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Botka: Szegedet megőrizzük
szabad városnak

Szeged polgármestere a város fejlődéséről

Botka László interjújában elmondta, miért tartja Szegedet
különleges városnak. A polgármester értékelte az ellenzék
választásokon nyújtott szereplését, különös tekintettel
arra, hogy az MSZP június 2-án tartja Csongrád megyei
küldöttgyűlését. Szerinte amíg az ellenzéki pártok vezetői
nem értik meg, hogy miért nyert a Fidesz zsinórban harmadszor, semmi sem fog változni.

Botka László polgármester és Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója a gyerekekkel avatta fel az Elefántházat.
Három ázsiai elefánt új otthonát avatták fel gyermeknapon a Szegedi Vadasparkban. Az Elefántház a Szegedi
Vadaspark történetének eddigi legnagyobb beruházása.
A khmer templomvárost idéző Elefántház jórészt uniós
támogatással, 480 millió fo-

rintból valósult meg. Az épületegyütteshez az ország legnagyobb, 7 ezer négyzetméteres elefántkifutója kapcsolódik.
Botka László polgármester beszédében kiemelte, az
utóbbi tíz évben kétmilliárd
forintot kapott az intézmény a

várostól, hogy minél változatosabb legyen a bemutató, és
a vadaspark jól sáfárkodott
az összeggel. Ezt jelzi, hogy
már évente több mint 200
ezer látogatója van a vadasparknak. Veprik Róbert, a
Szegedi Vadaspark igazgatója
elmondta, az elefánt már ré-

góta szerepelt a látogatók kívánságlistájának élén. Megkérdeztük az első elefántnézőket, mit szólnak az új jövevényekhez. Mindenki örül, és
már jöttek az új kívánságok:
szívesen látnának Szegeden
delfint és pandát.
Részletek a 7. oldalon

– Többször mondta már,
hogy Szeged különleges
város. Mitől?
– Szegedet több mint
másfél évtizede a békés,
nyugodt építkezés jellemzi.
Ennek folytatására szavaztak most is a szegediek, és
nem telik el úgy hét, hogy ne
kezdődne el valamilyen jelentősebb városi beruházás.
Abban hiszek, hogy egy város
akkor élhető, ha fejlődik.
Szeged pedig fejlődik. Nem
volt ez mindig így. A 90-es
évek végén arra a kérdésre,
fejlődik-e Szeged, a város lakóinak csupán 30 százaléka

válaszolt igennel. A kétezres
évek közepén már a megkérdezettek 60, a legújabb felmérésekben pedig már a
szegediek több mint 70 százaléka mondta, hogy fejlődik
Szeged. Ez hatalmas eredmény, amiben minden szegedi munkája benne van!
Hiszen a szegediek jól tudják, csak közösen haladhatunk előre, és juthatunk
messzebbre – akár a legnagyobb ellenszélben is, mert a
város erejét az országban
egyedülálló összetartó közössége adja.
Folytatás a 3. oldalon

Nagyné Pigniczki Éva:
Egy kicsit belehaltam

Dorozsma város volt a város mellett

A városrészek történetét Dorozsmával folytatjuk, amely önállóan fejlődött Szeged határában 1973-ig. Hajdan gazdálkodók, kereskedők, iparosok lakták, valamint messze földön
keresett kétkezi emberek. Olyan szorgalmas
kubikusok és téglaverők, mint amilyenek Farkas Dezsőné Irénke (képünkön) családjába
tartoztak. A 83 esztendős asszony elmesélte,
miként házasodott össze szegény lányként a
jómódú család sarjával, aki papnak készült.
Fordulatos közös életük a dorozsmai templomban és annak kórusában fonódott össze.
A férj kántor, később a szegedi színház énekese, azután üveges lett. Irénke pedig követte.
Cikkünk a 6. oldalon

Június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusokat.
Ennek apropóján beszélgettünk Nagyné Pigniczki Évával
(képünkön), aki tavaly vonult nyugdíjba a Rókusvárosi 2.
Számú Általános Iskolából. Írásunk a 9. oldalon
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ERŐS MONDATOK. Ez a kormány pedig egyébként is alapvetően kriminalizálta a politikát, épp ideje leleplezni
tagjainak és baráti körének törvénybe ütköző cselekményeit. Lévai Júlia (hvg.hu)

Még mindig tízezrével vándorolnak el
a fiatalok Magyarországról

A legnagyobb befogadó országok: Nagy-Britannia, Németország és Ausztria.
2017-ben már 610 ezer magyar állampolgár élt az Európai
Unió
területén
Magyarországon kívül, ez 25 ezerrel
több, mint egy évvel korábban
– ezt mutatják az Eurostat
adatai és a Portfólió becslései.
Az adatok szerint lassul a
nettó kivándorlás, de nem for-

dult meg a folyamat. A Portfólió szerint a legnagyobb befogadó továbbra is NagyBritannia, ott szerintük körülbelül 250 ezer magyar állampolgár élhet, de már Németországban is 200 ezer felett
van ez a szám, ami 15 ezres
növekedés 2016-hoz képest.

Andy Vajna 7 milliárdot
kaszinózott össze tavaly

Andy Vajna az államtól elnyert koncessziós jog alapján Magyarországon monopolhelyzetben van. Képünk illusztráció
A vagyonánál talán csak a befolyása nőtt jobban a kaszinótulajdonos, médiamogul és filmügyi kormánybiztos Andy Vajnának, a Délmagyarország tulajdonosának.
A 2018 eleje óta már zrt.-ként
futó Las Vegas Játékkaszinó
Üzemeltető Kft. tavaly 7,3 milliárd forint nyereséget hozott
adózás után – írja a 24.hu. Ráadásul a Luxembourgban bejegyzett Las Vegas Casino
s.a.r.l. által jegyzett cég a cégbíróságra leadott beszámoló
szerint kevesebb mint 46 millió
forint adót fizetett.
Andy Vajna az államtól elnyert koncessziós jog alapján
Magyarországon monopolhelyzetben van, így a jövőre nézve

sincs aggódnivalója. A filmügyi
biztos belehúzott a rádióvásárlásba is: a kiskunfélegyházi
rádió megvételével cége már
több mint harminc rádiófrekvenciát használ. És akkor még
nem is beszéltünk a Jockey tévéről.
Andy Vajna tavaly októberben vásárolta meg a Délmagyarországot, amivel a Fidesz
elfoglalta a teljes vidéki sajtót,
hiszen minden megyei lap kormányközeli vállalkozók kezébe
került. (24.hu, 444.hu)

A harmadik Ausztria, ahol több
mint 75 ezer magyar élhet.
A korábbi években már
megszokott volt, hogy elsősorban a fiatal, munkaképes
korú és családot alapítani
tervező korosztály vándorolt
el Magyarországról, ebben
nem történt komoly változás

2017-ben sem. Németországban még mindig a magyarok mintegy kétharmada
férfi, az ottani több mint 200
ezres populáció átlagéletkora pedig 36,5 év volt, ami
kismértékű emelkedést jelentett a 2016-os 36,3 évhez
képest. (Portfólió)
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Milliós jutalmat kaptak
a választások előtt
az NGM dolgozói

Varga Mihály a választás előtti tén egy helyettes államtitkárpénzosztásban Lázár Jánosnál nak csaknem 18 millió forint
és Balog Zoltánnál is bőkezűb- járt, egy havi 300 ezret kereső
ben jutalmazta meg miniszté- ügyintézőnél is 7,2 milliós jutariumának dolgozóit: az azóta lom jött ki.
A juttatás ugyan az uniós
Pénzügyminisztériumra átnevezett Nemzetgazdasági Mi- támogatások lehívásának felnisztérium (NGM) dolgozói pörgetéséért járt, de a cikk
átlagban 4,5 millió forint jutal- alapján olyanok is kaptak belőle, akiknek semmi közük
mat kaptak április 8. előtt.
A 24.hu közérdekű adat- nem volt az uniós támogatásokhoz, más
igénylésére
A csúcsvezetők ennél sokrészlegeken doladott válakal
többet
kaphattak:
a
goztak. A jutalszok alapján
maximálisan adható, 24
mat nagyrészt
az NGM-től
havi jutalommal száuniós támogaazt
tudta
molva, azaz 100 százalétásból fizették.
meg, hogy
kos teljesítés esetén egy
helyettes államtitkárnak
Az NGM-ben
két részben
csaknem
18
millió
forint
más minisztériosztottak ki
járt, egy havi 300 ezret keumokhoz kéösszesen
reső ügyintézőnél is 7,2
pest sok pénzt
7,8 milliárd
milliós jutalom jött ki.
osztottak szét,
forintot: az
ugyanis az Emelső alkalommal 1699 fő, majd 1788 beri Erőforrások Minisztériumában összesen több mint
fő kapott pénzt.
A csúcsvezetők ennél sok- 4,2 milliárd forintot kapott kétkal többet kaphattak: a maxi- ezer dolgozó, míg a Minisztermálisan adható, 24 havi elnökségen 1,3 milliárd forintot
jutalommal számolva, azaz osztottak szét 642 dolgozó kö100 százalékos teljesítés ese- zött. (24.hu, Index)

Rekordmagas az Unió támogatottsága a magyarok részéről

58 százalékra nőtt azon magyar állampolgárok aránya,
akik elégedettek az Unión
belüli demokrácia működésével, miközben az uniós
átlag csak 46 százalék, ráadásul a magyarok több
mint 60 százaléka szerint jó
dolog az ország uniós tagsága.

A jövő évi EP-választások
előtt az Eurobarométer azt
vizsgálta, mennyire érzik úgy
az uniós állampolgárok, hogy
számít a szavuk a közösségben, és mit várnak a jövő évi

A magyarok közel
fele érzi úgy, hogy
számít a szava az EUban – ez kimagasló,
11 százalékpontos
növekedés a legutóbbi mérés óta.

voksolástól. Azt találták, hogy
2016 óta egyre pozitívabb az
Unió megítélése. Az EP-kutatás szerint tíz megkérdezettből hat jó dolognak tartja az
EU-tagságot, ami 2007 óta a
legmagasabb arány. Az európaiak több mint kétharmada
(67 százalék) szerint orszá-

Széchenyi tér – magyar és uniós lobogóval, valamint
a város zászlajával. Szeged szabad, sokszínű és büszke
európai város.
gának kifejezetten hasznos
az uniós tagság: ez 1983 óta
a mért legmagasabb adat.
A megkérdezettek közel fele
(48 százalék) úgy látja, szá-

mít a szava az Európai Unióban, ez pedig az eddigi legjobb eredmény a 2009-es
európai választások óta.
A közlemény kiemeli,

hogy Magyarországon az EU
megítélése különösen pozitív. A magyarok 61 százaléka
véli úgy, hogy jó dolog a tagság Magyarország számára,
ami 5 százalékpontos emelkedés a 2017-es adathoz képest. A magyarok közel fele
érzi úgy, hogy számít a szava
az EU-ban – ez kimagasló,
11 százalékpontos növekedés a legutóbbi mérés óta.
Érdekes része még a felmérésnek, amikor arról kérdezik az állampolgárokat,
szerintük mely témák lennének kiemelten fontosak a
jövő évi választási kampány
előtt. A megkérdezettek a kiemelten fontos témák között
említették a terrorizmus elleni küzdelmet (49 százalék),
a fiatalkorúak munkanélküliségének kezelését (48 százalék) és a bevándorlást (45
százalék), de jelentős még a
gazdasági növekedés kérdése is (42 százalék).
A felmérés 2018. április
12. és 22. között, 27 ezer, az
Unió 28 tagállamában élő
európai állampolgár személyes megkérdezésével készült. Magyarországon a
kutatók 1079 interjút bonyolítottak le. (444.hu)
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Botka László: Szegedet megőrizzük szabad városnak

