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Tortával és
villamossal
ünnepeltek
Ötven éve
testvérváros
Nizza és Szeged.

9.

5.

5.

Vadasparki játszótérmutyi
A papíron 154 milliós szoftver valójában
10 millió forintba kerülhetett.

Isten éltessen, Szeged!

Magyar Kinga
újabb öve
A szegedi ökölvívó megszerezte második
Eb-címét.

300 éve visszakapott szabadságát ünnepli a város, amelynek Wollemann Mária az új díszpolgára

Botka László polgármester Szeged új díszpolgárával, Wollemann Máriával.
Fotó: Iványi Aurél

Ellentétes úton Szeged és Pécs

Az ország déli bástyája Szeged és Pécs, mégis mintha teljesen
ellentétes utat járt volna be a két város az elmúlt tíz évben. Önmagában persze nehéz összehasonlítani a két települést, de
mégis érdekes, már csak azért is, mert a fővárostól való távolságuk, a méretük és az erejük szempontjából Szeged és Pécs hasonlítanak. Pontosabban egykor hasonlítottak. Aztán történt
valami.
Szeged évek óta adósság nélkül működik, a fideszes vezetésű Pécs az adósságrendezés után néhány év alatt közel
10 milliárd forintos költségvetési hiányt halmozott fel, és
2017-ben technikailag csődbe ment, jelenleg a kormány költségvetési gyámsága alatt van. Szeged szabad város, amely
az elmúlt évek gazdasági fejlődésének köszönhetően egymilliárd forinttal több iparűzési adóból származó bevétellel
gyarapodott idén. A szeged.hu írása a két város közötti ordító
különbségről.
Részletek a 2. oldalon

– Bár Szeged az ország egyik
legsokszínűbb városa, talán
nincs még egy ilyen összetartó
közösség, mint a miénk. És
minél nagyobb a baj, mi annál
jobban összekapaszkodunk.
Ez a sokszínűség és ez az erős
összetartás teszi városunkat
egyedülállóan sikeres, európai, magyar, élhető várossá –
hangsúlyozta beszédében
Botka László polgármester a
Szeged napja alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen, amelyen átadta a díszpolgári címet
a 95 éves Wollemann Mária
biokémikusnak, valamint méltatta a Pro Urbe díjjal és a Szegedért emlékéremmel kitüntetettek munkáját. Szeged
napja alkalmából idén harmincheten vehettek át díjat,
támogatást. A legjelentősebb
városi kitüntetések átadása
mellett ugyanis tizenkilencen
kaptak művészeti alkotói támogatást, hárman pedig tíz
hónapra szóló művészeti ösztöndíjat a várostól. A Szeged
Sportolója díjjal három versenyzőt, a Szeged Sportjáért
díjjal pedig három sportvezetőt tüntetett ki a város.
Bővebben a 3. és 4. oldalon

8.

Megszavazták Botka László
új jóléti csomagját

Botka László polgármester május 1-jén az újszegedi ligetben
jelentette be, hogy a szolidaritás jegyében új szociális támogatásokat vezet be a város: minden szegedi általános iskolás
gyermek és nyugdíjas 10 ezer forintos támogatásban részesül 2019-től. Szeged napján elfogadta a közgyűlés a polgármester javaslatát. Ezzel a szegedi nyugdíjasok alanyi jogon
megkapják a tízezer forintot október 15-ig. Az általános iskolás gyermekek szüleinek pedig igényelniük kell a tanévkezdési támogatást. A kérelem május 21-től nyújtható be.
Cikkünk az 5. oldalon

Borfeszt vasárnap estig,
szombaton Quimby a Dóm téren

Minden eddiginél több
programmal
ünneplik,
hogy 300
éve visszanyerte szabadságát
Szeged váMert borfesztezni jó! Fotó: Szabó Luca
rosa. Az idén
huszonöt
éves szegedi borfesztivál az új- míves portékáját. A Szeged
jászülető magyar borkultúra leg- napja alkalmából rendezett, vafontosabb rendezvényévé vált. sárnap késő estig tartó ünnepA jubileumi fesztiválon százhat- ségsorozat tízezreket vonz
van pincészet kínálja borait. A Szegedre. Szombat este 8 órávidék legnagyobb kézműves se- tól a Quimby ad koncertet a
regszemléjén, a hídi vásáron Dóm téren. Vasárnap fél 8-tól
több mint kétszáz árus kínálja pedig Best of Geszti ugyanitt.

Kertmozi nyílik
a Széchenyi téren

A Széchenyi téren is lehet
majd mozizni a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon, amelyet
május 28. és június 1. között
rendeznek meg. A Belvárosi
Mozi felújítása miatt a Délvidék Ház a fesztivál főhadiszállása. A Széchenyi téri
szabadtéri moziban ingyen
nézhetik meg Bacsó Péter
A tanú című filmjének eredeti,
cenzúrázatlan változatát vagy
a Zsigmond Vilmos által fotografált Bánk bán operafilmet.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

„Gratulálok Szeged városának és kívánok sok, sok csodálatos élményt
a jövő filmjeivel” – írta 2009-ben Zsigmond Vilmos a Belvárosi Mozi vendégkönyvébe.
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ERŐS MONDATOK. „Orbán Viktor, a kormányának ostoba és demagóg szociálpolitikája révén, magyar emberek millióinak
tette tönkre az életét az elmúlt kilenc évben. Balavány György újságíró (hvg.hu)
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Az egyik bástya leomlott, a másik épül
– ellentétes úton Pécs és Szeged

Az ország déli bástyája Szeged és Pécs, mégis mintha teljesen ellentétes utat járna be a két város az elmúlt tíz
évben. Önmagában persze nehéz összehasonlítani a két
települést, de mégis érdekes, már csak azért is, mert a fővárostól való távolságuk, méretük és erejük szempontjából
Szeged és Pécs hasonlítanak. Pontosabban egykor hasonlítottak. Aztán történt valami. A szeged.hu írása.
• Az állami adósságrendezésben Szeged és Pécs
adósságát is átvállalta az
állam, tehát mindkét település tiszta lappal indult.
• Szegeden 2002 óta
Botka László a polgármester,
Pécset előbb Toller László,
majd Tasnádi Péter vezette,
2009 óta viszont a fideszes
Páva Zsolt.
• Szegedhez hasonlóan
Pécsen is hatalmasat bukott
a Fidesz az elmúlt években.
• Szeged évek óta adósság nélkül működik, Pécs az
adósságrendezés után néhány év alatt közel 10 milliárd forintos költségvetési
hiányt halmozott fel.
• 2017-ben Pécs technikailag csődbe ment, Szeged
az elmúlt évek gazdasági fejlődésének
köszönhetően
1 milliárd forinttal több iparűzési adóból származó bevétellel gyarapodott idén.
• Pécs financiális helyzete évek óta inog, miközben
három nyomozás is zajlik
gyanús ügyekben.
• Pécs jelenleg a kormány költségvetési gyámsága alatt van, Szeged szabad
város.

ságot halmoztak fel 2010-re.
Pécs már ekkor a legeladósodottabb vidéki nagyváros
volt, 2010-es adósságállománya elérte a 32 milliárd forintot.
2013-ban Szegedtől 26
milliárd, Pécstől közel 46 milliárd forint adósságot vállalt
át az állam, ez utóbbi Budapest után a második legtöbb
volt. A szakértők már akkor is
arról beszéltek, hogy a város
gazdasági ereje és pozíciója
sem indokolta ilyen hatalmas
adósság felhalmozását.

A „vejkó”
árnyékában

De mi vezetett oda, hogy míg
Szeged a 2010-es évek végére költségvetési egyensúly
és fegyelem, a fideszes vezetésű Pécs viszont ismét az
eladósodás „mintavárosa”
lett? A HVG szerint ezúttal is
a politikában kell keresni az
okokat.

ez hozzájárult ahhoz, hogy a
politika felzabálja a várost.
Ráadásul a lap Tiborcz Istvánnak, a miniszterelnök vejének
egykori üzlettársait találta
azok között, akik jól jártak
egyes üzleteken.
Szeged vagyona eddig kimaradt ebből, itt nem lakmározott még a „kisgömböc”.

Pécs:
10 milliárdos hiány,
Szeged:
0 forintos hiány

Hiába tagadta többször is a
fideszes polgármester, Pécs
2017-ben technikailag csődbe ment, a város költségvetési hiánya ekkor 10 milliárd

miniszterelnök egyáltalán
nem örül annak, hogy a fideszes Páva Zsolt személyében
„egy ekkora pancser” vezeti
a várost.
A lapnak egy helyi fideszes – természetesen nevét
nem vállalva – azt nyilatkozta, hogy „nem a város van
bajban, hanem a helyi Fidesz”. A problémát látva valószínűleg inkább arról van
szó, hogy a pécsi Fidesz és a
város is csődöt mondott.
Ahogy arra számítani lehetett, az Orbán-kormány a
pécsi Fidesz hóna alá nyúlt,
és az adófizetők pénzéből kisegíti a városvezetést. Két
részletben összesen 9,5 milliárd forint hitelt utaltak át a

Ordító különbségek

Indokolatlan
adósságfelhalmozás
Pécsen

Az már nem is annyira közeli
történelem, hogy miként halmozódott fel az önkormányzatok tetemes adóssága. Egy
része az alulfinanszírozottság, a helyi adóbevételek
központosítása és elszívása,
másik része a felelőtlen gazdálkodás miatt jött össze.
Utóbbiról volt szó akkor is,
amikor a 2002-es önkormányzati választások után a
Fidesz azt kommunikálta a fideszes önkormányzatoknak,
adósodjanak el nyugodtan,
majd konszolidálják őket.
Szeged adóssága 2010ben 18 milliárd forint körül
mozgott, kevesebb volt, mint
Hódmezővásárhelyé, ahol
kereken 20 milliárdos adós-

harcok, a tervezés teljes hiánya és a jövés-menés jellemzi a Fideszt. Ilyen
körülmények között pedig
nem lehet a valódi problémákra, a város irányítására,
szervezésére, a lakosok segítésére, az előremutató és
hasznos javaslatokra koncentrálni, csak a túlélésre.
A pécsi és a szegedi Fidesz közötti hasonlóság magáért beszél: több pécsi
kormánypárti politikacsináló
is Szegedre költözött, hogy itt
segítse a Fideszt a pécsihez
hasonló „sikerek” elérésében. Egyikükről, a Páva Zsolt
emberének számító Kapitány
Gergelyről – aki jelenleg a
Szegedma főszerkesztője –
azóta már a bíróság is jogerősen kimondta, hogy hazudott egy cikkében.

