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Pick, SOLE-MiZo, Contitech 
Szeged három legjobb termelőcégénél négy-
ezren dolgoznak.

Segítenek 
a szege-

diek
Tízezer eurót
ajánl fel a vá-

ros a Notre-
Dame újjá-

építésére 

Csanádi Zoltán: Miután valamennyi oszlop a helyére kerül, kezdődhet a betonozás az Etelka soron

Ezernél is több cölöpön áll majd az új uszoda

Még cölöpöznek, de hamarosan elkezdik a betonozást az Etelka sori új uszodánál. 

Ezerháromszáz cölöp biztosítja
majd az Etelka soron épülő új
uszoda alapját. Az új létesít-
mény alapjából több mint 50
ezer köbméter földet termeltek
ki. A cölöpök nyolcvan száza-
léka már a földben van. A cö-
löpök 10-15 méter mélyen áll-
nak a talajban. Az elkészíté-
sükhöz több mint kétezer köb-
méter betont használtak fel.
Csanádi Zoltán, a városi beru-
házásokat koordináló Szeged
Pólus Kft. igazgatója elmond-
ta: miután valamennyi oszlop a
helyére kerül, ráteszik az osz-
lopfejeket, és kezdődhet a be-
tonozás. Ezt követően kezd
majd kiemelkedni az épület a
földből.

Kollégáinak életük álma, hogy főszerepet játsszanak a Víg-
színházban. Medveczky Balázs három év után mégis eljött,
mert másra vágyott. Szabadúszó akart lenni, de végül Sze-
gedre szerződött. Azóta egyik nagyobb szerep a másik után
találja meg. A váltást élete második legjobb döntésének
tartja. Cikkünk a 6. oldalon 

Medveczky Balázs: Szeged
életem második legjobb döntése 

Két év alatt hat általános iskolát korszerűsít közel 3 milliárd forintból az önkormányzat

Kívül-belül megújult a Tarjáni és a Weöres

Botka László polgármester a Tarjániban rendezett ünnepségen elmondta: 
a felújítás célja az volt, hogy 21. századi körülményeket teremtsenek.

A Weöres Sándor Általános Iskolában is megünnepelték,
hogy megújult az iskola. 

Két év alatt hat általános isko-
lát újít fel közel 3 milliárd fo-
rintból a város. Négy már
elkészült, a Tarjáni Kéttany-
nyelvű és a Weöres Sándor Ál-

talános Iskolát a napokban
adták át. Két épület felújítása
hamarosan elkezdődik.

Botka László polgármester
a Tarjániban rendezett ünnep-

ségen elmondta: a költségek-
ből 2 milliárd forint uniós tá-
mogatás, a fennmaradó részt
az önkormányzat biztosítja.

– A felújítás célja az volt,

hogy 21. századi körülménye-
ket teremtsünk az iskolákban
– hangsúlyozta a polgár-
mester. Mindkét iskola épü-
lete iparosított technológiával

készült 1977-ben, illetve
1980-ban. Az elmúlt hóna-
pokban 482, illetve 450 millió
forintból cserélték a nyílászá-
rókat, szigetelték a homlokza-

tot, korszerűsítették a fűtési,
az elektromos és a világítási
rendszereket, s napelemeket
helyeztek a tetőre.
Bővebben az 5. oldalon 
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jogokban, az már egyáltalán nem létezik. A fiatal Orbán Viktor már halott.” Bernard-Henry Lévy francia filozófus (Index)

Ujhelyit támadta a Fidelitas, 
de önmagát semmisítette meg

Minden egy képen. Ujhelyi István, mögötte Korponyai Ernő,
a Fidelitas szegedi elnöke, előtte a molinót tartó 

fidelitasosok és a visszafideszesített HírTV mikrofonja. 

Szegeden kampányolt Ujhelyi István. A szocialisták aláírás-
gyűjtését próbálta megzavarni a Kárász utcán a Fidelitas,
amely önmagát semmisítette meg az akciójával.

– Öt éve ugyanitt, ugyanígy
kezdtük a kampányt, az alá-
írásgyűjtést. Szeged akkor
is megmondta, Európa ré-
sze akar maradni, bármit is
tesz Orbán Viktor a hazával.
Mi, szegediek most is ko-
moly akadályt állítunk az or-
báni törekvések elé. Azért is
támadnak éjjel-nappal min-
ket, engem, mert tudják, be
kell venniük Szeged várát.
De nem fog nekik sikerül-
ni. Most, a május 26-i EP-
választásokon
sem fog nekik
sikerülni, és
o k t ó b e r b e n
sem – mondta
Ujhelyi István
S z e g e d e n .
Hangsúlyozta:
Szeged nyerte
a magyar nagy-
városok közül a legtöbb
uniós forrást azóta, amióta
a közösség tagjai vagyunk.
– Lassan nincs olyan része
a városnak, ahová ne épült
volna be uniós pénz. Én azt
vállalom, folytatjuk közösen
a munkát Botka László pol-
gármesterrel és Szabó Sán-
dor országgyűlési képvise-
lővel. Május 26-án nagyon
egyszerű választás vár ránk:
a magyar választóknak arról
kell dönteni, hogy Európá-
ban szeretnénk maradni,
vagy Orbánisztánban fogunk
élni. Ha Orbán Viktort és
pártját felfüggeszthették a
politikája miatt, akkor mi
ugyanerre a sorsa jutha-
tunk: kisodródhatunk az Eu-
rópai Unióból. Ezt mi nem
engedjük meg Orbánnak.
Lehet, hogy lenyúlta a mé-
diát, maga alá gyűrte az
igazságszolgáltatást és 

sok más hatalmi intézményt
is, de az országot nem
adjuk neki. Ma az az orszá-
gát szerető magyar, aki a
hazáját az Unióban akarja
tartani – mondta Ujhelyi Ist-
ván.

A szocialisták aláírás-
gyűjtését próbálta megza-
varni a Kárász utcán a
szegedi Fidelitas, a háza
felújítása miatt támadva Uj-
helyit. Az EP-képviselő ke-
délyesen fogadta a fideli-

tasosokat, elbeszélgetett
velük, miközben stábja vé-
gig élőzte a közösségi olda-
lon a párbeszédet. Így írt
erről a szeged.hu:

*Ujhelyi odahívta Korpo-
nyai Ernőt, a Fidelitas sze-
gedi elnökét az MSZP stand-
jához, kérve őt, írja alá az
„Európában akarunk marad-
ni!” aláírásgyűjtő ívet. Ezt a
szegedi fidelitasos nem tette
meg, bár egyetért azzal, hogy
hazánknak az Unióban van a
helye,

*Szeged EP-képviselője
ezután a molinót tartó fideli-
tasos aktivistákkal próbált
arról beszélgetni, mi mindent
köszönhet Szeged az EU-nak,
de ők erre láthatóan nem vol-
tak fölkészülve,

*ezután Korponyai Ernő-
vel próbált hasonló kérdé-
sekről szót váltani, de vele
sem jutott sokra.

Mi, szegediek most is komoly aka-
dályt állítunk az orbáni törekvések
elé. Azért is támadnak éjjel-nappal
minket, engem, mert tudják, be kell
venniük Szeged várát. De nem fog
nekik sikerülni.
Ujhelyi István EP-képviselő

A NER felfalja saját gyermekeit – Kezd elmérgesedni Szegeden a Fidesz belháborúja

Házkutatást tartottak Lázár korábbi emberénél
csővé züllesztett Origón,
hogy Szabó Likvid Kontroll
Kft.-je nem rendelkezik
azokkal az engedélyekkel,
amelyek egy pénzügyi tevé-
kenységhez szükségesek.

Szabó azt mondta a
24.hu-nak, hogy gyanúja sze-
rint a helyi Fidesz-szervezet
ráncba szedésével megbízott
Kubatov Gábor vezette fide-
szes csapat küldte rá a rend-

őröket. Szabó az Átlátszónak
azt nyilatkozta: úgy véli, túl
önálló volt, és a közvéle-
mény-kutatások szerint nép-
szerű is. 

Ez pedig a szegedi Fi-
desznek rossz. „Nyilván úgy
gondolják, ha elindulok, esé-
lyük sincs Botkát leváltani.
Én úgy gondolom, ha elindu-
lok, ha nem, nekik így sincs
esélyük erre.”

A Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálint-
nál tartott házkutatást és foglalt le iratokat a rendőrség
egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelen-
tés miatt – írta a hvg.hu.

Egymást is gyalulják hóna-
pok óta a szegedi fideszesek.
A napokban Szabó Bálint la-
kásán tartottak a nyomozók
házkutatást, majd lefoglal-
ták cége teljes könyvelését.
Szabó Bálint éveken át a
Botka László polgármester
ellen felépített Szeviép-ügy
motorja volt. A Lázár János
strómanjának tartott Szabó
összefüggésbe akarta hozni
a szegedi polgármestert a
megvádolt és első fokon már
elítélt szeviépes vezetőkkel,
de Botka – ahogy arról a Sze-
gedi Tükör is beszámolt –
nemrégiben nyert pert első
fokon Szabó, valamint a fide-
szes propagandalap Sze-
gedma és Déli Szó elleni
rágalmazási ügyben.

Korábban a helyi portá-
lokon közölt interjújában
Lázár János is azt fejtegette,
hogy bűnszövetkezet mű-
ködhet Szegeden, amelyben
politikai összefonódások is
vannak. Egy ideig úgy tűnt,
Szabó egy követ fúj a helyi
fideszes politikusokkal, fő-
ként Lázárral, akinek támo-
gatásával azt is elérték,
hogy a még le sem zárt Sze-
viép-ügy károsultjai kártérí-
tést kapjanak az államtól. A
helyzet mostanra változott
meg: néhány hete Szabó Bá-
lint a Facebookon írt „soro-
zatot” a fővárosból a sze-
gedi fideszesek nyakára kül-
dött Kubatov-kommandóról
– írta a hvg.hu. Ezt követően
jelent meg a kormányszó-

Nem mondják meg, 
kik és mennyi pénzt kaptak

A szeged.hu kétszer is megkérdezte közérdekű adatigénylés-
ben a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, hogy a Szeviép-
ügyben ki és mekkora összeget kapott a magyar államtól,
mert kíváncsi volt rá, mely vállalkozásokat kártalanítottak az
adófizetők pénzéből a fideszes Szeviép tönkremenetele
miatt. A 24.hu arról írt, a lista nem nyilvános, a Miniszterel-
nökség pedig azt állítja, tőlük hiába kéri bárki, nem ők az adat-
kezelők. A megyei kormányhivatal jogszabályokra hivatkozva
közölte a szeged.hu-val: nem adja ki, mire, kikre költött 2,5
milliárd forintot.

