpont szerint ezzel
mentek például a Formula–1
Monacói Nagydíjának reggelén Cannes-ba.

Stop korrupció! A Transparency International a magyarországi korrupció ellen küzd.
mérésük szerint a magyarok
többsége, 58 százaléka úgy
véli, több a korrupció az országban, mint négy éve.

Törvénnyel védett
korrupció

– 2010 után nagyon megváltozott a korrupció jellemrajza.
Csökkent az utcai korrupció,
egyre kevesebb magyar akar
például rendőrt megvesztegetni, jelentősen növekedett viszont a rendszerszintű, a
legalizált korrupció. Ilyenek a
tao-pénzek, az MNB-alapítványok és a letelepedési kötvények, amelyekre törvényt hozott
a központi hatalom, vagy Paks
2., amelynek harminc évre titkosították a dokumentumait –
mondta Nagy Gabriella. Hangsúlyozta, letelepedési kötvények más országokban is
vannak, de máshol jól jár azokkal az állam. A TI kiperelte a
közérdekű adatokat.
– Nálunk nem a magyar
állam, hanem az offshore hátterű cégek kerestek vele 150170 milliárd forintot. A Magyar
Nemzeti Bank, ahol a közpénz
elvesztette közpénz jellegét, hat
alapítványnak utalt át 267 milliárd forintot. Hogy mire költötték a pénzt? Ingatlanokra,
médiatámogatásra és például
kézzel szőtt szőnyegekre, amelyek egy négyzetmétere 250

ezer forint volt. Vagy 20 oldalas
tanulmányra, amit mind a hat
alapítvány megvásárolt 250250 ezer forintért – sorolta
Nagy Gabriella. A tao-pénzből
Felcsút évi több mint 2 milliárd
forintot – 2011 és 2016 között
összesen 13,9 milliárdot –,
más, átlagos sportcsapatok évi
4 millió forintot kaptak. Nagy
szerint a magyar állam adóvesztesége 360-450 milliárd forint volt ez idő alatt.

Közpénzfigyelő
alkalmazások

Mucsi Gyula, a TI Magyarország
projektvezetője elmondta, ingyenesen letölthető közpénzfigyelő mobilapplikációt fejlesztenek ki, amelyben az adatok
mellett – az uniós beruházás
költsége, kivitelezője stb. – értékelni lehet majd a beruházásokat a kerékpárút-építéstől a
nagyobb projektekig. És jelenteni lehet, ha korrupciót észlel
valaki az adott beruházás kapcsán. A Red Flags olyan online
alkalmazás, amely segít megtalálni a korrupciós kockázatokat
tartalmazó közbeszerzési dokumentumokat különféle algoritmusok, indikátorok alapján, az
Assist pedig olyan folyamatosan
frissülő, bővülő adatbázis lesz,
amelyben gyorsan és egyszerűen lehet majd elérni adatokat.

Drága házat, autót vett?

Megvizsgálja az ügyészség!

De nem nálunk, hanem Bulgáriában, ahol vizsgálat indul
annak kiderítésére, hogy a luxusautók és fényűző ingatlanok
tulajdonosai milyen pénzből vásárolták ezeket a vagyontárgyakat – jelentette be a szófiai ügyészség. Bulgária bizonyítani akarja az Európai Uniónak, hogy komolyan veszi a
korrupcióellenes intézkedéseket – adta hírül a Reuters brit
hírügynökség. Szotir Cacarov főügyész országos vizsgálatot
rendelt el, tisztázandó azon bolgárok vagyonának eredetét,
akik 2015-ben és 2016-ban félmillió leva (több mint 79 millió
forint) értéken felül jutottak ingatlanhoz. A luxusautók tulajdonosai ellen szintén vizsgálat indul – áll a főügyészség közleményében –, miután a rendőrség és az adóhivatal
figyelmeztetett, hogy többen közülük adócsalásban, csalásban, illetve pénzmosásban érintettek.
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Milyen munkát végeztek?

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Megkérdeztük tarjáni olvasóinkat Kothencz Jánosról és
Mészáros Tamásról. Hogy látják képviselőjüket? Milyen
munkát végeztek tavaly? Mi
az, aminek örülnek a tarjániak, hogy elkészült? Mit
hiányolnak? Folytatódik Mérlegen a képviselők sorozatunk, amiben az Ön véleményére is számítunk! Írjon
nekünk!

– Jó tíz éve költöztünk Tarjánba.
Nagyon szeretem a zöldet, és
mert van egy négyéves kisfiam,
szeretném, ha minél több időt
töltene a szabad levegőn. Így
most már az ő szemével is nézem a világot, és ez a városrész
éppen megfelel nekünk –
mondta környékükről az építőiparban dolgozó Szili Zoltán. A
családapa hozzáfűzte, a Záportó felé járnak óvodába, madarakat etetnek, szívesen sétálnak a
töltésen, és sok játszóteret találnak útközben. Megjegyezte
azonban, felnőtteknek is felszerelhetnének olyan fitneszeszközöket, amiket másutt látott.
Zoltán kisgyermekes apukaként vette csak észre, menynyire kevés a forgalom feléjük,
és az is feltűnt neki, hogy akadálymentesítettek a járdák. Kisfia is szereti a virágokat, ezért
együtt örülnek neki, hogy Tarjánban segítséget kapnak a lakóközösségek az önkormány-

Benke Sándor: Nincs ötven méter, amire szilárd burkolatot kérnénk itt a garázsoknál.
zati képviselőtől az előkertek
gondozásához. Több figyelmet
kérnek a kátyúk eltüntetéséhez
és a Csillag téri kispiac burkolatára. Az utcákon és rendezvényeken gyakran látják Kothencz
János képviselőt, neki is elmondják a javaslataikat.

Segít a képviselő

Kis Sándorné Kati 2005-ben
költözött a tarjáni Hüvelyk utcába. A nyugdíjas köztisztviselő
azért kedveli a városrészt, mert
jó a közlekedése, több bolt elérhető, a sok zöldnek köszönhe-

hessék. Látja, hogy elkészült a
kutyafuttató, a házikedvencek
ott eleget futkározhatnak.

Top 8 fejlesztés
2018-ban

1. A Tarjáni Kéttannyelvű Általános
Iskola energetikai felújítása.
2. A Weöres Sándor Általános Iskola energetikai felújítása. 3. Belső-Tarján felújításának elindítása
(parkok, terek, játszóterek, zöldfelületek, parkolók). 4. A Lomnici
utcai parkolási gondok megoldása
új parkolókkal. 5. Kerékpárutak fejlesztése. 6. Folytatódik a padok felújítása. 7. Folytatódik a járdák és
utak rendbetétele. 8. A Kereszttöltés utcai szociális garzon mögötti
terület rendbetétele.

A Zápor-tónál pedig
egy közvécét is hiányol. A töltés oldalában lévő garázssorhoz vezető utat bitumennel hozatná
rendbe, mert hiába
egyengették el zúzottkővel, egy év alatt
újra gödrösre járták
az autók.
Ezt már Mészáros Tamás körzeti képviselőnek is javasolta, aki – úgy
látja – sűrűn látogatja a területet, és ha nem illetékes egy
ügyben, továbbítja a kérést.
Ilyen valószínűleg az is, hogy
Benke Sándor a József Attila

KOTHEnCZ JánOS (FIdESZ–L.É.T.)
Körzete: Tarján
Elvégzett munkák 2017-ben:

a Pentelei sori járdák és útpadkák felújítása, a Hüvelyk
utcai átjáró burkolatcseréje.

a Mozgássérült-parkolók létesítése.
a Közvilágítás javíttatása.
a Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése, a Csillag téri

Elkészült a kutyafuttató a Zápor-tónál ügyességi pályával
Kothencz János képviselő (fehérben) segítségével.

MÉSZárOS TAMáS (MSZP)
Körzete: Tarján
Elvégzett munkák 2017-ben:

a Az Építő utcai óvoda teljes felújítása.
a A Budapesti körúti orvosi rendelő korszerűsítése.
a A Kecskeméti utca teljes felújítása.
a Az Olajbányász tér 1. szám alatti önkormányzati

bérház elektromos hálózatának felújítása.
a Járdaszakaszok felújítása, kátyúzás több szakaszon.
a Padok és egyéb utcabútorok, játszótéri eszközök
felújítása.
a Szociálisbérlakás-felújítási programban tucatnyi
lakás felújítása.
a Az Olajos utcai garázssor szervizútjának rendbetétele.
a Kétezer tő szőregi rózsa osztása a közterületekre.
a Hagyományos egynyárivirág-osztás.
a Óvodák játékvásárlásának támogatása.
a Iskolák eszközbeszerzésének, rendezvényeinek
támogatása.

tően szinte ligetben érzi itt
magát. A közterületek, főleg a
járdák még kívánnivalót hagynak maguk után, de – mert olvasott Belső-Tarján felújításáról
– ez is hamarosan változni fog.
A többi lakóközösséghez hasonlóan az ő házuk is megpróbálkozik idén az előkertjük
rendbetételével. Úgy tudja, a
képviselő díjazni is szokta a legszebbeket, amellett, hogy virágokkal segít. Tavasszal szeretnének az ágyásaik köré kerítést, hogy a kutyáktól megvéd-

piac teljes hulladékának elszállíttatása.
a Önkéntes munkában veszélyeshulladék-gyűjtés,
játszótérépítés, parkolórendezés.
a Kutyafuttató a Zápor-tónál.
a Forgalmi rend módosítása a retek utcánál.
a Bölcsődék és óvodák támogatása.
a Köztéri közösségi programok szervezése.
a Három nyugdíjasklub életre hívása.
a Minden szombaton képviselői fogadóóra.

