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A magyar sajtószabadság
Hátrébb került az ország a nemzetközi ranglistán.
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2.

Júliusra befejezik a munkát
Százmillióból újul meg a Klapka tér.

Én vétkem – könyvbemutató
Helyzetkép az oktatási szegregációról.

A pihenés joga: módosították a zajrendeletet

Hétköznap este tízkor, pénteken és szombaton éjfélkor le kell kapcsolni a zenét

Július 1-jétől a szórakozóhelyek kerthelyiségeiben, teraszain hétköznap este tízig, pénteken és szombaton éjfélig szólhat a zene. Képünk illusztráció
értéknek tartja, hogy Szeged
fesztiválváros, és azt is kiemelte: nem a vendéglátóhelyek nyitvatartását, hanem
azt korlátozzák, hogy a teraszokon meddig szólhat hangosan a zene. A szegedi
rendelet semmivel sem szigorúbb, mint más városoké:
Debrecen, Pécs, Veszprém,

Kecskemét, Székesfehérvár
és több budapesti kerület is
ilyen korlátozásokat vezetett
már be korábban.
A rendeletet a polgármestert támogató többség 17
igen szavazatával, 10 nem
ellenében fogadták el, így az
július 1-jén hatályba lép.
Bővebben az 5. oldalon

KIVIRÁGZIK A VÁROS. Idén közel 73 ezer tő egynyári virág kiültetését tervezik, aminek több
mint a fele, 39 ezer tő a Széchenyi térre kerül. Mézvirág, tömpevirág, rózsás meténg és kakastaréj is kerül a parkokba.

Szeged felülmúlja a pizzarendelések arányában az országos átlagot – derült ki a
NetPincér friss adataiból.
A szegediek 71 százaléka paradicsomos alappal, és minden hatodik ember csípősen
kéri a pizzát. Jó tészta, minőség és mennyiség – erre esküszik a Pizzafaló pizzéria
tulajdonosa. László György
szerint a szegediek magyarosan szeretik a pizzát, vastagabb tésztával és sok
feltéttel.
Cikkünk a 7. oldalon

– Joga van-e aludni a szegedi
embernek a saját lakásában? Gyakorlatilag erre lehet
leegyszerűsíteni az egészet
– mondta Mózes Ervin címzetes főjegyző a zajrendelet
módosításakor a legutóbbi
közgyűlésen. A pihenés joga
legalább olyan fontos, mint a
szórakozni vágyás – sok sze-

gedi gondolja ezt így, akik a
sokszor hajnalig tartó mulatozások miatt nem tudnak
nyugodtan aludni. Ezek
a panaszok évek óta visszatérők. Tenni kellett valamit,
mert a lakosság elvárja a fellépést.
Botka László polgármester hangsúlyozta, alapvető

Tavaszi lendületben
Taroltak a Phoenix Fitness táncosai.

10.

34 órányi filmet láthatunk
a szegedi fesztiválon

Május 9–12. között rendezik meg a Belvárosi moziban a 2.
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivált, amelyen 23
ország 75 filmalkotása szerepel a versenyprogramban.
A vetítéseket változatos programok kísérik, így például különleges forgatási autókat és eszközöket is láthatnak az
aulában és a mozi előtti téren. A gyerekeknek délelőttönként a Kecskeméti Rajzfilmstúdió filmjeiből mutatnak be
válogatást.
– Legfőképpen a szegedi emlékeim maradtak meg bennem nagyon erősen, mert
amit az ember gyerekkorában átél, az nagyon erősen
megmarad benne – nyilatkozta korábban Zsigmond
Vilmos, aki 1930. június
16-án született Szegeden, és
20 éves koráig a városban
élt. Érettségi után, mielőtt a
budapesti Filmművészeti Főiskolára jelentkezett, Becsky
Balázs Kárász utcai műtermében tanult fényképészetet
– később Amerikában is
ebből élt, amíg nem jutott a
filmgyártás közelébe. Friss
diplomás operatőrként felvételeket készített a pesti utcákon az 1956-os forradalomban, majd elhagyta az országot. Amerikában kezdett
új életet, ahol ragyogó filmes

karriert futott be. 1978-ban,
Spielberg Harmadik típusú
találkozások című filmjének
fényképezéséért elnyerte az
Oscar-díjat.
Az ország egyik legszebb
és legrégebbi – lassan 100
éves – hagyományos mozija,
a Belvárosi mozi legnagyobb,
500 fős terme 2005 óta viseli Zsigmond Vilmos nevét,
amire hallatlanul büszke volt
a mester. Ha itthon járt, mindig ellátogatott „az ő mozijába” (így emlegette: az én
mozim), elhozta ide a barátait, s a róla portréfilmet forgató stábokat is. Zsigmond
Vilmos 2016 januárjában
halt meg, az év őszén jelent
meg az első fesztivál felhívása, amelyet tavaly májusban rendeztek meg.
Folytatás a 8. és 9. oldalon

Pizzafaló
Szeged

Zsigmond Vilmos a Belvárosi mozi előtt.
Fotó: Schmidt Andrea
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ERŐS MONDATOK. „Az ukáz valószínűleg így is, úgy is ki lesz adva: elvi és gyakorlati síkra kell helyezni a politikai ideológiát,
végre kell hajtani az elképzeléseket, nem szabad finnyáskodni.” Dezső András (Index)

Nyílt levél Orbán Viktornak

A leszakadó régióban élők gyermekeinek képzése komoly problémákat mutat

Nincs az a liberális és nincs az a keresztény-konzervatív értékrend, amellyel az oktatás lebutítása, a gyerekek esélyeinek lerombolása összeegyeztethető lenne. Képünk illusztráció
Nyílt levelet írt a Tanítanék
Mozgalom Orbán Viktor miniszterelnöknek.
„Nem tudjuk, értesült-e róla,
de a PISA-eredmények után a
hazai kompetenciamérések is
azt mutatják, hogy a magyar
gyerekek és fiatalok szövegértési és matematikai készségei
rettenetesen gyengék. Különösen a leszakadó régióban
élők gyermekeinek képzése
mutat komoly, rendszerszintű
problémákat, valamint a szakképzésben tanulóké – pedig
hát a szakképzés az Ön szívügye, azt mondják. A kor-

mányzati stratégia szerint diploma, sőt még az érettségi
megszerzése helyett is a szakképzés felé kell »terelni« gyermekeinket. Meg is tesznek ez
ügyben mindent” – kezdődik
a Tanítanék Mozgalom Orbán
Viktor miniszterelnöknek írt
nyílt levele.
Így folytatódik: „Tudta?
A szakközépiskolában tanuló,
10. osztályos tanulók kompetenciaeredményei nem érik el
a 6. osztályos gyerekek országos átlagát. Hiszen van azért
az országban néhány »elit iskola«, elfogadható, sőt kimagasló eredményekkel. És

vannak a magukra hagyott,
kétségbeejtő helyzetbe taszított intézmények, melyekbe
Ön biztosan nem íratná a
gyermekeit. Hát, aki megteheti, ugye… A két világ között
pedig a tátongó űr. (…) 6. osztályos szinten lévő 10. osztályosok, miniszterelnök úr? Az
oktatási rendszerből tízezrével kieső, 18 éven aluli fiatalok, akik érettségi és szakma
nélkül hullanak bele a közmunkába, a nyomorba, a bűnözésbe?
Miniszterelnök úr! Nem
fél, hogy túltolják? Mi lesz, ha
a »magyar emberek« már

2018. május 5., szombat

Menekülteket fogadott be
a szombathelyi püspök

A nyugat.hu egy olvasójától értesült arról, hogy menekülteket
fogad be a Szombathelyi Egyházmegye. Székely János püspök elmondta, egy keresztény kameruni nőt fogadtak be, aki
állapotos lett, és már meg is szülte gyermekét. A nő munkavállalói vízummal tartózkodik Magyarországon, Budapesten
egy kollégiumban lakott, azonban amikor terhes lett, ki kellett
költöznie onnan, de a fővárosban a magas árak miatt sehogyan sem tudott albérletet találni. Ezután felajánlották neki,
hogy segítenek. Az újszülött kisfiú édesapja szintén kameruni, Németországban dolgozik, és lehetséges, hogy hamarosan az édesanya és a kisfiú is követik őt Németországba.
Az egyházmegye rajta kívül egy eritreai nőnek is segít, aki a
keresztényüldözés elől menekült el hazájából. Székely János
azt írta: „Hálásak vagyunk azért, hogy legalább egy kicsit segíthettünk abban, hogy egy kisgyermek békés körülmények
között megszülethessen, egy édesanya visszatérhessen a
szerettei körébe.” (index.hu)

Többet keres a kezdő buszsofőr,
mint egy egyetemi adjunktus

majd plakátot sem tudnak olvasni? Büszke és erős európai
ország? Ha most egykori
Soros-ösztöndíjas
egyetemista önmaga látná ezt a szellemi pusztulást, mit szólna?
Tudjuk, hogy nekünk nem
fog válaszolni. De válaszoljon
legalább saját magának.
Nincs az a liberális és nincs
az a keresztény-konzervatív
értékrend, mellyel az oktatás
lebutítása, a gyerekek esélyeinek lerombolása összeegyeztethető lenne. És nincs
az a hatalom, amiért megérné. Szerintünk” – írta a Tanítanék Mozgalom.

Magyarországon egy egyetemi adjunktus majdnem annyit
keres, mint egy kezdő eladó az Aldiban, de a BKK-nál egy
kezdő buszsofőrnek bőven megvan a nettó 200 ezer, ami
neki tíz év egyetemi oktatással is nehezen jön össze.
Bár az egyetemi oktatóknak 2015 óta negyedével (26,8
százalékkal) nőtt a bére, ez így is csak az egyetemi hierarchia
tetején jelent elfogadhatónak hangzó pénzt. Egy egyetemi
tanár alapesetben 554 ezer bruttót kap, egy adjunktus ennek
már csak a felét, havi 277 ezret – ez havi 191 ezer nettó. A
tanársegéd ennél is kevesebbet, 147 ezer forint nettó bért
vihet haza.
Miközben a magyar állam hivatalosan évek óta arra törekszik, hogy a nemzeti tudományegyetemeink (ezek közé
tartoznak az ELTE mellett a nagy vidékiek Debrecentől Szegeden át Pécsig) a világ 200 legjobbja közé kerüljenek a toplistákon, a cél megítéléséhez látni kell, hogy ma az egész
magyar felsősoktatási szféra költségvetése nem éri el azokét
a külföldi egyetemekét, amelyeknek tényleg sikerült odajutniuk. (index.hu)

demokrácia alapvető elemére,
hanem mint egy ellenségre,
amely ellen fel kell lépni.
A jelentés külön kitér Vlagyimir Putyin szerepére is, aki
nemcsak otthon hallgattatta el
a független hangokat, de az RT
és a Sputnik révén nemzetközi
színtéren is terjeszteti a propagandát. Kemény szavakkal illetik Kínát is, ahol a jelentés
szerint az új technológiák alkalmazásának köszönhetően a

cenzúra és a megfigyelés korábban soha nem tapasztalt
szintjét sikerült elérni.
Az idei jelentésben Törökország a világ legelnyomóbb 25
országa közé sorolódott hátra,
mivel a puccskísérlet után tömegesen tartóztattak le az országban újságírókat. Leghátul
még mindig Észak-Korea van.
Az összesen 180 országot
listázó jelentés alapján Magyarország a 73., két helyet rontottunk egy évvel ezelőtti
helyzetünkhöz képest. A Magyarországról szóló részben kiemelik, hogy Orbán Viktorhoz
közeli üzletemberek vásároltak
fel kiadókat 2017-ben, többek
között a megyei lapokat. Ugyanakkor maradtak még lapok az
országban, amelyek jelentetnek meg Fidesz-közeli személyekről szóló korrupciós híreket.

