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Magyarország
járna a legrosszabbul
Ha kilépne az
EU-ból – állítja
a Banque de
France tanulmánya.
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Zöldebb fűtés
Újabb 12 milliárd forintot nyert a Szetáv.

Épül a védőnők háza Tápén

Hetek múlva rá sem lehet majd ismerni a régi tűzoltószertárra Tápén, ahol a védőnői szakszolgálat helyét alakítják ki.
– Nincs olyan hét, hogy ne tennénk le alapkövet, vagy ne adnánk át munkaterületet. Ez örömteli, hiszen azt jelenti, fejlődik a városunk. Még akkor is, ha az építkezések átmeneti
kellemetlenségekkel járnak – mondta Szabó Sándor a tápai
Honfoglalás utcában. Az országgyűlési képviselő hozzátette,
ez az Európai Uniónak is köszönhető, hiszen Szeged 34 milliárd forint címzett támogatást kapott a fejlesztésekre.
Ebből az összegből gazdaságélénkítés, energetikai korszerűsítés valósul meg, komplett városrészek újulnak meg.
Ezek mellett közel 2 milliárd forint jut egészségügyi intézményekre. Közülük elkészült Újszegeden a Korondi utcai rendelő, Tarjánban a Budapesti körúti intézmény, és felépült
Dorozsmán az új egészségház. A közeljövőben elindulhat a
Gáspár Zoltán utcai rendelő fejlesztése.
Folytatás az 5. oldalon

Elhunyt
Szalai József
A tarjáni iskola
alapító igazgatója 2015-ben
pedagógus-életműdíjat kapott.

5.

Portugália
szegedi hőseit
köszöntötték
Botka László polgármester emlékérmeket adott át
a városházán.

10.

Szegeden él és tanul Közép-Európa
egyik legjobb középiskolás matekosa

Tizenöt bemutató az új évadban

Egy feladatunk van, biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy a Szegedi Nemzeti Színház 135. évada a terveknek megfelelően méltó
és sikeres legyen – mondta Botka László a színház évadnyitó társulati ülésén. A polgármester hangsúlyozta, Szeged szabad
város, és hisz a kultúra szabadságában.
– Még akkor is, ha mostanában azt érezzük, hogy lassan
ebben már egyedül maradunk az országban. Aggodalommal olvasunk híreket arról, hogy a hatalom mindenféle kulturális harcról
beszél, és néhányan úgy gondolják, itt az ideje a kultúrát újra felosztani jó és rossz kultúrára. Mi minden erőnkkel azon leszünk,
hogy ezt Szeged határában megállítsuk – mondta a polgármester.
Barnák László színidirektor elmondta, tizenöt bemutatót tartanak az új évadban, amelyek között hangsúlyosan szerepelnek
majd klasszikus, modern és kortárs magyar szerzők művei.
Részletek a 6. oldalon

Schultz János matematikatanár és tanítványa, Weisz Máté a Radnóti-gimnáziumban.
11 ország, 66 diák, 5 óra, 4 feladat – röviden így lehet összefoglalni a lengyelországi Bielsko-Białában megrendezett 12.
Közép-európai Matematikai Olimpiát, amelyen egyéniben
aranyérmet, csapatban pedig bronzérmet szerzett Weisz Máté,
a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 11. osztályos

diákja. A Szegedi Tükör Weisz Mátéval és matematikatanárával, Schultz Jánossal beszélgetett. Az interjúból kiderül, hol szeretne továbbtanulni Máté, mint ahogy az is, matekban már
nem rivalizál az ikertestvérével, aki osztálytársa a Radnótiban.
Interjúnk a 7. oldalon

Ön járt már darudübögőst? A
tápai hagyományőrzők rendszeresen járják. Az egyesületükben
minden korosztály képviselteti
magát, de az ötvenesek és hatvanasok vannak a legtöbben.
Széll Zoltán elnök elmondta,
legalább olyan fontos számukra
a beszélgetés, mint a próbák.
Ezért általában klubdélutánként
indulnak a próbák: mindenki elmeséli, mi történt vele, majd
megszólal a zene, elkezdenek
énekelni, és táncra perdülnek.
Bővebben a 9. oldalon

Szeged évszázadait katasztrófák és az azokat követő élénk
fejlődés határozta meg. Így volt ez 1879-ben is, amikor a
Tisza temette maga alá a várost. Lakói annak ellenére hűek
maradtak a folyóparthoz, hogy a Szatymazig terjedő sártenger fél éven át borította be a várost. Pedig az is felmerült, egy
magasabb és szárazabb helyet keresnek.
Hatalmas erőfeszítéssel soha nem látott építkezésbe kezdtek
a sártengeren. Az újjáépítést az egész ország, sőt Európa támogatta. A kubikosok ezrei két méterrel töltötték fel a főutak helyét,
majd a telkeket. A gyűlölt középkori várát a város tette a földdel
egyenlővé, csak hírmondója maradt. Egyetlen embert nem vakított el a düh: Kovács Istvánt; a művelt építőmester pénzt és energiát nem kímélve igyekezett kiszabadítani minden értéket a
falbontó munkások csákánya alól.
Városrésztörténeti sorozatunkat a belvárosban folytatjuk.
Írásunk a 8. oldalon

A Tisza vizét is Megemelték a kubikosok Szegedet
megtáncoltatták

ERŐS MONDATOK. „A magyar egészségügy, a szűrőprogramoktól a sürgősségi ellátáson át a tervezett, várólistás műtétekig, minden elemében romokban
2 l KiteKintő hever.
2018. szeptember 15., szombat
Nem a szír család a kerítés túloldalán, hanem az egészségügyet rohadni hagyó rezsimek miatt vagyunk veszélyben.” Ceglédi Zoltán (168ora.hu)

A 28 tagország közül Magyarország járna Nyomoznak Pécs többmilliárdos hiánya miatt
a legrosszabbul, ha kilépne az EU-ból Berkecz Balázs, az azóta őrség több hónap után elin- pitányság Sajtószolgálata is
megszűnt Együtt politikusa
még áprilisban tette meg a
feljelentést hűtlen kezelés
bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Berkecz
nemrég jelezte az Indexnek,
hogy a rendőrség arról tájékoztatta: a Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányságot kizárták az ügyben, és az ügy
lefolytatására végül a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot jelölték ki, ami
tehát azt jelenti, hogy a rend-

A gazdasági teljesítményünknek majdnem a hatoda eltűnne, ha kilépnénk az Európai
Unióból. Képünk illusztráció
A Banque de France tanulmánya mind a 28 tagállam
esetében elemezte, milyen
veszteségekkel járna, ha
nem volna EU-tag, és kiderült, hogy Magyarország
járna a legrosszabbul, a gazdasági teljesítményünknek
majdnem a hatoda eltűnne.
Az elemzésről beszámolt a
hvg.hu és a 444.hu is.
Persze az ilyesmit nehéz
kiszámolni, hiszen nagyon
komplex hatása van a gazdaságra az EU-tagságnak, de az
így is látványos, hogy a tanulmány szerint a magyar GDP
2016 végén 14,2 százalékponttal volt magasabb annál,

mint ha az Európai Unió helyett csak egy sima szabadkereskedelmi
övezetben
lennénk.

15,2%

A Banque de France
tanulmánya szerint
ha
Magyarország
egyoldalúan kilépne
az Európai Unióból,
akkor ennyivel csökkenne az ország GDPje, ami a legnagyobb
visszaesés a vizsgált
országok közül.

Ha egyoldalúan kilépnénk, a GDP 15,2 százalékkal csökkenne, ami a legnagyobb visszaesés a vizsgált országok közül. A tanulmányban az áll: „Magyarország például a legoptimistább forgatókönyv szerint a
GDP-je 4,7 százalékát vesztené el, míg a legrosszabb
szerint 17,7 százalékot.”
A Brexitnél úgy számolnak, hogy Nagy-Britannia a
GDP-nek csak a 2,4 százalékát bukhatja el, de még a
hozzánk hasonlóan kicsi és
nyitott Szlovákia és Csehország is csak 11-12 százalékot veszítene a kilépéssel.

Felhívás
a „Szeged Kultúrájáért” díj kitüntetésre való ajánlásra
Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször módosított
17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet szabályozza a „Szeged Kultúrájáért” díj adományozását. Eszerint:

A „Szeged Kultúrájáért” díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik

Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális
örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek,
ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához.

Évente három „Szeged Kultúrájáért” díj adományozható.

A „Szeged Kultúrájáért” díj aranygyűrűből és a hozzá tartozó díszes oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pe-

csétgyűrű, amelynek a fejrész vésetében Szeged címere és az adományozás éve látható. Az oklevél tar-

talmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a „Szeged
Kultúrájáért” díjban részesült nevét és foglalkozását, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét,

a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

A „Szeged Kultúrájáért” díj esetében a javaslattevő a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális,
Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága. A javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

A díjat a Magyar Kultúra Napján, január 22-én, ünnepélyes keretek között adjuk át a díjazottaknak.

Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy
kiket tartanak érdemesnek a díjra.

A javaslatokat 2018. október 15-éig – részletes szakmai indoklással – a Polgármesteri Hivatal Humán

Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.)

vagy e-mailben a roboz@szeged.eu címre.
Szeged, 2018. augusztus 29.

dr. Botka László
polgármester

Az összes ápoló
felmondott
az ajkai kórház
intenzív osztályán
Az ajkai Magyar Imre Kórház
intenzív osztályán az összes
nővér beadta a felmondását
– írta a 24.hu. A lap úgy tudja,
hogy a nyolc ápoló felmondási
ideje szeptember végéig tart,
addig kéne a kórházvezetésnek pótlásukról gondoskodni.
A lap információi szerint a nővérek fokozatos fogyatkozása
miatt az ott dolgozók annyira
túlterhelődtek, hogy inkább a
távozás mellett döntöttek.
Az egyik fő gond az volt,
hogy az aránytalanul sok munkáért alacsony fizetés járt –
mondta a 24.hu-nak az egyik
forrása. Nyolc nővér, vagyis az
összes távozik az ajkai kórház
intenzív osztályáról.

dította a nyomozást.

Hogyan sikerült a
2014-es teljes kormányzati adósságrendezés után a nulláról
több mint 7 milliárd
forint hiányt felhalmozni a Fidesz által
vezetett Pécsnek?

A nyomozás elindítását a
Somogy Megyei Rendőr-főka-

megerősítette az Indexnek.
Páva Zsolt fideszes polgármester 2009 óta vezeti Pécset, tavaly szeptemberben
saját maga jelentette be a
város által felhalmozott 7,5
milliárdos hiányt.
Joggal merült fel a kérdés, hogyan sikerült a
2014-es teljes kormányzati
adósságrendezés után a nulláról több mint 7 milliárd forintot is meghaladó hiányt
felhalmozni.