Orbán Viktor és Páva Zsolt még 2015-ben
Pécs polgármestere 2009
után Páva Zsolt lett, aki 1994
és 1998 között már egyszer
betöltötte ezt a posztot. A
HVG két éve azt írta, a fideszes Páva Zsolt visszatérésével megnőtt a politikai megrendelések száma. Hárommilliárdos kártérítés egy, a piacról törvénytelenül kiszorított vízszolgáltatónak, bukás a Zsolnay-gyáron, 3,5 milliárdos hitelből visszavásárolt
használtbusz-flotta, elbaltázott közvilágítás, gyanús építési engedélyek sora – mind-

forint volt. Ennek nagy részét, több mint 9 milliárd forintot, önkormányzati cégek
hozták össze. Ebben a helyzetben a megoldás egyértelmű lett volna: befejezni a
pazarlást, a politikai megrendelések kielégítését, az átgondolatlan látványberuházásokat, és el kellett volna
kezdeni takarékoskodni. Magyarul: be kellett volna fogni
a kisgömböc száját. A dolog
odáig fajult, hogy Orbán Viktor is tehetetlenné vált.
Ugyancsak a HVG írta meg: a

hiány pótlására. Cserébe a
polgármesterből, az alpolgármesterből és két fideszes országgyűlési képviselőből álló
bizottság felügyeli tovább a
pénzügyeket.

Egy fontos dologban
hasonlít
a két nagyváros

A fentiek alapján könnyen kitalálható, mi az a fontos
dolog, amiben szinte megegyezik Pécs és Szeged:
mindkettőben hatalmi bel-

Az elmúlt évek ellentétes fejlődése mostanra csúcsosodott ki: a fideszes Pécsen
semmilyen komoly gazdasági
jelentőségű beruházás nem
történt, mindössze egy roszszul sikerült Európa Kulturális Fővárosa címet tudnak
felmutatni. Botrányos építkezésekkel, csúszásokkal, extrém módon megnövekedett
költségekkel együtt.
Pécs 2018-as adóbevétele valamivel több mint 11
milliárd forint volt, ebből alig
több mint 7 milliárd forint
volt az iparűzési adó. A település idei költségvetése akár
egy fideszes önvallomásnak
is tekinthető, az iparűzési
adó tervezett bevétele szinte
megegyezik a tavalyival, 11,4
milliárd forinttal számolnak,
amiből 7,4 milliárd forint az
iparűzési adó. Jól mutatja a
pécsi ipar gyengeségét, hogy

még Páva Zsolt polgármester
is úgy nyilatkozott egy helyen,
hogy „Pécs és Baranya számára is kulcsfontosságú,
hogy az ipar erőre kapjon”.
Eközben Szeged már tavaly is 14 milliárd forint fölött
zárt, idén pedig 15 milliárd forint adóbevétellel számol a
város. Ebből várhatóan bőven
10 milliárd forint fölött lesz az
iparűzési adó. A fejlődést jól
mutatja, hogy ez a szám 2002ben 4,2 milliárd forint volt.
Szegeden már működik a
lézeres kutatóközpont, fejlesztenek az IT-cégek, és a
vállalkozások 1 milliárd forinttal többet tudtak adózni megnövekedett bevételeik után.
Például az utóbbi években
bővített az EPAM, üzleti szolgáltató központot nyitott az
NNG és a BP. A Szegedre települt több mint tucatnyi informatikai cég 2500-nál több új
munkahelyet teremtett, az üzleti szolgáltató központokban
pedig mintegy 1000 fő dolgozik. 1800-zal nőtt az iparűzési
adót fizetők száma, az öt
nagy jelen lévő vállalkozás
közül pedig négy ipari termelőcég. A munkanélküliség
2,21 százalékos, jóval az országos 3,5 százalék alatt van.
Új gyár is épülhet Szegeden. 2020-tól a Pick a régi 5ös út menti 100 hektáros
területen tervez új gyárat felhúzni, és épül a lézeres kutatóközpont tudományos parkja
is, ahová 2020-tól több tucat
olyan vállalkozás települhet,
amely intenzíven használja
majd az ELI-t és az onnan érkező kutatási eredményeket.
(Fotók: A szegedi városházáról Papdi Balázs; A pécsi városházáról wikipédia; Orbán
és Páva találkozójáról kormany.hu/Árvai Károly)
Cs. Z.
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Dúltak itt háborúk és forradalmak, pusztított pestis,
tűzvész és árvíz, de a szegediek mindig fölülemelkedtek
a bajokon – mondta ünnepi beszédében Botka László
polgármester. Fotó: Iványi Aurél
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A díjazottak (balról jobbra): Gál Béla, Gellért Ákos, Carol LaBounty, Bánffi István, Kondorosi Éva, Varró András,
Száz Krisztina és Czutor Zoltán. Fotó: Iványi Aurél

Botka László: Szeged ragaszkodik a szabadságához

300 éve visszakapott szabadságát ünnepli a város, amelynek Wollemann Mária az új díszpolgára

Botka László polgármester két olyan tervről is beszélt a Szeged napja alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen, amely alapjaiban befolyásolja a város jövőjét. A legzöldebb magyar
várossá szeretnék tenni Szegedet, ennek érdekében átfogó
környezetvédelmi programot indítanak, hogy itt legyen a legtisztább a levegő. A másik fontos fejlesztési irány a Tiszát
érinti. Kulturális, sport- és turisztikai központot hoznak létre,
vendéglátóhelyeket, sétányokat, sportpályákat, koncerthelyszíneket és kiállítóhelyeket alakítanak ki a folyó két partján.
– Szeged mindig akkor fejlődött a legjobban, amikor szabad és független volt. Ezért is
ünnepeljük városunk születésnapját a szabadság elnyerésére emlékezve. Szeged 1719.
május 21-én kapta vissza szabad királyi városi rangját. A
300 éve elnyert szabadságunkért azonban újra és újra meg
kellett és ma is meg kell küzdenünk – kezdte ünnepi beszédét Botka László. Szeged
polgármestere elmondta, az elmúlt évszázadokban dúltak itt
háborúk és forradalmak, pusz-

ságához, mint mi, szegediek.
Szeged a láng a magyar szabadság fáklyájában – hangsúlyozta Botka László.

Elapasztják az igazság
forrásait

– Mi a mi feladatunk itt és
most, 2019-ben és a jövőben
Szegeden? Leginkább az, hogy
miként érhetjük el, hogy gyermekeink és a szegedi fiatalok
is otthon érezzék magukat városunkban! És ha külföldre is
mennek, örömmel térjenek
vissza, és itt is megSzámunkra a magyarság és találják a boldoguláaz európaiság, a fejlődés és sukat, hogy aztán
a szolidaritás nem egymást családot alapíthaskizáró, hanem csak együtt sanak. Mert ma
Magyarország baja
működő értékek.
a kivándorlás, és
tított pestis, tűzvész és árvíz, nem a bevándorlás. 600 ezer
de a szegediek mindig fölüle- magyar, zömében fiatalok, közmelkedtek a bajokon. – Bár tük több száz szegedi hagyta el
Szeged az ország egyik legsok- az országot, mert nem találta
színűbb városa, talán nincs élhetőnek. Idegen, kultúránkat
még egy ilyen összetartó kö- romboló migráns pedig egy
zösség, mint a miénk. És minél sincs – mondta a polgármesnagyobb a baj, mi annál job- ter. Majd arról beszélt, hogy
ban összekapaszkodunk. Ez a együtt kell küzdenünk az
sokszínűség és ez az erős ösz- egyenlőtlenség felszámolása
szetartás teszi városunkat érdekében, s azért, hogy utóegyedülállóan sikeres, európai, dainknak is élhető otthona lemagyar, élhető várossá. Kevés gyen Szeged. – Közös kihívás
olyan közösség van, amely számunkra, hogy mit tegyük,
annyira ragaszkodik a szabad- ha mások akarják megmon-

dani nekünk, hogyan éljük az
életünket, ha egyre korlátozzák
a szabadságunkat. Ha az igazság forrásait, a szabad sajtót
folyamatosan elapasztják, és
hazugságokkal próbálják lejáratni közösségünket – mondta
Botka László, hangsúlyozva, a
szabadságszeretet, a tolerancia
és a szolidaritás a legfontosabb

Kevés olyan közösség van, amely anynyira ragaszkodik a
szabadságához,
mint mi, szegediek.
értékeink, amelyek mentén az
elmúlt években is egyedülálló
eredményeket értünk el.

Fejlesztések:
bölcsődétől uszodáig

A polgármester elmondta, a
magyar városok közül Szegedre érkezett a legtöbb uniós
támogatás az elmúlt években,
amelynek minden fillérjét fejlesztésekre költötték, és a következő uniós ciklusban sem
adják alább. Sorolta a fejlesztéseket: az út-, valamint a bölcsőde-, óvoda- és iskolafelújításokat, a tömegközlekedés
korszerűsítését, a rendelőintézetek és lakótelepek megújítását, a városrészek közösségi
tereinek felújítását, a zöld felületek bővítését, az újszegedi
liget rekonstrukcióját.
– Új, ötmedencés uszodakomplexumot építünk az
Etelka soron. Nálunk épült
meg az ország egyetlen világléptékű tudományos beruházása. Hozzáláttunk a Móramúzeum és a Belvárosi Mozi

felújításához. Joggal vetődik fel
a kérdés, hogyan lehetséges
mindez? Minek köszönhetjük,
hogy az árvíz utáni újjáépítés
után az elmúlt 300 év egyik
legdinamikusabban fejlődő
időszakát élhetjük meg napjainkban Szegeden. És a válasz
adott. Mert számunkra a magyarság és az európaiság, a
fejlődés és a szolidaritás nem
egymást kizáró, hanem csak
együtt működő értékek. Mert
Szeged nem csak az építkezésekre és a beruházásokra fordít. Attól miénk a legösszetartóbb közösség, hogy mi senkiről sem mondunk le – hangsúlyozta.

