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Szabó Vivien.

Nagytakarítás a belvárosban

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkatársai faltól
falig rendbe tették a belváros legnagyobb forgalmú utcáját
és tereit, a Kárász utcát, valamint a Széchenyi és Dugonics
teret az ünnepek előtt. A járdák feltakarítása mellett meg-
tisztították és fertőtlenítették a padokat is. A nagytakarítást
megismétlik a Szeged napjához kapcsolódó rendezvényso-
rozat előtt. A három testvér: Havrincsák József, Irén és Valéria 1941-ben.

Valikáéknál „szerecsönyök” laktak Alsóvároson
Bóday Károlyné Havrincsák Valéri-
ának állított emléket az unoka-
húga, Csamangó Éva azzal, hogy
megmutatta lapunknak Valika 
féltve őrzött családi fotóit, és elme-
sélte a nagynénjétől hallott törté-
neteket. Így például azt is, hogy az
első világháború alatt, a francia
megszálláskor az anyai nagyapa
Hattyas sori házába francia tiszte-
ket költöztettek be.

Valikát sokan ismerték Szege-
den, hiszen az indulásától, azaz
1958-tól dolgozott a Haladás Tsz
Pálma virágüzletében a Széchenyi
téri csemegebolt (ma a Horváth
Mihály utca sarkán álló pénzinté-
zet) mellett.
Írásunk a 7. oldalon

Bár a magnóliák elvirágoztak, bőven maradt „vi-
rágos” látnivaló a Széchenyi téren, ahol ezer szín-
ben pompáznak az ősszel kiültetett tulipánok,
árvácskák és más, szebbnél szebb virágok, ame-

lyek valódi díszei Szegednek. Mi sem jelzi jobban
a tavasz érkezését, mint az, hogy egyre több virág
bontja ki szirmait a város közterein. 

Idén közel hetvenezer tő egynyári virágot –

köztük olyan új fajtákat, mint a vaníliavirág, a pa-
pagájfű és a sétányrózsa – ültet ki a közterüle-
tekre a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.
Muskátliból több mint hétszáz kerül ki májusban

a kandeláberekre, a Belvárosi hídra, a városháza
erkélyeire, valamint tizennyolc virágoszlop is dí-
szíti majd a város közterületeit.
Bővebben a 3. oldalon

Virágba borult a Széchenyi és a Dugonics tér

Közel hetvenezer tő egynyári virágot ültetnek ki a város közterületeire

Itt a tavasz, virágba borult Szeged
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Ti tudnátok a családotok nélkül
boldogok lenni? – kérdezi

a fóti gyermekotthon egyik lakója

40 év után eltüntetik 
a HVG-plakátokat

A Mahir arról értesítette a HVG
kiadóját, hogy azonnali hatály-
lyal felmondja a két cég között
fennálló, a HVG hetilap címlap-
jairól készített plakátok kihelye-
zéséről szóló, nem felbontható
szerződést – írta a hvg.hu. 
A Mészáros-birodalom része-
ként működő Mahir arra hivat-
kozott, hogy nem tud teljes
mértékben eleget tenni vállalt
kötelezettségeinek, nem ké-
pes garantálni a teljes darab-
szám megjelenítését, ezért a
szerződés értelmében nem
lesz jogosult hirdetési díjra, ez
pedig nem szolgálja a cég ér-
dekeit. A HVG plakátjait 1979
óta – az aktuális hatalomtól
függetlenül – mindig lehetett
látni az utcákon. Az április 18-i
szám címlapján Rogán Cecília,
a propagandaminiszter celeb
felesége szerepelt.

Sem a gyerekeknek, sem az ott dolgozóknak nincs infor-
mációjuk arról, hová költöztetik át őket a fóti gyermek-
otthonból – írta a 444.hu. A gyermekotthon egyik lakója a
Facebookon kért segítséget, amiről az Abcúg írt cikket. A
18 éves, mozgássérült lány posztjában arra kéri az embe-
reket, segítsenek nekik, hogy együtt maradhassanak, és
felteszi a kérdést, hogy „ti tudnátok a családotok nélkül
boldogok lenni?”

egy igazi család! A vér sze-
rinti családom elhagyott,
mert nem kellettem nekik.
Nekem azok a gyerek és fel-
nőttek a családom, akik kö-
zött felnőttem” – olvasható a
posztban.

„Azért gondoltam, hogy
kiírom ezt a Facebookra,
mert fontosnak tartom, hogy
a mi oldalunkról is hallják az
emberek, hogy nekünk ez
milyen nehéz” – mondta Ka-
rolina az Abcúgnak.

Karolina mozgássérült-
ként született, az édesanyja
nem merte vállalni a felelős-
séget, ezért a tatabányai cse-
csemőotthonban helyezték
el. Ötéves korában került át
a fóti gyermekotthonba, és
azóta ott él. „Az emberek itt
nagyon kedvesek, itt nőttem
fel, ide köt minden, nekem
Fóton van az otthonom.”

„Mi nagyjából egy időben
kerültünk ide, mióta itt va-
gyok, tényleg annyira össze-
szoktunk és szeretjük egy-
mást, mint egy család, ha el-
szakítanának minket egy-
mástól, akkor az nekünk egy
nagy törést jelentene az éle-
tünkben. Vannak nálam ki-
sebb gyerekek is, akik na-
gyon nehezen tudnák ezt
feldolgozni. A velünk foglal-
kozó felnőtteket is nagyon
szeretjük, és ők is minket.”

Úgy gondolja, az lenne a
normális, ha együtt tudnának
költözni, akkor közösen küzde-
nének meg a nehézségekkel,
és erőt tudnának adni egy-
másnak. „Egy normális család,
hogyha átköltözik valahova,
attól még együtt vannak, és
nincsenek szétválasztva” – ne-
hezményezi Karolina. A társait
is megviseli ez a helyzet, elkép-
zelhető, hogy nem együtt foly-
tatódik az életük.

„A költözést azzal indo-
kolják, hogy túlzsúfolt a hely,
pedig mi nem is a kastély-
ban élünk, hanem a kertjé-
ben nemrég emelt kisebb
lakóotthonokban.” Karolina
– aki idén érettségizik –
akadálymentesített lakóott-
honban él, ahol minden
adott, hogy minél önállób-
ban tudjon közlekedni és
élni az életét. Nyolcan lak-
nak a házban, és vigyáznak
egymásra. A csoportjában
élők többnyire mozgássérül-
tek, hárman osztoznak egy
szobán, nagyon jól megértik
egymást.

Gyermekközpontot, és az ott
élő gyerekeket az ország kü-
lönböző pontjain, Zalaeger-
szegen, Kalocsán, Aszódon
és Budapesten helyezik el. Az
intézményben jelenleg három
részleg működik, a speciális
gyermekotthonban súlyos
pszichés problémával élő
fiúk, a különleges gyermek-
otthonban tartósan beteg és
sérült gyerekek, a kísérő nél-
küli kiskorúak gyermekottho-
nában pedig fiatal menekül-
tek élnek.

Fülöp Attila szociális ügye-
kért és társadalmi felzárkózá-
sért felelős államtitkár sze-
rint a kitagolásra azért van
szükség, hogy felszámolják a
nagy létszámú tömegintéz-
ményeket, és azt ígéri, hogy
jobb körülmények közé helye-
zik el a gyerekeket.

A 444.hu korábban meg-
próbálta kideríteni, mi lesz a
gyerekek sorsa, megnyugtató
választ nem kaptak, a legna-
gyobb rejtély, hogy mi lesz a

otthonok nem alkalmasak
ezeknek a gyerekeknek a fo-
gadására, és a jelek szerint
ez nem is fog változni, ráadá-
sul ezek az otthonok a
puszta közepén állnak. A kü-
lönleges szükségletű gyere-
kek kapcsolata egymással és
ápolóikkal nagyon szoros,
ezért nekik különösen nehéz
lenne a kiköltözés.

A gyermekotthon egyik la-
kója, Oláh Karolina a napok-
ban úgy döntött, megtöri a
csendet, és kiírja Facebook-
oldalára, hogyan éli meg ezt
az időszakot.

„Azt még valahogy feldol-
gozzuk, ha menni kell, hiszen
egy »normális« család éle-
tében is van ilyen. Viszont
minket az ország különböző
részeire akarnak szétdobálni,
azt gondolva, hogy »Majd
úgyis megszokják!« Igen.
Lehet, de abba senki nem
gondol bele, hogy mi, akik
évek óta együtt élünk, talán
úgy szeretjük egymást, mint

Sem a gyerekeknek, sem az ott dolgozóknak nincs 
információjuk arról, hová költöztetik át őket 
a fóti gyermekotthonból. Képünk illusztráció 

A kormány a tervek szerint
még az idei év első felében
bezáratja a fóti Károlyi István

menekültek, illetve a tartó-
san beteg és sérült gyerekek
sorsa. A számukra kijelölt
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VÉLEMÉNY

Vigyázó szemetek
Párizsra vessétek!

Tízezer eurót, vagyis valamivel több mint hárommillió forintot
ajánlott fel a szegedi önkormányzat a Notre Dame újjáépíté-
sére. Egy magánszemélynek soknak tűnhet, a Notre Dame
székesegyház kárához képest viszont csepp a tengerben.
Három hónapja élek Szegeden, a város történelmét átfogóan
még nem tanulmányoztam. Ahhoz azonban, hogy megért-
sem, miféle oka is van annak, hogy a nagy árvízkor nyújtott
segítsége miatt ennyi pénzt adjunk Párizsnak, el kellett mé-
lyednem a régmúltban. Jóleső érzés volt olvasni Szegedről,
arról, hogy a nehéz helyzetben is számíthattak egymásra és
a közösségre a szegediek.

1879. március 12-én éjjel tört be a pusztító árvíz Sze-
gedre, teljesen romba döntve a törökkor óta újjáépült várost.
Három hónapon át tartotta víz alatt Szeged szinte teljes egé-
szét az árhullám, elpusztítva majdnem minden épületet. A
katasztrófa után öt nappal I. Ferenc József személyesen lá-
togatott el az árvíz sújtotta városba, ígérve, Szeged minden
támogatást megkap az újjáépítésre. Tisza Lajos személyében
pedig királyi biztost nevezett ki a feladatok elvégzéséhez.

A Tisza csak 186 nap múlva, augusztusban húzódott telje-
sen vissza a medrébe, a tényleges újjáépítés – Lechner Lajos
tervei alapján – 1880-ban kezdődhetett. Az uralkodó látogatása
világszerte hírértékűvé emelte Szeged tragédiáját, olyan világ-
hírű magyar művészek, mint Liszt Ferenc és Munkácsy Mihály
szerveztek gyűjtéseket, és nem csupán Európából, de Kínából,
Indiából és Afrikából is érkeztek adományok az újjáépítésre.