Havi 450 ezerért videózza
Káslert egy természetgyógyász

A kormány.hu-ra felkerült beszámoló szerint június óta havi
bruttó 450 ezer forintot fizet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kásler Miklós részvételével zajló események helyszíni
teljes videódokumentációjának elkészítéséért dr. GyarmaiPaor Lászlónak – írta a 444.hu.
Az Emmi minden bizonnyal hibázott, elírta a videós keresztnevét, akit valójában dr. Gyarmati-Paor Zoltánnak hívnak. A Lokálnak márciusban adott interjút mint a Hatoscsatorna nevű
tévéadó kreatív igazgatója.
– Bemutatkozás gyanánt azt szokta mondani, hogy ön jogász,
zenész, természetgyógyász, szerkesztő-operatőr-vágó-rendező és
arculattervező. Tehát egy multifunkcionális tehetség?
– A multifunkcionalitást azt vállalom, hiszen ha valaki egy kis
csatornánál dolgozik, az előbb-utóbb rá van kényszerítve, hogy
„mindenhez” értsen – legalább egy kicsit.
A Kásler Miklósról készült videókkal amúgy sehol sem találkozni, úgy tűnik, hogy azok nem a nyilvánosságnak készülnek.
Az Emmi Facebook-oldalára utoljára tavaly töltött fel videót, Kásler Miklósnak pedig nincs közösségi oldala. A kormány.hu-n és a Magyarország kormánya Youtube-csatornán
két videót találni a minisztertől: egyik a vastagbélrák szűrési
programjáról, a másik pedig a családtámogatás fontosságáról szól.
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Radó Péter: Akik ma az oktatásért felelnek,
nem hisznek semmiben

Elég reménytelennek látja az oktatás
jelenlegi helyzetét az oktatáskutató,
erről a Magyar Narancsnak adott interjúban beszélt.

Radó Péter oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de nem tud összeomlani a rendszer, mert nagyon alacsony
színvonalon is elvegetál – szemlézte az
írást a 444.hu. „Az viszont igaz, hogy a
magyar közoktatás mélyen az ország
gazdasági ereje és kulturális lehetősé-

gei alatt működik, és ilyen értelemben
a helyzet valóban drámai” – tette hozzá.
Radó az interjúban kijelenti, hogy
„akik ma az oktatásért felelnek, nem
hisznek semmiben. Cinikus módon generálnak politikai háttérzajt, ami a néphülyítésen túl csak arra jó, hogy
legitimációs mázat vonjon azokra a
szörnyűségekre, amiket csinálnak”.
A tanárok ellenállásáról úgy véli,
csak most jöttek rá, hogy az a hajó elment, bár valójában már 2011-ben el-

ment, amikor simán átment az új köznevelési törvény. „Nagyon sok tanár
egyszerűen elhagyta a pályát, egyre többen pedig elkezdték keresni a módját,
hogy hogyan tudnának ezzel a rendszerrel együtt élni. Bár politikai értelemben
nyolc év nem sok, de egy ember életében rettenetesen hosszú idő. Nyolc
évig élni valami szörnyűségben, az rettenetes dolog, és nem lehet nyolc éven
keresztül a folyamatos tiltakozás, ellenállás állapotában élni.”

Óriási a különbség a nagyvárosi és a kistelepülési iskolák között

Az Összkép által közölt adatok
alapján drámaiak a különbségek a
magyarországi iskolák között – írta
a 444.hu. Már a hatodikosok szövegértési képességei is aszerint
alakulnak, hogy a gyerekek hová
születtek. Az Összképnél járásonként hasonlították össze a kompetenciafelmérések eredményeit. A
szövegértési tesztek alapján a legjobb és legrosszabb eredményű
20 járás átlagos eredménye között
duplaakkora a különbség.
A diákok teljesítménye szorosan összefügg a járás gazdasági
helyzetével: Budapest és környéke, a Balaton környéke, Szeged, Pécs és Debrecen iskolásai
jóval az országos átlag felett teljesítenek.

Méregdrága magániskolába járatja
gyermekeit az Emmi államtitkára

Ahogy sok szülő, úgy Szabó Tünde, az Emmi sportért felelős
államtitkára is büszkén posztolta ki a Facebookra, hogy gyermekei hétfőn megkezdték az iskolaévet – szúrta ki a 444.hu.
Az ő bejegyzése annyiban tér el más szülőkétől, hogy a gyermekei egy olyan magániskolába járnak, a SEK Budapest International Schoolba, ahol fejenként közel 2 millió forintba
kerül egy tanév.
A fideszes-kereszténydemokrata vezetésben nem ő az
egyetlen, aki az állami intézmények helyett magániskolába
járatja a gyermekeit, de erről posztolni még nem nagyon lehetett látni senkit.

Öregedő tanári kar

4325 betöltetlen álláshely
volt az állami iskolákban augusztus végén a Klebelsberg
Központnál összesített adatok szerint – írta az Index.
A lap szerint a kevés tanár
miatt sok iskola nem tud csoportbontásokat csinálni, és
vészesen öregedik a kémia
és fizika szakos tanári kar.
A Klebelsberg Központ
cáfolta a megjelent adatokat.
Azt írták, hogy a mintegy 170
ezer fős pedagóguslétszám

Képünk illusztráció
legfeljebb 1-2 százaléka betöltetlen. 3400 betöltetlen álláshely sem kevés…
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Rőtsárga sugarak,
szőke könnyek

Szeged. Évszázadok alatt várossá nőtt falu. Talán inkább
fordítva történhetett? Isten
tudja. Szorgos falvakból olvadt nagyvárossá a település. Az Alföld asztallap
rónájából ég felé törő, kéttornyú alakzat. Egekbe kapaszkodó két kéz, amely mutatja
az irányt és a célt. A Fogadalom városa.
Szeged. Kulturális fellegvár, egyetemi központ, fürdőváros, megyeszékhely – a
szülővárosom. Az erdélyi sóbányák kincseinek folyami
átrakodóhelye. Rakparttal,
sóházakkal és uszályokkal.
Szőke Tiszával, barna menyecskékkel és kacér, kék
éggel. Egy város telehintve
lombokkal, fasorokkal és
méltóságteljes palotákkal.
Tudásra szomjazó fiatalok és
sokat megélt idős emberek
harmóniája. Egységgé simuló eklektika – a város
egyik jellemző vonása.
Szeged. Rőtsárga sugaraktól
felragyogó
Széchenyi
térrel,
élet-

sugaras oromdísz, a város
túlsó végén lakótelepek mértani tömbjei. Az emeletes
házak szögletes ablakszemein szeptember első könynyei csillognak.
Milyen szép ez a nagy évszakkörforgó megint. Majdnem ősz van, de nem, ez
még nyárutó. Fesztiválok
még ilyenkor is vannak Sze-

Szerencsés vagyok,
hogy itt élhetek,
Szegeden. Lassan
lopakodik
felém
nesztelen az ősz.
Lassan lélegzem,
mélyeket.

geden, sőt. De érezhetően
készülődnek vándoraink. Tollak a magasban, lent szürke
galambok csipegetik a kiflicsücsköt. Ütemes madártipegés a megújuló újszegedi
korzón. Ujjé, a ligetben!
Milyen lüktető az emberélet

Pénz, pedagógus és jó tanterv
– ez hiányzik az oktatásból
A magyar oktatásból több
dolog is hiányzik: a pénz, a
pedagógus, a jó tanterv –
Szabó Sándor és Kozma József, a szocialisták megyei és
városi elnöke szerint. A politikusok az új tanév apropóján
bírálták a kormány oktatáspolitikáját. Szerintük az európai országokhoz képest a
magyar állam keveset költ az
oktatásra. A pedagógusok
bére alacsony, a középiskolai
tanárok fizetését tekintve
Magyarország hátulról a 3.,
általános iskolai szinten
pedig hátulról a 4. a 28 uniós
tagállamból.
Szerintük a tanárok és a
diákok több száz órával töltenek többet az iskolában,
mint Európa más országaiban. Úgy véli, a kormány kritikus gondolkodók helyett
engedelmes
alattvalókat
akar nevelni. Szerintük ma
az iskola nemhogy felszámolná, inkább felerősíti az
otthonról hozott hátrányokat,

a kevésbé tehetősek esély
nélkül maradnak.
Mi lenne a megoldás?
Szerintük az egyik legfontosabb az esélyegyenlőség
biztosítása. Mindenki számára legyen lehetőség az
érettségi megszerzésére, és
legyen ingyenes az első diploma. Csökkenteni kellene a
diákok óraszámát, és kisebb létszámú osztályokat
kellene indítani. A tanároknak vissza kellene kapniuk
a tanszabadságot, a bérüket emelni, hét-nyolc évente
pedig egy év pihenőévet
adni nekik.
A politikusok hangsúlyozták, Szegeden az önkormányzat több mint 8 milliárd
forintot költött a bölcsődék,
óvodák és iskolák fejlesztésére, valamint a tanévkezdés
nehézségeinek csökkentése
érdekében közel 200 családot részesített beiskolázási
támogatásban, több mint 5
millió forint összegben.

forgatagos Kárász utcával.
Platánsor kétfelől, középen
galambfehér hajú bácsika,
görbe bottal lépdegél. A
város főterét legszebb szobraink csokra ékesíti. Az építő
és romboló Tisza hullámzik.
Pásztor János álmodta hibátlan ívekbe allegorikus alakjait. A tér kövein egykoron
Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula és Bálint
Sándor lépdelt. Irodalmi távlatok.
Milyen hangulatos Szeged! Nyárvégi, be nem teljesült vágyakozások sóhajaival. Szeptemberi hajnalok
ködöt párolgó, észrevétlen
békülő gondolataival és
tenni akarásaival. Tereink virágágyásai a nyugtalan lélek
számára megvetett vánkosok. Megpihenés. Iskolák,
templomok és tornyok. Alsóvároson néhány ősrégi, nap-

mindig.
Megszületünk, felcseperedünk,
és elhisszük, hogy mi szabhatunk irányt az Egésznek.
Szegeden szabadon. A Tisza
egy csöppjében tengerszép
délibáb a nyár végén. Lenn a
folyóparton apró homokszemekből szőke könnyek peregnek. Egy eltévedt bogár
cikáz odafenn, szürke harcsa
tátog a mélyben. Csöndesedünk.
Attila valahol a meder
mélyén alszik. Valahol. A hűvösre forduló éjszakákon boszorkányok szelik át a
feketeséget. Szeged alatt, a
szigetnél…
Szerencsés vagyok, hogy
itt élhetek, Szegeden. Lassan lopakodik felém nesztelen az ősz.
Lassan lélegzem, mélyeket.
Szeptember van. Örök
szépség.
Tóth A. Péter
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Ormos Pált is
kitüntették

Újabb tizenhat önkormányzati bérlakást újítanak fel

Két ütemben dolgoznak az Arany János utcától az Olajbányász téren át a Székely sorig
Újszegedi, belvárosi, tarjáni és felsővárosi lakások felújítása kezdődhet meg rövidesen, miután a közgyűlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága megszavazta az
erről szóló előterjesztést. Az országban egyedülálló szociálisbérlakás-felújítási programot 2016-ban indította el az
önkormányzat. Azóta mintegy négyszáz bérlakást újítottak
fel Szegeden.

Nemzeti ünnepünk alkalmából több szegedi kiválóság is
állami kitüntetést kapott augusztus 20-án, amelyről lapunk is beszámolt. Sajnálatos módon kimaradt a felsorolásból Ormos Pál Széchenyi-díjas biofizikus, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora, korábbi főigazgatója, egyetemi
tanár, aki a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári
tagozat elismerésben részesült. Az érintettől és olvasóinktól elnézést kérünk.

