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5580 fa életét mentették meg
Óvodások és iskolások gyűjtötték a papírt.

Szabó Zoltán 
a kispadon 

Az egykori 
BEK-győz-

tes irányítja 
a szegedi 

férfi-vízilabda-
csapatot.

Szegedi egyetemi oktatók állnak ki az 
Akadémia mellett
76 egyetemi tanár és professzor emelt szót 
a kutatóhálózat államosítása ellen.

2.

Kása Ferenc:
Nekem Szeged

a mindenem

Pedagóguséletmű- dí j jal 
ismerte el Szeged városa 
Mészáros Jánosné, Tihanyi 
Klára és Kása Ferenc (ké-
pünkön „dózsás” tanítvá-
nyaival a Tiszán) munkáját. 
A nyugalmazott pedagógu-
sok június 21-én vették át 
az elismerést. Mészáros 
Jánosné 26 évig volt a kle-
belsbergtelepi óvoda veze-
tője, Tihanyi Klára 1981-
től tanított az erdészeti 
szakgimnáziumban. Kása 
Ferencnek Szeged a minde-
ne. (Fotó: Szabó Luca)
Portréink a 7. oldalon

Húszmillió forintból újul meg
nyáron a szőregi bölcsőde

Korszerűsítik a fűtésrendszert, burkolatokat cserélnek, és fel-
újítják a vizesblokkokat. A kivitelezési munkálatok miatt zárva 
lesz az intézmény június 24. és július 12. között. A szülők egy-
hangúlag úgy nyilatkoztak, hogy megoldják gyermekeik elhe-
lyezését. Cikkünk az 5. oldalon

Bringatúrák
Szegeden

Szeged a legbringásabb vidé- 
ki nagyváros, toronymaga- 
san verte a mezőnyt a Brin-
gázz a munkába! kampány-
ban, megelőzve Debrecent  
és Győrt. A Biciklin Szeged 
honlapon remek bringatúrák 
vannak. Ezekből válogattunk.
Részletek a 6. oldalon

Belső-Tarján
felújítása

Már javában zajlanak a mun-
kálatok Belső-Tarjánban, 
ahol két beruházás is fut: 
a zöld város programban a 
közterek újulnak meg, köz-
ben pedig elindult az önkor-
mányzat járdarekonstrukci-
ós programja is.
Bővebben az 5. oldalon

Botka László polgármester a megújult Csanádi utcai kispiacon köszöntötte a helyieket azon a családi napon,  
amelyen ünnepélyesen átadták a felújított Odessza városrészt. Fotó: Szabó Luca

Odessza városrészben rengeteg fát, bokrot ültetettek, megújult a kispiac, sportpályák épültek, utakat és járdákat újítottak fel

Élhetőbbé és zöldebbé vált Szeged legidősebb lakótelepe
Megszépültek Odessza 
városrész közterületei 
a zöld város fejlesztési 
programban. Szeged 
legidősebb, hatvanéves 
lakótelepén egymilliárd 
forintból több mint 20 
ezer négyzetméteren 
gyepesítettek, több ezer 
cserjét és évelő növényt 
ültettek, öntözőhálóza-
tot telepítettek, sportpá-
lyák épültek, megújult a 
kispiac, valamint utakat 
és járdákat újítottak  
fel.

A városrész új kapu-
ja a Vedres és Csaná-
di utca találkozásához 
került. A Maróczy Géza 
téren komplex térre-
konstrukció történt: ját-
szóteret alakítottak ki, 
napóra épült, és fitnesz- 
berendezéseket helyez- 
tek ki. A Tisza-parti isko-
lánál a sakknagymes-
terről elnevezett közte-
rületen sakkasztalok is 
várják a kikapcsolódni 
vágyókat.

A lapunknak nyilat-
kozó Simon Ferencné 
annak örült leginkább, 
hogy most már a Csa-
nádi utcai kispiacon is 
be tud vásárolni friss 
gyümölcsökből és zöld-
ségekből, és nem kell a 
Mars térre buszoznia.
Bővebben a 3. oldalon
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ERŐS MONDATOK. Minden fájdalom mellett a lényeg mégiscsak az lesz, hogy a tisztességesen elvégzett munka és az egyenes gerinc vala-
hogy erőt és megnyugvást ad. Bármi is történik. Alföldi Róbert színész-rendező a Facebook-oldalán az 1956-os Intézet megszüntetéséről

Az Orbán-kormány titkai  
a fideszes sajtóbirodalomtól a nyelvstratégiáig

Orbán Viktor tavaly nemzetstratégiai jelentőségűvé 
minősítette és ezzel kivonta minden idők legnagyobb 
értékű kormányzati médiapiaci üzletét a versenyjogi 
szabályok alól. Az Orbán-kormány tíz évre titkosította 
idegen nyelvi stratégiáját is.

Az idősebbek talán még 
emlékeznek az 1970-es 
években bemutatott Az öreg 
bánya titka című ifjúsági ka-
landfilmsorozatra. Az öreg 
bánya titka után közel ötven 
évvel ismerjék meg az Or-
bán-kormány titkait.

Titkos a kormány 
legnagyobb médiapiaci 

üzlete

Orbán kivonta a szabályok 
alól a kormányzati média-
alapítványt azzal, hogy nem-
zetstratégiai jelentőségűvé 
minősítette a Közép-Európai 
Sajtó és Média Alapítványnak 
(KESMA) történt felajánláso-
kat, és ezzel saját kezűleg ki-
vonta a versenyjogi szabályok 
alól minden idők legnagyobb 
értékű médiapiaci üzletét. Így 
azt nem vizsgálta sem a ver-
senyhivatal, sem a médiaha-
tóság. Az indok: közérdek. Ta-
valy novemberben a néhány 
óra alatt lezajlott felajánlások 

nyomán a KESMA-hoz került 
a komplett megyei lappiac, 
így a Délmagyarország is, va-
lamint még közel 500 médi-
um, amelyeket már egyetlen 
központból irányítanak.

Öt évig titkolná  
a kormány, hogyan 
csábít ide cégeket

Nemzetgazdasági hátrányt 
hozhat, ha kiderül, mennyi-
ért csábítana ide cégeket a 
kormány, ezért akár 5 évre 
is titkosítaná az ilyen ada-
tokat egy új törvényjavaslat 
szerint a kormány – írta a 
hvg.hu. Új fejezetet javasol 

beilleszteni a törvénybe a 
kormány, amely címe szerint 
„a közérdekű vagy közérdek-
ből nyilvános adatok megis-
merhetőségéről”, valójában 
azonban ennek az ellenke-
zőjéről szól.

Korlátozhatja  
a kormány  

a cégadatok 
megismerését

A G7 azt írja, hogy a kor-
mány olyan kitételt rejtett 
a költségvetési salátatör-
vénybe, amely alapján fize-
tősek lesznek a cégadatok. 

A javaslat szerint nem 
lesz elérhető a tárolt elekt-
ronikus cégkivonat, hanem 
„online, valós idejű cégin-
formáció biztosítására ke-
rül sor”, az ingyenes céga-
datok körét később fogják 
tételesen meghatározni, 
úgy fest, a mostaninál szű-
kebb körben. Megismer-
ni is csak akkor lehet az 
adatokat, ha a felhasználó 
azonosítja magát, és így is 
csak havonta meghatáro-
zott számú alkalommal. 

Egyelőre még ingyenes, 
nyilvános, online felülete-

ken (cégközlöny, e-cég-
jegyzék, e-beszá-
moló) bárki 
tá jékozód -
hat üzleti 
partne-
reiről, 
meg-

tud-
h a t -
j a , 
kik az 
e g y e s 
ügyveze-
tők, tulajdonosok, mi-
lyen alaptőkével és mikor 
alapították a céget.

Tíz évig  
titkos a kormányzati 

nyelvstratégia

Miután jövőre már kötelező 
a nyelvvizsga az egyetemi 

fel-
v é t e l i -

hez, kiderült, hogy tíz évig 
titkos a kormányzati nyelv-
stratégia – írta 444.hu. 

Csak arra jó az új el-
várás, hogy megfossza a 
diákok egy meghatározó 
részét attól, hogy felsőok-
tatásba menjen. Gyakor-
latilag semmi erőfeszítést 

s e m tett a kormány, 
hogy javuljanak 
a nyelvoktatás 
alapvető felté-
telei, holott itt 
a bizonyíték, 
hogy min-
dent láttak 
– mondta 
a 444-nek 
Szél Ber-
n a d e t t 
függet -
len or-
szágy-
g y ű -
l é s i 

képviselő, 
aki az Embe-

ri Erőforrások 
Minisztériumá-

tól próbálta meg-
szerezni a kormány 

hivatalos nyelvstraté-
giáját. 

Szél a kormány által 
elfogadott, a 2019–2027 
közötti időszakra szóló 
idegen nyelvi stratégiát 
próbálta kikérni a minisz-
tériumtól, ahonnan azt 
a választ kapta, hogy „a 
döntés megalapozását 
szolgáló adat a keletke-
zésétől számított tíz évig 
nem nyilvános”.

Megismerni is csak ak-
kor lehet az adatokat, 
ha a felhasználó azono- 
sítja magát, és így is csak 
havonta meghatározott  
számú alkalommal. 

A Szegedi Tudományegyetem oktatói kiállnak az Akadémia mellett
A Szegedi Tudományegyetem ta-
nárai és professzorai közös nyilat-
kozatban állnak ki a Magyar Tu-
dományos Akadémia átalakítását 
célzó törvénytervezet ellen, ame-
lyet Palkovics László innovációs  
és technológiai miniszter nyújtott 
be június 4-én.

Ők azok az egyetemi tanárok, pro-
fessor emeriták és professor eme-
ritusok, akik szót emeltek az aka-
démiai kutatóhálózat államostása 
ellen:
Anderléné Sajti Enikő prof. emer.
Bakró-Nagy Marianne prof. emer.
Balázs Mihály prof. emer.
Bálintné Szendrei Mária egyetemi
tanár
Balogh Sándor prof. emer.
Bárány Ferenc prof. emer.
Benedek György egyetemi tanár
Bibokné Németh T. Enikő 
egyetemi tanár
Csabai Márta egyetemi tanár
Csákány Béla prof. emer.
Csendes Tibor egyetemi tanár
Csernay László prof. emer.
Csirik János prof. emer.
Deák Ágnes egyetemi tanár
Dombi György egyetemi tanár
Duda Ernő prof. emer.
Farkas G. prof. emer.
Fehér László egyetemi tanár
Fekete Éva prof. emer.
Fülöp Ferenc egyetemi tanár
Gajda Tamás egyetemi tanár
Galambos Gábor prof. emer.
Gingl Zoltán egyetemi tanár
Hannus István prof. emer.
Hantos Zoltán prof. emer.

Hernádi Klára egyetemi tanár
Hetesi Erzsébet egyetemi tanár
Hódi Klára prof. emer.
Hodúr Cecília egyetemi tanár
Homoki-Nagy Mária egyetemi ta-
nár
Hopp Béla egyetemi tanár
Husz Sándor prof. emer.
Janáki Márta prof. emer.
Jármay Katalin prof. emer.
Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár
Karsai Krisztina egyetemi tanár
Karsai László prof. emer.
Kata Mihály prof. emer.