Még hátrébb került hazánk a sajtószabadság nemzetközi ranglistáján

A Magyarországról szóló részben kiemelik, hogy Orbán Viktorhoz közeli üzletemberek vásároltak fel kiadókat 2017ben, többek között a megyei lapokat. Nemrégiben tette
közzé idei jelentését a Riporterek Határok Nélkül (RSF)
nevű nemzetközi szervezet, amely folyamatosan figyeli az
újságírás és a szabad sajtó helyzetét a világ országaiban.
Nem voltak jó híreik, számos helyen tapasztalták azt, hogy
a politikai vezetők egyre ellenségesebbek a sajtó munkatársaival szemben.
Szerintük ráadásul különösen
nagy baj, hogy a világ három
nagyhatalma, azaz az USA,
Kína és Oroszország élén is
olyan ember áll, aki harcot visel
a szabad sajtó ellen, ezzel
pedig példát mutatnak más vezetőknek is.
Az orosz hatás különösen a
közép-európai régiót érinti,
amely nemrég még a sajtószabadság szempontjából a világ
szabadabb részeihez tartozott,
de az elmúlt években többek

között Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban is
aggodalomra okot adó fejlemények történtek.
Az AFP összefoglalójában
példaként említik, amikor Csehország oroszbarát elnöke, Milos
Zeman egy mű-Kalasnyikovval
üzent egy sajtótájékoztatón az
újságíróknak, vagy amikor Robert Fico egykori miniszterelnök
mocskos szlovákellenes prostituáltaknak nevezte a sajtó
munkatársait.

Az RSF vezetője, Christophe
Deloire szerint ez a fajta gyűlöletkeltés az újságírók felé veszélyes precedens, és fenyegetést
jelent a demokráciákra is.
Az RSF jelentése szerint a
sajtóval szembeni ellenségesség ma már nemcsak autoriter
országokban jelentkezik, de demokráciák levegőjét is mérgezi:
egyre több demokratikusan
megválasztott vezető akad, aki
nem úgy tekint a sajtóra, mint a

A jelentés úgy látja, hogy két
médiabuborék működik párhuzamosan Magyarországon: az
egyik a Fidesz-párti, amely a
migráció, a határok védelmének és a Soros-ellenes gyűlöletkampány megszállottja, míg a
másik a korrupciós ügyekre
koncentrál.
A jelentés még a választás
előtt készült, hiszen külön kitérnek arra, hogy a kormánykritikus sajtó egy részének túlélése
az egykori Orbán-szövetséges
Simicska Lajosnak köszönhető,
de mint azóta tudjuk, a kétharmados Fidesz-győzelem után Simicska elkezdte leépíteni a
médiaportfólióját. Végezetül kitér arra is a jelentés, hogy a kormány és üzleti köreik figyelme
most két kormánykritikus médiacégre irányulhat: az RTL
Klubra és az Indexre. (444.hu)
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Belecsúszott a csempesor a fürdőkádba

Bálinték a Vértói úton, Törökék az Ilona utcában kezdték Új-Rókuson

– Büszkeségem a virágos erkéln – mutatja Bálint Gnörgn a Vértói úton.
A környék zöldjét és a közlekedését is nagyon szereti.
Annnira rohamosan gnarapodott Szeged lakossága a hetvenes
években,
hogn
Odessza, Tarján és Északi
város után gnorsan folntatni
kellett a lakótelepek építését. A városrészek történetét
bemutató sorozatunkat ÚjRókus hőskorával folntatjuk.
– 1981. augusztus 31-én mi
voltunk a Vértói út 7. első beköltözői – emlékszik vissza Bálint György az oszloppanel
tövében. A nyugdíjas rendvédelmi dolgozó azt is elmesélte,
hogy nem sokkal korábban
épült fel a városi rendőrkapitányság Párizsi körúti épülete.
A helyén lévő öreg házakat szanálták, azoknak a lakóit költöztették be a tízemeletes alsó
négy szintjére. Fölöttük rend-

A Búvár-tó 1980 körül. Rendezése után, 1999-ben kezdődött a pláza építése.
őröknek, tűzoltóknak, határőröknek és a büntetés-végrehajtás dolgozóinak utaltak ki
szolgálati lakást.

Három autó
árválkodott

Bálinték két gyerekkel minőségi
csere révén jutottak hozzá az új-rókusi 69 négyzetméteres két és fél
szobához. Megszerették. A nyugdíjas rendőr felidézte, hogy a ház
körüli tágas parkolón akkoriban
mindössze három
autó osztozott: az
ő bordó Zsigulija,
egy kék Trabant
és egy nagy Polski
Fiat. Mostanra a
A Rókusi körút 1982-ben a víztoronn- kocsik minden hennal. Szemben a hipermarket 1998 lyet kinőttek, elkél
szeptemberében nyitott ki.
a bővítés. Beköltö-

zésükkor álltak az Ipoly sori
házak, a Vértó viszont nagyon elhanyagolt állapotban
volt. Körülötte már a jelenlegi
házakat látták az ablakukból,
természetesen a nagy fák
nélkül. Elkészültek az utak
és járdák, az óvoda és iskola,
a házuk aljában már akkor is
működött bolt. Orvosi rendelőbe viszont messzebb, a
mostani gyógyszertár mellé
jártak. Jó lakóközösség verbuválódott; mindenki ismert
mindenkit, akit nem a testülettől, azt a házból.

Dzsumbuj és dzsindzsa

Török Zoltánék 1984 óta
élnek Új-Rókuson, és bár
egyszer elköltöztek, azt is
csak a városrészen belül tették. Először az Ilona utcában
kaptak vadonatúj tanácsi lakást. Ráadásul éppen akkor,
amikor a kőolajosoktól behívták katonának. A munkahelyén is beadta a lakásigény-

n lakni.
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Nem mennek

lését, de a tanácstól gyorsabban megérkezett a kiutalás.
Egy két szoba hallos otthonnak örülhettek a két gyerekkel. Megesett azonban, hogy
egy este óriási csörömpölésre riadtak fel: az összes
csempe belecsúszott a falról
a kádba. Jött az IKV és kijavította.
A rokkantnyugdíjas azt is
felelevenítette, hogy a rókusi Tesco helyén akkoriban
csak nagy dzsumbujt, valamint törmelék- és szeméthegyet lehetett látni. Mellette, a Körtöltés utcában
régi földszintes házakra emlékszik. A körút sem ilyen
szépen és szélesen ívelt; a
víztornyot kanyarral kerülte
ki a busz. Amikor nagyobb
lakás után néztek, a rókusi
csomópontnál álló tízemeletest választották a jó fűtése
miatt. Török Zoltán emlékszik, 1984-ben daruzták fel
az elemeit, amikor ő katonaként a SZVSE-pályán nézett
focimeccset. A három zöld
tízes már állt, a Búvár-tó vi-

Pestisbetegek patrónusa

Rókust – az eredeti elnevezést viselő régi városrészt –
1850-ben említi először hivatalos irat Péter László Szeged utcanevei című kötete alapján. Nevét arról a kápolnáról kapta, amelyet a pestisbetegek védőszentjének
tiszteletére szenteltek fel 1739-ben a mai rókusi templom közelében. Blazovich László Szeged rövid története
című könyvéből az is kiderül, hogy mivel nem volt elegendő az 1970-es években gyorsan növekvő lakosságnak Odessza és Tarján, folytatták a lakásépítési
hullámot a harmadik körút mentén: Makkosházon
3363, Új-Rókuson 4774 lakással. Az utolsó panelházak
már hagyományos tetőt kaptak.
szont csak „dzsindzsa” volt,
mögötte rét. A bevásárlóközpontot 2000-ben adták át.

A terv nem teljesült, arra bizonyság az újabb cikk egy
évvel később, amiben újból
beígérik az építkezést. 1977
Költözött a kohászati márciusában az olvasható,
hogy a területről ki kell televállalat
píteni a gyógyszertári köz1978-ban újévi lapszámá- pontot és a Kohászati Alapnak címoldalán írta meg a anyagellátó Vállalatot. A
Délmagyarország, hogy attól Búvár-tó részleges feltöltéaz évtől újjászületik Rókus, séről azonban lemondtak,
és 1990-ig a tervek szerint mert drágította volna az
több ütemben 1600 régi építkezést. 5832 négyzetház helyén 6400 lakás épül méternyi üzletet és vendégfel 1,3 milliárd forintból. látóhelyet terveztek, valamint 615 négyzetméteren szolgáltatást.
1981 novemberében
a négysávos harmadik körút építéséről
és a nagy csomópontok 1983-84-re tervezett befejezéséről
számol be az újság.
1985 augusztusában adták át a Vértói
úti oszloptízes aljában az OTP-fiókot.
Húsz éve, 1998
szeptemberében nyiAz Izabella híd 1980-ban. A háttérben Új-Rókus magasodik.
tott ki a Rókusi körúti
Archív fotók: Enyedi Zoltán/A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből hipermarket.
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Újabb 20 lakást
újítanak fel

Folytatódik a szociálisbérlakásprogram a városban, ami most
újabb 20 önkormányzati tulajdonú lakás felújítását jelenti.
Erre a célra 48 millió forintot
különít el a költségvetés. A felújítandó lakások kisebb hányada a belvárosban, többségük újszegedi, tarjáni vagy
az északi városrészi lakótelepeken található.

Nyugdíjasok
bocsáznak

Új bocsapályát avattak Tápén.
Az olasz eredetű játékhoz
mindössze egy pallino és 10
bocsagolyó kell, valamint egy
megfelelően kialakított sík felület. Az új szabványos méretű
félpályán akár versenyeket is
lehet majd rendezni, egyelőre
azonban a Szenior Fitness
Egyesület nyugdíjasai használják, amely szervezet tíz éve
működik. Tagjai szívesen tekéznek, dartsoznak, és bocsázni is megtanultak pár éve.
Az új bocsapálya kialakítását
Szécsényi Rózsa tápéi önkormányzati képviselő is támogatta 500 ezer forinttal a
képviselői keretéből. Az ava-
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Vurstli, pörkölt, zene, tánc, jó társaság

Majális az Etelka soron, a Zápor-tónál és a Makkosházi Közösségi Kertben

A liget felújítása és a Tisza kiszámíthatatlansága miatt
idén két fő helyszíne volt a szegedi majálisnak: az Etelka
sor és a Zápor-tó. Ezek mellett még sok apró városrészi
rendezvényt is tartottak.
A hatalmas körhinták, a dodzsem, a gumiasztalok, azaz
a vurstli az Etelka soron volt
öt napon át: alig ért véget a
pénteki (rövidített) munkaidő, máris megtelt a sportközpont, és ki sem akart
ürülni egészen május 1jének estéjéig. Volt itt is sör,
virsli, hurka, kolbász, hagymás vér, de élő zenéért a
Zápor-tóra kellett menni
május 1-jén.
A tarjáni Zápor-tónál a
hangulatot délután a Peter &
Pan gitárduó felnőttkoncertje

– a zenekar számos alkalommal vállal gyermekelőadásokat, sokan például csak így
ismerik őket, pedig a Get
backet, a Time after time-ot
vagy a Stayin’ alive-ot is zseniálisan játsszák el két gitárral – alapozta meg, majd jött
a Négy ütem Sub Bass Monsterrel, hogy aztán a kora estének Szeged egyik legprímább utcabálzenekara, az
Útközband ágyazzon meg.
Ám amíg Szalma Ernőék
színpadra léptek, történt egy
s más: elfogyott például az a

Beszélgetős és pörköltözős majális a Makkosházi Közösségi Kertben.

táskor lelkesen gurították a
nyugdíjasok a 920 grammos
golyókat, hogy minél közelebb
kerüljenek a pallinóhoz, azaz a
célhoz. A Piac téri pályán hamarosan oktatást is szerveznek, ahol bárki megismerkedhet a bocsa szabályaival.

Megnyílt a Hági

A Hungi Vigadó bérlői nemcsak a Kass Szállót, de az évtizedek óta Török Zoltán
szegedi vállalkozó tulajdonában lévő Hági épületét is
bérbe vették. Gálosi Gyula a
bérlők nevében korábban
arról tájékoztatta a szeged.hu-t, hogy némi profilváltással, de a patinás étterem
hagyományait figyelembe véve kezdenek a Hági átalakításába. Lapzártánk után megnyitott a Hági Udvar névre
keresztelt
szórakozóhely,
ahová a Kelemen utca és az
óvoda felől is van bejárat.

Kivirágzik a város –
73 ezer tő virágot ültetnek

Mi sem jelzi jobban a tavasz
érkezését, mint az, hogy
egyre szebben néznek ki a
város közterületei. Vágják a
füvet, és kikerülnek a
szebbnél szebb virágok,
amelyek színpompás díszei
Szegednek.

Ahogy a ház körül, úgy a városban is sok a tennivaló tavasszal. Makrai László, a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója elmondta, fűnyírással, burkolattakarítással, gyomlálással, a köztéri szobrok kitakarásával és
a szökőkutak beüzemelésével kezdték a munkát, amit a
virágok kiültetése követ. A
fűnyírás embert próbáló feladat, 120 embernek 40 géppel 2,7 millió négyzetméternyi területet kell rendbe
tennie. És ezt évente 5-8 alkalommal meg kell ismételni
– mondta az igazgató.