Két felújítási ütemről döntött
nemrégiben a közgyűlés
pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága a szociális
bérlakások felújítása ügyében. Az első, közel 40 millió
forintos beruházás keretében
három lakást az Arany János

utcában, hármat a Székely
soron, egyet-egyet pedig a Bólyai utcában, a Petőfi Sándor
sugárúton, a Retek utcában,
valamint a Sóhordó utcában
újítanak fel.
A másik felújítási csomagban hat ingatlan szerepel,

amelyekre közel 20 millió forintot költenek majd. Ezek a
lakások a Székely soron, a
Csongrádi sugárúton, az Olaj-

Unokája és istenhite segíti
a mindennapokban a 90 éves Máriát

Ősszel már
fúrhatják
a kutakat

Gáz helyett termálvíz: környezetbarátabb fűtési módra
vált Szeged egy részén a
Szetáv – adta hírül a Szeged
TV. Már ősszel megindulhatnak azok a kútfúrások, amelyek segítségével először
négy, majd további öt fűtési
körben használhatnak gáz
helyett termálvizet. Kilenc
helyszínen kilenc kutat fúrnak. Az eddig elnyert mintegy
10 milliárd forintos támogatáshoz ugyanis nemrég további 12 milliárdot nyert a
Szetáv – jelentette be Kóbor
Balázs, a Szegedi Távfűtő
Kft. ügyvezető igazgatója.
A cég az alternatív energiafelhasználással csökkenti kiadásait, és javítja a város
levegőjét is.

Miklós Máriát Szénási Róbert önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte 90. születésnapján. Háttérben Mária néni
unokája, Török Tímea.
Juhász Imréné Miklós Mária
1928. szeptember 2-án született Szegeden. Heten voltak
testvérek, Mária volt a legidősebb, így testvérei nevelésében, gondozásában aktívan
vett részt. Szigorú, de szeretetteljes neveltetésben részesült. 12 éves korában már
aratáson dolgozott, 16 évesen pedig marokszedőnek
fogadták meg a püspöki urasági majorba.

17 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Nem sokkal
később férjhez ment. Egy fia
és egy lánya született. Gyermekei még kicsik voltak, amikor
elhunyt a férje. Mária egyedül
nevelte fel a gyermekeit. Később ismét férjhez ment, Juhász Imréhez, akivel sokat
utaztak Magyarországon.
Mária mindig figyelt a
családjára, valamint a körülötte lévő emberekre. Az ün-

Szobrot állítottak a klinikakertben
az anyák megmentőjének

Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából állítottak bronz mellszobrot
az egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának kertjében. Lázár György, a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja avatóbeszédében úgy
fogalmazott: Semmelweis Ignácnak köszönhető, hogy az összes manuális orvosszakma
ott tart, ahol ma, tanai sok millió ember
életét mentették meg. Az általa bevezetett

gondos kézfertőtlenítés a mai napig az egyik
leghasznosabb életmentő módszer a szepszis és a gyermekágyi láz megelőzésében.
Semmelweis az egyik első magyar klinikai
tudós volt. Tragédiája abból következett, hogy
kortársai nem hittek neki, de a rákövetkező
orvosgeneráció már felismerte igazát, ezzel
a halhatatlanok közé emelve őt. Képünkön
Farkas Pál szobrászművész áll az alkotása
mellett. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

nepelt öt unokával és egy
dédunokával büszkélkedhet.
A mindennapokban az unokája és istenhite segíti.
Az önkormányzat nevében Botka László polgármester jókívánságait Szénási
Róbert önkormányzati képviselő adta át, a miniszterelnök nevében a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Mária
nénit.

bányász téren, valamint a Kereszttöltés utcában találhatók. Mindkét beruházási
ütem olyan üresen álló ingat-

lanokat érint, amelyekre a felújítás után pályázni lehet.
A szociális alapú bérlakásprogramban idén előreláthatólag 200 újabb bérlakást újít
fel és ad bérbe rászorulóknak
az IKV Zrt.
Teljes elektromos felújítást végeznek el a 100 százalékban
önkormányzati
tulajdonú Temesvári körút
36. számú ingatlanban.
Ebben a 18 emeletes újszegedi épületben 120 lakáscélú és 11 nem lakáscélú
bérlemény található.

Alulfinanszírozott egészségügy – 1,5 milliárdos hiány

Nem zárolják a többi kar pénzét

A tavaly év végi konszolidáció után idén ismét emelkedni
kezdett a Szegedi Tudományegyetem adóssága, amely jelenleg már meghaladja az 1,5 milliárd forintot is. Az egyetem kancellárja szerint ennek oka az egészségügy
alulfinanszírozása, hiszen a hiányt a klinikai szintű betegellátás okozza.
– Az egyetemi betegellátás a 3-as progresszivitási szintből adódóan sajnos drágább. Egyszerűen azért, mert a gyógyítás átlagköltséget finanszíroz. Nyilvánvaló módon, hogyha én egy
jogszabály által előírt magasabb szintű ellátást kell, hogy nyújtsak, magasabb eszközigénnyel, magasabb személyi igénnyel, az
egy magasabb fix költséget eredményez – nyilatkozta a Szeged
TV-nek Fendler Judit. A Szegedi Tudományegyetem kancellárja
szerint az egyetemen nincs keresztfinanszírozás, tehát a Klinikai
Központ hiánya miatt nem zárolják és nem csoportosítják át a
többi kar forrásait,
megnehezítve ezzel
Az egyetemi betegellátás
a működésüket.
a 3-as progresszivitási szintTavaly jelentetből adódóan drágább.
ték be, hogy a szeFendler Judit kancellár
gedi egyetem 21
milliárd forintos állami támogatást kap infrastrukturális fejlesztésekre. Az erről szóló kormányhatározat idén februárban jelent
meg, így az előkészítő munkákat csak ekkor tudták megkezdeni.
– Legelőrehaladottabb állapotban a Fül-orr-gége Klinikának
az átalakítása és bővítése van. Ott már feltöltöttük a teljes közbeszerzési
dokumentációt
miniszterelnöki
ellenőrzésre, tehát a tervezésen, a tervezői költségbecslésen túl vagyunk – mondta Fendler Judit.
A zeneművészeti kar, valamint az állam- és jogtudományi kar
épületeinek felújítása jelenleg tervezési fázisban tart, a kivitelezési munkákat itt várhatóan csak 2019 második félévében
tudják majd megkezdeni.

Gyalogátkelő
a Vajda utcánál

Gyalogos átkelő létesül a Kereszttöltés és a Vajda utca
kereszteződésében – döntött
a közgyűlés városüzemeltetési bizottsága. Az új átkelő
azért jöhet jól, mert az Etelka
soron épül fel az új fedett
uszoda, és ezért megnő az
átmenő járműforgalom ezen
a szakaszon.
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Elhunyt
Szalai József
Az iskolaalapító Szalai József 73 éves korában hunyt
el. Közel négy évtizeden át
vezette a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolát.
Szalai József 1977-től, az intézmény alapításától volt a tarjáni
általános iskola igazgatója, egészen a nyugdíjazásáig. Harminchat éven át vezette a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolát, ahol már az indulás után
két évvel elkezdték tanítani a
német nyelvet tagozatos formában, természetesen az akkoriban még kötelezően oktatott
orosz nyelv mellett. Évekig vezette az általános iskolai igazgatók kollégiumát.

Szalai József (1945–2018)
Szalai Józsefet 2014-ben
munkája elismeréseként Szegedért emlékéremmel tüntette
ki az önkormányzat, 2015-ben
pedig pedagógus-életműdíjat
kapott a várostól. Szalai József
lánya többek között azt írta a
Facebookon, hogy „Apukám lehunyta szemét, és találkozott
Anyukámmal a mennyekben.
Szívet melengető érzés tudnom
azt, hogy unokáik viszik tovább
azt a sok csodás emberi értéket, amelyet Szüleimtől láttunk,
kaptunk. Legfőképp azt, hogy a
szív hatalmas, és abba sok szeretet fér”.
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Épül a védőnők háza Tápén

A kivitelező vállalta, december elejére végez a munkával

Szabó Bálint hazudott,
bírósági ítélet kötelezi
a nyilvános bocsánatkérésre
Szabó Bálint hazudott, megsértette a Cserepes sori Piac Kft.
jó hírnevét, kárt okozott a piacnak és a kereskedőknek.
Ezért a bírósági ítélet szerint nyilvánosan bocsánatot kell
kérnie, és fizetnie kell egymillió forint sérelemdíjat.

Az épület december elejére születik újjá. Erről Szécsényi Rózsa, Bertók Zsolt és Szabó
Sándor számolt be a sajtónak.
Folytatás az 1. oldalról
Az egészségügyi fejlesztések
közül a legújabb a védőnői
szakszolgálat házának kialakítása Tápén. A múlt héten
elkezdődött beruházás közel
26 millió forint támogatást
élvez, amelyhez a város
majdnem 9 millió forinttal
járul hozzá, így összesen 35
millióból készül el. A kivitelezésre kiírt pályázatot a
három induló közül a szegedi
Bertók és Társa Kft. nyerte
meg. Azt vállalták, hogy 90
nap alatt, azaz december
3-áig befejezik az építkezést.
Az országgyűlési képviselő
emlékeztetett: nemrég a
Tápai-főcsatorna befedése
indult el. Jövőre a tervek szerint az iskola is megújul.
Szécsényi Rózsa, Tápé
önkormányzati képviselője
elmondta, régóta várták ezt
a pillanatot. Ennél már csak
azt várják jobban, hogy elkészüljön az épület. A védőnői
szakszolgálat számára az önkormányzati kirendeltség ud-

Tizenhét országból érkezett
kétszáz gólya Szegedre

Több mint kétszáz külföldi
A legtöbben a gazdaságtuhallgató kezdte meg tanulmá- dományi és az orvostudományait a Szegedi Tudomány- nyi kar képzésein vesznek
egyetemen az új tanévben. Az részt. A legnagyobb számban
egyetem 10 karára
a török és a spanyol
17 ország 84 várodiákok képviseltetik
sának 101 egyetemagukat, majd a
Ennyi
külméről érkeztek hallfrancia és az olasz
földi
hallgató
gatók szeptember
hallgatók, őket köveiratkozott be
első napjaiban. Az
tik a képzeletbeli topaz SZTE-re.
őszi szemeszterlistán a román,
ben így összesen
német,
portugál,
1350 külföldi hallgató iratko- cseh, belga, litván, lengyel és
zott be az SZTE-re.
holland hallgatók.

1350

varán lévő régi tűzoltószertárt alakítják át, amit legutóbb a megyei levéltár
használt raktárnak. A két védőnő jelenleg a háziorvosi
rendelő épületében dolgozik
szűkösen. Igény mutatkozott
egy önálló hely létesítésére,
hiszen Tápén 300-400 három évnél kisebb gyermeket
nevelnek a családok.
A kiválasztott épület megközelítés és akadálymentesítés szempontjából is alkalmas a célra. Bővítik, hogy a
bejáratnál egy üvegezett

részben hagyhassák az anyukák a babakocsikat. Onnan
vihetik be a gyermekeket az
akadálymentesített váróba, a
rendelőbe és a mellékhelyiségbe. A védőnők számára
külön irodát is létesítenek. Az
épületet közművesítik, kívülről hőszigetelik, cserélik a tetőcserepeket és a nyílászárókat. A családok akár a
parkosított udvaron is várakozhatnak.
Bertók Zsolt a kivitelező
vállalkozás nevében pontos
és precíz munkát ígért.