Útjavítást, zebrát
hiányol
Benke Sándor lakatos a Szamos utcában lakik 34 éve, ismeri a környéket. Azt mondja,
megszokta. Zavarja például,
hogy minden másnap negyed
6-kor a kukásautó zaja ébreszti.
Amúgy jónak tartja a közösséget, a környéket is rendezettnek
látja. Nemrég szereltek fel több
új játszóteret, de nem ártana
szerinte pár kuka is, hátha nem
dobálnának el annyi szemetet.

Írja meg, milyen a képviselője!

Írja meg Ön is a véleményét a képviselőjéről! Milyen
munkát végez? Mi az, aminek örül, hogy elkészült a lakóhelyén? Mit hiányol? Várjuk véleményét a szegeditukor@szegedvaros.hu címre!

Mészáros Tamás képviselő rendszeresen segíti rózsatőosztással, virágosztással az előkertek szépítését.

sugárút és a Csorba utca találkozásához zebrát festetne fel
terelőszigettel, hogy a gyalogosok ne a kocsik között menjenek át a villamos-végállomásra. Ugyanoda egy kikanyarodó sávot is
kérne, mert a mellékutcából szinte lehetetlen kijutni a
főútra a belváros
felé.

– Olyan a környékünk, mint
egy liget. A járdák viszont
javításra várnak – mondta
Kis Sándorné a Hüvelyk
utcában.
szerethető és barátságos település. A környékükön a rengeteg zöld fogta meg, az utóbbi
időben kiváltképp a virágos
előkerteket csodálja meg.
Nagyra értékeli, hogy szellős a
lakótelep, rengeteg a pad és
ezzel a kiülési lehetőség. Jönmegy a barátaival, érdeklődik a
városi történések, programok
iránt. Követte, hogy szépül meg
a Budapesti körúton túli Tarján,

Megszerette
Szegedet

– Tizenöt éve költöztünk Szegedre Budapestről a lányunk és
a három unokánk
után. Tarján az első Pittner Jánosné Judit a rengeteg zöld
miatt szerette meg Tarjánt.
pillanattól kezdve nagyon tetszik – mesélte Pittner Jánosné Judit az felélénkültek a házak is a paErős János utcában. A nyugdí- nelprogramban, megfiatalodott
jas ügyintéző Szegedet is ked- a Víztorony tér és a Zápor-tó körveli, élhető és rendezett nyéke, legutóbb az orvosi renvárosnak ismerte meg. Látja delőt korszerűsítették. Örömrajta, hogy – az árvizes múltja mel látta a városi tévében, hogy
miatt is – gondosan tervezett, az ő környékük is megújul.
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Mészáros Lőrinc Megveszi a Forrást és az
aquapoList. A közel 14 milliárdos tranzakciós folyamat
várhatóan február 28-áig zárul
le. Egyelőre sem az eladó, sem
a vevő cégcsoport nem kívánt
nyilatkozni. Sajtóértesülések
szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Konzum Nyrt. igazgatósága még
decemberben döntött arról,
hogy megvásárolja a Leisztinger Tamáshoz köthető Ligetfürdő Kft.-t. A 19 hotelből álló
szállodalánc
felvásárlását
2016-ban kezdte meg a felcsúti polgármesterhez köthető
cégcsoport, ennek utolsó lépése a Ligetfürdő Kft. megvétele.
Útjavítások: az osztróvszky utcátóL a székeLy sorig. A jó idő beálltával öt utcában kezdődik meg
az idei útrekonstrukciós program. Az első ütemben újítják
fel az Osztróvszky utcát, a baktói Gyümölcs és Pázsit utcát, új
útburkolatot kap a dorozsmai
Zádori és Forrai utca is. A beruházás összköltsége 60 millió
forint. A második ütembe tartozó utcákról még folyik az
egyeztetés. Idén uniós pénzből
újítják fel az újszegedi ligetet
és Odesszát. Az uniós forráso-

Mi a jó kolbász titka?

Böllérnap és fánkbemutató Petőfitelepen

Nem volt semmi titkunk!
Felmértük a konkurenciát,
rájöttünk a gyengeségeikre, és sokkal jobb kolbászt
készítettünk
–
mondta nevetve a petőfitelepi böllérnap győztes csapatának kapitánya.

– Eddig még egyszer sem
nyertünk, de ez a zsűri hibája
– mondta nevetve Pál Anita,
aki a legvidámabb csapat, a
Cool-bikák tagjaként vett
részt a petőfitelepi böllérnapon. Idén különlegességet,
vörösboros-gombás kolbászt
készített a csapat, amely
mellé saját készítésű diós
ágyas pálinka is dukált.
Az ötödik alkalommal
megrendezett böllérnapra
18 csapat nevezett. A rendezvény már olyan közkedvelt – tudtuk meg Szénási

Szénási Róbert, Szabó Sándor és Botka László a böllérnapon.
Róbert önkormányzati képviselőtől –, hogy korlátozni
kell az induló csapatok számát, mert nem férnének el
a művelődési ház udvarán.
A kolbász mellett sokan készítettek hurkát, töpörtyűt
és különféle sült húsokat,
amelyekkel megvendégelték a barátaikat, ismerőseiket.

Petőfitelepen ismerik a mondást: jó a hosszú kolbász
és a kurta prédikáció.

kat kiegészíti a város, aminek
jelentős részét út- és járdafelújításra fordítják. Ennek köszönhetően a Vedres, Korondi,
Herke, Csanádi, Fésű, Baross
és az Egressy Béni utcában,
valamint a Székely soron végeznek útfelújítási munkákat.
kevesebb áLLáskereső,
kevesebb közMunkás.
Csongrád megyében a tavalyi
évben csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, és kevesebben dolgoztak közfoglalkoztatottként is, mint egy
évvel ezelőtt. Szegeden több
önkormányzati intézménynél
is kulturális területen alkalmaznak közmunkásokat, így
például a Móra Ferenc Múzeumban. A közfoglalkoztatottak
fizetése az elmúlt hét évben
hétezer forinttal emelkedett,
jelenleg napi 8 órás munkáért
havi 54 ezer forintot kapnak.

– Ennek éppen ez a lényege! Igazi közösségteremtő rendezvény lett a
böllérnap. Minden városrészben kellenek olyan programok, amelyek a helyi hagyományokra épülnek, és
azokat őrzik – hangsúlyozta
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő, aki a kezdetektől
támogatója és résztvevője a
petőfitelepi böllérnapnak,
amelyre Botka László polgármester is ellátogatott. A rendezvény programja évről évre
bővül, idén már fánkbemutatóval is készültek a szervezők, de volt jelmezverseny,
és kiszebábot is égettek.
Első helyen a Matyi és a
süldők, a másodikon a Jóbarátság Baráti Kör, a harmadikon pedig a Sógorok Söröző
csapata végzett. A legjobb töpörtyűt a Vadászok csapata
készítette.

Lebontják az Apáthy kollégiumot

Nemcsak futballstadiont és ifjúsági központot, de új egyházi
iskolát is épít a püspökség a volt Napfény kemping helyén a
Dorozsmai úton, valamint lebontja a 34 éve épült Apáthy kollégiumot (képünkön), amelynek helyére újat emel.
A stadionra és a többi létesítményre 10, az új katolikus iskolára és más beruházásokra
20 milliárd forintot kapott a
püspökség az államtól. A Szeged–Csanádi Egyházmegye
püspöke elmondta a Szeged
TV-nek, a várhatóan 2020-ban
megnyíló általános és középiskolába Magyarországon élő

nemzetiségi és külföldi diákokat is várnak, az oktatás
ugyanis többnyelvű lesz az intézményben. – Ez egy 8 évfolyamos általános iskola lesz,
valószínűleg két párhuzamos
osztállyal, s erre épül egy négy
évfolyamos gimnázium. Olyan
csoportokból áll a négy évfolyam, amely kétnyelvű, így ma-

gyar–román, magyar–szerb,
magyar–szlovák és magyar–
ukrán kétnyelvű csoportok
lesznek a gimnáziumban –
mondta Kiss-Rigó László püspök. A tervek szerint az angol
nyelvet kiemelt szinten oktatják majd.
Mindemellett a megyei lap
beszámolója szerint az egyházmegye tulajdonában álló,
évtizedek óta pusztuló Tóth
Péter-palotába költözik az
SZTE Vántus István Gyakorló
Zeneművészeti Szakgimnázium, valamint lebontják az
1984-ben épült Apáthy kollégiumot, és új diákszállást építenek a helyére. Megkérdeztük a
szegedi egyetemet, hogy hol
helyezik el addig a mintegy
270 orvostanhallgatót, akik jelenleg az Apáthy kollégiumban
laknak, amíg nem épül meg az
új kollégium, de lapzártánkig
nem kaptunk választ.
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100 éves az Azulenol kenőcs
szegedi feltalálója

Boldog embernek vallotta magát a 100. születésnapján is
Gábor Miklós, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa. Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar bensőséges ünnepségen köszöntötte a jubiláló farmakológust.
– Összegzésképpen elmondhatom: sorsom, hogy mindig
oda kerültem, ahol segítségre volt szükség. Boldog vagyok,
mert az Isten megadta, hogy teljes szellemi frissességben élhessem meg ezt a napot – fogalmazott Gábor Miklós.
„1918. január 30-án Szegeden születtem. Egyetemi tanulmányaimat 1936-tól a Ferenc József, illetve a Horthy Miklós
Tudományegyetem Természettudományi Karán folytattam, s
diplomát is ott szereztem (1942). Egyetemünkön 1945. október 1. óta dolgozom” – kezdődik Gábor Miklós önéletrajza.
A kamillavirágból előállított „kék olajjal”, a Jancsó Miklós
akadémikus által vezetett szegedi egyetemi Gyógyszertani Intézetben kezdődött Gábor Miklós kutatói pályája. A második
világháború dúlta egyetemi laboratóriumból kikerülő hatóanyag – Jancsó professzor ötlete nyomán és a szegedi klinikai
vizsgálatok eredményeként – rekordgyorsasággal gyógyszerforgalomba hozatali engedélyt kapott. Így aztán Gábor Miklós
is hozzájárult ahhoz, hogy 1947 óta kapható a patikákban az
úgynevezett renyhén gyógyuló sebek kezeléséhez használatos Azulenol kenőcs.