Katona Tamás prof. emer.
Kenesei István prof. emer.
Kiss Tamás prof. emer.
Kocsis Mihály egyetemi tanár
Kovács Kornél prof. emer.
Kovács Zoltán egyetemi tanár
Krisztin Tibor egyetemi tanár
Lengyel Imre egyetemi tanár
Lonovics János prof. emer.
M. Tóth Tivadar egyetemi tanár
Molnár Gyöngyvér egyetemi tanár
Monok István egyetemi tanár
Nánai László prof. emer.
Rajkó Róbert egyetemi tanár

Rakonczay Zoltán prof. emer.
Róna-Tas András prof. emer.
Rozgonyiné Molnár Emma prof. 
emer.
Rudas László egyetemi tanár
Seres László prof. emer.
Sipos Pál egyetemi tanár
Soós József prof. emer.
Szabad János prof. emer.
Szabó Gyula egyetemi tanár
Szajbély Mihály egyetemi tanár
Szatmáry Károly egyetemi tanár
Szilágyi Zsófia egyetemi tanár
Szomora Zsolt egyetemi tanár

Szőnyi György Endre egyetemi 
tanár
Szörényi László prof. emer.
Takács Tamás egyetemi tanár
Toldi József egyetemi tanár
Tomka Béla egyetemi tanár
Totik Vilmos egyetemi tanár
Végh Ágnes egyetemi tanár
Visy Csaba prof. emer.
Voszka Éva egyetemi tanár
Zádor Ernő egyetemi tanár
Zimonyi István egyetemi tanár

A Palkovics-féle előterjesztés 
értelmében a kormány elvenné és 
államosítaná a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kutatóhálózatát, és 
állami keretek közé, egy – döntő 
részben a kormány által ellenőrzött 
– testület irányítása alá helyezné 
azt.

Az SZTE tanárai szerint ez a lé-
pés figyelmen kívül hagyja az MTA 
Közgyűlése által is támogatott ja-
vaslatokat, a jövő legígéretesebb 
magyar tudósainak, a Lendület ku-
tatócsoportok vezetőinek kérését, 
és számos hazai és nemzetközi 
tudományos szervezet véleményét.

„Felszólítjuk az ország sorsáért 
felelősséggel tartozó kormányt és 
a parlamenti képviselőket, hogy ne 
támogassák a törvénytervezetet, 
ne engedjék, hogy a nemzetkö-
zi szinten is kiválóan teljesítő, az 
ország jövője és fejlődése szem-
pontjából kulcsfontosságú akadé-
miai kutatórendszert ilyen nagy kár 
érje” – olvasható a 76 egyetemi 
tanár és professzor által aláírt ál-
lásfoglalásban.

A Szegedi Tudományegyetem rektori hivatala a Dugonics téren. Fotó: Szabó Luca
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talok is várják a kikapcso-
lódni vágyókat.

A Korondi utcában új 
helytörténeti sétány léte-
sült térképekkel és fotók-
kal a városrészről. A kör-
nyék növényzetét pedig új 
természetismereti tanös-
vény mutatja be. Az egykori 
kispiac helyszíne közösségi 
térré vált sok fával, bokor-
ral, ivókúttal, és bővült az 
árusítóhelyek száma is. 
A Szolgáltató sor valódi 
sétánnyá alakult. A város-
részben új járdák és gya-
logátkelőhelyek épültek, 
valamint akadálymentesek 

lettek az autóbuszmegál-
lók, új kerékpártárolókat 
helyeztek el, és korszerű-
sítették a közvilágítást is. 
Két buszmegálló, a sport-
csarnok előtti és a Vedres 
utcai is új, tartós burkolatot 
kapott. A fejlesztésnek kö-
szönhetően Odessza vá-
rosrész zöldebb, szebb és 
élhetőbb lett.

A családi napon a szóra-
koztató programok, játékok 
mellett fellépett a Suhan-
cok táncegyüttes.

hogy most már a Csanádi 
utcai kispiacon is be tud 
vásárolni friss zöldségekből 
és gyümölcsökből, és nem 
kell a Mars térre buszoznia. 
Csorba Istvánné és Csúri 
László is a környéken él. Ők 
elsősorban a polgármesteri 
megnyitóbeszéd kedvéért lá- 
togattak ki a megújult piac-
térre.

Botka László polgármes-
ter röviden vázolta ünnepi 
köszöntőjében Odessza vá- 
rosrész közterületi megújí- 
tásának legfontosabb ele- 
meit. Szeged városa mint-
egy 820 millió forint európai 
uniós támogatást kapott a 
beruházásra, ezt az önkor-
mányzat 120 millió forinttal 
egészítette ki a járdák és bi-
zonyos útszakaszok felújítá-
sának finanszírozására.

A városrész új kapuja a 
Vedres és Csanádi utca ta-
lálkozásához került. A Ma-
róczy Géza téren komplex 
térrekonstrukció történt: 
játszóteret alakítottak ki, 
napóra épült, és fitnesz-
berendezéseket helyeztek 
ki. A Tisza-parti iskolánál a 
sakknagymesterről elneve-
zett közterületen sakkasz-

Aktuális ● 3

Vélemény

A szegedi piacba
bele kell szagolni,
bele kell harapni!

Aranyoskám! Jöjjön közelebb, szagolja meg! Én gon-
doztam, locsolgattam meg szeretgettem, mert szeret-
ni kell őket – kínálta az asztalon befőttesüvegben álló 
gyöngyvirágcsokrokat a piacon. De nem ám csak a kis 
székén üldögélve, hanem miközben dicsérte a virágjait, 
kissé nehezen, öregesen felállt, és megsimogatta őket 
a lila eres kezével. Két befőttesüvegben hat-hét csokor 
lehetett. Semmi mást nem árult. Csak gyöngyvirágot. 
Idősebb volt, mint a mamám, de a kedvessége, közvet-
lensége és mosolya rá emlékeztetett. Vettem tőle három 
csokor gyöngyvirágot. Amikor a visszajáró aprót kivette a 
nejlonzacskójából, s leszámolta a kezembe, örökre meg-
szerettem.

A piacok különleges helyek. Sok minden mellett azért 
is különlegesek, mert nincs két egyforma. Persze telje-

sen más, mond-
juk, egy francia, 
görög vagy ma-
gyar piac. Más a 
kínálat a párizsi 
piacokon, Argalas-
tiban, a varázsla-
tosan szép, kis gö-
rög hegyi faluban 
és Szegeden. Biz-
tosan vannak mé-
rőszámok, ame- 

lyek alapján össze lehet hasonlítani a piacokat, de a 
hangulatukat semmilyen adattal nem lehet leírni. Oda 
kell menni, bele kell szagolni, bele kell harapni!

Szeged piacát úgy hirdetik a turisztikai oldalak, hogy 
a város éléskamrája, „ahol nemcsak kiváló minőségű 
élelmiszereket vásárolhatunk, hanem megismerhetjük a 
szegediek szokásait és mindennapjait is. Színek, illatok, 
zöldség- és gyümölcshalmok, az első eper, az első görög-
dinnye, tulipánok és krizantémok, rózsák és újkrumplik. 
Ez a Mars téri piac, és mennyi minden még… A mindig 
udvarias és boszorkányosan gyors kezű gombaárus asz-
szony, aki mindig, mindenkinek megköszöni a vásárlást, 
valamint a szertartásos lángos- és sülthal-fogyasztás”.

Ám a piacba nem elegendő csak beleszagolni és be-
leharapni.

A piacba bele is kell hallgatni.
Már csak ezért sincs két egyforma piac. A nyelv mi-

att. Ami alapvetés 
a piacon, hiszen a 
jó árus beszélget 
a vevőkkel – vagy 
fogalmazzunk úgy, 
van, akivel eszmét 
cserél, mással 
meg trécsel –, 
meggyőzi, elcsábítja őket. A profiknak biztosan megvan-
nak már erre a technikáik, amelyeket hosszú évek alatt 
finomítottak-csiszoltak szinte tökéletessé, amelyekkel – 
fontos, hiszen azért ne felejtsük, mégis csak üzletről van 
szó – kialakították a vásárlókörüket. Így lehet az, hogy 
valaki mindig ugyanattól veszi az epret, a paradicsomot 
vagy a sütni való tököt, mikor minek van itt a szezonja, 
mert az eladó tudja, mikor ballagott el a vásárlója gyer-
meke a középiskolából, és megkérdezi, hol tanul tovább, 
ha meg lediplomázott, akkor hol fog dolgozni, talált-e 
magának jó munkahelyet, vagy visszajött-e Angliából, 
ahol a termelő unokája is dolgozik.

A piacok fontossága ebben is rejlik, mert azok nem 
egyszerűen vásárlói, hanem egyre inkább közösségi te-
rek, ahol a gyermeknevelési tanácsoktól az újabb recep-
teken át a munkahelyi problémákig annyi mindent meg 
lehet beszélni. És sok esetben csak itt futunk össze rég 
nem látott ismerőseinkkel.

Általánosnak mondható probléma, hogy a fiatalok 
közül kevesen járnak piacra. Ennek egyik magyarázata 
az lehet, hogy a piacozás reggeli elfoglaltság. A multik 
viszont éjjel-nappal nyitva vannak, amivel nem lehet ver-
senyre kelni. Így csak bízni lehet abban, hogy nem fog 
idővel eltűnni a piac, és mások is megélik azt a csodát, 
amit én Anna nénivel, akitől azóta is vásárolom a virágot 
a piacon.

Gőz E. Sára

Ám a piacba nem elegendő  
csak beleszagolni és beleha-
rapni. A piacba bele is kell 
hallgatni.

Általánosnak mondható 
probléma, hogy a fiatalok 
közül kevesen járnak piac- 
ra. Ennek egyik magya- 
rázata az lehet, hogy a 
piacozás reggeli elfog- 
laltság. 

Rengeteg fát, bokrot ültettek, megújult a kispiac, utakat és járdákat újítottak fel  
a legidősebb lakótelepen

Megszépültek Odessza közterületei

FELHÍVÁS! 
Ügyfélszolgálat zárva tartása, ügyfélfogadás szünetelése

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatásul közlöm, hogy
2019. június 28-án (pénteken) a hivatal Széchenyi tér 10-11. számú épületében 
az igazgatási és építési iroda, a humán közszolgáltatási iroda, az építési osz-
tály ügyfélszolgálati csoportjainál, valamint a Huszár u. 1. sz. alatti épületben 

az anyakönyvi csoportnál, az adóirodán és a közterület-felügyeleten,
valamint

2019. július 1-én (hétfőn) a hivatal Széchenyi tér 10-11 sz. és Huszár u. 1. sz. 
alatti épületeiben, a főépítészi irodán (Püspök u. 9.),  

valamint a kirendeltségeken (Szőreg, Szerb u. 21., Tápé, Honfoglalás u. 73., 
Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.)

az ügyfélfogadás szünetel.

Ezeken a napokon a hivatal pénztára sem működik.
Megértésüket köszönöm!

Dr. Martonosi Éva
        jegyző

Az első szegedi lakótelep
A legelső szegedi lakótelep kialakítása Újszegeden 
kezdődött 1960-ban az egykori ládagyár helyén tég-
lablokkos épületekkel, majd 1970-től a paneltechnoló-
gia használatával gyorsították az építkezést. A terület 
1962-ben kapta az Odessza lakótelep nevet Szeged 
testvérvárosáról. Összesen kétezer lakást húztak fel a 
Torontál tér, az Alsó kikötő sor, a vasúti töltés, a Temes-
vári körút és a Székely sor határolta területen.

Zöld számok
Odessza felújítása so-
rán 110 fát ültettek,  
22 300 négyzetméte- 
ren gyepesítettek, 4760 
cserjét és 11 300 éve-
lő növényt ültettek, va-
lamint 2590 méteres 
öntözőhálózatot építet-
tek ki.

A zöld város fejlesztési 
programban tavasszal az 
újszegedi ligetet, nemré-
giben pedig a megújult 
Odessza városrészt adták 
át, ahol rengeteg fát, bok-
rot ültettek, sportpályák 
épültek, megújult a kispi-
ac, utakat és járdákat 
újítottak fel. Szeged leg-
idősebb lakótelepe élhe-
tőbbé, zöldebbé, kényel-
mesebbé vált.

– Nagyon jó volt itt élni eddig 
is, de most még a korábbinál 
is jobb lett Odessza város-
rész – mondta Tóth Imre, 
aki 41 éve él a feleségével 
a Csanádi utcában. A Fésű 
utcából érkezett Simon Fe-
rencné az ünnepélyes átadó-
ra, és nagyon örült annak, 

Friss zöldségek és gyümölcsök a megújult Csanádi utcai kispiacon

Simon Ferencné Tóth ImreCsúri László és Csorba Istvánné 
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5580 fa életét mentették meg
az óvodások és az iskolások

A Szegedi Hulladékgazdálko-
dási Nkft. tavaszi papírgyűj-
tési akciójában összesen 12 
ezer iskolás és kétezer óvo-
dás vett részt. A benevezett 
66 intézményben 465 ton-
na papírt gyűjtöttek össze, 

amivel 5580 fát mentettek 
meg a kivágástól a gyere-
kek. A verseny hat kategóri-
ájának győztese: az iskolák 
közül a Karolina-, a Bonifert 
Domonkos- és a pusztasze-
ri Szent Miklós-iskola ért el 

első helyet; az óvodák kö-
zül pedig az Építő utcai, a 
Negyvennyolcas utcai és a 
ferencszállási óvoda teljesí-
tett a legjobban. A nyertes 
intézmények pénzjutalmat 
kaptak.