Tanárok írtak
Orbán Viktornak

Dühös nyílt levelet írtak a budaörsi
tanárok Orbán Viktornak. „Közel 9
év telt el azóta, hogy Ön másodszor
is miniszterelnök lett. Beiktatása
után világossá tette számunkra,
hogy egyik első intézkedése a köz-
oktatási rendszer teljes átalakítása
lesz. (…) A szakma és a közvélemény
előtt bizonyították, hogy a 2011-ben
érdemi egyeztetés nélkül, felülről ve-
zérelt átalakítások az Önök akkori
ígéretei helyett a kétkedők aggályait
igazoló eredményre vezettek” – áll a
273 pedagógus által aláírt levélben.
A változtatások legvonzóbb ígérete
az egyösszegű béremelés és a
bérek minimálbérhez kötése volt.
„Ön ezt az ígéretét nem teljesítette.”
Az emelést 5 részletre osztották
szét, az utolsót meg sem kapták a
tanárok, de a legnagyobb probléma,
hogy a tanári bérek számítási alapja
továbbra is a 2013-as minimálbér.

Szeged,
én így szeretlek

A lakótelepen, a szemközti
ház előtt aktivisták győzködik
az embereket, hogy írják alá
a miniszterelnök hét pontját
a migránsokról. Egy idős néni
bosszúsan odaszól, hogy
hagyják békén, mert lekési
az Elif – A szeretet útján című
török szappanoperát. Sze-
ged, én így szeretlek.

Tóth Andrea

Tavaly még szegényebbek lettek 
a szegény magyarok

A magyar gyerekek harmadát fenyegeti a szegénység. Képünk illusztráció.

Az évek óta tartó csökkenés után 2018-
ban újra nőtt a relatív szegénységi rés Ma-
gyarországon – írja a Privátbankár.hu
elemzésére hivatkozva a 24.hu.

Mi az a relatív szegénységi rés? A hiva-
talos szegénységi küszöb és a szegények
valós jövedelme közötti eltérés. Az Eurostat
statisztikáit elemző Privátbankár megállapí-
tásai szerint ez a hivatalos statisztikák sze-
rint 2018-ban 24,1 százalékra nőtt, vagyis
ennyivel marad el a szegény magyarok jöve-
delme a szegénységi küszöbtől. Számszerű-
sítve ez azt jelenti, hogy míg a hivatalos
szegénységi küszöb szerint az számít sze-
génynek, akinek a havi jövedelme nem éri
el a 83 ezer 855 forintot, a magyar szegé-
nyek átlagjövedelme a valóságban csupán
havi 63 ezer 645 forint. 2016-ban még
18,8, 2017-ben pedig ennél is szűkebb,
16,7 százalék volt a relatív szegénységi rés.

2014 és 2017 között a magyar társada-

lom felső 1 és felső 10 százaléka vagyono-
sodott a leggyorsabban – írta az Index.

2017-ben Magyarországon a felső 50
százalék birtokolta az összes nettó vagyon
91 százalékát, az alsó 50 százalékra az
összes vagyon 9 százaléka jutott – derült
ki többek között a Magyar Nemzeti Bank
friss vagyonfelméréséből, amelyet a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal készített. A felső
egy százalék teljes vagyonból való részese-
dése majdnem 2 százalékponttal 25 szá-
zalékra nőtt, és a felső 10 százalék is elég
jól járt ebben a három évben: 3 százalék-
ponttal nőtt a részesedésük (56,4 száza-
lékra). Ha alsó és felső 50 százalékra
bontjuk fel a magyar társadalmat, az lát-
szik, hogy ennek a két rétegnek a teljes va-
gyonból való részesedése nem változott
érdemben: a társadalom alsó fele a vagyon
nagyjából 9 százalékát birtokolta, a felső
pedig a vagyon 91 százalékát.
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Vakvágány

Uniós csatlakozásunk sokfajta ígéretet hordozott magában.
Gyorsabbnak, időben könnyebben legyőzhetőnek gondol-
hattuk a nyugat-európai országokhoz való gazdasági és
életszínvonalbeli felzárkózást.

Így nem könnyű szembenézni azzal, hogy gazdasági
fejlettségünk szintjét tekintve alig közelítettünk az EU át-
lagához. Mindennél beszédesebb, hogy hazánk a huszon-
hat tagország össztermelésének pusztán 0,8 százalékát
adja. Magyarázza ezt a számot, hogy az egyik oldalon a
közel 500 milliós lakosságot tömörítő huszonöt tagország
áll, míg a másikon hazánk, a már 10 milliót sem elérő lé-
lekszámával. Ez sok mindent meghatároz, gazdasági tel-
jesítményének nagyságát mindenképpen – ha nem is
teljesen.

Igaz ugyanakkor az is, hogy az elmúlt huszonöt-harminc
évben multinacionális cégek százai-ezrei települtek be az
országba, melyek termelése jelentősen növelte az ország
gazdaságát, annak potenciálját. Az is világos, hogy ez a fo-
lyamat sokkal régebben kezdődött, mint EU-s tagságunk.
Bár nem vagyok gazdaságtörténész, mégis tisztában va-
gyok vele, hogy 2004 májusában (hamarosan tizenöt éve
leszünk tagja az Uniónak) a magyar gazdaságban hihetet-
lenül meghatározó szerepben voltak jelen a külföldi cégek.
Hadd utaljak csak az ipar olyan mamutjaira, mint az Audi,
a Siemens, az Opel, az Elektrolux, a Samsung, a Philips, a
Suzuki, a General Electric és a Bosch.

A mindenkori magyar kormányok – még akkor is, ha a
gazdaságról vallott nézeteik olykor különböztek egymástól
– igyekeztek orvosolni azt a belső ellentmondást, hogy az
itt megtelepedett külföldi cégek állították és állítják elő ma
is a hazai import több mint kétharmadát. A mögöttünk álló
lassan három évtized azt sejteti, hogy ezen a mutatón ér-
demben aligha lehet javítani. A magyar tulajdonban lévő
nagyvállalatok kevésbé képesek kilépni a nemzetközi pi-
acra. A torz fejlődés egyik leglátványosabb jele, hogy döntő
módon a hatalmas állami megrendeléseknek köszönhe-
tően nőttek nagyra ezek a cégek, olyan politikai hátszéllel,
ami egy normálisan működő országban, egészséges gaz-
dasági környezetben elképzelhetetlen. 

Egy ország fejlettségét más mérőszámok is mutatják. A
havi nettó átlagkereset, a szociális juttatások szintje, a sze-
génységben élők száma, a nyugdíjak vásárlóértéke. Sajnos
e tekintetben sem lehet okunk – a politikai diadaljelen-
tések ellenére sem – dicsekvésre. Közgazdaságilag szinte
megmagyarázhatatlan, miért magasabbak lényegesen a
bérek a velünk közel azonos fejlettségi szinten álló Szlová-
kiában, Csehországban és Lengyelországban, mint ide-
haza.

Mégis akad valami ebben az összehasonlításban, ami-
ről alapvetően mi magunk tehetünk – ez pedig idegennyelv-
tudásunk hiánya. A magyarok tudnak az Unió állampolgárai
közül legkevésbé megszólalni idegen nyelven. Tény, hogy
nemzedékek maradtak le erről a lehetőségről, amit utólag
nehéz, majdnem lehetetlen pótolni. Hihettünk abban, hogy
az 1990 után átalakított közoktatásban a korábbinál lénye-
gesen nagyobb hangsúlyt kapó nyelvoktatás áttörést hoz.
A válasz: igen is, meg nem is. Diákok százezrei (milliói?)
nyelvvizsgáztak, ugyanakkor a középiskolai nyelvtanítás
részleges csődje is mindennapjaink tapasztalata.

Volt szerencsém (ha ezt annak lehet nevezni) tavaly vé-
gigülni egy szakgimnázium szóbeli érettségijét. Az angolból
vizsgázó diákok tudásszintje minden képzeletet alulmúlt. A
kínos helyzetet a tanár igyekezett menteni folytonosan fel-
tett kérdéseivel, azt a látszatot keltve, mintha érdemi be-
szélgetés folyna vizsgázó és vizsgáztató között. Szem-
lesütve ültem székemben, és az járt a fejemben, vajon hol
és hogyan futott vakvágányra (mások mellett) idehaza az
angoltanítás.

Bod PéterA Pick hamarosan újabb fejlesztésbe kezd. Képünk illusztráció. 

A legjobb 
munkáltatók között
Első helyet szerzett ta-
valyelőtt kategóriájában
a Pick Zrt. a legvonzóbb
munkahelyeket vizsgáló
országos felmérésben.
A Randstad kutatóinté-
zet a munkavállalók vé-
leménye alapján rang-
sorolta a cégeket. A ku-
tatás adataiból kiderült,
hogy a dolgozók néha
még a fizetésnél is fon-
tosabbnak tartják a ki-
számítható, hosszú tá-
von tervezhető munka-
helyet és azt, ha a fog-
lalkoztató tiszteletben
tartja a munka és magá-
nélet arányát.

Folyamatosan fejleszt a Pick, a SOLE-MiZo és a Contitech 

Szeged három legjobb cégénél négyezren dolgoznak

A SOLE-MiZo több mint ezer embernek ad munkát.

Csongrád megye legjobb cégeinek is az élbolyában sze-
repel három szegedi vállalkozás: a Pick, a SOLE-MiZo és
a Contitech négyezer embernek ad munkát. Mindhárom
cég folyamatosan fejleszt a városban és kínál új munka-
helyeket.

dolgoznak a Picknél, miköz-
ben a hírek szerint Debre-
cenben, a tervezett BMW-
gyárban a beruházás elején
nagyjából feleennyi, ezer új
munkahely létesül. Ráadásul
a Pick hamarosan újabb fej-
lesztésbe kezd. A húsipari

TOP 100-as rangsor 11. he-
lyezettje, a Contitech Rubber
Industrial Kft. is. A gumitöm-
lőket gyártó vállalat 578 em-
bernek ad munkát. A cég
2016-ben fejezett be egy
több mint 2,5 milliárdos be-
ruházást, amelynek köszön-
hetően 30 százalékkal sike-
rült bővíteni a gyár kapacitá-
sát, és ötven új munkahely is
létesült a szegedi gyárban.

A Csongrád megyei vállal-
kozásoknál alkalmazásban
állók száma jelenleg eléri a
68 ezret, akiknek több mint
felét a szegedi vállalkozások
foglalkoztatják; ezen belül
közel egyharmaduk a TOP
100-as cégek valamelyikénél
talál munkát és megélhetést.

Ma már országosan is a
legalacsonyabb, alig több
mint 2 százalék a munkanél-
küliség aránya Szegeden. A
162 ezres városban mind-
össze kétezer-négyszázan
keresnek állást. Ezzel Sze-
ged rekorder a nagyvárosok
versenyében.