Szeged polgármestere a város fejlődéséről és a választásról
Folytatás az 1. oldalról
– Az is egyedülálló az országban, hogy idén a város
költségvetésnek több mint
felét, 30 milliárd forintot
fordítanak fejlesztésekre.
– A városi beruházások
jelentős részét az Európai
Unió támogatja, de az önkormányzat is milliárdokat biztosít saját forrásából a fejlesztésekre. Zajlik a Klapka tér,
az újszegedi liget és Odessza
felújítása, amit a Kolozsvári
tér és Tarján rehabilitációja
követ. Az egymilliárd forintból
megújuló ligetben rekortán
futópályát, kerékpárutat és
szabadtéri kondiparkot építünk, fákat telepítünk, és felújítjuk a szabadtéri színpadot. A Zöld Város Programban teljesen felújítjuk a városrészeket, 21. századi körülmények között élhetnek
majd Odesszában és Tarjánban az ott lakók, hiszen minden megújul, ami a lakóházakat körbeveszi: parkok, játszóterek, járdák és utak.
Saját forrásból közel félmilliárd forintot költünk idén a városrészi központok felújítására. Valódi közösségi térként funkcionálhat a felújítás
után a Klapka és a Kolozsvári tér, valamint az új dorozsmai egészségház melletti terület. Dorozsmán egy
korszerű kispiac is épül. Itt
nemcsak a zöldterületek bővülnek és szépülnek meg, de
köztéri kondieszközöket is telepítünk, megújulnak a sportpályák, játszóterek, így a
pihenés mellett sportolásra
is lehetőség nyílik.
– A kívánságlista élén
már évek óta az új fedett
uszoda megépítése, vala-

mint az utak és járdák felújítása szerepel.
– Az önkormányzat már
egymilliárd forintot költött az
új uszoda terveinek elkészítésére és a terület előkészítésére. A beruházás központi
támogatásból valósul meg.
Idén több mint kétmilliárd forintból számtalan út és járda
újul meg. Faltól falig átépítjük
a nyári szünetben a Tisza
Lajos körutat a nagyáruház
mögött és a Novotelnél, valamint megépül az új körforgalom a Szilléri sugárút és a
Debreceni utca kereszteződésében. Ezek értéke összesen 960 millió forint, amiből
220 milliót fedez az önkormányzat, a többit pedig a
város rendelkezésére álló
uniós forrásból költjük rá.
Őszre harminchat busz- és
trolibuszmegállót újítunk fel
városszerte 420 millió forintból. A munka már elkezdődött a Bécsi körúton. Ilyen
átfogó megállókorszerűsítés
még nem volt Szegeden.
Folytatjuk a bölcsődék, óvodák és iskolák korszerűsítését, amire nyolcmilliárd forintot költ a város két év alatt.
A forrás nagyobbik része
uniós forrás, a többi önkormányzati önrész. Idén megújul az Agyagos utca, a
szentmihályi és a Gyík utcai
bölcsőde, a Garam és a
Kemes utcai, a Tünde téri,
valamint a klebelsbergtelepi
óvoda, illetve a makkosházi,
a Tarjáni Kéttannyelvű, a
Tabán utcai és a Weöres
Sándor Általános Iskola. Az
egészségügy fejlesztésére
egymilliárd forintot fordít a
város két év alatt. Már elkészült a Budapesti körúti és a

Kerékpárút épül
Sándorfalváig

Évtizedes álom válik valóra

Öt hónap alatt kerékpárúttal kötik össze Szegedet és Sándorfalvát. A hálózatfejlesztés nem áll meg.
– Szeged és Sándorfalva évtizedes álma válik valóra. Megkezdődik a Szegedet Sándorfalvával összekötő kerékpárút
építése a két település közigazgatási határa között. Ez azt jelenti, hogy a 6,2 kilométer
innen indul, és Szeged építi
meg közel félmilliárd forintból

– mondta sajtótájékoztatóján
Botka László, Szeged polgármestere a Sándorfalvi úton, az
M43-as sztrádafelhajtó előtt.
A kivitelező Colas Út Zrt. öt
hónap alatt két és fél méter
széles kerékpárutat alakít ki
félméteres padkával, és a környező zöldterületet is rendezi.

Botka László: A kétharmad nem szolgálja még a Fideszszavazók érdekét sem, mert senki sem akar olyan országban élni, ahol a szabályokat kénye-kedve szerint akár
naponta szabhatja át a hatalom.
Korondi utcai orvosi rendelő,
valamint az újonnan épült
dorozsmai
egészségház.
Megújul a jövőben a Tapolcsányi utcai rendelő, a Gáspár Zoltán utcá-ban pedig
egy meglévő épületből alakítunk ki orvosi rendelőt. Folyamatosan bővül a kerékpárúthálózat is, hiszen ma már háromszor annyian bicikliznek
Szegeden, mint a kilencvenes években. Idén Sándorfalva felé és Tarjánban az
Algyői út irányába építünk bicikliutat. Az országban egyedülálló szociálisbérlakásprogramot indítottunk, és három év alatt 600 lakást újítunk fel másfél milliárd forintból, és adunk bérbe rászoruló családoknak. Idén az
utolsó kétszáz lakást újítjuk
fel. Szeged odafigyel a rászorulókra, hiszen szociális cé-

lokra a korábbi 400 és 500
millióval szemben idén már
600 millió forintot fordít a
város.
– Beszéljünk az áprilisi
választásokról, ahol a Fidesz újra kétharmados
többséget szerzett. Kérem,
értékelje a helyzetet, az ellenzék szereplését.
– Nehéz helyzetben vagyok, mert egyrészt Szegedet
megőriztük kétharmados ellenzéki városnak. Szeged polgáraival közösen egyedülálló
eredményt értünk el. Másrészt viszont tavaly januárban
világos, egyértelmű stratégiával álltam a nyilvánosság elé,
amelynek az volt a lényege:
csak egységesen, közös indulással lehet a Fideszt legyőzni.
De úgy le lehet. Akkor az ellenzéki pártok vezetői önzésből,
árulásból, butaságból elutasí-

A sándorfalvi szakaszt a
kisváros önkormányzata építi
meg. Mindkét település európai uniós forrásokat vesz
hozzá igénybe. Botka László
hangsúlyozta, a szegedi fejlesztések között az egyik legfontosabb a kerékpárutak
bővítése. A statisztikák szerint
ugyanis a szegediek ötöde
rendszeresen kerékpárral
közlekedik; ez a legmagasabb
a hazai települések közül. Tizenöt éve nagyjából negyven
kilométeres kerékpárút-hálózat létezett a városban, a következő években az önkormányzat megduplázza ezt a
számot. A város rendelkezé-

sére álló 34 milliárd forintos
uniós fejlesztési keretből
közel hárommilliárd forintot
fordítanak kerékpárút-fejlesztésre. Bordány felé, a lézerközponthoz és a logisztikai
központhoz, illetve Tarján és
Baktó között is épül kerékpárút. Emellett minden, a városban zajló útfelújításnak is
része a bicikliút felújítása, illetve bővítése.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere
elmondta, a megyei önkormányzattal, Dóccal és Ópusztaszerrel közös pályázatukból 17
kilométeres kerékpárutat építenek.

tották. Nekik nem a választóik
érdeke, hanem a saját túlélésük volt a fontos. Megértem
az óriási dühöt, amit az emberek az ellenzéki pártokkal
szemben éreznek. A parlamentben ülő pártok többszörösen leszerepeltek. Legutoljára azzal, hogy nem tudták még az újabb kétharmadot se megakadályozni. A
kétharmad nem szolgálja még
a Fidesz-szavazók érdekét
sem, mert senki sem akar
olyan országban élni, ahol a
szabályokat kénye-kedve szerint akár naponta szabhatja át
a hatalom. A választások előtt
már minden ellenzéki vezető
látta, hogy a választást nem
lehet megnyerni, de a kétharmadot még meg lehet akadályozni. Ők mégse ezt tették.
Ezért a felelősségük óriási, a
Jobbiktól az LMP-n át az
MSZP-ig! Orbán lényegében
egypártrendszert épített, és
ehhez aktívan hozzájárultak
az ellenzék vezetői, ki ostobaságból, ki érdekből. Amíg nem
értik meg Budapesten, hogy
miért nyert a Fidesz zsinórban
harmadszor, semmi se fog változni. Amíg nem értik meg,
hogy nem a választókat kell
szidni a vereség után, hanem
meg kell őket érteni, és legfőképp dolgozni kellene értük,
minden marad a régiben.
Nem elég azt mondani, hogy
holnaptól nem Orbán Viktor a
miniszterelnök, mert ettől
még nem fog veszíteni. Helyi
ügyeket kell megoldani közösen, bal- és jobboldaliaknak
együtt. Az emberek életét kell
könnyebbé és jobbá tenni. Mi
Szegeden ezt tesszük. Engem
nem érdekel, ki kire szavazott
korábban. Az a fontos, hogy

becsületes ember legyen, aki
a közösségének, a családjának és a hazájának jót akar.
A szomszédváros polgármesterével, Márki-Zay Péterrel is
ezen dolgozunk, mert sokkal
több van, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt. A jövőben még szorosabbra
szeretnénk fűzni a közöttünk
lévő szövetséget, mert csak
ezen az alapon lehet lépésről
lépésre újraszervezni a demokratikus Magyarországot.
– És milyen szerepet vállal ebben?
– Lejárt a megyei elnöki
mandátumom, és tizennyolc
év után nem vállalok tisztséget az MSZP-ben. A megyei
elnök Szabó Sándor országgyűlési képviselő lesz. Mostantól teljes erővel szeretném képviselni Szeged minden választóját. Azokat is,
akik most nem a mi jelöltünkre szavaztak, és hiszem,
hogy a szegediekkel közösen
meg tudjuk őrizni Szegedet
kétharmados demokratikus,
szabad városnak. Tudom és
érzem a felelősséget, ami a
polgármesterséggel jár az
ilyen nehéz időkben. Szeged
nagyon különleges hely, mára
az egyik utolsó szigete az európai demokratikus Magyarországnak.
– Mire számít a következő kampányban?
– Mi tenni fogjuk a dolgunkat, ahogy eddig is. A Fidesz
részéről semmi jóra nem számítok, mert már jól ismerem a
gyűlöletgépezetüket, de minél
többet hazudnak és rágalmaznak, annál elszántabb leszek.
Mert Szeged nem eladó, mindent meg fogunk tenni, hogy
megvédjük a városunkat!