A díjazottak (hátul): Kovács Dávid, Kovács Julianna, Magyar Renáta, Naphegyi Dániel, 
elöl: Szabó Csenge és Nagy-Czirok Gréta

A nemrég megnyílt József At-
tila sugárúti Tarján Info olyan 
közösségi tér, amely befogad 
minden értékes civil kezde-
ményezést – nyilatkozta a 
szeged.hu-nak Tóth Károly 
önkormányzati képviselő, a 
Szeged Város Közösségéért 
Közalapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. 

A Tarján Infóban bűnmeg-
előzési és egészségmegőrző 
témában is tartottak már 
tájékoztatót. Legutóbb az 
allergiát kiváltó növények 
bőrgyógyászati kezeléséről 
volt előadás. A Tarján Info 
ad otthont a Makkosházi Kö-
zösségi Kert tagösszejövete-
leinek is.

Kozma József és Tóth Károly önkormányzati képviselő  
a Tarján Infóban. Fotó: Iványi Aurél 

Tarján Info: belakják
a közösségi teret

Tiszta otthon gyermekrajzpályázat

Július végéig láthatók a rajzok a Szent-Györgyi Albert Agórában

Idén már negyedik alkalom-
mal hirdette meg négy kor-
csoportban – óvodás, alsó 
tagozatos, felső tagozatos 
és középiskolás – az IKV 
Zrt. gyermekrajzpályázatát, 
amelynek most a tiszta ott-
hon volt a témája. Az IKV arra 
volt kíváncsi, hogy a gyerme-

kek és családjaik hogyan 
tartanak rendet, milyen esz-
közökkel takarítanak, hogyan 
gyűjtik a hulladékot. A pályá-
zatnak nagy sikere volt, a raj-
zokat tetszőleges technikával, 
A/3-as és A/4-es méretben 
készíthették el a gyerekek. A 
korábbi évekhez hasonlóan 

szakmai zsűri – Pataki Ferenc 
Pro Urbe díjas festőművész és 
Fiedler Judit, a Szegedi Rad-
nóti Miklós Kísérleti Gimnázi-
um rajztanára – értékelte az 
alkotásokat. Idén 31 alkotást 
díjazott a zsűri, amelyek július 
végéig láthatók a Szent-Györ-
gyi Albert Agórában.

Versben és prózában versenyeztek a nyugdíjasok

Radnóti elégiája hozta az első helyet

A versenyzők és a zsűri tagjai Őrhalmi Sándor klubvezetővel (jobbra elöl guggol) 

Szeged idei évfordulóira emlékezve – 140 éve volt a nagy 
árvíz és 300 éve nyerte vissza szabad királyi városi rangját 
a város – rendezett vers- és prózamondó versenyt a Va-
sutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetségéhez tartozó 
klubok tagjainak nemrégiben az idén 45 éves Szegedi  
Vasutas Nyugdíjas Klub (SZVNYK).

tató szavai után a zsűri két 
tagja, Sántáné Kurunczi 
Mária szerkesztő, riporter, 
író, költő és Somló Gábor, a 
Szegedi Nemzeti Színház szí-

nésze is gratulált s adott ta-
nácsokat a versenyzőknek.

A verseny megrendezé-
sét Szeged Megyei Jogú Vá-
ros önkormányzata, Szondi 
Ildikó és Lauer István ön-
kormányzati képviselő, va-
lamint Mondi Miklós, a MÁV 
Zrt. szegedi területi igazgató-
ja is támogatta.

Szentes Bíró Ferenc

A versenyen indulók a témá-
hoz kapcsolódó versekből és 
prózai művekből szabadon 
válogathattak, így Radnóti 
Miklós, Juhász Gyula, József 
Attila és Petőfi Sándor leg-
szebb versei mellett kortárs 
költők művei, valamint Móra 
Ferenc egyik szép és megha-
tó novellája is elhangzott. A 
produkciókat szakértő zsűri 
bírálta el, amelynek Szondi 
Ildikó önkormányzati képvi-
selő volt az elnöke.

A rendezvényt Őrhalmi 
Sándor klubvezető Ábrányi 
Emil Mi a haza? című ver-
sével nyitotta meg, majd a 
versenyzők produkcióival és 

egy finom ebéddel folytató-
dott a program. A kora dél-
utáni órákra megszületett a 
végeredmény. Minden ver-
senyző emléklappal és aján-
dékkönyvvel gazdagodott, az 
első hat helyezett oklevelet 
és külön ajándékot is kapott.

A vers- és prózamondó 
verseny győztese Prágainé 
Katona Mária (SZVNYK) lett, 
aki Radnóti Miklós Nem tud-
hatom… című versét adta 
elő. A második helyen Szabó 
Istvánné (Liszt Ferenc Vasu-
tas Nyugdíjas Klub, Hatvan) 
végzett, a harmadik pedig 
Sándor Ilona (SZVNYK) lett. 

A zsűri elnökének mél-

Minden versenyző em-
léklappal és ajándék-
könyvvel gazdagodott, 
az első hat helyezett 
oklevelet és külön aján-
dékot is kapott.

Színész- 
lakások

A Szegedi Nemzeti Színház 
kezelésében lévő öt darab 
önkormányzati bérlakás fel-
újítása kezdődhet meg rövi-
desen. Mindegyik a Székely 
sor 21. szám alatt lévő ön-
kormányzati tulajdonú épü-
letben található. A felújítás 
költsége 17 millió forint 
lesz, a munkát az IKV Zrt. 
saját kivitelezőrészlegével 
végzi el.

Tavaly öt színészlakást újí-
tott fel az IKV Zrt. A Szegedi 
Nemzeti Színház kezelésé-
ben lévő ingatlanok rend-
betételét az önkormányzat 
finanszírozta. Idén újabb öt 
lakás kerül sorra – adta hírül 
a Szeged Televízió.

– Gyakorlatilag mindent 
kicserélünk a lakásokban. 
Ez azt jelenti, hogy az elekt-
romos és a gépészeti sze-
relvényeket, a hideg- és me-
legburkolatokat, a fürdőszo-
bákban a szanitereket. Fel-
újítjuk a konyhabútorokat, 
kifestjük a lakást, valamint 
az erkélyeket is megszépít-
jük – mondta Kardos Kál-
mán, az IKV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója.

Az újabb öt lakás felújí-
tása 17 millió forintba kerül, 
aminek a fedezetét ismét az 
önkormányzat biztosítja. Ez-
zel a beruházással a 16 szín-
házi ingatlanból már 10 lesz 
olyan, amely alkalmas arra, 
hogy a színház vendégeit el 
tudják szállásolni.

A lakások felújítására az 
IKV Zrt. adta a legjobb aján-
latot. Hamarosan szerződést 
kötnek a céggel, amelynek 
novemberre kell elkészülnie 
a munkával.
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Zárva tartási idő
A rendkívüli zárva tartási idő nem jár többletkiadással, 
illetve normatívakiesést sem okoz a fenntartónak, 
mert annak időtartama – a nyári kéthetes zárva tartási 
időszakot is figyelembe véve – egy hónapon belül nem 
haladja meg a tíz munkanapot.

A bölcsőde felújítására a 
szegedi önkormányzat ko-
rábban 20 millió forintot kü-
lönített el. Az már korábban 
kiderült, hogy a kivitelezési 
munkák miatt elengedhetet-
len az intézmény bezárása, 
és hogy a felsorolt kivitelezé-
si munkák nem szoríthatók 
bele a bölcsőde kéthetes, 
június 24-től július 5-ig tartó 
nyári zárva tartási időszaká-
ba. Ezért az önkormányzat 
bölcsődei és gyermekjóléti 
központja azt kérte az ön-
kormányzattól, hogy egy hét-
tel hosszabbíthassák meg a 
nyári bezárást.

Könnyítette a közgyűlés 

foglalkoztatási, szociális és 
sportbizottságának dönté-
sét, hogy a bölcsőde igaz-
gatója május elején tájékoz-
tatta a szülőket a felújításról 
és annak várható időtarta-
máról. Két bölcsődében – a 
Töltés és a Vedres utcai in-

tézményben – fogadták vol-
na a szőregi bölcsiseket a 
kettő plusz egy hét alatt, ám 
a szülők egyhangúlag úgy 
nyilatkoztak, hogy megold-
ják gyermekeik elhelyezését.

A bizottság hozzájárult a 
bölcsőde nyári szünetének 
egyhetes meghosszabbítá-
sához, amely július 12-ig 
tart. Így semmi akadálya a 
tervbe vett munkák elvégzé-
sének.

Három hétig lesz zárva az intézmény. Fotó: Szabó Luca

Három hétig tartanak majd a munkák a szőregi bölcsődé-
ben: korszerűsítik a fűtésrendszert, nyílászárókat, burko-
latokat cserélnek, felújítják a vizesblokkokat, és átalakít-
ják a dolgozói öltözőt is.

Korszerűsítik a fűtésrendszert, felújítják a vizesblokkokat

Húszmillió forintból újul meg
nyáron a szőregi bölcsőde

Elindulhat a Lechner tér rekonstrukciója

Alkalmasabbá tennék a teret a sportfoglalkozásokra

A belváros egyik legfontosabb zöldterülete újulhat meg rö-
videsen, miután a közgyűlés városüzemeltetési bizottsága 
elfogadta a Lechner tér rekonstrukciójának első üteméről 
szóló előterjesztést.

sétány. Ügyelnek majd a park 
faállományára, ugyanakkor 
új fajták telepítése is tervben 
van. Fontos, hogy a közelben 
lévő iskolák használni tudják 
a területet, ezért alkalmassá 
teszik a teret sportfoglalko-
zásokra. A terveket a Fontos 
Mérnök Stúdió Kft. készítette. 
Fontos Rómeó építész a cég 
nevében elmondta, a kiviteli 
tervek június végére elkészül-
nek, utána az önkormányza-
ton múlik, mikor írja ki a pályá-
zatot a kivitelezési munkákra.

A Lechner tér olyan szem-
pontból speciális zöldterüle-
te Szegednek, hogy körbeö-
leli a műemléki jelentőségű 
Szent Rozália-kápolnát. Na-
gyon kell tehát ügyelni a ki-
viteli tervek elkészítésénél, 
hogy a rekreációs funkció 
megőrzése, illetve bővíté-
se mellett ne sérüljenek az 

örökségvédelmi szempon-
tok. A tervek szerint felújítják 
a tér járdáinak burkolatát, szé-
lesítik a lehetséges szabad- 
idős tevékenységek körét, 
valamint erősítik a rekreációs 
funkciót.

Az első ütemben meg-
újulhat a kápolna előtti rész 
és a Füredi utca felé vezető 

Futópálya  
épülhet
a Vértón

Futópálya épülhet a Vértó 
környékén jövő nyár végére.

Szeged is bekapcsolódhat 
abba a programba, amely-
nek célja, hogy minél többen 
sportolhassanak minőségi 
futópályákon. A közgyűlés 
pénzügyi bizottsága döntött: 
a város 45 millió forintra pá-
lyázik, a korszerű, rekortán-
borítású futópálya ennek a 
duplájából épülhet.

Az Országos Futópá-
lya-építési Program célja, 
hogy a 20 ezernél nagyobb 
lélekszámú városokban leg-
alább egy kilométer hosz-
szú, 120 centiméter széles, 
kizárólag rekortánborítású 
pályák épüljenek. A prog-
ramban összesen 350 mil-
lió forint áll rendelkezésre, 
amelyből egy pályázó leg-
feljebb 70 millióra tarthat 
igényt. A pályázat megvalósí-
tásához 50 százalékos öne-
rő szükséges, a bizottság 
ezért döntött 45 millió forin-
tos önrész biztosításáról. Így 
a beruházás összköltsége 
90 millió forint lesz. A terve-
zett helyszín a Vértó környé-
ke.