Tudásra épített jövő

A polgármester hangsúlyozta,
Szegeden szőtték az ország
legerősebb szociális hálóját.
Tették mindezt úgy, hogy a lakosságnak semmilyen helyi
adót nem kell fizetni. – Köszönjük a sikeres szegedi vállalkozóknak és cégeknek, hogy
az ország leghatékonyabb szociális rendszerét építhettük ki,

miután a kormány gyakorlatilag az egész országban kivonult a rászorulók támogatásából – mondta Botka László.
Sorolta: 600 millió forintos szociális alapot hozott létre a város,
elindították az országban egyedülálló szociális bérlakásprogramot, amelyben hétszáz
család jutott otthonhoz, támogatják a tehetséges és rászoruló diákokat, és az idei évtől a
szolidaritás jegyében minden
szegedi általános iskolás és
nyugdíjas 10 ezer forint támogatásban részesül.
– Szeged gondoskodó
város, mert a fejlődés és a
szolidaritás nálunk nem egymás ellentéte, 300 éves hitünk szerint csak együtt
létezhetnek. Mi Szegeden
sosem azt nézzük, ki honnan
érkezett, kik a felmenői, mi a
vallása vagy épp a világnézete, pártállása. Mi a tudásra,
a szorgalomra, a teljesítményre és a becsületességre
építjük városunk jövőjét –
hangsúlyozta a polgármester.
– Hosszú távú terveink vannak arra, hogyan erősítsük vá-

Pro Urbe díjasok
és Szegedért emlékérmesek

A képviselő-testület döntése értelmében Pro Urbe díjat vehetett át a díszközgyűlésen Kondorosi Éva akadémikus és
Gál Béla, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatója.
Szegedért emlékérmet kapott Gellért Ákos, a Naturtex Kft.
alapítója, tulajdonosa, Varró András, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet tanszékvezetője, Bánffi István, a Bánffi
szikvízüzem ügyvezetője, Száz Krisztina, a Filharmónia szegedi irodavezetője és Czutor Zoltán zenész. Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékéremmel jutalmazták Carol
LaBounty-t, a Toledo-Szeged Bizottság alelnökét.

rosunk regionális vezető szerepét, és hogyan tegyük még otthonosabbá és gazdagabbá
Szegedet – mondta Botka
László, aki megosztott két tervet,
amely szerinte az egész város
fejlődését fogja befolyásolni.

Szeged lesz
a legzöldebb város

– Az a célunk, hogy Szeged legyen a legzöldebb magyar város. Szeretnénk elérni,
hogy a mi városunknak legyen a legtisztább a levegője,
és a szegedi emberek legyenek a legegészségesebbek.
Ezért átfogó környezetvédelmi programot indítunk.
Elektromosra cseréljük a szegedi járatokat, leszigeteljük
és napelemmel látjuk el az
épületeinket, új, geotermikus
távfűtő rendszert építünk ki,
és gondoskodunk a hulladék
újrahasznosításáról is.
A másik fontos fejlesztési
irány a Tiszát érinti. Olyan
egybefüggő közösségi teret
hozunk létre a Tisza két partján, amelyet a szegediek és
a turisták egyaránt használhatnak. Az a célunk, hogy a
lehető legjobban kihasználjuk gyönyörű folyónk adottságait. Kulturális, sport- és
turisztikai központot hozunk
létre, vendéglátóhelyeket,
sétányokat, sportpályákat,
koncerthelyszíneket és kiállítóhelyeket alakítunk ki a
Tisza mentén – mondta a
polgármester, aki beszéde
végén boldog születésnapot
kívánt a büszke, szép, szabad, európai, magyar Szegednek.
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David Kostelancik ügyvivő a polgármesternél kezdte szegedi programját

Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége
elkobzott pumát fogadott örökbe a vadasparkban

David Kostelancik ügyvivőnek (balról) Veprik Róbert, a vadaspark igazgatója adta át
az örökbefogadást igazoló oklevelet. Az elkobzott puma kiválasztásával a konzulátus
az illegális állatkereskedelem elleni harcra hívta fel a figyelmet.
Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének delegációja a napokban
Botka László polgármesternél járt, majd a vadasparkban folytatta a programját.
– Hivatalomban fogadtam az
Egyesült Államok magyarországi ügyvivőjét, David Kostelancikot és munkatársait. A
szegedi–amerikai gazdasági,
kulturális és oktatási kapcsolatokról, a magyar demokrácia helyzetéről egyeztettünk.
Áttekintettük a városunkban
működő amerikai vállalatok
helyzetét, és beszéltünk a lehetséges fejlesztési irányokról is. Megállapodtunk, hogy
tovább erősítjük és bővítjük

városunk jó kapcsolatát az
Egyesült Államokkal – írta
Botka László polgármester
Facebook-oldalára, miután
hivatali dolgozószobájában
találkozott a diplomatákkal.
A küldöttség a vadasparkban
folytatta programját. Kétéves
előkésztő munka után az
amerikai nagykövetség örökbe fogadta az egyik ott élő
pumát. David Kostelancik elmondta, ez a lépés egyben
elismerése annak a munkának, amit a Szegedi Vadaspark a vadon élő állatok
illegális kereskedelme ellen,
valamint a veszélyeztetett
fajok védelme érdekében kifejt.
– Az önkormányzati intézmény egyik kevésbé ismert

szerepe, hogy az elkobzott állatoknak helyet adjon. Erre
már több alkalommal is sor
került, előfordult, hogy több
tucat papagájt koboztak el a
határon, és azok is ide kerültek – mondta Veprik Róbert
igazgató. Arra a kérdésre,
hogy miért éppen a pumát
fogadta örökbe a nagykövetség, az igazgató elmondta,
ez az állat akár Amerika címerállata is lehet, ott nagyon
ismert és népszerű, számtalan történet és mese főszereplője. Így nem véletlen,
hogy rá esett a választás. Az
örökbefogadás másik fontos
célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális állatkereskedelem és állattartás elleni
küzdelemre.
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30 évesen lett szegedi lány

Bertók Mihályné Zafiri Éva
1924. május 12-én született
Sarkadon. Ketten voltak testvérek. A békéscsabai líceumban folytatott tanulmányai
után Szegedre került, ahol a
védőnőképzőben
tanult.
1954-ben lett „szegedi lány”,
amikor elvégezte a főiskolát.
Kezdetben az egészségügyi
szakemberek képzésében vett
részt oktatóként, majd Dorozsmára került, ott dolgozott hoszszú évekig Tapodi doktor
mellett. Éva néni járt a gyermekes családokhoz, tanácsaival,
lelkiismeretességével, felkészültségével segített a leghátrányosabb helyzetű családoknak is. 60 évesen vonult nyugdíjba. Az ünnepelt a mai napig

szívesen olvas újságot és néz
tévét, kedvencei a kvízműsorok, hobbija a rejtvényfejtés.
Éva néninek két lánya és négy
unokája van. Mindennapjai-

A 95 éves Bertók Mihályné lánya, Zsuzsanna (balra),
az ünnepelt gondozója, Aranka (jobbra) és Farkas Katalin.

A hagyományoknak megfelelően idén is a Szeged napja rendezvénysorozat részeként kiváló művészeket, illetve leendő
művészeket részesített a város
alkotói támogatásban, pályakezdő támogatásban vagy művészeti ösztöndíjban.
Tizenhét alkotó kapott
100–300 ezer forint közötti tá-

mogatást: Sinkó János, Bakacsi Lajos, Darázs József Lajos,
Gömöri Krisztián, Katkóné
Bagi Éva, Barkos Beáta,
Simon Miklós, Kerek Tímea
Éva, Garamvölgyi Anett, Volent
Zsolt, Dr. Gyeviki János, Mizsei
Zoltán, Nagy Péter, Czirok Zoltán, Aranyi Sándor, Marosi Katalin, Vidóczy-Lövey János

ban gondozója, Aranka segíti.
Az önkormányzat nevében Farkas Katalin, a Humán Közszolgáltatási Iroda munkatársa
köszöntötte Éva nénit.

Kiemelkedő művészeit támogatja a város

József. 150 ezer forintos művészeti pályakezdői támogatást kapott Sinkovits Zsuzsanna Zsófia és Vajsenbek
Péter. Művészeti ösztöndíjat
ítélt oda a közgyűlés Kalmár
Zoltánnak, Tóth Lilinek és Haraszti Dórának; támogatásuk
havi összege két féléven át a
mindenkori minimálbér.

A támogatásról szóló oklevelet Solymos László alpolgármestertől vették át az alkotók
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Egyetértésben szavazták meg
az új jóléti csomagot

Szegeden minden általános
iskolás gyermek és nyugdíjas
10 ezer forintos támogatásban részesül 2019-től, miután
a közgyűlés elfogadta az erről
szóló javaslatot. A jóléti intézkedéseket 27 képviselő támogatta, és csak 1 képviselő, a
független Szentistványi István
tartózkodott a szavazáskor.
Botka László polgármester
május 1-jén az újszegedi ligetben jelentette be, hogy a szolidaritás jegyében új támogatásokat vezet be a város. 34
ezer helyi nyugdíjas alanyi
jogon megkapja a pénzt október 15-ig az idősek világnapja
alkalmából. A 11 ezer 1–8. évfolyamos iskolás gyerek szüleinek igényelnie kell a tanévkez-

dési támogatást. A kérelem
május 21-től nyújtható be interneten vagy papíron. A támogatás összegének kifizetése a
benyújtás időpontjától függ:
augusztus 31-ig kell folyósítani, ha a kérelmet július 31-ig
benyújtották, illetve szeptember 30-ig, ha ezt követően
adták be az igényt.
Az új szociális intézkedéseket a város dinamikusan
fejlődő gazdasága tette lehetővé. Szegeden az idei évben
a tervezettnél egymilliárd forinttal magasabb lesz a helyi
adóból befolyó összeg.
Ennek a felét költi a város az
új jóléti csomagra, a másik
felét pedig Szeged további
fejlesztésére.

Vadasparki játszótérmutyi:
a szoftverszakértő szerint még többet
tehettek zsebre a vádlottak
Újabb tanú meghallgatásával
folytatódott a Fideszhez közeli
vadasparki játszótérmutyi büntetőügyének tárgyalása. A
Szegedi Törvényszék egy
szoftverszakértőt hallgatott
meg – tudósított a szeged.hu.
Szoftverszakértő meghallgatásával folytatódott a játszótérmutyi büntetőügyének tárgyalása a Szegedi Törvényszéken.
A szakember jelentésének sarkalatos pontja, hogy az ügyben
fontos Flamingó szoftver fejlesztésekor 80 százalékban
már kész számítógépes programokat használtak a vádlottak,
vagyis a fejlesztés még a korábban megállapított 13 millió forintnál is kevesebbe kerülhetett. Miközben papíron 154
millió forint támogatást költöttek el rá.
A Titan Project’s House Kft.
2012 októberében kötött bérleti

szerződést a szegedi önkormányzattal egy 500 négyzetméteres területre a város
tulajdonában álló vadasparkban. A cég egy játszótér kialakítását és üzemeltetését, valamint
egy interaktív látogatótájékoztató kialakítását tervezte, amihez uniós és a magyar költségvetésből kívánt pályázati pénzhez jutni. A céget az a Vahl Rezső vezette, akinek jó fideszes
kapcsolatai közismertek, amit
az is jelez, hogy Gyimesi László,
a párt akkori szegedi vezetője támogatta a projektet, és a megnyitón is beszédet mondott.
Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselőnek tűnt fel,
hogy finoman szólva is túlárazott
lehet a beruházás. A három vádlott védője kifogásokkal élt a
szoftverszakértő jelentése kapcsán, és új szakértő kirendelését kezdeményezte. A tárgyalás
szeptemberben folytatódik.