Gábor Miklóst köszöntötték a gyógyszerészkaron.
Fotó: Bobkó Anna
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Újabb világcég lelt otthonra Szegeden

Tíz éve 20, ma 350 szoftverfejlesztőt foglalkoztat az EPAM

Folytatás az 1. oldalról
funkcionál majd. A világ veA volt gimnáziumi épület át- zető szoftverfejlesztői közé
építésénél belsőépítészeti tartozó EPAM új szegedi
szempontból különös figyel- székházát Szijjártó Péter külmet fordítottak arra, hogy a gazdasági és külügyminiszdolgozóknak kreatív helyet ter avatta fel. A politikus
biztosítsanak
kiemelte, egy
a munkavégország sikezéshez. Az
rének kulépületben
csa, hogy
három rekremilyen gyorAz EPAM irodája nyitva áll
ációs szoba
san sikerül
az érdeklődők számára, az
található,
átállnia az új
epa.ms/officetour webolamelyekben
digitális ipari
dalon előzetes regisztrátöbbek kökorszakra.
ciót követően bárki megzött csocsóAz országok
tekintheti az új épületet.
és pingponszámára pegasztalok,
dig létkérbiliárdasztal,
dés,
hogy
babzsákfotelek, bokszzsák, meg tudják győzni az új digidarts, társasjátékok és vi- tális ipari korszak legnadeojátékok is helyet kaptak. gyobb szereplőit, náluk
Az ötödik emeleti tetőterasz érdemes befektetni, fejleszpedig nyáron grillteraszként teni, így segítenek itthon tar-

Szentgyörgyi:
Maradnak
a fiatalok

Bárki
megnézheti

Az EPAM-nál minden a dolgozók kényelmét szolgálja.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szentgyörgyi Pál alpolgármester
az EPAM-irodaház avatásán.
ügyvezető igazgatója eltani a jól képzett,
Már
nem
a
munkahelyek
száma,
tehetséges, kreatív
mondta, az EPAM
hanem
azok
technológiai
színvoéppen egy évtizede műfiatalokat is.
nala, az ott előállított hozzáadott ködik Magyarországon.
– A magyar gazérték a meghatározó.
daságot új dimenAz egyetemnek köszönSzijjártó Péter külügyminiszter
hetően remekül képzióba kell átléptetni,
amelyben
zett informatikai szakmár nem a munkaembereket találtak a
helyek száma, hanem azok megnyitása az EPAM és a városban, ezért a kezdeti 20
technológiai színvonala, az kormány között 2016 au- fővel szemben ma már 350
ott előállított hozzáadott gusztusában megkötött stra- szoftverfejlesztőt foglalkozérték a meghatározó – tégiai megállapodás egyik tatnak Szegeden, a dél-alföldi régió legmodernebb
mondta Szijjártó Péter, hoz- eredménye.
zátéve, az új fejlesztőközpont
Vinkó Bence, a cég irodaházában.

Szegeden az országos átlagnál
tisztább a levegő

Szegeden sokat javult a levegő minősége, amióta nem
haladnak át a kamionok a városon.

Magyarország azon európai országok egyike, ahol a legmagasabb a légszennyezés miatti
egészségkárosodás. A részecskeszennyezés fő forrása
a háztartási tüzelés és a szenynyező dízeljárművek. Az uniós
jogszabályok szerint egy évben
maximum 35 olyan nap lehet,
amikor a részecskeszennyeződés magasabb, mint a megadott határérték.
– Szegeden is tavaly több
mint 35 ilyen nap volt. Szegeden az adatokat átböngészve
úgy látjuk, 41-szer volt határérték fölött a részecskeszennyezés. A másik szennyező a

nitrogén-dioxid, ami miatt eljárás van hazánk ellen. Szeged
ilyen szempontból szerencsésebb város, mert gyakorlatilag
alig van olyan alkalom, hogy
határérték felett lenne a szenynyezés. Országos összehasonlításban, hogyha a szegedi
Rózsa utcai mérőállomást nézzük, akkor nincs olyan rossz állapot, mint nagyon sok, különösen észak-magyarországi
vagy budapesti mérőállomás
tekintetében – nyilatkozta a
Szeged Televíziónak Simon
Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője.
Máder Balázs, a megyei
kormányhivatal környezetvédelmi osztályvezetője is megerősítette: Szegeden javult a
levegő minősége. Amióta nem
haladnak át a kamionok a vá-

roson, sokkal jobb a helyzet, és
a tavalyi szmogriadóhoz hasonló állapot sem alakult ki az
elmúlt időszakban.
– Elég jó most a levegő
Szegeden. Tavaly volt azért
több olyan nap, amikor ezt a
75-ös tájékoztatási küszöbértéket, 75 mikrogramm/köbméteres tájékoztatási küszöbértéket a koncentráció a PM10
tekintetében meghaladta, de
idén még nem volt ilyen nap.
Az idén azt jelenti, ebben a fűtési szezonban, vagyis tavaly
novembertől napjainkig – nyilatkozta Máder Balázs.
A Greenpeace szakértője
azt is kiemelte, példaértékű
volt a szegedi önkormányzat
tavalyi intézkedése, amikor a
szmogriadó idejére ingyenessé
tette a tömegközlekedést.

– Az EPAM lényegesen
többet jelent az önkormányzatnak, mint egy
adófizető – mondta
Szentgyörgyi Pál alpolgármester. – Szeged
elsősorban nem gyáripart tud telepíteni,
hanem az értékteremtésre, a modern, 21.
századi technológiákra
helyezi a hangsúlyt.
Ebben fontos elem az
információ- és számítástechnika, aminek
fejlesztésére Szegeden
az egyetem miatt kiválóak az adottságok.
Szerencsére a cég felszívja a szakmailag
magasan képzett munkaerőt, az itt végzett
egyetemisták, ha találnak megfelelő munkahelyet, nem fognak
elmenni Szegedről. Ez
fontos a városnak is,
ezért mindenben igyekezett segíteni a beruházókat, többek között
az irodaház átépítéséhez módosítottuk a városrendezési tervet is
– mondta Szentgyörgyi
Pál.
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Bemutatják azt a darabot, amit betiltatott a szélsőjobb

Szilágyi Annamária alakítja a korrupcióba süllyedt ország főhercegnőjét
Szilágyi Annamária március 23-án Mária főhercegnőként
lép színpadra a XIV. René című darabban, amely egy képzeletbeli, jelentéktelen, korrupcióba süllyedt királyságban
játszódik. Erről a színház hivatalos oldalán nyilatkozott a
színművész, akit Kölcsey-éremmel tüntetett ki a város a
magyar kultúra napján.

Szilágyi Annamáriát megle- hogy az évad első felében kepetésként érte a díj, és el- vesebbet játszott, az Amamondása szerint jólesett deusban egy kisebb szerepneki, hogy
ben
mutatmegbecsülik
kozott
be,
febHa szakmailag nem
és elismerik
is tart ott az ember, ruár 9-én a Kaa munkáját.
ahol szeretne, a kö- z a m a t á k b a n
Azt is mondzönség szeretete és Csonkánét alata, nagyon
megbecsülése to- kította és alasok pozitív
kítja.
vábblendíti.
visszajelzést
– Rejtett
Szilágyi Annamária,
kapott, ami
aranytartaléa Szegedi Nemzeti Színmegerősíkaimat márház színművésze
tette abban,
cius
23-án
hogy jó úton
tárom a közönjár. „Ha szakmailag nem is ség elé a XIV. René című
tart ott az ember, ahol sze- zenés darab Mária főhercegretne, a közönség szeretete nőjeként. Ezt követik majd a
és megbecsülése továbblen- nyári előadások. Négy évvel
díti” – nyilatkozta a színmű- ezelőtt vágtam bele az A&A
vész, aki arról is beszélt, produkcióba, és úgy tűnik, si-

Szilágyi Annamária színészként és rendezőként is sikeres. Elmondta, nyáron Pásztor Erzsit is láthatják majd
a nézők a városháza udvarán egy monodrámában.
Fotó: Szegedi Nemzeti Színház

Jól fogynak a jegyek:
plusznap a Hegedűsből,
az Apáca Show-ból

Időarányosan a megelőző
évadhoz képest is nagyon jól
állunk a jegyértékesítéssel –
tájékoztatta lapunkat az idei
szabadtéri jegyeladásairól a
Szegedi Szabadtéri Játékok
és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. Kérdésünkre elmondták, hogy a Hegedűs a
háztetőn című előadásból
nemrégiben új előadásnapot kellett hirdetniük, korábban pedig az Apáca Show-ra

is plusznapot, egy hatodikat
voltak kénytelenek beilleszteni a műsorba, mert annak
az eredetileg meghirdetett
öt dátumára is elfogytak a
megváltható belépők.
Ezek az idei szabadtéri
legnépszerűbb előadásai,
emellett a szervezők elmondása szerint szeretik a
nézők a Rigoletto, A notredame-i toronyőr és a Rómeó
és Júlia című produkciót is,