Rafai Gábor

óriáscég tavaly 100 hektár
földet vásárolt az ELI és az
M5-ös sztráda között. A teljes
fejlesztés – a tervek szerint –
több mint tíz évet vesz majd
igénybe, és a végére Közép-
Európa legkorszerűbb szára-
záru- és feldolgozott húsipari
termékgyártó kapacitását
hozzák létre. A megnöveke-
dett termeléshez minden bi-
zonnyal nagyobb létszámra is
szükség lesz.

Jelentős ipari munkálta-
tónak számít Szegeden a

A jók közül is a legjobbak
között van a SOLE-MiZo Zrt.
A tejtermékgyártással foglal-
kozó vállalkozás ma már
1077 embernek ad munkát
a folyamatos fejlesztéseinek
köszönhetően. A cég nettó
árbevétele pedig meghaladja
a 66 milliárd forintot.

Nemcsak Szeged, de egy-
ben a régió egyik legna-
gyobb foglalkoztatója is a
Pick Szeged Zrt. A ceginfor-
macio.hu-n közzétett lét-
számadat szerint 2292-en

Csongrád megye száz leg-
jobban teljesítő cége közül
41-nek Szegeden van a
székhelye, s több mint 11
ezer 400 itt élő alkalmazot-
tat foglalkoztatnak, miköz-
ben a megyei gazdaság
teljes árbevételének 65 szá-
zalékát termelik meg – derül
ki a megye gazdaságát be-
mutató TOP 100 című kiad-
ványból. 

A megyei kereskedelmi
és iparkamara évi összesíté-
séből kiderül: egy év alatt
Szegeden nőtt a legnagyobb
mértékben, több mint 4 szá-
zalékkal azoknak a vállalko-

zásoknak a száma, melyek
bekerültek a TOP 100-ba.

Milliárdok munkahelyteremtésre

Az önkormányzat néhány év alatt – döntően európai
uniós forrásokból – 2,8 milliárd forintot költ közvetlenül
a munkahelyteremtés támogatására. 
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A kivitelező már az útépítés előkészítését végzi 
a kollégiumi úton.

Teljes hosszában felújítják 
a Kollégiumi utat

Több ezer tő virágot osztanak szét
Szegeden már évek óta hagyo-
mány, hogy tavasszal több ezer
tő egynyári virágot osztanak
szét a képviselők az érdeklődő
helybelieknek. A következő he-
tekben 13 helyszínen osztanak
virágot a képviselők, Béketelep-
től Makkosházon át Újszegedig.

A szervezők kérik, hogy min-
denki vigye magával az akcióról
a postaládájába dobott szóróla-
pot, a lakcímkártyáját és egy
dobozt a növényeknek. A virág-
osztás célja, hogy a képviselők
segítsenek a helybelieknek az
eddiginél is szebbé, színe-

sebbé, zöldebbé és élhetőbbé
tenné Szeged városrészeit. Az
önkormányzati képviselők ta-
pasztalata szerint a virágosztás
egyben fogadóóra is, amikor
nagyon sokan keresik meg őket
különféle javaslatokkal és ész-
revételekkel. 

Vk. NéV HeLyszíN IdőpoNt

2. Lauer István Huszár utcai parkoló május 7., kedd,  16 óra

2. Lauer István Béketelep május 7., kedd,  17 óra
Régiposta utca, játszótér

5. kardos Irén Vám tér április 26., péntek, 16 óra

5. kardos Irén Vadaspark lakópark, játszótér április 26., péntek, 17.30 óra

7. szécsényi Rózsa Baktó, Völgyérhát utcai április 29., hétfő, 16 óra
buszvégállomás 

7. szécsényi Rózsa Új-petőfi-telep, délceg utcai április 29., hétfő, 16.45 óra
buszforduló

7. szécsényi Rózsa tápé, a posta előtt április 29., hétfő, 17.30 óra

8. kozma József Hont Ferenc utca, trolivégállomás április 30., kedd, 17 óra

11. szondi Ildikó Hild-kapu május 8., szerda, 15 óra

11. szondi Ildikó Bartók Béla tér május 8., szerda, 16 óra

17. szentgyörgyi pál tabán Általános Iskola május 7., kedd, 16 óra

18. kormos tibor tisza sport Hotel, parkoló május 9., csütörtök, 16 óra

18. kormos tibor Vörösmarty  Mihály Általános Iskola május 9., csütörtök, 17 óra

Tavaszi virágosztás

A szegedi önkormányzat a
következő időszakban 5,5
milliárd forintot fordít gazda-
sági területek útfejleszté-
sére, hogy minél több vál-
lalkozás teremtsen új mun-
kahelyeket – számolt be a
szeged.hu. Ebből az egyik a
Kollégiumi út teljes felújí-
tása, amit a napokban el is
kezdett a kivitelező. Emellett
kiépül Béketelepen az ELI-
hez vezető út, és fejlesztik a
Dorozsmai úttól északra
fekvő iparterület belső úthá-
lózatát.

A Kollégiumi úti munká-
latok teljes költsége 850 mil-
lió forint, amelynek nagy
részét európai uniós forrás-
ból biztosítja az önkormány-
zat, saját költségvetéséből
pedig 50 millió forinttal egé-
szíti ki. Ezenfelül a város az
elmúlt hónapokban 200 mil-
lió forint értékben közel 650
méter hosszan szennyvíz-
csatornát építtetett ki a terü-
let ellátására.

Az útépítés kivitelezési
munkálataira kiírt közbe-

szerzési pályázatot a Strabag
Kft. nyerte. Az új út hivatalos
forgalomba helyezése jövő
év elejére várható.

– Egy közel két kilométe-
res útszakasz készül el,
amelynek szélessége 8,5
méter lesz. Az út mellett ke-
rékpársáv és járda is épül,
valamint kialakítanak öt
buszmegállót is, padokkal,
utasváróval, kerékpártámasz-
szal – mondta a munkaterü-

let-átadó ünnepségen Nagy
Sándor alpolgármester. Elké-
szül a kapcsolódó forgalom-
technika is, az érintett köz-
műveket kiváltják, a csapa-
dékvíz elvezetését és a köz-
világítást is kiépítik, rendezik
a zöldterületeket. A projekt
tartalmazza a Kollégiumi út
két végénél lévő – a Fonó-
gyári úti és a Dorozsmai úti 
– kereszteződések átépíté-
sét is.

Szeged tízezer eurót ajánl fel 
a Notre-Dame újjáépítésére

Az országban elsőként a sze-
gedi önkormányzat tízezer
eurót (mintegy hárommillió
forintot) ajánl fel az Európa
egyik szimbólumának szá-
mító, a tűz által súlyosan
megrongált párizsi Notre-
Dame-székesegyház újjáépí-
tésére. Száznegyven éve
Párizs segítséget nyújtott a
nagy árvíz után Szeged újjá-

építéséhez, most az európai
szolidaritás jegyében Szeged
segít Párizsnak.

A város a felajánlott tá-
mogatás mellett adomány-
gyűjtést is indít, a székes-
egyház újjáépítéséhez nyúj-
tott hozzájárulásokat a Sze-
ged Város Közösségéért
Közalapítvány számlájára
várják. A számlaszám:

1 2 0 6 7 0 0 8 - 0 010 5 2 0 6 -
00100009.

A francia főváros egyik jel-
képében hétfőn kora este ke-
letkezett tűz (képünkön). A
lángok a világhírű épület felső
részében pusztítottak; össze-
omlott a felújítás alatt álló gó-
tikus katedrális kúp alakú
tornya, a huszártorony, és oda-
veszett a teljes tetőszerkezet.

Lángol a katedrális. Fotó: Reuters/Philippe Wojazer
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Szegedre értek a gyergyói tutajosok

A környezetszennyezés veszélyeire hívja fel a figyelmet az
a nyolc gyergyószentmiklósi tűzoltó, aki pillepalackokból
épített tutajon tette meg az utat végig a Maroson, egészen
a Tiszáig. A szegedi vízitelepnél Botka László fogadta őket. A
polgármester elárulta: a szíve Gyergyóhoz húz, mivel a nagy-
apja onnan származott. Az utazók a tutajt háromezer mű-
anyag palackból építették – ezeket a településük környékén
a helyi közösség bevonásával gyűjtötték. A tutajokat Gyergyó-
remeténél, a Maros forrásától 50 kilométerre tették vízre, és
a több mint két hét alatt több mint hétszáz kilométert meg-
téve jutottak el a Tiszáig. A tűzoltók a Maros forrásából szár-
mazó vizet is hoztak magukkal.

Martonosi Éva az új jegyző

Március elsejével nyugdíjba vo-
nult Mózes Ervin címzetes fő-
jegyző, akinek posztjára pályá-
zatot írtak ki. Botka László pol-
gármester hétfő reggel rendkí-
vüli dolgozói értekezleten adta
át az új hivatalvezető kinevezé-
séről szóló oklevelet Martonosi
Évának, aki Szeged első női
jegyzője lett.

Öten pályáztak az állásra,
végül a hivatal eddigi általános
aljegyzőjének pályázatát talál-
ták a legjobbnak. Botka László

a döntés bejelentése után rövi-
den vázolta az új jegyző eddigi
szakmai pályáját. Martonosi
Éva 2003-ban végzett a sze-
gedi egyetem jogi karán, első
munkahelye a polgármesteri hi-
vatal volt. Később a közgazda-
sági iroda helyettes vezetője,
majd aljegyző lett. Szakmai ta-
pasztalatait jórészt Mózes Ervin
mellett szerezte.

Botka László a jegyző fel-
adatának súlyát azzal érzékel-
tette, hogy felidézte: tavaly 80
ezer hatósági ügyet intéztek a
hivatalban, és ezek koordiná-
lása és felügyelete hatalmas
felelősség. A polgármester hoz-
zátette: a köztisztviselői béreket
ugyan a kormányzat alig emeli,
a önkormányzat azonban igyek-
szik minél jobb anyagi feltétele-
ket biztosítani számukra.

Martonosi Éva beszédé-
ben megköszönte a bizalmat
és a hivatal munkatársainak
az eddigi segítséget, majd
hozzátette: szeretné folytatni
azt a magas szakmai színvo-
nalú munkát, amelyet elődje
végzett. 

Az új jegyző, Martonosi
Éva munkáját fél munka-
időben segíti majd Mózes

Ervin nyugalmazott 
címzetes főjegyző.

Az önkormányzat számtalan módon –
pénzzel, juttatásokkal, intézményi 
infrastruktúrával – segíti a szegedi rá-
szorulókat. Legújabb beruházásként az
idősek nappali ellátását szolgáló szoci-
ális intézmény épül a móravárosi Ka-
szás utcában. 

Az új idősek klubja alapkövét ked-
den tette le Botka László polgármester
– tudósított a szeged.hu. Az intézmény
a tervek szerint októ-berre készül el, és
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás
elavult, Vám téri épületét váltja ki. 