Ilyen lesz az épület. Látványterv

A Szegedi Törvényszék ítéletében megállapította, hogy Szabó
Bálint mint a Cserepes sori kereskedők képviselője 2016-ban
folyamatosan, több alkalommal is valótlanul állította, hogy „a
piacvezetés egyértelmű szándéka, hogy a Cserepes sori piacot 2016. december 31-gyel be akarják zárni, és a piacot fel
akarják számolni”.
A bíróság az ítélet indoklásában úgy fogalmazott, Szabó
Bálint valótlan nyilatkozatai a médiában nagy teret kaptak,
így ezzel egyértelműen megsértette a Cserepes sori Piac Kft.
jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát.
A bíróság kötelezte Szabó Bálintot, hogy a www.delmagyar.hu, a www.szegedma.hu és a www.hirtv.hu sajtótermékekben, valamint a Hír TV esti híradójában fizetett
közleményben adja közre, hogy valótlanságokat állított, azzal
a nyilatkozattal, hogy a Cserepes sori piac a mai napig üzemel, és egyúttal a jogsértés elkövetéséért elnézést kér a Cserepes sori Piac Kft.-től.
A Szegedi Törvényszék ítéletében egymillió forint sérelemdíj, valamint a perköltség és az illeték megfizetésére kötelezte Szabó Bálintot.

Rövidesen ítélet születhet
a vadasparki játszótér ügyében

Tanúkat hallgattak meg a Szegedi Törvényszéken a vadasparki játszótér ügyében, amelyben 185 millió forintos vagyoni
hátrányt okoztak a költségvetésnek Fideszhez közeli emberek. Három férfit vádolnak különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és pénzmosással, mert
az ügyészség szerint jelentősen túlárazottan valósították meg
az uniós és hazai forrásokból elkészült beruházást, amiről
már lapunk is többször írt.
Az ügyben még 2014-ben Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselő tett büntetőfeljelentést az ügyészségen,
és az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz, az OLAF-hoz fordult.
A történet arra az időszakra nyúlik vissza, amikor a szegedi közgyűlésben a Fidesz–KDNP az egyetlen jobbikos képviselő támogatásával többségben volt a városi testületben.
A Fidesz akkori városi elnöke azzal kereste meg a Szegedi Vadasparkot, hogy egy magáncég tematikus játszóteret építene
uniós támogatással. A játszóteret 2013-ban a Fidesz helyi elnöke, Gyimesi László avatta fel, aki Európában egyedülállónak nevezte a projektet.

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű első kaszálását, vagy más módon történő irtását legkésőbb 2018. június 30. napjáig, és azt követően folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg
a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302 SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
e-mail: info@szegedvaros.hu
Külterületre vonatkozóan:

tel.: 62/680-170 Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztály
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Tizenöt bemutatót tartanak az új évadban

Botka László: Idén 458 millió forintot fordít a város saját bevételeiből a színház működésére

Szeged szabad város, és mi a kultúra
szabadságában hiszünk. Még akkor
is, ha mostanában azt érezzük, hogy
lassan ebben már egyedül maradunk az országban. Aggodalommal
olvasunk híreket arról, hogy a hatalom mindenféle kulturális harcról
beszél, és néhányan úgy gondolják, itt az ideje a kultúrát újra
felosztani jó és rossz kultúrára. Mi minden erőnkkel
azon leszünk, hogy ezt Szeged határában megállítsuk
– mondta Botka László
polgármester a Szegedi
Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülésén.

Botka László: Mi a kultúra
szabadságában hiszünk.

REPERTOÁR

A Szegedi Nemzeti Színház bemutatóterve (2018/19)
NAGYSZÍNHÁZ:
2018. OKTÓBER 5.
William Shakespeare:
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM – vígjáték
Rendező: Horgas Ádám

KISSZÍNHÁZ:
2018. SZEPTEMBER 28.
Örkény István:
TÓTÉK – tragikomédia
Rendező: Bezerédi Zoltán

OKTÓBER 19.

NOVEMBER 23.
(ősbemutató)
Závada Pál:
AZ UTOLSÓ ÜZLET – színmű
Rendező: Lukáts Andor

Szegedi Kortárs Balett:
ORFEUSZ ÉS EURIDIKÉ – táncjáték
Koreográfus: Enrico Morelli
NOVEMBER 2.
Wolfgang Amadeus Mozart:
FIGARO HÁZASSÁGA – vígopera
Rendező: Szabó Máté

2019. JANUÁR 11.
Molnár–Szép/Donizetti:
MÁJUS/BOLONDOKHÁZA
melodráma/vígopera
Rendező: Toronykőy Attila

NOVEMBER 17.
Dargay–Nepp–Romhányi–Strauss:
SZAFFI – zenés mesejáték
Rendező: Toronykőy Attila

FEBRUÁR 1.
Michael Frayn:
FÜGGÖNY FEL – vígjáték
Rendező: Galambos Péter

DECEMBER 21.
Dés–Nemes–Böhm–Korcsmáros–Horváth:
VALAHOL EURÓPÁBAN – musical
Rendező: Szőcs Artur

FEBRUÁR 22.
Szegedi Kortárs Balett:
CREDO – táncjáték
Koreográfus: Juronics Tamás

2019. FEBRUÁR 15.
Litvai Nelli:
VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY
– zenés mesejáték
Rendező: Baksa Imre

MÁRCIUS 22.
Alekszandr Molcsanov:
A GYILKOS – színpadi road-movie

ÁPRILIS 5.
Mascagni/Leoncavallo:
PARASZTBECSÜLET/BAJAZZÓK – opera
Rendező: Halasi Imre

MÁJUS 3.
Daniel Keyes:
VIRÁGOT ALGERNONNAK – színmű
Rendező: Horgas Ádám

MÁJUS 17. (előbemutató)
Mihail Bulgakov:
ÁLSZENTEK ÖSSZEESKÜVÉSE – színmű
Rendező: Alföldi Róbert

Rendező: Vidovszky György

Az új évadban jobban figyel a társulat a nézői igényekre.
A júliusban kinevezett főigazgató, Barnák László nyitotta
meg a színház új, 135. évadát, aki kollégáinak a többi között a személyes felelősségvállalás fontosságát emelte ki.
Arra kérte őket, az eddigieknél
is jobban figyeljenek a
nézői igényekre, elvárásokra.

Barnák László színidirektor elmondta, az új évad
nemzeti lesz: a bemutatók
között hangsúlyosan szerepelnek klasszikus, modern
és kortárs magyar szerzők
művei.
– Ritkán szoktam társulati
ülésre járni, de ez nem azért
van, mert nem szeretem a
színházat. Ellenkezőleg, azért,
mert nagyon szeretem. Anynyira szeretem a színházat,
hogy azt gondolom, a politikának és a politikusnak a lehető
legtávolabb kell tőle maradnia. Abban hiszek, hogy csak
egy feladatunk van, biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy

ez a 135. évad a terveknek
megfelelően méltó és sikeres
legyen – mondta Botka
László.
A polgármester emlékeztetett, jövőre Szeged teli lesz
évfordulókkal. A színház 135
éves, tavasszal emlékezünk
a nagy árvíz utáni újjáépítés
140. évére, májusban pedig
Szeged szabadságának, a
szabad királyi város cím elnyerésének 300. évfordulójára.
– Ezeknek a jubileumoknak a közösség életében az
a legfontosabb értelmük,
hogy fel tudjuk mutatni, milyen sok tradicionális érték vesz bennünket
körül a színházban és a városban. Legalább enynyire fontos, hogy be tudjuk
mutatni azt is, hogy mi Szegeden abban hiszünk, hogy
az értékek bölcs őrzése nem
a konzerválás. Értékeinket
minden nemzedéknek, minden kornak újjá kell teremteni,
mert
változik
körülöttünk a világ. Fenntartóként az a célunk, hogy
ehhez erőnkhöz mérten –
időnként még azon felül is –
biztosítani tudjuk a feltételeket – hangsúlyozta a polgármester.
Hozzátette, Szeged az elmúlt években folyamatosan
növelte a színház önkormányzati támogatását, tavaly 50,
idén pedig 28 millió forinttal.
Így 2018-ban összesen 458
millió forintot biztosít a város
saját bevételeiből a színház
működésére, miközben az állami támogatások már évek
óta stagnálnak.

A polgármester szólt arról
is, hogy megkezdtek egy programot, amelyben felújítják a
színészlakásokat, erre az idén
11 millió forintot fordítanak,
két ütemben, 45 millió forintért pedig megújul a kiskundorozsmai díszletműhely is.
– Szeged szabad város,
és mi a kultúra szabadságában hiszünk. Még akkor is,
ha mostanában azt érezzük,
hogy lassan ebben már egyedül maradunk az országban.
Aggodalommal olvasunk híreket arról, hogy a hatalom
mindenféle kulturális harcról
beszél, és néhányan úgy gondolják, itt az ideje a kultúrát
újra felosztani jó és rossz kultúrára. Mi minden erőnkkel
azon leszünk, hogy ezt Szeged határában megállítsuk
– mondta Botka László.
Barnák László főigazgató
elmondta, tizenöt bemutatót
tartanak az új évadban. Kiemelte, a 2018/2019-es
évad nemzeti lesz, hiszen a
bemutatók között hangsúlyosan szerepelnek majd klasszikus, modern és kortárs
magyar szerzők művei. Az új
évad emellett jelen idejű lesz,
mert az előadások – a politika kizárása mellett is – a
mai társadalmi problémákkal
kapcsolatban fogalmaznak
meg gondolatokat, mindezt
intenzív látványvilággal hangsúlyozva.
Az évadnyitó társulati ülésen Gyüdi Sándor zeneigazgató az operatagozat, Horgas
Ádám főrendező a prózai tagozat, Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti
vezetője pedig a balett bemutatóiról számolt be.
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Weisz Máté: Még az utolsó percben is a megoldást írtam

A Radnóti-gimnáziumban tanul Közép-Európa egyik legjobb matekosa

11 ország, 66 diák, 5 óra,
4 feladat – röviden így lehet
összefoglalni a lengyelországi Bielsko-Białában
megrendezett 12. Középeurópai Matematikai Olimpiát, amelyen egyéniben
aranyérmet,
csapatban
pedig bronzérmet szerzett
Weisz Máté, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 11. osztályos diákja.
Vele és matematikatanárával, Schultz Jánossal beszélgettünk.

Szegedi Tükör: – Elfáradtál?
Weisz Máté: – Nem,
mert nem volt annyira megerőltető a verseny. Végig nagyon élveztem!
SZT: – Egyhetes volt a
matematikai olimpia, amelyen egyéniben 5 órát kap-

Ha elmegyek, akkor
Angliába megyek,
Oxfordba
vagy
Cambridge-be – ha
fölvesznek.
Weisz Máté, a Radnótigimnázium 11. M osztályos diákja

tál 4 feladatra, csapatban
pedig – amelyben hatan
voltatok, öt budapesti diák és te –

feladataival, ha ennyire
kézre álltak neked?
WM: – Kellett az 5 óra,
mert az érveket, szépen kifejtve, le kell írni,
főleg a kombinatorikában. Én nagyon sokat szoktam
írni. Néha túl sokat
is. Most is írtam még
a megoldást az utolsó
percben is.
SZT: – Igazából
azzal kellett volna
kezdenem, hogy hogyan kerültél be a 6
fős magyar olimpiai
csapatba. Hogyan
jutottál ki az olimpiára?
WM: – Magyarországon
négy válogatóversenyen kell
részt venni, és ezek összesített pontszáma alapján lehet
bekerülni a nemzetközi és a
közép-európai olimpiai
csapatba. Az is
nagyon fontos,
hogy az elismertebb, nív ó s a b b
országos

Weisz Máté: Az egyéniben jobban kézre álltak
a feladatok.