Szilágyi Annamária átveszi a Kölcsey-érmet Botka László polgármestertől.
keres munkát végzek, végzünk. A Szegedi Ifjúsági Ház
támogatásával hozunk létre
évről évre előadásokat a vá-

rosháza udvarán. Először
Thuróczy Katalin Pastorale
című vígjátékát állítottam
színpadra. Ezt követte Nyikolaj Koljada
A topmodell
A legjobb főiskolai hallgató
című színműdíjától a Kölcsey-éremig
ve, amelyet
1999-ben Békéscsabán harmadéves főisbeválogattak
kolás hallgatóként neki ítélték a legjobb főa Nemzetközi
iskolai hallgató díjat.
Kortárs Drá2003-ban megkapta a Megye Színművémafesztiválra
sze díjat.
Jekatyerin2005-ben szerződött Szegedre, ahol az
burgba, ahol
első alakításáért Dömötör-díjat kapott –
tavaly júniusViktóriát játszotta az Anconai szerelmesekban hatalmas
ben. Utána még ötször nyerte el a Dömösikert
arattör-díjat.
tunk. Állótaps2009-ben Makó Lajos-díjat kapott.
sal jutalma2016-ban neki ítélték a nézők Veresegyzott bennünházon a legjobb női mellékszereplőnek
ket a közönjáró díjat. Itt az Anconai szerelmesek
ség, és jelennyolc jelölésből hét kategóriában tarolt
létével mega veresegyházi színház díjátadó gálátisztelt benján. A szegedi egyetem kétszer ítélte
nünket a főneki Az év színésze díjat.
konzul is. Ta2018-ban a magyar kultúra napján
valy nyáron
megkapta Szegedtől a Kölcsey-érmet.
Győrben és
Szegeden

ezekre is szépen fogynak a
jegyek.
Lapunk előző számában
megírtuk, kik szerepelnek a
világ egyik legszebb szerelmes
történetében, Shakespeare
Rómeó és Júliájában, amely
hosszú idő után tér vissza a
Dóm térre Hegedűs D. Géza
rendezésében. Rómeót a Vígszínház tehetsége, a lányok
kedvence, a Junior Prima díjas
Vecsei H. Miklós, Júliát pedig a
törékeny szépségű Mészáros
Blanka, a Katona József Színház színésznője alakítja, akit
láthatták már a nézők a #sohavégetnemérős és a Brazilok
című közönségfilmben is.

ugyancsak a városháza udvarán játszottuk a Hangulatjelentés és a Hangulatvilágítás című monodrámákat,
amiket kimondottan Járai Máténak és nekem írt a szerző.
Ezeknek akkora sikerük volt,
hogy nyáron ismét műsorra

tűzik őket, idén azonban még
egy monodrámával egészül
ki a produkció, amelyet Pásztor Erzsi Kossuth-díjas művésznő előadásában élvezhet majd a közönség – sorolta a nyári előadásokat Szilágyi Annamária.

A XIV. René ma is aktuális

A XIV. René című zenés vígjátéknak március 23-án
tartják a premierjét a kisszínházban. A darabot Tasnádi Csaba rendezi. A színház honlapján ez olvasható
az előadásról: „Képzeletbeli, jelentéktelen, korrupcióba süllyedt királyság, állítólagos dicső múlt, százszázalékosan bizonytalan jövő, férfinak öltözött
szerelmes királynő, bárgyú és veszedelmes udvar. Fergeteges humor, elbűvölő zene, tomboló siker a Vígszínházban 1940-ben, amit sajtópolémia, majd a
vidéki előadások betiltása követett a szélsőjobb követelésére. Azóta sem játszották sokszor (1947-ben
Nagyváradon, 1987-ben Kecskeméten, 1993-ban
Szolnokon, 1999-ben Székesfehérváron), pedig semmit sem veszített frissességéből a kabarék humorát
és a magyar operetthagyományt balkáni vonásokkal
elegyítő, szórakoztatóan abszurd, zenés-táncos, szerelmes történet.”

Félidőben. Időarányosan jól állnak a jegyértékesítéssel.
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Megújul Móraváros családi pihenőparkja

Gagarin térnek is hívták a mai Kolozsvári teret

Hamarosan elkezdik felújítani a Kolozsvári teret
önkormányzati pénzből.
A tervezők a családi pihenőpark kialakításakor figyelembe vették a
terület természeti értékeit, valamint a környékbeliek és az
iskola igényeit.

A Kolozsvári térrel kapcsolatos első
történeti forrás Móra Ferenc egykori
régész,
író, múzeumigazgatóhoz kötődik. Ő találta meg a
téren a valószínűleg
a
630-as
évekből származó avarkori leletet,
egy aranyozott bronz fül-

Móraváros
központja
családi pihenőparkként
születik újjá.

1827-ben kezdték felpar- rosrész „főtere” a Kálvária tér, de 1889-től már a nevét is feltüntetik,
cellázni ezt a területet. Lakossága a Kolozsvári tér is jelentős. A Mó- ám nem zöld parkként szerepel.
Az 1930-as népszámlálási adaalsóvárosi és rókusi családokból ravárosi körút megépülte után a
alakult, házainak színvonala azon- városrész nyugat felé bővült: a tok alapján a munkásság Szegeden
ban nem éri el azokét, a város leg- körúton kívüli területen új lakóte- főképp Rókuson és Móravárosban
Önkormányzati pénzből hamarosan megfiatalodik a Kolozsvári tér.
szegényebb rétegei telepedtek le, lep és bevásárlóközpont épült. Zö- lakott apró házakban, illetve a teleAz elképzeléseket a tervezők lakossági fórumon mutatták be tavaly.
munkások, napszámosok, kubiko- mében kertvárosias beépítésű peken. Az első új általános iskola
A Waldorf-iskola diákjai is kihasználhatják a teret, hiszen megújul a
sok, innen indult a szegedi mun- lakóterület, a Cserepes sorhoz Móravárosban épült a Kolozsvári
sportpálya, kültéri fitneszeszközöket telepítenek, és gyermekközlekásmozgalom. Móraváros széles, közel bevásárlóközpont és lakó- téren 1962-ben. Később a Gagarin
kedési tanpályát építenek. Hangulatos közösségi tereket is kialakítaszabályos és rendezett utcáival park épült, és itt található a va- Általános Iskola nevet kapta, ennek
köszönhetően a teret egy ideig
nak, ennek köszönhetően sétálni, pihenni és sportolni is lehet a
határozott és magas szinten terve- daspark is.
ugyancsak Gagarin térként emlejelenleg is helyi védettség alatt álló területen. A fákat és cserjéket terzett, igényes mérnöki munka nyoKRESZ-pálya a téren
gették. A téren a hetvenes évek
mészetesen nagy értéknek tartják a tájépítészek, így ezek megmamán alakult ki. Az 1869-es
második felétől a gyerekek KRESZradnak, sőt újabb növényeket is telepítenek a területre.
felmérésből kiderül, hogy a Kolozsvári téri rész már beépült, a A Kolozsvári tér kialakítása az pályán sajátíthatták el a közleketér mai helyén lakóházak állnak, 1879-es nagy árvíz utáni újjáépítés- dési kultúrát. Mementóként ma is
bevalót. Az egyetlent, amely származottja. Az alsóvárosi népek de megmaradtak még a vízfelüle- hez köthető. Akkortól szerepel a tér megtalálhatók még a régi aszfalt
a katonai felmérésekben, sőt töredezett darabjai. A KRESZ-pálya
tek is a környéken.
Szeged belterületéről ismertté vált Újvárosnak nevezték a területet.
mellett játszótér
A városrész
– fogalmazott a városrész történeA
legszegényebbek
terült el, a tér jó
régi, jellegzetes
téről Vakula Réka tájépítész.
telepedtek le
részét parkolók
bérházai közül
Móraváros névadója
Az iskolából Móravárosi iskola lett, majd több évig üresen állt, jelenleg
foglalták el.
ma is jó néhány
a Waldorf Általános Iskola működik benne. A teret családi házak szeA 19. század második felében töl- áll, de mellettük
Móraváros évszázadokig lakatlan, tötték fel a vízállásos helyeket Sze- az új családi és
gélyezik. A parkot és játszóteret drótkerítés védi. A terület gyalogosan,
vízállásos terület volt, magasabb geden. Ilyen vizes helynek szá- társasházak is
kerékpárral és autóval is megközelíthető, településszerkezeti szemrészeit művelték, ilyen volt az Asza- mított Móraváros egy része is. jellemzők. A vápontból jó fekvésű. Nagy összefüggő lombtömege miatt helyi védelem
lóhögy és a Mestörhögy.
alatt áll. Az elmúlt évtizedekben a tér állapota leromlott, használói
A Kolozsvári
A Cserepes sor elnevezés
nem becsülték meg, gyakran megrongálták, szemetet hordtak rá.
tér parkja, játA közelmúltban új sportszereket és játszótéri eszközöket telepíutal a korabeli fazekasok
szótere és pájelenlétére. A korabeli tértettek a régi aszfaltos kosárlabdapálya, illetve a homokkos, gyepes
lyái megértek
képek tanúsága szerint
focipálya mellé. A beton- és aszfaltburkolatok sok helyen töredezeta felújításra.
Móraváros területe még a
tek, elhanyagoltak. A tájépítész ismertetőjéből az is kiderült, hogy a
18. században is lakatlan
tér fáinak legnagyabb részét valószínűleg a
volt. Csupán a 19. század
hetvenes években
elején kezdett kialakulni,
ültethették. Ezek
és akkor a helyén még
jellemzően ezüstszőlők terültek el.
juharok, oszlopos
A városrész a korábbi
kínai nyárfák, az isfőbírájáról, Móra Balázskola előtt hársakat
ról kapta a nevét. Cölöés csörgőfákat talápökkel védett nemesi
lunk, és helyenként
kúriája valahol ott állt a
kisebb csoportokmai Kolozsvári téren. Az
ban fenyőket.
író Móra Ferenc nem A hetvenes években a gyerekeket a helyi KRESZ-pályán tanították biztonságosan közlekedni.
ennek a családnak a le-

A jövő

A tér jelene
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Szegedi parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata

B. Nagy bankbetéte a duplájára hízott, Szabó Tápén vásárol házat

B. Nagy Lászlónál a 96 négyzetméteres szegedi családi ház
és a Mercedes A180 CDI, Szabó Sándornál pedig egy 8,6
milliós hitel nem szerepel tavalyhoz képest a vagyonnyilatkozatában. De van más is.
Szegednek két országgyűlési
képviselője van: a fideszes
B. Nagy László és a szocialista Szabó Sándor. Megnéztük a legfrissebb vagyonnyilatkozatukat.