A leglátványosabb tavaszi
munka a virágosítás – emelte
ki Makrai László. Ebben az
évben közel 73 ezer tő egynyári virág kiültetését tervezik,
aminek majdnem a fele, 39
ezer tő a Széchenyi térre
kerül.
A korábbi években jól bevált fajok és fajták mellett
idén a virágágyakban lesz pár
újdonság is. Például mézvirág,
tömpevirág, rózsás meténg
vagy kakastaréj – ígérte az
igazgató.
Idén 11 millió forintért vásárol a cég különféle virágokat,
ehhez még hozzájön a városházára és a kandeláberekre kikerülő muskátlik ára, ami közel
1,5 millió forint. Az egynyári virágok kiültetési és gondozási
igénye jelentős, hiszen gyomlálni, öntözni kell azokat, ez körülbelül a virágok beszerzési
költségeivel azonos – tette
még hozzá Makrai László.

Zene és tánc a tarjáni Zápor-tónál.
pörkölt, amit a szocialisták
sátrainál főztek. Ha már
sátor: ott volt a választási
szövetséges Párbeszéd is,
de volt sátra az Idősügyi Tanácsnak is. Az önkormányzati képviselők közül ott volt
a házigazda Mészáros
Tamás mellett Tóth Károly,
Ménesi Imre, Kozma József,
és jelen volt Szabó Sándor
szocialista
országgyűlési
képviselő is, akit kis túlzással minden szembejövő választója megállított egy-két
szóra.
– Teszem a dolgom,
ahogy eddig is. Arccal Szeged

felé! Eddig is ez volt a jelszavunk, ezután is ez lesz. Szegeden
a
szavazókörök
jelentős részét én és Joób
Márton nyerte meg, azaz nekünk nem nagyon kell magyaráznunk a bizonyítványunkat. Ezen a május 1-jén
még fontos a politika a választóknak, hiszen friss az élmény, és jövőre is fontos
lesz, hiszen jönnek az önkormányzati választások. De voltak és lesznek olyan évek,
amikor nem ennyire fontos.
És ez így normális, így van jól
– mondta Szabó Sándor.
A Zápor-tavi forgatagot a

Csiga Duó kezdte, a nótát a
már említett jó ebédhez Fehérvári László húzta, és bemutatkozott három tánccsoport is: akrobatikus rock
and rollal a Kozmosz Egyesület Tánciskola, majd a Skillful
Dance Club, valamint a Creative Dance Club Tánciskola
növendékei is megmutatták
tudásukat.
A Zápor-tavi majális mellett szerveztek május 1-jei
összejöveteleket a Makkosházi Közösségi Kertben, Baktón és Szőregen is. Volt hát
hová menni beszélgetni, pörköltözni, majálisozni.

Vágynak vissza a fiatalok Szegedre

A család oka az elvándorlásnak és a hazaköltözésnek is
Nagyjából stagnál a népesség létszáma Szegeden a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A régióközponti
szerep, az egyetem és a nagy cégek jelenléte sok embert
vonz ide, ugyanakkor nálunk is megfigyelhető a fiatalok elvándorlása.
– A kivándorlás és a bevándorlás egyenlege Szegeden
nagyjából nulla. Csakhogy
közben látjuk, hogy folyamatosan honosítunk állampolgárokat, azaz folyamatos a
bevándorlás. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy létezik
kifelé vándorlás is – mondta
a Szeged Televíziónak Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester.
Tavaly nyolc ország közösen indította el azt a kutatást, amely a fiatalok
elvándorlásának okait és hatásait vizsgálja felmérésekkel és személyes interjúkon
keresztül. Szegeden a Központi Statisztikai Hivatal
munkatársai, az egyetem

szociológusai és az önkormányzat is azon dolgozik,
hogy a migráció kapcsán
megfelelő döntések születhessenek. Erre alapozva
pedig az érintett fiatalok
minél magasabb szintű szolgáltatásokat kaphassanak a
városban.
A kutatás helyi szakmai
vezetője szerint ennek a korosztálynak a migrációja leginkább anyagi okokra vezethető
vissza. Feleky Gábor elmondta, akik elhagyják Szegedet, folyamatosan vágyakoznak vissza. Szeretik a várost, jól érzik itt magukat, élhető városnak tartják, csak
nem mindenben tudják az
anyagi vágyaikat teljesíteni,

és ami nagyon fontos, az a
család szerepe. Ez mind az elvándorlásnál, mind a visszavándorlásnál lényeges. Hiszen
sokan éppen azért mennek
el, hogy külföldön teremtsenek megfelelő körülményeket
leendő gyermekeik számára.
És fordítva, vannak, akik pont
azért érkeznek haza, hogy itthon letelepedve alapítsanak
családot.
Az uniós projekt célja
nemcsak a felmérés, hanem
intézkedések megvalósítása
is. Soltész Béla, a KSH projektmenedzser-helyettese elmondta, Szegeden például
hamarosan információs pontot hoznak létre. A pedagógusokat pedig felkészítik,
miként segíthetik a külföldről
hazaköltöző családok gyerekeit a visszailleszkedésben.
A fiatalok nemzetközi vándorlását vizsgáló kutatás jövő év
közepén zárul le.
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Júliusra befejezik
a Klapka tér felújítását

A hiányos közműtérképek is lassították eddig a Klapka tér felújítását, de pár napja gőzerővel megindult a munka. Július végére százmillió forintból teljesen megújul a Klapka tér.
Az év első munkanapján vették át az építési területet a
HPQ Plus Kft. szakemberei,
hogy a szerződés szerint 150
nap múlva teljesen megújítva
adják majd vissza a szegedieknek, de az érdemi munkákat csak az elmúlt napokban
tudták megkezdeni a téren.
– Június első napjaiban kellene végeznünk a munkálatokkal, de csak július végéig
tudjuk azokat befejezni, mert
az elhúzódó tél és a hiányos
közműtérképek sok meglepetést okoztak – mondta a kivitelező cég ügyvezetője, Péter
István.
Az év elején hetekig nem
tudták megkezdeni a munkákat, mert az áramszolgáltató is késlekedett a
közművezetékek kiváltásával. Először a hideg miatt

nem lehetett – még átmenetileg sem – kikapcsolni az
áramot, az elmúlt hetekben
pedig a hiányos közműtérkép okozott újabb fennakadást az elektromos kábelek
kiváltásánál.
– Április 12-én kaptuk
vissza a területet a Nemzeti
Közműszolgáltatótól, megkezdtük a sportpálya építését, ha kész lesz az ágyazat,
felállíthatjuk a labdafogó
hálók oszlopait, és megkezdjük az új facsemeték telepítését is – mondta Péter István.
Megtudtuk, a kivitelező már
megtette az úgynevezett akadályközlést az önkormányzatnál, ahol ezt tudomásul is
vették. – Júliusban mindenképpen be fogjuk fejezni a
munkákat – mondta a kivitelezők vezetője.

AKTUÁLIS l 5

A pihenés joga: módosították a zajrendeletet

Hétköznap este tízig, pénteken és szombaton éjfélig szólhat a zene
A zajrendelet kapcsán egymásnak feszültek a képviselők. Míg a Fidesz–KDNP
politikai síkon igyekezett tartani a kérdést, és azt ismételgette, hogy a városvezetés
nem nézi sem az egyetemisták, sem a vállalkozók érdekét, addig Botka Lászlóék
rendre azt hangsúlyozták: a városlakók érdeke legalább
olyan fontos, mint a szórakozás, és a rendelet csupán egy
dologról szól, a teraszok, szabadtéri rendezvények hangerejének
szabályozásáról.
Nem akarják a vendéglátóhelyek nyitvatartását szabályozni, csupán észszerű keretek közé szeretnék terelni a
kérdést, hogy pihenni is lehessen, és szórakozni is tudjon az,
aki akar.
Szeged fesztiválvárosi szerepe
elvitathatatlan. Ezt nem mi,
szegediek mondjuk elsősorban, hanem mások. Talán
nem véletlen, hogy minden
hosszú hétvégén tele van a
város vendégekkel. Ám a fesztiváloknak az is a jellemzőjük,
hogy zajosak, és hogy éjszakába hajlanak. Tenni kellett
valamit városi szinten.

A hangos zenét
korlátozták

Százmillió forintból teljesen megújul a Klapka tér.

Kulturális intézmények
igazgatóiról döntöttek

Hat művelődési ház igazgatójáról, valamint a Szegedi
Szimfonikus Zenekar vezetőjéről döntött legutóbbi
ülésén a közgyűlés.

Az újszegedi Bálint Sándor
Művelődési Ház igazgatójának Jáger richárd Lászlót, a
Kecskési Művelődési Ház vezetőjének az eddigi igazgató
Kollár Józsefet, a dorozsmai
Petőfi Művelődési Ház igazgatójának az eddigi vezetőt,
Hajdú Gézát, a Petőfitelepi
Művelődési Ház igazgatójának az intézményt tizenkilenc éve irányító Jarabekné
Treplán Mariannt, a tápéi
Heller Ödön Művelődési Ház
igazgatójának Vajda Ilona Júliát, a szőregi Tömörkény István Művelődési Ház vezetőjének pedig Szekeres Sán-

Gyüdi Sándort választotta a
közgyűlés a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetőjének.
dor Gábort választotta meg a
városi közgyűlés a legutóbbi
ülésén. Ugyanekkor a Szegedi Szimfonikus zenekar vezetőjének Gyüdi Sándort, a
Szegedi Nemzeti Színház leköszönt igazgatóját választották. Az új igazgatók 5 évre,
2023. június 30-áig kaptak
mandátumot.

A zajrendelet módosítása nyomán a közterületen megtartott rendezvény – kivéve az

Kilátás
a múzeum
tetejéről

rövidesen megújulhat a
szegedi vár épülete. A Móra
park és a Stefánia teljes rekonstrukciója miatt egységesíteni kell a területet. Nagy
Sándor alpolgármester tájékoztatása szerint a zöld
Város Projektben a várat és
környékét integrálják a területbe, vagyis nem lesznek kibontott és elkerített részek
az épület környékén. Kihasználva a pályázati lehetőségeket a vár teljes megújítását tervezik. A belső
munkálatok mellett új homlokzatot alakítanak ki. Felújítják a Móra-múzeumot is,
amelynek tetejére kilátót terveznek, ahonnan csodás kilátás nyílik majd a Tiszára.

Város
Veszprém
Kecskemét
Pécs
székesfehérvár
szeged

Hol meddig lehet hangoskodni?

Közterületi rendezVény VendéglátóegységeK terasza
10–24 óra
10–22 óra
8–22 óra
8–22 óra
8–22/23 óra, zajvédelmi övezetek szerint
6–22 óra
7–22 óra
vasárnap–csütörtök: 8–22 óra,
8–24 óra
péntek–szombat, munkaszüneti
napot megelőző nap: 8–24 óra

FOrrÁS: SAJÁT GyűJTéS, SzEGEDI TüKÖr-GrAFIKA

állami és önkormányzati rendezvényeket – hangosítóberendezései 8–24 óra között
üzemeltethetők, vendéglátóegységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében
hangosítóberendezés vasárnaptól csütörtökig 8–22 óra,
pénteken és szombaton, valamint a munkaszüneti napokat
megelőző napon 8–24 óra között üzemeltethető. Azaz a
rendelet nem azt mondja meg
egy vendéglátóegységnek,
hogy meddig tarthat nyitva,
hanem azt, ha van terasza,
azon meddig zenélhet kihangosítva a szintetizátoros.

kárelhárítási és balesetveszély elhárítására irányuló
munkavégzés ettől eltérő időpontban is végezhető.
Így például egy augusztusi
szombaton bármennyire is
nem tud aludni a szomszédban Józsi bácsi, reggel fél 6kor még nem kezdheti el a
füvet nyírni. Ugyanez igaz az
örökös lakásfelújítókra, barkácsolókra: ők sem kezdhetnek el flexelni, fúrni vasárnap
reggel 8 óra előtt. Viszont a
kerti grillezést vagy mondjuk
a meccsnézést egy teraszra
kirakott lapostévén nyilván
nem tiltja a rendelet.