146 érettségi
jegyéből csak
három volt négyes, a többi
mind ötös. Az
osztályból többen, Williams
Kada, Gál Hanna, Hansel Soma, Lajkó Kálmán azóta Cambridge-ben és Oxfordban tanulnak. Te mi
szeretnél lenni?

dik hat pedig a közép-európai csapatba.
SZT: – Hány hónapig tart
a válogató?
WM: – Egész évben.
SZT: – Olvastam, hogy a
múlt tanévben megnyerted
a szegedi egyetem Bolyai Intézete által
rendezett Szőkefalvi-Nagy Gyula
Matematikai Emlékversenyt a 10.
évfolyamosok kategóriájában.
Tudom, ez nem
olimpiai arany…
WM: – Elég
jól szerepelt az
osztályunk
azon a versenyen,
mert az
osztálytársaim

Schultz János: Az a jó érzés, amikor a jók között ki tudja nőni magát még jobbra.
5 órát kaptatok 8 feladatra.
Melyik volt a nehezebb?
WM: – Könnyebb volt az
egyéni, mert ott jobban kézre
álltak a feladatok. Szinte
mindegyik olyan volt, hogy
ahogy először hozzányúltam,
az működött. Viszonylag egyszerűen tudtam végigvinni a
feladatokat. Ezzel szemben a
csapatversenyben volt egy
olyan feladat, amellyel senki
sem tudott megbirkózni,
pedig az utolsó egy órában
már hatan dolgoztunk rajta.
SZT: – Mennyi idő alatt
végeztél az egyéni verseny

versenyeken és a korábbi
válogatókon is jól teljesítsünk. Az összesített pontok
alapján az első hat diák
kerül a nemzetközi, a máso-

közül Csiszár Zoltán lett a
második, Vincze András
pedig a harmadik. (Weisz
Máté a Radnóti-gimnázium
speciális matematikaosz-

2008 óta versenyzünk

A 12. Közép-európai Matematikai Olimpián 11 ország –
Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország, Svájc, Szlovákia,
Szlovénia és Ukrajna – csapatai vettek részt. A régió 66
középiskolása egyéni és csapatversenyeken mérte
össze tudását algebrai, geometriai, számelméleti és
kombinatorikai témakörben. Magyarország 2008 óta
vesz részt a versenyen.

Tanítványok

Schultz Jánosnak tanítványa volt Williams Kada, aki
2017-ben ezüstérmet szerzett a Rio de Janeiróban megrendezett 58. Nemzetközi Matematikai Olimpián, amelyen 111 ország 600 diákja indult. Williams Kada
jelenleg Cambridge-ben, a Trinity College-on tanul.
Schultz János tanítványa volt Incze Attila is, aki korábban a finn Nokia-központban dolgozott, jelenleg pedig
az Egyesült Államokban dolgozik a kaliforniai Facebookközpontban szoftverfejlesztő mérnökként.
tályába jár, ahol Tigyi István
és Schultz János a matematikatanára. Utóbbi ott volt az
interjúnál – a szerk.)
Schultz János: – Nagyon
fontos: mindig akkor jön ki

Nincsenek csodák.
Aki nem végzi el az
edzésmunkát, az
nem lesz eredményes
nemzetközi
szinten.

Schultz János, a Radnóti-gimnázium matematikatanára

igazán nagy eredmény, ha jó
a csoport általános színvonala. Szerintem Máté nem
érezné jól magát egy olyan
csoportban, ahol két nagyságrenddel kevesebb tudással rendelkező emberek
lennének, mert az nem jó
érzés. Az a jó érzés, amikor a
jók között ki tudja nőni
magát még jobbra.
SZT: – Máté, bizonyára
tudod, Schultz tanár úrnak
volt egy nagyon híres matekos osztálya, amely tavaly
érettségizett, és rekordot
döntött. A zseniosztálynak a

Hol szeretnél továbbtanulni?
WM: – A felsoroltakhoz
hasonlóan én is matematikusi pályát tervezek, de van
még két évem az érettségiig,
úgyhogy lehetnek változások.
Alapvetően megvan az irány,
és jó lenne elméleti matematikusnak lenni. Csak azért
nem mennék ki külföldre,
hogy elmenjek az országból.
Viszont ha elmegyek, akkor
Angliába megyek, Oxfordba
vagy Cambridge-be – ha fölvesznek. Ha nem vesznek
föl, akkor szívesen maradok
Magyarországon is, mert úgy
tudom, az ELTE nagyon jó
képzést ad. Sok ismerősöm
tanul ott, és azt mondják, nagyon szeretik, mert a képzés
mellett jó a közösség is.
SZT: – Az embereknek
az olimpiáról a sport jut az
eszükbe. A sportolók pedig
bemelegítenek a verseny
előtt. Weisz Máté, illetve a
magyar csapat hogyan melegített be Bielsko-Białában
a verseny előtt? Deriváltatok, integráltatok?
WM: – Én egész évben
tréningezek, nem alapvetően
az olimpiára készülök. Csiná-

lom a KöMaL (Középiskolai
Matematikai és Fizikai
Lapok) pontversenyét, amit
nagyon szeretek, és ami nagyon hasznos.
Schultz János: – Ez nem
megy másképpen. Nincs
olyan olimpiai csapattag, aki
ne csinálna valamilyen rendszerességgel pontversenyt.
Itt naponta kell foglalkozni az
iskolai szintet messze meghaladó matematikai feladatokkal. Ez elengedhetetlen
feltétel. Ez ugyanolyan, mint
a sport. Nincsenek csodák. Aki nem végzi el az
edzésmunkát, az nem
lesz eredményes nemzetközi szinten.
SZT: – A 11. M oszláttam
tálynévsorában
Weisz Viktória nevét…
WM: – Ő az ikertestvérem.
SZT: – Viktória is indul
versenyeken? Van köztetek
rivalizálás, hogy ki a jobb
matekos?
WM: – A matekban már
nincs rivalizálás. Régebben
volt. Akkor hol egyikünk, hol
másikunk ért el jobb eredményt. A testvéremet továbbra is érdekli a matematika, de nem akar vele
hosszú távon foglalkozni,
mert ő az orvosi pálya felé
vette az irányt.
Schultz János: – Más érdeklődés. Ez azért egy külön
műfaj. Van, aki szeret kocogni a ligetben, és van, aki
a maratonra készül.
Szabó C. Szilárd

Jövőre olimpia
Szegeden!

A Radnóti Miklós gimnázium
diákjai
a
2017/2018-as tanévben más nemzetközi diákolimpiákon is nagyszerűen szerepeltek –
áll a gimnázium honlapján. A 12. B osztályos
Ótott Péter (felkészítő
tanára: Bán Sándor) például ezüstérmet szerzett az IBO-n, azaz a
Nemzetközi Biológiai
Diákolimpián. A sorozatos kiváló radnótis szereplés elismeréseként
2019-ben
Szegeden
rendezik meg a Nemzetközi Biológiai Diákolimpia döntőjét!
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Két méterrel megemelték a kubikosok Szegedet

Pusztítás és élénk fejlődés
váltotta egymást Szeged
életében. Így volt ez 1879ben is, amikor a Tisza elnyelte az utcákat és
házakat. Lakói azonban
hűek maradtak a folyóparthoz, és a sártengeren soha
nem látott építkezésbe
fogtak. Városrésztörténeti
sorozatunkat a belvárosban folytatjuk, annak is a
139 évvel ezelőtti pusztulásával.

Tenger a mai Dugonics tér felől. Archív fotók: a Móra Ferenc Múzeum
gyűjteményéből

– A vár területén található középkori templomról nem tudjuk
egészen pontosan megmondani, hogy mi is volt a titulusa.

a legrégibb épülete állt, ami valószínűleg középkori, a királyi ház
lehetett, ahol az
uralkodók meg-

Hullámok

a mai Dóm
tér helyén
Fotó: Klös
.
z György

tűnik el, ha
nem
lép
közbe. Neki
köszönhe1881. január 18. Bontják a várat.
tően ezerFotó: Lauscher Lipót
hétszáz
A rondella még áll. A medrében és azon túl, Szatymazig a Tisza.
kőtárgy került be a kéiscsak időben előírt, hogy Reiz- sőbbi múzeumba. Köztük egy
ner János, a régész múzeum- feliratos római kő, amiről megalapító igazgató leírást készíttes- tudható például, hogy kereskesen az épületről. Valószínűleg dőkkel és utazókkal kapennek köszönhető, hogy az csolatos szállítás folyt a város teutolsó pillanatban egy csonkot rületén. Fennmaradtak római
meghagytak a várból. Ez azon- padlótéglák, begyűjtötte a török
ban éppen a legfiatalabb része. időkben elpusztult templomok
Ha csak a középkori királyi faragványait is, amiket beépítettek a várfalakba. Megmenekültek román
stílusú kődíszek, egy
gótikus
márvány
Gyanítjuk, hogy ez az a tempszentségház, renelom, amit Dugonics András
szánsz ablakkeretek.
Szent Örzsébet-templomnak
A gyűjtemény azóta
nevezett. Később csak Mátyás
gyarapodott: bekerülkirály korabeli iratokban sorolják
tek például a Dömöfel a (mai dóm helyén) Szent Dötör-templom szobrai
mötör, a (mai Osztróvszky utca
és a legutolsó feltáráés József Attila sugárút sarkán)
sok leletei.
Szent György plébánia és az alA vár kutatásával
Ami nem dőlt össze, azt is le kellett bontani. sokáig csak elméleti
sóvárosi Szent Péter ispotály
Fotó: Klösz György
(szegények kórháza) mellett
történészek foglalFeltöltéssel emelték ki a várost a kubikosok a vízből.
– idézte fel Horváth Ferenc rékoztak, a régészek
Fotó: Letzter és Társa
gész-muzeológus. Annyira kevés
házat megőrzik, lenne Szeged- nem. Addig, amíg a vár központa forrás a középkori Szegedről,
nek egy ragyogó gótikus műem- jában lévő templom maradváhogy rengeteg még a kutatni- szálltak – mutatta térképen a az építményre régóta fájt a léke turistacsalogatónak.
nyai nem kerültek elő egy
való.
építkezésnél, nem is létezett körégész.
város foga, többször megpróbálzépkori régészet Szegeden, épp
Egy, csak egy legény
– A nagyposta sarkától a ták megszerezni, hogy a földdel
csak leletmentés. Ez volt az első
Vár a város alatt
Tisza Szálló irányában, a Vaszy tegyék egyenlővé. Az önkényesViktor térre vezető Wesselényi kedő, zsarnokoskodó Habsburg A pusztítás közepette egyetlen komoly ásatás. Azóta azonban
– A vár megközelítőleg öthektá- utca közepén állt a vár nyugati várparancsnokkal ugyanis rossz ember akadt, aki igyekezett több helyen zajlott feltárás, és
ros területet foglalt el a mai bel- kapuja, a budai kapu. Onnan az viszonyban álltak. A pusztító ár- megőrizni az értékeket. Kovács Horváth Ferenc reméli, a jövőváros helyén. A Móra-múzeum egykori Juhász Gyula Művelő- hullám visszahúzódása után Fe- István építőmester megbízatás ben sem lesz mostoha helyzete
előtti Tisza-parton látni az épület dési Ház épületéig vezetett az renc József a szegedi láto- nélkül, önként figyelemmel kí- a középkornak.
délkeleti saroktornyának kör egyenes nyugati fal. Ott egy gatásán gesztusként a város- sérte a bontást, és nagy veszealakú maradványát. Eredetileg újabb, megközelítőleg tizenhét nak adta a várat. Feltételt is sza- kedések árán, saját pénzéből is
Sártenger
10-16 méter magasra nyúlha- méter átmérőjű torony követke- bott, mégpedig hogy a ka- rááldozva megmentette a muntott, a vár legnagyobb tornyának zett. Majd a Stefánia palotái és tonáknak új kaszárnyát építse- kások csákánya alól, amit lehe- – A város 95 százalékát elpuszkell elképzelni. Innen indult a a Dankó Pista-szobor között, az nek; ez lett többek között a tett. Ezzel megalapozta a tította a nagy árvíz. Csak a manéhány éve a vármaradvány gaslatokon maradtak meg
déli fal a mostani szökőkút mú- úttest közepére esett az északi Mars téri huszárlaktanya.
zeum felőli vége mentén, egé- kaputorony. Innen egyenesen a
A vár kiürítése után a város- falai között létrehozott kőtárat, téglaépületek. Amit nem sodort
szen a Vár utcán át a nagyposta Tiszáig, a legfelső úszóház vona- nak első dolga volt, hogy lerom- ami óriási fegyvertény. Ha nem el az árhullám 1879. március
sarkáig. A kettő között találjuk a láig húzódott a fal, amit az bolta a falait. A sors iróniája, teszi, a szegedi középkori építé- 12-én, az összerogyott augusztusig, amíg a víz bent állt Szedéli várkaput, amit nemrég tár- északkeleti saroktorony zárt le. hogy éppen abban az évben szetet teljesen felszámolják.
Horváth Ferenc szerint mű- geden. Akkorra tudták lecsatak fel a múzeum oldalában.
Az 1879-es nagy árvíz után alakult meg Pesten a MűemléA Vár és Deák Ferenc utca sar- rögtön lebontották a vár nagy ré- kek Országos Bizottsága. Bár az velt, olvasott embert kell elkép- polni a sártengert. El lehet képkán pedig az erődítménynek az szét. Horváth Ferenc elmondta, alapítása későn jött, annyit még- zelni, aki tisztában volt vele, mi zelni, milyen élet lehetett a ro-