Ennek emlékét őrzik a legnagyobb segítséget nyújtókról
elnevezett körútszakaszok: Római, Londoni, Párizsi, Brüsszeli
és Bécsi körút. Négy év kellett hozzá, hogy Szeged Európa
egyik legszebb városaként szülessen újjá.

Európa összetartott, sőt még más kontinensek is segítettek
abban, hogy újrakezdje a város – nulláról. Nem állt érdekükben,
mégis megtették. Nem áll érdekünkben, mégis megtesszük. Erről
szól a gazdasági
szövetségeken
túlmutató, szoli-
dáris Európa esz-
ménye.

Néha egysze-
rűbbnek tűnik a
könnyű utat vá-
lasztani. Szege-
det és Budapes-
tet többek között
ez különbözteti
meg egymástól. A szemléltetés kedvéért egy példa: nemrég jár-
tam a fővárosban, és kirázott a hideg a villamosmegállóban. A
személytelenség annyira sütött mindenkiről, hogy egyszerűen
nem éreztem magam biztonságban. Ki segít, ha rosszul leszek?
Egyszerűbb és kényelmesebb elmenni a másik mellett. Buda-
pesten ezt tennék, Szegeden biztosan a segítségemre sietné-
nek. Épp az efféle kiválóságok teszik nagyszerűvé a várost, ahol
nemcsak egyénileg segítünk, ha arra szükség van, hanem a kö-
zösségünk is képes egységet alkotni. Erre adott bizonyságot a
szörnyű árvíz és az utána következő, építkezésről szóló időszak,
végül pedig az eredmény, amely folyamatos gondozást igényel.

Ha legyintünk, amikor az európai értékekről papolnak ne-
künk a politikusok, olyan világba taszítjuk magunkat, amelyben
azt a kérdést tesszük fel, „mi a fenének küldi Szeged az adófi-
zetői pénzünket a gazdag Párizsba?” Ha komolyan vesszük az
értékeinket, mást kérdezünk: „Hogyan tudnánk segíteni?”

Abban pedig soha nem kell kételkednünk, hogy minket is
felemelnek majd, ha elesünk.

Batsányi János verssorainál nem is illene ide jobban más:
„Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek,
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

Jabronka Richárd
(A szerző az ellenszel.hu szerkesztője.)

A város a felajánlott támoga-
tás mellett adománygyűjtést is
indított, a Notre Dame székes-
egyház újjáépítéséhez nyújtott
hozzájárulásokat a Szeged
Város Közösségéért Közalapít-
vány számlájára várják. A
számlaszám: 12067008-
00105206-00100009.

Az MSZP és a Párbeszéd
abban az Európában hisz,
amely a szolidaritásról, az
együttműködésről szól –
mondta Szegeden Tóth Ber-
talan, a szocialisták elnöke.

Összegyűjtötte a listaállítás-
hoz szükséges 20 ezer ér-
vényes aláírást az MSZP és
a Párbeszéd – jelentette be
pár napja Szegeden az
MSZP elnöke. Tóth Bertalan
egy aláírásgyűjtő standnál
tartott sajtótájékoztatón azt
mondta, az MSZP és a Pár-
beszéd abban az Európá-
ban hisz, amely a szolida-
ritásról, az együttműködés-
ről szól, nem a Fidesz képvi-
selte politikában, amely az
együttműködés akadályo-
zására, a kontinens lakói-
nak életét jobbá tevő integ-

Megduplázták az ajánlásokat
Szabó Sándor, a szocialisták megyei elnöke elmondta a
sajtótájékoztatón, hogy sikerült megduplázniuk a Sze-
geden gyűjtött ajánlásokat az öt évvel ezelőtti mennyi-
séghez képest. A most összegyűjtött ötezer aláírás azt
jelzi, Szeged továbbra is a baloldal fellegvára, és arra is
utal, hogy az emberek szeretnék jelezni a kormánynak,
elegük van a Fidesz politikájából.

ráció visszafordítására tö-
rekszik.

– Európa szíve Szegeden
dobbant meg először – hozott
példát az európai szolidari-
tásra Tóth Bertalan. Elmondta,

a párizsi Notre Dame-ban
pusztító tűz után először Botka
László polgármester jelezte,
Szeged pénza-
dománnyal se-
gíti Párizst, hi-
szen korábban,
a nagy árvíz
után a francia
főváros adakozott Szeged ja-
vára. – A szolidaritás Európája
ilyen gesztusok mentén rajzo-
lódik ki, ami élesen szemben
áll a Fidesz által képviselt
megosztó, az összefogást el-
utasító politikájával – mondta
a politikus.

Elhangzott, az MSZP és a
Párbeszéd közös programja
a szociális Európáról szól,

arról, hogy
minél több,
a munkavál-
lalók és a
szakszerve-
zetek jogait

garantáló közös szabály le-
gyen. Tóth Bertalan kifejtette,
el akarják érni, hogy a mini-
mális bér ne legyen keve-
sebb 240 ezer, a minimális
nyugdíj 95 ezer, a családi
pótlék pedig 48 ezer forint-
nál.

A szocialisták elnöke szerint az MSZP és a Párbeszéd közös programja a szociális Európáról szól

Tóth: Európa szíve Szegeden dobbant meg először

Tóth Bertalan és Szabó Sándor sajtótájékoztatója a Kárász utcán 

240 ezer
Ennyi legyen a mi-

nimális bér

Május közepéig-végéig tarthat az útzár

Menekülőutak Tápéról

A szegedi sportberuházások érdekében felújítják a Szillér–Bak-
tó–Fertő-főcsatornát. A munkálatok miatt lezárták a Felső Tisza-
part irányából a Tápéra vezető útszakaszt az Irinyi János utca 1.
számig. Az arra közlekedő buszokat kerülő útvonalra terelték.

Az előreláthatólag május közepéig-végéig tartó útzár ideje alatt
a MOL Nyrt.  – Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő kezde-
ményezésére – az alábbiak figyelembevételével engedélyezte a
Tápét a 47-es számú főúttal összekötő déli út használatát. A MOL
úthálózatán kötelező a KRESZ szabályainak betartása! A MOL az
út használatának engedélyezése kapcsán semmiféle kötelezett-
séget nem vállalt, az úthálózatán történő közlekedést rendkívüli
esemény bekövetkezésekor korlátozhatja vagy szüneteltetheti.

Menekülőút lehet még Tápén a következő útvonal is: a
Sárga átjárónál át a töltésen, és azzal párhuzamosan ha-
ladva a Kiskőrössy halászcsárdánál felhajtani a Felső Tisza-
partra, s úgy bejutni a belvárosba. Itt azonban lassú
haladásra számítsanak az ártéri út minősége miatt. Azoknak,
akik már megvették az éves autópályamatricát vagy tudnak
most erre fordítani ötezer forintot (ennyi az éves megyei mat-
rica ára), azt javasolják, hogy hajtsanak fel az autópályára a
47-esnél, és a Csongrádi sugárútnál jöjjenek be a városba.

A leglátványosabb tavaszi
munka a virágosítás. Idén
közel 70 ezer tő egynyári vi-
rágot ültetnek ki a vá-
ros köztereire, amelyeknek
több mint a fele, 39 ezer tő
a Széchenyi térre kerül.

Makrai László, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
ügyvezető
igazgatója
e l m o n d t a ,
ősszel már
több mint
68 ezer
kétnyári
v i r á g o t
ültettek ki,
amelyekből a
legtöbb árvács-
ka, de nefe-
lejcs és száz-
szorszép is került a közterü-
letekre. Az igazgatótól meg-
tudtuk, a korábban bevált
virágok mellett újításként
több színben ültettek a két-
nyári virágágyakba sárgavi-
ola-fajtákat, amelyek már
virágoztak az ősszel. A hagy-
más virágok közül 33 ezer
volt tulipán, kétezer pedig já-

cint, krókusz, gyöngyike és
nárcisz, amelyek már ősszel
földbe kerültek.

Idén közel 70 ezer tő egy-
nyári virágot ültetnek ki,
amelyek több mint a fele, 39
ezer tő a Széchenyi térre
kerül. – Idén új egynyári faj-
tákat is kipróbálunk, olyano-
kat, mint a sétányrózsa, a

vaníliavirág és a
papagájfű –

mondta Mak-
rai László.

A
fenti vi-

rágokhoz
jönnek még
a muskátlik,
amelyekből
710 cserép-
pel kerül ki
májusban a

kandeláberekre. Ebből a Bel-
városi hidat több mint 300
cserepes muskátli díszíti
majd. A városháza erkélyeire
34 balkonládás muskátlit
tesznek ki. Ezen kívül tizen-
nyolc virágoszlop is kikerül a
város közterületeire, tudtuk
meg az igazgatótól. (A kép
forrása: flickr.com)

Virágba borultak a terek

Új egynyári fajtákat, 
például sétányrózsát is 
ültetnek a közterekre 



2019. ÁPRILIS 27., SZOMBAT4 l AKTUÁLIS

 

     

 

 

 

 
 

 
-

 
, 16840 hrsz.- alatti ingatlan jelenleg 

 
(sport  

 
 

 

 

 

 
 

  

  

-
 

 

456 m2 266 700 
 

 

 

Az 

 

 
 is 2020. 

. 

A a 
62/561-961 

, 
i 

. 

 

A  www.ngsz.hu honlapon 2019.  26-
2019. jus 20-ig. 

A , J
titkarsag@ngsz.hu e-mail-

 

Szemetet, lomot szedett 
az IKV a Kereszttöltés utcában

Harmadik alkalommal rende-
zett szemétszedési akciót az
IKV Zrt. a Föld napja alkalmá-
ból. Ezúttal a Kereszttöltés
utca 29. számú, száz száza-
lékban önkormányzati tulaj-
donú bérháznál csinosították
a környéket a cég munka-
társai – számolt be a sze-
ged.hu. Elszállították a ház
mellé illegálisan lerakott sze-
metet, virágokat ültettek, és

felszedték az eldobált pille-
palackokat, cigarettacsikke-
ket, műanyag zacskókat. 

Az ingatlankezelő a Tava-
szi nagytakarítás program-
ban évente több száz tonna
szemetet és veszélyes hulla-
dékot szállít el, ami komoly
költség a cég számára. Ak-
ciójukkal a környezettudatos-
ságra szeretnék ráirányítani
a figyelmet.