B. Nagy 5,1 millió
forinttal csökkentette
a hitelét

B. Nagy Lászlónak továbbra is
sok ingatlana van, szám szerint 14. Az egy évvel korábbi vagyonnyilatkozatához képest
egy ingatlant nem tüntetett fel
a bevallásában, a 96 négyzetméteres szegedi családi házát.

A többi ingatlan ugyanaz a vagyonnyilatkozatában, mint tavaly ilyenkor. Vagyis: a fideszes
képviselő tulajdonosa egy 120
négyzetméteres szegedi családi háznak, valamint egy 135
négyzetméteres szegedi társasházi lakásnak. Röszkén
összesen 15,9 hektár szántója, a Pest megyei Délegyházán pedig 15,6 hektár
bányatelke, fél hektár szántója
és 9000 négyzetméter útja
van.
A Volkswagen CC-t, a Passat négyajtós sportos változatát korábban is feltüntette
a vagyonbevallásában. Ez

idén is szerepel a nyilatkozatában. A Mercedes A180
CDI-nek viszont – amit 2016ban vásárolt B. Nagy, és tavaly még szerepelt a
vagyonbevallásában – hűlt
helyét találtuk. A fideszes politikusnak változatlanul 3500
részvénye van a Humetből és
281 a Phylaxiából. A bankbetéte duplájára hízott egy év
alatt, 132 ezer forintról 264
ezer forintra. A fideszes politikusnak továbbra is 8 millió

forinttal tartoznak magánszemélyek. Ennyivel tartoztak neki egy évvel ezelőtt is.
A banki hitelét 5 millió
101 ezer 184 forinttal csökkentette egy év alatt, így már
csak 16 millió 245 ezer 876
forintot kell visszafizetnie. Miniszteri biztosként havi
bruttó 523 ezer forintot
keres. Föld- és ingatlan-bérbeadásából 182 ezer forint
folyt be havonta a családi
kasszába.

Lázár terepjárót, szőlőt és szántót vett

Lázár János miniszter egy új autóval lett gazdagabb, vett
egy ötéves Land Rover Defendert, valamint vásárolt
közel 2 hektár szőlőt Mádon és 8 hektár szántóföldet
Vásárhely határában. Így már 26 ingatlanja van a legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint.

Egyen, igyon, alakoskodjon!

Szabó eladta
a részvényeit

Szabó Sándor tavaly egy 140
négyzetméteres szegedi családi ház tulajdonosa volt a
vagyonbevallása
szerint.
Most azt írta az ingatlanok
részhez a vagyonnyilatkozatában: „Széljegy bejegyzés
(ingatlan-nyilvántartás szerint) Szeged, II. kerület, Tápé, belterület ingatlanra
(53/100 eszmei hányad,
117, 86 négyzetméter) vásárlás, visszterhes tulajdonszerzés folyamatban.”
A képviselőnek továbbra
is megvan a 2015-ben vásárolt használt Ford Mondeója.
A szegedi szocialista politikusnak egy éve még 80 ezer
Estmédia-részvénye volt. Ez

már nincs meg. Van viszont a
vagyonbevallása szerint 3
millió forint készpénze. Az
MSZP-s politikusnak továbbra is 2,2 millió forinttal
tartoznak magánszemélyek.
Ennyivel tartoztak neki egy
évvel ezelőtt is.
Szabó Sándornak egy
évvel korábban 8 millió 606
ezer 247 forint jelzáloggal terhelt lakáscélú hitele, valamint
3 millió 138 ezer 942 forint
adóstársként feltüntetett lakáscélú hitele volt. A mostani
vagyonnyilatkozatában már
nem szerepel a 8,6 millió forint jelzáloggal terhelt lakáscélú hitele, az adóstársként
feltüntetett lakáscélú hitelét
pedig 759 ezer forinttal csökkentette egy év alatt, így az
most 2 millió 379 ezer forint.

A fekete tyúk és a jól nyúlt tészta szerencsét hoz farsangkor

Tudta, hogy a farsangkor levágott fekete tyúk szerencsét hoz? De annyira, hogy
még a vérét is eltették –
megszárítva! A vihar ellen
fánksütéssel védekeztek.
A férfiak női ruhába bújtak,
belisztezték az arcukat, és
így járták az utcákat. Mindeközben a nők asszonyfarsangot tartottak, ahová nem
engedték be a férfiakat.

A február a farsang és a bálok
időszaka: óvodában, iskolában, munkahelyen vagy családdal, barátokkal mindanynyian farsangoztunk, vagy farsangozunk ma is. Maga a farsang vízkereszttől, azaz január
6-ától hamvazószerdáig, a
nagyböjt kezdetéig tart, amely
a nagy evések és ivások, jelmezes mulatságok ideje.
A farsanghoz megannyi
népszokás és hagyomány kapcsolódik, amelyeket részben

vagy egészben mind a mai
napig tartunk, ünneplünk.
A régi időkben a legfontosabb a farsangi lakomázás, farsangi ételek
fogyasztása volt: káposztát, kocsonyát,
disznóhúst ettek
eleink finom
borokkal és
pálinkával.

Szépség! A férfiak nőnek álcázzák magukat.
Önök tudják, mi a pampuska? Vagy a herőce? Bizonybizony: fánkokról van szó!
Hiszen nem telhet el farsang
farsangi fánk nélkül, amelyet
nemcsak a lakomákon fo-

Őt kell levágni és a vérét megszárítani!

gyasztottak, hanem az elsőként kisült fánkot eltették,
megszárították, porrá zúzták,
majd később a beteg állatok
ételébe keverték gyógyszerként. A fánksütéssel a házakat
is védték: a Szerémségben például fánksütéssel védekeztek
az ellen, hogy a vihar nehogy
elvigye a háztetőt. Talán napjainkban is érdemes lenne ezt a
módszert is használni a lakásbiztosítás mellett…
A fánk mellett rétest is készítettek, amelyre nagyon figyeltek nyújtás közben: ha jól
nyúlt a tészta, az szerencsét jövendölt a családnak. Szintén
szerencsehozás miatt vágtak
fekete tyúkot, amelynek a

máját tartották igazi szerencsehozó talizmánnak. Voltak
olyan települések is, ahol a levágott fekete tyúk vérét megszárítva
eltették,
hogy
megelőzzék a baromfik elhullását.
A lakomák mellett a jelmezes báloknak, összejöveteleknek is nagy
hagyományuk volt, amelyet
még napjainkban is tartunk
– gondoljunk csak az óvodai, iskolai vagy éppen
munkahelyi farsangi ünnepségekre! A résztvevők mind a mai napig
beöltöznek: maszkot,
jelmezt öltenek. Régebben főként az állatmaszkok voltak
kedveltek: leginkább medvének, kecskének, lónak vagy gólyának öltöztek a férfiak, a
legények pedig húshagyókedden járták az utcákat. Női ruhákat vettek fel, menyasszonynak öltöztek, az arcukat belisztezték vagy bekormozták, és nagy zajt csapva
mentek házról házra, ahol próbáltak ételt kérni – vagy éppen
huncut módon elcsenni.
A farsangi táncmulatságoknak komoly szerepük volt
a párválasztásban: a lányok
ekkor adtak bokrétát a kiszemelt legényeknek, akik a bokrétát a kalapjukra tűzték,
majd így mentek el a mulatságba. Ha valamelyik legény

Napraforgónak öltözött egy fiatal lány. A kép az 1800-as
évek legvégéről származik. A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből
több lánytól is kapott bokrétát, akkor a kalapja elejére azt
a kis csokrot tűzte, amelyet a
számára legkedvesebb leánytól kapott. A farsangi táncmulatságok minden réteget és
korosztályt megszólítottak, így
például tartottak külön aszszonyfarsangot is, amikor a
nők együtt ettek-ittak, és férfiakat a mulatságra nem engedtek be. Szintén farsangi
szokás volt a vénlánycsúfolás:
viccesen, tréfásan figyelmeztették azokat a falubeli lányokat, akik már elérték a férjhez
menetelhez illő kort, de még-

sem választottak még párt
magunknak.
Arról kevés információnk
van, hogy a szárított fánk valóban gyógyította-e az állatokat, hogy a fánksütés tényleg megvédte-e a tetőt a vihartól, hogy a nyúlós
rétestészta valóban meghozta-e a szerencsét, vagy
hogy többen mentek-e férjhez a vénlánycsúfolás hatására. Annyi azonban biztos:
2018-ban is farsangolunk,
mulatozunk, jelmezt öltünk,
és táncolunk a vízkereszt
utáni időszakban.
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Telt házzal működnek
a városi bölcsődék

Tíz éve befagyott a dolgozók bértáblája

Sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és vezetőiket
mutattuk be. Min dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket
valósítanak meg? A zárórészben a bölcsődékben jártunk.
– Nemcsak az önkormányzat
15 bölcsődéje tartozik az
igazgatóságunkhoz, hanem
tavaly óta a Sás utcai Gyermekjóléti Központ is – egészítette ki információinkat
Király Sándorné igazgató. Az
elmúlt évben az intézmények
közül teljes egészében megújult a Cső és a Dobó utcai,
idei tervek alapján követke-

sért beszedett térítési díjakból,
a szabad kapacitás terhére felszámolt bérleti és szolgáltatási
díjakból, valamint a szakmai
gyakorlatot töltő tanulók utáni
központi támogatásból származnak. Ebből a pénzből vásárolnak játékokat és szakmai eszközöket, illetve ebből
fizetik ki a működési többletköltségeket.