Fischer Gábor életműdíjas

A Helyi Televíziók
Országos Egyesületének hagyományos
tavaszi találkozóján
életműdíjjal tüntették ki Fischer Gábort (képünkön). A
Szeged Televízió műszaki vezetője az elismerést
Békéscsabán, az ország helyi
televíziósai előtt megtartott, a
Helyi Érték Díjak átadására
rendezett gálán vette át. A kitüntetett huszonhat éve dolgo-

zik televíziósként,
ezalatt Szentgotthárdtól Miskolcig
számos városi televíziónak nyújtott
szakmai segítséget. Magazinműsor kategóriában
harmadik díjat érdemelt a televízió Szabad száj című műsorának 2018. október 26-i
adása, amelyet Márok Tamás
szerkesztett és munkatársunk,
Dombai Tünde vezetett.
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Nizza és Szeged tortával és villamossal
ünnepelte 50 éves testvérvárosi kapcsolatát

Ötven esztendeje, hogy Szeged
és a franciaországi Nizza aláírta a testvérvárosi megállapodást, ez Szeged legrégebbi
ilyen szerződése. A jeles évfordulóra emlékezve a város napjának rendezvénysorozatában
Botka László polgármester és
Rudy Salles, Nizza alpolgármestere ismét ellátták kézjegyükkel a fél évszázados
kapcsolatot megerősítő dokumentumot. A REÖK Kávézóban
tortával, majd a testvérvárosi
kapcsolatot megörökítő villamossal emlékeztek meg a
kerek évfordulóról. Szeged és
Nizza kötelékét már őrizte egy
Tatra korábban, a jubileumra a
jármű új feliratot kapott.

A jubileumi villamost a Novotelnél Eric Blin tiszteletbeli francia konzul, Rudy Salles,
Nizza alpolgármestere, Tóth Károly, a kulturális bizottság tagja, François Chambraud,
a nizzai Alliance Française elnöke és Pálfi György, az Alliance Française Szegedi
Francia Kulturális Egyesület vezetője köszöntötte

Az állami beruházó miatt tovább tart az útzár
nagy mennyiségű csapadék
jelentősen hátráltatja a munkavégzést, valamint műszaki
jellegű probléma is felmerült,
amelyet a kivitelező cég kezel.
Emiatt a lezárást meghosszabbítják a Felső Tisza-

part irányából Tápéra vezető
útszakaszon. A közlekedés a
tervek szerint június 4-én reggel indulhat meg újra. A buszjáratok addig terelőútvonalakon járnak. A Modern Városok
Programba tartozó sportfej-

lesztésekhez (sportuszoda és
kézilabdacsarnok) szükséges
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kezelésében lévő
Szillér−Baktó−Fertői-főcsatorna érintett szakaszának fejlesztése.

Minden eddiginél több pénzre pályázhattak idén a civil
szervezetek a város fogyatékos- és idősügyi alapjából.
A nyerteseknek Joób Márton és Kardos Irén, a szociális bizottság elnöke és helyettese adta át az okleveleket.

A tavalyinál 3 millió forinttal
több jut idén az önkormányzat fogyatékosügyi keretébe,
összesen 8 millió forint. A
pénzből a beérkezett pályázatok alapján összesen 38
szervezet, illetve intézmény
nyert támogatást kirándulások, táborok, rendezvények
lebonyolításához. Ezzel több
mint 4200 szegedi életét
könnyíti meg a város.
Idén minden eddiginél
nagyobb összeg áll rendel-

kezésre az idősügyi keretben: a tavalyi 15 millió helyett az idén két részletben
összesen 22 millió forintra
pályázhatnak a szegedi
nyugdíjasszervezetek programok szervezésére. Az öszszeg első felére 62 szervezet nyújtott be sikeres pályázatot. A nyertesek a városházi ünnepségen 70-től
350 ezer forintig terjedő
támogatásról vettek át oklevelet.

Az Szillér−Baktó−Fertői-főcsatorna rekonstrukciós munkálatait a tápéi Irinyi János
utcában több, előre nem látott
akadály is nehezíti – írja közleményében az állami ATIVIZIG.
Az elmúlt időszakban lehullott

Fogyatékossággal élőket és nyugdíjasszervezeteket segít az önkormányzat

Újabb emlékkő a Gutenberg utcában

Azokra a zsidó áldozatokra emlékeznek a járdába süllyesztett botlatókövekkel, akik a holokauszt
áldozatai lettek. Ezek a mementók
egykori lakhelyük előtt láthatóvá és
kézzelfoghatóvá teszik a történelmet. A napokban a Gutenberg utca
12. szám előtti járda kapott ilyen
emlékkövet, innen hurcolták el
ugyanis Pick Móricot. Pick Móric
édesapja, a szalámigyártást Szegeden meghonosító, majd világhíressé tevő Pick Márk 1885-ben
vette meg a Gutenberg utcai sarokházat, ahol ma az indiai étterem
működik. A ház sokáig a család tulajdona maradt, míg az utolsó lakót,

Pick Móricot nem deportálták,
majd 1945-ben a bergen-belseni
koncentrációs táborban megölték.
Az emlékköves kezdeményezés Gunter Demnig kölni szobrászművésztől származik, aki Európában eddig közel 50 ezer, Magyarországon pedig 400 követ helyezett el. A szegedi megemlékezésen megjelent Kirschner Péter, a
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület
elnöke, Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott igazgatója, valamint Pick Móric unokája, a
Kanadában élő Judy Bosloy és a
szegedi önkormányzatot képviselő
Tóth Károly.

Pick Móricra mostantól a Gutenberg (korábbi
Margit) utca 12. előtti botlatókő emlékeztet
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Szabadtéri mozi a Széchenyi téren

A tanú eredeti, cenzúrázatlan változatát is vetítik a május 28-án induló Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon

Bacsó Péter A tanú című filmjének eredeti, cenzúrázatlan
változatát, az idén negyvenéves Lúdas Matyi rajzfilmet,
valamint a Bánk bán operafilmet is vetítik a Széchenyi téri
szabadtéri moziban a Zsigmond Vilmos Nemzetközi
Filmfesztiválon, amelyet harmadik alkalommal rendeznek
meg Szegeden május 28. és
június 1. között.

Idén három műfajban hirdettek versenyt: nagyjátékfilm, kisjátékfilm és kísérleti film. A

hogy a szegedi filmfesztivál
egyre ismertebbé válik. A több
mint 300 nevezésből az előzsűri válogatása után 9 nagyjátékfilm, 23 kisjátékfilm és
9 kísérleti film került a versenyprogramba.
A magyar filmek közül versenybe száll a legjobb operatőr címért a Tegnap, a
Genezis és a Rossz versek.
Mellettük egy olasz, egy norvég, egy brit film – a Calibre
című, amelyet a magyar Győri
Márk fotografált –, továbbá
három belga alkotás jutott a

A versenyszekció mellett
olyan kísérő programokkal várják a szervezők az érdeklődőket, amelyek az operatőri
munkához, a látványvilág megteremtéséhez, illetve áttételesen a névadó Zsigmond
Vilmoshoz kapcsolódnak. Így
például Zsigmond Vilmos
Oscar-díja inspirálta az Oscar
lépcsőjén című, évente visszatérő sorozatot, amelyben az
Oscar-jelölés valamely listájáig
eljutó vagy a díjat megkapó
magyar művek láthatók újra.
Idén többek között a Sisyphus

A 6 zsűritag: Szabó Gábor, Fekete Ibolya, Pataki Ágnes, Pohárnok Gergely, Joe Cook,
Steve Kovacs
beérkezett pályaművek menynyisége, s azon belül a nagyjátékfilmek számának ugrásszerű növekedése arra utal,

legjobbak közé. Utóbbiak közt
van a Girl is, a tavalyi cannes-i
filmfesztiválon legtöbb díjat
elnyerő produkció.

(Jankovics Marcell, jelölés
1975-ben), a Maestro (M. Tóth
Géza, jelölés 2007-ben) és a
2018-ban diák-Oscart nyert

Életműdíj Kende Jánosnak

A 77 éves Kende János operatőr kapja idén a Zsigmond
Vilmos Filmfesztivál életműdíját.

Kende János pályája erős felütéssel indult. Épp, hogy
csak befejezte a Színházés Filmművészeti Főiskolát
1965-ben, Jancsó Miklós – a
hatvanas évek nagy sikerei,
az Így jöttem, a Szegénylegények, a Csillagosok, katonák
után – addigi, tapasztalt operatőre helyett a fiatal Kende
Jánosra bízta a Csend és kiáltás című, ötödik játékfilmjének fotografálását. A következő 25 évben a technikai
újításokra nyitott Kende kameráján keresztül láthattuk
Jancsó filmjeinek világát, ő
lett „a hosszú beállítások

Kende Jánost 1989-ben a
világ száz legjobb operatőre
közé választották. Idén
Kende kapja az életműdíjat
a szegedi filmfesztiválon
mestere”, összesen 14 filmet
forgattak együtt. Kendét
1989-ben a világ száz legjobb operatőre közé választották. Későbbi alkotói időszakából kedves operatőri

Tisztelgés

Kende János tiszteletére május 29-én levetítik a Csőke
József teremben a Szerelmem, Elektra című filmet. Az
1974-es alkotást Jancsó Miklós rendezte és Kende fotografálta. A főszereplők: Törőcsik Mari, Cserhalmi
György és Madaras József. A film zenéjét Cseh Tamás és
Vavrinecz Béla szerezte.

munkái az Egy őrült éjszaka,
a Petőfi '73, a Sándor Mátyás, a Magyar Rapszódia és
a Franciska vasárnapjai.
2002-ben abbahagyta a filmkészítést, mert úgy érezte,
csak ismételné saját magát.
Azóta a tanításnak szenteli
idejét és tehetségét. 1994től a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatója,
1999–2004 között az operatőri tanszék vezetője, 2004–
2006 között a Film és TV
főtanszék vezetője volt.
Összesen 60 játékfilm,
számos tévéfilm, rengeteg
dokumentum- és reklámfilm
fűződik a nevéhez. Filmjei
Európa legrangosabb fesztiváljain kaptak elismeréseket.
Munkásságáért, illetve
életművéért Magyarország
valamennyi művészeti díját
megkapta: Balázs Béla-díj
(1975), Érdemes művész
(1984), Kiváló művész
(1990), Széchényi profeszszori ösztöndíj (2000–
2003), Kossuth-díj (1994),
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2007).