Két beruházás fut
Belső-Tarjánban

Már javában zajlanak a munkálatok Belső-Tarjánban, ahol 
két beruházás is fut: a zöld város programban a közterek 
újulnak meg, közben pedig elindult az önkormányzat jár-
darekonstrukciós programja is.

– Mint minden felújítás, ez 
is bontással kezdődött. Sok 
fontos fejlesztés valósul 
meg Belső-Tarjánban. Ennek 
megfelelően egyelőre csak 
azt látják az itt élők, hogy 
bontanak, ezért nagyon sok 
kérdés érkezett hozzám és 
tarjáni képviselőtársamhoz, 
Nagy Sándorhoz is azzal 
kapcsolatban, hogy mi fog 
megvalósulni az adott terü-
leten – nyilatkozta Mészáros 
Tamás, Tarján egyik önkor-
mányzati képviselője a Sze-
ged Televíziónak.

Nagy Sándor szerint ter-
mészetes, hogy sok a kérdés, 
hiszen egyszerre két komoly 
beruházás is zajlik a terüle-
ten.

– Milliárdos nagyságren-
dű a zöld város beruházás. 

Ez alapvetően arról szól, hogy 
megújítjuk Tarján közterülete-
it a Debreceni utcától a Buda-
pesti körútig terjedő részen, 
illetve zajlik önkormányzati 
forrásból a járdarekonstruk-
ciós program – mondta Nagy 
Sándor.

Bár az önkormányzat az el-
múlt két évben több lakossági 
fórumon is ismertette a Zöld 
város kialakítása Belső-Tarján 
akcióterületen című projekt 
terveit, pár napja újabb lehe-
tőséget biztosítottak, hogy a 
lakók betekinthessenek a fo-
lyamatban lévő építési mun-
kák terveibe.

Belső-Tarján felújítása 
jelentősen javítja majd a tar-
jániak életminőségét, hisz 
megújulnak a zöld felületek, a 
járdák és az utcabútorok.

Tarjáni képviselők: Mészáros Tamás (kockás ingben)  
és Nagy Sándor (kék ingben) a lakossági fórumon
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Bringatúrák Szegeden
Szeged a legbringásabb vidéki nagyváros, amely torony-
magasan verte a mezőnyt a Bringázz a munkába! kam-
pányban: két és félszer tekertük le az utánunk következő 
Debrecent. A Biciklin Szeged honlapon – biciklinszeged.
hu/turak/ – remek bringatúrák vannak. Ezekből válogat-
tunk, és a Rádió88-as Gedzo is ajánlott biciklitúrát. (Első 
rész.)

Terepbiciklivel jól túrázható a Boszorkánysziget a téli kikötőig. Képünk illusztráció

árvízi emlékműtől a töltésen. 
Végállomás a téli kikötő. Az 
útvonal az esti órákban a 
legszebb.

TISZA MARATON: 40 KI-
LOMÉTER. A túra az árvízi  
emlékműtől indul, végigha- 
lad a töltésen, megkerülve 
a téli kikötőt. Itt vagy beme-

gyünk Gyálarétre, vagy nem. 
Gyálarét után is a töltésen 
tekerünk a Tisza és a Lúd-
vári párhuzamos csatorna 
között. A gyálai Holt-Tiszát 
követjük, hiszen tovább már 
csak a magyar–szerb határ 
van. A gyálai Holt-Tisza mel-
letti földúton megyünk egé-
szen a gyálai tanyákig, ott is 

a Szák útig. Ez követi a gyá-
lai Holt-Tisza kanyarulatait, 
elmegyünk Szentmihálytelek 
mellett Tompaszigetig. Innen 
Gyálarétre, majd fel a töltés-
re, ismét a téli kikötő, onnan 
pedig vissza Szegedre.

SZIKI KÖR: 26 KILOMÉ-
TER. A Rádió88 műsorve-

zetője, Gedzo ajánlotta a 
bringás-fürdős túrát. Sze-
gedről a Maty-érig, onnan 
át Domaszékre, majd ott a 
Szegfű és a Kamilla úton a 
„Zöldfás” templomig. Innen 
át Subasára, a Sziksósfür-
dőhöz, ahol lehet egy jót 
pancsolni, majd vissza Sze-
gedre.

Van egy jó túraútvonala?
Ossza meg a SZEGEDI TÜKÖRREL! Írja meg nekünk 
kedvenc szegedi vagy Szeged környéki kerékpáros 
túraútvonalát, ajánljon látnivalókat, érdekességeket! 
E-mail-címünk: szegeditukor@szegedvaros.hu.

IDŐUTAZÓS: 4 KILOMÉTER. 
Igazi városnéző túra, amely-
nek mérhetetlen az időtar-
tama, hiszen rajtunk múlik, 
mennyi ideig gyönyörkö-
dünk Szegedben. A túra a 
Mátyás téri ferences temp-
lomtól indul. Már itt sok időt 
lehet eltölteni a középkori 
Szeged történetével. Az út 
a Pásztor utca felé folytató-
dik a napsugaras házakkal, 
majd a Hősök kapuja, az 
Aradi vértanúk tere, a Dóm 
tér, a Reök-palota és az új 
zsinagóga. A túra végállo-
mása az egykori szegedi vár 
területe, ahol a Tisza-part 
szépségében gyönyörköd-
hetünk.

BOSZORKÁNYOS: 4 KI-
LOMÉTER. Terepbringával 
jól túrázható útvonal: szűk 
kanyarok, belógó ágak, 

ugratók, bombatölcsérek. 
Az árvízi emlékműnél kell 
lehajtani a Boszorkányszi-
getre. Ha végigmegyünk a 
nyomvonalon, a téli kikötő-
nél jutunk vissza a töltés-
re. Adrenalinnövelő túra, 
de mindig kell egy kis izga-
lom!

OLAJOS KÖR: 6 KILO-
MÉTER. Irány Tápé és az al-
győi olajkutak jó minőségű 
szervizútjai! Jó kis edzésre 
alkalmas túra. A szervizu-
takban az a jó, hogy kis for-
galmúak.

TÉLI KIKÖTŐ: 6 KILOMÉ-
TER. Túra kisgyermekes csa-
ládoknak és azoknak, akik 
csak kiszakadnának egy 
kicsit a városi forgatagból 
– és nem akarnak nagyon 
messzire menni. Indulás az 

„Eszményképünk lehetett csak régen, ami most megvalósult a felújított Kolozsvári téren”

Ari néni jó példával járt elől, mindig együtt sportolt a gyerekekkel
Szakmailag nagyon sta-
bilan helytállt, különben 
régen osztályidegenként 
még testnevelő tanárként 
sem dolgozhatott volna – 
mondta 33 év tanári és két 
évtizedes edzői munkájáról 
Markovics Endréné Wöller 
Aranka.

– Az iskolaavatón 60 évvel 
ezelőtt szeptember 1-jén 
ott álltam a kopott Kolozs-
vári tér füvén, amelyet most 
felújítottak. 26 évesen egy-
évnyi tótkomlósi, háromév-
nyi szőregi és petőfitelepi 
tanítás után akkor kerültem 
olyan tornatermes iskolába, 
mint előtte sehol. Addig az 
évszaknak megfelelően a 
libalegelőkön vagy bent, a 
tantermekben tornáztunk – 
emlékezett Markovics End-
réné Wöller Aranka.

Ari néni 1952–55-ben 
végezte el a szegedi tanár-
képzőt, a testnevelés akkor 
lett egyszakos, mert óriási 
tanárhiánnyal küzdött az ok-
tatás. A háborúban ugyanis 
odavesztek a férfi tanárok, 
nők előtte alig léptek erre a 
pályára. A gyorstalpaló után 
bekerülők pedig sorra vé-
reztek el hiányos műveltsé-
gük miatt. Politikai nyomás 
is súlyosbította a helyzetet: 

Rákosi kiadta a jelszót, test-
nevelésben is csatlakozni 
kell a szovjet mintára épü-
lő Munkára Harcra Kész 
mozgalomhoz. Ari néni a 
Tömörkény-gimnázium igaz-
gatójának köszönheti, hogy 
osztályidegenként beprote- 
zsálta a főiskolára, amikor 

onnan művelt embereket 
kértek. Máshová fel sem 
vették volna. Hátúszó- és 
korláton tornászbajnokként 
diplomázott.

– Kereskedő apám ko-
rábban szintén sportolt, le-
venteként távolugró bajnok 
volt, a sportra nevelt, há-

roméves koromtól úsztam, 
korcsolyáztam. Bátorságra 
és kiállásra biztatott, ami 
nem volt egyszerű, szakmai-
lag kellett stabilan helytállni, 
különben nem maradhattam 
volna a pályán – tette hozzá.

Ari néni, noha szebb tor-
nateremről nem is álmod-

hatott, az udvart telente 
felöntötte, és azon tanította 
korcsolyázni a móravárosi 
gyerekeket. Később a mű-
korcsolya és jégtánc sport-
ban is dolgozott előkészítő 
edzőként. A Kolozsvári téren 
szánkóztak, nyáron pedig 
úszni vitte a tanítványait az 

uszodába. Mindig együtt 
sportolt velük, hogy példát 
mutasson.

– 350 gyerekkel, vagy-
is minden évfolyamon két 
párhuzamos, vegyes osztály-
lyal indult a Kolozsvári téri 
iskola, és huszonvalahány 

tanárral. Kovács Alajos jött 
igazgatónak, Csala Mihályné 
helyettesnek. Csaláné javas-
latára vette fel az intézmény 
Gagarin nevét 1962–63-
ban. A kétszintes, doboz-
szerű épület kiemelkedett a 
szomszédos szegényes, ro-
mos házak közül. A környék 
proletárjainak gyerekeit is-
kolázták be hozzánk. Ebben 
a szedett-vedett áradatban 
azonban őserő rejlett, és jó 
körülmények közé bekerülve 
tőlem megkapták a lökete-
ket, hogy minél jobb ered-
ményeket érjenek el.

Élek még, ez a csoda, és hogy a koromhoz képest agyilag és fizikailag rendben vagyok  
– mondja derűsen a 86 éves Markovics Endréné Ari néni

Kulturált és sportos 
lett a felújított Kolozs-
vári tér, aminek örü-
lök, hiszen a hatvanas 
években csak eszmény-
képként álmodhattunk 
ilyenről.
Ari néni
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Ha jó a gyereknek, jó mindenkinek A tudás mindig megújul,  
akár a természetMészáros Jánosné huszon-

hat évig volt a klebelsberg- 
telepi óvoda vezetője. Kü-
lönösen büszke arra, hogy 
igazgatósága alatt a moz-
gáskorlátozott gyermekek-
kel magas színvonalú mun-
kát végeztek, végeznek a 
kollégái. Tavaly február- 
ban vonult nyugdíjba. Idén 
pedagóguséletmű-díjat ka-
pott Szeged városától.

Mészáros Jánosné Pusz-
tamérgesen nőtt fel, a Tö-
mörkény -g imnáziumban 
érettségizett, és miután 
1978-ban elkezdte az ak-
kori ságváritelepi óvodában 
a munkát, már tősgyöke-
res szegedinek számított. 
1991-ben lett a klebelsberg- 
telepi óvoda munkatársa, 
azóta több generáció Erika 
nénije volt a városrészben. 
Fontos számára a kapcso-
lattartás a telepiek család-
jaival, intézményeivel, civil 
egyesületeivel.