Öt bölcsőde korszerű sószobával gyarapodott.
zik az Agyagos és a Szentmihályi, valamint a Gyík utcai,
jövőre pedig a Siha közi. A
felújításokon felül telephelyeiken saját karbantartóikkal is
elvégeztetnek kisebb javítási
munkákat.

Másfél milliárdból

A dajkák is
szakdolgozók

A városi bölcsődék 982 férőhelye folyamatosan telt házas; a
gyerekeket 284 kisgyermeknevelő és dajka látja el. Változott
a helyzetük, mert ettől az évtől
a dajkák is bölcsődei szakdolgozónak számítanak. Ez azért
fontos, mert magasabb fizetést kapnak: minimálbér helyett garantált bérmini-

mumot. Így – munkaviszonytól
függően – a szociális bérpótlékkal együtt bruttó 158–210
ezer forintot keresnek. Ennek
viszont az a feltétele, hogy egy
éven belül szakképesítést szereznek. A kisgyermeknevelőknek pedig az jelent segítséget,
hogy a főiskolai végzettségűeket besorolták a pedagóguséletpálya-modellbe. Ennek
köszönhetően kevesebben
hagyják el a pályát, mint korábban.
A pályakezdők bruttó 180
ezer 500 forintos garantált
bérminimumot keresnek és
hozzá 19 ezer 700 forint bölcsődei pótlékot. Az alapilletmény a garantált bérminimum
növekedésével változik, a pótlék pedig a munkában eltöltött
évek alapján változik. Egy 20
éves munkaviszonnyal rendelkező kollégájuk pedagógusként bruttó 283 ezer 200
forintot keres, középfokú végzettséggel 223 ezer 885 forintot. Magyarán könnyített a
helyzeten a kétféle bérpótlék
bevezetése, csakhogy egyik
sem épült be a bérekbe. Vagyis a bértábla – amely végzettség és tapasztalat alapján
jobban differenciálna – tíz éve
nem változott.

Sokat adminisztrálnak

Fontos kötelezettség, hogy a
2017-ben közel másfél millicsoportnaplóban
minden
árd forintból gazdálkodott az
egyes nap írniuk kell a gyereintézmény. Az összeg a bölcsőkekről a nevelőknek. Ahogy
dei ellátáshoz, a gyermekéteddig, a törzslapon és a szükeztetéshez és a Gyerlőknek átadott üzenőfüzetben
mekjóléti Központ műtovábbra is havonta tájékozködéséhez
érkező
tatnak a kicsik napi tenormatív támogatásvékenységéről,
ból, a pótlékokra, bérfejlődéséről. A bölkompenzációra és jácsődeigazgatórulékaira kapott központi
ság
közös
támogatásból és a felújírendezvétásokat, karbantartást finyekkel,
nanszírozó önkormánycsapatzati támogatásból tevőépítő progKirály Sándorné Zsuzsa 32 éve dolgozik bölcsődében. ramokkal
dött össze.
Két éve igazgató.
A bölcsődék saját
segíti a jó
bevételei az étkeztetémunkahelyi közösség kialakulását.
Minden tél végén TéBaBu, vagyis télbúcsúztató
Király Sándorné Zsuzsa 1985 óta dolgozik a bölcsődei hábatyus bulira gyűlnek össze,
lózatban kisgyermeknevelőként. 1998-tól 2016-ig a Töltés
nyárra paprikáskrumpli-főUtcai Bölcsőde bölcsődevezetője volt, 2016-tól igazgató.
zést terveznek. Április 21-én,
2010-től a kinevezéséig vezette a bölcsődei dolgozók szaka bölcsődék napján pedig a
szervezetének helyi csoportját. Végzettsége egészségtantadolgozók javaslata alapján
nári diploma és szociális szakvizsga. A munkából kertje
elismeréseket adnak át, és
szépítésével és Robin Cook-könyvekkel kapcsol ki.
szakmai előadásokat hallgatnak meg.

Orvoskrimikkel kapcsol ki

POSTABONTÁS

Vitos György: Óriási a tömegigény
a minőségi magyar futballra

Január 14-én levelet írt a
Szegedi Tükörnek Vitos
György a szegedi futball kapcsán, amire válaszolt Szeged
MJV Polgármesteri Hivatala.
Erre reagált Vitos György.
Többek között
azt írta, hogy
„a Szeged 2011
létrejöttében
perdöntő és nélkülözhetetlen
szerepe
volt
Kiss-Rigó Lászlónak, a Szeged–Csanádi
Egyházmegye
püspökének és
Nógrádi Tibornak, a Csongrád megyei LSZ
igazgatójának
is! Nélkülük, no
meg dr. Bozóky
Imréék áldozatvállalása nélkül
nem jöhetett
volna létre az
NB II-es Szeged
2011…”.
Az
egyházi felügyelet alá került
csapat Gyulára
költözése kapcsán azt írta, „az MLSZ egyetlen szegedi futballtákolmányra sem adta meg az NB
II-es meccsekre történő licencet, vagyis a rendezési
jogot! Ezért kényszerültek
Gyulára, a Püspök Úr által felépített európai színvonalú

Grosics Akadémiára!” Vitos
továbbra is vallja, „az a tény,
hogy Szeged mindenkori legjobb futballcsapata immár
18 (…) éve nem szerepelhet
NB I-ben, kétségkívül a város

Meg kell jegyezzük: az
1999–2000-es idényben a
fideszes Bartha László volt
Szeged polgármestere. Ha
akkor olyan nagyon akarták
volna, tehettek volna azért,
hogy a szegedi focicsapat lejátssza a szezont.
2521, 3169, 2802,
6028, 3241, 5538, 3634,
5306, 4401, 1655.

Ezek nem hivatalos nézőszámok az NB I 2017–2018as idényéből a Debrecen
hazai mérkőzéseiről. A Nemzeti Sport hozta ezeket a
számokat a meccsek tudósításakor.
A debreceni stadionba
20 ezer 340 néző fér be.
Az átlagnézőszám: 3829.
Valljuk be, ma a minőségi

mindenkori vezetőinek az
egyik legnagyobb szégyene!”
Debrecent és Kósa Lajost
hozva példának írja, „érdekes párhuzam alakult ki a két
város futballtörténete között.
Épp az idecitált 1999–2000es idényben, amikor mindkét

nagyváros NB I-es csapata
becsődölt, és képtelen volt
önkormányzati segítség nélkül tovább folytatni a küzdelmeket… Az élvonalbeli
Szeged LC-t a városi vezetés
egyáltalán
nem segítette, sőt…
így félszezon után ors z á g o s
szégyent és
megdöbbenést
kiváltva nem
tudták folytatni a kékfeketék az
élvonalbeli
küzdelmeket. Ezzel
szemben az
ugyancsak
totálisan becsődölt
DVSC-t
a
város vezetése óriási
áldozatvállalással
megmentette a feloszlástól, és
két évig tulajdonosként (!)
üzemeltette a piros-fehér klubot az NB I-ben!”
Szerinte Debrecenben
„felismerték: óriási tömegigény van Magyarország
nagyvárosaiban a minőségi
futballra!”

Minőségi magyar foci?
Tömegigény?

Tisztelt Olvasóink!

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

magyar futballt és a tömegigényt egy lapon említeni enyhén szólva is megmosolyogtató. A nyugati országokban
máshogyan működtetik a futballt – piaci alapon. Ott egy
hajszállal jobb is a foci, és
több is a néző a meccseken,
mint Magyarországon, ahol
állami forrásból, azaz az adófizetők pénzéből – súlyos
százmilliárdokból – építenek
stadionokat, és támogatnak
fociklubokat.
Lapunk ezzel lezártnak
tekinti a vitát a szegedi és
magyar futballról.
A Szegedi Tükör szerkesztősége
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Érmek a minősítő versenyről. Az SZVSE birkózószakosztály négy versenyzője
Budapesten lépett szőnyegre a
felnőtt és kadet minősítő viadalon. Kadet korosztályban
Kiss Benedek az 51 kilogrammosak mezőnyében nem talált
legyőzőre, Major Nóra a 61 kilogrammosak között bronzérmes lett. A felnőtteknél SzabóCzibolya Gábor a negyedik lett
az 57 kilogrammos csoportban, míg a 61 kilogrammosaknál Kiss Károly nyakába
ezüstérmet akasztottak a
torna végén.
CserÉl a vardar És a
szeged? Macedón sajtóértesülések szerint a MOL-PICK
Szeged orosz balátlövője, Sergei Gorbok (képünkön) a Var-

dar Szkopje együttesénél
folytatja. A 35 éves játékos
szerződése a nyáron lejár, így
két év szegedi szereplés után
visszatérne a macedón fővárosba. Ugyanakkor, szintén sajtóértesülések szerint, a horvát
irányító Igor Karacic érkezne a
Tisza partjára. A BL-címvédőnél
korábban a spanyol Jorge Maquedát is összeboronálták a
Pastor-alakulattal.
a maróCzy gÉza se az
Élen! Az NB I/B csoportjában
9:3-ra győzték le a szegedi
sakkozók az Aquaréna Kőbánya SE-t, és mivel kikapott a listavezető Honvéd, így a
Maróczy Géza SE vette át az
első helyet. A klub így egy lépéssel közelebb került a hőn
áhított első osztályba jutáshoz.
Saját partiját Nagy Dániel,
Szajbély Zsigmond, Zakariás
Dávid, Tokovic Svetozar, Csirik
András, Kopasz Róbert és
Papp Z. Csaba nyerte meg.
egy Év után búCsút intett. Az NKM Szeged VE világbajnok kajakosa, Medveczky
Erika a Honvédnál folytatja karrierjét. A világbajnok versenyző
a 2017-es versenyszezon előtt
igazolt a Tisza partjára, Európa- és világbajnoki címet
szerzett szegedi színekben.
Medveczky Csipes Ferenccel
készül együtt, a szakember
pedig a Honvéd vezetőedzője,
így adódott a lehetőség az átigazolásra, főleg úgy, hogy a
klubbal kötött egyéves szerződése is lejárt a kajakosnak.
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12 éve vártak az aranyéremre

