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Szegeden napi 2,5 percet ülünk a dugóban

A világ 1360 városában mérték, mennyit ücsörgünk az autóban

Az INRIX nemzetközi közlekedéskutató cég tavaly öt kontinens 38 országának 1360
városában vizsgálta a közlekedési dugókat. A módszer amilyen egyszerű, olyan megbízható: 300 millió autós mobilalkalmazásaiból gyűjtik ki az
adatokat, ezeket elemezve aztán éves listát adnak ki, amelyből látható, melyik városban
mennyi időt töltenek évente az
autósok forgalmi dugóban –
számolt be a legfrissebb eredményekről a nyugat.hu hírportál. Magyarországon tíz nagyobb város került be a mérésbe, és kilencben született
eredmény. Némi meglepetésre

Hány órát töltünk évente közlekedési dugóban?
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Kilencvenkilencen jelentkeztek
húsz országból a X. Nemzetközi
Simándy József Énekversenyre,
amelyet Papp Viktor, Josipa
Bilic, Antonia Dunjko és Ninh
Duc Hoang Long (képünkön,
fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely) nyert meg. Felkészítőikkel
együtt nagyjából négyszázan vitték el Szeged hírét a világba Japántól Új-Zélandig, Szerbiától
Walesig.
A versenyről és az SZTE Zeneművészeti Karáról szóló cikkünk a 8. oldalon
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Székesfehérvár
Szombathely

a hazai mérés azt mutatja,
hogy nem a fővárosban, hanem Debrecenben a legroszszabb az autós közlekedés.
Míg Budapesten évi 24 órát,
addig Debrecenben 25 órát
töltenek az autósok a dugókban.
Szegeden a közlekedési
torlódásokban való ücsörgés
10 órát vesz el éves szinten az
autósok életéből. Ez naponta
2,5 percet jelent (az INRIX évi
240 munkanappal számol). Ez
az átlag, amiben mindenki

Miskolc

Győr

benne van, az is, aki hetente
egyszer áll ki a garázsból.
Szeged nagyon messze
van a világ élmezőnyétől, hiszen Los Angelesben 102 órát,
Moszkvában 91, Londonban
74, Párizsban 69, Münchenben pedig 51 órát töltenek
évente az autóba szorulva az
utazók. Szegedhez hasonlóan
10 órát töltenek az autósok a
dugóban a 260 ezres német
Gelsenkirchenben, a 160
ezres francia Dijonban vagy a
250 ezres olasz Veronában.

Fesztivál hátán fesztivál

Bor, színház és zene – 10 napban

Rekordmennyiségű koncerttel – több mint kétszáz fellépővel – várják a szegedieket és a városba látogató vendégeket a május 18-án kezdődő, tíznapos Szeged-napi
rendezvénysorozaton, a Széchenyi téri borfesztiválon, a
Dóm, Dugonics és Klauzál téren, valamint a hatalmas népszerűségnek örvendő hídi vásáron. Színpadra lép többek
között Rúzsa Magdi, az Ocho Macho, a Belmondo, Kocsis
Tibor, Radics Gigi, Tolvai Renáta, Horváth Charlie és Malek
Andrea. Idén több mint 160 borász és kétszáz egyéb kiállító mutatkozik be Szeged legnagyobb fesztiválján, amelyre
tízezrek érkeznek az ország más részéből és a határon túlról is.
Május 22-én ötnapos színházi fesztivál is kezdődik a
régi zsinagógában, amelynek programja a fiatalokra fókuszál – a színpadon és a nézőtéren egyaránt, és több előadás is ismert és kevésbé ismert nők történeteit dolgozza
fel. Láthatják például a Színház- és Filmművészeti Egyetem
végzős hallgatóinak Telma és Lujza című előadását, amelyet Ridley Scott kultikus mozifilmje inspirált.
Bővebben a 7. oldalon

Idén több mint százhatvan borász kínálja termékét.

Alsóváros
– a jámbor város

Zömök, bikanyakú és fekete.
A templom istene után a föld
az istene – így írta le Alsóváros népét Tömörkény István. A
városrészek történetét bemutató sorozatunkban Pulics Julianna (képünkön egy vajköpülővel a kezében) mesélt
a jámbor városról, amely minden ősszel piroslott a paprikától. Hogy miért vitte el jóbarátját, Móricz Zsigmondot a
nagynénjéhez Bálint Sándor?
Elolvashatja cikkünkben!
Írásunk a 3. oldalon

2 l KiteKintő

erős mondatok. Egy olyan országban, ahol az emberek ennyire nem tudnak megbízni egymásban és még az államban sem,
amelynek egyik fele nem érzi magát biztonságban a másik felétől, ott bizony nincs jövő. Radnóti Zoltán (24.hu)
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Publicus: az ország fele elégedetlen a választási eredménnyel

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából április 18. és 23. között 995 fő
megkérdezésével készített
reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a választás után kialakult politikai helyzetet. A főbb megállapítások következnek arról,
hogy hányan elégedettek az
eredménnyel: A megkérdezettek kicsivel kevesebb mint
a fele (46 százalék) elégedett az április 8-ai választások eredményével, míg felük
(50 százalék) elégedetlen
azzal; természetesen a Fidesz-szavazók közül szinten
mindenki elégedett (96 százalék), az ellenzéki szavazók
hasonló arányban elégedetlenek; a bizonytalanok körében többségben vannak az
elégedetlenek (57 százalék,
35 ellenében); minél maga-

sabb az iskolai végzettsége
egy megkérdezettnek, annál
elégedetlenebb, és hasonló
trendeket figyelhetünk meg
akkor is, ha településnagyság szerint vizsgáljuk a válaszadókat.
A megkérdezettek 87 százaléka válaszolt úgy, hogy

részt vett az április 8-i választásokon, és azok, akik nem
mentek el, tízből négyen ma
máshogy döntenének, és elmentek volna szavazni. Akik
szavaztak, tízből kilenc fő (87
százalék) nem változtatna a
szavazatán az eredmények
ismeretében. A Fideszre leg-

inkább azért szavaztak a választók, mert úgy gondolják,
hogy a párt megoldja a menekültproblémát, mert jobban él, vagy mert mindig is a
Fideszre szavazott. Az ellenzéki szavazók közül legtöbben azt említették a helyzet
okának, hogy az ellenzéki

pártok nem tudtak megegyezni, lényegében ennyien
mondták azt is, hogy megtévesztettek, megfélemlítettek
a szavazók, illetve sokan említették még a választási
rendszert is.
A megkérdezettek majdnem fele szerint nem történt
érdemi csalás a választásokon, tízből négy fő (37 százalék) – az ellenzéki szavazók
háromnegyede – szerint
igen. A választók több mint
fele, az ellenzékiek háromnegyede úgy gondolja, hogy a
baloldali ellenzék sikeresebb
lehetett volna a megtörténtnél szorosabb együttműködéssel. A szélesebb együttműködés
elmaradásáért
azon szavazók, akik szavaztak volna rá, elsősorban az
LMP-t és a Jobbikot teszik felelőssé. (Index)

– derül ki a CIG Pannónia friss
felméréséből.
2017-ben az öregségi
nyugdíj átlagos havi nettó
összege 124 ezer forint volt.
Mikor a kutatók azt kérték,
hogy becsüljék meg a havi
nyugdíjat, a válaszadók közel
fele nagyjából eltalálta a
valós összeget, vagyis viszonylag sokan pontosan tudják, mennyiből kell megélnie
egy mai nyugdíjasnak. Meglepő módon a kevésbé tájékozottak közül sokan ennél
kevesebbnek, több mint har-

áll a várható tényleges nyugdíjtól.
A jelenlegi nyugdíjrendszer 2030-ig finanszírozható
– ezt nem más állítja, mint a
pénzügyi rendszer stabilitásáért felelős Magyar Nemzeti
Bank. A jegybank egy februári
közleményében mintegy mellékesen tette ezt a szakmai
berkekben közismert kijelentést, mintegy megvédve a
2010-es magánpénztári rendszer felszámolását. A kormány által készített fenntarthatósági számítások szerint 2018-ban a 9,7 millió magyarból 20,9 százalék nyugdíjkorhatár feletti – ezek többsége nyugdíjas is. Ez az arány
2030-ra még nem változik
meg drasztikusan, a 9,2 millió
magyar 21,8 százaléka lesz
nyugdíjas. Ezt követően romlik a helyzet, hiszen felgyorsul
a népesség fogyása, és gyorsul az elöregedés: 2040-ben
már a társadalom 25,1 százaléka, 2060-ban pedig 30,3
százaléka lesz nyugdíjas a
becslések szerint.
Még sötétebb a helyzet,
ha a nyugdíjasok és az munkavállalási szempontból aktív
16–64 éves korosztály
arányát vizsgáljuk. Ez a mutatószám kiküszöböli a gyerekeket, akik szintén inaktívak.
Eszerint a nyugdíjasok aránya
már jelenleg is 32,9 százaléka a dolgozóknak, ez a mutató 2030-ra még csak 34,7
százalékra emelkedik, ám