mokkal, békakuruttyolással, szúnyogokkal, oszladozó állattetemekkel, bűzzel
– vette át a szót Simoncsics
János nyugalmazott művelődésiház-igazgató, aki régóta kutat
helytörténetet.
Mindezek ellenére a város

– A vár öt hektárt foglalt el a
mai belváros helyén – mondta
Horváth Ferenc régész.
lakói hűek maradtak a Tiszaparthoz, bár felmerült, hogy a
magasabb fekvésű Szatymaz
közelében építik fel újra. Közben kinevezte a császár Tisza
Lajost kormánybiztosnak, aki
az új Zsótér-ház emeletére költözött be munkatársaival, onnan irányította a helyreállítást.
Soha nem látott építkezés
kezdődött. Az egész ország,
sőt Európa összefogott a támogatás érdekében. Elsősorban Párizs körutas-sugárutas
rendszere szolgált alapul az
európai színvonalú várostervező, Lechner Lajos munkájához. Első lépcsőben feltöltötték a leendő körutak és
sugárutak helyét, amit később
a telektulajdonosok is követtek. Így emelkedett meg másfél-két méterrel a város. Látni
még mélyebb területeket, hiszen a Széchenyi és a Lechner
tér vagy a klinikakert jóval a
környező utcák szintje alatt
terül el. A földet Öthalomról teherhordó hajók szállították be
a „tengeren”.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde
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Akik még a Tisza vizét is megtáncoltatták

Van egy sajátos tánclépésük, a darudübögős, amely csak Tápéhoz köthető
Ön járt már darudübögőst?
Nem? A tápai hagyományőrzők rendszeresen bemutatják. Bár egyesületük nem
klasszikus nyugdíjasszervezet, ezer szállal kötődnek a
Senior Centerhez, amelynek
számtalan rendezvényén
lépnek fel. A szegediek főként az augusztus 20-i kenyérszentelésen találkozhatnak a tápai hagyományőrzőkkel.
A tápai hagyományok kutatását, a település tradícióinak
ápolását már a múlt század
elején elkezdték, ám az egyesület annak a Török Józsefnek
a szellemi örököse, aki a helyi
Gyöngyös Bokrétát alapította.

cióik azóta is közkedveltek
nemzetközi színtéren is, de a
hagyományőrzők leginkább
itthon, Tápén, Szegeden vagy
a környékbeli településeken
kápráztatják el a közönséget.
Amíg járt a tápai komp, többször a Tisza vizét is megtáncoltatták, mert néhány
alkalommal a Pajori Búcsúba
vezető útjuk során ott ropták
az együttes tagjai.
1995 óta működnek
egyesületként, de a profiljuk
azóta sem változott sokat.
Ahogy Széll Zoltán, a
Tápai Hagyományőrző
Egyesület elnöke fogalmaz, legalább olyan
fontos számukra a

lalva, mint a hagyományőrzéssel, de bíznak benne,
idővel ők is visszatalálnak a
hagyományokhoz, és később közülük is
sokan felbukkannak
majd a próbákon.
Repertoárjukat

rek beszerzéséhez, javításához azonban pénz kell,
így Széll Zoltán egyik legfontosabb feladatának a működéshez
szükséges
költségek előteremtését tartja, amellett,
hogy aktív táncosa
az együttesnek. A
költségekhez havi
400 forint tagdíjjal járulnak

Betéttánc
a Sári bíróban

A Gyöngyös Bokréta együttes
1943-ban egy betéttánccal
szerepelt például a Móricz
Zsigmond Sári bíró című művéből készült filmben. A háború után feloszlatták a
bokrétásokat, ám Török József megalapította a Tápai
Népi Együttest, amelynek
szakmai sikereit jelzi, hogy a
tápaiak képviselték Magyarországot az 1951-es berlini
Világifjúsági Találkozón (VIT),
illetve 1967-ben, amikor a világhírű Mojszejev Együttes
fellépett a Szegedi Szabadtéri Játékokon, a szovjet táncosok ellátogattak Tápéra,
kifejezetten a hagyományőrzők kedvéért.

Az ötvenesek
és hatvanasok járják

A tánc, ének és citerazene
hármasára épülő produk-

beszélgetés, a
klubélet, mint
a
próbák. A próbák klubdélutánként indulnak: mindenki elmeséli, mi történt vele és
Ezért a heti a családjával, majd megszólal a zene, elkezdünk énekelni, és táncra perdülünk – mondta Széll Zoltán, a Tápai Hagyományőrző Egyesület elnöke.
két összejövetel általában
klubdélutánként indul: min- többek között a nyugdíjas hozzá az együttes nyugdíjas
denki elmeséli, mi történt nőnapon és az idősek szá- tagjai, az aktív tagok 700
vele és a családjával, majd mára szervezett karácsonyi forintot fizetnek, de az idősláthatják ügyi keretből is kapnak
megszólal a zene, elkezde- ünnepségeken
nek énekelni, és táncra per- évről évre a szegediek. A tá- a Tápai Tarhonyafesztivál
paiak szerint teljesen egyedi szervezési költségeire.
dülnek.
Az egyesületben minden a népművészetük, ezért is
Most vásárolnak pályákorosztály képviselteti ma- fontos a hagyományok ápo- zati forrásokból új citerákat,
gát, de az ötvenesek és hat- lása. Az tény, hogy van egy és a fellépések hanganyagát
vanasok vannak a legtöb- sajátos tánclépésük, a daru- is pályázati pénzből rögzítik
ben, szép számban vannak dübögős, amely egészen biz- jó minőségben. Az augusztus
a tízen- és huszonéves gene- tos, hogy csak Tápéhoz 20-i városi megemlékezésen
ráció tagjai, egyedül a har- köthető.
most is a Tápai Pékség sümincasok és negyvenesek
tötte kenyeret vitték az együthiányoznak. Széll Zoltán szetes tagjai, majd a szentelés
Új citerák pályázati
rint a középgeneráció tagjapénzből
után ők osztották szét az új
inak kevesebb a szabadkenyeret, így képviselve
idejük, ők sokkal inkább a A fellépésekhez, a sajátos Tápét már két évtizede ezen
munkájukkal vannak elfog- népviselethez, a hangsze- a fontos nemzeti ünnepen.

POSTABONTÁS

Nagyravágyás – világpolitika
Az egyszerűbb magyar nyelvjárás úgy is fogalmaz, hogy sokat
akar a szarka, de nem bírja a farka, vagy sokat markol, de keveset fog. Régóta kísérem figyelemmel a hazai politikai életet,
sőt időnként – egyebek mellett az egyre erősödő cenzúra és
a politika melletti lojalitás erőteljes elhajlása miatt – a magam
módján (legtöbbször írásban) én is kifejtem véleményemet a
regnáló hatalmak által elkövetett hülyeségek ellen.
Ha csak egyetlen dolgot nézek, hogy tudniillik akár az ország pénzének – törvényes felhatalmazás nélküli! – elkótyavetyélése, nemritkán sok száz milliárd forint erejéig. Itthon
meg a szegények a fűtetlen lakások és a mínusz hidegek miatt
sorra fagynak meg, veszítik el életüket (2016-ban 170 fő). Ez
csaknem annyit tesz, hogy egy év során minden második nap
van egy fagyhalál. Riasztó!
Bármilyen „eszement” gondolatokkal rémisztgette is
Orbán Viktor tusványosi hallgatóságát július végén, ha szabad,
akkor azt tanácsolom – nyugi. Mert az elképzeléséből úgysem
lesz semmi, szokás szerint, hacsak a nagyravágyás önös érdeke (realitást nélkülöző gondolatai) nem valami frenetikus
gondolat. Nem eszik olyan forrón a kását – tartja a mondás.
Ésszel fel nem tudom fogni, hogyan lehetséges, hogy egy
ország vezető politikusai (mint Magyarországon is) szemrebbenés nélkül hazudoznak ország-világ előtt, és ilyenkor tényleg
a szemük se rebben. Nemritkán olyanokról papolnak, mint
tette azt legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Tusványoson, hogy „nem korlátlan hatalmat jelent, hanem óriási
felelősség a kormánypártok által az áprilisi választáson szerzett kétharmados többség”.
Kalapot emelek annak, aki bizonyítani tudja az iménti idézet tartalmának és mondanivalójának valódiságát. Már tudniillik azt, hogy a Fidesz a lehetőséget nem úgy fogja fel, mint
„korlátlan hatalom”. Továbbá az is igazolandó, hogy tényleg
olyan nagy felelősségérzettel végzik feladataikat, mint ahogy
a frakcióvezető ezt próbálta beállítani? Aligha.
A fenti Kocsis-idézet pontosan arról szól, mint a Fidesz
tényleges és általános gyakorlata, azaz sok esetben olyanokról beszélnek, amit a valóságban is úgy kellene csinálniuk,
mint ahogy beszélnek róla, de ők legtöbbször épp az ellenkezőjét teszik.
Ha már vállaltuk minden ódiumával az Unióval való közösséget, akkor mi értelme van fejjel a falnak menni? Vagy anynyira vágyik Orbán a világpolitika színpadán szerepelni, hogy
ezért semmi sem drága? Lehet, hogy miniszterelnökünknek
ez olcsó „mulatság”, de a közvagyon (pénz, paripa, miegyéb)
fogyasztása azért nem lehet egy ember vagy egy szűk csoport
privilégiuma. Mint ahogy az sem járja, hogy egy ember közvetlenül vagy közvetve egyedura legyen a magyar médiának.
Ugyanakkor az ellenzéknek, a választók érdeknyilvánításának szinte semmi sansza nincs elmondani véleményét, kifejteni álláspontját, következésképpen a választók megnyerése is csaknem lehetetlen. Azaz egyre szűkül – az amúgy
is már szűk! – szólás- és sajtószabadság. Jobb esetben is csak
látszatdemokrácia létezik.
Itt tartunk most. Az évek során szemünk láttára teljesedett
ki az antidemokratikus kormányzás, a színlelt parlamentarizmus és a látszatdemokrácia. Gadó Gábor jogász szerint így
született meg az „alkotmányba foglalt önkény”, amiben számomra vitathatatlanul nagyon sok az igazság!
Ébresztő, emberek, ébresztő, ellenzék!
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

Hagyományőrzők Tápén 1934-ben.