Magánszemélyek háztartási
igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet hétköznapokon
7–20 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon 8–19 óra
között lehet végezni. Az azonnali hibaelhárítási, rendkívüli

Sokat panaszkodtak a lakók,
hogy nem tudnak nyugodtan
pihenni éjjelente. Tény, a szórakozás zajos műfaj. Ugyanakkor az is tény, teljesen más
az éjszakai zajterhelés, mint a
nappali. Nappal például a Belvárosi híd zajterhelése leg-

Szombat hajnalban
nincs fűnyírás, flexelés

Odessza lázongott

alább akkora, sőt sokszor nagyobb, mint egy-egy éjszakai
buli. Csak előbbit valószínűleg
azért nem vesszük észre,
mert még sosem próbáltunk
a Belvárosi hídon aludni délelőtt fél 11-kor. Viszont azt
egy nyári éjszakán simán
megélhetjük, akár a 7. emeleten is, hogyan vallanak szerelmet a ház előtti padon.
Újszegeden egész Odeszsza lázongott amiatt, amikor
a Laposon volt az egyetemi
buli, az Összegyetemi Gólyatábor augusztus legvégén,
mert még hajnalban is csapatták a fiatalok. De a Tisza
másik oldalán is sokat panaszkodtak.
Botka László polgármester a közgyűlésen elmondta, a
város egyeztetett Szabó
Gábor rektorral az új szabályozásról, akivel abban maradtak, hogy az eseti
egyetemi rendezvényekről
külön meg tudnak majd állapodni.
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Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem

Az oktatási elkülönítés a szegénység növekedéséhez és a társadalmi problémák felerősödéséhez vezet

Én vétkem címmel jelenik meg Fejes József Balázs és
Szűcs Norbert könyve, amelyet május 7-én délután 5 órakor
mutatnak be a Campusban. A kötet az oktatási integráció
ügyét veszi górcső alá. A Motiváció Műhely civil szervezet
vezetőivel, Fejes József Balázzsal és Szűcs Norberttel –
akik civilben a Szegedi Tudományegyetem oktatói – beszélgettünk a könyvről.
– Miért fontos, hogy az oktatási szegregáció ügye nagyobb figyelmet kapjon? Mire
vezet, vezethet, ha ez a folyamat folytatódik?
Fejes József Balázs: – Széles körben elterjedt nézet, hogy
minél hamarabb válogassuk
szét a különböző képességű
tanulókat, így mindenki a számára megfelelő oktatásban részesülhet. E látszólag logikus
nézet azonban a gyakorlatba
nehezen átültethető, például
egy óvodásról nem nagyon lehet eldönteni, hogy jó matekos
vagy angolos lesz-e. Amikor az
általános iskola kezdetekor a
tanulók között válogatnak az
iskolák – mert válogatnak –,
akkor ezt nem nagyon veszik figyelembe, másrészről a kevésbé
iskolázott
szülők
általában tájékozatlanabbak,
így minden tényező azt segíti,
hogy családi háttér szerint homogén iskolák alakuljanak ki.
A jobb módú családok iskoláiban általában felkészültebbek
a tanárok, nincs tanárhiány, a
felszereltség jobb, a tanároknak könnyebb sikereket elérni
a tanulókkal, ami visszahat a
motivációjukra, közérzetükre.
Így a magasabb státuszú szülők gyermekei további előnyökhöz juthatnak, ami egyenlőtlen
esélyeket eredményez a továbbtanulás, később a munkaerőpiaci lehetőségek tekintetében.
Szűcs Norbert: – Mindez a
társadalom egészének működését is aláássa. A rossz oktatásban részesülők inaktívak
lesznek, akik szociális ellátásokat igényelnek, és társadalmi
problémákat generálnak. Például könnyen félrevezethetők
társadalmi kérdésekben, hogy
a választás kapcsán egy aktualitást is mondjunk. A kérdésre
röviden válaszolva: az oktatási
elkülönítés a szegénység növekedéséhez és a társadalmi
problémák felerősödéséhez
vezet.
– Az szerepel a könyv fülszövegében, hogy a 2010-es
évek elejétől a magyar iskolarendszerben folyamatosan nő
a szegregált iskolák aránya.
Mi ennek az oka?

FJB: – Ez egy összetett kérdés, és fontos megjegyeznünk,
hogy korábban sem csökkent
jelentősen a szegregált, többségében hátrányos helyzetű
tanulók által látogatott iskolák
száma, de azért látszólag megpróbálták kezelni a problémát.
Nyilvánvalóan a szegénység általános növekedése is közrejátszik, de talán a legfontosabb
ok, hogy az utóbbi évek okta-

teni az integrált oktatást, de
ezek is csak egy-egy települést
érinthetnek, rendszerszinten
tulajdonképpen hatástalanok.
Az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást is indított a jogszabályok be nem tartása
miatt. Jó, ha tudjuk, ez a mi érdekünk.
FJB: – A szegregációs pereket civilek indítják, és általában
nem érti a közvélemény, hogy
miről is szólnak ezek. A kérdés
úgy tehető fel: elviseljük-e,
hogy néhány szegénysorból
származó tanuló is van a gyermekünk osztályában, vagy kifizetjük az ezzel járó költségeket, például a szociális ellátásokon keresztül.

A Motiváció Műhely hátrányos helyzetű tanulók mentorálásával, ismeretterjesztéssel
és közösségszervezéssel is foglalkozik. Fotó: Szonda Benjámin

Fejes József Balázs és Szűcs Norbert. Az Én vétkem című kötet szerzői.
táspolitikai beavatkozásai nem
vették figyelembe ezt a problémát, így a rendelkezések jelentős része tovább növelte a bajt.
A kötet többek között ezeket is
összegyűjti.
SZN: – Ha megnézzük az
iskolai elkülönítés megelőzését célzó jogszabályainkat, viszonylag pozitív kép alakul ki,
tulajdonképpen büszkék is lehetünk ezekre. Csakhogy a valóságban ezeket maga az
állam veszi semmibe, illetve
nem ellenőrzi azok betartását,
és nem szolgáltat adatokat,
amiből kiderülne, hogy vét-e a
szabályok ellen.
– Mit tesz a kormány az
oktatási szegregáció megszüntetése érdekében?
SZN: – Utoljára a 2010-es
évek második felében fordult
elő, hogy néhány esetben kormányzati intézkedések hatására a szegregált iskolák
problémáját kezelték, azóta tulajdonképpen nincs valós intézkedés. Kizárólag peres
eljárásokkal lehet kikényszerí-

SZN: – Jelenleg nem nagyon látszik markáns terv arra
vonatkozóan, hogy tenni kíván
valamit a kormány. Tulajdonképpen a kötet megszületésének is az az egyik célja, hogy
napirenden tartsuk ezt az
ügyet, és felhívjuk a figyelmet
arra, hogy ezt nem oldottuk
meg, illetve megoldási lehetőségeket javasoljunk.
– Szeged hogyan teljesít
ezen a téren?
SZN: – Szeged 2007-ben
felszámolta gettóiskoláját.
Ennek a módszertana a kötetben is megtalálható. Az általunk indított Hallgatói Mentorprogram tulajdonképpen
az intézkedésben érintett tanulók segítését tűzte ki célul,
és ez a közösség Motiváció
Műhely néven azóta is működik. Hátrányos helyzetű tanulók mentorálásával, ismeretterjesztéssel, közösségszervezéssel és kutatással foglalkozunk. Alapvetően jobb a
helyzet, mint általában a magyarországi városokban, hi-

szen nincs szegregált általános iskola a településen.
Ugyanakkor sokat lehetne
még tenni, hogy javuljon a
szegényebb sorból származó

Az Én vétkem könyv
borítója.
tanulók oktatásának minősége, egyrészt e tanulók arányosabb elosztásával, másrészt innovatív pedagógiai
módszerek alkalmazásával.
– Az is szerepel a könyv
fülszövegében, hogy az egyházi fenntartású iskolák miként erősítik fel az oktatási

szegregációt. Mondanának
erre példát?
FJB: – Az utóbbi években
jelentősen növekedett a szerepük a szegregáció felerősítésében, köszönhetően az egyházi
iskolák növekvő arányának és
az egyházi intézményeket
előnyben részesítő kormányzati intézkedéseknek. Az egyházi iskolák még a hátrányosabb régiókban, kisebb településeken is elsődlegesen a
kedvezőbb helyzetű családok
gyerekeinek oktatását végzik,
vagyis segítik a helyi elit menekülését az állami fenntartású
iskolákból, így erősítve a szegregációt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy több egyház
működtet olyan oktatási intézményt, amely jelentős számban fogad be hátrányos
helyzetű tanulókat, de ezek az
iskolák gyakran olyan településeken vannak, ahol ugyanaz
az egyház elitiskolát is fenntart.
– Mi lehetne a megoldás
országosan az ügyben? Van
erre hajlandóság a kormányzat részéről?
SZN: – A szegregált iskolák
kialakulását több tényező befolyásolja, eltérő mintázatok
azonosíthatók az egyes térségek, települések esetében, így
különböző stratégiák javasolhatók a szegregáció felszámolása tekintetében is. Megkülönböztethetők azok a nagyobb városok, ahol elsősorban a szabad iskolaválasztás
lehetőségén alapul a szegregáció, valamint azok a kistelepülések, ahol a lakosság összetételének központi szerepe
van a szegregációban. A többiskolás települések esetében
viszonylag egyszerű a helyzet,
hiszen vannak lehetőségek

arra, hogy az iskolák között kiegyenlítsük a hátrányos helyzetű tanulók arányát, már ha
van erre szándék. Például
megszüntethető a kivételezés
a nem állami fenntartású iskolák esetében, vagy átrajzolhatók az iskolakörzetek. A kötet
részletesen ismerteti ennek lehetőségeit. A kisebb települések egy részében sajnos be

Szeged 2007-ben felszámolta gettóiskoláját. Ennek a módszertana a kötetben
is megtalálható.
kellene zárni az iskolákat. Jól
látható, hogy számos olyan kisiskolát tartunk fenn, ahol tanárhiány van, a fenntartása
nagyon drága a korszerűtlen
épületek miatt, ráadásul kong
az ürességtől, alig van tanuló.
De a legfontosabb, hogy általában a fentiek miatt rossz az oktatás minősége, vagyis kis
túlzással munkanélkülieket képeznek. A kisebb települések
esetében a közös iskolafenntartás lehet a minőségi és integrált oktatás előfeltétele.
Erre vannak kormányzati tervek, de ismereteink szerint inkább finanszírozási szempontok vezérlik ezeket a terveket, az esélyegyenlőség szempontjaival nem terveznek.
Jelenleg nem látunk valós
szándékot, sőt az oktatás centralizálása tulajdonképpen lehetetlenné tette, hogy kormányzati szándék nélkül helyi
szereplőkkel, korábban például polgármesterekkel együttműködve
megvalósítható
legyen egy-egy településen az
integrált oktatás.

KÖZÉLET l 7

2018. MÁJUS 5., SZOMBAT

Paradicsomos alappal, csípősen szereti a szegedi

Szeged felülmúlja a pizzarendelések arányával az országos átlagot

ség és mennyiség! – ebből a
háromból nem engedünk –
magyarázta a tulajdonos.

azt csak
Ha
lítmánya
gondolhatnánk,
azalapján
ételfutárok
ítélnénk,
Szeged
szálegy olasz város. A pizza és a
tésztaételek adják ugyanis
az összes ételrendelés 59
százalékát a városban, és
ezzel Szeged egyedülálló az
országban.

Ez alapján nem meglepő,
hogy Szeged felülmúlja a pizzarendelések arányával az
országos átlagot – ezt erősíti
meg az internetes ételrendelésekben piacvezető NetPincér friss statisztikája is.
A pizzák az összes rendelés
43 százalékát, a tésztafélék
16 százalékát teszik ki, és
ehhez járul hozzá a szintén
nagy kedvencnek számító
hamburger, amely a harmadik legkedveltebb ételtípus a
városban.

Az összes pizza
71 százaléka
paradicsomos alapú
Ha száz futárból 43 pizzát
hoz, érdemes hozzátennünk,

A magyaros
és a húshegy az élen

Megvan a paradicsomos alap. Jöhet a feltét.
hogy az országos átlagot
előzve minden hatodik pizzát
csípősen rendelnek meg itt.
Viszont nem igazán kedvelt
feltétek a tenger gyümölcsei,
a szardella és a kapribogyó.

Nincs olyan, aki ne
evett volna még pizzát

– Nincs, vagy inkább úgy fogalmaznék, nagyon kevés
olyan szegedi van, aki nem

minimum tíz pizzéria működik – arányaiban az országos átlagnál több pizzát esznek az emberek – mondta
László György. Lapunk több
pizzériát is megkérdezett az
ügyben, de lapzártánkig
senki sem válaszolt kérdéseinkre.