Ünnepre készültek 
a tarjáni infopontban

Komoly klubélet zajlik a Jó-
zsef Attila sugárút 132. szám
alatt március elején nyílt Tar-
jáni Info Közösségi Pontban.
Húsvét előtt különösen meg-
élénkült az intézmény élete.
A dekorációkészítéshez Ko-
rom Kati keramikus biztosí-
totta a szakértelmet, az alap-
anyagokat pedig a Horizont

Rehabilitációs Közhasznú
Alapítvány adta a 35-40 ér-
deklődőnek.

Az intézmény továbbra is
várja azoknak a civil szerve-
zeteknek, nyugdíjasklubok-
nak és baráti társaságoknak
a jelentkezését, akik állandó
helyszínt keresnek foglalko-
zásaikhoz, programjaikhoz.

Négy városrész közösségeinek kínál programokat 
az új infopont. Ilyen volt a húsvéti dekorációkésztés is

Majális a felújított újszegedi ligetben
A Szegedi Városkép és Piac
Kft. szervezésében április
30-án és május 1-jén nagy-
szabású majálist rendez-
nek a megújult újszegedi
Erzsébet ligetben és május
1-jén a tarjáni Zápor-tónál.
A szervezők megidézik a
régi majálisok hangulatát.
Lesz sült kolbász, jéghideg
sör, vattacukor, gigantikus
vidámpark és rengeteg
program. Fellép többek kö-
zött Wolf Kati, Vastag
Csaba, Bebe és Kocsis
Tibor.

ERZSÉBET LIGET, ÚJSZE-
GED:
Április 30., kedd
16.00 A Délikert Napsugár
táncegyüttes műsora
17.00 Indigó-koncert
19.30 Útközband-koncert
20.00 Kocsis Tibor fellépése
21.00 Útközband-koncert,
folytatás, vendég: Bebe

ERZSÉBET LIGET, ÚJSZE-
GED:
Május 1., szerda
09.30 Reggeli ébresztő,
Fiona Fitness SE
10.30 A Szegedi Nemzeti
Színház bemutatja: Dalok…
Valahol Európában

11.00 Botka László polgár-
mester köszöntője
11.15 A Kozmosz Egyesület
műsora
12.45 Vásárhelyi Katonaze-
nekar
12.30 Dreamgirls
13.30 Dél-alföldi nótaéneke-
sek műsora, Báder Béla és
zenekara
15.00 Skillful Dance Táncis-
kola
15.30 Ex-Treme Hip-Hop
Dance School
16.00 Az Aktív Sport Aerobik
Egyesület műsora

16.30 CDC tánciskola
17.00 A Senior Center mű-
sora
18.00 Coco Bongo zenekar
19.00 Wolf Kati kis élő kon-
certje
20.00 Coco Bongo zenekar
21.00 Vastag Csaba kis élő
koncertje

ZÁPOR-TÓ, TARJÁN:
Május 1., szerda
09.00–15.00 Ingyenes ugrá-
lóvár
12.00–14.00 Pónilovag-
lás

10.00 Az Aktív Sport Aerobic
Egyesület műsora
10.30 A Csiga Duó műsora
11.00 A Skillful Dance tánc-
iskola hiphopműsora
12.00 Jó ebédhez szól a
nóta Várkonyi Tibivel
13.30 A Kozmosz Egyesület
műsora
14.30 Az Ex-Treme Hip-Hop
Dance School műsora
15.00 CDC tánciskola
15.30 Délutáni torna a Fiona
Fitness SE-vel
16.00 Szűcs Judith fellépése
17.00 Útközband-koncert

Ujjé, a ligetben nagyszerű! Ujjé, a ligetben jó! Képünk archív 
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Megduplázta Szeged lakossága
a város 10 ezer eurós adományát

Sok száz sze-
gedi adomá-
nyozott 5–20
ezer forintot a
párizsi Notre
Dame újjáépí-
tésére, ezzel
pár nap alatt
megduplázták
a városlakók
az önkormány-
zat által első-
ként felajánlott 10 ezer eurót. „Ez az igazi
európai szolidaritás! Köszönöm európai érté-
keink melletti kiállásukat! Az európai szabad

Szeged példát
mutat!” – így kö-
szönte meg Botka
László polgármes-
ter Facebook-ol-
dalán azoknak,
akik úgy döntöt-
tek, utalnak a
Szeged Város Kö-
zösségéért Köz-
a lapí tványnak,
ahonnan aztán

közvetlenül eljut a pénz a Notre Dame újjá-
építéséhez. A számlaszám: 12067008-
00105206-00100009.

Forrásvizet hoztak ajándékba 
a gyergyói tűzoltók

Több mint kéthetes út után
Szegeden ért véget annak a
hat gyergyószentmiklósi
tűzoltónak a túrája, akik a
folyók szennyezettségére
igyekeztek felhívni a figyel-
met akciójukkal – számol-
tunk be róla röviden április
20-i lapszámunkban.

A gyergyószentmiklósi tűzol-
tók 3 ezer olyan PET-palack-
ból építették a tutajukat,
amelyet lakóhelyük környe-
zetében szedtek össze. Több
mint hétszáz kilométeres
útjuk során a vízben is sok
műanyag flakont láttak.

– Üdvözlöm önöket a
Maros végállomásánál – kö-
szöntötte a vízitelepnél part-
ra lépő gyergyószentmiklósi
tűzoltókat Botka László pol-
gármester. A tutajosokon lát-
szott a sok szabadban töltött
idő, ugyanis alaposan lebar-
nultak az út során. Pedig
esőben és hidegben indultak
április elején Gyergyóremeté-
ről, a Maros forrásvidékéről.
Eleinte nyolcan voltak, de két
társukat a kötelesség vissza-
szólította a munkahelyükre,
így Aradtól már csak hatan
folytatták az utat.

– Meglehetősen viszon-
tagságos körülmények kö-
zött értünk el idáig – mondta
Szabó Zoltán tűzoltó zászlós.
Többször dróttal kellett a
tutaj alkatrészeit összeszorí-
tani, nehogy szétessen alat-
tuk. Főleg a felső, gyors
folyású szakaszokon voltak
problémáik, de amikor Sze-

ged közelébe értek, már az
jelentett gondot, hogy gyenge
volt a sodrás. Ennek is kö-
szönhető, hogy egy kicsit el-
késtek a Szegedi Vízisport
Egyesület telepéről a megbe-
szélt időponthoz képest.

Botka László a fáradt, de
annál boldogabb legénység-

nek elmesélte, hogy jól is-
meri a vidéket, ahonnan a
tűzoltók érkeztek, hiszen a
nagyapja gyergyói volt, és
gyerekkorában sokat vendé-
geskedett az ottani rokonok-
nál. Ajándékokkal köszönte
meg az utazóknak, hogy
ezzel a veszélyes misszióval
felhívták a közvélemény fi-
gyelmét a környezetszennye-
zés káros hatásaira.

Szabó Zoltán beszámolt a
tapasztalatairól, és úgy látta,
hogy a tavalyi útjukhoz ké-
pest – amikor az Olton és a
Dunán ereszkedtek le – sok-
kal kevesebb szennyező
anyagot láttak a vízben. Saj-
nos azonban PET-palack
nemcsak a tutaj aljában volt,
hanem mellettük is elég sok
sodródott a vízben. A tűzoltók
sem érkeztek üres kézzel, hi-
szen a Maros forrásvidékéről

származó vízzel ajándékoz-
ták meg a fogadóbizottság
tagjait. A vizet egyébként
nem a tutaj szállította,
hanem a merész csapatot kí-
sérő autó, amely némi pihe-
nés és városnézés után
hazaszállítja a gyergyószent-
miklósi tutajos tűzoltókat.

A tutajosok a folyók szennyezettségére akarták felhívni 
a figyelmet. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Botka László polgármester a vízitelepen üdvözölte 
az utazókat

Folytatódik az intézménykorszerűsítési program

Megújulhat a szőregi bölcsőde épülete

Jövő ilyenkorra többek között új ablakokat kap az intézmény

Felújítják a szőregi bölcsőde
épületét – többek között
erről döntött a közgyűlés
pénzügyi és vagyongazdálko-
dási bizottsága a napokban.
Jóváhagyta a szőregi böl-
csőde felújításának támoga-
tását a közgyűlés pénzügyi
és vagyongazdálkodási bi-
zottsága a napokban. A 24
férőhelyes intézményben
szükségessé vált a kazán, a
fűtőtestek, valamint a nyílá-

szárók cseréje, ugyanakkor a
hideg- és melegburkolatokat
is kicserélik az épületben.
Korszerűsítik a vizesblokkot
is, így a tervek szerint a jövő
tavaszi határidőre teljes kor-
szerűsítésen esik át a böl-
csőde épülete.

Ezzel folytatódik az önkor-
mányzati intézmények két
éve kezdődött korszerűsítési
programja. A bölcsődék
közül legutóbb a Gyík utcai

intézmény rendbetételét
kezdte el a pályázaton nyer-
tes kivitelező. A felsővárosi
fejlesztésre az uniós forrást
és az önkormányzati önerőt
együttvéve 301 millió forint
áll rendelkezésre. Eddig a
Cső utcai, a Dobó utcai és az
Agyagos utcai intézmény kor-
szerűsítését végezték el. Elő-
reláthatólag a Siha közi és a
Rókusi körúti bölcsőde rend-
betétele következik.

Tavaly a Csap utcai óvoda, a na-
pokban a Gábor Áron utcai
óvoda udvara frissült föl. Ez a
tavaszi munka már lassan ha-
gyománnyá válik Szénási Ró-
bert önkormányzati képviselő
petőfitelepi körzetében. A meg-
valósításban a szülők mellett
ezúttal is a Horizont Alapítvány
segített. Még az „akció” előtt
Szénási egy földmunkagéppel
„kiegyenesíttette” az udvart,
egységes, vízszintes lett a terü-
let, amelyre összesen tizenhét
köbméter földet, úgynevezett
deszki fövenyt terítettek szét.
Harminc szülő és az alapítvány

munkatársai talicskáztak, ge-
reblyéztek az óvodaudvarban.
Amint végeztek a föld elteríté-
sével, elvetették a fűmagot is,
amelyet a Tiszta Munka Szoci-

ális Szövetkezet biztosított. Az
esős időjárás nem tette lehe-
tővé, hogy a játékokat újrafes-
sék, így azt később, jobb idő-
ben pótolják majd.