2040-ben 41,7 százalék lesz,
újabb tíz év múlva pedig már
eléri az ötven százalékot.
A nyugdíjak csökkentését
megoldja az élet annyiban,
hogy már ma is jelentős rétegek nem szereznek teljes
nyugdíjjogosultságot a rájuk
vonatkozó szabályok miatt. E
csoportba tartoznak a tartós
munkanélküliek, a közmunkások, a minimálbéren adózó
vállalkozók, illetve az ekhót
(egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást) fizető alkalmazottak. Ezen ma aktív
adófizetők csak minimálbér
utáni nyugdíjra lesznek jogosultak – ami önmagában
csökkenti az ellátások összegét. Ennek ellenére a teljes
munkaidőben bejelentett foglalkoztatottak sem dőlhetnek
hátra, a mai értelemben
2040, 2050 után ők sem számíthatnak teljes értékű nyugdíjra – vagy csak jóval rövidebb
ideig –, vagyis a megoldás kizárólag az előtakarékosság.
A nyugdíjrendszer átalakításával már most elkésett a
kormány – ennek ellenére az
elmúlt nyolc évben semmi
nem történt annak érdekében, hogy 2030 után a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer finanszírozható maradjon. A kormány programja
egyelőre még nem ismert, és
mivel a Fidesznek választási programja nem volt, itt
sem találunk kapaszkodót.
(zoom.hu)

„Magyarországon minden
ötödik válaszadó úgy véli,
iparágában elterjedt gyakorlat a vesztegetés, ami felülmúlja mind a régiós
országok, mind a fejlődő piacok átlagát” – derült ki az EY
legfrissebb, Globális visszaélési felmérés című tanulmányából. Hiába az egyre
szigorúbb állami fellépés,
globálisan sem történt érdemi változás a korrupció elterjedésében, áll az 55
országban 2550 vezető megkérdezésével készült felmérésben.
Magyarországon különösen súlyos a helyzet: a válaszadók kétharmada szerint a
korrupció gyakori jelenség a
gazdasági szférában, miközben a régióban a megkérdezettek alig fele nyilatkozott
hasonlóan. A felmérés szerint a magyar cégvezetők negyede elfogadhatónak tartja
a személyes ajándék, szolgáltatás vagy szívesség nyújtását a siker érdekében, 16
százalékuk
szórakoztató
programokat, négy százalékuk készpénzt is felajánlana.
A magyar cégvezetők
szerint a korrupciómentes
működés előnye már nemcsak a pozitív megítélés, a
büntetések elkerülése és
nyereséges tevékenység biztosítása, hanem vonzza és
megtartja a tehetséges
munkaerőt is. (MTI)

Akik szavaztak, tízből kilenc fő nem változtatna a szavazatán.

Sötét jövő vár a magyar nyugdíjasokra

Feleannyi nyugdíjra számít a
nem nyugdíjas korú magyar
lakosság, mint amennyiből
kényelmesen meg tudna élni
időskorában. Ráadásul a
nyugdíjrendszer a mai formájában 2030-2035-ig finanszírozható, a folytatásról
hallgat a kormány.

A leendő magyar nyugdíjasok
többsége lehangoló jövőt
jósol magának: minden pénzt
az unokákra és az orvosi kezelésekre fog költeni. Mindössze harmaduk képzeli azt,

A nyugdíjrendszer átalakításával már most elkésett
a kormány.
hogy hobbira, szórakozásra
vagy belföldi pihenésre is tud
majd költeni. A sportolás és a
külföldi utazás pedig a legtöbbeknek csak távoli álom.
Nem meglepő, hogy a lakosság közel 90 százaléka szerint a várható nyugdíj alacsonyabb lesz az ideálisnál

maduk 100 ezer forint alattinak gondolja a jelenlegi
nyugdíjat, és a megkérdezettek 6 százaléka e fölé, 151–
200 ezer forint közé tippelte
az összeget. Úgy tűnik, a
problémamentes nyugdíjas
évekhez álmodott szükséges
anyagi fedezet igencsak távol

Cégvezetők
a korrupcióról

A kutya ugat,
a karaván halad
17 milliós egyedi szőnyeget csomóztat közpénzből matolcsy. Az
Átlátszó kikérte Matolcsyék
alapítványainak
legújabb
szerződéseit, akik erre kirakták ezeket a honlapjukra.
Ezekből kiderül például, hogy
16,7 millió forintért csomóz a
Pallas Athéné Domus Animae Alapítványnak kézi csomózású
gyapjúszőnyeget
egyedi terv alapján egy cég.
(444.hu)
100 millióért megint
kiépítik a fűtést a kisvárdai stadionhoz. Zavarba ejtő, ami a Kisvárda FC
stadionjának fűtése körül
zajlik. A közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény
szerint a stadion fűtési rendszerének gazdaságosabbá
tétele nevében mintegy 100
millió forinttal emelkedett a
beruházás ára. A szerződés
2 milliárd forintról rajtolt,
most közel 2,5 milliárdnál
tartanak. (Index)
az ezerfős település,
amely
rögtön
két
sportcsarnokot kapott. Szászberek egy Szolnoktól 17 kilométerre fekvő,
1000 fő lakosú község. A település futballistái a megyei
másodosztályban szerepelnek, a Szászbereki SE egyetlen utánpótláscsapata pedig
a területi bajnokságban játszik. Az MLSZ adatbankja
szerint az egyesületnek öszszesen 35 igazolt játékosa
van, 17-től 44 éves korig.
Mindezek alapján több mint
meglepő felfedezés volt az
mfor részéről, hogy nettó
273 millió forintból megkezdődik a szászbereki sportcsarnok építése, ami kifejezetten a foci céljait szolgálja. 2017-ben az EMMI-től
is kaptak a szászberekiek
400 millió forintot egy tornacsarnok építésére. (Index)
mészáros lőrinc 163
milliót kap az államtól,
hogy csináljon még egy
újságot. A Kárpát-medencei
Tehetséggondozó Nonprofit
Kft. (KMTG) által kiírt pályázaton másnak eszébe sem jutott
elindulni, mint a Mediaworksnek, és Mészáros Lőrinc páratlan tempóban gyarapodó
vállalata el is nyerte a kulturális
hetilapra szánt 163 milliós támogatást. A mindössze 8 oldalas újság 40 alkalommal
jelenik majd meg, alkalmanként 230 ezer példányban országszerte.
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Minden ősszel paprikától piroslott a jámbor város

A Mátyás-templom népe összetartó, szorgalmas közösséget alkotott

A nagy árvíz elmosta Alsóváros girbegurba utcáit, helyükön az összetartó és mélyen
vallásos közösség rendezett
napsugaras portákat emelt.
A házak minden ősszel piroslottak a paprikafüzérektől. A városrészek történetét
bemutató
sorozatunkat
Paprikaváros múltjával folytatjuk.

Alsóvárosi utcakép a 19. századból
(fent). Kilátás az alsóvárosi templom
tornyából 1982-ben (balra). Fotók: a
Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből

– A Napsugaras Tájház egy, a nagy árvíz után épült portán kapott
helyet – mesélte Pulics Julianna önkéntes. Eredetileg Rácz József
paprikatermesztő családja lakott benne.

Az alsóvárosiak hihetetlen szorgalommal termelték előbb
a dohányt, később a fűszerpaprikát.
– Szeged és környéke nagyon
régóta lakott terület. A város a tiszai ártérből kiemelkedő szigeteken létesült, amin megtelepedett a lakosság. A Tisza mentén így alakult ki Felszeged, vagyis Felsőváros, ahol az iparosok és kereskedők éltek. A vár
környékén, a Palánkban, a mai
belvárosban álltak a közhivatalok és a palotás város. Ezen a
részen jött létre Alszeged, azaz
Alsóváros, amelyet földművelők
népesítettek be – mondta a Nyíl
utcai Napsugaras Tájházban
Pulics Julianna önkéntes. Péter
László helytörténeti kutatásai
szerint „Alzeged”-et először
1412-ben, „Also Város”-t 1850ben említi először hivatalos irat.
Népéről Tömörkény István úgy
fogalmazott: „Zömök, bikanyakú és fekete. Ruhájában a

sötét színeket kedveli, és mint
védőraj csoportosul az ősi Mátyás-templom körül. A templom
istene után a föld az istene,
amelyen hihetetlen szorgalommal termeli a paprikát.” Innen
származhat a jámbor város elnevezés.

Jégverés ellen szentelt
barka

Az 1879-es nagy árvíz mosta el
Alsóváros falusias, akáclombos,
girbegurba utcáit. A városrendezéskor feltöltötték, akkor alakult
ki a mai egyenes utcás városkép. Az újjáépítéshez Lechner
Lajos készíttetett típusterveket
Tisza Lajos királyi biztos irányítása alatt. Előírta, hogy nyeregtetős házak készüljenek, végükkel az utcára. Kötelezték a la-

A Mátyás tér 1934-ben. Fotó: Broda Sándor/a
vényMóra Ferenc Múzeum gyűjteményéből
ként,
kosságot, hogy vályog helyett majd kerti fűszerként került ki a
biztonságos téglából építsen paprika. Akkoriban mindent
alapot, lábazatot, füstfogó falat kézzel műveltek; a házaknál
és kéményt. A tájháznak otthont megnevelték a palántát, és
adó Nyíl utcai napsugaras épü- május második felében ültették
let is a katasztrófa után, 1880- ki a határba. Nyáron kapálták,
ban épült. Készíttetője, Rácz Kisasszony napjától, vagyis
József paprikatermesztéssel szeptember 8-ától pedig kezdfoglalkozott, mint oly sokan a vá- ték szedni. A termést bevitték a
házakhoz, felfűzték, és felaggatrosrészben.
Vezetőnk elmagyarázta, ták szárítani az eresz alá. Gyönem hiányozhatott a házból a nyörűen piroslottak az utcák a
szentelt barka, amelynek bajel- paprikafüzérektől. A megszáhárító szerepet tulajdonítottak.
Ha nagy vihar kerekedett, kitették az eresz alá, hogy óvja a családot és jószágait a villámcsapástól, jégveréstől. Gyógyításhoz a hamuját szintén használták külsőleg és belsőleg. A
szappanfőző asszonyok is híresek voltak Alsóvároson. Avas
szalonnából, zsírból, a disznóvágáskor leeső mócsingokból és a
környékbeli sziksóból keverték
ki a tisztálkodószert.