Ostrom. Utóbbi film rendezőjével, Kovács Istvánnal a közönség is találkozhat a szegedi
fesztiválon.
Különleges eseménynek
ígérkezik a 2018-ban elhunyt
holland operatőrről készült, Living the Light – Robby Müller
című dokumentumfilm magyarországi bemutatója. Müller
többek között Wim Wenders,
Jim Jarmusch, Lars von Trier
munkatársa volt – akik az archív felvételek bejátszása mellett hosszan mesélnek róla és
a közös munkáról. A vetítés
után Kende János, Szabó
Gábor és Pohárnok Gergely
operatőrökkel beszélget a filmről Báron György.
Rajk László a filmes látványvilág szimbolikus rétegeiről tart előadást A londoni férfi
című film vetítése után.
A Csőke József kamarateremben vetítik majd a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál két
partnerfesztiváljának, a Malter
– Vándor Filmfesztivál és a Palicsi Nemzetközi Filmfesztivál
díjnyertes filmjeit, továbbá a
közelmúlt legsikeresebb magyar filmjeiből egy olyan válogatást, amely a zsűri filmalkotó
tagjaihoz kötődik. Akik annak
idején elszalasztották, most
bepótolhatják többek között a
Meteo (operatőr Szabó Gábor), az Anyám, és más futóbolondok a családból (rendező Fekete Ibolya), a Fekete
kefe, az Utóélet (operatőr Pohárnok Gergely), vagy a Fehér
tenyér (producer Pataki Ágnes)
című filmet.
Az Aprófeszten délelőttönként animációs filmeket láthatnak a jövő mozinézői a Kecskeméti Rajzfilmstúdió anyagából, de a Fábri Zoltán által rendezett A Pál utcai fiúkat
(1968) is megnézhetik – amelyet egyébként 1969-ben jelöltek a legjobb külföldi film
Oscar-díjára is.

A zsűri

A díjakról szakmai zsűri
dönt: Szabó Gábor HSC
operatőr, Fekete Ibolya
rendező, Pataki Ágnes
producer, Pohárnok Gergely HSC operatőr, Joe
Cook (UK) operatőr, a tavalyi verseny fődíjasa és
Steve Kovacs (USA) producer.

A filmfesztivál névadójára, Zsigmond Vilmosra a Bánk
bán című operafilmmel emlékeznek, amelyet a szegedi
születésű, Oscar-díjas operatőr fotografált.
Fotó: Schmidt Andrea
Bővebben a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválról:
zsigmondvilmosfilmfest.com
facebook.com/zsigmondvilmosfilmfest
Zsigmond Vilmosra emlékezve a Bánk bán című operafilmet (amelyet a szegedi
születésű Oscar-díjas operatőr fotografált) is láthatja a közönség a Széchenyi téren,
ugyanis idén szabadtéri mozival is gazdagodik a Zsigmond
Vilmos Filmfesztivál nagykö-

zönségnek szóló kínálata. A
Széchenyi téren a Dargay Attila rendezte Lúdas Matyi
mellett A tanú eredeti, cenzúrázatlan változatát is levetítik
Kállai Ferenccel és Őze Lajossal a főszerepben.
A fesztivál június 1-jén ünnepélyes díjátadóval zárul.

Új helyszínek: Délvidék Ház
és Széchenyi tér

220 férőhelyes vetítőterem a Délvidék Házban.
Idén az újszegedi Délvidék
Házban (Közép fasor 1–3.)
lesz a filmfesztivál főhadiszállása, mert zajlik a Belvárosi Mozi felújítása. Jövőre
viszont már a megújult és
megszépült épületben ünneplik az ország egyik legrégebbi mozijának 100. születésnapját, és 2020-ban a
fesztivál is visszakapja eredeti otthonát. A Délvidék

Házban a 220 főt befogadó,
lépcsőzetes nézőterű vetítőterem biztosítja a mozi átmeneti működését. A Belvárosi
Moziban csak a Csőke József
terem működik folyamatosan, ahol filmfesztiválos
programok is lesznek. Új
helyszín a Széchenyi tér, ahol
szabadtéri mozit rendeznek
be, s a filmeket ingyen nézhetik meg az érdeklődők.
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A 3. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál programja
MÁJUS 28., KEDD
14:00 Koszorúzás Zsigmond
Vilmos Dobó utcai szülőházánál.
16:30 UTCAMENET
A Honvéd térről a Délvidék
Házba veterán busszal, a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar kíséretével.
DÉLVIDÉK HÁZ
APRÓFESZT
Hétköznap délelőttönként
animációs filmek a Kecskeméti Rajzfilmstúdió anyagából. Vetítési időpontok a
fesztivál honlapján.
17:00 Ünnepélyes megnyitó
17:30 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Rossz versek 97’
19:10 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Tóth Zoltán János filmesztéta
20:00 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Girl 100’
21:40 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Tóth Zoltán János filmesztéta
CSŐKE JÓZSEF TEREM
16:00 VENDÉGFILMEK
A Palicsi Filmfesztivál legjobbjai
Le Case Che Erevamo 18’
Air (VW Golf Iii) 2’
Maskirovka 9’
Les Indes Galantes 6’
The Tasmanian Tiger 13’
18:00 VENDÉGFILMEK
A Malter Vándorfesztivál leg-

jobbjai
Aki bújt, aki nem 11’
HAZAI SIKEREK
A martfűi rém 121’
20:30 HAZAI SIKEREK
Egy nap 99’

MÁJUS 29., SZERDA
DÉLVIDÉK HÁZ
A FÉNY MESTEREI
10:00 Living the Light –
Robby Müller, holland dokumentumfilm, 86’
11:30 KEREKASZTAL
Beszélgetés a Living the
Light – Robby Müller című
film kapcsán Kende János,
Szabó Gábor, Pohárnok Gergely, Steve Kovacs operatőrökkel
Moderátor: Báron György
filmkritikus
14:00 VERSENYPROGRAM
Kisjátékfilmek

A tanú eredeti, cenzúrázatlan változatát június 1-jén
nézhetik meg ingyen a Széchenyi téri szabadtéri
moziban. Forrás: Magyar Filmadatbázis
Ignorance is Bliss 30’
Nuclear Shadows 15’
The Watchkeeping (Budėjimas) 16’
15:15 VERSENYPROGRAM
Kisjátékfilmek
Ave Eva 15’

Negyven éve készült el a Lúdas Matyi
Dargay Attila rendezésében. Forrás: port.hu

Szerb és magyar fiatalok filmje a Széchenyi téren!
Sikerrel zárult a szerb-magyar határon átnyúló pályázat
egyik fontos állomása

2019. június 1., Szeged – A május 28-án nyitó 3. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon szabadtéren vetítik először a szerb és magyar fiatalok
külső és belső helyszíneken forgatott diákfilmjét a FILMY nevű határon átnyúló
pályázat keretében. A résztvevők nagy szerencsében részesülhettek, mivel
szerb és magyar filmes szakemberek segítségével készíthették el első kisfilmjüket, amelyet azonnal két filmfesztivál is bemutat majd.

Közös művük először a május 28-án nyitó 3. Zsigmond Vilmos Nemzetközi
Filmfesztivál alatt kerül vetítésre 2019. június 1-jén, szombaton, a Széchenyi
téren kialakított kertmoziban, azt követően pedig a július 20-án kezdődő 26.
Palicsi Filmfesztiválon, a két fesztivált rendező partnercégek, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. és a Szabadkai Szabadegyetem határon átnyúló sikeres együttműködésének eredményeképpen.

A két szegedi és szabadkai találkozó idején zajló workshopok alatt mindkét
fél hasznos gyakorlati tudásra tett szert. Szerbül és magyarul is tudó trénerek
irányították a jövő filmművészetének várományosait a filmkészítési technikák
labirintusában. A közös munkát interaktív városvezetések, az egymás kultúrájával való ismerkedési est színesítette, de a két szomszédos ország diákjai
már a közös ötletelés és a különböző forgatási feladatok alatt is összemelegedtek, így bizonyítva e határon átnyúló projekt létjogosultságát. A szerb és
magyar diákok képzése az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Európai Unió támogatásával
valósul meg.
A szegedi filmfesztiválon zajló közös programokról ebben a számban is hírt
adunk, tudósítva e határokon átívelő kezdeményezés hidakat építő állomásairól.
A filmek szerelmeseit pedig szeretettel várjuk fesztiváljainkon!
3. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál, 2019. május 28–június 1.
https://zsigmondvilmosfilmfest.com/
26. Európai Filmfesztivál, Palics, 2019. július 18–24.
http://www.palicfilmfestival.com/?lang=en
Kapcsolat:
FILMY HUSRB/1602/32/0098 Film Art Connects Young People
Jávorszky Iván ügyvezető igazgató, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió
és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Máscara de cordura 20’
Dark Chamber 6’
Ambi 19’
16:15 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Sághy
Miklós filmesztéta
17:15 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Tegnap 118’
19:15 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Sághy
Miklós filmesztéta
20:00 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Når jeg faller (As I Fall) 93’
21:40 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Sághy
Miklós filmesztéta
CSŐKE JÓZSEF TEREM
16:00 HAZAI KEDVENCEK
A Pál utcai fiúk 104’
18:00 VENDÉGFILMEK
A Malter Vándorfesztivál legjobbjai
Kötelék 10’
18:15 KLASSZIKUSOK
Szerelmem, Elektra 76’
20:00 Kockaember 19’
(Malter filmek)
20:20 HAZAI KEDVENCEK
Fehér tenyér 97’

PARTFÜRDŐ
22:30 Budapest Wild Side –
Lou Reed-dalok magyarul
Legát Tibor estje
MÁJUS 30., CSÜTÖRTÖK
DÉLVIDÉK HÁZ
9:30 KLASSZIKUSOK
A londoni férfi 132’
11:40 WORKSHOP
„Ördögi kör egy városi texturában” – Rajk László látványtervező előadása a film
világáról
14:00 VERSENYPROGRAM
Kisjátékfilmek
Húsz 18’
Balázs kamerája 14’
Lerepül a Hülye Fejetek 24’
Downfall 7’
15:20 VERSENYPROGRAM
Kisjátékfilmek
Visite 12’
Under the sun 15’
Petit 11’
Daughterland 15’
Lauretta 18’
16:30 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Kolozsi
László filmkritikus
17:30 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Blue Kids 78’
18:50 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Kolozsi
László filmesztéta
19:15 VERSENYPROGRAM
Kísérleti filmek
Csendélet 2’
Iceberg Nations 4’
Exhalación 15’
Life of a Tree 10’
Egy virág története 3’
Hagyaték 13’
Hívő [Egy perc tánc] 1:20’
Benned 2’
Grindcabin 4’
20:05 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Kolozsi
László filmesztéta
21:00 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Calibre 101’
22:40 Beszélgetés, moderátor: Kolozsi László író, filmesztéta