Családi segítséggel szépült meg 
a Gábor Áron utcai óvoda udvara

Friss földet terítettek szét az önkéntesek, és füvesítettek is

Szénási Róbert önkormányzati képviselő mutatja az ered-
ményt. A játékokat is újrafestik, ha jobb lesz az idő
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Háromezer-hétszáz radírt gyűjtött össze Békei Judit
Gyerekkora óta ragaszkodik
a radírjaihoz Békei Judit.
Olyannyira, hogy mostanra
háromezer-hétszázat őriz a
dobozaiban. Sok új isme-
rőse is gazdagította már a
gyűjteményét.

– A nagypapám fiókjából ke-
rültek elő az első radírjaim,
ez a fémbetétes, kemény,
kerek vagy a Plútó feliratú,
amik csak maszatoltak –
mutatja gyűjteménye legré-

gebbi darabjait a szegedi
Békei Judit. Általános iskolás
kora óta gyűjti kitartóan a kü-
lönféle radírokat. Egy-egy
újság- vagy tévészereplés
után is jutott újabb szerze-
ményekhez, és segítik a ta-
nítványai is a középisko-
lában, ahol tanít. Sőt egy író-
szerüzlet is támogatja. Radí-

rozásra nem is használ törlő-
gumit, azt mondja, tényleg ki-
ment már a divatból.

Az ízlésesen és apróléko-
san rendezett fadobozokból
kiemel egy csörgő- és karó-
raalakút, összeilleszthető
puzzle-darabokat is, de
akad kártyamintás is,
amelyből szeretne minél
többet. Judit kedvencei ere-
detileg cipősdobozokban
„laktak”, majd vásárolt do-
bozokba pakolta át őket, ké-
sőbb az édesapja gyártott jó
pár speciális tárolódobozt a
számukra. Akkor dőlt el a
nagy kérdés Judit számára,
amikor édesanyja megkér-
dezte, saját lakásába viszi
át a kedvenceit, vagy ki-
dobja őket. Judit megőrizte
őket, sőt rendezte is téma
és nagyság szerint.

A legtöbb példánya álla-
tokból sereglett össze. Annyi
azonban a legóformájúakból
is van, hogy már építkezni le-

hetne belőlük. A kollekció ér-
dekessége a szemgolyót for-
mázó, miközben a gyerekek
– Judit emlékkönyve szerint
– egyöntetűen a kaki-, a vé-
cépumpa- és a vécéalakú ra-
dírt díjazzák. A lányoknak a
rúzs, a cipő, a szagos sorozat

és a hamburgeres tetszik ál-
talában, a fiúkat a mobiltele-
fonok és a számítógépek
tárházával, esetleg még a
szeletelhető krokodillal sike-
rül meglepni.

– A két nagyobb fiam már
tudja, hogy mi is a gyűjtés lé-

nyege, sőt sokszor cserélnek
is nekem. A kicsi is meg-
szokta már, hogy ez az én já-
tékom – mondja Judit a
családja együttműködéséről.
Otthon csak egymásra stó-
colva tartja a radírjait, végül
a gyerekkönyvtárban nyílt al-
kalom megmutatni mindet
teljes szépségében. Ha a 74
dobozt oszlopba tornyozná,
el is takarnák a magas nö-
vésű gyűjtőt. Judit elme-
séli, hogy kapcsolattar-
tásra is igen jó a szenve-
délye, egyre több 
új
isme-

rős jelentkezik a Föld legkü-
lönbözőbb pontjairól, és régi
tanítványai sem felejtik el
gyarapítani egy-egy soro-
zatát.

– A szusit Japánból hozta
a posta, de van itt macarone
és kóla. Focisat Amerikától
Anglián át Ausztráliáig min-
denhonnan küldtek. A férjem
főnöke járt Dubaiban, ismeri
a szenvedélyemet, hozott is
egy radírt megjegyezve, hogy
legközelebb olajfúró tornyot
kérjek, azt hamarabb talál.
Mindig is szerettem „mütyür-

ködni”, vagyis gyöngyből,
drótból ékszereket fűzni, ki-
kapcsol, megnyugtat. Való-
színűleg így lett a hobbim egy
másik apróság, a radír is –
idézi fel Judit. Közben ki-
bontja az igazán extra dara-
bok dobozait. Ezek azért
kuriózumok, mert tudnak va-
lami mást is a radírozáson
túl. Jobbára világítanak, de

előfordul nyúlós, egy valóban
csörgő óra, a lapos lyuka-
csain keresztül betűket lehet
rajzolni, a tévésnek a képe
mozgatható, a bűvészdoboz-
zal varázsolhatunk, mégis a
legbonyolultabb az összerak-
ható kocka. Zánkáról egy
csokis radír lapul egy doboz-
ban. A legkisebb egy félcen-
tis virág, a legnagyobb egy
hatalmas radír „nagy hibák-
hoz”. A kollekció folyamato-
san bővül, Németországból
napokon belül megérkezik
például egy szétszedhető
matrjoska. Békei Judit egy
kezén megszámolta gyűjtő-
társait: egy hetvenéves férfi
négyezer darabnál jár, és egy
szegedi lányon kívül még egy
pesti nőről tud, aki ötvenezer
radírnál tart.
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Békei Judit büszke a szenvedélyére

A legtöbb radír állatos. Itt 3 harapósnak látszó fenevad

Egy különleges példány.
Vajon ki radírozna vele?

Kicsik, de nem a legkisebbek. A legapróbb egy félcentis virág

A radír története
A radírgumi feltalálását megelőzően viaszt használtak a grafit vagy a faszén nyomának
eltüntetésére a papírról; továbbá használtak héj nélküli kenyeret is radírként, ez azonban
könnyen szétesett, és viszonylag drága volt a pótlása a wikipedia.hu szerint. 1770. április
17-én Joseph Priestley írt le egy növényi összetételű gumit, amely képes volt eltávolítani
a ceruza írását: „Láttam egy anyagot, amely tökéletesen megfelel a fekete grafitceruza
nyomának eltüntetésére a papírról.” Ezt az anyagot rubber (magyarul gumi) névvel illette,
ebből származik a radír szavunk. 1770-ben egy angol mérnök, Edward Nairne nevéhez
fűzték az első radírgumi piacra dobását, mivel hallott egy világraszóló versenyről, amely-
ben a legjobb feltalálót keresték. Állítólag magas áron, 3 shillingért árulta a radír kocká-
ját. Nairne szerint véletlenül egy darab gumit használt a kenyérbél helyett, ezzel fedezve
fel a radírgumit. Ezután kezdte el az árusítást. Ez volt a gumi első gyakorlati felhaszná-
lása Európában. A radír ebben a formájában azonban ugyanolyan hátrányokkal rendel-
kezett, mint a kenyér. Miután 1839-ben Charles Goodyear feltalálta a vulkanizálást,
amely ellenállóvá teszi a gumit, a radírgumi széles körben elterjedt. 1858. március 30-
án az amerikai Hymen Lipman nevére jegyezték be az első szabadalmat: a radír ceruza
végére illesztését. Később ezt érvénytelenítették, ugyanis ez két létező termék összeté-
tele, nem egy teljesen új feltalálása.

Más nyelveken

Arabul a radír mumha,
albánul gomë, dánul
viskelæder, finnül pyy-
hekumi, japánul keshi-
gomu, oroszul lasztik,
örményül rretin.

Mire jó a radír?
A Somogyi-könyvtár kiállításán azt írják: „Szorongatha-
tod, órán nézegetheted, faraghatod, a radírmocsokból
kígyót sodorhatsz, felszeletelheted, rárajzolhatod annak
a képét, akit nem szeretsz, ha mozog a pad, alárakha-
tod, tornyot építhetsz belőle, tűpárnának használhatod,
köpőcsőbe radírdarabkákat téve lövöldözhetsz, és még
radírozhatsz is vele.”

Radírpók
ajándékba

A Somogyi-könyvtár föld-
szinti gyerekrészlegé-
ben június 22-ig látható
a radírkiállítás. Minden
hónapban más radíros
játékokat játszhatnak a
látogatók. A legügyeseb-
bek a végén könyvet és
radírt kapnak aján-
dékba. A könyv stíluso-
san Csukás István Pom
Pom meséi című
könyve, amelyben a Ra-
dírpók is fontos szerep-
hez jut.

A gyerekek kedvencei
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A Széchenyi téri Pálma virágüzlet csokrainak csodájára járt a város

Valikáéknál „szerecsönyök” laktak Alsóvároson

A néhai Bóday Károlyné
Havrincsák Valériának sze-
retett volna emléket állítani
lapunkban unokahúga, Csa-
mangó Éva. Megmutatta a
nagynénje féltve őrzött csa-
ládi fotóit, és továbbadta a
tőle hallott történeteket.

A szegedi Csamangó Éva ta-
valy veszítette el szeretett
nagynénjét, Bóday Károlyné
Havrincsák Valériát. Szere-
tett volna emlékezni rá azzal,
hogy megmutatja olvasóink-
nak a sok értékes, régi csa-
ládi fotót, és megoszt velünk
olyan történeteket, amelye-
ket a nagynénjétől hallott.

Madagaszkári 
szakácsok

– Valika mesélte régen, hogy
az első világháború alatt, a
francia megszállás idején
anyai nagyapja, Márki Imre
Hattyas sor 6. szám alatti há-
zába francia tiszteket költöz-
tettek be. Róluk egy pezsgővel
koccintós képet is őrzök 
– idézte fel olvasónk. – Fran-
ciaországból kapták az italt és
a babkávét, a saját madagasz-
kári szakácsaik főztek rájuk.
Sokszor hajnalig énekeltek, a
család meg nem tudott aludni,
mire a dédapám rájött, hogy
szokatlan erős volt nekik a
kávé. A búcsúestén a franciák

a magukkal hozott szlovák
nőkkel vigadtak, akkor derült
ki, hogy eszük ágában sincs
hazavinni őket feleségnek. Az
egyik leittasodott termetes nő
beleesett a moslékos üstbe, a

néger szakácsok húzták ki.
Dédnagyapát is ők mentették
meg, mert az öreg is bepezs-
gőzött, számon kérte, hogy az
ő háza nem kupleráj, a szóvál-
tás meg majdnem fegyver-
használatig fajult.

A francia hadtest 1918.
december végén vonult be
Szegedre, és 1920. március
20-án távozott. Hat-hétszáz ka-
tonából állt. A lakosság azt ta-

lálta feltűnőnek, hogy az
észak-afrikai, úgynevezett gyar-
mati közkatonaság került Sze-
gedre, amely részben nége-
rekből, részben arabokból állt.
Úgy emlegették őket, hogy a

„szerecsönyök”. Valéria csa-
ládjának másik ágát is érin-
tette az I. világháború: édes-
apja, Havrincsák József hét
évet szolgált katonaként.
Előbb letöltötte a rendes idejét,
segédkertészként dolgozott,
majd 24 évesen továbbszolgált
a szerbiai, montenegrói lö-
vészárkokban. Hazatérve csak
későn nősült, 40 évesen vette
el Márki Ilonát. Magánkertész
volt, később társult az újsze-
gedi Sándor Ferenccel, majd
bekényszerítették a téeszbe.