Jó tészta, minőség
és mennyiség

– Minden pizzériának van valamilyen specialitása. Nekünk is – magyarázta a
Pizzafaló tulajdonosa. Elmondta, a tésztájuk teljesen
egyedi, szerinte a legjobb a
városban, de azt nem árulta
el, hogy mitől. – A recept legyen a mi titkunk – mondta
mosolyogva, majd megjegyezte, vannak, akik soha
nem eszik meg a pizza szélét. – Nos, a mi pizzánk esetében tízből kilenc ember
megeszi a pizza szélét, ami
azért jelez valamit – mondta.
A feltétekre is nagy hangsúlyt
fektetnek. – Csak minőségi
feltétekkel dolgozunk, nincs
semmi gagyi. Jó tészta, minő-

– Az olasz pizza tésztája vékony, és kevés rajta a feltét.
Magyarországon
azonban
magyaros a n
szeretik
a pizzát, vastagabb tésztával, sok
feltéttel (leginkább kolbászszal, sonkával, baconnel) és
sajttal – magyarázta László
György, akiknél hatvanféle
pizzából lehet válogatni. Szerinte nincs korosztályhoz
kötve, ki szereti a pizzát,
ugyanúgy eszik a 70-80 évesek is, mint a fiatalok. A Pizzafalóban a legkedveltebb
pizza a magyaros (sonka, kolbász, bacon, hagyma, sajt), a
húshegy (sonka, kolbász,
szalámi, bacon, sajt) és a
sonka-kukoricás, de egyre
többen keresik a hamburgeres pizzát, amely közel egy
kiló.
– A legtöbben paradicsomos alappal kérik a pizzát,
de egyre többen kóstolják
meg a fokhagymás-tejfölös
és sajtkrémes pizzánkat is.
Amúgy tízfajta alappal készítünk pizzát. A rendelésünk
90 százaléka pizza, 10 százaléka hamburger és óriáspalacsinta – mondta László
György, aki szerint a minőségi ételeiknek köszönhetően dinamikusan fejlődnek.
Elmondta, mindenkit meghallgatnak, akinek bármilyen
problémája van, mert abból
tudnak tanulni. Nem szeret-

nék ugyanis, ha valaki rossz szájízzel
távozna tőlük.

A palacsinta mindent visz

A NetPincér adatai alapján nem tagadható, hogy Szeged
édesszájú. Ami viszont megdöbbentő, hogy a gyakori
desszertrendeléseknél mindent kiszorít a palacsinta.
Az összes házhoz szállított édesség 95 százalékát ez
adja! Ezért a második és harmadik helyezett somlói galuska és tiramisu szinte észre sem vehető a statisztikában. A szegedi éttermekbe a legtöbb rendelés
csütörtökön és pénteken érkezik. Nem tudni, miért, de
úgy tűnik, csütörtökönként a szegedi nők eldobják a fakanalat az internetes ételválasztás kedvéért, hiszen a
NetPincér adatai alapján minden hét csütörtökjén ők
adják a legtöbb feladatot a város ételfutárainak.

Rendelt, majd elaludt
– Lehet speciális kérése is a
vevőnek, mi mindent megcsinálunk, de azt azért javasolni
szoktuk, hogy öt-hat feltétnél
ne legyen több, mert akkor
nem tud jól átsülni a tészta –
mondta a tulajdonos, akinek
a fia, Attila besegít a futárkodásban. Három-négy címnél
nem visznek többre, mert
utána már elhűl a pizza, márpedig a minőségből nem en-

László Attila pizzafutár indulásra készen.
az összes pizza 71 százaléka
paradicsomos alappal érkezik. A legkedveltebb feltét a –
minden második pizzán megtalálható – sonka, ha pedig
sajtról van szó, a szegediek
fele a mozzarellára szavaz.
Sokan rendelnek hagymát és
bacont, és gyakori feltét a kukorica, a kolbász, szalámi és
a paprika is. A fűszeres ételek imádata sosem állt távol
a várostól, nem véletlen,

evett még pizzát – kommentálta a NetPincér friss adatait
László György. A tavaly ősszel
megnyitott Pizzafaló tulajdonosa nem csodálkozik a statisztikákon. Szerinte azért
tűnhet úgy Szeged a pizzarendelések
tekintetében
olyannak, mint egy olasz
város, mert rengeteg egyetemista tanul a Tisza partján.
– Ez nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy Szegeden – ahol

Titkos recept.
A Pizzafaló tésztája teljesen
egyedi a városban.

Kemencében sül a pizza.

gednek. Leginkább a csütörtök, péntek, szombat és vasárnap, valamint a hó eleje és
vége az erős. – Olyan is volt
már, hogy egészen a nagyszobáig kellett bevinnem a pizzát,
mert az apa éppen tévét nézett. De az is előfordult már,
hogy aki rendelt, később elaludt, hiába csöngettem. Másodjára azonban sikerült
kézbesítenem a pizzát – mesélte Attila, aki ottjártunkkor
öt pizzával indult útnak.
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VETÍTIK a Robert Altman által rendezett McCabe és Mrs. Miller című 1971-es filmet,
amely meghozta Zsigmond Vilmosnak az első komoly, szakmai elismerést.

34 órányi filmet láthatunk a szegedi fesztiválon

Változatos programok kísérik a vetítéseket: kiállítások, koncertek, fotószínház

Folytatás az 1. oldalról
Idén május 9–12. között tartják a 2. Zsigmond Vilmos
Nemzetközi Filmfesztivált a
Belvárosi moziban. Zsigmond Vilmos munkásságának minősége, generációkra
gyakorolt hatása egyet jelent
a fesztivál céljával: a filmkészítés egyik legfontosabb
társalkotójára, az operatőrre
irányítani a figyelmet. Mindemellett olyan fesztivált szeretnének a szervezők, ahol a
közönség jól érzi magát, mindenki talál néznivalót, kedvére való programot. A
fesztivál négy napja alatt a
versenyprogramban 23 ország 74 alkotása lesz látható
öt műfajban: nagyjátékfilm,
kisjátékfilm, dokumentumfilm, kísérleti film és animáció. Vannak köztük már

A díjról

Három az egyben

A szegedi fesztivál vendége lesz a palicsi Európai Filmfesztivál és a Malter – Vándor Filmfesztivál. Az ezeken
tavaly bemutatott legsikeresebb filmeket levetítik a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon is. Bemutatkozik a Színházés Filmművészeti Egyetem filmes kara, a diákok elhozzák vizsgafilmjeiket, a vetítéseket beszélgetés követi. Itt
elsősorban a hazai filmes oktatás lesz a fő téma. Ez új
elem a fesztiválon. A szervezők minden évben más-más
filmes egyetem/iskola/műhely bemutatását tervezik.
sikert aratott, fesztiválokat
megjárt darabok, s olyanok
is, amelyeknek Szegeden
lesz a magyarországi premierjük.
Idén a gyerekeket, a jövő
nézőit is bevonják a fesztiválba: délelőttönként Kicsik
Fesztiválja program lesz. Az
apropót az adta, hogy az ani-

„Nekem a fekete-fehér a mániám,
mert absztrakt. Amikor az ember fekete-fehérrel dolgozik, az jobb,
mint a valóság. A fekete-fehér
egy választék, benne a fény-árnyékkal” – vallotta Zsigmond
Vilmos. Ezt a gondolatot követve alkotta meg Popovics
Lőrinc szegedi szobrász a
filmfesztivál díjtárgyát. A
Zsigmond Vilmos-díj a fény
és sötétség immateriális
viszonyát testesíti meg. A
nemesen egyszerű forma
rafinált megoldásokat rejt,
így a gránit és az üveg
együttes hatása egyszerre
tömör és áttetsző, súlyos
és lebegő. A függőleges
üvegcsíkról eszünkbe juthat a fényérzékeny filmszalag, a szobor anyagainak
fekete-fehér kombinációja
pedig utalhat a film hőskorára is. Ezt a díjat kapják a
nyertes operatőrök.

Nagy nevek
a zsűriben

Szabó Gábor operatőr, zsűrielnök, James
Chressanthis operatőr
(USA), Herbai Máté operatőr, Muhi András producer, Sopsits Árpád
rendező. A szakmai
zsűri mellett Báron
Györggyel az élen kritikuszsűri, valamint diákzsűri is oszt majd ki
díjakat.

máció eleve az egyik versenykategória. A fesztiválfilmek
azonban (általában) nem az
apróságoknak szólnak, ezért
a Kecskeméti Rajzfilmstúdióval szövetkezve a stúdió, illetve a Kecskeméti
Animációs Filmfesztivál filmjeiből mutatnak be válogatást.

A nyalintás
nesze

Oscar és majdnem Oscar
címmel indítják el a szervezők idén a magyar oscarosok blokkját, ahol
olyan filmeket mutatnak
be, amelyek Oscar-díjat,
diák-Oscart, jelölést, beválogatást tudhatnak magukénak, tehát közel vagy
távol az Oscarhoz vezető
lépcsőre jutottak. Idén
animációs és rövidfilmekből adnak válogatást:
A légy, Mindenki, Hugo
Bumfeldt, Love, A nyalintás nesze.

Zsigmond Vilmos és James Chressanthis. Az amerikai operatőr Laszlo & Vilmos címmel
készített dokumentumfilmet Kovács Lászlóról és Zsigmond Vilmosról, amit most Szegeden
is bemutatnak.

Két legenda: László és Vilmos

Az amerikai James Chressanthis operatőri
mesterkurzust és workshopot tart nem csak
fiataloknak, és beszámol a Zsigmond Vilmossal végzett munka során szerzett személyes
tapasztalatairól is. A program ingyenes.
James Chressanthis a filmfesztivál szakmai
zsűrijének tagja, közel negyven filmet forgatott, köztük dokumentumfilmeket, több videoklipet, tévésorozatokat és független produkciókat. Kétszer jelölték Emmy-díjra. Kie-

Egy forgatás
gépei

A vetítéseket változatos
programok kísérik: beszélgetések, közönségtalálkozók, koncertek, kiállítások.
Különleges forgatási autókat és eszközöket tesznek

melkedő munkája az Urban Legend és a The
Reagans című minisorozat. Legsikeresebb alkotása a legendás magyar operatőrökről forgatott No subtitles necassary: Laszlo &
Vilmos című dokumentumfilm, amely 2008ban Cannes-ban debütált, majd több mint 25
fesztiválon szerepelt, és mintegy 50 díjat
nyert. A szegedi fesztiválon május 11-én,
pénteken 15 órától látható a többszörösen
díjnyertes dokumentumfilm.

közszemlére a mozi aulájában és az épület előtt, a
Vaszy Viktor téren. Ezeket
olyan filmekben használták, mint a Mentőexpedíció, A kém, a Jutalomjáték,
a Saul fia vagy a Liza, a rókatündér. A másik tárlat a
Balázs Béla teremben lesz,

és a Super 8, vagyis a keskenyfilmezés és/vagy házimozizás korabeli technikai
kellékeit mutatja be. Szokol
Szilárd szegedi amatőr filmes 18 éve gyarapítja gyűjteményét. A kiállításon
vetítőket, kamerákat, filmvágó gépeket láthatnak.

Szabó Éva: Kitágítottuk a határokat

Minden földrészről neveztek a
2. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra – mondta
Szabó Éva, a fesztivál egyik szervezője, a Belvárosi mozi vezetője.

– Miben különbözik az idei fesztivál a tavalyitól?
– Most százzal több, közel
400 nevezés érkezett. Az első fesz- A Zsigmond Vilmos Filmfesztivált szervező
szegedi stáb. Fotó: Schmidt Andrea
tivál tapasztalataiból okulva kitágítottuk a határokat földrajzi
értelemben és korhatárban is. Minden
– Milyen visszajelzéseket kaptak az
földrészről, számos országból érkeztek első fesztivál után?
nevezések – a legtöbb Németország– Sokan emelték ki, dicsérték a szakból, Franciaországból és természetesen mai színvonalat, az érdekes kísérő prograMagyarországról –, 200 órányi film az öt mokat és a barátságos hangulatot. Ezt
Ezt a díjat kapják a nyerte- meghirdetett kategóriában: nagyjátékfilm, szeretnénk megőrizni, sőt fokozni, ha lehet.
sek. Popovics Lőrinc alko- kisjátékfilm, dokumentumfilm és kísérleti
– Hány filmet láthatunk idén? Ön mit
tása. Fotó: Szögi Lackó
film, valamint animáció.
ajánl a szegedieknek?