A polgármester az ünnepségen el-
mondta: a város átfogó intézményfelújí-
tási programot hajt végre, amely
minden intézménytípust érint, a bölcső-
déket, óvodákat, iskolákat, orvosi ren-
delőket és szociális intézményeket is.
Utóbbiakra uniós forrásból és saját erő-
ből közel egymilliárd forintot fordít a
város. Többek között teljesen megújul
és kibővül a Kálvária sugárúti idősott-
hon konyhája. 

Szegeden hat helyen működik nap-

pali idősellátás; ezekben naponta 1530
adag ebédet osztanak ki a rászoruló
időseknek, ám az egyéb szolgáltatáso-
kat jóval többen veszik igénybe. Ezeket
az épületeket is felújítják majd. A Ka-
szás utcában épülő, 150 négyzetméter
alapterületű intézmény – akadálymen-

tes társalgóval, étkezővel és szociális
helyiségekkel – 141 millió forintból ké-
szül el, nagyobbrészt uniós támogatás-
ból, és harminc idős embernek nyújt
majd korszerű időtöltési és étkezési le-
hetőséget. Az épület mellett kisebb park
is létesül. 

Idősek klubja épül Móravároson

Ilyen lesz az új idősek klubja – mutatja a látványtervet 
Botka László polgármester.

Botka László polgármester a
Tarjániban rendezett ünnep-
ségen elmondta: a költségek-
ből 2 milliárd forintot fedez az
uniós támogatás, a fennma-
radó részt az önkormányzat
biztosítja, saját költségvetésé-
ből. A felújítással 21. századi
körülményeket igyekeztek te-
remteni az intézményben
folyó hagyományosan magas
színvonalú munkához.

Mindkét iskola épülete
iparosított technológiával ké-
szült 1977-ben, illetve 1980-

ban. Az elmúlt hónapokban
482, illetve 450 millió forint-
ból cserélték a nyílászárókat,
szigetelték a homlokzatot,
korszerűsítették a fűtési, az
elektromos és a világítási
rendszereket, s napelemeket
helyeztek a tetőre. A polgár-
mester kiemelte: a korszerű-
sítés egyik célja az volt, hogy
Szeged a legzöldebb város le-
hessen.

Mint a Tarjáni Kéttany-
nyelvű Általános Iskola igaz-
gatója, Szabóné Dancsik Tün-

de elmondta, sem a diákok,
sem a tanárok számára nem
volt könnyű a felújítás közel
fél éve, hiszen össze kellett
hangolni az oktatást és a
munkálatokat. A gyerekek
azonban gyorsan hozzászok-
tak az új helyzethez. Sokkal
energiahatékonyabb lett az is-
kola, ami azért is fontos,
mivel idén elnyerte az Energi-
ahatékony iskola elismerést,
emellett az Ökoiskola címet is
viseli.

Plesovszkiné Ujfaluczki
Judit, a Szegedi Tankerületi
Központ igazgatója kiemelte:
a felújítás az önkormányzat
és tankerületi központ ha-
tékony együttműködésének
eredménye. 

A másik megfiatalodott in-
tézményben Dobos János
igazgató elmondta, számukra
is nagy kihívás volt a felújítás,
hiszen oktatási időben zajlott,
de szerencsére végül is zök-
kenőmentesen lezajlott.

Mészáros Tamás, a körzet
önkormányzati képviselője
arról beszélt, mekkora öröm a
két iskola felújítása. Tarján-
ban két másik nagy beruhá-
zás is folyamatban van: az
egyik a József Attila sugárúton
épülő kerékpárút, a másik a
Zöld Város projekt, amelyben
a terület valamennyi zöldfelü-
lete, parkja, tere, járdája és
útja megújul, ezzel is szebbé
és élhetővé varázsolva a vá-
rosrészt.

Két év alatt hat általános iskolát korszerűsít közel 3 milliárd forintból az önkormányzat

Kívül-belül megújult a Tarjáni és a Weöres

A szegedi önkormányzat két év alatt hat általános iskolát
újít fel, közel 3 milliárd forintból. Négy intézmény már el-
készült, a Tarjáni Kéttannyelvű és a Weöres Sándor Általá-
nos Iskolát a napokban adták át. Két épület felújítása
hamarosan elkezdődik. 

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató, Mészáros Tamás önkormányzati képviselő 
és Szabóné Dancsik Tünde intézményvezető együtt járta be a tarjáni iskolát. A megfiatalodott Tarjáni Kéttannyelvű 

Általános Iskola (fenti kis kép).  A Weöres Sándor Általános Iskola is újjászületett (alsó kis kép).



Ki akar lépni a komfortzóná-
jából, nyilatkozta Medveczky
Balázs színművész, amikor
három év után tavaly Sze-
gedre szerződött a Vígszín-
házból. – Rengeteg, havi
25-30 előadásom volt, és
tudtam már, milyen ott, a kol-
légákat is nagyon szerettem.
Mégis valami másra vágy-
tam. Amikor Eszenyi Enikő-
nek elmondtam, hogy eljö-
vök, a szegedi lehetőség
még nem merült fel, szaba-
dúszásra gondoltam – árulja

el nagy döntéséről a 26 esz-
tendős színész.

Itt is marad

Szegedről először Szőcs
Artúr hívta fel, hogy a Vala-
hol Európában musicalben,
amelyet ő rendez, vendég-
művészként játssza el Hosz-
szút. Amikor viszont a kilé-
pése után Barnák László
igazgató felhívta az évadter-
vével, már a Szentivánéji
álomban Oberon és az egyik
mesterember, A gyilkosban
Andrej szerepe, illetve Alföldi
Róbert Bulgakov-rendezése
is szóba került. Ezt a fiatal-
ember visszautasíthatatlan
ajánlatnak érezte. Tudta,
hogy a szegedi nemzetiben
kevesebbet játszhat. Mégis
vonzotta, hogy konkrétan
benne gondolkoznak egyes
szerepek kapcsán. Egy évről
állapodtak meg, de azt már

tudja, hogy a következő
évadban is számítanak rá. 

– A változtatás másik
mozgatórugója az volt, hogy
mikor, ha nem 25 évesen
próbáljam ki magam vidé-
ken. Bár ez kiment a divat-
ból, mindenki fél, hogy lent
ragad. A mi szakmánk azon-
ban nem helyspecifikus.
Most is ingázom Pestre rend-
szeresen, mert a Pál utcai fi-
úkban még játszom. Pesti
lévén pedig természetesen
hiányzik is a pörgés, de meg-

éri. Nem bántam meg, hogy
Szegedet választottam, sőt
ezt tartom életem második
legjobb döntésének – teszi
hozzá. 

A legjobb döntés

– Az első az volt, hogy amikor
a lábfeji adottságaim miatt ki-

rúgtak a balettintézetből, és
felajánlották a moderntánc-
szakot, nemet mondtam. Át-
mentem a kortárstánc-szak-
középiskolába, és ott nyíltam
ki teljesen. Nagyon szeretem
a szavakon túli kommuniká-
ciót, erre itt Szegeden kezdek
ráérezni igazán. Velem együtt
sok új tag jött a társulathoz,
Rétfalvi Tamással egyből jó
barátságba kerültünk, Ágos-
ton Katival végigjátszom az
évadot, Menczel Andival pedig
nagyon szeretek játszani. Azt
érzem, kiegészítettük az itteni
csapatot, amely kezdettől na-
gyon befogadó volt.

– A Szentivánéji álmot már
játszottam korábban: a szín-
művészeti egyetemen a Máté
Gábor melletti másik osztály-
főnökünk, Dömötör András
rendezte, és az osztályközös-
ségünk hangulatával töltöttük
fel.  A szegedi változat látvány-
színháza, világító jelmezei, ze-
néje mind-mind furcsának tűn-
tek, ráadásul Horgas Ádám
rendező szeret mindent apró-
lékosan beállítani. Először szo-
katlannak éreztem, mert ko-
rábban nem dolgoztam eh-
hez hasonló módszerrel, de
megszerettem, mert jól lehe-
tett rá támaszkodni. A musica-
lek szempontjából óriási sze-
rencsém, hogy zenészcsalád-
ba születtem, a nagyszüleim
karnagyok voltak, ők alapítot-
ták a Magyar Rádió Gyermek-
kórusát, és a szüleim, Med-
veczky Ádám és Csányi Valéria
is karmesterek. Előbb tanul-
tam meg dobolni, mint be-
szélni, van is egy dobszer-
kóm Pesten – jegyzi meg a
hátteréről. 

Neves zenészcsalád

A csoda tehát az lett volna, ha
Medveczky Balázs nem örökli

a muzikalitást. Bár nyolcéve-
sen még kérdéses volt, hogy a
balett vagy az atlétika felé for-
dul, végül művészeti pályára lé-
pett. Futni viszont mind a mai
napig szeret, leginkább a hosz-
szútávfutás áll hozzá közel. 
A futás, a dobolás vagy a zene-
hallgatás kapcsolja ki igazán. 
A legtöbb szerepéhez választ
egy zenét, amelyet fellépés
előtt meghallgat egyszer vagy
akár többször is. A gyilkoshoz
nehezen talált megfelelően
összetett zenét, végül Antonio
Sanchez The Anxious Battle for
Sanity című számát társította,
amely a Birdman című filmben
is elhangzik.

– Jelenleg Alexandr Mol-
csanov A gyilkos című kortárs
darabjában játszom a négy

szereplő egyikét, a tizenkilenc
éves Andrejt. Nem vérszomjas,
elborult agyú fiút alakítok, in-
kább egy kortárs Raszkolnyiko-
vot. A szerző az emberi lélek
csehovi mélységeit boncol-
gatja, a kétkedéseket, önigazo-
lásokat, önellentmondásokat.
Fiataloknak is ajánlom a dara-
bot, mert az őket foglalkoztató
kérdéseket járjuk körül – árulja
el legújabb szerepéről. – Ben-
nem is megvan az érdeklődés
az iránt, mi vesz bennünket
körül, foglalkoztat például a vi-
lágegyetem. Ugyanakkor a
bűnbocsánaton is töprengek,
és azon, lesz-e bármiféle kö-
vetkezménye halálunk után az
életünkben elkövetett cseleke-
deteinknek. 

Az előadásokkal párhuza-
mosan már próbálják Alföldi
Róbert rendezésében az 
Álszentek összeesküvését,
amelyet Balázs nagyon várt,
mert Alföldivel dolgozott már
a II. Edwardban. Ebben a da-
rabban a Napkirályt, XIV. La-
jost játssza. 