Legnagyobb szakmai si-
kerének azt tartja, hogy az el-
múlt évek alatt az itt működő 
speciális, mozgáskorlátozot-
takból álló csoporttal színvo-
nalas szakmai munkát vé-
geztek, végeznek a kollégái, 
és ma már minden területen 
a legjobb pedagógusok segí-
tik a különleges foglalkozást 
igénylő gyerekeket. Amikor a 
’90-es évek elején elindult a 

Mészáros Jánosné huszonhat évig volt  
a klebelsbergtelepi óvoda vezetője

speciális csoport, még csak 
délig voltak az oviban a gye-
rekek, ma már velük is teljes 
munkaidőben foglalkoznak. 
Céljuk, hogy megtanítsák a 
mozgáskorlátozott gyerme-
keket a képességeik szerinti 
minél önállóbb életre, előse-
gítsék beilleszkedésüket.

– Speciális helyzetben 
vannak az óvoda pedagó-
gusai olyan szempontból 
is, hogy lényegében egy kis 
falu lakosságát szolgálják. 
Ez egyszerre könnyebbség 
és fokozott felelősség, hi-
szen számukra egyaránt 

fontos, hogy a gyerek, a szü-
lő, valamint a pedagógus is 
jól érezze magát ebben a 
közegben – mondta Mészá-
rosné Jánosné. Hozzátette, 
természetesen a gyerekek 
a legfontosabbak, hiszen ha 
ők elégedettek, akkor a szü-
lő és az óvodai dolgozók is 
jól érzik magukat.

Mészáros Jánosné most 
már többet tud foglalkozni 
önmagával és családjával, 
hiszen lassan másfél éve 
nyugdíjba vonult.

Sz. Gy.

tanítunk, s azt, akit tanítunk. 
A többi már jön magától.” 
Negyven évig tanított en-
nek szellemében, és most 
egy igen gazdag szakmai 
pályát zárt le. Persze renge-
teg terve van, hiszen szeret-
ne jól megtanulni angolul,  
sakkórákat vesz, hogy par-
tikat játszhasson hatéves 
unokájával, és az informati-
ka világában is próbálja job-
ban kiismerni magát.

– Nagy megtiszteltetés a 
számomra, hogy Szeged vá-
rosa pedagóguséletmű-díjjal 
tüntet ki – mondta Tihanyi 
Klára, aki hosszan mesélt 
arról, miért szereti Szegedet.

– A legfontosabb talán 
az a körülmény, hogy aki er-
dészeti iskolában tanította 
le az életét, az nagyon ra-
gaszkodik a természethez, 
a nagy, zöld parkokhoz, a 
fákhoz, bokrokhoz, az itt 
élő állatokhoz. És mind-
ez megtalálható Szege-
den, ezért soha nem jutott 
eszembe másik városba 
költözni. Ráadásul Szeged 
Magyarország egyik tudo-
mányos fellegvára, ahol a 
tudás mindig megújul, akár 
a természet – mondta Tiha-
nyi Klára.

Szincsok György

Tihanyi Klára hatszor volt 
osztályfőnök és egy ide-
ig igazgatóhelyettesként 
is dolgozott a Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakgimnázium-
ban, ahol 1981-től tanított. 
Tavaly szeptemberben vo-
nult nyugdíjba. Szeged vá-
rosa pedagóguséletmű-díj-
jal jutalmazta.

A kiskőrösi születésű Tihanyi 
Klára már kisgyermekkorá-
ban szívesen játszott iskolá-
sat, ő volt a tanár néni, a ba-
bái pedig a tanulók. Szerette 
a természettudományokat, 
matematika–fizika szakos 
tanári diplomát szerzett, így 
valóra válthatta élete nagy 
álmát: pedagógus lett.

– Nagyon szép pillanato-
kat éltem meg a családom, 
a barátaim, a kollégáim és a 
tanítványaim körében. Sze-
rencsésnek mondhatom ma-
gam, hiszen egész életem-
ben azt a munkát végeztem, 
amit szeretek – vallja a Kiss 
Ferenc Erdészeti Szakgim-
názium tavaly nyugállomány-
ba vonult tanára.

Ars poétikájának meg-
fogalmazásához egy híres 
klasszika-filológus profesz-
szor, Ritoók Zsigmond mon-
dását hívta segítségül: „Na-
gyon kell szeretni azt, amit 

Tihanyi Klára 1981-től tanított a Kiss Ferenc Erdészeti 
Szakgimnáziumban

Kása Ferenc: Nekem Szeged a mindenem, mindent megadott a város,
illetve nem mindent, csak az egész életemet

Kása Ferenc egész pedagógusi karrierje a Szegedi Dó-
zsa György Általános Iskolához köthető. Diákként ült az 
iskolapadban, majd tanárként állt a katedrán. Most peda-
góguséletmű-díjjal ismerte el a munkáját Szeged városa.

– Az igazság az, hogy olyan 
emberek tanítottak minket 
annak idején, akik óriási ha-
tással voltak ránk. Ha kijöt-
tünk énekóráról, mindenki 
énekes akart lenni, ha kijöt-
tünk matekóráról, mindenki 
matematikus akart lenni. 
Rám a legnagyobb hatással 
a testnevelő tanáraim vol-
tak. Vízi úttörő voltam, innen 
jött a víz, majd a kenu sze-
retete – kezdte Kása Ferenc, 
vagy, ahogy mindenki ismeri, 
Kacsa bácsi.

– Onnan a gépipari tech-
nikum felé vezetett az utam, 
ott olyan oktatóim voltak, 
akiknek a legfontosabb esz-
köze a szeretet volt. A taná-
raink a legjobb tanulótól a 
legrosszabbig mindenkit a 
szárnyaik alá vettek. Értünk 
veszekedtek, ütköztek, bir-
kóztak, vérre mentek. És 
nekem is ez a hitvallásom. 
Ekkor már sportoltam, több 
időt fordítottam a sportra, 
mint kellett volna. Csak jóval 
később jöttem rá, hogy ez így 
nem jó. Nemcsak a testedet, 
hanem az elmédet is fejlesz-
tened kell, a gondolkodást, 
a kreativitást, amelyet a 

sporttal összehangolva kell 
fejleszteni. 1959–1960-as 
születésűek voltak az első 
tanítványaim. Tanárképző fő- 
iskolát végeztem, majd se-
gédedző, edző, szakedző és 
most mesteredző lettem. Azt 
mondják, akkor vagy jó edző, 
ha kirúgnak, ami velem is 
megtörtént, de ezzel csak 
jót tettek, mert 1988-ban 
elkezdtem ott tanítani, ahol 
én is tanultam – emlékezik 
az NKM Szeged VE mes- 
teredzője.

– 55 éves koromban 
elvégeztem a Pécsi Tudo- 
mányegyetemet, majd 1993- 
ban újra elkezdtem edzős-
ködni. Én három csoportra 
szoktam osztani a tanítvá-
nyaimat. Akiben genetika-
ilag megvan az adottság, 
hogy Európa-, világ- vagy 
olimpiai bajnok legyen, és 
ha megfelelő szakmai ke-
zekbe kerül, biztosan eljut 
a legmagasabb szintre. 
Akiben megvan az akarat, 
az alázat, és elvégzi a ke-
mény munkát, az biztosan 
hasznos tagja lesz a társa-
dalomnak. És aki pusztán 
csak megszereti a spor-

tot, az egészséges életet 
fog élni. Egy testnevelő 
tanár legfontosabb felada-
ta, hogy megszerettesse 
a gyerekekkel a mozgást, 
hogy belerögzüljön a min-
dennapjaikba, akár a fog-

mosás. Mindig a gyerekek 
saját teljesítményéhez mér-
ten osztályoztam. Hatvan-
féleképpen lehetett ötöst 
szerezni nálam. Ha volt egy 
picit ducibb gyerkőc, az is-
tenért nem tudott kötélre 

mászni, de elment futni, el-
ment úszni, akkor magához 
mérten tudott ötöst szerez-
ni. Egyest soha senkinek 
nem adtam – mondta mo-
solyogva. – Nekem Szeged 
a mindenem. Hívtak más 

városokba, külföldre, de 
soha nem akartam elmen-
ni innen, mindent mega-
dott nekem a város…, illet-
ve nem mindent, csak az 
egész életemet.

Környei Bence

Kása Ferenc: Mindig a gyerekek saját teljesítményéhez mérten osztályoztam.  
Nálam hatvanféleképpen lehetett ötöst szerezni. Fotó: Szabó Luca
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Harminchét szociális bérlakás
Harminchét önkormányzati tulajdonban álló helyre- 
állított lakás szociális helyzet alapján történő bérbe- 
adására hirdetett pályázatot az IKV Zrt. A legtöbb lakás 
a Székely soron található, de a Hajlat és Kereszttöltés 
utcában is több pályázható ingatlan van. A pályázatot 
június 28. (péntek) 13 óráig lehet benyújtani az IKV Zrt. 
Ügyfélszolgálatánál ügyfélfogadási időben.

Egyre népszerűbb az IKV Újítsd fel magad! akciója
Egyre népszerűbb az IKV 
Zrt. új bérletkonstrukciója: 
felújításra váró lakásokra 
lehet pályázni, a nyertes a 
beköltözés előtt saját ízlé-
se, igénye és pénztárcája 
szerint varázsolhatja újjá 
a meghirdetett – zömében 
belvárosi – lakást. Az egyik 
elkészült otthont nemrégi-
ben mutatták be a Kölcsey 
utcában.

– Az új konstrukciót az tette 
lehetővé, hogy a közgyűlés 
2017 decemberében mó-
dosította az önkormányzat 
tulajdonában álló lakásokról 
szóló rendeletet – mondta a 
bemutatón Kardos Kálmán, 
az IKV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója.

Az új konstrukció lénye-
ge, hogy miután a bérlő 
saját maga ízlése szerint 
helyreállította a lakást, ha-
tározatlan idejű bérleti jog-
viszonyt létesítenek vele, 

mindezért térítési díjat és 
úgynevezett költségelvű 
bérleti díjat, azaz lakbért 
kell fizetnie az IKV-nak. 

– A cél az, hogy a hely-
reállításra szoruló üres la-
kásokban az alapvető mun-
kák elvégzésén túl a bérlő 
igényeire szabva történjen 
meg a felújítása – mondta 
Kardos Kálmán.

A nyertes pályázóval egy-
éves, határozott időre szóló 
lakásbérleti szerződést köt-
nek, ezalatt köteles a bérlő 
legalább azokat a minimá-
lis felújításokat elvégezni, 
amelyeket az IKV számára 
előír, ám – ha szeretné és a 
pénztárcája is megengedi – 
ennél sokkal igényesebben 
is felújíthatja a lakást.  

A munkálatok elvégzé-
sét az IKV folyamatosan el-
lenőrzi. Amennyiben a bérlő 
a helyreállítási munkákat 
elvégezte, azt a társaság 
műszaki ellenőre igazolta, 

Samu Ferenc bérlő Kardos Kálmánnak, az IKV elnök-veréigazgatójának mutatja, hogyan sikerült a lakásfelújítás. 
Fotó: Rafai Gábor

valamint lakbér-, illetve köz-
üzemidíj-tartozása nincs, 
az egyéves határozott időre 
szóló lakásbérleti szerződés 
határozatlan időtartamra 
módosul, és a szerződési 
biztosíték összegét visszafi-
zetik a bérlőnek. A lakásbér-
leti szerződés határozatlan 
időtartamra történő módo-
sításának az is a feltétele, 
hogy a bérlő a térítési díj 
és a helyreállítási költség 

összegének különbözetét 
megfizesse. A bérlő ezt kö-
vetően költségelvű bérleti 
díjat köteles fizetni, ami 
nagyjából fele a szabadpiaci 
lakbérnek.

– Nekem szerencsém 
volt, mert bioépítész vagyok, 
így könnyebben belevágtam 
egy ilyen nagy felújításba – 
mondta a Kölcsey utcai 118 
négyzetméteres, mára telje-
sen felújított lakás bérlője, 

hető lesz az IKV honlapján 
is. A meghirdetett lakások 
mind a belvárosban talál-
hatók: így a Kölcsey utca 4., 
a Klauzál tér 5., a Széche-
nyi tér 15., a Stefánia 1-2., 
a Tisza Lajos körút, illetve 
az Attila utca 1. szám alatt. 
Pályázhat minden nagykorú, 
magyar állampolgár, illetve 
olyan személy, aki nem ren-
delkezik Szegeden önkor-
mányzati bérlakással.