– Idén 3 nagyjátékfilm, 39 kisjátékfilm,
12 kísérleti, 11 animációs és 10 dokumentumfilm került a versenyprogramba. Ez körülbelül 24 órányi film. Az információs
programban pedig még körülbelül 10 órányit mutatunk be. Számos kísérő program
lesz. A szegediek figyelmébe ajánlom a
május 9-i nyitónap programjait: délután fél
5-től taiko menetdobosok vonulnak végig a
belvároson, és csalogatják be a moziba a
nézőket, ahol a rövid megnyitóceremónia
után a Fool Moon együttes kimondottan filmekre hangolt produkcióját hallhatják és
láthatják, majd este 6 órától nyitófilmként
az Enyedi Ildikó rendezte és Herbai Máté
fényképezte Testről és lélekről című filmet
nézhetik meg. A zárónapon Kádár Ferkó fotószínházában az egész család jól szórakozhat, akár kétszáz évvel ezelőtti
ruhákban, akár paraszti gúnyában, malaccal a hóna alatt fényképeztetheti magát.
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Glaser Kati: Városi legendák / Szeged
(3 p. 20 mp.)

16.30: Dobos felvonulás a Dugonics térről

Válogatás a 2017-es Kecskeméti Animá-

dob Együttessel. A tradicionális japán taiko

Horváth Mária: KAFF szignálfilm

a Belvárosi moziig a Taiko Hungary Japán-

dobolás a ritmus, a dinamikus mozgás és

a koncentrált figyelem erőteljes ötvözete.
A taiko fontos alaptétele a csapatszellem,

amelyben a hangsúly elsősorban nem
a zenészek egyéni képességein, hanem az

összjátékon és a mozgás egységén van.
A zeneileg egyszerű darabokat a tökélete-

sen kivitelezett előadásmód és a látványos
show-elemek teszik igazán hatásossá.
17.00: Megnyitó: Fool Moon

18.00: Testről és lélekről (2017, magyar,
116 p.)

20.15: Versenyfilmek – nagyjátékfilm: Budapest Noir (2017, magyar, 95 p.)

22.00: Versenyfilmek – kisjátékfilmek, 7.
blokk

Čevljarna

/

szlovén, 14 p.)

Shoemaker

(2017,

Kar ostane / What remains (2017,
szlovén, 20 p.)

BALÁZS BÉLA TEREM

18.00: A Palicsi Filmfesztivál filmjei

20.00: A 2017-es Malter Filmfesztivál legjobb filmjei (95 p.)

Különdíj: Laskai Csaba – Bence vagyok

A kulter.hu díja: Kőszegi Tamás – The Copyist

A Campus Rádió díja: Mészáros Bori, Rádóczy Zsuzsi – BlackOut

Az Alföld Televízió díja: Dudás Balázs – Vidéki randevú

II. helyezett és közönségdíj: Dombrovszky
Linda – Volt egyszer két balerina

I. helyezett: Oláh Kata – EN Passant
CSŐKE JÓZSEF TEREM

16.00: Információs film (Versenyprogramon kívül vetített alkotás)

Khyanikaa – The Lost Idea (2017, indiai,
89 p.)

18.00: Versenyfilmek – dokumentumfilmek, 1. blokk

Parched (2016, amerikai, 16 p. 34 mp.)

Belonging (2017, bosznia-hercegovinai–
német, 38 p.)

Balu (2016, magyar, 30 p.)

20.00: Információs filmek – kisjátékfilmek
I do not like sugar (2016, svéd, 7 p.)
Remény (2018, magyar, 3 p.)

Balatoni jég (2017, magyar, 17 p. 38 mp.)
Moha (2018, román, 8 p. 5 mp.)

Magamba zárva (2018, magyar, 20 p.)
Jota (2017, spanyol, 30 p.)
MÁJUS 10., CSÜTÖRTÖK

ZSIGMOND VILMOS TEREM
11.00: Kicsik fesztiválja

Válogatás a Kecskemétfilm Kft. filmjeiből:
Weisz Béla: Locsolkodás (3 p.)

Tóth Pál: Hogyan lehet megijeszteni
egy oroszlánt (6 p. 33 mp.)

Nagy Lajos: Magyar népmesék / Az
aranyszőrű bárány (7 p.)

László Marcell: Bokorugró mesetár / A
hőscincér (7 p.)

Richly Zsolt: Kormos mesék / Fázó ró-

kafiak (6 p.)

(24 mp.)

Varga Petra: Mimik (4 p.)

Horváth Mária: A Négyszögletű Kerek
Erdő / Tilos a bukfenc (7 p.)

Bertóti Attila: Somhatalom (2 p.)

Balajthy László: Cigánymesék / A tűzpiros kígyócska (7 p. 34 mp.)

Rófusz Ferenc: Hoppi mesék / Az emlékezés ünnepe (7 p.)

14.00: Versenyfilmek – kísérleti filmek

Voices from the otherside – Hangok

ZSIGMOND VILMOS TEREM

Földiek (2017, magyar, 27 p.)

ciós Filmfesztivál díjnyertes filmjeiből:

a másik oldalról (2016, magyar, 2 p.)

Seuls (2017, francia, 9 p.)

Zabigyerek (2017, magyar, 20 p.)

ményeit, valamint a régi idők örökzöld-

James Joyce’s The Sister (2017, amerikai,

mek, 4. blokk

Molnár Gábor (ének/szaxofon), Mészá-

Frozen Pizza (2017, német, 9 p.)
18 p.)

M. Kapitány (2017, magyar, 9 p.)

Short glance (2016, magyar, 3 p.)

Impulse (2017, magyar, 2 p. 57 mp.)

18.00: McCabe és Mrs. Miller (1971, ame-

rikai, 118 p.). Robert Altman, Zsigmond Vilmos és Leonard Cohen korai remeke

21.00: Információs filmek – kisjátékfilmek, 2. blokk

Légmell (2017, magyar, 26 p.)

Nem történt semmi (2017, magyar, 25 p.)
Suonno (2017, angol, 22 p.)

Motel Strugura (2017, moldovai, 3 p.)

Pussy Willows (2017, amerikai, 19 p.)

GIN TONIC KLuB (SZEGED, WESSELÉ-

Távolság (2017, magyar, 9 p.)

23.00: C-Wosh & Funk Crew-koncert.

Monoscape (2017, német, 16 p. 40 mp.)
Do We Know Fear? (2015, magyar, 7 p.)
Now I Understand (2017, kanadai, 4 p.)

Az egér, aki egér akart lenni (2015, magyar, 8 p.)

Contrast (2017, magyar, 3 p.)

Hypnosis (2017, magyar, 4 p.)

Chastity (2017, moldovai, 6 p.)

16.00: Versenyfilmek – kisjátékfilmek, 6.
blokk

Minden vonal (2016, magyar, 20 p.)

NyI u. 6.)

A zenekar 2012-ben alakult, hangzásvilágában a húzósabb, szigorú hiphopalapok ugyanúgy megtalálhatók, mint a

friss funkyszólamok és a lágyabb, las-

sabb bluestémák. A zenekar tagjai:

basszus: Hímer „Fraser” István, gitár:
Deák Attila, dobok: Jáger Szabolcs, mc
& vokál: Szívós C-wosh László, vokál:
Csorba Kata, feat. mc: Drim ASK.

Anabel (2017, spanyol, 11 p.)

MÁJUS 11., PÉNTEK

román, 11 p.)

ZSIGMOND VILMOS TEREM

Wellness (2016, magyar, 16 p.)

Válogatás a Kecskemétfilm Kft. filmjei-

Párnaarc / Pillowface (2018, magyar–
Aplomb (2018, német, 9 p.)

17.30: Versenyfilmek – dokumentumfilm,
3. blokk

Ironhead (2017, német–kínai, 92 p.)

19.30: Versenyfilmek – nagyjátékfilm: XIV.
Lajos halála (2016, francia, 115 p.)

21.30: Versenyfilmek – kisjátékfilmek, 5.
blokk

Sisyphos incorporated (2017, német, 3 p.
40 mp.)

Rossz színész (2018, magyar, 35 p.)

La pacienca del agua (2017, spanyol, 17 p.)
Uchebnik (2016, magyar, 19 p.)

11.00: Kicsik fesztiválja
ből:

Weisz Béla: Locsolkodás (3 p.)

Tóth Pál: Hogyan lehet megijeszteni
egy oroszlánt (6 p. 33 mp.)

Nagy Lajos: Magyar népmesék / Az
aranyszőrű bárány (7 p.)

László Marcell: Bokorugró mesetár / A
hőscincér (7 p.)

Richly Zsolt: Kormos mesék / Fázó
rókafiak (6 p.)

Glaser Kati: Városi legendák / Szeged
(3 p. 20 mp.)

Wonder (2017, magyar, 8 p.)

Válogatás a 2017-es Kecskeméti Ani-

BALÁZS BÉLA TEREM

ből:

Pletyka (2017, magyar, 5 p. 7 mp.)
11.00: Beszélgetés az előző nap filmes al-

kotóival. Moderátor: Vágvölgyi B. András
író, filmrendező

15.00: Edelényi János: Egy igaz ember
(2002, dokumentumfilm, 63 p.)

16.15: Beszélgetés Illés György tanítványaival. Moderátor: Gyárfás Dorka

19.00: Némafilmvetítés élő zenével. Ízelítő
a magyar némafilmekből. Némafilmzené-

szek: Benedekfi István és Benedekfi Zol-

mációs Filmfesztivál díjnyertes filmjeiHorváth Mária: KAFF szignálfilm (24
mp.)

Varga Petra: Mimik (4 p.)

Horváth Mária: A Négyszögletű Kerek
Erdő / Tilos a bukfenc (7 p.)

Bertóti Attila: Somhatalom (2 p.)

Balajthy László: Cigánymesék / A tűzpiros kígyócska (7 p. 34 mp.)

Rófusz Ferenc: Hoppi mesék / Az emlékezés ünnepe (7 p.)

tán, filmkonferanszié: Füzi Izabella

14.00: Versenyfilmek – kisjátékfilmek, 1.

126 p.). A film operatőre Szatmári Péter,

Monday – A German Love Story (2017,

20.30: Hazai kedvesek: A Viszkis (2017,
aki 2017-ben Az év operatőre volt.
CSŐKE JÓZSEF TEREM

15.00 Információs film – nagyjátékfilm

I am truly a drop of Sun on Earth (2017,
svájci, 61 p.)

16.15: Információs filmek – kisjátékfilmek, 1. blokk

Whoever Was Using This Bed (2016,
ausztrál, 21 p.)

L’ombra della sposa / The Shadow of the
Bride (2017, olasz, 10 p.)

blokk

német, 5 p. 30 mp.)

Three (2015, albán, 15 p.)

The Sound (2017, angol, 14 p.)
Mantra (2017, magyar, 26 p.)

L.A. Fadeaway (2017, amerikai, 19 p.)

18.00: Versenyfilmek – dokumentumfilA monostor gyermekei (2017, butáni,
74 p.)

Szegény Árpi (2016, román, 22 p.)

20.00: Versenyfilmek – nagyjátékfilm:

ZSIGMOND VILMOS TEREM

The Moon, The Sun and The Musketeers

blokk

Performer (2018, német, 15 p.)
(2017, svájci, 21 p.)

UP (2016, szlovén, 40 p.)

The Bridge Between Us (2017, magyar,
11 p.)

Idegen otthon (2017, magyar, 10 p.)
BALÁZS BÉLA TEREM

15.00: No Subtitles Necessary: Laszlo &
Vilmos (2008, amerikai, 86 p.)

16.30: SZFE vizsgafilmek és beszélgetés
(99 p.). Vendégek: Szász János (SZFE),

Máthé Tibor (SZFE), Tóth Zoltán János
(SZTE), valamint az SZFE és az SZTE hallgatói

A suszter legidősebb fia (23 p.)
Nyugi, rohanok (16 p.)
A csodapunci (13 p.)

És a nyolcadik napon (14 p.)
Negyven év (16 p.)

Őszi utcán falevéllel táncolgat a szél
(17 p.)

19.00: Hazai kedvesek: Kincsem
(2017, 121 p.). A film operatőre Szatmári Péter, aki 2017-ben Az év operatőre volt.

CSŐKE JÓZSEF TEREM

12.00: Versenyfilmek – kisjátékfilmek, 3.
blokk

Good Luck, Orlo! (2016, szlovén, 14 p.)
Valahol máshol (2015, német, 14 p.)

It’s Just a Gun (2016, amerikai, 14 p.)
Cumulonimbus (2017, román, 15 p.)
Maelstrøm (2017, spanyol, 3 p.)

Kockaember (2017, magyar, 18 p.)

A Birodalom utolsó napja (2017, magyar,
13 p.)

16.00: Információs filmek – kisjátékfilmek

Az utolsó adás (2017, magyar, 25 p.)
Csótány (2018, magyar, 15 p.)
Nélküle (2017, magyar, 17 p.)