Megizmosodott
– A pesti kollégák mond-
ták, hogy már fél év alatt
sokat megismertem ma-
gamból, és megizmosod-
tam színészként. Még
azok is, akik a Pál utcai fi-
úkban láttak Pesten, úgy
fogalmaztak: teljesen
másképp létezem a szín-
padon, „jelenidejűbb agy-
gyal” – idézi Medveczky
Balázs a visszajelzések
közül az egyiket.
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Medveczky Balázs: Életem második legjobb döntése Szeged
Kollégáinak életük álma, hogy főszerepet játsszanak a Víg-
színházban, Medveczky Balázs három év után mégis eljött,
mert másra vágyott. Szabadúszó akart lenni, de végül Sze-
gedre szerződött. Azóta egyik nagyobb szerep a másik után
találja meg, a Napkirálytól a gyilkosig. A váltást élete má-
sodik legjobb döntésének tartja, ám az elsőről is szívesen
mesélt.

Andrej A gyilkosban. Nincs olyan, hogy jó vagy rossz szereplő – akár az életben. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház/Kelemen József

Oberon (képünkön) és mesterember a Szentivánéji álomban.
Fotó: Szegedi Nemzeti Színház/Kelemen József

Hosszú a Valahol Európában című musicalben. 
A muzikalitás vele született a fiatal színésszel. 

Fotó: Szegedi Nemzeti Színház/Kelemen József

– Sokat töpren-
gek. Foglalkoztat

például a világ-
egyetem – mondja
Medveczky Balázs. 



2019. ÁPRILIS 20., SZOMBAT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS l 7

Segítsen adója 1 százalékával!

1. Értelmi Fogyatékosok Csongrád Egyesületünk az értelmi fogyatékkal élők
Megyei Érdekvédelmi Szervezete érdekvédelmével, érdekképviseletével,
Közhasznú Egyesülete (ÉFOÉSZ) rehabilitációjuk elősegítésével foglalkozik. Célunk
6721 Szeged, Teleki u. 3. az önálló életre való felkészítés és nevelés, a könnyen 
Adószám: 18466371-1-06 érthető kommunikáció elsajátítása.

2. Mozgáskorlátozottak Csongrád Egyesületünk a mozgásfogyatékos és a megváltozott 
Megyei Egyesülete munkaképességű emberek érdekeit képviseli az élet
6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 75. minden területén. Közhasznú szervezetként nemcsak
Adószám: 19746896-1-06. tagjaink, hanem bárki hozzánk forduló részére 

nyújtunk segítő (jogi, pszichológiai, foglalkoztatással 
összefüggő, egészségmegőrző) szolgáltatásokat. 
Célunk, hogy olyan társadalmat alakítsunk ki, ahol 
tagjaink a lehető legteljesebb életet élhetik.

3. Szegedi Mozgássérültek Egyesületünk a fogyatékkal élők érdekvédelmi 
Alternatív Egyesülete képviseletét, támogató szolgálatot, sorstársi 
6725 Szeged, Veresács u. 17/B. tanácsadást, a Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek     
Adószám:19085658-1-06 Nappali Intézményét működteti.

4. Vakok és Gyengénlátók Egyesületünk a vak és gyengénlátó személyek 
Csongrád Megyei Egyesülete társadalmi beilleszkedését támogatja 
6721 Szeged, Bocskai u. 11. szolgáltatásokkal, környezeti akadálymentesítéssel, 
Adószám:18473951-1-06 kulturális és sportprogramok szervezésével.

5. Rákbetegek Országos Szervezete Szervezetünk 25 éve a daganatos betegek
Szegedi Területi Iroda – érdekképviseletét, tanácsadását, a beteg-orvos-
Napforduló Szolgálat hozzátartozó közötti kapcsolat, együttműködés
6723 Szeged, Csongrádi sgt.63. javítását végzi.
Adószám: 19020855-1-43

6. Siketek és Nagyothallók Országos Szervezetünk célja, hogy elősegítsük a siket és 
Szövetsége Csongrád Megyei nagyothalló személyek társadalomba történő
Szervezete (SINOSZ) befogadását, munkaerő-piaci beilleszkedését és 
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. minél szélesebb körű akadálymentesítettség
Adószám: 19655031-2-42 elérését.

7. Integritás Közhasznú Egyesület Egyesületünk célja a korszerű közösségi pszichiátriai 
6724 Szeged, Leányszállás rehabilitáció, a hozzátartozók felvilágosítása, a közvé-
köz 2/A. lemény toleránsabbá formálása, a páciensek társada-
Adószám: 18469752-1- 06 lomba történő visszailleszkedésének támogatása.

8. CÖLI Lisztérzékenyek Egyesülete A 2003 óta működő egyesületünk célja, hogy segítse 
6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 5. a gluténérzékenységgel élőket. A felajánlott 1%-ot
Adószám: 18471708-1-06 a havi rendszerességű klubfoglalkozások, 

rendezvények megszervezésére, ingyenes cöliákia 
családszűrés biztosítására kívánjuk fordítani.

9. Szegedi Korai Fejlesztést és Szervezetünk az Odú Központban eltérő fejlődésű, 
Integrációt Támogató Alapítvány fogyatékossággal élő kisgyermekek korai fejlesztésével 
6720 Szeged, Károlyi u. 4. és családjaik támogatásával, valamint hátrányos
Adószám: 18453661-1-06 helyzetű, roma gyermekek tanodai megsegítésével 

foglalkozik.

10. Szivárvány Autizmus Közhasznú A 2003 óta működő egyesületünk elsődleges célja az
Egyesület (SZIA) autizmussal, illetve más fogyatékossággal élő
6771 Szeged, Szerb u. 192. gyermekek és felnőttek esélyegyenlőségének, esély-
Adószám: 18471777-1-06 teremtésének, érdekképviseletének biztosítása, 

a szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése. 
Fontos feladatunknak tekintjük még társadalmi jelen-
létük, szerepük erősítését, s életlehetőségeik leg-
szélesebb körű kiterjesztését a foglalkoztatásuk által is.

11. Szegedi Sólyom Utcai Segítő Alapítványunk 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy 
Kezek Alapítvány iskolánk a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes 
6723 Szeged, Sólyom u. 4. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvodába 
Adószám: 18461008-1-06 járó, valamint tanulásban és értelmileg akadályozott 

tanulóit támogassa.
12. Mozgáskorlátozott Nyugdíjasok Közhasznú egyesületünk fő célja a fogyatékkal élő 

Szeged Városi Egyesülete nyugdíjas, idős emberek érdekvédelme, 
6724 Szeged, Gelei József u. 4. életminőségének javítása, az aktív időskor fenntartása, 
fszt 6. s egészségük megőrzése érdekében felvilágosító
Adószám: 18206751-1-06 programok szervezése.

13. Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítványunk 1996 óta végzi tevékenységét 
Alapítvány fogyatékos, valamint egészséges fiatalok táborozta-
6723 Szeged, Lomnici u. 31/B. tása, személyi segítőszolgálat működtetése, házi gon-
4/11. dozás, munkaerő-piaci foglalkoztatás elősegítése,
Adószám: 18929294-1-06 érzékenyítések tartása, kutyaterápiás szolgáltatás, 

szabadidős élményprogramok, foglalkozások 
szervezése, valamint gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése. Bővebben: www.naposoldal.org

14. Boldog Napokért Parkinson A Parkinson-kór gyógyíthatatlan betegség, így 
Szegedi Közhasznú Egyesület egyesületünk alapítói kiemelkedően fontosnak tartják 
6723 Szeged, Bimbó utca 4/B. e betegség megismertetését a lakosság körében.
2/7. Célunk továbbá az önkéntes munka bemutatása, s az
Adószám: 18144071-1-06 arra való ösztönzés minden generáció körében.

15. Szegedi Pszoriázis Egyesület, Közhasznú egyesületünk célja a pikkelysömörrel élők 
a Semmelweis Garancia Védjegy tájékoztatása betegségük természetéről, az újabb
birtokosa kutatások eredményéről, a kezelési módokról és
6723 Szeged, Hont Ferenc u.  lehetőségekről. Fontos számunkra a betegek
22/B V/15. közösségi beilleszkedésének elősegítése.
Adószám: 18290244-1-06

16. Hallássérült Gyermekekért „Talán sok mindent nem hallunk, de mindent értünk.” 
Egyesület Egyesületünk a hallássérült gyermekek
6725 Szeged, Bécsi krt. 38. beszédfejlesztésével és oktatásával foglalkozik.
Adószám: 18459131-1-06

17. Sclerosis Multiplexes /SM/ Az egyesület a Csongrád megyében élő, gyógyíthatat-
Betegek Csongrád Megyei lan, krónikus betegségben szenvedő sclerosis multi-
Egyesülete plexes emberek érdekeit képviseli, életminőségük 
6722 Szeged, Bécsi krt. 31. I/5 javítása érdekében rehabilitációs foglalkozásokat 
Adószám: 18468328-1-06 és közösségi rendezvényeket szervez.

A 2018-as jövedelmekről szóló adóbeval-
lás 2019. évi beadási határideje a jogsza-
bály szerint 2019. május 20. Az adóbeval-
láskor segítsen személyi jövedelemadója
1 százalékának felajánlásával!

Tisztelt Olvasók!
Kérem, hogy adójuk 1 százalékával támogassák a Fo-
gyatékkal Élők és Betegek Érdekvédelmi Szervezeteinek
Fóruma alábbi szervezeteinek működését, ezzel is se-
gítsék elő fogyatékkal élő embertársaink életminőségét.
Köszönettel: 

Joób Márton, a Foglalkoztatási, Szociális 
és Sportbizottság elnöke

Szervezet SZJA 1% Szervezet SZJA 1%



2019. ÁPRILIS 20., SZOMBAT8 l EMLÉKEK

 

 
 

 
 

 
 

 
 -

-
 

 
 

 
-
- 
-

 
 

   

 
 

 

-

 

 

 

-  

-

 

 

 

-  

 

 
 

 

Önkénteseket keres a szabadtéri!

A jelentkezők betekinthetnek a kulisszák mögé. Fotó: Dusha Béla 

Önkéntes segítőket keres a
Szegedi Szabadtéri Játé-
kok. A jelentkezők munká-
juk során betekinthetnek a
kulisszák mögé, és találkoz-
hatnak ismert és népszerű
színészekkel is.

„Ha elmúltál 18 éves, jó kom-
munikációs készséggel rendel-
kezel, szereted a kultúrát, és
elkötelezett vagy Szeged és a
szabadtéri játékok iránt, gyere,
és dolgozz nálunk!” – olvasható
a fesztivál közleményében.