Samu Ferenc. Elmondta, 
annyira beleszeretett a régi, 
belvárosi otthonba, hogy ha 
nem lenne építész, akkor 
is belevágott volna. Állítja, 
megérte a sok munka és 
költség.

Kardos közölte, június 
15-én újabb húsz felújításra 
váró, különböző alapterüle-
tű lakás pályázati felhívása 
jelent meg a Szegedi Tükör-
ben, de a kiírás megtekint-

A Katasztrófavédelem idén csak egyszer végzett légi gyérítést Szegeden

Már öt éve állami feladat a szúnyogirtás

A kormány döntése értelmében már öt éve állami feladat 
a szúnyogirtás. 

A szúnyogirtás már 2014 óta 
állami feladat, és a szakem-
berek már az első nagyobb 
esők után jelezték: elsza-
porodnak a vérszívók, de  
a Katasztrófavédelem eddig 
csak egyszer végzett légi-ké-
miai gyérítést Szegeden. Az 
önkormányzat látva, hogy az 
állam nem tudja megfelelő-
en kezelni a problémát, saját 
hatáskörben igyekszik meg-
fékezni az elmúlt évek legna-
gyobb szúnyoginvázióját.

A kormány döntése értelmé-
ben a szúnyogirtás már öt 
éve az állam kezében van, 
a rovarok gyérítése a Bel-
ügyminisztérium alá tartozó 
Katasztrófavédelem feladata 
az egész országban, így Sze-
geden is.

A vérszívók rendkívüli 
mértékű elszaporodásának 
kedvezett a sok eső, az ára-
dás és a hirtelen jött meleg. 
Mivel állami szúnyogirtás 
eddig csak egy alkalommal, 
június 11-én volt, az is csak 
Szeged területének felén, az 
önkormányzat 40 millió forin-
tot biztosított saját forrásából 
a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Nkft.-nek szúnyogir-
tásra, amely a város egész 
területére megrendelte a légi 
irtást – múlt szombaton öt 
repülőgép is dolgozott Sze-
geden.

Bár a Katasztrófavéde-
lem által végzett légi gyérítés 
a héten újraindult, Szeged ki-
maradt a szórásból.

A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nkft. a hét elején 
végzett csípésszámlálást a 
múlt szombati gyérítés után, 
és bár az adatok csökkenést 
mutattak, szükség van a to-
vábbi légi-kémiai védekezés-
re, amit jeleztek a Katasztró-
favédelemnek.  

A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nkft. földi gyérítés-
sel enyhít a helyzeten, meleg-
ködös permetezést végeznek 
a Tisza mindkét partján, a töl-
tések mentén. Makrai László 
ügyvezető elmondta, biológiai 
irtást is végeznek évek óta, 
ami hatásos, de az ártérben 
lévő szúnyoglárvák milliárd- 
jaival nem tudnak mit kezde-

ni. Bár visszahúzódott a víz, 
a kiszáradás lassú folyamat 
az ártéren. A vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a szegedi ártal-
mat a Tisza árterében élő két 
faj okozza, ugyanis más vizek-
ben a hosszú évek óta zajló 
biológiai lárvagyérítés tartós 
csökkenést okozott. Az árteret 
a földi melegködös eljárással 
próbálják meg elzárni a lakott 
területektől. Helyi védekezés-
hez ajánlható a portán belüli 
szúnyogbúvóhelyek, így a sö-
vények, magasabb virágágyá-
sok kezelése a kereskedelmi 
forgalomban kapható szúnyog 
vagy más rovarirtó szerekkel, 
amelyek hatóanyaga azonos 
a légi-kémia permetszer anya-
gával. Makrai elmondása sze-
rint idős szakemberek sem 
emlékeznek ekkora országos 
szúnyogártalomra.
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nom: a gyed nagyon sokak 
számára fontos bevételi 
forrás. Sokan munka után, 
fáradtan nem haza men-
nek, hanem rohannak az 
unokákra vigyázni. Volt, 
aki fizetés nélküli sza-
badságot vett ki, mások 
megpróbáltak élni a nők 
40 éves munkaviszony 
utáni kedvezményes nyug-
díjazásával. Most a férfi-
aknak, a nagypapáknak 
is megnyílt a lehetőség a 
segítésre, s marad még 
zsebpénzük is. Ez az igazi 
esélyegyenlőség!

– De a sport, a sta- 
dionépítések, mérkőzé-
sek?

– Már lassan mind a 
3200 településen felépült 
vagy éppen avatás előtt 
áll egy-egy futballstadi-
on, lassan a Kárpát-me-
dence magyarlakta falva-
ihoz is eljut a sportolás, 
szurkolás lehetősége. Az 
építések sokat segítet-
tek a nemzeti jövedelem 
újraelosztásában, a fölös  
uniós támogatások elköl-
tésében. Minden stadion-
ra szóló, örökös, ingyenes 
szotyibérletet állított ki a 
boldog nagypapának, Csá-
nyi úr és barátai pedig vál-
lalták az eddig is ingyenes 
repülőutakat. Sőt Erdogan 
és Putyin úr valamennyi 
moszkvai és isztambuli 
nemzetközi meccsre előre 
meghívták a fociakadémi-
ák atyját.

– A nagyszülői gyed 
szigorú feltételeket is 
szab: például nem lehet 
bölcsődében a gyerek, 
egy településen kell élni 
a nagyszülőkkel, a mun-
kahelyen be kell jelente-
ni, satöbbi.

– Igaza van, a munka-
nélküliekre ez nem vonat-
kozik, náluk a munka di-
csőség és becsület dolga. 
Akinek nincs munkája, az 
annyit is ér. A közös tele-
pülés érdekében a főnök 
felparancsolta a Nemzeti 
Megvilágítás vezetőjét is 
Pestre vidéki kastélyai-
ból, sőt parkolóhelyeket is 
adott neki a japán követ-
ség mellett, hogy a boldog 
nagypapa könnyen odaér-
kezhessen.

– Gondolom, sok más 
tényező is hozzájárult 
ehhez a történelmi dön-
téshez.

– Igen, a washingtoni 
úton húsz évet fiatalodott, 
ezzel a döntéssel újabb 
húszat, így fiatalos len-
dülettel játszik a gyerme-

Noé – Isten parancsára 
– anno a nagy árvíz elől 
családjával és a Földön 
élő állatok egy-egy párjával 
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Képzelt interjú arról,
hogy Orbán Viktor gyedre megy

A NER jelszava: utánunk a vízözön!
Postabontás

a maga építette bárkába 
menekült, így vészelte át a 
nagy özönvizet. A negyven 
napig szakadó eső okozta 
veszélyt – ma már mond-
hatjuk – jól sikerült Noé-
éknak átvészelniük, hiszen 
azóta mindenki, a ma is 
élők nap mint nap tapasz-
talhatták, tapasztalhatják 
a végeredményt. Az már 
az emberi civilizáció bűne, 
hogy sok-sok év múltával 
egyes állatfajok örökre ki-
pusztultak Földünkről, a 
ma is élő emberek sokasá-
gának bánatára. De az em-
berek elítélendő habitusai 
sok más egyéb kárt is okoz-
tak a világon!

Tetszik-e vagy sem, nap-
jainkban nagyobb veszély 
is leselkedik nemzetünkre. 
Az Orbán-rezsim lemondott 
a magyar társadalom több-
ségéről, közöttük különö-
sen a legszegényebbekről. 
Nem másért, mint hogy egy 
igen szűk csoport jólétét 
és túlélését biztosítsa. Már 
csak ezért is elkerülhetet-
len az autoriter populista 
rendszerrel való mielőbbi 
szakítsunk – kezdi írását a 
Népszavában Antal Attila.

Leleményes ez az orbá-
ni rendszer, mert például 
általa, a multinacionális 
nagytőkésekkel (és a kreált 
milliárdosokkal) karöltve 
kiépített helyzet a kizsák-
mányoltak újabb átverését, 
országunk újrafeudalizálá-
sát eredményezi. Mellette 
pedig tovább zajlik a mig-
ráció szajkózása, a gyűlö-
letkeltés további fokozása. 
Miközben azt szeretnék el-
hitetni a néppel (és sokan 
el is hiszik, sajnos!) hogy 
nemzetszeretők és nem-
zetvédők egyaránt. (Lép-
ten-nyomon a nemzetről 
papolnak, pedig azt mond-
ja egy okos ember [Vekerdy 
Tamás pszichológus]: „Van, 
aki hitét és nemzetét a szá-
ján hordja, és van, aki a 
szívében. Az előbbinek so-
hase higgy!”) Közben meg 
eladja a rezsim az ország 
népét („rabszolgatörvény”), 
annak nagyobb részét. E 
felfogások mindegyikét jól 
szolgálja a Nemzeti Együtt-

a nép, a nemzet „szerete-
tét”, az irántuk való „hűsé-
get”, nem tesznek egyebet, 
mint csupán simulékonyabb 
együttműködésre töreked-
nek az új kapitalista rend-
szer globális erejével (oli-

garchiák, multinacionális 
cégek és az általuk stafíro-
zott párttársak).

Jelképesen a NER is 
elkezdte építeni a mene-
külésre szolgáló saját bár-
káját. Csakhogy Orbán nem 
Noé, hanem egy hazug po-
litikus: nem Isten kiválasz-
tottja, csak egy sértődött 
önjelölt a keresztények 
mezsgyéjén. Kegyetlen, 
és célja egy pillanatig sem 
életek mentése, hanem a 
felé végletekig jóhiszemű, 
szűkebb közösség megvé-
dése egy globális bukástól. 
Az ehhez szükséges finan-
ciális alapot egyrészt az új 
rendszer csúcsszereplői 
biztosítják, másrészt az Eu-
rópai Unió támogatásaiból 
ellopott rész. (Épp a napok-
ban láttam a tv-ben, hogy a 
német parlamentben szóvá 
tették: Orbán a támoga-
tásként kapott eurókból 
finanszírozza és építi politi-
kai sikereit.) Holott ezzel a 
nemzetállami demokráciát, 
a társadalmi és a gazdasá-
gi rendszert veszélyezteti. 
Nem kevésbé országunk 
fedhetetlenségét. De hát 
ilyen az, aki számára csak 
az a fontos, hogy saját 

vele egy húron pendülők 
közül is. Ebben az álszen-
tek által dirigált országban 
mindenki arra van kárhoz-
tatva, hogy akarata ellené-
re is asszisztáljon az orbáni 
elit túléléséhez, vagy meg-
nézheti magát az, aki a ve-
zér ellen mer szólni.

Az orbáni NER bárkaépí-
tése okozta lázas munka 
kezdi felélni a magyarok 
már alig létező erőforrásait, 
nem kevésbé egészségét, 
tudását, idegeit stb. A jövőt 
kerülő perspektíva miatt 
pedig fokozódik a kilátásta-
lanság. A legszegényebbe-
ket – a NER üldözöttjeit és 
mindazokat, akiket ebben 
a rendszerben nem képe-
sek boldogulni – bizony 
semmi sem illeti meg. Mert 
úgy tesz a hatalom is, mint 
az „egyszeri” miniszter, aki 
azt vallotta (és vallja), hogy 
akinek nincs semmije, az 
annyit is ér.

Summa summarum, az 
Orbán-kormány nem válo-
gat a politikai retorziókat 
illetően: listáik, az ország 
léte centralizáción „nyug-
szik”, permanens gyűlölet-
kampány folyik, meghur-
colják az embereket és így 
tovább. Egyúttal tovább 
növelik a polgárok kiszol-
gáltatottságát, felszámolva 
a jogállamiságot is.

Ezért a 30 éve történt 
többé-kevésbé konszenzu-
son nyugvó rendszerváltás 
nem volt más, mint hogy ne 
változzon semmi sem, min-
den maradjon úgy, mint a 
változás előtt volt (még az 
sem nagy baj, ha rosszabb 
alapokkal).

Azóta már kiderült, 
hogy az orbáni rezsim a 
társadalom ellen fordult. 
Jelszavuk: utánunk a vízö-
zön!

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az 
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre.