Gyógynövényből fűszer

Alsóváros kitűnt a fűszerpaprika-termesztésével, hiszen ott
laktak a földművesek, akik korábban dohánykertészettel foglalkoztak. Másik oka, hogy a
kolostor szerzetesei gazdag
gyógynövénygyűjteményt gondoztak, onnan előbb gyógynö-

Paprikafüzérektől piroslott
ősszel Alsóváros, azaz Paprikaváros. A termést az eresz
alatt szárították, mielőtt feldolgozták.

radt csöveket ezután „csipödték” le a csumáról, majd hasították, vagyis felvágták, és
kikaparták a magokat, eret.
Merthogy az 1930-as, 40-es
évekig az édes-nemes paprikát
is a csípősből készítették. Utána
készre szárították a tisztított
paprikahúst, a „bűrt” a paprikagóréban. A minőségi őrleményhez hozzáadtak az olaja miatt a
kimosott magból is. A fűszerpaprikát külön piacon értékesítették a régi Valéria (ma Bartók
Béla) téren.

Isten-szöm
és a Csöpörke-tó

Az árvíz utáni újjáépítéskor a típusházakhoz ajánlották a napsugaras oromzatot, ám a
motívum jóval korábbi Alsóvároson. Két nézet uralkodik a kialakulásáról. Az egyik szerint ázsiai
őseink napimádók lehettek. A
másikat, az elfogadottabbat Bálint Sándor néprajztudós, Alsóváros szülötte a barokk korra
vezette vissza. Az alsóvárosi
templomban is látható háromszögletű Szentháromság-ábrázolásban gyökerezhet a népi
motívum, az „Isten-szömben”.
Azért tehették a házak oromzatára és a kapukra, hogy védje a
lakókat betegségtől, elemi csapástól.
A ferences kolostor szerze-

tesei a búcsújárással igyekeztek
összetartani a közösséget évszázadok óta. Augusztus 5-ére,
Havas Boldogasszony napjára
hazavárták a jobb megélhetés
reményében elszármazottakat.
A búcsúsok a templom közelében megálltak tisztálkodni, úgy
járultak Szűz Mária elé. Mint
minden búcsújáróhelyhez, Alsóvároshoz is tartozott csodatévő
szent kút, forrás: a Csöpörke-tó,
a mai Szent Antal utca környékén. Sok csöpörketó létezett városszerte, ahová összecsöpörgött az eső- és hólé. Az alsóvárosit az tette különlegessé, hogy
a legenda szerint nyolcvan évig
sértetlenül megőrizte a kolostor
Napba öltözött Mária-képét a törökök elől.
A zarándokok szombaton
érkeztek, éjjel virrasztottak, vasárnap délelőtt tartották a nagymisét, délután pedig báloztak.
Kitelepültek a környező utcákba
a vendéglők, lacikonyhák, rezesés cigánybandák. Nagy szégyenben maradt, akihez nem
érkezett vendég, hiába sütött-főzött. Így járt majdnem Bálint
Sándor nagynénje is, Ágnes
néni. Hogy a kutató mentse a
helyzetet, elvitte hozzá jóbarátját, Móricz Zsigmondot. Ágnes
néni sok történetet mesélt az
írónak a betyárokról, aki novelláiban háziasszonyát is megörökítette.
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Toronyóra-felújítás
városi segítséggel

Kétmillió forinttal támogatja az önkormányzat az újszegedi
Szent Erzsébet-templom toronyórájának és harangjainak
felújítását.
Öt évvel ezelőtt kapott új
megvilágítást a Torontál téri
templom toronyórája. Akkor a
hívek adakozásából fedezte
a plébánia a munkálatok
költségét. Korábban egy
ideig nem is járt a toronyóra,
a kisebb felújítással 2013
karácsonya előtt lettek készen a mesterek, azóta világít esténként a templom
tornyában az óra. Igaz, nem
jár pontosan, mert az óraszerkezete elavult, akárcsak
a toronyban található három
harang mechanikus szerkezete.
– Az óra- és harangszerkezet mára annyira elavult, hogy
hetente manuálisan kell pontosítani. Ezért fordulhat az elő,
hogy nem jól mutatja az időt
az óra, és nem pontosan szólalnak meg a harangok sem.
Hosszú távon csak a harangot
vezérlő mechanika és az óraszerkezet teljes cseréje lehet

a megoldás – mondta Thorday Attila plébános.
Amikor kiderült, hogy az
apróbb foltozgatások már
nem elegendők, az újszegedi közösség hívei gyűjtést
kezdtek a rekonstrukcióra.
Az időközben megkért árajánlatokból kiderült, legkevesebb 2 millió forintra van
szükség ahhoz, hogy érdemes legyen nekifogni a
munkálatoknak. Az egyházközség ezért az önkormányzathoz
fordult
anyagi
segítségért. Botka László
polgármester előterjesztésében arra kérte a közgyűlést, támogassa a templom
toronyórájának és harangjainak felújítását 2 millió forinttal. Ezt a közgyűlés
egyhangúlag megszavazta,
így hosszú évek után végre
sikerül megnyugtatóan rendezni az Erzsébet-templom
toronyórájának sorsát.
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34 új lakóját köszöntötte Tápé

Frigyest, Hangát, Amirt és a többi babát ünnepelték

Szécsényi Rózsa és Szabó
Sándor az édesanyákat egy
szál rózsával, a gyermekeket
kis jelképes ajándékkal,
könyvcsomaggal köszöntötte.

Májusban köszöntik az újszülötteket Tápén. Ez már hoszszú évek óta hagyomány.
A babákat és szüleiket anyák
napja vagy gyermeknap környékén ünneplik.

Karon ülő leányzókat és fiúkat vittek május elsején a
tápéi Heller Ödön Művelődési Házba, ahol a gyermekeket és szüleiket köszöntötték. Az ünnepségen Szabó
Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjében arról beszélt, az életünk a sikerekről
szól, legyen az tanulmányi

Tápén hagyomány, hogy májusban köszöntik a tavaly
született babákat.
vagy munkahelyi, fontosak az
elért eredmények. Azonban
egyik sem lehet olyan fontos,
mint a családi sikerek, a csa-

Szécsényi Rózsa és Szabó Sándor köszöntötte a gyermekeket és szüleiket.

ládi élmények, a gyermekek
születése.
Tápé önkormányzati képviselője, Szécsényi Rózsa pedig
annak is örült, hogy idén először a baktói gyerekeket is tudják köszönteni.
A politikusi beszédek között fellépett a Hollegál Együttes – Kristály Orsi, Krizsány
Csenge, Horváth Noémi és Virág Anna Virág –, amely fuvola,
fuvola, ének és akusztikus gitár felállásban adta elő ismert
slágerek átiratait, feldolgozásait. A Hungária együttes Csavard fel a szőnyeget! című számát is énekelték – remekül.

Őket
köszöntötték

Barta Frigyes, Csányi Marcell, Csukonyi Hanga,
Dura Amir, Forrai Dávid,
Fülöp Zétény, Hlobocsányi
Lora, Horváth Anita, Jaksa
Dávid, Juhász Hanna,
Jung Janka, Kajtor Hunor,
Koch Vendel György, Kovács Keve, Laczi Bálint,
Ménesi Bálint, Musák
Vidor, Nagy Bíborka, Nagy
Tünde, Návai Balázs, Néma Noel, Nikolényi Regő,
Pataki Balázs, Róta Rajmund, Szél Bulcsú, Temesvári Lénárd, Tóth Ábel,
Tóth Benjámin, Tóth Boglárka, Tóth Lőrinc, Török
Réka, Végh Laura, Zödi
Jázmin, Zsögön Zelka.
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Parkoló épül a Szetáv
Csongor téri épülete helyén

Teljesülhet a tarjániak egyik régi vágya, ugyanis egy új, viszonylag nagy befogadóképességű parkoló épülhet a városrészben.
Ennek előfeltétele, hogy a város
megvásárolja a Szegedi Távfűtő
Kft. egykori ügyfélszolgálati irodáját a Csongor téren. A közgyűlés támogatta az előterjesztést, amely szerint az önkormányzat vételi ajánlatot tesz
a Szetáv üresen álló épületére.
A Csongor téren valaha ügyfélszolgálat működött, mostanra
azonban a cég minden lakossági kapcsolatokkal összefüggő

ciója szerepel. Az uniós támogatással megvalósuló beruházás
terveiben nincs parkoló kialakítása, hiszen főként a zöldfelületek növelése a cél, de régi
lakossági igény, hogy újabb parkolóhelyek létesüljenek a lakótelepen. Amikor kiépült a tarjáni
rész, még luxusnak számított
egy család számára az autó,
ma azonban már szinte minden
háztartás rendelkezik személy-
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Megszenvedték a magas vízállást