CSŐKE JÓZSEF TEREM
18:00 Az Oscar lépcsőjén
Sisyphus 3’
Maestro 5’
Földiek 27’
Susotázs 16’
Ostrom 23’
20:00 HAZAI KEDVENCEK
Utóélet 93’
SZÉCHENYI TÉR
17:30 VENDÉGFILMEK
A Malter Vándorfesztivál legjobbjai
Friss hús 27’
A Palicsi Filmfesztivál legjobbjai
Družinica 99’
20:00 VENDÉGFILMEK
A Malter Vándorfesztivál legjobbjai
Utolsó hívás 22’
20:25 HAZAI KEDVENCEK
Anyám és más futóbolondok
a családból 110’

MÁJUS 31., PÉNTEK
DÉLVIDÉK HÁZ
10:00 KEREKASZTAL
Beszélgetés Kovács Istvánnal, a diák-Oscar-nyertes Ostrom című film rendezőjével.
Moderátor: Vágvölgyi B. András filmesztéta

Miklós filmesztéta
19:30 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Facades 92’
21:15 BÓNUSZ
The Sound 16’
A tavalyi fődíjas operatőr, Joe
Cook filmje
CSŐKE JÓZSEF TEREM
18:00 HAZAI KEDVENCEK
Fekete kefe 83’
20:00 KLASSZIKUSOK
Meteo 102’
SZÉCHENYI TÉR
18:00 VENDÉGFILMEK
A Palicsi Filmfesztivál legjobbjai
Banditi U Potrazi Za Mamom
70’
20:00 ZSIGMOND VILMOS
FILMOGRÁFIA
Bánk bán 116’
PARTFÜRDŐ
22:30 Sardinelli & His Majik
Mufflers-koncert
JÚNIUS 1., SZOMBAT
DÉLVIDÉK HÁZ
10:00 Információs vetítés
Transnistra 94’
12:00 Információs vetítés
Könnyű leckék 78’
14:00 VERSENYPROGRAM

Megunhatatlan

Negyven éve, 1979-ben mutatták be a Fazekas Mihály elbeszélő költeménye alapján készült Lúdas Matyi című rajzfilmet Dargay Attila rendezésében. A remek figuráknak
kiváló magyar színészek kölcsönözték a hangjukat, Lúdas
Matyi (Kern András), Döbrögi (Csákányi László), ispán
(Agárdy Gábor), Biri néne (Gobbi Hilda), gyógykovács (Inke
László). A Lúdas Matyit június 1-jén délután 4 órától nézhetik meg ingyen a Széchenyi téri szabadtéri moziban.
11:00 FILM-OLVASÁS
Könyvbemutató
Szabó Gábor: Filmeskönyv 2
és Muszatics Péter: Bécs,
Budapest, Hollywood című könyvek szerzőivel beszélget Kolozsi László filmesztéta.
14:00 VERSENYFILMEK
Kisjátékfilmek
Sinking objects 23’
Skolstartssorg 16’
Héroes 8’
Zombie Time 6’
15:15 VERSENYPROGRAM
Kisjátékfilmek
Estigma 14’
Wiki 29’
Ley de vida 17’
16:15 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Sághy
Miklós filmesztéta
17:00 VERSENYPROGRAM
Nagyjátékfilm
Insyriated 86’
18:30 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Sághy

Nagyjátékfilm
Genezis 116’
16:00 Beszélgetés az alkotókkal, moderátor: Tóth Zoltán János filmesztéta
18:00 KLASSZIKUSOK
A tanú 103’
(cenzúrázatlan változat)
CSŐKE JÓZSEF TEREM
20:00 A díjnyertes filmek vetítése
KISSZÍNHÁZ
18:00 Ünnepélyes díjkiosztó
SZÉCHENYI TÉR
16:00 HAZAI KEDVENCEK
Lúdas Matyi 70’
17:30 VENDÉGFILMEK
A Palicsi Filmfesztivál legjobbjai
Ruins Rider, 49’
A Filmy szerb–magyar diákfilmprojekt anyaga 30’
20:00 KLASSZIKUSOK
A tanú 103’
(cenzúrázatlan változat)
22:00 HAZAI KEDVENCEK
Magyar vándor 110’
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Kibontották, majd újra befalazták az időkapszulát

Ötvenéves emlékek kerültek elő a Lidicei téri iskola épületében – 2069 az újabb dátum

Kibontottak egy időkapszulát a Lidicei téri iskola épületében, amelyet 1969-ben helyeztek el. Majd a régi emlékek
átvizsgálása után újabb dokumentumokkal, például a Szegedi Tükörrel kiegészítve visszahelyezték a kapszulát,
abban a reményben, hogy ötven év múlva, 2069-ben lesznek olyanok, akiket érdekel majd, mi rejtőzik a falban.
Az iskola – a Somogyi-telepi
Római Katolikus Zárda – népiskolaként kezdte meg működését. A Miasszonyunkról nevezett
szegény iskolanővérek tanítottak Széll János akkori plébános
igazgatása alatt. Már az első
évben 306 tanulót okítottak itt
négy tanteremben a rend céljait
szem előtt tartva. Az államosítás után, 1958-ban Gera Sándor, 1991-ben Hunyadi János
nevét vette fel az iskola. Az általános iskolai oktatás a 2011-es
tanévig tartott, ekkor már a Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézményeként működött az
iskola. Most magániskola működik az épületben.
Múlt szombaton nagyon
sokan eljöttek azok közül, akik
az elmúlt évtizedben valamikor
az iskola tanulói vagy pedagógusai voltak. Egykori osztálytársak találtak egymásra és

elevenítették fel a régi emlékeket. A találkozó apropója az
1969-ben elhelyezett időkapszula kinyitása volt. Nagyon
sokan találgatták, mi rejtőzhet
az épület falán található emléktábla alatt.
Haász Józsefné 18 évig állt
az iskola élén. Meghatódva
mondott köszönetet a szervezőknek, hogy összehozták ezt
az eseményt.
– Nagyon jó érzés látni a
régi arcokat, és előbb-utóbb sok
embert fel is ismertem. Nem
mindenkit, hiszen felnőttek az
egykori diákok, és megváltoztak
– mondta Haász Józsefné. Hozzátette, mint ahogy régen, most
is szívesen jött az iskolába.
Hangsúlyozta, minden reggel
örömmel hallgatta az tanítás
„hangjait”, a feleléseket, a
labda pattogását a tornateremben vagy éppen az énekterem-

A pillanat, amikor Balogh Róbert kivette az időkapszulát a falból. Forrás: Szeged Televízió
ből kihallatszó dalfoszlányokat.
– Kívánom a jelenlévőknek,
hogy ötven év múlva újra itt legyenek, és együtt nézzék meg
az időkapszula kibontását –
mondta Haász Józsefné.
Vörös Zoltánné, az esemény
egyik szervezője elmondta, az
időkapszula kibontására egy kiállítással is készültek, amelyet a
folyosón tekinthettek meg az ér-

Üzenet a múltból: Legyetek különbek, mint mi! Fotó: Iványi Aurél

POSTABONTÁS

Ki nevel a végén?

Amikor fiatal voltam, bizony,
hogy zakatoltam én is a többiekkel együtt, és talán még tetszett is. „Hegyek-völgyek között
zakatol a vonat, én a legszebb
lányok közül téged választalak.
Egy a jelszónk, tartós béke, állj
közénk, és harcolj érte.” Ebben
a játékosan előadott kis dalocskában gyerekes szinten minden
benne van a heteroszexuális
vágytól a békevágyig. Bizony,

nincs új a nap alatt! Arra persze
kíváncsi vagyok, milyen lesz a fideszes új maszlag, amivel a
honi gyerekeket etetik majd.
Nem tudom, ki hogy volt
vele, de nekem annak idején
elég hamar kinyílt a csipám.
Például a hatvanas évek elején,
amikor hittanórán a fiatal tisztelendő arról beszélt, hogy a Jóisten majd megbünteti az oroszokat, amiért rakétákat lövöl-

döznek az égbe, én bizony csak
ámultam és bámultam, hogy
lehet valaki a technika korában
ennyire korlátolt. Mindezt magamban, természetesen, mert
hülye már akkor sem voltam,
és talán most is az lesz a legjobb, ha befogom…
Ui. A Kádár-rendszert, annak minden erényével és hibájával együtt az Antall-kormány
szerettette meg velem, amikor
azt láttam, hogy a Horthy-kor
egykori nagyméltóságú urai reinkarnálódtak becses személyükben, miképp ez ma sincs
másképp.
Méhes János

deklődők. A tárlat több tablón
mutatta be az iskola történetét
egészen a kezdetektől. A kiállításon láthatóak voltak régi iskolai eseményekről fényképek,
oklevelek és díjak is.
Balogh Róbert, az esemény
másik szervezője elmondta,
nem tudták, mit tartalmaz az
1969-ben elhelyezett időkapszula, mert nem sikerült róla
semmilyen információt szerezni. Így mindenki kíváncsian
várta, mit találnak majd a falban. Balogh Róbert egy nagy
feszítővassal kezdte el leszedni
az iskola falán lévő táblát,
amely gyorsan megadta magát. A tábla levétele után előbukkant az időkapszula. Átvizsgálták a „leletet”, amelyben
volt úttörőjelvény, régi fotók, negatívok, aláírt osztályképek és
az úttörőcsapat üzenete is
(utóbbit lásd keretes írásunkban – a szerk.) A kapszulában
talált tárgyak kézről kézre jártak, mindenki megnézett mindent. Olyan is akadt, aki felismerte magát a régi képeken.