Szépen teljesített a Titán TC a fedett pályás magyar bajnokságon

Kovács Árpád, a szegedi Titán Triatlon Club atlétikai szakosztály versenyzője két éremmel tért haza a fedett pályás
magyar bajnokságról.
A fővárosban, a BOK Csarnokban rendezték 2018 első versenyét, ahol a Titán TC
versenyzői is érdekeltek voltak.
Menyhárt Zoltán, a klub szakosztályvezetője tanítványától,
Kovács Árpádtól remélte, hogy
érmet szerez majd.
– 12 év telt el azóta, hogy
Lengyel Roland 60 méteren
serdülő fedett pályás magyar

bajnok lett az akkori csoportomból, és szerezte meg első
aranyérmünket rövidtávfutásban. Azóta három rögös olimpiai ciklus telt el, amelyben
csak a lányok tudtak érvényesülni ezen a távon, illetve rengeteg dolog megváltozott
körülöttünk. Két hónappal ezelőtt azt mertem mondani egy
televíziós műsorban, hogy ré-

A Titán eredményei

Fiú 60 m: 1. Kovács Árpád, döntő: 7,90 s (e. cs.), előfutam:
8,00 s (e. cs.).
Fiú távolugrás: 2. Kovács Árpád 514 cm (474, 510, 488, 491,
512, 514).
Fiú 600 m: 4. Szeges Richárd 1’40,92 (e. cs.).
Fiú 300 m: 5. Szeges Richárd 44,52 s (e. cs.).
Fiú ötös ugrás: 5. Kovács Árpád 12,44 m (e. cs.).
Leány 60 m gát: 14. Jost Zita 11,38 s (e. cs.).
Leány 60 m: Dömösi Réka 8,91 s (e. cs.).
Leány 4×200 m: 11. TITÁN TC 2’02,92.
(Zárójelben az egyéni csúcsok.)

Menyhárt Zoltán büszke lehet tanítványaira. Kovács Árpád két éremmel a nyakában
jobbról a második. Forrás: a Titán Triatlon atlétikai szakosztály Facebook-oldala
málom lenne, ha a Kovács testvéreket, Árpádot és Boglárkát
nem szólítanák ki a 60 méteres
síkfutás után a dobogóhoz –
árulta el a szakember.
60 méteren Kovács Árpádnak összejött a várva várt siker.
Az elődöntőben a szegedi triatlon ezt a távot 8,00-s idővel teljesítette, így a legjobb eredménnyel került az A döntőbe,
míg a lányok közül sajnos senkinek sem jött össze a fináléba
jutás. Majd következett a finálé,

ami rögtön egy rossz rajttal és
kizárással indult. A második rajt
már jó volt, és Árpád 7,90-es
idővel ért elsőként célba. Nem
sokkal később már a távolugrók
között szerepelt a fiatal tehetség, aki az utolsó, hatodik ugrásig vezette a versenyszámot,
512 centis eredményével, majd
a váci ellenfele túlugrotta, így a
dobogó második foka jutott a
Titán TC atlétájának. Menyhárt
Zoltán szerint közel volt egy harmadik érem is.

– Egy másik versenyszámunk a fiú 600 méteres síkfutás volt, amelyben két futamot
rendeztek, és Szeges Richárd
az erősebben kapott helyet.
Ricsi kiváló futással és eredménnyel az előkelő 4. helyen ért
célba, de érzésem szerint
benne maradt a bronzérem a
lábában. A lányok 4×200 méteren nagyon jól futottak, de a
végelszámolásnál mégsem
kerültek a legjobb tízbe –
mondta a szakosztályvezető.

A szegedi Tadashii HSE
kyokushin karatésai a
Knock Down magyar csapatbajnokságon szerepeltek. Öt kategóriában indult
a csapat, és minden szegedi versenyző dobogóra
állhatott.

nem, és ez nagy előny volt.
Ennek köszönhetően januárban már egy picit jobb volt a
kondink, így aztán valószínűleg ez is számított – árulta el
a siker lehetséges titkát
Kószó Ildikó, a Tadashii HSE
elnöke. Volt olyan szegedi karatés, akinek nem csak egy
érem került a nyakába.

Mindenkit lenyomtak
Élete eddigi legjobb eredménye
a szegedi karatésok

Drahota-Szabó Dorka 2. lett a belgrádi junior ITF-tornán
A szegedi Sportmánia Egyesület teniszezője, DrahotaSzabó Dorka (képünkön) a
belgrádi junior ITF-tornán
második lett, majd az országos bajnokságon az elődöntőig menetelt.

A 13 és 18 év közötti teniszezők már nemzetközi tornákon is indulhatnak, ahol
ugyan pénzdíjazás még
nincs mindegyik versenyen,
de nagyon értékes ranglistapontokat szerezhetnek. Ilyen
tornákat rendez a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF),
az egyiken pedig egy szegedi
tehetség is szerepelt. A 16
éves Drahota-Szabó Dorkát
a hazai mezőnyben a legígéretesebb tehetségek között
tartják számon. Ezt ismét bizonyította idénykezdő versenyén. A belgrádi négyes
kategóriájú junior ITF-versenyen döntőbe jutott, s noha
ott a fehérorosz ellenfelétől
vereséget szenvedett, karrierje eddigi legszebb eredményét érte el. Utána rögtön az
országos bajnokságon az
elődöntőig menetelt.
– Magam sem számítot-

tam ilyen jó eredményre
Belgrádban, és a második
hely az örömön túl a folytatásra is lökést ad – értékelte
belgrádi sikerét a 16 éves teniszező, aki az OB-n elszenvedett vereségéről is mesélt.
– Nagyon szerettem volna itthon nyerni, de nem voltam
rendesen felkészülve. Salakról érkeztem az ismeretlen
kemény pályára, és a belgrádi torna is sokat kivett belőlem. Nem ment jól a játék,
de
legalább
pontosan
tudom, mi volt a baj –
mondta Dorka.
Az eredményekkel együtt
a léc is magasabbra került.
Az ITF-ranglistán az első 300

közé jutás volt eddig a cél, viszont ennek a belgrádi sikernek is köszönhetően a
legjobb 150-be kerülés sem
tűnik túl messzinek. A szegedi tehetség merész, de
nem lehetetlen terveit edzője, Hajnal István tanítványáról mondott véleménye is
alátámasztja:
– Nagy munkabírású
lány, kiváló a fizikuma, kellően magas, a legnagyobb
erénye pedig az ütéseinek
gyorsaságában rejlik. A saját
korosztályában már a nemzetközi mezőnyben is a legjobbak közé tartozik ezen a
téren. Éppen azért jósolok
szép jövőt neki, mert ez nagyon nehezen tanítható,
ritka tulajdonság. Fejben
ugyanakkor még sokat kell
tanulnia, érnie, komolyodnia
– mondta a Sportmánia
Egyesület edzője, Hajnal István.
A közelmúltban Fucsovics Márton és Babos Tímea
szállította a magyar teniszsikereket, Dorka pedig szépen
halad afelé, hogy a jövőben
ő érjen el hasonlóan szép
eredményeket.

Budapesten, a Nemzeti
Sportcsarnokban
indult
2018 a szegedi kyokushin
karatésok számára. Az országos viadalon öt kategóriát indítottak, valamennyit a
Tadashii HSE részvételével.
És nemcsak hogy minden
korosztályban, küzdelemben
és formagyakorlatban volt
szegedi csapat, de az összes
versenyző felállhatott a verseny végén a dobogó valamelyik fokára.
– Ennél jobban aligha lehetett volna kezdeni az évet.
Váratlan volt, mert nem gondoltuk volna, hogy ilyen jól
indul 2018, nem számítottunk ennyire kiemelkedő
eredményre. Az igazsághoz
hozzátartozik, mi már tavaly
év végén elkezdtük az alapozást. Talán a többi csapat

Eredmények

Felnőtt küzdelem 1. helyezés: Ördög Balázs – Polák
Leila – Horváth Bence –
Csobánci Vilmos – Hogál
Eszter. Felnőtt formagyakorlat 1. helyezés: Kószó
Ildikó – Ördög Balázs –
Polák Leila. Junior küzdelem 1. helyezés: Tornai Bálint – Monori Márk –
Szalai Gréta – Pápai Balázs. Ifi küzdelem 2. helyezés: Tóth Péter – Németh
András – Mulvihill Kelly.
Ifi–junior összevont formagyakorlat 3. helyezés:
Mulvihill Kelly – Kotormán
Kata – Polyák Emese.