A Partfürdő május közepétől, a szabadstrand június elsejétől üzemel

Ilyen hangulat várható, ha kinyit a Partfürdő. Forrás: Magyar Fürdőszövetség
Megszenvedte a Tisza magas vízállását az újszegedi Partfürdő. A folyamatos készültség miatt olyan sok munkát kellett elvégezniük, amelyek miatt május elsejével nem
tudtak megnyitni. A szabadstrandon sem tudtak megfelelő
minőségű mintát venni az ár miatt, így csak június elsejétől
lehet majd fürdeni a folyóban.
A Tisza folyamatos magas
vízállása miatt sok problémája volt a Partfürdőnek
idén. Mivel a vízügyi hatóság
előrejelzéseiben folyamatosan árvízveszélyre hívta fel a
figyelmet, ezért rengeteg

pluszmunkát kellett elvégezniük az eszközök megóvása
érdekében. Az új faházakat
például felvitték a töltésre.
– Három alkalommal volt
olyan árvízveszély, hogy igazából centimétereken múlt,

Régen bezárták már az épületet.
tevékenységét áthelyezte a Vág
utcába. Az építmény rossz állapotú, ezért felújítására nem érdemes költeni, a cég pedig
jelentős bevételhez juthat az eladásából.
A város is nyerhet az üzleten. Tarjánnak ez a része
ugyanis rövidesen megújul, hiszen a Zöld Város Programban
a városrész átfogó rekonstruk-

gépkocsival, így az eredetileg kialakított parkolókért ma már
késhegyig menő küzdelem folyik az autósok között.
Az eladásra kijelölt Csongor
téri ingatlanok és ingóság összforgalmi értéke 81,5 millió forint. Amennyiben a város
birtokába kerül az épület, lebontják, és itt fogják kialakítani
a szükséges parkolóhelyeket.

Idén először már az évad
végén megvásárolhatók a
következő szezon színházbérletei. Izgalmas műsort
kínál az új vezetés: Alföldi
Róbert és Lukáts Andor is
rendez egy-egy darabot.

Jövő májusig két játszóhelyen összesen 15 bemutatót tartanak: négy színmű, három-három opera és
vígjáték, két-két balett és
zenés gyermekdarab, valamint egy musical várja a látogatókat. A nagyszínház
első bemutatója október 5én rendhagyó módon prózai darab, Shakespeare
Szentivánéji álom című vígjátéka lesz Horgas Ádám
rendezésében. A Szegedi
Kortárs Balett Orfeusz és
Euridiké című produkciójának koreográfiáját Enrico
Morelli készíti; ezt egy operabemutató, a Figaro házassága követi november
3-án Szabó Máté rendezésében. November 17-étől a
Szaffi című zenés mesejátékot tűzik műsorra, amit
Toronykőy Attila állít szín-

Nyírják a füvet a Partfürdőn.

Alföldi Róbert érkezik rendezni

A szokottnál jóval korábban bejelentette a jövő
évad műsortervét és az új
bérletakciókat a Szegedi
Nemzeti Színház július 1jétől kinevezett főigazgatója. Barnák László elmondta, Horgas Ádám főrendezővel és Gyüdi Sándorral, az operatagozat
vezetőjével közösen állították össze a kínálatot. Újdonságként május 14.
hétfőtől előbérletezést indítanak, a közönség június
8-áig tavalyi árakon válthatja meg belépőit.

padra, majd Szőcs Artur
rendezi a Valahol Európában című musicalt.
Az évad második gyermekdarabja Litvai Nelli Világszép nádszálkisasszony
című zenés mesejátéka
lesz. Halasi Imre rendezésében két egyfelvonásos
operát, a Bajazzókat és a
Parasztbecsületet is láthatja a közönség. Alföldi
Róbertet is meghívták rendezni: Bulgakov Álszentek
összeesküvése című színművét választotta az ajánlatból. Lukáts Andor is
érkezik, Závada Pál Utolsó
üzlet című művének ősbemutatóját állítja színpadra.
Az általános és középiskolásoknak színjátszókört
szerveznek, a felnőtteknek pedig drámajátszóház
indul.

hogy kilépjen a folyó a medréből. Ez végül nem történt
meg. Nálunk az volt a legfőbb probléma, hogy rengeteg minden talajszinten
található – akár a kerti kiülők, a kempingkonyha és a
mosodák. Ezeket mindet időben szét kell szerelnünk, áramot kikötni, vizet elzárni és
mindent valamilyen magasabb épületbe vagy akár a
töltés tetejére kimenekíteni.
Ez alapvetően egy háromhetes munkát jelentett, idén
ebben már benne volt a szabadtéri kondipark szétszerelése is – nyilatkozta a Szeged
Televíziónak Miklós Tamás, a
Partfürdő létesítményvezetője.
A hagyományosan május
elsején induló strandszezon
is késett a magas vízállás
miatt. Jelenleg a strand előkészítése folyik, virágosítanak, füvet nyírnak, és a
medencéket hozzák rendbe.

Szállóvendégek
azonban
már érkeztek a Tisza partjára.
– Nagyjából 50 százalékos készültséggel már ki tudtunk nyitni május elején. Ez
az apartmanokat és a különböző szállástípusokat érinti,
illetve magát a kemping részünket. Május elején már öt
kempingautó meg is szállt
nálunk, ők voltak az első
fecskék ebben az évben, rettentően örültünk nekik. Ők
szerencsére elfogadták a
még nem teljesen 100 százalékos állapotokat, alapvetően jó szájízzel távoztak –
mondta Miklós Tamás.
A Partfürdő a tervek szerint május 15-ére tud teljesen felkészülni a vendégek
fogadására legalább két medencével. A szabadstrand
pedig június elsejétől üzemel
majd, ekkora érkeznek meg
ugyanis a nyitáshoz szükséges vízminták eredményei.
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Szerelmesek Szegeden
– 111 éve és napjainkban

Beköszöntött végre a jó idő, virágba borultak a fák, nyílnak
a virágok, zsongnak a méhek – és a szerelmesek is. Így volt
ez Szegeden több évtizeddel ezelőtt is: jönnek szerelmesek
a rakpartról, a művközpontból, valamint frissen házasodott
boldog párokkal is megismerkedünk a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye segítségével.
Amint megérkezik a jó idő,
megtelik szerelmesekkel (is)
a szegedi rakpart. Nem volt
ez máshogy az 1980-as
években sem! Édes szerelmes jelenetet látunk az
1981-ben készült képen: a
lány kecses lábakkal és cipellőkben áll nekünk háttal,
míg hasonló frizurájú hódolója bátran – és kicsit huncutul – néz a kamerába. A
kérdés csak annyi: vajon mit
tarthatott a fiú a kezében? Az
1982-es kép is a Tisza mellett, az árvízi emlékműnél készült egy szerelmespárral,
akik nagyon magukba feledkeztek, ez viszont a kisfiút
egyáltalán nem zavarta…

A hosszas udvarlás, majd
lánykérés csúcspontja mindig az esküvő, mutatunk is
néhány esküvői fotót az elmúlt bő száz évből: a beállított pózok mellett megfigyelhetjük a menyasszonyi ruhák változását is. Az
1903-ban készült felvételen
például egy merevebben
–beállított ifjú párt látunk,
akiket név szerint ismerünk:
Császár Rudolf és Kispéter
Rozál esküvőjén járunk.
Négy évvel későbbi az a felvétel, amelynek kompozíciója hasonló, de a menyasszony modernebb ruhát
visel: a pár Szőregen kelt
egybe 111 évvel ezelőtt.

ozál esküvői
és Kispéter R
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.
képe 1903-ból

Szerelmesek az árvízi emlékműnél 1982-ben. És igen, ott a sarokban az történik, amit lát. Fotó: Enyedi Zoltán
A következő fotóval ugrunk
kicsit az időben: az 1940ben készült felvétel éppen a
szertartás alatt készülhetett
– itt nemcsak a boldog ara,
hanem a násznép ünneplőjét
is megfigyelhetjük. Az 1965ös felvétel már sokaknak is-

Szőregi ifjú pár 1907-ből.
Lintner Ferenc felvétele.

merős és nosztalgikus lehet:
ilyen vidáman, nagykabátban
fotózkodott Lakatos Etelka
és friss férje, Óhidi Ferenc a
műteremben.
A végére hagytuk a leghuncutabb képet: ki gondolta
volna, hogy a kiállításnézés

is lehet szerelmes program?
Az 1982-es fotón egy fiatal
párt látunk, akik valószínűleg
úgy gondolták, randizásra a
legjobb hely a November 7.
Művelődési Központ Újszegeden... És ha már kiállítás:
mind a mai napig érdemes

s 2-án.
vő 1940. júliu
Szegedi eskü

Fiatal pár a N
ovember 7. (m
a Bálint Sándor) Művelődés
i Központban
parton.
k
egy kiállítára
ó
so
ls
a
n 1982-ben. Fo
az
tó: Enyedi Zoltá
1981-ben
r
á
p
s
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n
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n
di Zoltá
Egy szere
Fotó: Enye

szerelmesen (is) múzeumba
járni: remek randihelyszín a
Móra Ferenc Múzeum, ahol
nemcsak ezt a gazdag fotógyűjteményt őrzik, de folyamatosan izgalmas kiállításokkal is várják a látogatókat.