Az esemény végén a szervezők mindent visszatettek a
helyére, kiegészítve a 2019-es
emlékekkel – az iskola fennállásának 75. évfordulójára készült kiadvánnyal, valamint két
újsággal, a Szegedi Tükörrel és
a Délmagyarországgal, illetve

Üzenet 1969-ből

Kedves Pajtások!
Mi, a szegedi Gera Sándor Általános Iskola 2124.
számú Hunyadi János Úttörőcsapatának úttörői most,
1969. március 21-én ünnepeljük a Magyar Tanácsköztársaság 50 éves évfordulóját.
Ebből az alkalomból üzenetet küldünk nektek, akik
a 100. évfordulón jelen lesztek. Ti bizonyára szebb iskolában, jobb körülmények között fogtok ünnepelni.
Kérünk benneteket, ne feledjétek el, kiknek köszönhetitek boldogabb, szebb, gondtalanabb életeteket!
Legyetek folytatói ennek az eszmének, munkának!
Legyetek különbek, mint mi!
Előre!
A 2124. számú Hunyadi János Úttörőcsapatának úttörői
Pásztor Albert igazgató, Kopasz Margit csapatvezető,
Duba Gyula igazgatóhelyettes,
Kis Ernő csapatvezető-helyettes

Lemondtuk a Délmagyart!
A helyi közügyekről tájékozódni kívánó polgár általában
a helyi lapot fizeti elő, elsősorban abból szeretne informálódni. Így tettünk mi is,
amikor 1978-ban Makóról
Szegedre költöztünk. Addig a
Csongrád Megyei Hírlapot fizettük elő, azóta a Délmagyarországot. Ennek több
mint negyven éve, eddigi
életünk nagyobbik felében a
Délmagyart olvastuk.
Eddig. A Délmagyarország
már több éve, de különösen

régi kirándulásokról készült képekkel –, s újra visszazárták a
kapszulát, és elhelyezték a falban abban a reményben, hogy
ötven év múlva, 2069-ben lesznek olyanok, akiket érdekel
majd, mi is rejtőzik a tábla alatt.
Vass Imre

az elmúlt két esztendőben
nem a város lapja, hanem a
Fidesz szócsöve. Az elmúlt
hónapokban azt az elvet követte: Szegedről csak rosszat
vagy semmit.
2019. május 18-án betelt
a pohár. A Szeged szabad királyi városi rangjának visszanyerése alkalmából tartott
díszközgyűlésről a címlapon
néhány sor, az 5. oldalon a
díszközgyűlés címszó alatt
a városvezetés gyalázása.
De semmi „ünnepi” nincs

ebben, csak a hétköznapi
stílus folytatása. Hazugságok, a kormány és a kormányfő dicsőítése, istenítése.
Szegednek nem maradt
napilapja, mert ami most
van, az nem Szegedért szól,
hanem a kormányért. Miután minden más hírforrásból – nagyon kevés kivétellel
– ezek az ordas hazugságok
ömlenek, nem kívánok ilyen
lapot előfizetni és olvasni.
Nehogy már fizessek is a hülyítésért!
Dr. Bódi György
szegedi lakos
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Magyar Kinga újabb öve!

Ismét Európa-bajnok!

Az újszegedi sportcsarnokban rendezte meg a Global
Sport Event Kft. a Nemzetek
csatáját, ahol svájci, szerb,
román és ugandai versenyző
is kötelek közé lépett. Valamint a szegedi ökölvívó, Magyar Kinga is, aki
megszerezte második Ebcímét!
Az újszegedi sportcsarnok
parkettje szó szerint küzdőtérré alakult a Nemzetek csatáján. Színes volt a mezőny,
hiszen a magyar versenyzők
mellett svájci, szerb, grúziai és
ugandai harcosok is ringbe
léptek. A küzdősportok szerelmeseinek igazi csemege volt
az este, hiszen K1-, MMA- és
ökölvívó meccseket is látha-

tott a közönség. Az est fő mérkőzése szegedi szempontból
Magyar Kingáé volt, aki a GBU
(Global Boxing Union) női
szakágának
kisváltósúlyú
Európa-bajnoki övért szállt
ringbe. Ellenfele egy ukrán
hölgy, Szandra Miscsenko volt.
A kilencmenetesre tervezett
mérkőzés, úgy tűnt, végigmehet, majd a nyolcadik menetben Kinga kétszer is földre
küldte riválisát, aki az első alkalommal még fel bírt állni,
másodszor viszont már nem.
KO-val nyert Simon Zsolt tanítványa, ezzel megszerezte második Eb-címét. Tavaly nyáron
WBL-övért bokszolt, és nyert,
most a GBU-övet nyerte el az
immár kétszeres Európa-bajnok Magyar Kinga.

Szeged sportbüszkeségei

Átadták a Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjakat

Balról jobbra: Joób Márton önkormányzati képviselő, Tamás Sándor, Polák Leila,
Thékes István, Kardos Péter, Suba Róbert és Balogh Zsolt díjazottak,
Solymos László alpolgármester
tüntetést a MOL-Pick Szegeddel EHF-kupát, Magyar Bajnokságot és Magyar Kupát nyerő
Balogh Zsolt, az NKM Szeged
VE paralimpiai ezüstérmese,
Suba Róbert és a Tadashii
Harcművészeti Sportegyesület
kétszeres Európa-bajnoka,
Polák Leila vehette át. Azokat
is díjazták, akik a háttérben

munkálkodnak a város sportéletének sikerességéért. Dr.
Thékes István sportújságíró,
dr. Kardos Péter, a NaturtexSZTE-Szedeák elnöke és
Tamás Sándor sportvezető a
Szeged Sportjáért díjat vehette át. Az elmúlt egy évben
is volt kikre büszkének lenni
a szegedi sportéletben.

Az idősebb, labdarúgást szerető szegediek emlékében
még élénken élhet az egykori Szegedi Dózsa csapata.
1979-ben története legnagyobb sikerét érte el a gárda,
amikor ezüstérmes lett a másodosztályban.

és a SZEOL-stadionban 3000
néző előtt megrendezett mérkőzés 2–2-es döntetlennel
ért véget. A visszavágón a
Dózsa-pályán 5500 néző
szeme láttára még ennél is
nagyobb sikert ért el a csapat: 2–1-re legyőzte a
SZEOL-t. A bajnokság végére
a csapat a második lett, így
nem sikerült az NB I.-es
álom, de ne felejtsük el,
újonc volt a csapat. Ebben a
szezonban a nagy rivális
SZEOL AK csak hatodik lett,
így ekkor a Dózsa volt Szeged
legeredményesebb csapata.

Idén is átadták a városházán
a Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjakat. Mindkét kategóriában hárman
részesültek az elismerésben.
Hagyományosan Szeged napja előtt osztják ki a Szeged
Sportolója és a Szeged Sportjáért elismeréseket. Előbbi ki-

Magyar Kinga derekán az újabb Eb-öv!

Célegyenesben a vb

Kevesebb mint 100 nap

Kajakos hasonlattal élve az utolsó száz méterhez érkeztünk. Aki a Klauzál téren jár, az mostantól mindig látni
fogja, mennyi idő van még hátra a szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu-világbajnokság rajtjáig.

40 éves a Szegedi Dózsa sikere

Az emlékezetes szezon egy
évvel korábban kezdődött,
az 1977–78-as kiírásban,
amikor a csapat csak az ötödik helyet szerezte meg az
NB III. keleti csoportjában,
de az átszervezéseknek köszönhetően (az NB II.-t háromcsoportosra bővítették) a
Szegedi Dózsa története
során először feljutott a magyar labdarúgás második vo-

nalába. És a csapat nem
szeppent meg a lehetőségtől, az 1978–79-es másodosztályban (középcsoport)
való bemutatkozás nem
akárhogy sikerült, hiszen a
Szegedi Dózsa a végsőkig
harcban volt az NB I.-be való
feljutásért. A nyitó fordulóban az NB I.-ből frissen kiesett városi riválissal, a SZEOL
AK-val került össze a csapat,

A Klauzál téren Kárász Anna a visszaszámláló órán
Kevesebb mint száz nap
van a rajtig, augusztus 20án kezdődik az olimpiai kvalifikációs világbajnokság a
Maty-éren. A 100 kerek
szám, ennek alkalmából
tartott sajtótájékoztatót a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Hüttner Csaba szövetségi kapitány elmondta,
elsősorban a kvótaszerzés,
és nem az eredményesség
lesz a cél. Nem biztos, hogy

minden számban a legerősebb összetétel fog hajóba
ülni.
Hozzátette, hiszi, hogy a
női kajak- és kenu-, valamint
a férfikajakszámokban sikerülhet megszerezni az összes
kvótát. Aki a Klauzál téren
jár, felfedezheti a szegedi
NKM-székház bejárata fölött
a visszaszámlálót. Ez az óra
mutatja, mennyit kell még
várni a vb startjáig.

Felső sor balról jobbra: Temesvári Mihály technikai vezető (†) Makai Sándor, Kanász
Antal (†), Ladányi László (†), Veres György, Ződi Antal, Csomor János (†), Tóth Péter,
Madarász Mihály szakosztályvezető. Középső sor: Németh Mátyás, dr. Pipicz Lajos,
Pozsár Mátyás, dr. Emődi Attila, Magyar György, Bíró György.
Alsó sor: dr. Reményik László vezetőedző (†), Nagy István, Kun Lajos, Pócsik Antal,
dr. Mohácsi János, Ménesi Imre, Zöldi Mihály szertáros. Játszott még, de nincs a képen:
dr. Bánfi Ferenc, Szabó Gyula, Kakuszi Gyula
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ÚJ CSARNOKOT KAPHAT
A SZEDEÁK. 2020-ra új
munkacsarnok épülhet a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi-kosárlabdacsapatnak. Kardos
Péter, a klub elnöke elmondta,
az újszegedi Gregor József Általános Iskola udvarára tervezik az új létesítményt. Délelőtt
az iskola tanulói használnák,
délután pedig a Szedeák csapatai tréningeznének ott. A
projekt jelenleg az építési engedély jogi elfogadására vár,
utána a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének jóváhagyása következne.
Amennyiben összejön a projekt, a klub régi álma valósul
meg.
EGYEDÜLI SZEGEDIKÉNT
ÁLLT HELYT. Spanyolországban, Pontevedrában rendezték meg idén a triatlonvilágbajnokságot. A mezőnyben egyedüli magyarként a
szegedi Szilágyi Péter állt rajthoz. A mindössze 13 fok körüli
tengervízben az eredetileg
3000 méteres táv felét úszták
le csak a versenyzők, ez nem
tett jót a szegedi triatlonistának, ami a taktikát illeti, majd
a kerékpárja ledobta a láncot,
amivel értékes időt vesztett.
Végül a huszonnegyedik helyen ért célba.
BAJNOKOK A KIS PICKESEK. Tavaly ugyan kiesett az
NB I/B keleti csoportjából a
Pick Szeged U23-as csapata,
de mostanra kiderült, csak átutazóban voltak az NB II.-ben.
A kis pickesek negyven ponttal
megnyerték a pontvadászatot,
ami azért is nagy szó, mert a
csapat magját az ifjúsági első
osztályban szereplő játékosok
adják. Velky Péter fiai jövőre
ismét a másodosztályban folytathatják.
SÁRKÁNYOK VIADALA. Amikor a Belvárosi hídon az utca
árusokkal telik meg, akkor,
most már hagyományosan, a
Tisza sárkányhajókkal lesz
tele. Május 25-én, szombaton
ismét jön a szegedi sportegyesületek sárkányhajó-viadala,
amelynek során a csapatok
egy semleges sportágban
mérik össze erejüket. Érdemes lesz akár a rakpartról,
akár a hídról figyelni szombat
délelőtt Szeged „főutcáját”.
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Ízelítőt kapnak az érdeklődők