A jelentkezők feladata lesz

a kapcsolatteremtés a szabad-
téri játékok és a REÖK látogató-
ival, a nézők és a látogatók
tájékoztatása a különböző
programokon, előadásokon, va-
lamint a Szegedi Szabadtéri Já-

tékok előadásainak és a REÖK
rendezvényeinek népszerűsí-
tése, ezenkívül az aktív közre-
működés a próbákon és az
előadásokon. A fesztiválszerve-
zők cserébe ezt kínálják:

*a jelentkezők betekint-
hetnek a kulisszák mögé,

*találkozhatnak ismert
és népszerű színészekkel,

*megtudhatják, hogyan
válik a Dóm tér minden év-
ben Magyarország leglátoga-
tottabb szabadtéri fesztivál-
jának helyszínévé.

A szervezők a diákoknak
igazolják szakmai gyakorlatu-
kat is. 

A jelentkezőktől május 5-én
éjfélig várják fényképes önélet-
rajzukat a gyakornok@szegedi-
szabadteri.hu e-mail címre. 

A jelentkezési ha-
táridő: május 5.

Terhes Józsefné Márton Regina: „Az a legfontosabb, hogy békesség és szeretet legyen a családban”

Kilencvenévesen is kertészkedik és nótázik
A 90 éves Terhes Józsefné
Márton Regina szerint az a
legfontosabb, hogy békes-
ség és szeretet legyen a
családban. Regina néni
még ma is sokat dolgozik a
kertben, és együtt nótázik
a nyugdíjasklub tagjaival.

Márton Regina 1929. ápri-
lis 13-án született Tápén.
Hárman voltak testvérek,
Regina néni középső gyer-
mekként látta meg a napvi-
lágot. Szülei, akik földműve-
léssel foglalkoztak, szigo-
rúan nevelték, s már hat-
éves korában dolgoznia 
kellett. Tizennyolc évesen
ment férjhez Terhes József-
hez, egy fiuk született. Elő-
ször Tápén a termelőszövet-
kezetben, majd később ti-
zennégy esztendeig előfo-
nóként a kendergyárban
dolgozott, végül a Szegedi
Szalámigyár vágóhídján volt
bélsózó nyugdíjba vonulá-
sáig.

Nyugdíjasként több klub-
nak volt tevékeny tagja, ame-
lyekkel sokat utazott: két al-

kalommal járt Rómában, volt
a franciaországi Lourdes-
ben, valamint az ausztriai
Mariazellben is. Ma is sokat
dolgozik a kertben, mert sze-
reti a ház körüli munkákat.
Kedvenc időtöltése még a
rejtvényfejtés. Regina néni

jár az Őszikék Nyugdíjas
Klubba is, melynek tagjai he-
tente egyszer találkoznak:
együtt kártyáznak és nótáz-
nak. Márton Reginának so-
kat jelentenek ezek az alkal-
mak, mert fontos számára a
közösség.

Tizenhét évvel ezelőtt el-
hunyt a fia, azóta a menyé-
vel él, aki nagy szeretettel
nyújt neki mindenben támo-
gatást, és figyel rá a min-
dennapokban. Az ünnepelt
minden vasárnap templom-
ba megy, elmondása szerint

sok erőt ad neki az isten-
hite. Regina néni két unoká-
val és két dédunokával
büszkélkedhet. Számára az
a legfontosabb, hogy békes-
ség és szeretet legyen a
családjában.

Az önkormányzat nevében

Botka László polgármester jó-
kívánságait Szécsényi Rózsa
önkormányzati képviselő adta
át, a miniszterelnök nevében
Farkas Katalin, a polgármes-
teri hivatal humán közszolgál-
tatási irodájának munkatársa
köszöntötte Regina nénit.

Regina nénit a családja mellett Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, a polgármesteri hivatal humán közszolgáltatási iroda
munkatársa (az ünnepelt mellett balról) is felköszöntötte 90. születésnapján.
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Ahol Petőfi versét is cenzúrázzák,
minden van, csak nem szabadság

Vélhetően előbb-utóbb ki fog-
ják zárni a Fideszt a becsüle-
tes néppártiak. Szégyen ez
arra az országra, ahol Neu-
mann János, Szent-Györgyi Al-
bert, Kalmár László vagy ép-
pen a sarokba szorított Lovász
László született, alkotott. Kos-
suth, Petőfi, Széchenyi nevét
nem is merem említeni, ami-
kor a legnagyobb magyar ala-
pította Akadémiát a legkisebb
magyar zúzza szét.

Orbán Viktor matematiká-
ból csak azt tanulta meg az is-
kolában, hogy a lopott pénzt
strómanoknál kell elrejtenie.
Így világrekordot értünk el a
gázszerelőből milliárdossá vált
kategóriában. Vitya Orbáno-
vics osztani és fosztani ragyo-
góan megtanult, példáját kö-
vetve több falu rendelkezik
stadionnal, igaz, új kisvasúttal
csak Felcsút. De már épül Vla-
gyimir Vlagyimirovicsnak a volt
fóti gyermekvárosban a cári
vendégpalota, a szerencsétle-
neket majd elpasszolják vala-
hová. Kell a pénz a csepeli új
evezős világbajnoki pályára,
miközben a Maty-éri pályát Ko-
vács Katalin és világbajnok
társai a legjobbnak minősítik. 

Szörnyű nehéz a matema-
tika: Szombathelyen a fidesze-
sek belebuktak a számtanba,
s hiába „bulizták ki” Czeglé-
dy Csaba képviselőségét, az
ügyészség vérizzadás árán
sem tudta megakadályozni –
egyelőre –, hogy elítéljék. Hat-
milliárd hiány a vád – bagó,
Mészáros Lőrinc két nap alatt
megkeresi. Magyarország a le-
hetőségek országa.

Választások előtt állunk.
Már tizenvalahány pártot re-
gisztráltak, tehát mehet az
árnyékbokszolás megint.
Olyan határozottan jelentet-
ték be egy éve, hogy vége a
kamupártoknak, s a nagy el-
lenőrzések után pár ezer fo-
rintot inkasszáltak, miköz-
ben a Jobbikot egymilliárdra
büntették. Édesapám mate-
matika szakra irányított,
hogy ott nincs hazugság, két-
szer kettő az négy (magyar-
tanár volt, nehezményezte a
szocialista realizmus tanítá-
sát). Most Gulyás Gergely
hazudik, vagy ő sem lát tisz-
tán?

Barátaim néha reklamál-
nak, miért nem Szeged szúr-
ja a szömömet. Igazuk van,

van probléma szűkebb ha-
zámban is. Vannak évek óta
üres telkek, útburkolatok,
parkolóhelyek. Igen, igaza
van annak, aki nemcsak látja
a problémát, de épkézláb ja-
vaslatot is tesz a megol-
dásra. Szeviép – de jó, hogy
van! Ha nem olvashattuk
volna, hogy Czeglédy Csaba
ügyében milyen vádalkura,
hamis tanúzásra történtek
felkérések, még hinnénk a
legújabb kacsának. De azóta
az is igazolódott, hogy a fide-
szesek vastagon kaptak a
pénzekből.

Épül a püspök úr stadi-
onja. Magyar módra: drágul
és késik. De lesz és ragyog,
Orbán eljöhet a kápolnába
gyónni. Hogy nem katolikus?
Ugyan már... Már csak a
megkoronázása hiányzik…

A fideszesek húsz éve egy-
más marják, nem tudtak, tud-
nak előállni jó jelölttel Sze-
geden. Abban az országban,
ahol Petőfi versét is cenzúráz-
zák, minden van, csak nem
szabadság. Lehet, hogy Bar-
tók Csaba ezen fog a legjob-
ban felháborodni, de a birka-
nyáj egyik tagja ő is. Csak csa-
patban szerzett érmet (Joób
Marci egyéniben többet), Er-
délyből jött ide. Nem volt sze-
rencsés Gyurcsány állampol-
gárság-ellenes akciója, ma-
gam sem szavaztam meg, de
milyen jogon dönt (szavazatá-
val) az, aki nem itt adózik? Le-
igazolták, bajnokcsapat tagja
lett, mindjárt megvilágoso-
dott? Ott voltam a bemutató
nagygyűlésen, akkor vált vilá-
gossá, hogy sportban nyerő,
de politikában csak báb.

A Vadaspark lakópark az
egyik legszebb kerülete Sze-
gednek, boldog lakója va-
gyok én is. A beruházás éve-
kig nem fejeződött be, amit
félkész parkolók, utcák jelez-
tek. A megelőző fideszes
képviselő csak a beton virág-
ládákkal való eltorlaszolásig
jutott, Kardos Irénnek a sarat
kompenzáló törmelékes fel-
töltést rótták fel a lakók. Igaz,
nem a legmegfelelőbb meg-

oldás. De hol a jobb kez-
deményezés? Nógrádi képvi-
selősége sem hozott igaz-
ságot. 

Új polgármestert szeret-
nének a fideszesek. De ki lé-
gyen az? Csontvázak a kisde-
dósok nemzetietlen pártjából
(KDNP), Zalán vert seregé-
ből? Lesz vadászati világkiál-
lítás, külön csarnok a házia-
sított rénszarvasok helikop-
teres elejtésére. 

Orbán már annyit hazu-
dott, hogy új komputeres
rendszereket kell ennek kö-
vetésére, elkendőzésére fej-
leszteni. Nem hiába bénult le
többször a 2018-as válasz-
tás számítógépes rendszere.
Félek, hogy ez a ragály nehe-
zen küzdhető le – média-
monopóliumok, plakátten-
ger. De megint kedvenc köl-
tőmhöz kell fordulnom: „Őr-
zők, vigyázzatok a strázsán,
az élet él és élni akar!” Egyet-
len személyes gondolatot
hadd tegyek közzé: leányom,
három unokám kivándorolt,
végleg. Ehhez a matematika:
minden hatodik gyermek kül-
földön születik, azaz 2050-re
8 millióra csökken a hazai
magyarság. Ez csak politika-
mentes matematika. 

Április 11-én ünnepeltük
a költészet napját. Március
15-én betiltottak egy Pető-
fi-verset, melynek befejező
strófájával szeretnék elkö-
szönni:

Magyar vagyok. S arcom szé-
gyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy ma-
gyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik
még,
Holott máshol már a nap úgy
ragyog.
De semmi kincsért s hírért a
világon
El nem hagynám én szülőföl-
demet,
Mert szeretem, hőn szere-
tem, imádom
Gyalázatában is nemzete-
met!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tisztelt Olvasóink!

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

Szőregi ezüsthajúak, 
akik megnyerték az Aranybográcsot
Közel 10 éves történetük
szorosan kötődik a Szőregi
Sárgarózsa Népdalkörhöz,
így mai napig is az egyik leg-
fontosabb tevékenység az
Ezüsthajúak Nyugdíjas Egye-
sületében az éneklés. A csa-
pat motorja az a Balázs Ist-
ván, aki 85 évesen is aktívan
szervezi az életüket. 