Óhidi Ferenc és felesége, Lakatos
Etelka esküvői fényképe 1965-ből.

Szeged, szerelem, 2018.
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A Szegedi Tükör kedvcsinálója borhoz, színházhoz, zenéhez

Kétszáz koncert a borfeszten – Végzős színművészetisek a régi zsinagógában

Rekordmennyiségű koncerttel várják a vendégeket a
május 18-án kezdődő Szeged-napi rendezvénysorozaton.
Marie Curie, Antigoné, Telma és Lujza – a nők állnak a középpontban a MASZK Egyesület május 22-én kezdődő kisfesztiválján. A Szegedi Tükör kedvcsinálója.
A május 18-án induló tíznapos szegedi borfesztiválon
hat színpadon szórakoztatják
majd a nagyérdeműt.

Charlie és Elsa

A teljesség igénye nélkül
olyanok lépnek fel a borfeszten, mint Rúzsa Magdi, az

Ocho Macho, a Belmondo,
Kocsis Tibor, Radics Gigi, Tolvai Renáta, zenei csemege
lehet a Dóm téren Horváth
Charlie és Malek Andrea
közös nagykoncertje. Igazi
unikum a kubai származású,
aranytorkú Elsa Valle és Az év
jazzénekesének választott Winand Gábor produkciója is.

Günzer és Gere

Idén több mint 160 borász
és kétszáz egyéb kiállító
mutatkozik be Szegeden.
Az ország legnagyobb borfesztiválja mellett a hatalmas népszerűségnek örvendő hídi vásár, a magyar
kézművesipar remekműveit
felvonultató Kincs tér, az
impozáns zenei programjairól ismert Dóm téri kavalkád, továbbá a Klauzál téri Gasztroudvar és
egy sárkányhajó-viadal is

Sokan hallgatták tavaly is a borfeszten Kocsis Tibort. Archív fotó

A XXIV. Szegedi Borfesztivál programja

MÁJUS 18., PÉNTEK

Rádió 88 színpad, Széchenyi
tér
19:00 Megnyitó
20:00 Rácz Gergő
21:00 Dollár Boys
Pingvin Patika színpad, Széchenyi tér
19:30 Kocsis Tibor
20:30 Docpiano Band
EPAM színpad, Széchenyi tér
20:00 Raffai Vivien és a Party
Dance
22:00 DJ Krizs: RnB Funky
Sever Étterem színpad, Klauzál tér
16:00 Huckleberry Guys
18:00 Cserenyec Dóra klasszikusgitár-koncertje
20:00 Zűrös Banda-koncert
Árkád Szeged színpad, Dugonics tér
16:00 A Jazz Tanszék növendékeinek koncertje
17:00 A Premier Művészeti
Iskola zene tagozatának koncertje
20:00 Bolgár táncház a Balkán Táncegyüttessel és
a Balkán Quartettel
MÁJUS 19., SZOMBAT

Rádió 88 színpad, Széchenyi
tér
17:00 Kónya Kriszta és Cseh
Antal musicalműsora:
„Csak szerelem kell, és
kész…”

18:30 Zoltán Vadnay guitar
drifting
20:30 Party Art’ OK
Pingvin Patika színpad, Széchenyi tér
17:00 Transformation zenekar
feat. Pozsár Eszter
19:00 Tolvai Renáta
20:30 Útközband zenekar
EPAM színpad, Széchenyi tér
18:00–20:00 Dr. Nagy Péter
és barátai
22:00 Peterslounge: Chill out
Sever Étterem színpad, Klauzál tér
16:00 Peter and Pan
17:00 A Premier Alapfokú
Művészeti Iskola showtime műsora
19:00 Az Animal Cannibals
műsora
20:30 Pumpkins Trió
Árkád Szeged színpad, Dugonics tér
10:00 A Kövér Béla Bábszínház műsora
11:00 Irish Dance Club
14:00 Tiszavirág néptáncegyüttes
15:00 Mesecsokor: Kocsó
Zoltán, Vígh Barnabás,
Juhász Márk
16:00 Nemzetiségi gálaműsor:
bolgár (tánccsoport),
német (énekkar), ukrán
(énekkar és egy tánc
csoport Kijevből), örmény, görög, cigány műsor (zene és vers), szerb
(tánccsoport)

20:00 Görög táncház Zeys és
barátaival, valamint az
Eleftheria tánccsoporttal
MÁJUS 20., VASÁRNAP

Rádió 88 színpad, Széchenyi
tér
17:00 Almási Enikő
18:30 Collection Duo
19:30 Radics Gigi akusztikus
trió
21:00 Bara Party
Pingvin Patika színpad, Széchenyi tér
17:00 Loungemelody
19:00 Showgirls trió
21:00 Show me
EPAM színpad, Széchenyi tér
18:00 Sárkánykönny
20:00 Kravaiar
22:00 DJ Emix: Best of 2000–
2010
Sever Étterem színpad, Klauzál tér
16:00 Martin Mits
17:30 Haraszti Ádám Project
20:00 BLUES B.R.OTHERS
SHOW
Árkád Szeged színpad, Dugonics tér
11:00 Zeninjam-koncert
12:30 Not The Bees
14:30 Délikert Táncegyüttes
16:00 A Guiro ütőegyüttes
koncertje
18:00 Hangácsi Márton
20:00 Táncház a Bánát Szerb
Táncegyüttessel

várja az érdeklődőket.

Telma és Lujza

Május 22-én kezdődik a VIII. THEALTER U21 Plusz
kisfesztivál, amelyen öt alkotócsapat előadását láthatja a közönség.
A tavaszi kisfesztivál programja a
fiatalokra fókuszál
– a színpadon és a
nézőtéren egyaránt –, és több előadás is ismert és
kevésbé ismert
nők
történeteit
dolgozza
fel.
Gyöngy Zsuzsa egy
különleges
nő,
Marie Curie életét
eleveníti fel a Ra- Telma és Lujza, azaz Ballér Bianka és László Lili egyetemi hallgató.
Fotó: Grisnik Petra
dioaktív című darabban, a k2 Színház nem hagyományos for- Thelma & Louise című filmjé- előadásában az egyetem
mában értelmezi újra az An- nek adaptációjával zárul a végzős hallgatóit láthatják,
tigonét, tantermi előadással tavaszi kisfesztivál. A Szín- akik egy félresikerült balakészülnek. Május 26-án egy ház- és Filmművészeti Egye- toni kiruccanás történetét
kultikus mozival, Ridley Scott tem Telma és Lujza című mesélik el.
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Rövidnadrágban nyitják meg az akadémiát

Új épületet húznak fel a százéves homlokzat mögött
Sorozatunkban szegedi kulturális szervezeteket mutatunk be. Min dolgoznak
jelenleg, miből működnek?
Ezúttal a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán jártunk.

– Két megállapodást kötöttünk a várossal. Az egyik szerint felváltva a Simándy
énekversenyt vagy a Bartók
Béla Nemzetközi Zongoraver-

landig, Szerbiától Walesig.
Olyan szakemberek is a közönség soraiban ültek, akik
Németországból, Ausztriából
és Walesből érkeztek azért,
hogy ifjú tehetségeket fedezzenek fel, akik később náluk
énekelhetnek. A cardiffi fesztivállal a szegedi kar még
szorosabbra igyekszik fűzni a
kapcsolatot: meghívják egymáshoz a versenyeik legjobbjait.

Lovas szobrot szeretne

Tóth Péter zeneszerző hét éve vezeti a zeneelméleti tanszéket és öt éve a zeneművészeti kart 220 hallgatóval
és 70 tanárral. Évek óta megszállottan küzd az új épületért, mert nem hiszi el, hogy nem lehet megcsinálni.
(Ezzel a szemlélettel nevelte fel a gyerekeit, és így is
tanít.) Sok tervet dédelget, amivel megtölthetik az új
komplexumot. Azzal szokott viccelődni, hogy lovas szobrot szeretne, ha mindez teljesül. Hetente ingázik autóval
fővárosi otthona és az egyetem között, évente 40 ezer
kilométert tesz meg. Vezetés közben soron következő
beszédeit komponálja, otthoni nyugalmát pedig zeneírásra használja ki.
senyt támogatja az önkormányzat. A másik alapján a
Nyári Művészeti Akadémiánk
megszervezéséhez kapunk
segítséget. Új, hogy tavaly
hozzánk került a Vántus István Kortárszenei Napok,
amelyet korábban a
Vántus Társaság koordinált, bár akkor is
mi biztosítottuk az
anyagi és intézményi
hátterét – mondta rendezvényeikről Tóth Péter. A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának dékánja hozzátette, ehhez
jelentős állami támogatás is társul. Alapvetően
úgy gondolja, oktatási intézményük a város kulturális életének is aktív
résztvevője.