Egyelőre a forgalmas főút szélén kényszerülnek tekerni
a kerékpárosok.
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Parkolók újulnak meg Tápén és Szőregen

Rövidesen elkezdik a munkálatokat

Hamarosan rendbe teszik a tápai Budai Nagy Antal utcai parkolót.
Tápén két helyen és Szőregen
kap új burkolatot egy parkoló.
A közgyűlés városüzemeltetési bizottsága döntött róla.
A munkálatokat a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
végzi – írta meg a szeged.hu.
A beruházásokat az út- és jár-

dahálózat rekonstrukciós keretből fedezik. Tápén a Csobánka utcaira 4 millió forintot,
míg a Budai Nagy Antal utcánál lévő autóparkolóra valamivel több mint 3 millió forintot
költenek. Szőregen a frekventált Hősök terénél lévő parkoló

felújítására bruttó 2,5 millió
forintot szán az önkormányzat. Ez utóbbi területnek
fontos szerepe van a hagyományos szőregi rózsafesztivál megrendezésében, ezért
a munkálatokat rövidesen el
is kezdik.

Elment a szakács,
bezárt a közkedvelt vendéglő

Erős SZIN lesz
az idei
A jubileumi Szegedi Ifjúsági
Napokon öt nemzetközi
sztár lép fel, de a hazai
zenei élet húzónevei is ott
lesznek a fesztiválon.
A nemzetközi sor legfrissebb
neve a jamaicai dancehall-sztár,
Sean Paul, aki a SZIN zárónapján, augusztus 25-én lép fel a
Pepsi Nagyszínpadon. Sean
Paul közel húsz éve robbant a
köztudatba, azóta jó pár slágerben rappelt jellegzetes orgánumával. Siával közös Cheap
Thrills című dala nagy sláger
volt pár éve, de rajta kívül is
olyan világsztárokkal dolgozott
együtt, mint Santana, Beyoncé,
Rihanna és Snoop Dogg. Tavaly
a No Lie című dala Dua Lipa
közreműködésével volt siker, és
mostanában David Guettával
vagy a Major Lazerrel dolgozott
egy-egy dal erejéig.
Az már régóta tudni lehet,
hogy az idei SZIN-en fellép a Pet
Shop Boys, de lesz Jess Glynne
és Wilkinson Live is, és az elmúlt 25 év egyik legnépszerűbb
elektronikus zenei formációja, a
Faithless is jön egy DJ-szettel.

Néhány napja röppent fel a hír,
hogy bezár a városban közkedvelt Fa-Villa. Az Algyői úti ven-

déglátóhelyen kiderült, zárt
ajtók és lehúzott redőnyök fogadják a vendégeket – írta
meg a szeged.hu.
Az étterem 1983-ban nyitotta meg kapuit. Az évek
során folyamatosan fejlesztették, mára már 300 fő befogadására alkalmas. Azonban úgy
tűnik, vége a rendezvények-

nek, a hangulatos hétvégi családi ebédeknek, az étterem lehúzta a rolót.
Telefonon a tulajdonos
nem kívánt beszélni a bezárás
okairól. Annyit azért elárult,
szakemberhiány miatt voltak
kénytelenek meghozni ezt a
döntést. Az kérdéses, kinyit-e
még egyszer az étterem.

– Az ápolók és a szakdolgozók szerepe alapvető fontosságú az egészségügyi ellátásban. Ennek ellenére nem
becsüli meg őket eléggé a
társadalom – mondta Szabó
Gábor, a szegedi egyetem
rektora az ápolók nemzetközi napján.

Az ünnepen elismeréseket is
átadtak – adta hírül a Szeged TV. A nyugállományba vonulók emlékplakettet kaptak,
a sürgősségi betegellátó osztály ápolói pedig elismerő oklevelet. Az egészségügyi
képzésben részt vevő diákok
szerint ez a Klinikai Központ

legjobb gyakorlóterülete. Irinyi Tamás, a szakdolgozói kamara megyei vezetője elmondta, a következő években tovább romlik a helyzet.
A következő 10 évben 35
ezren mennek nyugdíjba, és
nagyon fognak hiányozni,
mert nincs utánpótlás.

35 éve nyitotta meg kapuit
a Fa-Villa étterem az Algyői
úton. Most azonban hiába
autóznak ki a szegediek az
étteremhez, zárt ajtók fogadják a vendégeket.

A városi közgyűjtemény
megközelítőleg egymillió kötetet őriz. Ezek között 30
ezer ritka, értékes könyv, a
legkülönlegesebb 10 ezret
helyezték el az emlékszobában. Ezek közül választhatnak az örökbefogadók,
hagyományosan az új díszpolgárok is. Palánkainé
Sebők Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár igazgatója – aki
maga is kitüntetést vett át
Szeged napján – elmondta:
kicsit jobban odafigyelnek a
pártfogásba vett könyvre.
Pontosabban annak tartalmára, hiszen figyelem irányul rá.
Szabó Gábor, az egyetem rektora, Szeged legújabb díszpolgára második

alkalommal fogadott örökbe
könyvet. Ezúttal két kötetet
választott ki, közülük az
egyik Jedlik Ányos fizikus
munkája. A fizikus a szakkönyvről elmondta, ha valaki ebből készülne fel
manapság vizsgára, javarészt rendben lenne. Jedlik
Ányos tankönyve, amely az
első magyar nyelvű egyetemi szintű fizikatankönyv,
annyira közvetlenül érinti a
munkáját, hogy a most őszszel tartott kollégiumának
konkrétan ez a tárgya. Nagyon nagyra értékeli Jedlik
Ányosnak azt az igyekezetét, hogy a magyar szaknyelv megteremtésére tett
ilyen komolyan megalapozott és nagy munkával járó
kísérletet.
A kiválasztott kötetekbe
a díszpolgár által aláírt
könyvjelzőket is elhelyeznek, amelyek akár száz év
múlva is jelzik majd az olvasóknak, ha belelapoznak,
hogy ki fogadta örökbe az
értékes ritkaságokat.

főszervező elmesélte, számára ez marad „A Technikum”. Nagyszerű tanárok
tanították őket, akikre máig
tisztelettel gondol vissza.
A végzősökért akkoriban országszerte és még távolabb
is harcoltak a munkahelyek,
mert tudták, hogy a szegedi
gépészek és elektrotechnikusok kiváló szakemberek.
Európa, sőt a világ minden pontján megállták a helyüket.
Érdekességként az öregfiúktól megtudtuk, magukat
csak „villamos osztálynak”

hívták. És hogy bár az 1896ban épült patinás Kálvária
téri intézményből ki sem
mozdultak, mégis négy iskola neve szerepel a bizonyítványaikban. A 12. Ipari Gimnázium vas-, fém- és gépipari
osztályába iratkoztak be. Másodikosként már a 17. Általános Gépészeti Technikum
padjait koptatták, harmadikban a 17. számú Kohó- és
Gépipari Technikumba jártak. Végül a 17. számú Gépipari Technikum erőműgépészeti és villamosgép-gyártó
tagozatáról ballagtak el.

Szabó Gábor, Szeged új
díszpolgára két kötetet fogadott örökbe a Somogyikönyvtár ritkaságaiból. Az
egyetem fizikus rektora a
fizikához és a természettudományokhoz köthető írások mellett döntött.

Hatvanöt éve érettségiztek

Négy iskolába jártak, holott
mindvégig ugyanott tanultak a 65 végzett gépészek
és elektrotechnikusok. Déri
Miksa nevét csak jóval később vette fel a Kálvária téri
tanintézet, ahol újra összejöttek nosztalgiázni sok évtized után.
Kérdéses, kinyit-e valamikor is az étterem.

Ritkaságot fogadott örökbe
az új díszpolgár

Az 1953-ban végzett 128
fiúból közel harmincan ünnepelték meg oldalbordáikkal együtt a 65. érettségi
találkozójukat a Déri Miksa
középiskola Kálvária téri
épületében. Fábián Ferenc

Nincs utánpótlás a betegágyak mellett

A Déri Miksa Szakgimnáziumban, majd ebédnél idézték a múltat az 1953-ban végzett
diákok.
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Coco Jambo
a Partfürdőn

Június 7–10. között rendezik
meg az újszegedi Partfürdőn a
Déjà Vu Fesztivált, amelyen a
90-es évek és a millennium
hazai és világsztárjai lépnek fel.
A szervezők csoportos időutazásként harangozták be a rendezvényt, amelynek végállomása a nyolcvanas-kilencvenes
évek diszkókorszaka. A fesztiválon fellép többek között a német Fragma és a Layzee aka
Mr. President. Utóbbi legnagyobb sikerét az 1996-ban
megjelent Coco Jambo című
slágerével aratta. Koncertet ad
a Groove Coverage is, amely
2001-ben robbant be a köztudatba a Moonlight Shadow-val,
ami eredetileg egy Mike Oldfield-dal, de lesz Kozmix, Kozsó
és az Ámokfutók, V-Tech,
Splash és Happy Gang, valamint fellép a Captain Hollywood
Project, a német E-rotic.

Emléktábla
a gordonkásnak

A Klauzál téren táblát avatott a
Vántus István Társaság és a
Szegedi Szimfonikus Zenekar
Vadász Ilona gordonkaművész
és legendás zenepedagógus
emlékére. A főiskolai adjunktus,
zenekonzervatóriumi tanár a
szimfonikus zenekar egykori
szólamvezető művésze volt 13
éven át, 1982-től haláláig lakott
a Klauzál téri épületben.

A buszokat is pontosan
jelzik a táblák

A nyári szünettel járó menetrendváltás az utastájékoztató
táblákon is fontos változást
hoz. A buszokat is pontosan
jelzik majd.

A kijelzők eddig is alkalmasak
voltak arra, hogy azt mutassák,
valóban mikor érkezik meg a
troli, a villamos, a busz egy-egy
megállóba. Ehhez viszont az
kell, hogy a háttérben dolgozó
számítógépes szoftver rendszeresen adatokat kapjon a járművekről. Azaz a buszokon, a

villamosokon és a trolikon található GPS-ek elég sűrűn küldjenek információt a helyzetükről.
Ebben lesz most előrelépés –
írta meg a szeged.hu.
Az SZKT-tól eddig is érkeztek ilyen adatok, de a DAKKtól nem, vagyis a kijelzőn a
buszok menetrend szerinti érkezését lehetett látni. A napokban elindult a tesztüzem,
június 15-étől, a menetrendváltástól pedig élesben láthatjuk a valós információkat a
tájékoztató táblákon.

Művészek a fogyatékkal
élőkért az Agórában

Mindenkinek szól bent egy
dal címmel rendeznek összművészeti – zene, vers, képzőművészet és film –
előadást június 8-án, péntek
este 6 órától az Agórában.
A jótékonysági esten a fogyatékkal élőkért, a GEMMA-iskola javára lépnek fel a
művészek. – Klára lányom
most lesz 19 éves, és autista. Ha nem lenne ez az intézmény, nem tudom, mihez
kezdenénk a helyzettel. Sajnos nem könnyű a nem állami intézményeknek talpon
maradni. Fontos, hogy az emberek ne sajnálkozva nézzenek rájuk, hanem együtt

érezve és segítve őket. Ha
csak annyival, hogy elfogadják őket, már nagy lépést tettünk. Ezért is szól nekik,
pontosabban értük a dal –
mondta a főszervező, Ágoston Lóránt tanár, képzőművész, aki zenél is. A dalait
adják elő, Kovács Árpád verseivel kísérve. Az Informatorium 4×14 méteres képernyőfalára pedig képeket,
filmeket, Klára sajátos kalligrafikus írását vetítik ki. Az
előadásban amatőr és profi
zenészek, képzőművészek,
egyetemi hallgatók vesznek
részt. A rendezvényre ingyenes a belépés.