Szocialista 
összeköttetés

– Valika is vonzódott a virágok-
hoz. Sok mindent el lehetett
érni velük. Nem protekciónak
hívták annak idején, hanem

szocialista ösz-
szeköttetésnek
– kezd egy újabb
történetbe ezút-
tal Valika mun-
kájáról az uno-
kahúga. – So-
kan ismerték a
nagynénémet,
hiszen 1958-as
indulásától 11
éven át dolgo-
zott a Széchenyi
téri Pálma virág-
üzletben, a Hor-
váth Mihály utca
sarkán álló Cse-
mege bolt és 
a tejivó között.
Előbb pénztáros-
nak vették fel, 24
éves korától ve-
zette az üzletet
19 alkalmazottal. Hivatalosan
semmit nem lehetett kapni, ám
ők a Pálma virágüzletbe egy-egy

csokorral beszereztek a pult
alól selyempapírt, szalagot, sőt
cipőt, trevirapulóvert és divatos
orkánkabátot is.

– Óriási forgalmat bonyolí-
tottak. Csak hóvirágból kétezer
csokrot adtak el nőnapon, és
hol volt még a többi! Kará-
csonykor három taxi hordta a
virágjaikat reggeltől estig, plusz
15-20 eljegyzési kosarat. Divat
volt, hogy ők is kaptak aján-
dékba süteményt, csokoládét,
bort. Kovács Bélától tanulták a
szakmát, és hogy miként kell a
vevővel bánni meg titkot tar-
tani. Hiszen a virágüzlet olyan,
mint a gyóntatószék, a fél
város magánéletét tudták. Is-
merték az összes ügyvédet,
bírót, orvost, de a színészek,
énekesek is bejártak hozzájuk,
miután megebédeltek a tejivó-
ban. Premierre a rendező kül-
dött virágkosarakat, de a

művészek is egymásnak, a ro-
konokról, ismerősökről nem
beszélve. A legtöbb csokrot
Domján Editnek vitték a kifutó-
fiúk és a tanulólányok. Mindig
kaptak tiszteletjegyet. Hétfőtől
szombatig reggel 8-tól este 6-
ig meg tovább is dolgoztak.
Előfordult, hogy kezet súrolni
sem maradt idejük, úgyhogy
ráhúzták a csipkekesztyűt, és
szaladtak, mert nekik énekelt
Gyimesi Kálmán és Szabady
István.

Gobbi Hilda 
megköszönte

A szabadtérire taxi tetejére kö-
tözött kosarakkal vonultak; Va-
lika az előadásokra állandó
belépőt kapott. El is tette a kö-
szönőleveleket Gobbi Hildától,
Kellér Dezsőtől, Illyés Gyulától.
Halálukig expressz postázták
nekik a csokrokat, annyira sze-
rették a szegedi virágköltemé-
nyeket. Kulka János édesanyja
saját kezűleg öntött gyertyával
köszönte meg a csokrokat.
Igaz, Eszter-napon csak neki
dolgoztak, annyian szerették,
küldték neki a virágözönt. A
család a Pálma virágüzlet mel-
lett, a második szomszédban
lakott, a két gyerek, Jankó és
Janina is bejárt az üzletbe Kati
mamával, aki vigyázott rájuk.
Valikáéknak meglepetésekből
is kijutott: egy férfi elhunyt sze-
relmét siratva rendelt koszorút
32 szál fehér szegfűből. A virá-
gos lányok is elérzékenyültek
a bánatán, másnap meg elol-
vasták az újságban, hogy a
gyilkossal sírdogáltak együtt.

Dombai Tünde

Az én Szegedem
Megmutatná féltve őrzött régi családi fotóját a Szegedi
Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová
beköltözött, és elmesélné a felvétel történetét? Nosztal-
giázzunk együtt! Dombai Tünde újságírót eléri a
dombai.tunde@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgár-
mesteri hivatal, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. címen
vagy a 06-30/830-6459-es telefonszámon.

    
    
    
    

    

Alsóvárosi gyerekek 1915 körül. A középső sorban kanállal Márki Ilona, Valika édesanyja

Bóday Károlyné Havrincsák Valéria 
a hatvanas években

A lányok a Pálma virágüzletben. Elől jobbról a harmadik Valika

Márki Imréné, 
az anyai nagymama

A „szerecsönyök” egy családi fotón
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Török Lászlóné Sulyok Jusztinának egész életében a család volt a legfontosabb

Dolgozott téglagyárban, kertészetben és óvodában
Török Lászlóné Sulyok Jusztina dolgozott az édesapja
téglagyárában, a férje szüleinek bolgárkertészetében
és a petőfitelepi óvodában is dadusként. Egész éle-
tében a családja volt a legfontosabb számára. A 90
éves Jusztika néni unokái és dédunokái közül többen
külföldön élnek.

Sövényházi Éva szerint a mozgás és a jókedv a legfontosabb
A 90 éves Berta Istvánné Sö-
vényházi Éva szerint a házas-
ságban a bizalom, a türelem
és a szeretet, a nyugdíjas-
években pedig a szépkor el-
fogadása, a mozgás és a jó-
kedv a legfontosabb.

Sövényházi Éva 1929. április
19-én született Szegeden.
Édesapja iskolai altiszt volt,
édesanyja a háztartásról
gondoskodott. Szülei 1932-
ben vettek egy kisebb házat
Szegeden, ott nevelkedett a
bátyjával nagy szeretetben.
Az iskolái befejezése után
gyors- és gépírói tanfolyamot
végzett, azonban nem tudott
elhelyezkedni, mert nehéz
időszak volt, a német meg-
szállás, az orosz csapatok
bejövetelének időszaka.

A Szegedi Cipőgyárban
kapott munkát 15 évesen,
két műszakban 12 órát dol-

Éva néni és a lánya, Gyöngyi. Az önkormányzat nevében Farkas Katalin, a Humán Közszolgáltatási Iroda munkatársa
(jobbról) köszöntötte a 90 éves Sövényházi Évát 

gozott – egy éven keresztül.
Majd rövid ideig édesanyjá-
val gyékénypapucsot készí-
tettek a villamosvezetőknek.

A Szegedi Textilművek felépí-
tése után, 1948-ban hat hó-
napos fonótanfolyamra je-
lentkezett, amelyet Budapes-

ten, a pestszentlőrinci fono-
dában végzett el, így a Sze-
gedi Textilműveknél maradt.
1970-től a Nagyalföldi Kő-

olaj- és Földgáztermelő Válla-
latnál helyezkedett el, ahon-
nan 1984-ben vonult nyug-
díjba.

1948-ban ismerte meg
Berta Istvánt, és 1950-ben
ment férjhez hozzá. 1960-
ban született meg a lányuk,
Gyöngyi. Éva néninek egy
unokája van, aki születésé-
vel bearanyozta az életét. Az
egymásra hangoltságuk köl-
csönös. Unokája nagyon
büszke a nagymamájára, aki
szerinte minden jóra kap-
ható. Éva néni a férje halála
óta a lányával él.

Az ünnepelt szerint a há-
zasságban egymás elfoga-
dása és megértése, a biza-
lom, a türelem és a szeretet,
a nyugdíjasévekben pedig a
szépkor elfogadása, a moz-
gás és a jókedv a legfonto-
sabb.

Az önkormányzat nevé-
ben Farkas Katalin, a Hu-
mán Közszolgáltatási Iro-
da munkatársa köszöntötte
Éva nénit.

Egész életében a csa-
ládja volt a legfontosabb
számára. Mindig féltő sze-
retettel, odaadással törő-
dött, gondoskodott
róluk. Ápolta a szü-
leit és a bátyját.
Sokat segített hét
unokája nevelésé-
ben is. Most tizen-
két dédunokája ve-
szi őt körül rajon-
gással. Nagy öröm-
mel várja két újabb
dédunokája megszületé-
sét. Három unokája, hét
dédunokája külföldön él,

sajnos nem tudnak haza-
jönni a nagy eseményre.

Gyermekei sokat segíte-
nek neki a ház körüli mun-

kában. Mindennapjait a
kertjében való sétálgatás,
a tévénézés teszi ki. Állat-

szeretete a mai napig meg-
maradt, ezért szereti macs-
kái játszadozását nézni.
Fontos szerepet tölt be az

életében a hit, a
vallás és a min-
dennapi ima.

Az önkormány-
zat nevében Szé-
csényi Rózsa ön-
kormányzati kép-
viselő, valamint
Farkas Katalin, a
Humán Közszol-

gáltatási Iroda munkatársa
köszöntötte Török László-
né Jusztika nénit.

A város nevében Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő köszöntötte 
a 90 éves Sulyok Jusztinát 

Jusztika néni családja körében 

Sulyok Jusztina 1929. már-
cius 27-én született Szege-
den. Harmadik gyermek-
ként jött a világra két fiú
után. Iskolái elvégzése
után az édesapja téglagyá-
rában dolgozott. 1947-ben
ment férjhez Török László-
hoz. Négy gyermekük szüle-
tett, László, Jusztina, Ka-
talin és Zoltán.

A gyermeknevelés és a
háztartás mellett eleinte
férje szüleinek bolgárkerté-
szetében dolgozott, majd a

sajátjukban. A kertészke-
dés mellett állatokat is tar-
tottak. Miután a gyermekek
felnőttek, a petőfitelepi
óvodában helyezkedett el
dadaként. A gyermekek na-
gyon szerették Jusztika
nénit, akit nyugdíjba vonu-
lása után is szeretettel kö-
szöntenek a mai napig, ha
találkoznak.

Legnagyobb bánatára
egy éven belül vesztette el
a férjét és a legidősebb
fiát, Lászlót.

Miután Jusztika néni gyermekei fel-
nőttek, a petőfitelepi óvodában he-
lyezkedett el dadaként. A gyer-
mekek nagyon szerették Jusztika
nénit, akit a nyugdíjba vonulása után
is szeretettel köszöntenek a mai
napig, ha találkoznak.
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Annyira „jól és jobban” megy minden 
Magyarországon,

hogy már a Nyugat sem tud lépést tartani velünk

Sajnos a demokratikus jogok
érvényesülése terén ma már
ott tartunk, mint tartottunk a
19. század végén. Sürget az
idő, mert ha nem állunk át mi-
hamarabb a jó vágányra, nagy
baj is történhet. Arra pedig
semmi szükség! Közben meg
a hatalom szirénhangja arról
árulkodik, hogy annyira „jól és
jobban” megy minden Ma-
gyarországon, hogy már a
Nyugat sem tud lépést tartani
velünk – zengik Orbánék lép-
ten-nyomon. A valóság azon-
ban teljesen mást mutat:
sérült (megszűnt?) jogállami-
ságunk, már régen csak lát-
szatdemokrácia van, közben
meg éllovasa lett országunk a
korrupciónak, nagy a hará-
csolás, még nagyobb a dema-
góg duma.