Jelképesen a NER is 
elkezdte építeni a me-
nekülésre szolgáló bár-
káját. Orbán bárkájára 
azonban kevesen fog-
nak felférni, még a vele 
egy húron pendülők kö-
zül is.

Futótűzként járta be a hír 
Európát, hogy Orbán Vik-
tor felfüggesztette mun- 
kaviszonyát, nagyszülői 
gyedet vesz igénybe. Igaz, 
egyre több unokája van, 
a döntés mégis minden-
kit meglepett. A példaér-
tékű lépés hátteréről No-
vák Katalin államtitkárt 
kérdeztük.

– Ez a hatalmas lépés első-
sorban az ön érdeme!

– Köszönöm, de a leg-
fontosabb szerepe Orbán 
Viktornak van, ő látta be, 
hogy nem elég a csapból 
is folyó reklám, a sok ara-
nyos videóbejátszás, óri-
ásplakát, több kell, mert 
nem akarnak nagyszü-
lői gyedre menni. Mivel 
ő többszörös nagypapa, 
rájött, személyes példá-
jával igenis sikerre viszi 
családpolitikánkat, újabb 
babaseregeket állít a 
haza védelmére. Mivel a 
kormány már tíz éve sike-
resen működik, dübörög a 
gazdaság, pártunk meg-
rendíthetetlen, ráhagyja 
a fiatalokra a nemzeti 
és nemzetközi politika 
pázsitját, személyesen él 
a nagypapai gyed lehető-
ségével.

– Ez biztosan nehéz 
döntés volt, sok mindent 
kellett mérlegre tennie...

Már lassan mind a 3200 
településen felépült 
vagy éppen avatás előtt 
áll futballstadion.

A főnök felparancsolta 
a Nemzeti Megvilágí-
tás vezetőjét is Pestre 
a vidéki kastélyaiból, 
sőt parkolóhelyeket is 
adott neki a japán kö-
vetség mellett.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

A fotó illusztráció

működés Rendszere (NER) 
is. Ugyanakkor a jobbol-
dali autokraták azon túl, 
hogy sokszor túlkiabálják 

maga és elitje túlélését biz-
tosítsa.

Orbán bárkájára keve-
sen fognak felférni, még a 

– Igen, hosszas gondol-
kodás, előkészítés után 
jelentette be a sokak 
számára meglepő, a csa-
ládpolitikusokat felemelő 
döntését. Egy-két önutód-
jelöltet visszaszáműzött 
vidéki bázisára, kipróbált 
bólintókat helyezett mél-
tóságokba, gondoskodott 
a lecseréltek bőséges 
anyagi biztonságáról.

– De a gyed maximális 
összege is eltörpül a mi-
niszterelnöki jövedelem 
mellett, nem beszélve 
az ingyenes repülőutak-
ról, stadionbelépőkről, 
egyéb juttatásokról.

– Itt meg kell önt állíta-

kekkel, pelenkáz, példát 
mutat a mamahotelből 
kikecmergő fiataloknak. 
De a szülőknek is segít rá-
beszélni ellustult gyerme-
keiket a családalapításra, 
hiszen a hatalmas támo-
gatások, hitelek mellé ott 
a segíteni akaró idősebb 
korosztály. Egyelőre nem 
kíván utazni, maximum 
meccsekre.

– De annyi minden 
feladat lett volna még a 
számára, például Paks 
avatása, a kínai vasút, az 
olimpia megrendezése, 
az Európai Néppárt ügye, 
és még sorolhatnám.

– Nézze, a főnök belefá-
radt a Brüsszellel, Soros-
sal vívott eredménytelen 
és roppant költséges harc-
ba. Otthagyja a Néppártot, 
egyék meg ők, amit főztek. 
Paks még messze van, 
addigra bőven iskolások 
lesznek az unokák. Vlagy-
imir nyugodtan felülhet a 
kínai pénzből (sajnos visz-
sza kell majd ezt is fizetni) 
épülő gyorsvasútra. Euró-
pa megvédése már bizto-
sított, annyi biztonságpoli-
tikai szakértőnk van, mint 
senki másnak. Semjén 
Zsolt lángpallossal fogja 
elkergetni a nem kívána-
tos muszlimokat.

– Ezt a kelebiai vasutat, 
már a forgalomszámlálás 
miatt is, nem kellett vol-
na Szegeden át vezetni?

– Na, de kérem! Igaz, 
hogy a szülővárosom, de 
egy balliberális támasz-
pont, ahol még egy közép-
szerű fideszes sem tud 
húsz éve kifejlődni a terror 
miatt. Nem, nem, soha! 
Ha lesz is ott valami, azt 
a derék püspök kapja, aki 
minden rendezvényünkön 
példásan részt vesz, agi-
tál mellettünk.

– Befejezésül, mit ter-
vez a nagypapa, ha sike-
resen megetette, megfür-
dette, lefektette az uno-
kákat?

– Hát, tervei vannak, 
de még korai ezeket is-
mertetni, hadd szóljanak 
majd azok is ekkorát. Na, 
jó, a polgári körök helyett 
gyedes köröket tervezünk, 
majd azokból nyugdíjas-
csapatokat. A tolószékes 
Békemenet biztosan nagy 
siker lesz.

A fotó illusztráció
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VÉRADÓ FOCIKUPA. Idén 
második alkalommal ren-
dezték meg a II. Jótékony-
sági Véradó Focikupát, ahol 
amatőr kispályás labdarú-
gócsapatok küzdöttek meg 
egymással. Összesen 48 
csapat vett részt az egész 
napos tornán, amelynek a 
célja az volt, hogy minden-
ki egy jóízűt sportoljon. Va-
lamint a kupát megelőző 
hetekben lehetett vért adni 
a szegedi vérellátó központ-
ban. A labdarúgók ebből is 
jelesre vizsgáztak, összesen 
44-en adtak vért, ami több 
mint 100 élet megmentésé-
ben segíthet a jövőben.

TÁVOZIK A SZEGEDIEK 
EDZŐJE. A PC TRADE Sze-
ged KKSE NB I/B-s női kézi-
labdacsapatának kispadján 
az elmúlt szezonban Vojko-
vics Gyula ült, vezetésével 
a csapat a nyolcadik helyen 
zárta a 2018/2019-es baj-
nokságot megannyi saját 
nevelésű, szegedi játékost 
beépítve az együttesbe. Mint 
kiderült, ez volt a búcsú, 
ugyanis a fiatal szakember 
jövőre a Szent István SE-t 
fogja irányítani. Ez a gárda 
nyerte meg a bajnokságot, 
így jövőre az NB I.-ben szere-
pelhet. Hogy ki lesz a szege-
diek vezetőedzője, azt egye-
lőre még nem tudni.

STATISZTIKAI ÉRDEKES-
SÉGEK. A 2018/2019-es 
bajnokságban a Szegedi 
Röplabda Sportegyesület 
összesen 14 csapatot in-
dított a különböző korosz-
tályos és felnőttbajnoksá-
gokban. A Tisza-partiak jól 
szerepeltek, minden csa-
patot figyelembe véve 264 
mérkőzésen léptek pályára 
a szegedi röplabdások, eb-
ből 164-et sikerrel vívtak 
meg. Összesen 432 szettet 
nyertek meg, ami tekintélyt 
parancsoló 17 513 nyert 
pontot jelentett. Csak így to-
vább jövőre is!

RÓZSAFUTÁS. Június hu-
szonharmadikán, vasárnap 
ismét lehet indulni a szőregi 
RózsaFutáson. Három táv 
közül lehet választani, reg-
gel 9 óra 30 perckor rajtol 
a másfél kilométeres táv, 
amely egyénileg és család-
dal is kényelmesen teljesít-
hető. 10 óra 20 perctől az 
öt és fél, valamint a tizenegy 
kilométeres távot lehet meg-
kezdeni. Az esemény közös 
bemelegítéssel indul, hely-
szín a Vaspálya utca, Pálya 
tér Szőregen. A Kézilabda Szeged SE népes, érmes tábora

Taroltak a szegedi kézisek

Minden korosztályban a szegediek nyertek
A Szeged KKSE és a Kézi-
labda Szeged SE is elindult 
a VIII. Orosháza Kupán, 
amely az elmúlt években a 
legnagyobb leány-utánpót-
lástornává nőtte ki magát. 
Mind a két csapat két-két 
korosztályban nyert!

Három napon át hét korosz-
tályban több száz fiatal kézi-
labdázó lépett pályára a VIII. 
Orosháza Kupán. A megmé-
rettetés az évek alatt Ma-
gyarország egyik legnagyobb 
leány-utánpótlástornájává 
nőtte ki magát. Idén mintegy 

huszonöt egyesület hatvan 
csapata hét korosztályban, 
öt helyszínen mérte össze 
tudását. Idén először a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség 
előírása szerint az U8-as, 
U9-es, valamint az U10-es 
korosztályokban nem szá-
molták a gólokat. 

A végeredmény: U11-
ben a Szeged KKSE lett a 
legjobb, az Algyő hozta el az 
ezüstérmet. U12-ben szintén 
az SZKKSE csapata állhatott 
fel a dobogó tetejére, az al-
győiek hetedikek, a KSZSE 
nyolcadik helyen zárt. Itt a 

legtechnikásabb játékos 
Kádár Luca (Szeged KKSE), 
míg a legjobb kapus: Ma-
joros Gréta (Szeged KKSE) 
lett. Az U13-as korosztály-
ban a Kézilabda Szeged SE 
aranyérmes, míg a Szeged 
KKSE bronzérmes lett. A 
legtechnikásabb játékosnak 
járó különdíjat Mórocz Fan-
ni (Kézilabda Szeged SE), 
a legjobb kapusnak járó 
elismerést Hargitai Norma 
(Szeged KKSE) vihette haza. 
U14-ben a Kézilabda Szeged 
SE csapata állhatott a dobo-
gó tetejére!

Eb-cím és vb-kvalifikáció

Szalai Gréta Európa-bajnok!
Lengyelországban jártak 
a Tadashii HSE karatésai, 
ahol az idei Európa-bajnok-
ságon vettek részt. A sze-
gediek ismét villantottak, 
ezúttal egy junior-Eb-cím 
volt a termés.

Az idei év eddigi legna-
gyobb versenye volt az IKO 
karate-Európa-bajnokság, 
amelyet Lengyelországban, 

Wroclawban rendeztek. A 
torna rangját mi sem érzé-
kelteti jobban, mint hogy 
a kontinensviadalon 761 
résztvevő mérkőzött a for-
magyakorlat és a küzdelem 
kategória kupáiért. 

A szegedi Tadashii Harc- 
művészeti Sportegyesület ju- 
nior versenyzője, Szalai Gré-
ta a küzdelem +65 kg-os 
súlycsoportjában – több se-

lejtezőkörön túljutva – a nap 
utolsó küzdelmeként orosz 
ellenfelét vazarival legyőzve 
Európa-bajnoki címet szer-
zett! Számára ez volt a búcsú 
ettől a korosztálytól. Drága 
Bence a felnőttek mezőnyé-
ben -80 kg-ban ötödik lett, 
így érmet ugyan nem szer-
zett, de sikerült kvalifikálnia 
magát az őszi világbajnok-
ságra.

Szalai Gréta a dobogó és Európa tetején!

A Szegedi Férfi Vízilabda 
Csapat Kft. a 2019/2020-
as szezont ismét az OB I.-
ben kezdi meg. A csapat 
élén Csányi Lászlót a klub 
saját nevelésű játékosa, 
Szabó Zoltán váltja.