A Simándy énekverseny idei gálája. A résztvevők és felkészítőik viszik
Szeged hírét a nagyvilágban.
Antonia Dunjko horvát
szoprán (balra), a Simándy énekverseny
harmadik kategóriájának holtversenyben
első helyezettje. MTI Fotó:
Kelemen Zoltán Gergely

Tisza Lajos körúti épületünkben, mert akkorra már ránk
tör a kánikula. Mi Szecsődi Ferenc tanár
úrral mindig látványosan rövidnadrágban
nyitjuk meg, éreztetve,
hogy ez már a hobbirésze az évnek. Szóval
laza nyári a tábor, amit
persze Tóth Péter dékán évek óta megszállottan küzd a kar új épületéért.
halálosan komo- városnak szintén nagyszerű gedi árak kedvezők, ezért
lyan veszünk. reklámja.
nekik rock ’n’ roll itt lenni – foA zárókongalmazott Tóth Péter.
certen pedig
A közeljövőben azonban
Rock ’n’ roll itt lenni
ott
tapsol
mindent átalakít az építkeés örül ne- Az énekverseny fordulóit az zés. A karnak otthont adó
künk a város Agórában, a gálát a színház- épület helyére újat húznak
krémje – ér- ban rendezték meg. A zongo- fel, hogy hárommilliárd forint
Énekesek Japántól
Josipa Bilic horvát
zékeltette a raversenynek és az akadé- állami támogatásból új tanÚj-Zélandig
szoprán, a Simándy Jókülönbséget miának nagyrészt a kar Tisza termeket, vendégszobákat
a dékán.
Tevékenységeik közül né- zsef Énekverseny másoLajos körúti épülete ad helyet. és egy 420 férőhelyes kondik kategóriájának
A Vántus- Sőt idén nyáron egy amerikai certtermet rendezhessenek
hánnyal megszólítják a vánapokról úgy szervezésű nemzetközi aka- be. Mindezt a műemléki oltaroslakókat, és nemzetközi győztese. MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely
fogalmazott: démiát is befogadnak. Ők lom alatt álló százéves homkitekintésre adnak lehetőnagyon költ- eddig Olaszországban vendé- lokzat mögött. A folyamatról
séget. A nemrégiben véget
séges, hi- geskedtek, de Szegedet meg- a dékántól megtudtuk, hogy
Keresik az utánért X. Nemzetközi Simándy
Papp Viktor (balról), a Simándy énekverseny
szen a jog- látva úgy döntöttek, váltanak. év végéig az önkormányzat
pótlást
József Énekversenyre minelső kategóriájának győztese. MTI Fotó: Kelemen díjak és a fel- – Az a kettősség vonzza őket, módosítja az építési szabályden eddiginél több, húsz orZoltán Gergely
lépők miatt a hogy a mi romos épületünk- zatot a beépíthetőség arászágból érkezett 99 Euró- A nyári akadémián
kortárs zene ben csúcsminőségű hangsze- nyai miatt. Ezután írhatják ki
pában tanuló versenyző. Fel- utánpótlást keres a
készítőikkel együtt nagyjából kar; egy hét alatt a száz közép- eldöntheti, később Szegedre ráfizetéses, ezt tudomásul kell rekkel fogadjuk őket. Mi a tervpályázatot, majd hirdenégyszázan vitték el Szeged iskolás együtt dolgozhat a ze- jelentkezik-e továbbtanulni. venni. Felvállaltan missziót tel- szégyenkezünk a „háború súj- tik meg a versenyt a kivitelehírét a világba Japántól Új-Zé- neművészeti kar tanáraival, és – Jó hangulatú az akadémia a jesítenek vele, ugyanakkor a totta” környezetért, ám a sze- zésre.
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Félelmetes, nem?

Álmomban sakkoztam. Egy
nagy ember volt az ellenfelem.
Leültünk, és azt mondta,
övé lesz a fehér. Fölállítottuk
a bábukat, de ő levette az
egyik futómat, a királynőmet
és négy parasztomat. Azt
mondta, most már kezdhetjük. Kicsit furcsállottam, de
elkezdtük. Ekkor a lámpával
a szemembe világított, azt
mondta, azért, hogy jobban
lásson. Játszottunk, nagyon
küzdöttem, és nagyon döntetlenszaga volt a párharcnak. Akkor azt mondta, hogy
az ő futói ezentúl egyenesen
is mehetnek, nemcsak átlósan. Kicsit meg is döntötte a
táblát, persze saját maga
felé. Mintha ez számítana is
valamit – mosolyogtam magamban. Majd amikor már
végül három királynője is
volt, önelégülten, a szája szélét nyaldosva, nyakkendőjét
igazgatva fölállt:
– Ki fogsz kapni! –
mondta diadalittasan.
És itt ébredtem fel. Lehet,
hogy vesztettem, lehet, hogy
faképnél hagytam, de még
az is lehet, hogy meglegyin-

Bekapcsoltam a közrádiót, abból meg folyt a sikerpropaganda…, a felhatalmazás és a sima kétharmad,
merthogy a kormányt a kétharmad Magyarország szereti.
És az utca embere, hogy
„itt úgyse lehet semmit se
csinálni”, meg az is, hogy
„miért nem csinál már itt valaki valamit?”.
Tényleg, miért nem? És ki
az a „valaki”?

Tisztelt
Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve,
szerkesztett formában
adja közre.
A valaki, az mi vagyunk.
Ön, én, mi. A fiunk, a lányunk, az anyánk, az apánk,
a barátunk és a barátnőnk, a
szomszédunk. Mi.
Vagy majd a civilek. A civil
a latin civis – polgár – szóból
származik. A civil szervezetek
is civilekből állnak, de a sze-

Először a fiatalok hitték
el, majd egyre többen, hogy
meg lehet csinálni. Le lehet
váltani a korrupt, álszent kormányt. Aztán százezer ember
vonult a Bajcsy-Zsilinszky és
az Andrássy úton. És utána
megint több tízezren tüntettek a Kossuth téren. És nem
csak fiatalok, nem csak pestiek. Most már hittek magukban. A tömegben. A tömeg
erejében és az igazukban.
Mint Örményországban
is. Ott az elnök (volt) a (telj)hatalom birtokosa 2008
óta. Örményország választási rendszerét átalakították
(ismerős?), a parlament
képviselőinek számát 105re csökkentették (hallottunk
már ilyet), a választókerületek határait átrajzolták, ami
persze a kormánypárti képviselők bejutását segítette
elő, és nehezítette meg az
ellenzéki pártok parlamentbe való bekerülését
(no ne!). Az örmény–grúz
határ grúz oldalán élő örmények örmény választójogot
kaptak, így természetesen
ők is a kormánypártot erősítették szavazataikkal (még

Akkor azt mondta, hogy az ő futói ezentúl egyenesen is mehetnek, nemcsak átlósan.
Képünk illusztráció
tettem. De valamit biztosan
csináltam, mert nagyon izgatottan ébredtem…
Bekapcsoltam a számítógépem, és a választásokról
olvastam híreket, amelyekben arról is szó volt, hogy a
kormánypárt elcsalta a választásokat, hogy lejtett a
pálya, hogy a médiát megszállták, és hogy a vidék…

gediek, a vásárhelyi vagy a
makói lakosok is civilek. A civil
kurázsival megáldva. A civil kurázsi, a „courage civique” francia kifejezés, a forradalom
alatt honosodott meg Franciaországban, azt jelenti, hogy
„tiszta állampolgári bátorság”.
No, ez az. Ez hiányzik. Vagy
talán most éppen nem is olyan
nagyon hiányzik?

hogy a határon túli örmények is szavaztak?).
Az örmény civileknek egy
hónap kellett, és a hatalmát
menteni akaró elnököt elsöpörte az utcára vonult 160
ezres, folyamatosan tiltakozó
tömeg.
Félelmetes, nem?
Brandt István

Ami elsőként meglepett Szegeden,
hogy az emeletre fut be a vonat

Dobos Géza felismerte magát egy régi fotón a Szegedi Tükörben

1967, Kiskundorozsma, a MÁV-nevelőintézet növendékei. Szukács István jobbról
a második, jobb kezével, könyökével támasztja a fejét. Mellette fekszik Dobos Géza.
Fotó: Fortepan/Baráth Endre
Az iskolai évek olyan alapokat
adtak az élethez, hogy Szeged
neve nagybetűkkel volt állandóan feliratozva az agyamban
– mondta Dobos Géza, aki
négy évig tanult a szegedi Vasútforgalmi Technikumban, és
felismerte magát egy régi
fotón a Szegedi Tükörben.
– Szukács Istvánhoz hasonlóan
én is felismertem magam a
Kiskundorozsmán készült fényképen. Szukács István és az én
fejem közvetlenül egymás mellett van – írta szerkesztőségünknek Dobos Géza. A Szegedi Tükör március 24-i számának Szeged régen rovatában jelent meg a fél évszázaddal
ezelőtt készült fotó, amelyen
Szukács István, majd Dobos
Géza is felismerte magát.
– 1964 és 1968 között
Szegeden a Vasútforgalmi
Technikumba jártam, és a Bakterban laktam – írta Dobos
Géza a Dunakanyar kapujából,
Verőcéről. (A Bakter a MÁV-nevelőintézetnek nevezett diákotthon – a szerk.) – 1964-ben
apámmal indultunk el egy szabolcsi kis faluból, Papról Szegedre felvételizni. Életemben
akkor ültem először vonaton.
Ami elsőként meglepett Szegeden, mint falusi kis parasztgyereket, hogy az emeletre
érkeztünk be a vonattal, utána
legyalogoltunk a földszintre, a
város szintjére – mesélte
Dobos Géza. A nyugdíjas férfi
hozzátette, Verőcén, ahol él,
szintén emeletre fut be a vonat.
– Éjszaka a vonatkísérő laktanya földszinti szobájában
aludtunk. Most is a fülembe
cseng a hajnalban kanyarodó

villamos visító hangja. Emlékszem, a matematika és magyar
felvételi utáni elbeszélgetésen
Eszes Ferenc, az iskola neves
tanára megkérdezte, mikor
gyóntam utoljára, illetve mikor
ünneplik Jézus Krisztus születésnapját.
Szegény családból származtam, öten voltunk testvérek. Évente anyámtól egy-két
esetben olyan levelet kaptam,
hogy hagyjam ott az iskolát,
mert a munkás kezemre nagyobb szükség van otthon. Írta
ezt annak ellenére, hogy minimális kollégiumi díjat kellett fi-