Egyre eltúlzottabb nacio-
nalista felfogásunk is, már ami
a Fidesz-vezetést illeti. Pedig
ez a módi kártékony, és oly
hazug politikai irányzat, amely-
ben az „ige” hirdetője a töme-
gek „érdekei” képviselőjének
tartja magát. Lásd Orbánt, aki
azért van oda annyira a „nem-
zettudatért” (és nem a nemze-
tért!), hogy minél nagyobb
anyagi haszonra tehessen
szert… Nincs értelme idézni
hazug szavait, mert hiszen na-
gyobb populisták a Fidesznél

aligha teremnek Európában.
Rezzenéstelen arccal tömegé-
vel szórják szét hazugságaikat
Európában meg a világban. Így
tesz közülük minden politikus,
tisztelet a kivételnek…

Nem csoda, ha úgy visel-
kednek (egyre többen vannak),
mint Kocsis Máté Fidesz-frakci-
óvezető, aki az április 1-jei par-

lamenti ülésen megmutatta
igazi énjét, amikor is arra szó-
lította fel politikai társát, Kövér
Lászlót (megjegyezve: tudja,
hogy ő nem állatidomár), hogy
vágjon már rendet az ellenzé-
kiek között. Igaz, hogy mi-
csoda „talentum” ez a
fiatalember? Ritka kiváló szel-
lemi képességgel, tehetséggel
áldotta meg az Úr! Megjegy-
zem, Kövér rendre utasította
Kocsist, amire még nem volt
példa az elmúlt években.

Arról se feledkezzünk meg,
amiről a napokban Szijjártó

Péter beszélt, hogy ti. a popu-
lizmus világméretűvé nőtte ki
magát – egyebek mellett azért
–, hogy Magyarországot a
porba sújtsa. Azt hiszem, kül-
ügyminiszterünk a saját politi-
kájuk gyakorlatából indult ki,
hiszen ők a mindennapi hazu-
dozásokban verhetetlen világ-
bajnokok.

Novák Katalin a Családok
Világkongresszusa elneve-
zésű rendezvényen, Veroná-
ban arról szónokolt, hogy
„Európa lassú öngyilkosságot
követ el, ha lemond a keresz-
tény kultúráról és a fiatalok tá-
mogatásáról”. A családtámo-
gatási csomagjukat az egekig
dicsérik, pedig nem hibátlan,
és nem mindenben méltá-
nyos, sőt vannak benne kifeje-
zetten rossz kikötések.
Előszeretettel hivatkoznak a
magyar emberek érdekeire,
pedig ha kitalálnak valamit,
„tesznek” az emberek vélemé-
nyére. Orbán esetében szóba
sem kerülhet az ő véleményé-
vel ütköző nézet vagy javaslat.
Harminc év alatt ez idáig egy-
szer sem tapasztaltam, hogy
Orbán valaha is bocsánatot,
elnézést kért volna a baklövé-
seiért. Volt belőle rengeteg,
sok száz milliárd forint köz-
pénz bánta ezeket.

Egy bizonyos: amit a Fidesz
mond vagy állít, annak leg-
többször az ellenkezője igaz.
Arról nem is szólva, hogy a na-
cionalizmust túllihegik – már-
már ártalmas szinten.

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

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

Fogyasztóra-állítás
Jobb körökben hálás vitatéma
lehet a nyári, illetve a téli idő-
számításra való áttérés miatti
óraátállítás. Megéri, nem éri,
van haszna, nincs haszna,
káros, nem káros és a többi.
Míg aktív voltam, gyakran meg-
szívtam az óraátállítást, lévén
folyamatos műszakban dol-
gozó fűtő-karbantartó. Richtig
akkor tekerték vissza az óra-
mutatókat, amikor éjszakás
voltam, így egy órát ráhúztam
potyára, amikor meg előre te-
kerték, persze délelőttös vol-
tam, ezért egy órával hama-
rabb kellett váltanom az
éjszakás kollégámat. Na, de

mióta nyugalomba vonultam,
már nem vagyok érintve e té-
mában. Vagy mégis?

Az utóbbi időben valami-
lyen rejtélyes okból kifolyó-
lag szinte pontban délben ebé-

delünk. Az óraátállítás utáni
első vasárnapon, amikor rá-
néztem az órára, amely épp

déli 12 órát mutatott, rögtön
megkordult a gyomrom, pedig
valójában még csak 11 óra
volt. Mindegy, dél van, enni
kell, ehhez vagyunk szokva.
Hogy ez a Pavlov mekkora
tudós volt!

Viszont így meg lőttek a fo-
gyókúrának, pont a strandsze-
zon előtt. Amikor meg végre
hozzászokunk ehhez is, jön a
téli időszámítás, akkor meg
alig várjuk majd a delet, hogy
ehessünk. Na, ezért sem kel-
lene a feltételes reflexekkel fel-
tétlenül játszadozni...

Méhes János

Egy bizonyos: amit a
Fidesz mond vagy
állít, annak legtöbb-
ször az ellenkezője
igaz. Arról nem is
szólva, hogy a nacio-
nalizmust túllihegik
– már-már ártalmas
szinten.

Versek a falon, versek a padokon
Saját verseket írtak a lá-
nyaim Szegedről, a városhoz
fűződő viszonyukról. Nagyon
büszke vagyok rájuk! –
mondta Ceglédi Anna, a
Tisza-parti Általános Iskola
magyartanára. A Somogyi-
könyvtár odesszai fiókkönyv-
tára Versrandi címmel
hirdetett közösségi versposz-
tolást a magyar költészet
napján. A Tisza-parti Általá-
nos Iskola 5. a osztályos ta-
nulói – Póda Csenge, Sasi
Glória, Ludányi Lili és Bárdos
Emma – a könyvtár előtti pa-
dokra, falra rakták ki a verse-
iket, hogy az arra járók
elolvashassák.

Ludányi Lili

A lelkes szegedi verse
Szeged az én otthonom,
ez az én kis városom.
Itt van az összes haverom,
és a legjobb barátom.

Nyári nyüzsgés, forgatag,
a SZUE medencéje hűset ad.
Míg a fagyimat majszolom,
a szabadtéri játékok főpróbáját hallgatom.

Este a homokos Tisza-parton,
Alfi kutyámat sétáltatom.
Szívem mindig nagyot dobban,
mikor a dóm kivilágított tornyait látom.

Unatkozni Szegeden nem lehet,
hiszen minden IZGALMAS és REMEK.
Versem erről kell, hogy szóljon,
de rímek hiánya miatt abba is hagyom.

Bárdos Emma

Szeretem Szegedet
Szeretem Szegedet, mert benne élni jó,
a város könnyen járható!
A belvárosban sok szép cukrászda ácsorog,
rám vár mind, és fagyijukból nyalhatok.

A Dóm tér nyáron sok színdarab otthona,
télen pedig a vásárok színpada.
A Napfényfürdőben csúszdázni jaj de jó!
Így telik a vakáció.

A várost kettészeli a Tisza,
a két hídon juthatok haza.

Sasi Glória

Szegeden élni jó!
Szeretek Szegeden lakni, mert tágas és jó
Nem zsúfolt és csendes, mint egy kis falu.

Szépek a főterek, a dóm és a kávézók
Ajánlom mindenkinek, mert itt élni jó.

A turisták is jönnek, gyönyörködnek.
Mert látják, hogy szép és gondozott e terület.

Nem kellenek nagy városok, felhőkarcolók
Itt is megvan minden, mi máshol is e világban.

Nyáron a szabadtéri, télen a jégpálya
A turisták is szívesen néznek utána.

Kinek ennyi nem elég, több se elég annak
Járjon erre többet, s meglátja majdan.

Ennyi a kis versikém erről a szép városról
Remélem tetszett, de ha nem, az se gond.

Póda Csenge

Szegedi négysoros
Nekem szülőváros, neked vidék.
Neked szép hely, nekem emlék.
Nekem történelem, emlék és gondolat,
már a tiszai árvízen is járt a gondola.

A képen a Tisza-parti Általános Iskola 5. a osztályos 
tanulói és tanáruk. Balról jobbra: Póda Csenge, Sasi Glória,

Ceglédi Anna és Ludányi Lili

Fo
rr

ás
: s

ze
ge

dt
ou

ris
m

.h
u

Forrás: szegedtourism.hu



Többhetes kihagyással a
háta mögött az utolsó pilla-
natig kérdéses volt a Sze-
gedi Lelkesedés SK vá-
logatott súlyemelőjének,
Nagy Péternek az indulása
az Európa-bajnokságon. Ha-
zánk legerősebb embere
végül pódiumra állt, és el-
érte a kitűzött célt.

Elsősorban a súlyokra, és
nem a helyezésre koncentrált
Nagy Péter a grúziai Európa-
bajnokság előtt. A Szegedi
Lelkesedés SK válogatott 
súlyemelőjét influenza és
térdproblémák is hátráltatták
a felkészülésben. Azzal indult
el Batumiba, hogy ha a ver-
seny napján nem érzi magát
készen a versenyzésre, visz-
szalép az indulástól. Szeren-
csére az egészsége nem aka-
dályozta meg abban, hogy
pódiumra állhasson. Szakí-
tásban 180 kilóval kezdett,
majd a 185 kilogramm sem
jelentett gondot, a 188 kg vi-
szont már kifogott rajta. Lö-
késben 210-zel kezdett, majd
a 213 kilós kísérlete is sike-
rült. Itt is az utolsó gyakorlat

lett sikertelen, a 223 kg már
nem jött össze. 

Azonban így is nyert az
ólomsúlyúak (+109 kg-osok)
mezőnyében, összetettben a
pedig a kilencedik lett 404
kg-mal. Ez volt az előzetesen
kitűzött cél, ezzel Nagy Péter
tovább gyarapította olimpiai
kvalifikációs pontjait, jó úton
halad a 2020-as tokiói olim-
pia felé.
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Pastor is lehet az év
edzője. Az európai kézi-
labda-szövetség (EHF) idén
is szavazást indít, ahol a
szezon All-Star csapatára
lehet voksolni. Az első kör-
ben a vezetőedzők jelölték
ki a legjobbakat. A kollégák
pedig a MOL-Pick Szeged
vezetőedzőjét, Juan Carlos
Pastort emelték ki. Min-
den poszton összesen öt
jelölt lesz, ezután lehet a
szurkolóknak szavazni a
szezon álomcsapatára. Ha
a Pick folytatja sikersoroza-
tát, jó eséllyel több játékos
is bekerül majd a jelöltek
közé.