Megválasztották a város borát

Jó hangulat, csinos lányok, finom borok. Erről is szólt a borfesztivál.
Régi és új nyertesei is vannak az idei városnapi borfesztiválhoz
kapcsolódó
borversenynek. Szeged város
bora idén Frittmann János
cserszegi fűszerese lett, a
legszebb vörösbor címet
Balla Géza Ménes-aradhegyaljai Fekete 2015-ös leányka sziklaborának ítélték –

számolt be a Szeged TV. A
legszebb fehérbor címet a
Kőróka Pince BEBÍRÓ olaszrizlingje kapta, a tokajiak
közül a Holdvölgy Sárgamuskotálya nyerte el a zsűri tetszését. A legelegánsabb bor
Koch Csaba Csanád cuveéje, a legszebb rozé a Gedeon
Birtok kékfrankos rozéja lett,

a Dibonis Borászat Cabernet
Franc-ja pedig a legszebb
megjelenésű bor címet
kapta. A zsűri elnökével
együtt 23 bíráló minősítette
a borokat. Négy bizottság
135, bárki által megvásárolható, azaz a fogyasztók számára is elérhető tételt
vizsgált meg.
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Łódz és Temesvár is villamost kapott

Folytatódott a Szeged-napi hagyomány

Farkas Imre, Temesvár és Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere leplezte le az elkeresztelt Tatrát.
Szeged lengyelországi és
romániai testvérvárosáról is
elneveztek egy-egy csuklós
Tatra villamost.
Folytatódott a hagyomány:
2009 óta minden évben a
város napjához kapcsolódva
Szeged egy-egy testvérvárosának nevét veszik fel a villamosok. Idén két névadót
is tartottak az Indóház
téren, ugyanis a lengyel
Łódz és a romániai Temesvár neve is felkerült egy-egy
járműre – számolt be szeged.hu. A két Tatra 28, illetve 30 éves, ám Németh
Zoltán Ádám, az SZKT
ügyvezetői igazgatói megbízottja elmondta: még sokáig
viselhetik a feliratokat, hi-

szen még középkorúnak
sem számítanak.
Nyolc testvérváros nevét
írták fel eddig: Nizza, Darmstadt, Szabadka, Toledo,
Cambridge, Turku, Rahó és
Kotor kapott már jelképesen
szegedi villamost. Hozzájuk
csatlakozott a két jelentős
kulturális és gazdasági súllyal
rendelkező lengyel, illetve
bánsági település. Összesen
tizennyolc olyan Tatra rója a
vágányokat, amelyekre felkerülhetnek városnevek, így a
következő években még számos névadóünnepségre lesz
alkalom.
Krzysztof
Piątkowski,
Łódz alpolgármestere a ceremónián elmondta: Szeged és
városa között hivatalosan tíz

éve létezik testvérvárosi
együttműködés, de a kapcsolatok jóval régebbre nyúlnak
vissza. Łódz ugyanúgy országa harmadik legnépesebb városa, és Szegedhez
hasonlóan egyetemi központ.
Nagy Sándor szegedi városfejlesztési alpolgármester is
a két település kulturális,
gazdasági és oktatási együttműködését hangsúlyozta.
Temesvárral húsz éve írt
alá testvérvárosi megállapodást Szeged. Farkas Imre, a
bánsági város alpolgármestere emlékeztetett, hogy Temesvár és Szeged is multikulturális centrum. Emellett
települése a bánsági magyarság legfontosabb központja.
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Dorozsma város volt a város mellett
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Farkas Dezsőné Irénke 27 káplánt meg hét és fél plébánost szolgált

Önállóan gyarapodott egy
város Szeged oldalán 1973ig. Messze földön keresett
kétkezi emberek, iparosok,
gazdálkodók és kereskedők
lakták. 23 szélmalmából
mára csupán egy hírmondó
maradt. A városrészek történetét Dorozsmával folytatjuk.

mát is átrajzolta a tiszai katasztrófa. Ám emberéletben
nem esett kár, mert felkészültek a lakosok: akik tehették, elmenekültek a tanyákra, mások a templomdombra húzódtak fel.

Félkarú Gyuris

Deli Albin vett meg magántájháznak. Vass József gyűjtő
olyan emblematikus dorozsmai emberek fotóit is őrzi,
mint Ács István, akit bátran
nevezhetünk reneszánsz embernek, hiszen eredetileg kovácsmesternek tanult, szódás üzletet működtetett,
emellett pedig gyönyörű
tenor hangon énekelt a színház énekkarában. Vagy fenn-

tanság nehezen kovácsolható össze a tizenegyezer fős
lakosság. Ezért is fulladhatott érdektelenségbe a többszöri próbálkozásunk a
Szegedről való leválás ügyében. A kezdeményezésnek
Ács Géza, a néhai nagyszerű
kézilabdás és edző állt az
élére, akiről a sportcsarnokot
elnevezték. Hiszen megállt
ez a település a talpán egészen 1973-ig.

hagyja a
templom o t .
Elődje,
Vadady
B é l a
négyszól a m ú
é n e k k a r b a
gyűjtötte
a tehetséges fiatalokat.
Ebbe az
é n e k karba jártam én – Szeretek anyáink gyönyörű régi tárgyai között élni – mondta Farkas Dezsőné Irénke.
is, Dezső
ezt
az
énekkart vezette tovább. ven évig kántoroskodtunk
Nem nézett ő két évig sen- ebben a szép templomban,
kire, csak csinálta, csinálta. tegyük hozzá, a kemény RáBeiratkozott énekelni és zon- kosi- és a Kádár-érában. 27
gorázni a konzervatóriumba, káplánt és hét és fél plébáhogy fejlessze magát. Aztán nost szolgáltam. Közben üveegyszer csak rám nézett, és gesek is lettünk, jártuk a
úgy maradt. Úgy kért enge- tanyavilágot. Én voltam a kisdélyt édesanyámtól, hogy inas, megvan még a létrám.
énekkar után bejöhessen Sokat dolgoztunk, és közben
hozzánk elkérni tőle moziba. szép régi tárgyakat kaptam
És bár a nővéremnek gyűjtöt- onnan is.

A földművesek, akiknek a ta– A Kálmán-féle alvégi mal- nyákon nem maradt megélmot (a mai
Vadliba
Vendéglő„Rám nézett,
nél) dédés úgy maradt”
apám és
az öccse
– A Negyvennyolcas utca
é p í te t te ,
30.-ba mentem férjhez húezt én is
széves szegény lányként egy
csak néjómódú nagygazdálkodó csahány éve
ládba – mesélte a 83 esztentudtam
dős Farkas Dezsőné Irénke,
meg anyuaki negyven éven át Dokámtól –
rozsma kántoraként műkömesélte
dött. – A család engedélyével
Vass Jófelmehettem a kúria gyö– A nagy árvíz előtt huszonhárom malom őrölt Dorozsmán – mesélte
zsef, a donyörű padlására, ahol elámulVass József malomgondnok.
rozsmai
tam. Nem dobtak ki semmit,
szélmacsodaszép színességet talállom gondnoka. – A fiúk évek- hetés, beköltöztek a faluba, maradt a „Félkarú Gyuris” tam: kerámialocsolót, korsóre felkerekedtek, egymás és vályogvetők, téglaverők, fotója, akinek a vendéglője a kat, kancsókat, tejesköcsöután emelték a malmokat a kubikusok lettek. Messze föl- Széksósi úton állt, de látható göt, tésztaszűrőt. Sokat őrzök
Hajdúságtól Bácskáig. Ezért dön hírük ment a szorgalmas Zádori Mariska képe is, hob- belőlük, sótartót, ferencjósaz építmények nagyon hakás bögrét, nokedlis tálas,
sonlítanak egymáshoz. Az
mángorlót, palatáblákat, de az
1879-es nagy árvíz előtt Doén nagyanyáimtól is maradtak
rozsmán és a tanyás zsomkomacsészék és -tálak.
Dorozsma nevét 1237-ben említi először oklevél Dubói, forráskúti területein
– Én kubikusok és téglarusma, Drusma alakban. A valamikori halásztanyán az
összesen 23 malom műköverők családjából szármaősbirtokos Durusma család alapított bencés monostort.
dött, közülük tíz a belterülezom, a férjem pedig papnak
A település a tatárjáráskor elnéptelenedett, csak 1300
tén. Mint ahogyan a falu
tanult. Éppen szabadságát
körül népesült be újból.
nagy részét maga alá tetöltötte itthon a kalocsai teomette az áradás, a malmoklógiáról, amikor Sztriha Kálból is csupán négy maradt dorozsmai munkásoknak. A bifestőként szívesen vetett mán kanonoknak a kántora
Dudás Károly marha-nagykereskedő családja. Archív
fenn. Mára pedig egyetlen fiúk és férfiak elvándoroltak vászonra szélmalmokat.
egyik napról a másikra bejefotók: Vass József gyűjteményéből
hírmondója áll; 1973-ban tavasszal dolgozni, ám télre
lentette, hogy elmegy. Mamég búzát őröltek, kukoricát mindig visszatértek a be- Azok a hatvanas évek
rasztalták a későbbi fér– Amikor egyedül maraddaráltak benne. Szeged más deszkázva hátrahagyott ottjemet, ő vállalt is egy évet ték a stafírungot, én mentem
tam a nagy házban, kinyitotrészeihez hasonlóan Dorozs- honaikba. Dorozsma vá- – Emlékszem Dorozsmára a kántorként, míg végül azt férjhez 1955-ben.
– A második fiunkat vár- tam, hogy mások is örömürossá nőtte kemény szocializmusból. Ak- mondta: ha az Úristen nem
ki
magát koriban is egységes, össze- előre rendeli a templomban, tuk 1959-ben, a férjem pedig ket leljék a gyűjteményemlakosságot
kell akkor hátrateszi, de ő nem fizetésemelést kért, hiába. ben. Sok látogató meglepett
Szeged ol- tartó
Másnap a jóisten ke- utóbb újabb szépségekkel.
dalán; ipo- elképzelni, nem lakgyelméből jött egy Más tárgyakat a dorozsmai vások, mun- ta ennyi beköltöző,
távirat Vaszy Vik- sárban fedeztem fel. Wagner
kások és jó- vagyis ahogy mondtortól, hogy várja a Viktória, Dorozsma apáca- vémódú gaz- ják: „gyüttmönt”. A
szegedi színház dőnőjének hagyatékát szind á l k o d ó k , hatvanas években
énekkarába teno- tén évekig őriztem, amíg
kereskedők az olajbányászok teristának. Engem vissza nem került a borsodi
lepültek be, majd talakták.
dobott a mély szülőfalujába. Amikor elkölJellegze- nyai emberek is itt
vízbe a templom- töztem, nem sikerült helyet
boldotes lakóépü- próbáltak
ban, akkor énekel- találni a több mint nyolcszáz
letei közé gulni. A hetvenes
tem először latinul darabos néprajzi gyűjteménys o r o l h a t ó években pedig a patemetést, de még nek. Így egy részét a csaláannak a Du- nelekből is zúdultak
ma is el tudnám domnak és a barátaimnak
dás Károly kifelé – idézte fel
énekelni – mosoly- ajándékoztam, árultam is bemarhanagy- Vass József. – Május
gott Irénke. – Nem lőle, de még így is megtöltik
kereskedő- elsejéken énekelve
fordult elő női a falakat a régi emlékek – venek a nagy- felvonultunk a Vásár
1924-ben szentelték fel a dorozsmai tempA dorozsmai Palócz család 1934-ben.
kántor az egész zetett körbe Irénke.
p o l g á r i téren autókkal, loVass József édesapja 15 éves a képen.
lom új harangjait. Akkor készült ez a fotó.
Dombai Tünde
megyében. Negyháza, amit vas kocsikkal. Mos-

Halásztanya
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Már Szegeden is hallható az elefántdübörgés

A vadaspark történetének eddigi legnagyobb beruházását adták át

kat az elefántok befogadására. A felmérések azonban
meggyőzték őket, érdemes
ilyen nagy fába vágni a fejszéjüket, ugyanis a látogatók
tesztjein mindig az elefánt
szerepelt a kívánságlista
élén. A beruházás városi segítséggel, de jórészt uniós
forrásból valósult meg minttegy félmilliárd forintból.