Dobos Géza MÁV-igazolványa.
zetnünk. A Bakterban mindent
kaptunk, könyveket, ruhákat,
élelmezést. Soha nem éheztünk. A ruhát nekünk kellett
tisztán tartani. Ha valakinek
nem volt kivasalva a nadrágja,
vagy piszkos volt a cipője, viszszaküldték a portáról. Emiatt
elkésett az iskolából, és mindkét helyen megkapta büntetését. A Bakterban minden
hónapban legalább egyszer
zenés-táncos est volt, amelyen
a Bakter saját zenekara játszott, jókat „rokiztunk” – írta
Dobos Géza.
A férfi szerint az is a Bakter-

Dobos Géza – fél évszázaddal később, Verőcén.
nek volt köszönhető, hogy minden hónapban színházba jártak. Elmondása szerint a négy
év alatt minden híres darabot,
operát, operettet, drámát megnéztek.
– Ilyen háttér mellett jártunk iskolába a gyönyörű körúton keresztül négy éven át
naponta, gyalogosan, a
MÁV-os egyenruhában diákként is tisztelegtünk a katonatiszteknek, akik ezt tisztelgéssel fogadták. Az iskolai évek
olyan alapokat adtak az élethez, hogy Szeged nagybetűkkel állandóan az agyamban
volt feliratozva. Negyven évet
dolgoztam a MÁV szolgálatában, több éven át irányíthattam a Nyugati pályaudvar
forgalmát, dolgoztam Záhonyban, Pilisvörösváron, Piliscsabán, Almásfüzitőn, a MÁV-igazgatóságon különböző beosztásokban. Boldogan emlékezem
az eltöltött negyven évre, amelyet a gyönyörűséges szegedi
négy év alapozott meg – írta
Dobos Géza, aki állítása szerint
már nagyon várja az 50 éves
érettségi találkozót, amit június
16-án tartanak Szegeden.
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Elbukták a rangadót.
Az Alabárdos-Szegedi TE férfi
tekecsapata 7–1-es vereséget szenvedett a Zalaegerszeg otthonában. Ezzel a két
csapat helyet cserélt a tabellán. A zalaiak a múlt hétvégén győztek Győrben, így ők
lettek a bajnokok. A szegediek a Balogunyom otthonában fejezték be a szezont,
ahol 5:3-ra nyertek. Az Alabárdos októberben az Európa-kupában méretteti meg
magát.
Második hEly a hazai
országos tornán. A
Szegedi Röplabda SE szupermini korosztályának Szegeden, az Etelka sori sportcsarnokban folytatódott az
Országos Mini Kupa. Honti
Szilárd tanítványai valamenynyi csoportmérkőzésüket
megnyerték, csak egyetlen
mérkőzést veszítettek, épp a
döntőt, így a kiemelt kategóriában második helyen végeztek. A csapat tagjai: Lázár
Balázs, Fitor Patrick, Simon
Benedek, Elousta Dzsáfár,
Verebes Máté, Szepesi Máté,
Makhult Levente. Edző:
Honti Szilárd.
Városi rangadón harcolták ki a bajnoki
cíMEt. A Floratom Szeged
AC Probart II. és az ATSK Szeged férfi asztalitenisz-csapatai egymás ellen küzdöttek
meg a férfi asztalitenisz NB
II Délkeleti csoport 16. fordulójában. A városi derbit a Floratom nyerte 11–7-re, és
egyben bajnokok is lettek Lukács Leventéék. Jövőre velük
az NB I-ben találkozhatunk.
juhos isMét kidőlt. Szegény embert az ág is húzza.

A szezon végére Andrija Csiricset és Josh Fortune-t is elvesztette a Naturtex-SZTESzedeák, és most még Juhos
Levente is kidőlt. A válogatott
erőcsatár műtött bokájára
panaszkodott, így az elmúlt
három bajnokin sem lépett
pályára, és a szezon utolsó,
Kaposvár elleni találkozóját
is kihagyja.

Két szegedi is utazhat Argentínába

Sándorházi és Pápai kijutott tollasban az ifjúsági olimpiára

Pharma Tisza Tollas SE versenyzőjének ez is elég volt a
kvalifikációhoz.
– Az egyik szemem sír, a
másik nevet. Az lett volna a
legtisztább, ha mindkét leány
bejut a fináléba, és egymás
között döntik el a kvóta sorsát.
De ilyen a sport. Amennyiben
jól számoltunk, így is mindöszsze kétszázötven pont döntött

Sándorházi Vivien. Forrás: utanpotlassport.hu
között 700 pont volt a különbség a ranglistán, Vivien javára,
így ha Madarász Réka nyeri a
viadalt, ő utazik. Minden más
esetben szegedié a kvóta. Vivien remekül kezdett, cseh és
Három magyar tollaslabdázó- ukrán ellenfelén is túljutott, az
nak volt még lehetősége kijut- elődöntőben azonban a negyenia az ifjúsági olimpiára, a két dik kiemelt indiai riválisával
szegedinek, Pápai Balázsnak, már nem bírt, és harmadikSándorházi Viviennek és Ma- ként zárta a dubrovniki viadalt.
darász Rékának. A kvótaszer- Madarász viszont meg sem
zés azonban nem volt ilyen állt a fináléig, ahol épp a Viviegyszerű, ugyanis országon- ent kiejtő indiai tollaslabdázó
ként és nemenként csak egy várt rá. Végül szoros döntőt köversenyző utazhat. A két hölgy vetően kikapott Réka, így
Sándorházi Vivien
utazhat októberben
Buenos Airesbe.
A fiúk mezőnyében a szegedi Pápai
Balázs a legjobb 64
között még kiejtette
a szlovén ellenfelét,
de a következő körben svéd riválisával
már nem bírt. SzePápai Balázs. Forrás: utanpotlassport.hu rencsére a Goodwill
Dubrovnikban
rendezték
meg az utolsó kvalifikációs
versenyt tollaslabdában. Két
szegedi is készülhet az októberi ifjúsági olimpiára.

OB-aranyak

Korábban aranyat szerzett
az U13-asok és U19-esek
országos bajnokságán a
Goodwill Pharma Tisza Tollas SE duója. A 13 éven
aluliak mezőnyében a Tóth
Dóra, Bozsogi Mira duó lett
első. Az idősebbeknél
Pápai Balázs egyéniben,
vegyes párosban Madarász Rékával és fiú párosban szegedi csapattársával, Bálint Mátéval is
aranyérmet hozott haza a
viadalról.
kettejük között. Nagyon megérdemelték volna mindketten, de sajnos csak egyikük
utazhat. Rengeteget dolgoztak, és nagyon büszke vagyok rájuk, mint ahogy Pápai
Balázsra is, aki a fiúk között
kvalifikálta magát – nyilatkozta Csorba József, a szövetség elnöke az utanpotlassport.hu-nak.

Újra itthon Vajda Attila

Hazatért a szegedi olimpiai bajnok
Vajda Attila olimpiai bajnok
kenus, az NKM Szeged VE
saját nevelésű versenyzője
2016 decemberében jelentette be, hogy végleg visszavonul a sportágtól, és meg
sem állt Tajvanig, ahol a helyi
szövetséget segítette. Vajda
nemrég jött haza Szegedre.

– Nemcsak szakmailag, de
emberileg is nagyon sokat fejlődtem Tajvanon. Nemrég jöttem haza, és felmérem az itthoni lehetőségeket. De az első
és legfontosabb, hogy a családommal legyek – mondta Peking olimpiai bajnoka. – Konkrét tervem még nincs, most
szeretném élvezni azt az időt,
amit a családommal tudok tölteni. Ugyanis az elmúlt másfél
évben nem tudtam annyit
velük lenni, amennyit szeret-

Rekordlétszám a Maty-éren

Az NKM Szeged VE hagyományosan a Hanzók Örs Emlékversennyel indítja a szezont. 47 szegedi érem született a viadalon. Hazánkból, valamint Szerbiából és Romániából is
érkeztek versenyzők a Maty-érre. A 26. Hanzók Örs Emlékversenyre 26 klub nevezett be, ami rekordnak számít. A házigazda Szeged tarolt, 19 aranyérmet, 14 ezüstöt és 14 bronzot
vihettek haza a szegedi versenyzők.