Győrbe iGazolt KoPasz
bálint. Az Algyő SK váloga-
tott kajakosa a jövőben a
Graboplast Győri VE sikerei-
ért küzd. Az Európa-bajnoki
ezüstérmes Kopasz Bálint
2020-ig írt alá a kisalföldi
együtteshez. A 21 éves tehet-
ség továbbra is Algyőn, Szol-
nokon, illetve Szegeden
folytatja a felkészülést, illetve
abban sincs változás, hogy
edzője ezután is édesanyja,
Demeter Irén lesz.

tíz év után tért vissza
az ameriKai futball. 
A sportág szerelmesei egy
évtizeddel ezelőtt láthattak
amerikaifutball -meccset
Szegeden. A megyéből szin-
te mindenhonnan szerepel
játékos a CFS Guardians
csapatában, ők hozták
most vissza a tengerentúli
sportot a városba. A divízió
II-es csapat a Felső Tisza-
parti stadion Fű 2-es pályá-
ján látta vendégül a Miskolc
Renegades együttesét. A
visszatérést elrontották a
miskolciak, 55–20-ra kika-
pott a Guardians. Legköze-
lebb május 19-én a Kaposvár
Hornets ellen lehet szurkolni
a csapatnak Szegeden.

a szezon véGén a tét a
bennmaradás. Bár meg-
nyerte a Naturtex-SZTE-Sze-
deák az Alba Fehérvár
elleni bajnokiját 75–68-ra,
ez már csak szépségtapasz.
Matematikailag is biztossá
vált, hogy osztályozót kell
játszania Andjelko Mandics
együttesének. Az élet-halál
párharc előtt még három al-
sóházi meccse van Juhos
Leventééknek, legközelebb
május 3-án a Kaposvár
ellen szurkolhatunk a Sze-
deáknak.

Újra a legjobbak lettek

13-szoros bajnok a Szegedi TE!
Papírforma-győzelmet aratott a Szegedi TE a Ferencváros
ellen a szuperliga rájátszásának utolsó előtti fordulójában.
Ezzel eldőlt, hogy az utolsó meccstől függetlenül bajnokok
Kiss Norberték.

összesítésben is ugyanennyi-
vel vezettek a Tisza-partiak.
Ekkor már borítékolható volt
a bajnoki cím. Jovan Calicnak
és Márton Jánosnak az
örömjáték maradt hátra. A
szerb játékos szintén döntet-
lent játszott, de a több fa ez-
úttal a Fradi mellett szólt,
Márton János viszont nyert,
így sima 7–1-es Szegedi TE-
győzelem született. Az utolsó
fordulóban, éppen szomba-
ton a rivális Zalaegerszeg ott-
honában vehetik majd át
Karsai Lászlóék az aranyér-
met és a kupát!

Olykor a papírforma-győzel-
met a legnehezebb megsze-
rezni. Azonban ez abszolút
nem volt igaz a Szegedi TE –
Ferencváros szuperliga-mér-
kőzésen. Ugyan Szél Tibort
már a mérkőzés előtt cserélni
kellett sérülés miatt, de Da-
nóczy Richárd remekül pó-
tolta csapattársát, a másik
pályán Kiss Norbert is ellen-
állhatatlan formában gurított,

előbbi 3,5–0,5 arányban,
míg Kiss 3–1-re nyerte saját
párharcát, az első kör után
2–0 a szegedieknek. A folyta-
tásban nagyon bekezdtek a
hazaiak, Brancsek János és
Karsai László is elhúzott el-
lenfelétől. Előbbi végül 2–2-
re végzett ellenfelével, de
több fát ütött, így a szegedi-
eké lett a csapatpont, míg a
kapitány 4–0-ra nyert, így

Eredményösszegzés

Fitneszes éremhalmozás

A szegedi fitneszesek szolnoki delegációja

A Phoenix Fitness Sportegyesület túlvan a tavaszi versenysze-
zon minden kategóriájának első versenyén. A fiatalok ezúttal
is halmozták az érmeket.

folyamán 5 szegedi formáció
lépett a színpadra, majd dél-
után 3 egyéni versenyző, Birtók
Hanna, Füle Alíz és Popik Petra
mutatta be gyakorlatát.

A csapatok eredménye:
I. kcs. (kis csapat): Rudolf

(Birtók Hanna, Osznovics Kin-
cső, Rideg Kata) – 2. hely

II. kcs. (kis csapat): Jazz kor-
szakai (Szőnyi Noémi, Keresz-
túri Kata, Szabó Vivi) – 2. hely

III. kcs. (kis csapat): India
varázsa (Kecskés Réka, Kecs-
kés Lili, Krivokapic Katarina,
Szabó Nóra) – 1. hely

I. kcs. (nagy csapat): Téli
Olimpia (Domonkos Luca, Gö-
röncséri Virág, Keresztúri Kata,
Osznovics Kincső, Sisák Bar-
bara, Vidiczki Jázmina) – 1. hely

Big Free: Hollywood (Be-
reczki Karina, Gera Dorottya,
Kecskés Lili, Kecskés Réka,
Krivokapic Katarina, Kéri Ro-
mina, Magyar Janka, Szabó
Nóra, Tőkés Laura) – 2. hely

Birtók Hanna élete első
egyéni versenyén rögtön a leg-
jobbnak bizonyult korcsoport-
jában.

Popik Petra pedig az előző
versenyhez képest 2 helyet elő-
relépve a 4. helyen végzett.

Március 9-én Szentesen volt
az első erőpróba a Fit-Kid
Dance B és DanceShow orszá-
gos bajnokságon. A szegediek
3 csapattal érkeztek a megmé-
rettetésre: a 2. korcsoportban
a „Mini Rockstar” (Baranyai
Rubina, Bures Bianka, Gémes
Gerda, Hüvös Tímea, Kiss
Neszta, Nagy Boglárka), a 3.
korcsoportban a „Fired Up”
(Barabás Gréta, Bíró Viktória,
Farkas Kyara, Gergely Luca,
Kövér Emili, Vidiczki Dorina) és
a 4. korcsoportban a „Break
Free” (Arany Netti, Benárik
Nóra, Birtók Emma, Lengyel
Lili, Simon Lilla, Vajda Józsa)
képviselte a Phoenix Fitness
Sportegyesületet. Mind a 3
csapat a dobogó második fo-
kára állhatott fel. Majd április
elején következett Szolnokon a
Fit-Kid I. osztály egyéni és II.
osztály csoportos országos
bajnoksága. Az I. osztályú
egyéni verseny a Fit-Kid legma-
gasabb profi kategóriájának
számít. Ahhoz, hogy valaki itt
versenyezzen, hatalmas elhi-

vatottság, fegyelem és renge-
teg edzés kell, de ide tartozni
óriási büszkeség is. A Phoenix
Fitnesstől 16 versenyző mutat-
hatta meg itt tudása legjavát.

1. helyen végzett: Rideg
Kata, Szabó Vivien, Bereczki
Karina

4. helyen végzett: Tőkés
Laura, Kéri Romina, Kecskés Lili

5. helyen végzett: Domon-
kos Luca, Gera Dorottya

I. kcs. (nagy csapat): Robo-
tok (Bánóczki Jázmina, Cser-
háti Abigél, Gyimesi Regina,
Pap Evelin, Süveges Lívia, Tóth
Tamara)

II. kcs. (kis csapat): Ameri-
cano (Popik Petra, Tasnádi
Bogi, Tóth Zita)

II. kcs. (nagy csapat): Stron-
ger (Csizmadia Rebeka, Har-
math Zsófi, Kis Bogi, Pozsár
Szonja, Tóth Laura, Szalai Léna)

Mind a 3 csapat a korcso-
portjában a 2. helyen végzett.

Április közepén Békés-
csaba adott otthont az I. osztá-
lyú csapat- és a II/A osztályú
egyéni versenynek. A délelőtt

A cél elérve!

Nagy Péter 9. az Eb-n

Nagy Péter 
az Eb helyszínén, 

a grúziai Batumiban

Történelmi éremszerzés

Ezüst a tollaslabdázóktól

A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE ezüstérmes csapata

Fennállása során először ju-
tott be az országos csapatbaj-
nokság rájátszásába a Good-
will Pharma Tisza Tollas SE.
Az érem már biztos volt, de
Pápai Balázsék szerettek
volna minél fényesebb érem-
mel hazatérni Pécsről.

Két évvel ezelőtt feljutott az
első osztályba a Goodwill
Pharma Tisza Tollas SE, tavaly
negyedik lett, idén még egy
lépcsőfokkal feljebb léptek, és
bekerültek a rájátszásba. A
bajnokság ezen szakaszában
három csapat érdekelt, így leg-
rosszabb esetben is bronzé-
remmel jöhettek volna haza a
szegediek. A rájátszásban a
csapatok magukkal vitték az
alapszakaszban elért eredmé-
nyeiket. Pápai Balázsékon

kívül a címvédő pécsiek, a
Multi Alarm SE és a Debreceni
Tollaslabda Club került be a
legjobbak közé. A tavalyi baj-
nok idei elsősége borítékol-
ható volt, a papírforma szerint
meg is nyerték mindkét talál-
kozójukat. 