Sokan voltak kíváncsiak Shah Rukhra, Shantira és Tarura.
A hagyományokhoz hűen gyermeknap alkalmából ismét különleges ajándékkal kedveskedett a Szegedi Vadaspark a
kicsiknek: ünnepélyesen felavatták az uniós támogatással épült Elefántházat.
Három ázsiai elefánt új otthonát avatták fel gyermeknapon a
Szegedi Vadasparkban. A két
tízéves és a termetre is jóval kisebb négyéves bika az állatkert
Angkort, a khmer templomvárost idéző Elefántházában lakik.
Az elefántok – Shah Rukh és
Shanti, valamint a fiatal Taru –
Németországból érkeztek, és
foglalhatták el a hatalmas alapterületű otthonukat.

Az új épület öt állat tartására alkalmas. Hideg időben
az elefántokat a hatméteres
belmagasságú belső kifutóban
láthatják a vendégek, az épülethez pedig az ország legnagyobb, 7 ezer négyzetméteres
elefántkifutója kapcsolódik. A
tervek szerint később elefánttehenek is érkeznek Szegedre,
és a vadaspark a tenyészprogramba is bekapcsolódik.
A szegediek a gyermeknapon nézhették meg először
közvetlen közelről az elefántokat. Az avatóünnepségre rengeteg gyerek érkezett, akik már
alig várták, hogy beléphessenek a templomszerű építmény
ajtaján.

Botka László polgármester beszédében kiemelte, az
utóbbi tíz évben kétmilliárd
forintot kapott az intézmény
a várostól, hogy minél változatosabb legyen a bemutató,
és a vadaspark jól sáfárkodott az összeggel. Ezt jelzi,
hogy már évente több mint
200 ezer látogatója van az
intézménynek. A polgármester szerint a jövőben is komoly fejlesztések várhatók,
így a kicsiket jövőre is valami
különleges meglepetés várja
majd a gyermeknapon.
Veprik Róbert, a Szegedi
Vadaspark igazgatója elárulta, hosszú idő telt el
addig, amíg rászánták magu-

Kíváncsi Fáncsi.

Örül az elefántoknak?

Vígh Anna:
–
Nagyon
örülök annak, hogy
végre elefántokat is láthatunk Szegeden! Én leginkább a vízi élőlényeket kedvelem, a pingvineket és a fókákat, de szívesen látnék itt delfineket is. Tudom, ez már túl
nagy kívánság, de korábban az elefántokról sem
mertünk álmodni.

Kővári Istvánné: – Mi
rendszeresen járjuk
az ország állatkertjeit,
Pécsre és Veszprémbe
évente többször is ellátogatunk. Szinte már nincs
olyan állat a többi gyűjteményben, amelyek példányait ne lehetne megtalálni Szegeden is, így
most már az elefántért
sem kell elutaznunk.

Kövesdi
Adél: – Anynyira szeretem az elefántokat, hogy én szavaltam a megnyitóünnepségen Aranyosi Ervin Elefánt című versét. Ezek
igazi óriások, mégis barátságos állatok. Jó
lenne, ha több nagymacska élne a Szegedi
Vadasparkban, mert szerintem ezek a legszebb
állatok.

T á p a i
Dominik:
– Örülök az
elefántoknak, hiszen ez egy újabb
látványosság a vadasparkban, amiért érdemes kilátogatni nemcsak a helyieknek, de
a turistáknak is. A
magam részéről szívesen találkoznék itt tasmán ördögökkel és
esetleg egy aranyos
óriáspandával.

Egy kígyóval, három majommal és pár őzzel kezdődött

Egy óriáskígyóval, három majommal, pár őzzel és vaddisznóval kezdődött a nyolcvanas években a Szegedi Vadaspark története. Most
mintegy 200 állatfaj 1200
egyedét láthatják. Az utóbbi
másfél évtized fejlesztéseinek köszönhetően jelentősen nőtt a látogatók száma,
már meghaladja az évi kétszázezret.
Hivatalosan 1989. május 28án nyitotta meg kapuit a Szegedi Vadaspark – mintegy 4
hektáros bemutatóval. A kezdetben viszonylag szegényes
állatállomány rohamosan bő-

A Szegedi Vadaspark állatai: barna medve, Rothschild-zsiráf és hópárduckölykök.
Forrás: Szegedi Vadaspark
vült. Méghozzá azon szemlélet szerint, amely ma is meghatározó a vadaspark gyűjteményét tekintve: kifejezetten ritka, veszélyeztetett állatok bemutatása lett a cél,
földrajzi elterjedés szerint csoportosítva őket.

Fejlesztések

2002 – Hópárduc- és hiúzkifutók
2006 – Oroszlánház
2007 – Jaguárház és -kifutó, a Terráriumház felújítása
2008 – Új főbejárat
2009 – Szibériaitigris- és kínaipárduc-kifutók
2011 – Zsiráfház és -kifutók
2012 – Pingvinbemutató, az Ázsia-ház felújítása új
kifutókkal
2013 – Borjúfóka-bemutató látványmedencével
2015 – Medveház és -kifutók
2018 – Elefántház és -kifutók

A Szegedi Vadaspark napjainkban a közel 45 hektáros,
zömmel természetes erdő borította területén nagyjából
földrészenként csoportosítva
mutatja be állatait. Az ázsiai
és afrikai fajokat bemutató részek igazi különlegességeket
kínálnak. Például gepárdot,
szibériai tigrist és leopárdot is,
de az egyik legnagyobb szenzáció a hópárduc, amely faj
Magyarországon csak itt szaporodott. A Madagaszkár-ház
nagy szenzációja a sziget
csúcsragadozója, a fossza. A
park dolgozói nagyon büszkék
még a karmosmajmokra (más
néven ezüst selyemmajom),
amelyek csak itt élnek a magyarországi állatkertek közül.
Az összes nagymacska példányai megtalálhatók itt, ami

szintén ritkaság a hazai gyűjteményekben.
A nagyon kis testű állatfajoktól az olyan nagy testű példányokig, mint például a zsiráf
vagy az oroszlán, ugyanolyan
odafigyeléssel kell ellátni minden példányt, mert az állatokat nemcsak az élelem
érdekli, de nagyon igénylik a
törődést is. A komfortérzetüket többek között azzal tudják
növelni, hogy a lehető nagyobb területű kifutókat építenek az állatfajoknak. A
Szegeden lévő fajok mintegy
egyharmada a fajmegmentési
program részeként olyan fontos célt is szolgál, hogy ezek
az állatok máshol is láthatók
legyenek. A Szegedi Vadasparkot ezért a fajok menedékeként is szokták emlegetni.

A jelenlegi húsz állatgondozó lényegében egész nap az
etetéssel és takarítással van
elfoglalva a hatalmas alapterületű vadasparkban, amelynek – köszönhetően a
folyamatos fejlesztéseknek és
a ritkaságuk mellett népszerű
állatokkal is egyre gazdagodó

gyűjteménynek – jelentősen
nőtt a látogatottsága az elmúlt
években. Sokáig évente körülbelül 100 ezer látogatója volt
az állatkertnek, 2004 óta ez a
szám folyamatosan növekszik, 2008-ban már a 170
ezret, mára pedig már a 200
ezret is meghaladta.

Legek

A legfiatalabb: a hagyományos, önkormányzati tulajdonban
lévő állatkertek közül a szegedi a legfiatalabb.
A legnagyobb: a hazai állatkertek közül a legnagyobb területen a Szegedi Vadaspark fekszik, közel 45 hektáron.
A ritka állatok kertje: a vadaspark a kezdetektől fogva elsősorban a ritka, veszélyeztetett állatok tartását tűzte ki
célul. A hazai állatkertek közül Szegeden a legnagyobb azon
fajok aránya, amelyeket a nemzetközi fajmegmentési programban tartanak.
A legtágasabb kifutók: a kezdetektől a természetszerű elhelyezés volt a bemutatók kialakításának fő szempontja.
Ekkora és ilyen természetes kifutókkal jó darabig csak Szegeden találkozhattak a magyar állatkertlátogatók.
A természetvédelmi mentőközpont: a vadaspark fogadja
a legtöbb vadon sérült, elárvult vagy éppen a határon elkobzott, jogtalanul tartott védett állatot, amelyek száma félezer
is lehet évente.
Zoopedagógia: az első főállású zoopedagógus itt dolgozott
a hazai állatkertek közül. A zoopedagógusok már több száz
foglalkozást tartottak óvodásoknak és iskolásoknak.
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Pataki Ferenc: Lebegek a betonon

Tizenötödik alkotótáborára készül a HÁM Egyesület

Sorozatunkban szegedi civil
szervezeteket mutatunk be.
Kiknek az érdekében szerveződtek, min dolgoznak jelenleg, miből működnek?
Ezúttal a HÁM Művészeti
Egyesületnél jártunk.

– A történeti hűség kedvéért
ott kezdem, hogy 2004-ben
a lányommal meglátogattuk
a mórahalmi polgármester
urat, Nógrádi Zoltánt. Támogatását kértük a Szeged környéki alföldi világ bemutatásához. Látott benne fantáziát és felkarolta, hogy Mártély mintájára a Homokhátság központjában, Nagyszéksóson megalapítsunk egy
művésztelepet. Így jött létre
az első alkotótábor tizenkét
taggal – idézte fel a HÁM Művészeti Egyesület indulását
az elnök, Pataki Ferenc festőművész. Ismert és baráti
szállal hozzá kötődő festőket,
grafikusokat, szobrászokat
hívott meg az ország különböző pontjairól. Nagyszéksós
pedig olyan karakteres környezetnek ígérkezett, amelyen keresztül megmutathatják az Alföld jellegzetes
szépségeit. Egy felújított régi
iskolaépületben és az úgynevezett ökoházban kaptak
helyet.