Büszkén mutogatja ki-
tüntetéseit az Ezüsthajúak
Nyugdíjas Egyesületének el-
nöke, aki amellett, hogy 35
éve aktívan énekel, kórust

és nyugdíjasszervezeteket
vezet, nagyon jó szakács hí-
rében is áll. Balázs István a

hagyományos szegedi hal-
fesztiválokon szinte min-
dent megnyert már a csapa-
tával. Mivel alaposan doku-
mentálja az egyesület éle-
tét, meg is tudja mutatni a
Vas-, Réz-, Bronz-, Ezüst-,

valamint Aranybogrács díja-
kat. 

Persze nem csupán a ha-
lászlé szeretete tartja össze
a mintegy 15 fős tagságot. A
Szőregi Sárgarózsa Népdal-
kör 2002-ben alakult, min-
tegy 18 fővel. A tagok közül
sokan léptek be a 2010-ben
alakult ezüsthajúakhoz, így 
a közelmúltban megszűnt
együttes hagyományait a
nyugdíjasegyesület viszi to-
vább. Rengeteg fellépésük
van, többek között a szom-
szédos településekre is szí-
vesen hívják meg őket. Jó a
kapcsolatuk az országban
működő népdalkörökkel, így
a Szőregi Rózsaünnepre
rendszeresen ellátogatnak
más települések dalkörei is
az ő meghívásuknak köszön-
hetően. 

A klubélet évek óta a
helyi Tömörkény István Mű-
velődési Házban zajlik, min-

den kedden. Ilyenkor is
fontos szerep jut a nótázás-
nak, de természetesen sok
minden mással is foglalkoz-
nak. A nőnap mellett pél-
dául férfinapot is tartanak,
de a bálak sem maradhat-

nak ki a repertoárból. Na-
gyon szeretnek kirándulni,
és főként olyan városokat
keresnek fel, melyekben für-
dő is található. Többször jár-
tak már Hajdúszoboszlón,
Gyulán, Egerben és Cserke-
szőlőn. A zene szeretete és
a kirándulások mellett az
egészséges életmód tartja
őket fitten. Így például jó-
gáznak, és a foglalkozáso-
kon a helyes táplálkozás
fortélyairól beszélgetnek.

Balázs István több évtize-
des szervezőmunkáját több-
ször, több helyen is elis-
merték, így például 2016-
ban a Szőregi Sárgarózsa
Népdalkörben végzett mun-
kájáért megkapta Szeged
város aranyplakettjét. Hat
évvel korábban Sólyom
László köztársasági elnöktől
átvehette a Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkeresz-
tet. A legaktívabb ezüsthajú

továbbra is rendkívül aktív,
hiszen rengeteg programot
szervez, és számos felkérés-
nek kell eleget tennie az
egyesületnek. Következő fel-
lépésükre például Balatonfü-
reden kerül sor.           

A csapat szinte minden díjat megnyert már 
a hagyományos szegedi halfesztiválokon.

Balázs István elnök
az egyesület motorja. 

Köztársasági érdemkereszt-
tel is kitüntették szervező-

munkájáért.

Kirándulni is szeretnek az ezüsthajúak, különösen a fürdőhelyeket kedvelik.
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EB-rE hangoló torna-
győzElEm. A Vidux Tisza
Squash SE válogatott ver-
senyzője, Sebők Benedek a
fővárosban lépett négy fal
közé.  A kontinensbajnoksá-
got megelőző utolsó előtti
hazai versenyen léptek pá-
lyára a magyar fallabdázók. A
budapesti viadal összevont
verseny volt, így több osztály-
ban rendeztek meccseket a
City Squash Clubban. A férfi
A osztályban Sebők Benedek
nyert, miután a döntőben 3 :
2-re győzött Boros Dávid
ellen. Mindketten tagjai a
május eleji birminghami Eu-
rópa-bajnokságra utazó ma-
gyar válogatottnak. 
Jön az úJaBB hazai fEl-
vonás. A Naturtex-SZTE-
Szedeák április 20-án, szom-
baton, 18 órától a Serco-TF-
Budapestet látja vendégül 
az újszegedi sportcsarnok-
ban. Az alsóházi középsza-
kasz  harmadik fordulójában
muszáj lenne behúznia a
meccset Andjelko Mandics
együttesének. Az idény végén
ez a két csapat újra talál-
kozni fog a play outban, ahol
az NB I. A csoportjában való
bennmaradás lesz majd a
tét. 
maJor-Bronz Jordániá-
Ból. A riói olimpia negyedik
helyezettje bronzérmet szer-
zett a Jordániában megren-
dezett nemzetközi para asz-
talitenisz-versenyt. Ezen a vi-
adalon az 1-es kategóriában
versenyző Major Endre cso-
portját összevonták a 2-es
kategóriában indulókkal, így
egy kicsit erősebb mezőny-
ben kellett helytállnia. Major
két 3 : 0-ás győzelemmel ab-
szolválta a csoportkört. Az
elődöntőben egy koreai el-
lenféltől szenvedett vere-
séget, de összességében na-
gyon értékes a megszerzett
harmadik hely, mivel ezzel 
az eredménnyel valószínűleg
megőrzi a világranglistán 2.
helyét, ami az olimpiai kvalifi-
káció szempontjából is fontos.
sima győzElEm orosz-
országBan. A magyar férfi
kézilabda-válogatott a vártnál
jóval simább győzelmet ara-
tott Asztrahányban az Európa-
bajnoki selejtezők harmadik
fordulójában. A MOL-Pick Sze-
ged együtteséből pályára lépő
Balogh Zsolt és Bánhidi Bence
egyaránt ötször zörgette meg
az orosz hálót; Bodó Richárd
egy kisebb sérülés miatt ki-
hagyta a 25 : 19-re megnyert
találkozót.
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Mehetnek a VB-re és az EB-re

Szegedi fitneszsikerek
Újabb remek eredményeket produkált a
szegedi Fiona Fitness SE. Budapesti ver-
senyükön a tét nem kisebb volt, mint a
horvátországi Európa- és világbajnoki in-
dulás.

A Fiona Fitness SE versenyzői legutóbb a
ritmuscsapatok második modern táncok
bajnoki elődöntőjén léptek pódiumra. Ez a
verseny egyben kvalifikáció volt az Európa-
és a világbajnokságra. Az eredmények ez-
úttal sem maradtak el, az alábbi helyezé-
sek után a lányok készületnek a zágrábi
VB-re és a novaljai EB-re. 

Egyénik: 
Király Borbála gyermek korcsoport, fusion
dance kategória: I. hely és kvalifikáció a
VB- re és az EB-re
Valkó Dorka, manó korcsoport, fusion
dance: I. hely 
Ördögh Zoé, mini korcsoport, street jazz: I.
hely 
Nagy Liliána, manó korcsoport, színpadi
látványtánc: II. hely
Vastag Flóra, mini korcsoport, fusion
dance: II. hely
Rajki Regina, mini korcsoport, fusion
dance: III. hely
Tácsi-Reményfi Lara, mini korcsoport, szín-
padi látványtánc: III. hely
Ördögh Zoé, mini korcsoport, open: V. hely

Vastag Flóra, mini korcsoport, open: VI.
hely
Bieberle Fruzsina, manó korcsoport, open:
VII. hely
Rajki Regina, mini korcsoport, show tánc:
XIII. hely

Duók, illetve triók:
Király Borbála, Rajki Regina, gyermek kor-
csoport, fusion dance kategória: I. hely és
kvalifikáció a VB-re és az EB-re
Ördögh Zoé, Nagy Liliána, manó korcso-
port, fusion dance: I. hely
Kozma Szimonetta, Lehmann Anna, Lő-
rincz Ádám, manó korcsoport, open: II.
hely
Kiss Kinga, Tácsi-Reményfi Lara, ma-
nó korcsoport, színpadi látványtánc: II.
hely
Nagy Liliána, Vastag Flóra, mini korcso-
port, színpadi látványtánc: II. hely
Valkó Dorka, Bieberle Fruzsina, manó kor-
csoport, open: III. hely
Devecseri Enikő, Vajda Virág, manó kor-
csoport, színpadi látványtánc: III. hely
Verik Emma, Verik Szófi, mini korcsoport,
open: V. hely

Csapatok, illetve formációk:
13 fős manó korcsoport, színpadi látvány-
tánc kategória: I. hely
16 fős manó korcsoport, open: I. hely

Egyéni és csapatérmek

Szegedi pingpongbronzok

A kép bal oldalán az ATSK Szeged bronzérmes csapata:
Szosznyák Emma, Hangai Flóra és Erdélyi Blanka.

Összesen három bronzérmet szereztek az ATSK Szeged
utánpótlás pingpongosai az Asztalitenisz Szövetség által
áprilisban rendezett utánpótlás csapatbajnokságon és
egyéni MOATSZ Kupán.

A Szosznyák Emma, Hangai
Flóra és Erdélyi Blanka ösz-
szetételű újonc leánycsapat
remekül kezdte a tornát, és a
selejtezőből két győzelem-
mel egyből a főtáblára ju-
tott, ahol a Mohács csapatát 
3 : 0-ra legyőzve bejutottak a
legjobb négy közé. Sajnos a
döntőbe jutás már nem sike-
rült, miután a Statisztika PSC
A csapatától 3 : 0-ra kikap-
tak, így a dobogó harmadik

fokára állhattak fel. Az újonc
fiúcsapat (Kókai Ákos, Kasa
Zsombor, Kókai Szabolcs)
szintén főtáblára jutott, ahol
a legjobb nyolc jelentette
számukra a végállomást.
Ugyaneddig meneteltek a lá-
nyok is. Az egyéni MOATSZ
Kupán is a lányok hozták az
érmeket. Az U11-esek között
Erdélyi Blanka, az U13-asok-
nál pedig Szosznyák Emma
lett egyaránt bronzérmes. 

Görkorcsolyaverseny a reptéren

Szeged Maraton
Második alkalommal rendezte meg a Tornádó Team Sze-
ged görkorcsolya-egyesülete a Dóm-Dechatlon Kupát. Ez
hazánk egyetlen maratoni versenye. A helyszín is különle-
ges volt: a görkorisok a szegedi repülőtér kifutóján rótták
a kilométereket.

A Tornádó Team Szeged népes érmes csapata.

Idén másodszor rendezte
meg a Tornádó Team Szeged
a Dóm-Dechatlon Kupát, két
helyszínen: a Szeged Plaza
mögötti görkorcsolyapályán,
valamint a szegedi repülőté-
ren, ahol a félmaratoni és a
maratoni távokat teljesítették
a versenyzők (a kifutók le 
voltak zárva, s a több mint
három kilométeres szaka-
szon hat, illetve tizenkét kört
kellett futni). 