Korábban a Tisza-partiak
6–3-ra nyertek a debreceniek
ellen, így egy szűkebb vereség
esetén is a szegedieké lett
volna a második hely. Azonban
nem ez történt, 5–4-re nyert a
Tisza Tollas SE, így övék lett az
ezüst! Az egyesület történeté-
ben először fordult elő, hogy
mindhárom gárda éremmel (a
női fallabdacsapat ezüst-, a
férfi-fallabdacsapat bronz-, míg
a tollaslabdacsapat ezüst-
éremmel) zárt az országos baj-
nokságban.
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Szeretne 2 belépőt nyerni az Anna fürdőbe? 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: május 1. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon ér-
tesítjük. 
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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Az Oskola utca megmenekült a
Tisza áradásától. A nyertes: Feierabend Lajos. Gratulálunk!

volt egyszer egy szovjet
laktanya
Időpont: április 29., hétfő 18
óra
Helyszín: SZTE Rektori Hivatal
(Dugonics tér 13.)
A Pravda néhány elsárgult
száma, szakadt könyvek, gáz-
álarc a földön. Omladozó meny-
nyezet, betört ablakok, penész-
virág a falon – pillanatképek az
egykori orosz laktanyából. Az Öt-
halmi úti objektum jó ideje lakat-
lan, a világ elől elzárt kaszárnyát
utolsóként mester és tanítványa,
Németh György és Bobkó Anna
járta és fotózta körbe.

jó párkapCsolat vagy
jópár kapCsolat?
Időpont: április 30., kedd 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Mi képezi a szerelem, a vonza-
lom alapját? Mi az alapja a vágy-
nak? Minek köszönhető a

viszony-iszony, az intimitástól
való félelem, s mi az, ami egy-
ben le is rombolja a szenve-
délyt? Ezekre a kérdésekre is
választ ad a Pedagógiai esték
sorozatban Hevesi Krisztina (ké-
pünkön). A szexuálpszichológus
az udvarlás evolúciójáról, vala-
mint arról is beszél majd előadá-
sában, hogy mitől lángol fel,
perzsel meg vagy alszik ki a tűz,
illetve fenntartható-e hosszú
távon a másik iránt a szenve-
dély?

Claire darling utolsó Hú-
zása
Időpont: április 30., kedd 14 óra
Helyszín: Délvidék Ház 
A nyár első napján Claire Darling
arra ébred, hogy valószínűleg ez

lesz élete utolsó napja, ezért úgy
dönt, megszabadul földi javaitól.
A szomszédok és járókelők har-
colnak a nevetségesen alulérté-
kelt régiségekért, amelyeknek
minden darabjában Claire Dar-
ling különös élete tükröződik.
Gyermekkori barátja figyelmez-
tetésére Claire Darling 20 éve
nem látott lánya is hazatér, hogy
megállítsa a garázsvásárt, és
feltárja anyja különös döntésé-
nek valódi okát. Catherine De-
neuve legújabb filmjében
lányával, Chiara Mastroiannival
játszik anya-lánya szerepben.

Határon innen, Határon
túl
Időpont: április 30., kedd 18 óra
Helyszín: Megálló (Budapesti

krt. 23.)
Németh György és Ré-
vész Róbert fotográfus
vetítéses bemutatója a
Homokhátság és Észak-
Bácska tanyavilágának
életéről. Sorsok, em-
berek, életkörülmények.

odett akusztikusan 
Időpont: május 3., péntek 20
óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Az Odett10 (képünkön) akuszti-
kus turné utolsó állomása. Odett
a Megasztár harmadik szériájá-
ban tűnt fel. Első nagylemezét,

a Hanyatt, homlok, egyenest
2011-ben adta ki. Ez a lemez
tette őt híressé. Hanyatt című
száma hónapokig szerepelt a
Petőfi Rádió toplistáján, sőt a

lemez 2013-ban Fonogram díjat
is érdemelt.

Csillagászati-űrkutatási
kiselőadások vetítéssel
Időpont: május 3., péntek 19–
22 óra
Helyszín: Szegedi Csillagvizsgáló 
Sötétedés után az időjárástól

függően távcsöves bemutató.
Megközelítés: 70-es autóbusz-
szal, a Hatházak megállótól kö-
rülbelül 300 méterre. Honlap:
www.astro.u-szeged.hu.



szegeDen kötöttek Házassá-
got: Bokányi Richárd és Herman
Nóra Evelin, Tóth Gábor és Szabó
Annamária, Lázár Vilmos és Zsurkán
Zsuzsanna, Rajtik Zsolt és Róna Sa-
rolta, Vitai János Attila és Sebők
Krisztina Zsuzsanna, Zsemberi
János és Kéringer Éva, Kálló Szilárd
Pál és András Anita, Markó László és
Balázs Bettina.
szegeDen születtek: Nóné Sán-
dornak és Varga Máriának 2019.
04. 11-én Bianka Sztella, Kormány
Csabának és Szaniszló Arankának
2019. 04. 14-én Zalán nevű gyer-
meke született.
Gratulálunk!
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KoS (III. 21–Iv. 20.)
Anyagi helyzete to-
vább javul. Ha új sze-

relem van az életében,
lassan kivirágzik. Ha régi, vi-
haros kapcsolatban él,
most a béke időszaka kö-
vetkezhet.

BIKA (Iv. 21–v. 20.) 
A szerelemben las-
san véget ér a sze-

rencsétlen időszak, így
az önbizalma kezd vissza-
térni. Figyeljen oda egészsé-
gére,  gondjai lehetnek vele!

IKReK (v. 21–vI.
21.) Munkájában
lassan javul a hely-

zet. Legyen türelmes,
ne siettesse a dolgokat! Pár-
kapcsolata elmélyülhet,
vagy új partnerre lelhet, de
ő még nem az igazi.

RÁK (vI. 22–vII. 22.)
Munkájában folytató-
dik a sikersorozat. 

A lehetőségeit mérle-
gelje megfontoltan! Vigyáz-
zon, a stressz rossz ha-
tással lehet az egészsé-
gére!

oRoSzLÁn (vII. 23–
vIII. 22.) A családban
most minden remekül

megy, a konfliktusokat
is könnyedén elsimítja. Duz-
zad az energiától, kezdemé-
nyezőkészsége töretlen.
Használja ki a szerencsés
lehetőségeket.

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Ha mostanában
költözködött, lassan

elkezdi élvezni új lakó-
helyét. Jó egészségi állapo-
tának köszönhetően bírja a
berendezkedéssel járó sok
munkát.

MéRLeg (IX. 23–X.
22.) Munkájában mos-
tanában a csúcsra

érhet, ami anyagi helyze-
tére is pozitív hatással lesz.
Ismét van kedve flörtölni, de
az igazi szerelem még várat
magára.

SKoRPIó (X. 23–XI.
21.) A következő idő-
szakban dől el, szakít

vagy megházasodik.
Munkájában a helyzet rosz-
szabbra fordul, de ne ag-
gódjon, hamar túl lesz 
ezen.

nyILAS (XI. 22–XII.
21.) Ha párkapcsolat-
ban él, vitákra számít-

hat. Legalább önma-
gához legyen őszinte! A
munkában elérkezik a mély-
pont. Gondjait beszélje meg
a családjával!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Az egyedülálló bak jól
érzi magát a bőrében,

nem siet párt találni.
Munkájában továbbra is
nyerő szériában van. Csa-
ládjában tökéletes az egyet-
értés.

vízönTő (I. 21–II.
19.) A munkájában
már elkezdett javulni

a helyzet. Dolgozzon to-
vább kitartóan, meglesz az
eredménye! A szerelemben
viszont most nem lesz sze-
rencsés.

Halak (II. 20–III. 20.)
Ha párkapcsolata ki-
bírta az év eddigi ré-

szét, most javulni kezd.
Egyelőre ne kezdjen új üz-
leti vállalkozásba. Az egész-
sége ingatag, vigyázzon
magára!
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Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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12 l TARKABARKA

Április 27.
szombat

Április 28.
vasárnap

Április 29.
hétfő

Április 30.
kedd

Május 1.
szerda

Május 2.
csütörtök

Május 3.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: tavaszi idő felhőkkel 

20/13
zita,

Mariann

21/11
valéria

20/1
Péter

22/12
Katalin,

Kitti

24/13
Fülöp, Jakab

A munka ünnepe

24/13
zsigmond

25/14
Tímea,

Irma

Tóth Péter István olvasónk küldte be a fenti fotót, ame-
lyen a Mérey utcai általános iskola nyolcadikos diákjai,
köztük az édesanyja látható a Széchenyi téren az 1956.
május elsejei felvonuláson. Olvasónk elmondása szerint
a kép még soha sehol nem jelent meg. Édesanyja, Tóthné
dr. Szekeres Ágnes elmondta, a Mérey akkor leányiskola

volt, s ő közvetlenül a három elöl lévő osztálytársa után
vonul. – Úgy emlékszem, hogy a képet Szeged egyik
leghíresebb fotográfusa, Liebmann Béla készítette, aki
elmaradhatatlan ballonkabátjában és fényképezőgéppel
a nyakában futott mellettünk, hogy mindig a legjobb fel-
vételeket készítse.

AnyAKönyvI HíReK

Szeged Régen

április 29., HétfŐ
Szentistványi István: 17.00–19.00 (tel.:
30/856- 5398, IH  Rendezvényközpont,
Felső Tisza-part 2.)

május 4., szombat
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T.
Egyesület, Csongor tér 1.)

Diagnózis – egészség-
ügyi magazin
Április 29., hétfő 19.55
Mit érdemes tudni a visszér-
betegségekről, és miért van
Magyarországon az uniós 
átlagnál kétszer több lábam-
putáció? Válaszok a maga-
zinban.
szemközt 
Május 2., csütörtök 18.25
Két újságíró, egy eset: a hét
emberét a hét témájáról kér-
dezik.
szabaD száj 
Május 3., péntek 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromfélekép-
pen. De a hír szent, a véle-
mény szabad!
magyarok a barcáért –
Dokumentumfilm
Május 5., vasárnap 20.00
Kubala, Kocsis, Czibor – 3
magyar, akik hőssé váltak
Barcelonában. Sosem látott
gólok, sosem hallott megin-
dító történetek Kocsis Tibor
filmjében.

FogAdóóRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüstérmet szerzett Hámori Janka 
a diákolimpián

A szegedi Radnóti-gimnázium
10. M osztályos diákja, Hámori
Janka ezüstérmet szerzett a lá-
nyok európai matematikai olim-
piáján.

Kijevben rendezték meg nemrégi-
ben a lányok európai matemati-
kai olimpiáját, amelyen negy-
venkilenc ország 196 versenyzője
vett részt. Magyarország összesí-
tésben a nyolcadik lett.

A nemzetközi versenyen ezüst-
érmet szerzett Hámori Janka, aki
tizedik osztályos a szegedi Rad-
nóti Miklós Kísérleti Gimnázium-

ban. Mellette Kerekes Anna
aranyérmet, Kocsis Anett és Mé-
száros Anna pedig bronzérmet
szerzett. Hámori Janka volt a ma-
gyar csapat legfiatalabb érmet
nyert tagja. Kerekes Anna és Mé-
száros Anna ugyanis végzősök,
Kocsis Anett pedig 11. évfolya-
mos, ők valamennyien a buda-
pesti Fazekas Mihály-gimnázium
diákjai.

Tavaly a szintén radnótis
Weisz Máté egyéniben aranyér-
met, csapatban pedig bronzér-
met szerzett a 12. közép-európai
matematikai olimpián.