Belső tájakon

– A csodálatos magyar
festő, a mórahalmi szüle-

Pillanatképekkel rögzítik az időt a Belvárosi Rajzkörben.
tésű Tóth Menyhért szabad
művészetét szerettük volna
folytatni. Ez annyit jelent,
hogy közvetlen a természetből és az ottani emberek
példáiból merítünk. Meg is
maradt ez az elképzelés, tizenöt év után is elevenen
hat – vázolta az alapgondolatukat. – A „szegedi nagytáj” szelleme a mi megtartó
erőnk, ez diktálta az elnevezést, és amikor hivatalosan

Rokon szellemek

Pataki Ferenc kintebb vonult Szegedről, Újszentivánon
él és fest. Felesége, Bús Erzsébet élete legmegbízhatóbb támogatója. Három gyermekük született: Noémi logopédus, Mátyás és Dávid iparművész. Pedagógiai
munkássága elismert; számos rangos hazai és külföldi
tárlaton nyert díjat. Szegedért emlékérmes, átvehette a
Szegedért Alapítvány művészeti kuratóriumi díjat, Kölcsey Ferenc-emlékérmes, megyei Prima díjas. Az idei városnapi díszközgyűlésen Pro Urbe Díjjal tüntették ki. Azt
vallja, hogy családi és baráti együttlétek alkalmával adódik össze számára az éltető energia. Az alkotásban
pedig szintén úgy érdemes formálni a jövőt, ha szellemileg rokon alkotó emberek együtt dolgozhatnak.
A HÁM Egyesületben ugyancsak ezt az elképzelést igyekszik frissen tartani, miközben már gondolkodik a vezetés átörökítésén. Életritmusába belefér még a levelezés
és az a nagy örömet adó tanítás is, amikor egy-egy délutántól úgy érzi: lebeg a betonon. Minden évben öszszegzi tanítványainak évzáró kiállításuk lényegét,
amelyen idén a személyiség állt a középpontban. Úgy
fogalmazott: meg kell találniuk a modell személyiségét,
és általa a saját személyiségüket.

is egyesületté szerveződtünk, ezt őriztük tovább.
A HÁM nemcsak a Homokháti Művésztelep nevéből rövidített szókép, hanem arra
is utal, hogy magunkat fogtuk be a szellemi alkotásba.
Mindezt azzal a megfontolással, hogy a természet közvetlensége szembesítse az
alkotó embert saját belső tájaival.
Azzal együtt, hogy „a Homokhátság lakói – mint általában a tanyán, a világtól
távolabb élő emberek –
alapvetően zárkózottak, és
nehezen fogadják be az új,
kívülről érkező dolgokat. Ha
azonban valaki szeretettel
és értékeket mutatva közeledik hozzájuk, kinyitják szívüket és ajtajukat a vendég
előtt. Így történt ez a művészteleppel is. Hiszen – írta
Nógrádi Zoltán a tizedik jubileumukra – a szépség iránti
igény, a pillanat megragadásának és megőrzésének
vágya
mindnyájunkban
ott él”.
Az egyesület alkotóinak
hite szerint a szellem tájai
határtalanok. Az alkotótelepet pedig ugyan az alapítás
Nagyszéksóshoz kapcsolja,
ám az ország más részeihez
is kötődnek, többször táboroztak már a hegyvidéki Nógrádsipeken.

– Az egyesület tagjainak munkáiból Károlyi utcai nyitott
műtermünkben is látni
időszaki kiállításokat –
mondta
Pataki
Ferenc.

Tehetségkutatók

„Tizenkét kőművesként”
kezdték, és bár az
egyesület szellemisége nem változott, kissé kibővült: jelenleg húsz
tagot
száml á l .
Időközb e n
Pataki Ferenc a
Széchenyi téri
Napfény Műteremben megalakította a szabadiskolai jellegű
Belvárosi Rajzkört.
Ebben fiatal tehetségeket kutatnak
és karolnak fel,
hogy egészen a
művészeti alapoktól az önálló alkotóvá válásig segítsék őket:
szélesebb szemléletű képzést tűztek ki célul. Azok a
fiatalok bontogatják náluk
szárnyaikat, aki nem átvonuló madarak akarnak lenni,
hanem egyre csak képezni
szeretnék magukat a rajzművészetben és a festészetben.
Jelenleg három csoportban
nagyjából harmincan tanulnak. A legtehetségesebbek a

Őrzik
a civilségüket

benti műhelymunka után
nyaranta a művésztelepen
sajátítják el a kinti alkotást.
Az oktatásban a HÁM Egyesület Szegeden élő tagjai is
közreműködnek, így Szögi
András, Popovics Lőrinc, Sejben Lajos, Darázs József.
Munkáik helyi kamaratárlataikon is láthatók a Károlyi
utcai nyitott műtermükben,
ahová bárki benézhet.

A rajzkör fenntartásából is aktívan kiveszi a részét az
egyesület, annak
hátterében pedig
a szegedi önkormányzat. Emellett a tagdíjakból gazdálkodva működtetik a műtermet, rendezik kiállításaikat, állítják
össze a kiadványaikat. Élvezik a közös alkotómunka
felszabadító erejét, őrzik a
civilségüket a legjobb értelemben, és ez egyúttal
függetlenséget is jelent
számukra minden vonatkozásban.
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Nagyné Pigniczki Éva nyugdíjas tanítónő vallomása az ő kis cseresznyéiről

Nagyné Pigniczki Éva ízigvérig pedagógus. A szegedi
tanítónő negyvenegy évig
állt a katedrán, tavaly vonult nyugdíjba a Rókusvárosi 2. Számú Általános
Iskolából. Azt mondta, a
mai napig álmodik a gyerekekkel, akiktől sírva búcsúzott. De sírtak a gyerekek
és a szülők is.
– A mai világban kevés embernek adatik meg, hogy egy
helyen dolgozzon harmincöt
évig. Én alapítóként 1982.
augusztus 1-jétől a Rókusvárosi 2. Számú Általános Iskolában tanítottam, ami nagyon
jó iskola, nagyon jó kollektívával. Előtte Kisteleken és
Tápén dolgoztam – kezdte
Nagyné Pigniczki Éva, aki a
bajai tanítóképzőben szerzett diplomát.

Óvónő anya,
tűzoltó apa

A tősgyökeres szegedi pedagógusnak óvónő volt az édesanyja, és tűzrendész az
édesapja. – Édesapám, aki
sajnos már nem él, parancsnokhelyettes volt a tűzoltóságon, egy ideig laktunk a
Szilágyi utcai tűzoltólaktanya
épületében is. Természetesen
édesanyám foglalkozásának
nagy szerepe volt abban, hogy
a pedagóguspályát választottam – beszélt az indíttatásá-

ról. Elmesélte, az anyukájának
kilenc testvére volt, ő volt a
legidősebb, így rengeteget foglalkozott velük, mesélt a kisebb testvéreinek.

Szurdi Zsolt anyukája
és Valkusz Pál

És hogy mi volt még a motivációja, hogy a pedagóguspályát választotta élethivatásul? – Nekem mindig nagyon jó tanáraim voltak. A
Tisza-parti Általános Iskolába
jártam, ahol Szurdi Zsolt
édesanyja, Júlia néni tanított
éneket. Egyszer ellógtunk a
barátnőmmel az énekkari

Azt nem tanítják a
főiskolán, hogyan
kell a gyerekekkel
bánni. Ehhez idő és
tapasztalat kell. Jó
pár évnek el kell telnie ahhoz, hogy a
pedagógus eljusson
oda, hogy mindenkivel meg tudja találni
a közös hangot.

próbáról, de ott maradtunk
az iskola környékén, és öszszefutottunk Júlia nénivel,
aki nagyon megörült nekünk.
Nem szidott le, nem vont felelősségre bennünket, hanem kedvesen elbeszélgetett
velünk, s adott egy-egy szem
cukorkát. Utána soha többé
nem hiányoztunk az énekkari

próbáról. A Ságvári-gimnáziumban érettségiztem, ahol
Valkusz Pál tanította nekünk
a matematikát. Akik hibátlan
dolgozatot írtak, azokkal
kezet fogott a tanár úr, és ez
mindenkit motivált az osztályban – emlékezett vissza
a régi tanáraira Nagyné Pigniczki Éva.

Ez többet ér minden
kitüntetésnél!

A matematikával folytatva a
pályája történetét, elmesélte,
jött hozzájuk a negyedik osztályba egy kislány egy másik
iskolából. – Pár hónap elteltével elém állt, s azt mondta,
Éva néni, eddig soha nem értettem a matematikát, de
most már értem, mert olyan
jól tetszik elmagyarázni. Ez
többet ér minden kitüntetésnél! Az éneket is imádtam tanítani. Amikor nyugdíjba vonultam, azt mondta egy negyedikes kislány, Éva néni, én
nagyon sajnálom az elsősöket, mert nem fogják megtudni, milyen jó az énekóra,
és milyen jó az éneklés. Tényleg ezekért a dolgokért érdemes tanítani, tanárnak lenni.
Amikor negyedik végén elbúcsúztunk egymástól a gyerekekkel, abba én egy kicsit
mindig belehaltam. Kis cseresznyéimnek hívtam őket,
hiszen sokszor úgy lógtak rajtam, mint cseresznyeszemek

Nagyné Pigniczki Éva: Sokat álmodom a gyerekekkel a mai napig.
a fán. Sokszor meséltem nekik állatokról és növényekről
szóló tanulságos, vicces, vidám történeteket azzal a szándékkal, hogy tanulják meg
szeretni és tisztelni az állatokat és a növényeket – magyarázta Nagyné Pigniczki
Éva.

Nem tanítják, hogyan
kell a gyerekkel bánni

A nyugalmazott pedagógus egyik tanítványának, Tominak a levele az emlékkönyvben.

A nyugdíjas pedagógus szerint
azt nem tanítják a főiskolán,
hogyan
kell
a
gyerekekkel bánni. Szerinte ehhez
idő és tapasztalat kell. – Jó
pár évnek el kell telnie ahhoz,
hogy a pedagógus eljusson
oda, hogy mindenkivel meg
tudja találni a közös hangot.
Én szerencsésnek mondhatom magam, hiszen szakmailag mindig azt csináltam, amit
akartam, amit elterveztem.
Számtalan
tanítási módszert ismertem meg
a pályám során, amelyek
közül szerintem a Tolnai-módszer volt a legjobb, de tudomásom szerint ezt már nem
használják, használhatják,
pedig ezt a japánok is átvet-

ték. Régebben több könyv
közül is választhattam, amiből
taníthattam. Most csak egy
könyv van – mondta a nyugdí-

általuk összeállított emlékkönyvbe egy levelet, amely
nagyon megható – mesélte a
nyugdíjas pedagógus, aki el-

Levelek

„Köszönöm, Éva néni, hogy segített nekem elmagyarázni a leckét. Köszönöm a kedvességét, és hogy felvidított, és hogy sok viccet mondott” – írta az
emlékkönyvbe Tomi. „Köszönöm, hogy gyermeki szemünkkel láttad és észrevetted mindazt, ami nekünk,
gyerekeknek fontos, és szemet hunytál sok rosszaságunk felett” – írta többek között egy másik tanítvány,
Berci a levelében az emlékkönyvbe.
jas pedagógus, aki több ezer
gyermeket tanított a negyvenegy év alatt. Elmondása szerint a pályája kezdetén nem
volt ritka a 35-37-es osztálylétszám, utóbb már csak 18-20
gyermek járt az osztályába.