A felnőtt férfiak mezőnyé-
ben Erdős Dávid győzelmét

senki nem veszélyeztette, a
második helyen Iványi Tamás
futott be a tornádósok közül.
A félmaratonon is volt Tor-
nádó Team-érem: Zolván Bar-
bara ezüst-, Kovács Kámea
bronzérmes lett. Az előkészí-
tők mezőnyében Vörös Kata
az akadálypályán, 100 és
180 méteren egyaránt első-
ként végzett. Junior E-ben
Csanádi Jázmin hosszútá-
von, 200 és 500 méteren áll-
hatott fel a dobogó legfelső
fokára. 
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba, Odett május 3-i 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: április 24. 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 nagykörút emlékeztet az
árvíz utáni segítségre. A nyertes: Katkics Györgyi. Gratulálunk!

A GYILKOS 
Időpont: április 25., csütörtök,
18 óra és április 26., péntek, 19
óra
Helyszín: Kisszínház
Andrej főiskolára jár. 12 ezer ru-
belnyi kártyaadósságát úgy tör-
lesztheti Szjékának, a kollégium
vezérbikájának, hogy begyűjt
egy korábbi 50 ezer rubeles
adósságot, vagy megöli az
adóst. Szjéka a biztonság kedvé-

ért elküldi Andrejjel saját barát-
nőjét, Okszánát. A forgatókönyv-
íróként hírnevet szerzett fiatal
orosz szerző, Alekszandr Molcsa-
nov egyszerre fájdalmas és nevet-
tető darabját világszerte játsszák.
Andrejt Medveczky Balázs, Okszá-
nát Ágoston Katalin játssza. 

RAKONCZAY GÁBOR: AZ EM-
BER, AKI NEM ISMERI A LE-
HETETLENT 
Időpont: április 24., szerda, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Rakonczay Gábor kétszeres Gu-
inness-világrekorder és hatszo-
ros óceánátkelő magyar hajós,
az amerikai Év Kalandja Díj és a
Magyar Formatervezési Díj tulaj-
donosa.

Rendszeresen tart előadá-
sokat egyetemeken és felsőve-
zetői képzéseken – eddig öt
országban több mint 70 ezer

ember hallotta célmegvalósítás-
sal kapcsolatos előadásait. A
Tűzhangya, az Átkelés a végtele-
nen és az Extrém című könyvek
írója.

SZEDER KONCERT – VENDÉG
A FOLKFONICS
Időpont: április 23., kedd, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont, IH Café
Szeder, a Junior Artisjus-díjas
énekes, dalszerző, 2019 tava-
szán egy vadonatúj lemezzel lép

a közönség elé. Az énekesnőt
most sem hagyta cserben egye-
di hangja és szarkasztikus hu-
mora, bátran ébresztgeti Csipke-
rózsa Sándort, az alvó betyárt,
de lírai és életigenlő énje is ott
lesz az új dalokban. Tőle szokat-
lanul egy szerelmes dal is szüle-
tett, Megtaláltál címmel. A Folk-
fonics zenekar Két karodban
című első albumát mutatja be.
A zenekar sajátos zenei világá-
ban népdal, irodalom és saját
dallamok keverednek alternatív
pop-funk-swing köntösbe búj-
tatva. Ezen a koncerten nyolc-
fős felállásban a gyönyörű han-
gú Farkas Kriszti szólóéneklé-
sével lépnek fel.

TÍZ ÉVES A PAKULÁR TÁNC-
EGYÜTTES
Időpont: április 26., péntek, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Az együttes meghívta a barátait
is: a Délikert Napsugár Tánc-
együttest, a Délikert Möndörgő
Táncegyüttest, a Szeged Tánc-
együttest, a Fonó Táncegyüttest
és a Cuháré Táncműhelyt. 

AKNAY JÁNOS: ÉGI ÉS FÖLDI
GEOMETRIA
Időpont: április 28-ig
Helyszín: REÖK Összművészeti
Központ
Nagyszabású kiállítással tiszte-
leg a REÖK a Kossuth- és Mun-

kácsy Mihály-díjas festőművész,
Aknay János előtt. Az alkotó 70.
születésnapja alkalmából több
mint kétszáz Aknay-művet lát-
hatnak az érdeklődők. Az átfogó,
életmű jellegű tárlat a ma is
aktív mester mindegyik korsza-
kából prezentál jelentős műve-
ket. 

Kiemelkedő festői és grafi-
kusi tevékenységének számos
visszatérő motívumát fedezhe-
tik fel a látogatók – ilyenek a
ház, az angyal, a bábu, a ke-
reszt és az ablak, valamint a
magyar és székely rovásírás mo-
tívumai, amelyek alkalmazásá-
val végül teljesen egyéni stílust
teremtett.



szegeden  kötöttek házasságot: Léber Zoltán
és Berta Dóra, Rózsa Tibor és Király Enikő Zita, Barta
Attila Ferenc és Turi Judit, Kis Tibor és Bakó Margit.

szegeden születtek: dr. Dukai Krisztiánnak és
dr. Viczián Ágnesnek 2019. 03. 27-én Krisztián Fe-
renc, Csányi Gergőnek és Szűcs Katalinnak 2019.

03. 31-én Kinga Katalin, Ozgyin Ba-
lázsnak és Fegyverneki Olíviának
2019. 04. 01-jén Márton, Göbölyös
Tibornak és Nagy Kingának 2019.
04. 01-jén Janka Róza, Szabó Emá-
nuelnek és Gál Beátának 2019.
04. 02-án Hélia Kitti, Farkas Detré-
nek és Kiss Petra Veronikának
2019. 04. 02-án Berta, dr. Vizi And-
rásnak és dr. Simon Csillának
2019. 04. 05-én Borbála utónevű
gyermeke született.

Gratulálunk!

2019. ÁPRILIS 20., SZOMBAT

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Nagyon eltökéltnek
érzi magát, s úgy gon-

dolja, mindent elérhet,
amit csak akar. Lényeges
azonban, hogy mindezt ész-
szel tegye, különben köny-
nyen túllőhet a célon.

BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Az egészséges élet-
mód mindenkinek

ajánlott, de önnek
ezen a héten különösen
jót tehet egy-egy kiadó-
sabb testmozgás. 

IKreK (v. 21–vI.
21.) Problémáin
csak valamilyen ér-

telmes szabadidős
elfoglaltsággal kerekedhet
felül. Ennek segítségével
gyorsan elmúlik nyomasztó
hangulata.

rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Általában kellemesen
érzi magát, de lehet-

nek olyan pillanatai is,
amikor belső feszültséget
érez. Fontos, hogy ezeken
minél gyorsabban átlendül-
jön.

oroSzlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Az érzelmei
uralják – szinte képes

lenne a csillagokat is le-
hozni azoknak, akiket sze-
ret. Egyre azonban vigyáz-
zon: hagyjon belőlük má-
soknak is! Nehogy túl sok
legyen a másik félnek. 

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Különösen fon-
tos betartania a „for-

ró szív és hideg ész”
aranyszabályát! Különben
komoly érzelmi viharokba
kerülhet. Vigyázzon, meg ne
égesse magát!

Mérleg (IX. 23–X.
22.) Lelki nyugalom,
harmónia – mindig ez

a legfontosabb az ön
számára. Ennek érdekében,
ha kell, próbáljon meg felül-
emelkedni akár saját pilla-
natnyi érdekein is.

SKorpIó (X. 23–XI.
21.) Sok minden si-
kerül önnek, ami ko-

rábban nem. Ám ne
bízza el magát, és a szeren-
cséjét igyekezzék józan
megfontolással a helyén ke-
zelni.

nyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Az önre amúgy is
jellemző igazságsze-

retet még erősebben je-
lentkezik, ami konfliktusok-
hoz vezethet. Próbálja meg
csak a legfontosabb kérdé-
sekben felvállalni ezeket!

BaK (XII. 22–I. 20.) 
Mostanában különö-
sen fontosnak érzi,

hogy elismerjék a mun-
káját. Ehhez azonban a
saját kreatív ötletei mellett
az is szükséges, hogy meg-
hallgassa mások tanácsait. 

vízönTő (I. 21–II.
19.) Minden változás
érzékenyen érinti. Na-

gyon figyeljen önmagá-
ra, nehogy ezek túlságosan
felzaklassák, mert akkor
könnyen megsérthet máso-
kat.

Halak (II. 20–III. 20.)
Amikor tanácsokat
kérnek öntől, próbál-

jon meg az esze mellett
a szívére is hallgatni. Így biz-
tosan nem fog tévesen ítél-
kezni az ön elé tárt
ügyekben.
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6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd

ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

HoroSzKóp

12 l TARKABARKA

Április 20.
szombat

Április 21.
vasárnap

Április 22.
hétfő

Április 23.
kedd

Április 24.
szerda

Április 25.
csütörtök

Április 26.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: tavaszi idő sok napsütéssel
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Tivadar

18/7
Konrád
Húsvét

18/7
Csilla, noémi

Húsvét

18/8
Béla

19/8
györgy

20/9
Márk

22/10
ervin

óriáscsecsemő rövidnadrágban. A Szegedi
Egyetemi Színpad 1971-es előadásán Déry Tibor Az óri-
áscsecsemő című darabjában Dunai Tamás játszotta a
címszerepet, rövidnadrágban. Színészdiplomája előtt
ugyanis Szegeden végzett az egyetem magyar–francia
szakán. Tizenhat évig a budapesti Madách Színház tagja
volt; 1992 óta szabadúszó, Budapesten és másutt is több

színházban fellép, az ország számos pontján láthatóak
előadóestjei. 2004-ben rendezőként is bemutatkozott az
Ez nem ugyanAz című musicalesttel. Kevesebben tudják
róla, hogy klarinéton és szaxofonon is játszik. Több hazai
együttessel fellépett már, így a Színészzenekarral, a Tolcs-
vay zenekarral, a Budapest Klezmer Banddel és a Buda-
pest Dixieland Banddel. Forrás: Fortepan/Kádas Tibor. 

anyaKönyvI HíreK

Szeged régen

április 24., szerda
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 15.00–17.00
(tel.: 30/963-8137, Reök-palota kávé-
zója)
április 27., szombat
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T.
Egyesület, Csongor tér 1.)

Forgószínpad – szín-
házi magazin
Április 23., kedd, 19.55 
Szeged, Kaposvár, Zalaeger-
szeg, Szombathely, Szolnok
– öt színház, öt előadás.

szemközt – hírháttér
magazin
Április 24., szerda, 19.25 
Két újságíró egy eset: a hét
emberét a hét témájáról kér-
dezik.

körút – kulturális, kö-
zéleti magazin
Április 25., csütörtök, 19.40
Egy ügyvéd, aki verset ír és
egy orvos, aki kisregényt, Be-
reményi Géza a BTK-án és
Kaláka koncert az Egyetemi
Tavaszon. JÁTÉK!

szabad száj 
Április 26., péntek, 19.25
Hárman három témáról, le-
het, hogy háromféleképpen.
De a hír szent, a vélemény
szabad!

Fogadóóra