2018. FEBRUÁR 10., SZOMBAT

A keménykezű nővér:
UDvAros DorottyA
Időpont: február 12., hétfő, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Udvaros Dorottya.
Fotó: Takács Attila
John Patrick Shanley Kétely
című Pulitzer- és Tony-díjas drámáját most először állították
színpadra Magyarországon.
A darab tartalmából: 1964-et
írunk. A bronxi St. Nicholas Egyházi Iskola igazgatónője, Aloysius nővér kemény kézzel és
alapvető gyanakvással kezeli a
gondjaira bízott gyerekeket. Az

iskola azonban új tanítót kap
Flynn atya személyében, aki
modern gondolkodást és személyes odafigyelést hoz a szigorú intézménybe. Hamarosan
összetűzésre kerül sor kettejük
között, és amikor egy fiatal
nővér elárulja, hogy a férfi különös figyelemmel viseltet az
egyik diák iránt, az események
váratlan fordulatot vesznek…
Az IH-ban Udvaros Dorottya és
Fekete Ernő a főszereplő. További szereplők: Kéri Kitty és
Simkó Katalin. A darabot rendezte: Pelsőczy Réka.
LéLekmegtArtó köteLékeink
Időpont: február 13., kedd, 17
óra
Helyszín: TIT-székház (Kárász
utca 11.)
A lélekmegtartó kötelékeinkről,
avagy a kötődés pszichológiájának mindennapi jelenségei-
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ről tart előadást Csomortáni
Domokos Zoltán klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta. Életünk legelső
pillanataitól kezdve éltető kapcsolatokba, közösségekbe növünk bele, épp ezért talán fel
sem tűnik, mennyire fontos
szerepet játszanak lelki működésünk kialakulásában.
A nAgy szegeDi boszorkányper
Időpont: február 13., kedd, 18
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Boszorkányok pedig nincsenek! – vagy mégis? címmel

tart előadást a Pedagógiai
esték sorozatban Balogh Elemér egyetemi tanár, jogtörténész. A boszorkányokról sokat
hallottunk, sokat tudunk, de az
elmúlt századokban ellenük lefolytatott perekről jogtörténeti
szempontból mégis kevés a
pontos információ, számos
tévhit is szívósan tartja magát.
DUpLA DUmAAktUáL
Időpont: február 13., kedd, 18
és 20 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
A Dumaszínház dupla előadása Hadházi Lászlóval, Kovács András Péterrel, Litkai
Gergellyel, Ceglédi Zoltánnal
és Lovász Lászlóval.
boLgár táncház
Időpont: február 14., szerda,
18 óra
Helyszín: Nemzetiségek Háza
Táncoktató: Majtényi Dániel.
vALAmi AmerikA 3.
Időpont: február 14., szerda,
20.30
Helyszín: Belvárosi mozi

Premier előtti vetítés. A harmadik rész története szerint Tamás, Ákos és András, a balek
testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek
a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két
rivális maffiabanda, Baláék és
Toniék is.
ostALgie – keLetnémet
retró
Időpont: február 15., csütörtök, 18 óra
Helyszín: Nemzetiségek Háza
Német kultúrtörténeti kalandozás Váradi Gáborral.
nemzetközi gitárest
Időpont: február 15., csütörtök, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A magyar Tom Lumen harma-

dik éve hozza el Szegedre a zenész barátait. Az osztrák Markus Schlesinger mellett az
erdélyi Györfi Albert lép majd
színpadra, aki ismertségét a
YouTube-on szerezte: összesen
több mint 5 milliószor tekintették meg a videoklipjeit.

A FéLőLény
Időpont: február 16., péntek,
10 és 14 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
Mi lenne a világgal mesék nélkül, milyenek a szörnyek, ha
övék a világ, hogyan lehet Félőlényből újra Élőlénnyé válni?
A választ mindenki megtudhatja, aki nem fél eljönni a
színházba. Békés Pál zenés
meséje groteszk humorral,
szeretettel kezel félős gyereket
és felnőttet egyaránt.

Szeretne 2-2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba a március 17-én 11 órakor, illetve 16 órakor kezdődő Halász Judit-koncertre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv
rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett
gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 14. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A magyar Alföld legszebb délibábja. A nyertesek: Hitri Ágnes, illetve Isaszegi Katalin. Gratulálunk!
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HOROSZKóP

KOS (III. 21–IV. 20)
Előfordulhat, hogy hamarosan nehéz döntést kell meghoznia.
Ebben az esetben ne kapkodjon, kezelje türelmesen
és körültekintően a problémát.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Ne riadjon meg a váratlanul érkezett szerelemtől! Voltak ugyan
rossz tapasztalatai a múltban, de fontos, hogy most
kimutassa valódi vágyait,
érzéseit.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Remekül fogja érezni
magát, és elégedettség tölti majd el a sikerei után. Új lesz ön számára
az ilyen mértékű pozitív hozzáállás, de hamar hozzászokik.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Rá fog döbbenni,
mennyi mindent áldozott fel a munkájáért
és a karrierjéért. Ne hagyja
ezeket az érzéseket felgyülemleni, ossza meg őket a
párjával!
OROSZLÁn (VII. 23–
VIII. 22.) Alapvetően
szeret egyedül lenni
vagy kettesben a párjával, azonban erre nem sok
lehetősége lesz most: barátai és családja táblázzák be
a jövő hetét.
SZűZ (VIII. 23–IX.
22.) Ne hagyja, hogy
kihűljenek az emberi
kapcsolatai. Túlságosan
racionális, sokaknak tűnhet
úgy, hogy nincsenek is érzelmei. Mutassa meg, hogy
vannak!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) A munkájában
rengeteg új lehetőség
jön szembe. Végre eljött
az ideje, hogy megragadja
ezeket, és ne csak álmodozzon egy jobb életről. Bátran
lépjen előre.
SKORPIó (X. 23–XI.
21.) Csak a karrierjére koncentrál, azonban gyakran nehézségekbe ütközik. Ne feledje,
hogy a kiegyensúlyozott magánélet a munkájában is
sokat segít.
nyILAS (XI. 22–XII.
21.) Régóta gondolkodik azon, hogy
munkát kellene váltania, de mielőtt lépne az
ügyben, vizsgálja meg a lehetőségeit, nehogy két szék
között a földre essen.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Nosztalgikus hangulatba kerül, eszébe
jutnak a régi utazásai.
Egy hétvégi kirándulás, új
helyek felfedezése kielégítheti újonnan támadt kalandvágyát.
VíZönTŐ (I. 21–II.
19.) Ne gondoljon negatívumként a tévedéseire. Elemezze ki
azokat, és tanuljon a hibáiból, hogy később élete bármely területén hasznosítani
tudja őket.
Halak (II. 20–III. 20.)
Kihívásokra vágyik,
ezért új lehetőségek
után kutat. Gondolja át
jól, vegye azt is figyelembe,
hogy egy új életforma hasonlóan monotonná válhat. Ne
hamarkodja el a döntést.
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Az 1967-ben készült képen a Vám tér látható a Petőfi
Sándor sugárútról nézve (fotó: Fortepan/Lechner Nonprofit
Kft. Dokumentációs Központ), a háttérben az 1912-ben
épült Tisza malom, amely 2008-ban került helyi védelem
alá. Lapunkban megírtuk, jövőre felújítják a 4-es villamos

vonalát: kicserélik a régi vágányokat, a Vám tér és a Rákóczi utcai csomópontban lámpás kereszteződést alakítanak ki, a Vám tértől a kecskési végállomásig párhuzamos
sínpálya épül, a hálózatfejlesztéshez kapcsolódva pedig
három új villamost vásárol a város.

Diagnózis – egészségügyi magazin
Február 12., hétfő, 19.55
Sportorvosi ellátás az egyetemen, új eljárás a tüdődaganat
műtésére, medikusok a szexuális betegségek ellen.
iDőutazás – válogatás
a tévé archívumából
Február 13., kedd, 17.55
Testvérek 1998-ból: a három
Dobozi.
a szomszéD vár – turisztikai magazin
Február 14., szerda, 19.50
Mátraszentistváni
sípálya,
soproni kávépörkölés, csopaki
harang – fedezzük fel együtt
Magyarországot!
napirenD – hírháttérmagazin
Február 16., péntek, 19.25
A város költségvetése: mire jut
több pénz, mmilyen beruházások valósulnak meg 2018-ban.
szegeDi hírek
Február 12–16., hétfő–péntek 19 óra
A híradó 20 perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti,
politikai, gazdasági, egyetemi,
kulturális és sporteseményeiről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

Február 10.
szombat

Február 11.
vasárnap

Február 12.
hétfő

Február 13.
kedd

Február 14.
szerda

Február 15.
csütörtök

Február 16.
péntek

5/–2
Elvira

6/–1
Bertold,
Marietta

7/–3
Lívia,
Lídia

6/–1
Ella,
Linda

4/–1
Bálint,
Valentin

5/–1
Kolos,
Georgina

6/0
Julianna,
Lilla

AnyAKönyVI HíREK

szegeDen kötöttek házasságot: 2018. 01. 27-án
Gyovai László és Bús Marianna; Szabó József
és Micsik Ágnes Ingrid.
szegeDen születtek: Pélyi Lénárd Lászlónak és
Pap Tünde Ritának
2018. 01. 23-án
Médea; Birkás Istvánnak és Nagypál
Anikónak 2018. 01.
23-án Bíborka; Tikviczki Imrének és Kolonics
Tímeának

2018. 01. 24-én Kolos; Bencsik Istvánnak és Bényi
Anettnek 2018. 01. 26-án

Forrás: koponyeg.hu

FOGADóóRA

Botond utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!

FEBRUÁR 12., HÉTFŐ
Dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00 (Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Tabán u. 17.)
FEBRUÁR 13., KEDD
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Szegedi SZC József Attila Általános
Iskolája és Szakiskolája – Balatoni u. 11.)
FEBRUÁR 14., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Nádas Presszó – Tölgyfa u. 12.)
FEBRUÁR 17., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)
Szentistványi István: március végéig minden hétfőn (február
12., 19., 26.; március 5., 12., 19., 26.) 17–19 óra között az
LMP-irodában (Honvéd tér 5/B, tel.: 30/856-5398) tart fogadóórát.
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