Régi restanciák

A nyugdíjba vonulása alkalmából kis műsorral köszöntek
el tavaly Nagyné Pigniczki
Évától az iskolában. – Sírva
búcsúztam a gyerekeimtől, de
sírtak a gyerekek és a szülők
is. Minden gyermekem írt egy

mondása szerint még bebejár iskolai ünnepségekre,
különböző rendezvényekre,
hogy találkozzon egykori tanítványaival és a kollégáival.
Mit csinál nyugalmazott
pedagógusként? – Sokat álmodom a gyerekekkel a mai
napig. Amúgy a régi restanciáimat pótolom be, sokat olvasok, és sokat vagyok a
férjemmel, akinek rengeteget
köszönhetek, hiszen mindenben segített, amíg aktív pedagógus voltam – mondta
Nagyné Pigniczki Éva.
Szabó C. Szilárd

10 l SPORT
SPORTMIX
VÁLOGATOTTSÁGOT ÉRT A
BAJNOKI CÍM. A NaturtexSZTE-Szedeák U20-as bajnokcsapatának két tehetsége,
Kerpel-Fronius Gáspás és Bonifert Bendegúz meghívót kapott
Pót Péter szövetségi kapitánytól az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatottba. A
mieink a B divíziós kontinensviadalon Luxemburggal, Oroszországgal, Csehországgal, Hollandiával és Örményországgal
vannak egy csoportban.
FELJUTOTT AZ FC JUNIOR
SPORT. A férfi regionális futsalbajnokság keleti régiójának rájátszásához érkezett a szegedi
teremlabdarúgó-csapat. A döntőben a Nyírbátor hazai pályán
3–1-re legyőzte Rutai Balázsékat, így a visszavágón három
góllal kellett nyerni a feljutáshoz. Az újszegedi sportcsarnok
közönsége egy izgalmas hazai
győzelmet látott, 4–1-re nyert a
Junior Sport, és jövőre az NB IIben indulhat.

Bekezdtek a Biacsi ikrek

A két világbajnok
parasíkfutó Rietiállt
ben
rajthoz. Érmekkel
tértek haza
Antal
Andor tanítványai.
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Országos csúcsokat úsztak

Több mint egy tucat arany a szegedi búvárúszóktól
A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzői Kecskeméten ugrottak medencébe. Kanyó Dénes és tanítványai
kvalifikálták magukat az idei világversenyekre.

A nemzetközi szína
padon
World Para A Biacsi ikrek már a kezdésre remek formába lendültek.
Athletics
Grand Prix-n
kezdődött a szezon Biacsi suk az 1500 méter. Ebben
Ilonának és Biacsi Berna- Bernadett második lett,
dettnek. 800 méteren míg Ilona bronzérmet
mindkét versenyző érde- szerzett. A versenyek folykelt volt, Bernadett világ- tatódnak,
egy
hónap
bajnokhoz méltón az első múlva szintén egy grand
helyen végzett ezen a prix-n fognak versenyezni,
távon, míg ikertestvére a helyszín ezúttal Párizs.
ugyanebben a számban a Az idei nyár fő versenyharmadik
helyen
ért száma pedig augusztus
célba. A másik specialitá- elején Berlinben lesz.

Kiesett az OB I-ből a férfi vízilabdacsapat

Varga Péter: Hiányzott a küzdőszellem

A Muréna Szegedi Úszó- és
Búvárklub versenyzői Kecskeméten, az országos bajnokságon
voltak
érdekeltek.
Felsorolni is nehéz a szép
eredményeket, de itt van valamennyi dobogós helyezés.
Gruber Kornél: 50 méter
búvár I. hely, 200 méter felszíni I. hely, 50 méter felszíni
I. hely, 100 méter búvár I.
hely, 400 méter felszíni III.
hely, 100 méter felszíni I. hely.
Kothencz Petra: 50 méter
búvár III. hely, 200 felszíni II.
hely, 100 méter búvár III.
hely, 100 méter felszíni II.
hely.
Varga Kata Jázmin: 200
méter felszíni ifjúsági I. hely,
200 méter felszíni III. hely,
1500 méter felszíni ifjúsági I.
hely, 400 méter felszíni ifjúsági I. hely, 100 méter felszíni ifjúsági II. hely, 800
felszíni ifjúsági I. hely – országos csúcs.
Béla István: 1500 méter
felszíni ifjúsági I. hely, 100
méter búvár ifjúsági II. hely,
400 méter felszíni ifjúsági III.
hely, 400 méter búvár ifjúsági II. hely, 800 felszíni ifjúsági I. hely.
Hajnács Lili: 1500 méter
felszíni I. hely, 400 méter fel-

színi I. hely, 400 méter búvár
III. hely.
Varga Réka: 1500 méter
felszíni II. hely.
Dimák Dávid: 50 méter
felszíni II. hely, 100 méter felszíni II. hely.
Váltók: 4×50 mix I. hely
(Dimák Dávid, Hajnács Lili,
Kothencz Petra, Gruber Kornél), 4×200 méter felszíni I.
hely (Dimák Dávid, Gruber
Kornél, Kosara Géza, Béla István), 4×200 méter felszíni II.
hely (Varga Réka Szandra,
Kothencz Petra, Varga Jázmin Kata, Hajnács Lili) – or-

A Naturtex-SZTE-Szedeák
a tizedik helyen zárta a
2017/2018-as idényt. Lehetett volna jobb, ha nincsenek
azok a fránya sérülések...

tunk. Merthogy többször előfordult, hogy két-három kezdőjátékosunk
kidőlt,
több
meccsre. Csak, ahogy kezdődött az évad, ott nagyon egyben volt a társaság, és ez
szerencsére a szezon végére is
így maradt. És ennek köszönhető, hogy végül a középházban tudtunk végezni –
értékelte a 2017/2018-as szezont Kiss Zsolt, a NaturtexSZTE-Szedeák másodedzője.
Hogy milyen peches idény

szágos csúcs, 400×100
méter gyors mix II. hely
(Dimák Dávid, Hajnács Lili,
Kothencz Petra, Gruber Kornél), 400×100 méter I. hely
(Dimák Dávid, Kosara Géza,
Gruber
Kornél,
Kanyó
Dénes) – országos csúcs,
4×100 méter II. hely (Varga
Jázmin Kata, Varga Réka
Szandra, Hajnács Lili, Kothencz Petra) – országos
csúcs.
Külön öröm, hogy az ifjúságiak közül Kothencz Petra,
Hajnács Lili, Varga Jázmin és
Varga Réka az Eb-re, míg a
felnőtteknél Kanyó Dénes,
Gruber Kornél és Dimák
Dávid a világbajnokságra
mehet.

Hajnács Lilinek volt oka az örömre. Érmek és országos
csúcs!

Kiaknázatlan lehetőségek szezonja

Varga Péter vezetőedző nem tudja feldolgozni, hogy a játékosai nem küzdöttek.
A ContiTech Szeged 18 év után kiesett az
OB I-ből. Az együttes pont nélkül végzett
az utolsó helyen. Varga Péter vezetőedző
azt nem tudja feldolgozni, hogy abszolút
hiányzott az akarat és a küzdés a csapatából.
Egyik történelmi tett követte a másikat a szegedi sportéletben, mégis milyen más helyzet
a kettő. A szegedi kézilabda újra a trónra került, míg a szegedi vízilabda nagyon nagy
mélységben. 1954-ben történt meg először,
az akkor még Szegedi Dózsával, hogy kiesett
a magyar első osztályból. Akkor húsz évet kellett várni, hogy ismét a legjobbak között játszhasson a csapat. Majd 1999-ben ismét
megesett az a csúfság, hogy a másodosztályba kényszerült a gárda. Ekkor csak egy év
kellett a feljutásig.
És ezután jött a diadalmenet. 2010 és

2014 között zsinórban ötször bronzérmes
lett a csapat a bajnokságban, eközben becsúszott három magyarkupa-győzelem, és
ne feledkezzünk meg a 2009-es LEN Kupasikerről sem. Ebben a csapatban Varga
Péter, a jelenlegi vezetőedző még játszott is,
aki azt az egy dolgot emelte ki, ami minden
nézőt jogosan keserített el a szezon során.
– Ami a legjobban bánt, az az akaratnak,
a küzdésnek az abszolút hiánya. Mert nyilván
egy klub életében, egy sportoló életében van
fent és van lent. Fel kell tudni dolgozni mindent. Én ezt az egyet nem tudom feldolgozni.
Át kell gondolni itt a dolgokat a szegedi vízilabdában – mondta csalódottan Varga Péter
vezetőedző.
2017. május harmadikán nyert utoljára az
első osztályban meccset a Szeged – hogy
mikor fog legközelebb, az egyelőre a jövő kérdése.

– Leginkább a sérülésekkel
nem volt szerencsénk, és emiatt mindannyiunkban van egy
pici hiányérzet. Azt nem mondhatjuk, hogy ez egy rossz szezon volt, mert csak sikerült a
középházban zárnunk, ezen
problémák ellenére is bejutot-

Remélhetőleg jövőre elkerülik a sérülések a csapatot.

volt az idei, jól mutatja az a statisztika, hogy a harmincnégy lejátszott meccsből mindössze
tizenkét alkalommal tudott pályán lenni egyszerre a kezdőötös minden tagja. Más csapat
talán ilyen hátráltató tényezők
mellett a kiesés ellen küzdött
volna, a Naturtex-SZTE-Szedeáknál viszont erről szó sem volt
az év során. És ha hozzáteszszük, hogy négy hazai mérkőzésen is az utolsó dobáson
ment el a győzelem, akkor a
számok még kedvezőbbek is
lehettek volna. Ami mindenképpen pozitívum, hogy Andjelko Mandics vezetőedző
bátran nyúlt a fiatalokhoz a
szezon során, és van is kiből
meríteni. Ne feledjük, az U20as gárda bajnok lett az idén, így
2018-ban is átélhettünk egy
Szedeák-csodát. Ha sikerül
egyben tartani a csapat magját, a következő kiírásban talán
ismét összejöhet a hőn áhított
rájátszásba kerülés.
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Innovációs Szövetség elnöke

rengeteg tapasztalatot szerzett
az elmúlt évtizedekben arról,

miért és hogyan működik ha-

a

BudapeSti

feSztivál-

zenekar zSinagógakon-

certje

Időpont: június 4., hétfő, 19.30

Helyszín: régi zsinagóga

zettek be, és egyre több szokat-

nes, de a korlátozott nézőszám

kapcsolatot teremtsenek, és

rendeles@bfz.hu címen. A levél

lan helyszínen zenélnek, hogy új

egységet alkotva egymásra talál-

janak a közönséggel. 2014 óta

koncerteznek kamaraformáció-

ség, térség fejlődésében, ho-

és toleranciát, amely egykor Ma-

emellett megdöbbentő részletes-

zishelyzetbe kerül? Mi a különb-

olyan filmek kerülnek újra mozi-

alkalmazott kínzómódszereket. Az

kerkönyv alapján készültek. Az

nyoktól való félelem és az üldözők

Nehéz helyzet már mindannyi-

és a krízishelyzetek között? Hogyan vehetjük észre akár ma-

Mendelssohn-Bartholdy és Alek-

gunkon, akár társainkon a krízis

pelnek.