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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Ketten utaznaK tallinnba. Az észtországi Tallinnban rendezik meg
péntektől az U19-es korosztályú tollaslabdázók Európa-bajnokságát. A magyar
csapatban két szegedi kapott helyet: Pápai Balázs és
Bálint Máté egyaránt a Goodwill Pharma Tisza Tollas
SE sportolója. A torna a csapatversennyel kezdődik, a
mieink a sportág nagyhatalmával, az angolokkal, illetve a portugálokkal és a
spanyolokkal került egy
kvartettbe. Pápai Balázs októberben a Buenos Aires-i
ifjúsági olimpiára készül, így
számára remek erőfelmérő
lesz a kontinensviadal.
Kisebb-nagyobb veszteségeK. A Naturtex-SZTESzedeák férfi kosárlabdacsapata a DEAC ellen mutatkozott be hazai közönsége
előtt az új szezonban. A felkészülési mérkőzésen, bár
nagyot küzdött a gárda, csak
szorossá tudta tenni a végkimenetelt: 90–85-re kikapott
Andjelko Mandics együttese.
A nagyobb baj az, hogy
Juhos Levente vállsérülést
szenvedett a magyar válogatott edzőtáborában. Az erőcsatár
rotátorköpenye
gyulladt be, várhatóan 7-10
napot kell kihagynia.
az ősz legnagyobb futófesztiválja. A Pick Futófesztivál hagyományosan
több ezer szegedit mozgat
meg a város szívében,
annak is a legszebb szakaszain. Idén sem lesz ez
másképp: szeptember 23án, vasárnap ismét megrendezik a belvárosi szabadidősport-rendezvényt.
Két táv közül lehet választani, 3,4 kilométert vagy 6
kilométert lehet teljesíteni,
érintve a Kárász utcát, a
Huszár Mátyás rakpartot
vagy az Aradi vértanúk
terét.
szegedi Kapitánnyal
az eb-n. A magyar U16-os
leány kosárlabda-válogatott
Litvániában szerepelt a korosztályos Európa-bajnokságon. A nemzeti csapat
szövetségi kapitánya a Szeged KE vezetőedzője, Mészárosné Kovács Andrea
volt. A mieink a negyeddöntőig meneteltek, ahol kikaptak, és végül a hetedik
helyen végeztek.

Portugália hőseit köszöntötték

A siker idén sem maradt el. Egy képen Szeged büszkeségei.
A városházán köszöntötte
Botka László polgármester
az NKM Szeged VE kilenc, a
portugáliai kajak-kenu világbajnokságon remeklő
versenyzőjét. A fogadáson
jelen volt a Magyar KajakKenu Szövetség elnöke,
Schmidt Gábor is.
A képen kilenc versenyző,
akikre egy egész város felnézhet – de nyugodtan
mondhatjuk, hogy az egész
ország. Az NKM Szeged VE
három aranyéremmel, egy
ezüsttel és két bronzéremmel járult hozzá ahhoz, hogy

Meglepetésérem

Belgiumban, Oostendében
rendezték meg az idei görkorcsolya-Európa-bajnokságot. A
magyar válogatott, köztük
nyolc szegedivel, több értékes pontszerző és egy parádés harmadik helyet szerzett.
Húsz ország közel négyszáz válogatottja állt rajthoz az idei
Európa-bajnokságon Belgiumban, ahol a magyar válogatott

a magyar lett a legeredményesebb nemzet a portugáliai kajak-kenu vb-n. A
szegediek hagyományosan
jól szerepelnek nemzetközi
vizeken, és ezt a város hagyományosan nem is téveszti
szem elől.
Kárász Anna és Birkás
Balázs a város aranyérmét
vehették át, Suba Róbert a
város ezüstérmével gazdagodott, míg Nádas Bence és
Kuli István eredményét a
város bronzérmével díjazták.
De Varga Katalin, Bodonyi
András, Nagy Bianka és Molnár Csenge is elismerésben

részesültek – valamennyien
döntőbe jutottak saját számaikban. Természetesen a
kajakosok, kenusok felkészítőit is díjazták, hiszen ők is
tevékeny részesei a sikereknek.
Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöke elmondta, hogy az NKM
Szeged VE fontos egyesülete
a magyar sportágnak, és
rendkívüli eredményes műhely, mivel mind az öt szakágban (férfi kajak, női kajak,
férfi kenu, női kenu és a para
versenyszámok) képviseltette magát.

tizenkét fővel indult. A Tornádó
Team Szeged 8 versenyzője
utazott el. A torna legnagyobb
magyar sikere a youth korosztály 3000 méteres váltójának
harmadik helye volt. A csapat
tagjai: a szombathelyi Mercs
Abigél mellett Sajgó Anna és
Bíró Hanna.
Higgadt versenyzéssel, pontos váltásokkal jutottak be a
hatos döntőbe, ahol hatalmas
harc folyt az érmekért. A lányok
a fináléban nehéz helyzeteket
átvészelve, végig tartva a lépést
a vetélytársakkal, pontos váltásokkal hatalmas meglepetésre

elhozták a bronzérmet, megelőzve a sportág nagyjait, például a hollandokat, a németeket vagy a házigazda belgákat.
– Ez igazi csapatmunka
volt – kezdte az értékelést Bíró
Hanna. – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, kemény
helyzeteket kellett megoldanunk verseny közben. Gondolok itt a váltásokra vagy a
helyezkedésre. Össze kellett
dolgoznunk, hogy ez sikerüljön,
igazi csapatmunka volt ez a
bronz! – mondta boldogan Bíró
Hanna, a Tornádó Team Szeged versenyzője.

A magyar lányok nyakába került a bronz. A képen balról jobbra: Mercs Abigél (Szombathely),
Bíró Hanna és Sajgó Anna (mindketten Tornádó Team Szeged).
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Hat bajnoki cím

Szombathelyen, a felnőtt kick-light és light-contact magyar
bajnokságon léptek tatamira a szegedi Combat „D” SC
kick-boxosai. Nemcsak a bajnoki cím, de az Eb-kijutás is
összejött jó pár versenyzőnek.
A hölgyeknél Miklós Alexandra 60 kilogrammban
kick-lightban harmadik, míg
light-contactban második helyen végzett. Ugyanezen súlycsoportban mindkét kategóriában a bajnoki cím szegedi
kézbe került. Nagy Rita kicklightban és light-contactban
is ellenállhatatlan volt, és
duplázott. Akárcsak Zsarkó
Dániel Péter: a férfiak
74 kg-os mezőnyében lightcontact és kick-light szabályrendszerben is a dobogó
legfelső fokára állhatott fel.
A +94 kilósaknál Vida
Ádám kick-lightban ért el egy
ezüstérmet. A Master Class
94 kg-os számában Guljás
Róbert mindkét harcnemben
a dobogó második helyén

végzett, míg Vas Csaba szintén a Master Class +94 kilogrammos
súlycsoportban
kick-lightban országos bajnok lett, light-contactban
pedig ezüstérmes.
Ezek a szép eredmények
már önmagukban is megsüvegelendők, de ez még nem
minden: négyen a magyar válogatottba is bekerültek.
Nagy Rita (60 kg), Zsarkó Dániel Péter (74 kg) és Vida
Ádám (+94 kg) kick-light és
light-contactban, míg Vas
Csaba +94 kilogrammban
kick-light szabályrendszerben képviseli hazánkat és
Szegedet Mariborban, Szlovéniában a Senior és Master
Class kick-box Európa-bajnokságon.

Balról jobbra: Zsarkó Péter Dániel, Miklós Alexandra, Tóth
Gábor, Vida Ádám, Stricz Richárd, Nagy Rita és Vas Csaba.

Több százan a jégen

A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorong-egyesülete
9 óvodával és 6 iskolával kötött együttműködési szerződést. Ennek értelmében mintegy 300 gyerek tanul meg
korcsolyázni.
– Az egyesület utánpótlása
az utóbbi két évben dinamikusan fejlődött, ezt szeretnénk még inkább segíteni.
Egyre több gyermeket szeretnénk kivinni a jégpályára,
részben ezért újítottuk fel az
önkormányzattal közösen a
létesítményt, aminek köszönhetően idén már augusztusban elindult a jeges
felkészülés. Kilenc óvodával
állapodtunk meg, a középsősök és a nagycsoportosok
járnak majd a pályára, ahol
hét edző segít nekik az alapok elsajátításában – fogalmazott Gusztos Gábor, a
Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű technikai igazgatója.
Az utaztatást, a jégfelület
bérlését, a korcsolyákat, valamint az edzők javadalmazását

is a Goodwill Pharma Kft. finanszírozza, így mindennap
három nagy csoportban dolgozhatnak majd a gyerekek.
A kicsikkel hét szegedi edző
foglalkozik majd hétről hétre a
szegedi műjégpályán. Az egyesület nem titkolt célja, hogy az
így jégre kerülő gyerekekből
később igazolt jégkorongosok
legyenek.
– Olyan szellemiségű klubot tudunk névadóként támogatni, akik nemcsak az
élsportra, de a gyerekekre is
koncentrálnak. Biztos vagyok
benne, hogy a cég, egyben a
klub kabalaállata, a Loli nevű
lunda madár népszerű lesz
az ovisok körében – mondta
Jójárt Ferenc, a Goodwill
Pharma Kft. ügyvezető igazgatója.
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Rezes Judit és
Szabó Győző
a szabadság rabságában
Időpont: szeptember 17.,
hétfő, 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes a Pedagógiai esték
rendezvénysorozat vendége.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója A szabadság
rabsága címmel tart előadást.
napszállta – premier
a belvárosiban!
Időpont: szeptember 18.,
kedd, 17.30
Helyszín: Belvárosi mozi
Nemes Jeles László Oscardíjas rendező második nagyjátékfilmje, a Napszállta
hivatalosan csak szeptember
27-én debütál a magyar mozikban, Szegeden azonban
már előbb látható. A vetítés

után a rendezővel is találkozhatnak.
1913-ban járunk Budapesten, a béke utolsó napjaiban.
Leiter Írisz hosszú évek után
tér vissza az Osztrák–Magyar
Monarchia
sokszínű
és
nyüzsgő városába…
velünk élő robotok
Időpont: szeptember 18.,
kedd, 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Haidegger Tamás orvosbioló-

giai mérnök, az Óbudai Egyetem Robottechnikai Szakkollégiumának vezetője, a 21.
század elkötelezett szakértője a Pedagógiai esték vendége.
A következő húsz évben
nagyobbat változik majd a
világ, mint előtte egy évezred
alatt. Vajon realitás lehet-e
egy-két évtizeden belül, hogy
robotok műtenek bennünket,
ők szolgálják fel az ételt egy
étteremben, vagy készítik el
a frizuránkat, és részt vesznek az idősek
gondozásában?
az
élet
összeráz
Időpont:
szeptember
19., szerda,
19 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Színházi duett – Rezes Judit
és Szabó Győző igaz története alapján, Rezes Judit és
Szabó Győző előadásában. A
Loveshake – Az élet összeráz
formabontó darab, egyfajta
párkapcsolati játék, amelyben az előadók közismert
dalok és izgalmas koreográfiák segítségével mutatják be
egy kapcsolat ívét, annak
csodáit és nehézségeit. Történeteik saját történetek,
ezért az előadás személyes
érintettséggel, őszintén és
kendőzetlenül mesél.