Az egykor BEK-győztes, a 
szegediek saját nevelé-
sű játékosa, Szabó Zoltán 
irányítja a 2019/2020-as 
idényben a Szegedi Férfi 
Vízilabda Csapat Kft.-t. Csá-
nyi László szerződése júni-
us 30-án lejár, és ezt nem 
kívánta meghosszabbítani a 
klub, így jött a képbe Szabó 
Zoltán. Megbízatása egyelő-
re egy évre szól. Játékosként 

a Szeged mellett az Újpestet 
erősítette, a lilákkal nyert 
BEK-et, európai szuperku-
pát, kétszer LEN-kupát, szin-
tén kétszer magyar bajnok-
ságot. Van már tapasztalata 
felnőttcsapatnál, hiszen ko-
rábban a szegedieknél már 
dolgozott egy évet, valamint 
a válogatottnál az akkori 
szövetségi kapitány, Bene-
dek Tibor segítője is volt. A 
Szegedi Vízipóló Sulinál hat 
évet töltött el. A másodedző 
Barna Tamás lesz, valamint 
a nagy visszatérő, Kiss Csa-
ba is segítségére lesz a 
szakmai munkában. A cél 
egyértelmű, a bent maradás 
kiharcolása.

Régi jó ismerős. A Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft.-t 
jövőre Szabó Zoltán irányítja

Edzőváltás

Szabó Zoltán a kispadon

A Biacsi ikrek kijutottak a 2020-as paralimpiára

Irány Tokió!
Nemcsak szegedi, hanem országos viszonylatban is a leg-
sikeresebb parasportolók közé tartozik a SZVSE síkfutó 
ikerpárja, Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett. Antal Andor és 
Szabó Erzsébet tanítványai a legutóbbi olaszországi ver-
senyükön három számban szerezték meg a tokiói kvótát.

Olaszországban, Grosetto vá- 
rosában világkupán álltak 
rajtvonalhoz a Biacsi ikrek, 
ahol nem kevesebb mint 
negyven ország képviseltet-
te magát. Biacsi Ilona régóta 
tartó sérüléséből felépülve 
idei első nemzetközi torná-
ján húzhatott ismét futóci-
pőt. És egyből egyéni csúcso-
kat futott. Ez 1500 és 800 
méteren is egy ezüstérem-
mel párosult. Testvére, Bia-
csi Bernadett szintén javított 

saját idején, 1500 méteren 
megnyerte a versenyt, majd 
800 méteren sem talált le-
győzőre. A Biacsi testvérek 
ismét egymás ellen küzdöt-
tek, és elfoglalták a dobogó 
első két fokát. Ezzel pedig 
az is eldőlt, hogy harmadik 
paralimpiájukra készülhet-
nek. Három számban, a fönti 
kettő mellett 400 méteren 
is kvalifikálták magukat a 
2020-as tokiói ötkarikás já-
tékokra.

Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett egymás közt osztotta fel 
az első két helyet
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? 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: június 26. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének 
megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Tarján városrész megszépült születésnapjára.
A nyertes: Balajthy Zsófia. Gratulálunk!

ÉLMÉNYEK ÉS FŰSZEREK 
A VILÁG KÖRÜL
Időpont: június 25., kedd 18 
óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Európa, a Közel- és Távol-Ke-
let fűszereivel és azok egész-
ségre gyakorolt hatásaival 
ismerkedhetnek meg Nyári 

Zsuzsa előadásán, aminek a 
végén meg is lehet kóstolni a 
fűszereket. Az előadás ingye-
nes, de a férőhelyek száma 
miatt regisztrálni kell.

FLATLEY: LORD OF THE 
DANCE 2019
Időpont: június 26., szerda 
19 óra
Helyszín: Városi Sportcsar-
nok

A világ legnépszerűbb tánc- 
show-ja a Lord of the Dance. 
Az ír rendező és táncművész, 
Michael Flatley által koreog-
rafált produkció néhány éve 
teljes felújításon esett át. A 
Dangerous Games című új 
előadás az ír tánc és muzsi-
ka szerelmeseinek.

A GRUND – vígszínházi fiú-
zenekar  
Időpont: június 27., csütör-
tök 19 óra 
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra

A vígszínházi fiúzenekar 
2017-ben alakult. A Grund 
tagjai: Wunderlich József, 
Ember Márk, Zoltán Áron, 
Medveczky Balázs és a ze-
nekarvezető, Fesztbaum 
Béla. Igazi örömzene – szí-
nészektől!

DALOK A JAZZ NYELVÉN  
Időpont: június 28., péntek 
20.30 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Harcsa Veronika – Gyé-
mánt Bálint Quartet a 

Shapeshifter című lemezét 
mutatja be. A dalok a jazz 
nyelvén mesélnek történe-
teket arról, milyen napjaink-
ban fiatalnak és igazi pán- 
európainak lenni, hogyan 
lehet békére, boldogságra 
találni a zajos városok és a 
közösségi média felgyorsult 
világban.

TESSÉK ENGEM ELRA- 
BOLNI!
Időpont: június 29., szom-
bat 18 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra
Zenés ifjúsági ősbemutató. 
Márton Klára azonos című 
regényéből Janik László írta 

a szövegkönyvet, rendezte a 
darabot és játssza az egyik 
főszerepet, a dalokat Varga 
Bálint szerezte.

MESÉK ÉJSZAKÁJA 
Időpont: június 29., szom-
bat 19 óra
Helyszín: újszegedi liget
A Metamorphoses Mesete-
rápiás Egyesület a mesék, a 
történetek, a mesemondók 
és a mesehallgatók előtt 
tiszteleg. A mesék a világ 
minden tájáról érkeznek 19 
órától az óvodásoknak és 
családjaiknak, 19.30 órától 
a kisiskolásoknak és család-
jaiknak mesélnek, 20 órától 
a kamaszoknak és felnőttek-
nek szólnak a történetek. A 
rendezvény ingyenes. Érde-
mes plédet, párnát vinni a 
szervezők szerint.
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.)  Ha 
mostanában jegyzi 
el magát, az esküvői 

előkészületek simán és 
gyorsan zajlanak majd. A 
munkájában továbbra is 
sikeres, de ez most nem 
olyan fontos Önnek.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Felmerülhet Önben 
a gondolat, hogy 
párkapcsolatát hiva- 

talossá tegye. Komolyan 
mérlegelje a dolgot! Ha 
szingli, barátai közreműkö- 
désével rátalálhat a sze- 
relemre.

IKREK (V. 21–VI. 
21.) Készen áll ar- 
ra, hogy régi párkap- 
csolatában elkötelez- 

ze magát. Az új kapcsolat 
viszont valószínűleg nem 
lesz tartós. Ha a lelkében 
béke van, az egészsége is 
jó lesz.

RÁK (VI. 22–VII. 22.) 
A szerelemben a 
kommunikációjára 
kell különösen odafi- 

gyelnie. Ha jól csinálja, 
csodákat tehet. Hallgassa 
meg gyermekeit, lehet, 
hogy gondjaik vannak.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ha párkap- 
csolata régebbi, meg- 
érhet Önökben a há- 

zasság gondolata. Ha új 
a szerelem, szépen bon- 
takozik ki. Egy romantikus 
nyaralás minkét esetben 
jót tehet.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)  
Ha elégedetlen is a 
munkájával, ne most 
váltson, egyelőre csak 

nézelődjön. Ne a család- 
ján vezesse le a feszült- 
séget! Foglalkozzon többet 
gyermekeivel!

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.)  Szenvedélye a 
levegővel együtt for- 
rósodik, és párja ezt 

nagyra értékeli. Ha szingli, 
várja felkészülten a nagy 
találkozást!  

SKORPIÓ (X. 23–XI. 
21.)  Munkájában le- 
hetősége van szinte 
minden ötletét meg- 

valósítania, ráadásul siker- 
rel. Másra is legyen nyitott, 
mert ha szingli, rátalálhat 
az igazira.

NYILAS (XI. 22–XII. 21.)  
Eddigi sikerszériája 
az élet minden terü- 
letén tovább folytató- 

dik. Egyedül a munkájában 
nem arat most látványos 
sikereket, anyagi helyzete 
azonban stabil.

BAK (XII. 22–I. 20.)  
Romantikus hangu- 
latát az esetleges es- 
küvői előkészületek 

gondja sem tudja elron- 
tani. Ha ingatlant vásárol- 
na, könnyen nyélbe ütheti 
az üzletet.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Ha párkapcsolatát si- 
került megmentenie, 
egy romantikus uta- 

zással tovább erősítheti. 
HALAK (II. 20–III.  
20.) Most megtérül- 
het a párkapcsolatá- 
ba vagy párkeresé- 

sébe fektetett energiája. A 
munkában kissé megre- 
kedt, érződik, hogy más köti 
le a figyelmét.

„Édes Teruska! Ne haragudjon, hogy ilyen sokára válaszo-
lok, de nagyon el vagyok foglalva. A következő vasárnap a 
levelére fogok válaszolni. Ez a lap a házunk fotográfiája, 
jól nézze meg, kik vannak rajta. Üdvözli szeretettel, Ba-
logh I. Károly” – ez olvasható annak a levelezőlapnak a 

hátoldalán, amelyet a szegedi Balogh I. Károly küldött 
1906-ban Kolozsvárra – a címzés szerint – Őnagysága 
Tatai Teruska úrleánynak. Balogh I. Károlyék háza Fölső-
városon állt. A levelezőlapra 5 filléres bélyeg került. For-
rás: a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: fülledt, nyári idő

DIAGNÓZIS – EGÉSZ-
SÉGÜGYI MAGAZIN
Június 24., hétfő, 19.55
Drónok az egészségügy-
ben, az újszülöttek szűré-
se, különleges katéteres 
szívbillentyű-csere.

FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI 
MAGAZIN
Június 25., kedd, 19.25
Gazdasági és közéleti ese-
ményekről közérthetően, 
mellébeszélés nélkül.

KÖRÚT – KULTURÁLIS, 
KÖZÉLETI MAGAZIN
Június 27., csütörtök, 
19.25
Rózsák ünnepe, az első 
idei bemutató a Szabadté-
rin, dobkoncert Szegeden. 
JÁTÉK!

DOKUSÁV – DOKUMEN-
TUMFILM
Június 30, vasárnap, 
20.00
Totemállatok – Kocsis Ti-
bor filmje a magyarság to-
temállatairól.

Június 22.
szombat

Június 23.
vasárnap

Június 24.
hétfő

Június 25.
kedd

Június 26.
szerda

Június 27.
csütörtök

Június 28.
péntek

31/20
Paulina

30/20
Zoltán

29/19
Iván

31/19
Vilmos

32/20
János,

Pál

30/20
László

28/17
Levente,

Irén

Fogadóóra

SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT június 
7-én: Katona Zoltán és 
Kovács Mariann, Darócz 
György és Tóth Andrea, 
június 8-án: Szűcs Ta-
más Tibor és Horváth 
Eszmeralda Borostyán, 
Árpád Ferenc Márton és 
Balla Annamária, Káity  
István és Szkobajla Bog-
lárka Márta, Pántya Ger-
gő László és Szöllősi 
Szilvia, Vig Viktor és Tóth 
Mónika, Bozóki Bálint és 
Nové Márta, Vecsernyés 
Krisztián András és Bar-
na Edit Klaudia, Rácz 
Csaba és Szabó-Bózsó 
Annamária, Dudás Ro-
land Zsolt és Nagy Re- 
náta Ildikó, Göblyös Dá-
vid és Süle Krisztina Zsu-

zsanna, Mészáros Péter 
és Babilai Felícia Eszter, 
Tarita Eduard Marius és 
Miklán Lilla, Nagy László 
és Demcsák Anett, Har-
csás Ádám és Seller Bri-
gitta Liza.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Németh Péternek és Hal-
mágyi Orsolyának 2019. 
05. 28-án Adél, Vidiczki 
Györgynek és Horváth 
Alexandrának 2019. 05. 
31-án Zalán, Erdődi Zsolt-
nak és Csehó Anettnek 
2019. 06. 05-én Zsely- 
ke és Kornél, Sánta Pé-
ternek és Dankó Adrienn 
Andreának 2019. 06. 08-
án Nóra nevű gyermeke 
született.
Gratulálunk!

JÚNIUS 24., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00– 
19.00 (Tel.: 30/856-5398, 
IH Rendezvényközpont, Fel-
ső Tisza-part 2.)

JÚNIUS 26., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00–15.00 (30/963-8137, 
Virág Cukrászda, Klauzál tér)

JÚNIUS 29., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–
14.00 (L.É.T. Egyesület, 
Csongor tér 1.)

anyakönyvi Hírek