Miklósa Erika
és Fekete-Kovács Kornél

abból, milyen a jó vezető, és

abból is, hogy mit csinálna ma

A HALOGATÁS PSZICHOLÓ-

fiak? Tudjuk-e befolyásolni a ha-

A Graphisoft szoftvervállalkozás

Időpont: május 27., hétfő 18 óra

tók

magatartási

kön) arról fog beszélni a Mi a

pszichológiai je-

című előadásában, hogy őt sze-

GIÁJA

Helyszín: IH Rendezvényközpont

logatást? Az előadás a halogajellemzőit,

kap-

mély szerint mi vezette a dön-

óra

önbénítás, a ku-

mik voltak azok a fő tulajdonsá-

pont

ressé válni. Iskolai évei alatt mi

lósa Erika Másképp című leme-

ben.

élőben a szegedi közönség. Az

A SÖTÉTSÉG GYERMEKEI

lágjáró, Kossuth-díjas művész a

óra

darcfélelem és a

tökéletességre
törekvés. A halo-

gatással

való

megküzdésről, a

halogatás legyő-

zésének eszközeiről

és

gok, amelyek segítették sike-

hiányzott az oktatásból, ami segítette volna, hogy hamarabb fel-

ismerje a neki való pályát.

Helyszín: IH Rendezvényköz-

A világhírű opera-énekesnő, Mik-

zének anyagát először hallhatja
egyedi koncertprogramban a viszívéhez legközelebb álló áriák-

ból és dalokból válogat, míg Fe-

sáról is beszél

zeményeiből és hangszerelései-

Takács Ildikó.

A Pedagógiai esték sorozat ven-

MI A SIKER TITKA A DIGITÁLIS

halogatáskutató. Mit is jelent

Időpont: május 29., szerda 18

VILÁGBAN?
óra

tésre, hogy vállalkozó legyen, és

Időpont: június 1., szombat 19

a

halogatás hatá-

gatnak inkább? A nők vagy a fér-

MÁSKÉPP – MIKLÓSA ERIKÁ-

VAL

csán, mint az

pontosan a halogatás? Kik halo-

még sikeresebb.

siker titka a digitális világban?

sajátosságait mutatja be olyan
lenségek

dége Takács Ildikó pszichológus,

alapítója, Bojár Gábor (képün-

másképp, hogyan lehetett volna

Helyszín: IH Rendezvényközpont

kete-Kovács Kornél saját szer-

ből mutat be darabokat. A kon-

cert klasszikus kalandozás a

jazz, az opera és operett – a két
előadó igen erőteljes és magá-

val ragadó világában. Átiratok,

különlegességek, meglepetések

Cole Portertől Bernsteinig, Ros-

sinitől Gershwinig a Modern Art

Orchestra zenészeinek kíséreté-

Időpont: június 2., vasárnap 18

Dead csatlakozása után a

banda extrém koncertjeinek

egyre jobban híre megy. A féke-

vesztett bulik közepette kezd elmosódni a határ a sötét eszmék

és a valóság között…

Helyszín: Délvidék Ház (Közép
fasor 1–3.)

Feliratos norvég dráma, horror.

Az igaz történet alapján készült
filmben a 17 éves Euronymous

eltökélt abban, hogy az idilli

skandináv létből kilépve, May-

hem nevű zenekarával megmu-

tassa a világnak, milyen is a

valódi norvég black metal. A

hozzá

hasonlóan

fanatikus

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba Haraszti Ádám június 6-i lemezbemutató 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: május 29. 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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Az egykori Wagner-ház is túlélte a nagy árvizet. A nyertes: Karlovics Petra. Gratulálunk!

2019. MÁJUS 25., SZOMBAT

Szeged régen

HoroSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Szívében ragyog a tavasz, virágzik a szerelem. Kapcsolata háfolytatódhat.
zassággal
Talán ez is oka annak, hogy
majd kicsattan az egészségtől.
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Töltsön több minőségi időt a párjával,
megéri! Gyerekei jól
vannak, és jól tanulnak, az
Ön egészsége azonban még
mindig törékeny. Pihenjen
eleget!
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Párkapcsolata megerősödik, vagy új szerelemre lobbanhat. Az
egészsége végre rendben
van, ám szerettei között akad,
akié nincs. Segítsen neki!
ráK (vI. 22–vII. 22.)
Talán a tavasz teszi,
de
kapcsolatában
most mintha csak a pozitívumokat látná. A munkában megállíthatatlan, de
kezd fáradni. Ne stresszeljen!
oroSzLán (vII. 23–
vIII. 22.) Partnerével,
akivel
régóta
él
együtt, most akár házasságra is elszánhatják
magukat. Ha már családos,
ebben az időszakban érezheti igazán otthon a szeretet összetartó erejét.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Mostanában veszekedések tarkíthatják a párkapcsolatát.
Ne hagyja, hogy a családja
vagy a barátai beleszóljanak, még ha a legjobb szándékkal teszik is!
MérLeg (IX. 23–X.
22.) A szerelemben a
romantika és a szenvedély időszaka következik. Élvezze ki minden
pillanatát! Ideje a világ elé
tárnia művészetét, sikerre
számíthat.
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Ne csak időt, figyelmet is fordítson
párjára! A családjával
lehetne kicsit türelmesebb.
Vigyázzon, a nyárias melegben is könnyen megfázhat,
öltözzön rétegesen.
nyILaS (XI. 22–XII.
21.) Ha elég türelmes volt eddig, mostanra párkapcsolata
megerősödhetett. Egészséges táplálkozásának köszönhetően nyugodtan várhatja a bikiniszezont.
BaK (XII. 22–I. 20.)
Szerencsés a szerelemben, és ez élete
többi területére is jó hatással van. Családjával szép
időszakot élnek meg. Ha
eleget mozog, egészségi állapota javulhat.
vízöntő (I. 21–II.
19.) A szerelemben
lassan kimászik a gödörből, de még ne várjon
csodákat. Felújíthatja lakását, akár új otthont is vásárolhat. Ne dolgozza agyon
magát!
Halak (II. 20–III. 20.) Ha
még nem szervezte
meg a nyaralását, sürgősen tegye meg! A
kapcsolatban élők és a
szinglik életében egyaránt
fordulópontot jelent az üdülés.
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Diagnózis – egészségügyi magazin
Május 27., hétfő 19.55
Miért veszélyes a gyermekkori elhízás, hogyan működik
a Teddy maci kórház és hogyan fejleszthetjük személyiségünket a lovak segítségével.
ForgószínpaD – színházi magazin
Május 28., kedd 19.55
Székesfehérvár, Szeged, Kaposvár, Veszprém, Szombathely – öt színház, öt előadás.
szemközt
Május 30., csütörtök 18.25
Két újságíró egy eset: a hét
emberét a hét témájáról kérdezik.

1959-ben készítette a képet Péter M. László olvasónk a
dugonics téri egyetemi könyvtár ablakából, amelyen az
látszik, hogy a 7-es villamos igyekszik felvenni a pótkocsiját
Somogyi utcai végállomásán. A fotón a Frankó patika és egy
újságosbódé is látható. Olvasónk azt írta, a pótkocsi is nyi-

Május 25.
szombat

23/10
orbán

tott peronnal közlekedett, és télen a villamosvezetők combközépig érő gyékénycsizmát viseltek, hogy ne fagyjon le a
lábuk. – Érdekes látvány volt, amikor a villamosvezetők
szétterpesztett, merev lábbal átsétáltak az egyik vezetőállásból a másikba – írta Péter M. László.

szabaD száj
Május 31., péntek 19.25
Hárman három témáról, lehet, hogy háromféleképpen.
De a hír szent, a vélemény
szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kora nyári idő
Május 26.
vasárnap

Május 27.
hétfő

Május 28.
kedd

Május 29.
szerda

Május 30.
csütörtök

Május 31.
péntek

23/13
Fülöp,
evelin

22/13
Hella

24/13
emil,
Csanád

26/14
Magdolna

26/14
Janka,
zsanett

25/15
angéla,
Petronella

Fogadóóra

anyaKönyvI HíreK
szegeDen kötöttek házasságot: Csiszár
Márk és Borbás Veronika, Körmöci Norbert és
Széll Izabella, Szakács László és Szőnyi Krisztina,
Hortobágyi Tamás és Tóth Alexa, Kenéz Péter Balázs és Kiss Seron, Vágvölgyi László és Rik Judit
Katalin, Dékány Szabolcs és Halkó Alexandra Mónika, Ésik Gábor András és Császár Judit, K. Kis
Norbert és Péli Georgina, Gábor Jácint és Petrik
Ildikó, Bicskei Gábor
és Fátyol Viktória, Bozóki Viktor és Lakatos
Anett Enikő, Bata
Zsolt István és Horváth Noémi Enikő,
Vörös Csaba és Szűcs
Edina Éva, Papdi
Péter Pál és Piti
Noémi Annamária,

Göbölös Péter és Németh Magdolna Mária, Takács Gábor és Forrai Ditta.
szegeDen születtek: Varga Ferencnek és
Sere Csillának 2019. 05. 05-én Dóra, Ézsiás Rolandnak és Szilágyi Juditnak 2019. 05. 06-án
Noel, Karaszi Jánosnak és Nagy Brigittának 2019.
05. 07-én Barbara, Kiss Bence Ákosnak és Takács Izabella Eszternek 2019. 05.
09-én
Kornél,
Benke Ádámnak és
Fejes
Adriennek
2019. 05. 09-én Tamara nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

májUs 27., hétFŐ
Szentistványi István: 17.00–19.00 (tel.: 30/8565398, IH Rendezvényközpont, Felső Tisza-part 2.)
májUs 29., szerDa
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (Virág Cukrászda)
júniUs 1., szombat
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T. Egyesület,
Csongor tér 1.)
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