Felnőni a szavakhoz
– kemény zsóFival
Időpont: szeptember 20.,
csütörtök, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Megújult arculattal és újraálmodott műsorral indítja 6. évadát az ország egyik legnagyobb
slam poetry klubja.
A slam kicsit vers, kicsit stand up, kicsit
rap, kicsit színház, de
egészében több mint
egy átlagos élmény. A
többkötetes költő, író,
rapper, Kemény Zsófi
nyitja meg az estét.

előadás a torinói lepelről
Időpont: szeptember 23., vasárnap, 15 óra
Helyszín: Gál Ferenc Főiskola (Dóm tér 6.)
Idén 120 éve történt, hogy
egy amatőr fotós döbbenten
látta, hogy a torinói lepelről
készült fényképek negatívjai
életszerűbbek, mint az igazi.
John P. Jackson, akit a tudományos lepelkutatás atyjának tartanak, a torinói
lepelről tart előadást Szegeden.
A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a http://torinoilepel.hu oldalon lehet.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba október 1-jére, a zene világnapjára, a Sárik Péter Trió X Beethoven-koncertjére? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a
skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján
kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 19. 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: Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. A nyertes: Varga Mária. Gratulálunk!
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horoSzkóP

koS (iii. 21–iv. 20.)
Sokkal jobban érezheti magát, mint pár
nappal ezelőtt. Ennek
talán az is lehet az oka, hogy
sok mindenre fény derült,
ami miatt eddig bizonytalanságban volt.
Bika (iv. 21–v. 20.)
Egy új szerelem vagy
barátság robbanhat be
váratlanul az életébe,
akkor, amikor erre egyáltalán
nem számít. Legyen nyitott
mindenre, de azért ne cselekedjen meggondolatlanul!
ikrek (v. 21–vi. 21.)
Az egyik szomszédja
valamiben a segítségét kérheti, de egyelőre
még habozik, hogy mit válaszoljon neki, mert eddig nem
volt túl jó a kapcsolatuk.
Most javíthatnának ezen!
rák (vi. 22–vii. 22.)
Büszke lehet magára,
hogy merte vállalni a
nehézségeket. Talán
maga sem gondolta, hogy
képes ilyen bátran is viselkedni. Sok újat megtudhat
mostanában önmagáról.
oroSzlán (vii. 23–
viii. 22.) Fontos változások jöhetnek, de
ne ijedjen meg tőlük,
nagyon ritkán történnek a
dolgok minden ok nélkül.
A higgadtságnak most komoly szerepe lehet.
Szűz (viii. 23–iX.
22.) Pénzügyeiben komoly fordulat állhat
be, de ha nem figyel,
olyan hamar elillan a szerencséje, amilyen hamar jött.
Semmiképpen ne döntsön
most egyedül!
Mérleg (iX. 23–X.
22.) Bátorsága és
őszintesége elnyerheti
jutalmát, ha nem türelmetlen, és nem álmodozik
elérhetetlen dolgokról. A pozitív hozzáállás mellett őrizze
meg a realitásérzékét.
SkorPió (X. 23–Xi.
21.) Elégedetlen lehet
a jelenlegi élethelyzetével, bár azt még nem
tisztázta magában, hogy min
is szeretne változtatni. Beszélgessen erről egy megbízható ismerősével!
nyilaS (Xi. 22–Xii.
21.) Családjában több
kisebb-nagyobb gond
is megoldódhatott az
utóbbi időben, és ez a kedélyén is látszik. Végre újra tud
mosolyogni, és képes pozitívan nézni a jövőbe.
Bak (Xii. 22–i. 20.)
Ne keressen ott barátokat, ahol csak
rosszindulat és ellenségeskedés veszi körül. Ha
mégis muszáj köztük lennie, viselje ezt az időt fegyelemmel.
vízönTŐ (i. 21–ii.
19.) Szomorú lehet a
szíve, hogy búcsút intett a nyár, és újra jönnek
a dolgos, szürke mindennapok. Találja meg az örömöt
ezekben a napokban is!
Talán nem is lesz nehéz.
Halak (II. 20–III. 20.)
Összeszólalkozhatott
valakivel, és utólag
már szégyelli magát, és
dühös, hogy belement egy
értelmetlen vitába. Borítson
fátylat a múltra, ami történt,
megtörtént.
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Urbán Tamás fotóslegenda 1973-ban páratlan szépségű sorozatot készített az újszegedi szabadtéri színpad fellépőiről és a közönségről, amely látható a
Fortepan archívumában. Hogy kik koncerteztek negyvenöt éve az újszegedi szabadtérin? Máté Péter, Bonto-

DIAGNÓZIS
Szeptember 17., hétfő, 19.55
Mire jó a defibrillátor, új módszerrel visszaadott hallás,
mit jelent a hozzátáplálás a
csecsemőknél.
KVANTUM
Szeptember 18., kedd, 20.25
Informatikatábor, olajkutak
Szegeden, a levendula az év
növénye, dínók a múzeumban.
A SZOMSZÉD VÁR – TURISZTIKAI MAGAZIN
Szeptember 19., szerda, 19.40
Újborkóstoló Sopronban, Fürdők éjszakája Miskolcon, romániai aranykincsek Szegeden, virágkarnevál Debrecenben. Fedezzük fel együtt Magyarországot!
SZABAD SZÁJ – VÉLEMÉNYMŰSOR
Szeptember 21., péntek,
19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. Aktuális, érdekes és elgondolkodtató.

vics Kati, a Corvina és a Hungária együttes. A világ ifjúsága abban az évben találkozott Berlinben a Világifjúsági
Találkozón, ahol szegediek is voltak. Utóbbit onnan
tudni, hogy Urbán Tamás képein látni olyan fiatalokat,
aki VIT-es sapkában üldögélnek.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyárias idő, felhőkkel

Szeptember 15.
szombat

Szeptember 16.
vasárnap

Szeptember 17.
hétfő

Szeptember 18.
kedd

Szeptember 19.
szerda

Szeptember 20.
csütörtök

Szeptember 21.
péntek

29/19
enikő,
Melitta

28/18
edit

28/17
zsófia

28/16
diána

29/16
vilhelmina

28/16
Friderika

27/16
Máté,
Mirella

anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
KöTöTTEK
hÁZASSÁGOT:
2018. 08. 31-én Barta Gábor
és Ciutacu Diane Lize, Török
Viktor és Szokol Mónika, Nagy
Milán Zoltán és Keresztes Eszter, Csabai Róbert és Tóth Brigitta; 2018. 09. 1-jén Dorogi
Péter Viktor és Berkes Beatrix,
Boros Tamás László és Rácz
Aranka Linda, Szalma Károly és
Mezei Jolán, Cacovean Gabriel
Liviu és Gémes Anita, Ördög István és Nagy Ágnes, Pető Gábor
és Vachler Olivia, Zombori Zsolt
és Patyi Lilla, Csatlós László
Ádám és Tóth Erika, Herke
György Tamás és Szilágyi
Ágnes, Peták Sándor és Varga

Krisztina, Sebők Péter és Seres
Henrietta Krisztina, Poncz Róbert és Varga Dorida Franciska,
Máriási Gábor András és Pozsár Andrea, Berta László és
Fodor Ágnes, Gilinger Péter és
Erdélyi Csilla, Szécsi Balázs és
Novák Tímea.
SZEGEDEN SZüLETETT: Balázs Gézának és Kóré Krisztina
Teréznek 2018. 08. 15-én
Géza, Sziráki Zoltánnak és
Rácz Krisztina Szilviának 2018.
08. 26-án Sára Róza, Zombori
Gábornak és Németh Melinda
Csillának 2018. 08. 25-én
Gábor Zoltán, Székelyhidi Zoltán Leventének és Szabó Eve-

Fogadóóra

linnek 2018. 08. 27-én Kende
Levente, Molnár Zsolt Csabának és Franek Anett Erikának
2018. 08. 25-én Nanett, Szabó
Gábor Leventének és Nagy
Krisztinának 2018. 08. 29-én
Botond Mihály, Szécsi Dávidnak és Abonyi Kittinek 2018.
08. 26-án Dominik, Tóth-Baranyi Zsoltnak és Füstös Juliannának 2018. 08. 27-én Ármin,
Szabó Zsoltnak és Jenei Adriennek 2018. 08. 28-án Botond
utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

SzePTeMBer 17., héTFŐ

SZEGEDEN hUNYT EL: Szabó
Mihály (tanár úr) 2018. 08. 30án.

18.00 (Polgármesteri Hiva-

SzePTeMBer 19., Szerda

Ménesi imre: 16.00 (Rókusi

Szécsényi rózsa: 16.00

Szentistványi istván: 17.00

dr. Binszki József: 17.00

fiókkönyvtár – Vértói út 5.)

(Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)

SzePTeMBer 18., kedd

nógrádi Tibor: 17.00 (Gyála-

(Nádas presszó – Tölgyfa u.)
(Radnóti Miklós Kísérleti

Gimnázium – Tisza Lajos

krt. 6–8.)

hekáné dr. Szondi ildikó:
13.00–14.00

(Képviselői

réti Művelődési Ház – Ko-

iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:

Szécsényi rózsa: 16.00

kormos Tibor: 17.00–18.00

szorú u. 39.)

(Szegedi SZC József Attila Ál-

30/963-8137)

(Odesszai fiókkönyvtár –

talános Iskolája és Szakisko-

Székely sor 11.)

11.)

SzePTeMBer 22., SzoM-

lája telephely – Balatoni u.
dr. Berkesi ottó: 15.00–

BaT

tal Szőregi Kirendeltség –

11.00 (L.É.T. Egyesület –

Szerb u. 21.)

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

kothencz

János:

9.00–

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