Gibraltar (2017, francia, 24 p.)

18.00: OSCAR ÉS MAJDNEM OSCAR –
Oscar-díjas vagy Oscar-díjra jelölt magyar
kisfilmek

Hugo Bumfeldt (2015, animáció, 12 p.)
A légy (1980, animáció, 3 p.)
Love (2016, 14 p.)

A nyalintás nesze (2016, animáció, 9 p.)
Mindenki (2016, kisjátékfilm, 25 p.)

Szép alak – Beautiful Figure (2016, kisjátékfilm, 15 p.)

20.00: Információs filmek – dokumentumfilmek

Keeping Pace (2017, osztrák, 17 p. 23 mp.)
The Visitor (2015, holland, 70 p.)

23.30: A Show Me Partizenekar kon-

Ara (2017, iráni, 25 p.)

(basszusgitár), Bazsinka István (dob).

mek, 2. blokk

22.00: Versenyfilmek – dokumentumfil-

blokk

Welcome (2017, magyar, 30 p.)

linkó Péter (billentyűk), Varga Balázs
MÁJUS 12., SZOMBAT

GIN TONIC KLuB (SZEGED, WESSELÉNyI

Love (2017, szerb, 13 p.)

ros Tamás (ének), Deák Attila (gitár), Pá-

Aurora Borealis (2017, magyar, 104 p.)

The robbery (2017, spanyol, 9 p. 59 mp.)

16.00: Versenyfilmek – kisjátékfilmek, 2.

jeit mixelik. Tagok: Szalóky Andi (ének),

u. 6.)

certje. A Show Me 2015-ben alakult.

Repertoárjunkban napjaink legsikeresebb pop-, rock-, funky- és soulszerze-

11.00: Versenyfilmek – kisjátékfilmek, 4.
The Chocolate Soldier (2017, amerikai, 11
p. 30 mp.)

Nyolctól tízig (2017, magyar, 14 p.)

Annabelle Crane (2017, amerikai, 21 p.)
Mascarpone (2018, német, 14 p.)
La araña (2017, spanyol, 13 p.)

Az emberfaló (2018, magyar, 10 p.)
Csíz (2018, magyar, 10 p.)

14.00: Versenyfilmek – animációs filmek
Nobody (2016, iráni, 9 p.)

A Sweet Story (2018, német, 7 p. 20 mp.)
Love Me, Fear Me (2018, német, 6 p.
6 mp.)

Second Hand (2017, magyar, 5 p.)

Bye-bye, Mom (2017, magyar, 7 p.)
Gomoly (2016, magyar, 10 p.)

Álmomban (2017, magyar, 5 p.)

Szőrén-szálán (2017, magyar, 2 p.)
Kópék (2017, magyar, 9 p.)

Jacqueline with flowers (2017, lengyel,
3 p. 22 mp.)

Dessert for Dinosaurs (2017, magyar, 5 p.)
18.00: Díjkiosztó

22.00: A nyertes filmek vetítése
BALÁZS BÉLA TEREM

14.00: A Palicsi Filmfesztivál filmjei: Ne

gledaj mi u pijat / Quit staring at my plate

/ Ne bámulj a tányéromba! (2016, horvát–
dán, 105 p.)

CSŐKE JÓZSEF TEREM

14.00: Információs filmek – animációs és
kísérleti filmek

Duir (2016, magyar, 9 p.)

A lovaggá válás fortélyai (2017, magyar,
5 p.)

Elvinne? (2017, magyar, 4 p.)
Emlék (2017, magyar, 6 p.)

Tudod, mitől félek? (2017, román, 4 p.)

Tisztán emlékszem (2018, magyar, 4 p.
1 mp.)

Kitérők (2016, magyar, 9 p.)

The Balloon Man (2017, kínai, 4 p.)
Unbalance (2016, magyar, 2 p.)

3G (2017, szlovén, 5 p. 33 mp.)

Mit gondolok a bábról? (2017, magyar,
2 p.)

Egyenes (2017, magyar, 4 p.)

Birth / Za’r ideu (2017, magyar, 1 p.)

Awareness (2016, kínai, 22 p. 50 mp.)
Az utam (2017, magyar, 3 p.)

Panel (2018, magyar, 2 p. 50 mp.)
Tomfool (2017, magyar, 5 p.)

Sweet home (2016, magyar, 5 p. 11 mp.)
16.00: Információs film – nagyjátékfilm
The Blue Years (2017, mexikói, 102 p.)
A Palicsi Filmfesztivál filmjei:

18.00: Ime: Dobrica, prezime: nepoznato

/ Name: Dobrica, last name: unknown /
Utónév: Dobrica, családnév: ismeretlen
(2016, szerb, 94 p.)

20.00: Stranger in paradise / Idegen a paradicsomban (2016, 72 p.)

10 l SPORT
SPORTMIX
JOBBAL-BALLAL. Országos
bajnokságot rendeztek, amelyen nemcsak a magyar szkander elitje jelent meg, hanem
külföldi versenyzők is asztal
mellé álltak. A szegediek közül
Fábián Zsoltnak a –80 kilogrammosak mezőnyében jobb
kézzel egy ezüstérem jött
össze, Bene Mihály –70 kilóban szintén jobb kézzel ugyancsak második lett. Baumann
Ádám bal kézzel ezüstérmes,
jobb kézzel bronzérmes lett a
+100 kilósok mezőnyében, míg
a csapat negyedik tagja, Károlyi
András a –100 kilós súlycsoportban végül nem tudott dobogóra állni.
FONTOS HIÁNYZÓK. A Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabda-együttese csapatkapitánya és amerikai légiósa nélkül lesz kénytelen befejezni a
szezont. Andrija Csirics kéztörést szenvedett, míg Josh Fortune térdsérüléssel bajlódik, és
egyikőjük sem tud már visszatérni az idei bajnokságban.
BRONZ A HAZAI TORNÁRÓL.
A Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű U14-es jégkorongcsapata számára első alkalommal
rendezték meg a Tisza Pakkkupát. Csiki Csaba tanítványai
a Szpartak Szabadkától 4–2re, az FTC „A” csapatától 7–2re kaptak ki, míg a Hatvani
Gigászokat 16–0-val ütötték ki,
az FTC „B” együttesét pedig
3–1-re verték. A torna legjobb
kapusa a szegedi Hüvös Bendegúz lett, a torna legjobb büntetőlövője pedig a szintén
szegedi Sári Krisztián.
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Tavaszi lendületben
Az ország legjobb fiatal kosarasai
a Phoenix Fitness

Bajnok a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as csapata

Hajlékonyság, erő, ritmus, dinamizmus – egyszóval FitKid.
Az akrobatikus elemekkel színesített műfajnak évről évre
egyre több hódolója van. Az elmúlt hetek versenyeiről minden szegedi résztvevő éremmel távozott. A remek eredmények mögött rengeteg munka és kitartás áll.

Révész Ádám emelhette magasba a bajnoki trófeát.
Kiss Zsolt csapata megnyerte a budapesti nyolcas
döntőt. Ezzel a klub történetének első bajnoki aranyát
szerezték meg a fiatal szegedi kosarasok.
Esélyesként utazott Budapestre a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as csapata az
országos nyolcas döntőre.
Lapunkban megírtuk, Kiss
Zsolt együttese megnyerte az
alapszakaszt, így aranyos érmekkel vágtak neki a finálénak. Az első akadály nem
jelentett problémát, a B csoportos SMAFC-ot 94–48-ra
verte a Szeged, ezen a találkozón Goldring Bence 20
ponttal csapata legeredményesebb játékosa lett. Az elő-

döntőben sem kellett sokáig
izgulni, a Szolnoki Olaj gárdáját a 18 pontig jutó Révész
Ádám vezetésével 88–50-re
verték a szegediek. A Pécs
elleni finálé viszont az utolsó
másodpercekben dőlt el.
– Kicsit tartottam a meccstől, mert tudtam, ezt nem fogjuk megnyerni már az első
félidőben, nagyon szoros mérkőzésre számítottam. De hiába
vezetett nyolccal is a Pécs,
meg tudtunk újulni, nem engedtük ellépni őket, és egy
adok-kapok alakult ki a végéig
– mondta Révész Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa.
A döntő kosarat végül Kerpel-Fronius Gáspár szerezte,
amivel 77–79-re nyerte a finálét a Naturtex. Az irányító

22 pontot és 11 gólpasszt
jegyzett a meccsen, és a
döntő MVP-je (legértékesebb
játékosa) lett. Emellett Révész Ádámmal egyetemben
bekerült a torna álomcsapatába is.
– Hét országos döntőn vettem részt, és egyiken sem sikerült érmet szereznem.
Nagyon örülök, hogy most
arannyal sikerült hazajönnöm
Budapestről – mesélte a
döntő hőse, Kerpel-Fronius
Gáspár.
A szegediek korábban
U11-es és U12-es korosztályban is voltak már bajnokok, illetve az U20-asok 2009-ben,
míg az U21-esek 2015-ben
voltak bronzérmesek országos döntőn.

Öt szegedi is lesz a világbajnokságon

Bodor Gábor fiatal karatékái Angliában léphetnek tatamira

Roka Dario Ramond a dobogó tetején.
A Bodor Karate és Rekreációs KHSE fiatal karatékái a magyar bajnokságon léptek tatamira. A kiváló eredmények
mellett összejött a világbajnoki kijutás is.
A szegedi Bodor Karate és
Rekreációs KHSE egyesülete
remekül szerepelt Budapesten
a 18. WKF magyar bajnoksá-

gon, amely a hazai versenyek
közül a legrangosabb, hiszen a
2018-as év magyar bajnoki címekért küzdöttek meg a ver-

senyzők. Rekordszámú nevezés jött össze a kétnapos versenyre, több mint 70 egyesület
és több mint 700 versenyző
vett részt a tornán.
A szegediek közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott az a
Roka Dario Ramond, aki a 11
évesek küzdelmében a +40 kilogrammosak között az első helyen végzett, és ezzel WKF
karate magyar bajnok lett.
Bodor Gábor tanítványainak
egyben az augusztusi vb-kvalifikáció is összejött. Az egyesületből Hajagos Norbert a junior
16–17 évesek mezőnyében formagyakorlatban, Hegedűs Adrián a 16–17 éveseknél küzdelemben, míg Juhász Bálint a
14–15 évesek között küzdelemben, Roka Dario Ramond

pedig a 12–13 évesek mezőnyében formagyakorlatban léphet majd tatamira a vb-n.
– Büszke vagyok a csapatra, hiszen kisebb delegációval érkeztünk, mégis a tizenhetedik helyen végeztünk az
éremtáblán összesítésben, ami
fantasztikus teljesítmény. Véget
ért számunkra a kvalifikációs
pontverseny a 2018. augusztusi angliai világbajnokságra,
amelyre minden versenyzőnk
bejutott a magyar Wado-kai
utazó válogatott keretébe.
Büszke vagyok, hogy Magyarországot képviselhetjük ezen a
rangos eseményen – mondta
elégedetten Bodor Gábor, az
egyesület vezetőedzője és elnöke, akivel kiegészülve ötfős
lesz a szegedi delegáció.