bályok, amelyeket érdemes fi-

szandr Glazunov művei szere-

Egyedi hangversenyformákat ve-

A koncertre a belépés ingye-

praktikákat és megigézéseket,

Helyszín: TIT (Kárász u. 11.)

ség a mindennapi nehézségek

azért, hogy muzsikája ne szorul-

Helyszín: Belvárosi mozi

nyok perbe fogását, megkínzását

és meggyilkolását. A könyv felso-

lógiája

szerzők művei, illetve klezmer-

rukban Franz Schubert, Felix

Időpont: június 7., csütörtök,

Időpont: június 5., kedd, 17 óra

vajon mit jelent az, ha valaki krí-

dallamok hangzanak el. Műso-

egyetlen célt szolgált: a boszorká-

híd – a kríziShelyzetek

gyarországot jellemezte. Kon-

certjeiken zsidó vonatkozású

vizítorok által írt kézikönyv, amely

kányok Pörölye egy középkori, ink-

A Somogyi-könyvtár és a Belvá-

rektor, akadémikus, a Magyar

neteken, ízeken keresztül ismer-

peuta.

pszichológus, pár- és családtera-

Helyszín: régi zsinagóga

unk életében előfordult, de

megszólaló dallamokon, törté-

hetik meg azt a sokszínűséget

A Malleus Maleficarum, a Boszor-

Erről tart előadást Csomortáni

rolja a boszorkányok által használt

megoldáSának pSzicho-

A friss díszpolgár, Szabó Gábor

Domokos Zoltán klinikai szak-

Időpont: június 10., vasárnap,

18.15

pont

kultúrával. A helyi közösségek a

19.30

hoz? Erről szól az előadása a

megteljenek élettel, zenével és

Helyszín: IH Rendezvényköz-

vetkező krízishelyzet esetén?

hetünk gyors segítséget bekö-

könyvhódító vetítő

Szakadék fölött ívelő

a jövő záloga?

BoSzorkányok pörölye

gyan járul hozzá a gazdaság és

a mindennapok gyarapodásá-

Időpont: június 4., hétfő, 18 óra

az üresen maradt épületek újra

jon a koncerttermek falai közé.

zsinagógakoncert.

az innovációnak egy-egy közös-

Mentor(h)áló estjén.

gógákban is azzal a céllal, hogy

évadról évadra többet tesz

tárgyába, kérik, írják be: szegedi

den az innováció. Mi a szerepe

innováció: közhely vagy

jukkal elhagyatott vagy funkció-

jukat vesztett vidéki zsina-

A Budapesti Fesztiválzenekar

miatt regisztráció szükséges a

zánkban, régiónkban és Szege-

személyeknél? Hogyan szerez-

jeleit? Melyek azok az alapsza-

gyelembe venni krízisben lévő

rosi mozi közös szervezésében

vászonra, amelyek valamilyen si-

séggel ecseteli a boszorkányokon
inkvizíció ideje alatt a boszorká-

első ilyen Agatha Christie híres

vad dühe elsötétítette a korszak

ben már meghódította a mozi-

Dance Company előadásában

regénye, amely tavaly november-

kat: a Gyilkosság az Orient

Expresszen.

szellemi atmoszféráját. A Kamakiri
nagy szerepet kap a női esztétikum megjelenítése.

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-mailcímre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 6. A nyerteseket e-mailben vagy
telefonon értesítjük! Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács
vonatkozó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése:
A dómban van az ország legnagyobb templomi orgonája. A nyertes: Sarnyai Zoltán. Gratulálunk!
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HOrOSzKóp

KOS (III. 21–Iv. 20.)

Élete egyes területein a megszokottnál nagyobb felelősséget kell magára vállalnia,
de amennyiben ezt sikerrel teszi, sok szempontból
előrébb fog lépni.
BIKA (Iv. 21–v. 20.)

Pénzügyi helyzetét
jelentős
tekintve
bukkanókra számíthat. Partnere előtt ne rejtse el a problémáit, őszintén beszéljenek, és keressenek együtt megoldást.
IKreK (v. 21–vI. 21.)

Jelentős fordulat
várhat önre a jövő
héten. Most lehet
igazán fontos, hogy tudatosítsa, mik a valódi céljai,
és azokat szem előtt
tartva hozzon döntéseket.
ráK (vI. 22–vII. 22.)

A nehéz helyzetekből is előnyt tud
most kovácsolni, hiszen lehetősége lesz hasznos tapasztalatokra szert
tenni, és ezek később kamatozhatnak majd.
OrOSzLán (vII. 23–
vIII. 22.) Mostaná-

ban szokatlan módon nem zavarja az
egyedüllét. Lehetősége
van pénzt félretenni, csak
önmagára figyelni, és azzal
foglalkozni, ami érdekli.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Úgy érezhette az

utóbbi hetekben,
hogy kemény munkája
nem hozza meg a gyümölcsét. Nem kell sokáig várnia, hogy kitartása és szorgalma végre megtérüljön.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Hatalmas kő fog

leesni a szívéről, amikor kiderül egy titok,
amit már régóta magában
tartott. Immár rejtegetnivalók nélkül végre tényleg elengedheti magát.
SKOrpIó (X. 23–XI.
21.) Nehezen fejez-

heti ki az érzelmeit,
főleg a párjával szemben. Törekedjen arra,
hogy szavaival azt fejezze
ki, amit tényleg érez. Így
fejlődhet a kapcsolatuk.
nyILAS (XI. 22–XII.
21.) Szakmai elköte-

lezettségének köszönhetően sok jó tapasztalatra tett szert, amit
végre mások is észrevesznek, és ez anyagiakban is
megmutatkozik.
BAK (XII. 22–I. 20.)

Emberi kapcsolatait
óvatosan kezelje az
elkövetkező napokban. Könnyen belefuthat
bizonytalan viszonyokba,
ami majd sok álmatlan éjszakát okozhat.
vízönTŐ (I. 21–II. 19.)

Amikor választania
kell a szerettei és a
szakmai karrierje között, igyekezzen mindenki érdekét a legjobban figyelembe venni.

Halak (II. 20–III. 20.)

Olyan kiadásai lehetnek, amikre nem
számított,
anyagi
helyzete mégis hosszú
idő után végre újra egyenesbe jöhet. A jövőben
próbáljon meg többet
félretenni.

egy kép a Fortepanon 1964-ből, amely mellett nincs konkrét információ a helyszínről és a szereplőkről, így az akár
Szegeden is készülhetett. A fotó aktualitását az adja, hogy a
hétvégén ünnepeljük a pedagógusokat. Még 1951-ben döntöttek arról, hogy minden év júniusának első vasárnapján kö-

Június 2.
szombat

30/19
Anita

szöntjük a pedagógusokat. Korábban országos ünnepségeket
rendeztek, kitüntetésekkel ismerték el a tanítók, nevelők, tanárok munkáját. Manapság inkább csak az iskolákban köszöntik a diákok nevelőiket, tanáraikat, virágokkal kedveskednek nekik, megköszönve egész évi munkájukat.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Június 4., hétfő, 19.55
A tévé Helyi Érték díjas magazinja az SM-ről, azaz a
sclerosis multiplexről.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍNHÁZI MAGAZIN
Június 5., kedd, 19.25
A magyar vidéki színházak
utolsó bemutatói.
SZEMESZTER – EGYETEMI
MAGAZIN
Június 5., kedd, 19.55
Ilyen a katonaélet, Anna and
the Barbies a JATE-ban, hétköznapok a Móra kollégiumban.
DÖMÖTÖR-GÁLA – SZÍNHÁZI KÖZVETÍTÉS
Június 9., szombat, 20 óra
A díjkiosztó gálaest közvetítése felvételről a Szegedi
Nemzeti Színházból.
SZEGEDI HÍREK
Június 2–6., hétfő–péntek,
19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyári idő
Június 3.
vasárnap

Június 4.
hétfő

Június 5.
kedd

Június 6.
szerda

Június 7.
csütörtök

Június 8.
péntek

29/19
Klotild

29/18
Bulcsú

28/18
Fatime

27/17
norbert,
Cintia

27/16
róbert

27/16
Medárd

AnyAKönyvI HíreK

Forrás: koponyeg.hu

FOgAdóórA

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 05. 19-én Csík Ferenc és Baricsa
Erika Edit, Zsoldi Lajos és Farkas Erika,
Gémes Tibor István és Horváth Boglárka Gyöngyi, Rácz Attila és Kurucsai
Mónika Csilla, Bodicsi Gábor és Hajdú
Judit, Auner Amadé Gábor és Szénási
Ágnes Margit, Vas Máté Levente és Herr
Dóra, Jakab Tamás és Kakuszi Adrienn,
Mihály Szilárd és Csinyovszki Szilvia
Ágnes, Szeri Zoltán és Sarnyai Szilvia,
Sebestyén Márton és Fehér Fanni, Bata
Kornél és Kocsis Katalin.

2018. 05. 13-án Fanni és Ferenc, Virág
Attilának és Kazi Marianna Ritának
2018. 05. 14-én Emma Olívia, Balogh
Ede Péternek és Toroczkai Piroskának
2018. 05. 14-én Mira, Lovag Tamásnak
és Szűcs Katalinnak 2018. 05. 16-án
Bence, Gyimóthi Zoltánnak és Marjanucz Lillának 2018. 05. 17-én Flóra, Ferencsik Dánielnek és Várkonyi Ildikónak
2018. 05. 18-án Olívia, Fábián Zsolt Gábornak és Tóth Ágotának 2018. 05. 18án Dávid utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

SZEGEDEN SZÜLETETT: Pásztor Ferencnek és Horváth Melinda Ilonának

SZEGEDEN HUNYT EL: Kajtor Lajos
László 2018. 05. 21-én.

JÚnIUS 4., HéTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai
Kirendeltség
–
Negyvennyolcas u. 12.), 15.00–
15.30 (Családsegítő Ház – Bölcs
u. 11.), 16.00–16.30 (Jerney
János Általános Iskola – Jerney u.
21.)
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)
JÚnIUS 5., Kedd
Lauer István: 16.00–16.30 (Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnázium – Mars tér 14.), 16.30–17.00

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

(Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnázium – Kálvária tér 7.), 17.15–
18.00 (Kreatív Formák Alapítvány,
a nagycsaládosok épületében –
Napos út 16.)
JÚnIUS 6., SzerdA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 13.00–
14.00 (Képviselői iroda – Kiss
Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)
Tóth Károly: 17.00 (Északvárosi
fiókkönyvtár – Gáspár Zoltán u. 6.)
JÚnIUS 9., 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