Április 14-én fejeződött be a
dance egyéni és a danceshowcsapatok 2017/18-as versenyévada. Az egyéni versenyen a csapatot Szalai Léna
képviselte, aki 22 versenyző
közül a legjobbnak bizonyult.
Danceshow kategóriában a
„Fagyi” csapat (Gémes Gerda,
Gyimesi Regina, Kajtár Lujza,
Kiss Neszta, Ruzsa Lili, Tóth Tamara, Zsebők Gréta) a negyedik, a „We got the beat”

máció a dobogó legmagasabb
fokára állhatott fel. A BigFree
elnevezésű kategóriában, ahol
korosztálytól függetlenül 7–15
fős csapatok versenyezhetnek,
a Phoenix Fitness „Illuzionisták” csapata (Bereczki Karina,
Gera Dorottya, Kecskés Lili,
Kecskés Réka, Kéri Romina,
Krivokapic Katarina, Magyar
Janka, Szabó Nóra, Tőkés
Laura) az első helyen végzett.
A II/A osztály egyéni versenyé-

A szegedi Phoenix Fitness csapata.
(Barabás Gréta, Fekete Szonja, ben Narozsnik Laura a korcsoFüle Alíz, Kövér Emili, Oszno- port legjobbjának bizonyult,
vics Kincső, Szalai Léna, Vi- Vidiczki Jázmina harmadik,
diczki Dorina) az első helyen Sisák Barbara negyedik, Domonkos Luca az ötödik lett.
végzett.
Április 21-én Dabason járt A III. korcsoportban Szőnyi
a Phoenix Fitness csapata, Noémi, a VII. korcsoportban
ahol az I. osztály (profi kategó- Magyar Janka is a legjobbnak
ria) csapatversenyét és a II/A bizonyult. Fantasztikus eredosztály egyéni versenyét ren- mények születtek, rendkívül
dezték meg. A csapatok verse- büszkék és elégedettek az
nyében „A jazz korszakai” edzők. A lányokat felkészí(Keresztúri Kata, Szabó Vivien tette: Almási Dóra, Balázs
és Szőnyi Noémi) a 2. helyen, Kinga, B. Tóth Lili, Czavalinga
a „Pink Panther” (Gera Doroty- Dóra.
tya, Kéri Romina
és Tőkés Laura)
a 4. helyen, az
„India szelleme”
(Kecskés Lili,
Kecskés Réka,
Krivokapic Katarina és Szabó
Nóra) kis csapat
a 6. helyen végzett.
A nagy csapatok versenyében a „Téli
olimpia” (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata,
Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Szabó ViA jazz korszakai: Keresztúri Kata, Szőnyi
vien és Vidiczki
Noémi, Szabó Vivien.
Jázmina) for-
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szetével, jelrendszerével foglalko-

bet 1987 és 1992 között rend-

dezvényen bemutatják a vizuális

dolgozott Észak-Koreában, ahol

zik az ókortól napjainkig. A renkörnyezet/építészet
a heBridáKtól indiana

Helyszín: új zsinagóga

Időpont: május 7., hétfő, 19 óra

vett irodalmi est: vers, próza és

Jonesig

Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra

Az Universitas Szimfonikus Ze-

nekar tavaszi hangversenye.

Műsoron Mendelssohn Hebri-

dák nyitánya, Franz Berwald
Koncertdarabja fagottra és zenekarra, Bizet Carmen szvitje,
valamint részletek hangoznak el

filmzenékből, így a Star Warsból,

az Indiana Jonesből és A Karibtenger kalózaiból. Közreműködik:

Erdei

András

Vezényel: Somorjai Péter.
nem

tudha-

tom – máCsai
Pállal és dés
lászlóVal

Időpont: május
7., hétfő, 19 óra

(fagott).

Nem hagyományos értelemben

horVáth Janisz: Kínai Vizuális KommuniKáCió

zene egyedi párbeszéde ez a

sának és fejlődésének módját, a
kalligráfia és a tusfestészet kor-

szakait és stílusait, a hagyomá-

nyos és modern kínai reklám és

produkció, amit a művészeti

marketing formanyelvét.

ágak átjárhatósága, a fellépő
művészek egyedi előadásmódja

Bűn és Bűnhődés

provizációk folytonosan reflek-

óra

tesz különlegessé. A zenei im-

Helyszín: TIK (Ady tér 10.)

elhangzott gondolatokra. Az

Újmódi bűn és régimódi bűnhő-

esten Radnóti Miklós versein,

dés? A XXI. századi büntető igaz-

naplórészleteken, korabeli doku-

ságszolgáltatás

mentumokon kívül kortársainak

kihívásai.

A

Szegedi Szabadegyetem elő-

versei, írásai is szerepelnek.

adója: Karsai Krisztina egyetemi

Közreműködik: Fullajtár Andrea,

tanár.

Intézet szervezésében.

nyirokmasszázsra tanította a ki-

VárosVédő futás

zelt „egy idősebb urat”. A

10 óra

választott helyi lányokat, és ke-

Nyírcsahonyból származó, 56-os
emigráns asszonynak eleinte fo-

galma sem volt róla, kinek a gyó-

gyítását bízták rá. Ahogy lassan
bontakozott ki előtte az úr sze-

Időpont: május 9., szerda, 18

tálnak a prózában, versben

D é s

meghatá-

rozó elemeit, a képírás kialakulá-

szeresen vendégeskedett és

ves bemutató az SZTE TTIK Fizikai

mélyisége és a diktatúra kirakat
mögötti működése, úgy került

baráti viszonyba az általa kezelt
Kim Ir Szennel. Ri-

Időpont: május 13., vasárnap,
Helyszín: Dóm tér

Tavaly 3650 futó vette nyakába

a szegedi utcákat. Idén megdől
a nevezési rekord? A mezőny

idén is a Dóm térről indul, majd
a 3,4 kilométeres táv megtétele
után oda is érkezik vissza. A Telekom Vivicittá városvédő futás

port és regény sajátos keveréke a közel

300 oldalas könyv,
amelynek háromne-

gyede szól a koreai
időszakról.

András,

Időpont: május 9., szerda, 16

Barátom, Kim ir szen

CsillagoK, Csil-

László,

Helyszín: SZTE JGYPK Rajz–Mű-

18 óra

Időpont: május 11., péntek, 19

kicsik és nagyok, családok, ba-

Helyszín: Csillagvizsgáló

futócsapatok eseménye. Min-

D é s
Lukács

Miklós
és Má-

c s a i
Pál.

óra

vészettörténet Tanszék (Brüszszeli krt. 37.)

A kínai vizuális kommunikáció a
keleti kultúra több ezer éves írásával, képzőművészetével, festé-

Időpont: május 10., csütörtök,
Helyszín: Millenniumi Klub (Dugonics tér 12.)

Könyvbemutató Bod Péterrel.
Moderátor: Márok Tamás újságíró. Szilágyi-Herman Erzsé-

lagoK
óra

Csillagászati-űrkutatási kiselő

adások vetítéssel. Sötétedés után
– az időjárástól függően – távcsö-

ráti társaságok és munkahelyi
den résztvevő megkapja az esemény

pólóját.

egyedi,

emblémázott

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mailcím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: május 9. A nyerteseket e-mailben
vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Feketeházy János a Belvárosi híd tervezője. A nyertes: Sánta Mónika. Gratulálunk!
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Szeged régen

HOrOSzKóP

KOS (III. 21–Iv. 20.)

Rendkívül
boszszantja, amikor nem
úgy valósulnak meg az
elképzelései, ahogy tervezte, de ilyenkor sem
adja fel, hanem igyekszik
a legtöbbet nyújtani.
BIKA (Iv. 21–v. 20.)

Csodálatosan fogja érezni magát,
mintha semmi nem
ronthatná el a jókedvét.
Ha még nincs párja, ragadja meg az alkalmat!
Legyen nyitott.
IKreK (v. 21–vI. 21.)

A következő napokban olyan híreket
kaphat majd, amelyek egészen új fényt vetnek a kapcsolatára. A
semmiből fog újraéledni
a régi láng.
rÁK (vI. 22–vII. 22.)

A párkapcsolatában hajlamos kizárólag a saját érdekeit szem előtt tartani, és
ebből rengeteg konfliktusa adódik. Törekedjen
a harmóniára.
OrOSzLÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Úgy érzi,

hogy mások manipulálni próbálják, de
ez talán csak egy negatív
tapasztalatából
ered.
Próbáljon jobban megbízni ismerőseiben.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) A közeljövőben

szembetalálhatja
magát olyan váratlan
akadályokkal, amelyek
miatt el kell halasztaniuk
a párjával régóta tervezett programjukat.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Kitartó és elhi-

vatott marad akkor
is, amikor úgy érzi,
lassan kicsúszik a lába
alól a talaj. Ennek hála
hamar előrébb fog jutni a
munkahelyén.
SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Nehéz döntés

elé kerül. Egyre nehezebben tudja majd
összeegyeztetni a szaporodó munkahelyi teendőit és a magánéleti kötelezettségeit.
nyILAS (XI. 22–XII.
21.) Konfliktusok-

kal teli helyzetektől
szenved majd a jövő
héten. Mindig nehezen
kezelte a nyílt nézeteltérést, de most lesz lehetősége gyakorolni.

gyöngyi töltötte fel a Fortepanra a mai képünket:
1955-ben készült az Aradi vértanúk terén. A képen a
32-es pályaszámú villamos látható, egyike annak a huszonöt favázas motorkocsinak, amelyekkel 1908-ban elindult a villamosközlekedés Szegeden. Ez a motorkocsi,

Időjárás-előrejelzés Szegedre:

Május 5.
szombat

Május 6.
vasárnap

Május 7.
hétfő

Május 8.
kedd

Május 9.
szerda

28/17
györgyi

27/16
Ivett,
Frida

27/15
gizella

25/15
Mihály

25/13
gergely

AnyAKÖnyvI HíreK

Hamarosan észreveszi, hogy sok régi,
káros szokása van,
amikről ideje lemondania. Az első lépés lesz a
legnehezebb, de szerettei támogatni fogják.

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 04. 20-án Tábith István Zsolt és Tóth
Nikolett, Lakatos Tamás és Szakács Bernadett; 2018. 04. 21-én Timár Lajos László és
Bónis Bernadett Letícia, Szalma Elemér és
Dürgő Hajnalka, Ujszászi Norbert Csaba és
Kecskeméti Nikoletta, De Masi Vincenzo Marino és Vecsernyés Éva Ildikó, Csécsei Ádám
és Vass Veronika.

Halak (II. 20–III. 20.)

SZEGEDEN SZÜLETETT: Nagy Nándornak
és Tóth Barbarának 2018. 04. 20-án Regina, Császár Istvánnak és Keller Juditnak
2018. 04. 21-én Anna, Király-Hajnal Péternek és Ujvári Beátának 2018. 04. 21-én
Vince, Nyári Ádámnak és Pintér Zsófiának

BAK (XII. 22–I. 20.)

vízÖnTŐ (I. 21–II. 19.)

A jövő héten szembe fogja találni magát egy soha vissza
nem térő lehetőséggel.
Ne féljen az ismeretlentől, de alaposan mérlegelje a döntését.

Ha vitába keveredik közeli barátaival vagy rokonaival,
gondolja át, hogy megéri-e ellenszegülni, vagy
egyszerűbb lenne inkább
együttműködni.

ha kellett, pótkocsit is vitt magával, abból hat volt a városban a boldog hőskorban. A motorkocsin 41-en fértek
el – ne kérdezzék, hogy jött ki ez a szám, az viszont biztos, ha tele volt, 41-nél többen voltak rajta. A köpködést
tábla tiltotta.

DIAGNÓZIS
Május 7., hétfő, 19.55
Tigrisműtét humán gyógyászati tanulsággal, még egyszer a szívkatéterezésről, az
egészséges fog.
FORGÓSZÍNPAD
Május 8., kedd, 19.25
Szeged, Kecskemét, Szombathely, Veszprém – négy
megye, négy színház, négy
előadás.
SZEMKÖZT
Május 9., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
TV SZÍNHÁZ: VOLPONE
Május 12., szombat, 20.00
Ben Jonson komédiája a Szegedi Nemzeti Színházban
2016-ból Csiszár Imre rendezésében.
SZEGEDI HÍREK
Május 7–11., hétfő–péntek,
19 órától
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

Május 10.
csütörtök

25/13
Ármin,
Forrás: Pálma
koponyeg.hu

Május 11.
péntek

25/13
Ferenc

FOgAdóórA
2018. 04. 22én Dalma, Tóth
Róbertnek és
Bende Andrea
Erikának 2018.
04. 23-án Klaudia
utónevű
gyermeke született.
Gratulálunk!

SZEGEDEN HUNYTAK EL: Deák Dezső Zoltánné Nagy Katalin Ibolya 2018. 04. 13-án,
Gyuris István Csabáné Bartos Gyöngyi 2018.
04. 17-én, Nagy Jánosné Molnár Ilona 2018.
04. 23-án.

MÁJUS 7., HéTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00
(Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas u.
12.), 15.00–15.30 (Családsegítő Ház – Bölcs u. 11.),
16.00–16.30 (Jerney János
Általános Iskola – Jerney
János u. 21.)
MÁJUS 8., Kedd
Lauer István: 16.00–16.30
(Szegedi SZC Gábor Dénes
Szakgimnáziuma – Mars tér
14.), 16.30–17.00 (Szegedi
SZC Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Kálvária tér

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

7.), 17.15–18.00 (Kreatív Formák Alapítvány, nagycsaládosok épülete – Napos út 16.)
MÁJUS 9., SzerdA
Szécsényi rózsa: 16.00
(Tápéi Kirendeltség – Honfoglalás u. 73.)
MÁJUS 10., CSÜTÖrTÖK
Mihálffy Béla–Kosik dénes:
16.30–17.30 (Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas u. 12.)
MÁJUS 12., SzOMBAT
Kothencz János: 9.00–
11.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