Az NKM Szeged VE eredményei

Aranyérmesek
Rescsik Csaba
Varga Katalin
Suba Róbert
Gyányi Milán

Vörös Szonja–Bakos Ágnes
Zs. Somló Zsuzsanna–
Ördögh Flóra
Molnár Csenge
Csorba Zsófia
Kiss Ágnes
Molnár Csepke
Gyányi Levente
Szarka Krisztián
Papp László
Kocsis Ádám

Törköly Zoltán
Zombori Dominik
Németh Antal
Zombori Tibor
Sík Balázs

Ezüstérmesek
Kiss Martin Vajk–
Dornbach Dániel
Miskolczy Fruzsina
Kiszely Petra
Varga Nelli
Kálmán Brenda
Molnár Csanád
Tubak Zétény
Takács Gitta

Vugernicsek Tamás
Szabó Tétény

Sipos Dávid
Posztós Patrik
Boros József
Dr. Tóth László

Bronzérmesek
Csomor Balázs
Molnár Gábor György

Vajda Attila most a családjára koncentrál.
tem volna. Majd látom, milyen
lehetőség adódik, mennyire
tudom összeegyeztetni azt a
hétköznapjaimmal – mondta
Vajda Attila, aki a Maty-érre is
kiment a gyermekével a Hanzók Örs Emlékversenyre.
– Többször volt már velem
versenyen a gyermekem. Amikor ilyen rendezvények vannak, kihozom magammal,

hogy szokja kicsit a légkört. És
már többször kijelentette, szeretne elkezdeni kenuzni. Aminek félig-meddig örülök, de
azért tudom, ennek vannak
árnyoldalai is. De annak mindenképpen örülök, hogy látom
rajta az affinitást, hogy elkezdjünk a sportok irányába mozgolódni – mondta az olimpiai
bajnok kenus.

KL2 serdülő fiú 2000 méter
KL1 felnőtt női 2000 méter
KL1 felnőtt férfi 2000 méter
MC-1 gyermek I–II. fiú 4000 méter
U10–U12
MK-2 gyermek I–II–III. leány 4000
méter U10–U12
PC-2 gyermek I–II. leány 4000 méter
U10–U12
C-1 leány 4000 méter U17–U23
C-1 leány 4000 méter U15
C-1 leány 4000 méter U13–U14
C-1 leány 4000 méter U11–U12
C-1 kölyök III–IV. fiú 4000 méter U14
C-1 kölyök III–IV. fiú 4000 méter U13
C-1 serdülő V–VI. fiú 4000 méter
U15–U16
C-1 ifjúsági VII–VIII. fiú 4000 méter
U17–U18
K-1 felnőtt férfi 4000 méter
C-1 felnőtt férfi 4000 méter
K-1 masters 4000 méter (1956)
C-1 masters 4000 méter
MK-1 előkészítő fiú 500 méter U9
PC-2 gyermek I–II. fiú 4000 méter
U10–U12
C-1 leány 4000 méter U17–U23
C-1 leány 4000 méter U13–U14
C-1 leány 4000 méter U11–U12
C-1 leány 4000 méter U15
C-1 kölyök III–IV. fiú 4000 méter U14
C-1 kölyök III–IV. fiú 4000 méter U13
K-1 serdülő V–VI. leány 4000 méter
U16
C-1 serdülő V–VI. fiú 4000 méter
U15–U16
C-1 ifjúsági VII–VIII. fiú 4000 méter
U17–U18
K-1 felnőtt férfi 4000 méter
C-1 felnőtt férfi 4000 méter
K-1 masters 4000 méter (1956)
K-1 masters 4000 méter (1960)

MK-1 gyermek I. fiú 4000 méter U10
MC-1 gyermek I–II. fiú 4000 méter
U10–U12
Veres Artúr–Kocsis-Tóth Benedek MK-2 gyermek I–II–III. fiú 4000
méter U10–U11
Tölgyesi Kira–Lőrincz Laura
MK-2 gyermek I–II–III. leány 4000
méter U10–U12
Fehér Levente–MaraneczPC-2 gyermek I–II. fiú 4000 méter
Dózsa Zsombor
U10–U12
Mukus Balázs
K1 kölyök III–IV. fiú 4000 méter
U13–U14
Nagy Bianka
C-1 leány 4000 méter U17–U23
Paragi Petra
C-1 leány 4000 méter U11–U12
Szabó Annabella
C-1 leány 4000 méter U15
Szilágyi Balázs
C-1 kölyök III–IV. fiú 4000 méter U14
Városi Zsolt
C-1 kölyök III–IV. fiú 4000 méter U13
Bodóczki Milán
C-1 serdülő V–VI. fiú 4000 méter
U15–U16
Árok Dorottya Zsóka
K1 ifjúsági leány 4000 méter
U17–U18
Scherer Richárd
C-1 ifjúsági VII–VIII. fiú 4000 méter
U17–U18
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Az indiAi táncról
Időpont: május 14., hétfő,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Abanti Banerjee és a Kala
Sangam tánccsoport előadása. A Bharatanatyam DélIndia klasszikus tánca, amely
leszármazottja a több évezredes múltra visszatekintő
templomi táncosnők, a dévadászik művészetének. A 20.

században a Bharatanatyam
színpadi műfajjá vált. A táncos a zene, tánc, színészet
és költészet egységét hivatott megidézni, hogy ezzel
spirituális magasságokba
emelje nézőjét és önmagát.
Abanti Banerjee, a Hyderabadi Egyetem Táncművészeti
Tanszékének hallgatója tavaly ösztöndíjat nyert táncelmélet és -gyakorlat, illetve
kulturális örökség témakörben, jelenleg
az SZTE BTK
Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszéken folytatja tanulmányait. A Kala
Sangam tánccsoport 2003
óta működik
Szegeden.

ribb, hogy a hibáira hívják fel
a figyelmet. Még aki otthon
elég önbizalmat kap is, amikor kikerül ebbe a kemény világba, ahol sajnos az
emberek – tisztelet a kivételnek – nem azon vannak,
hogy felemeljék, segítsék
egymást, hanem azon, hogy
a másik letaposása árán jussanak előre, annak az otthonról hozott kevés kis
önbizalma is szertefoszlik.

Az önbizAloMról
Időpont: május 15., kedd,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Almási Kitti klinikai szakpszichológus előadása, amelyet
így ajánlanak: a kudarcok
egyik legfőbb oka az önbizalomhiány. S ez nem egyszerűen azért van, mert a
családban keveset dicsérik a
gyermeket, és sokkal gyako-

A bArátságról
Időpont: május 15., kedd,
20.30
Helyszín: Belvárosi mozi
A Deadpool 2. című amerikai
akcióvígjáték premier előtti
vetítése. Részlet a film aján-

lójából: Beutazza a világot, s
közben felfedezi a család, a
barátság és az íz(le)lés fontosságát – s így újra ínyére
lesz a kalandozás.
Egy dAdogás történEtE
Időpont: május 16., szerda,
17 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Vida Gábor regényének bemutatója. Azt írja a moly.hu:
„Jó könyv, okos könyv – talán
a leghitelesebb magyar írás
Romániáról, amit az utóbbi
években olvastam. Azoknak,
akik ismerik és kedvelik Vida
eddigi munkásságát, jószerével kötelező, azoknak pedig, akik nem ismerik, szintén kötelező – csak hogy
megismerjék.”
Mit tEhEt
Egy nő?
Időpont:
május
17.,
csütörtök,
19.30

Helyszín: Szegedi Pinceszínház
Federico García Lorca Ber-

narda Alba háza című drámája a spanyol falvak
színterében
boncolgatja
jelen korunknak is aktuális
kérdéseit, a feminizmust, a
társadalmi, családi konvencióknak való megfelelés nehézségeit, a kiútkeresést. Mit
tehet egy nő, akinek özvegyként kell összetartania egy
családot? Mit tehetnek azok
a nők, akik sosem lehetnek
boldogok? Szembeszállhatnak-e a hagyományokkal és
az elvárásokkal a saját boldogságuk érdekében? A Genéziusz Színház előadása.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Belvárosi moziba? 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 23. A nyerteseket e-mailben
vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szeged nemzetközi tudományos központja az ELI. A nyertes: Seller Lászlóné. Gratulálunk!
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Szeged régen

HOrOSzKóP

KOS (III. 21–Iv. 20.)

Nem bír magával
sem otthon, sem a
munkahelyén. Vegye
észre, hogy már unják a
pörgését, az állandó beszólásait. Lassítson! Mindenkinek jobb lesz.
BIKA (Iv. 21–v. 20.)

Most vágjon bele
olyanba, amit már
régóta tervez, mert
kedvező időszak következhet az életében. Bár
maga sem hiszi el az első
sikereket, de jó úton jár.
IKreK (v. 21–vI. 21.)

Nem tudja eldönteni, melyik úton induljon el, mert
kettőt is lát maga előtt.
Nem egyszerű a döntés,
jól fontolja meg, mert hatással lesz egész életére.
rÁK (vI. 22–vII. 22.)

Most múlik el lassan az az időszak
az életében, amikor
semmi nem jött be, bármit is tervezett. Már csak
pár napot kell kibírnia, és
minden rendben lesz.

OrOSzlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Bár sosem

állt hadilábon az
önbizalommal, most
mintha kicsit meginogott
volna az önbecsülése. Kicsit meg is ijedhet, ám
nem tart sokáig a pánik.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Nagy szeren-

cséje lehet az elkövetkező héten a magánéletében és a munkahelyén is. Már igazán
megérdemelte, hogy jóra
forduljanak a dolgai.
Mérleg (IX. 23–X.
22.)
Rengeteget

dolgozott az utóbbi
időben, mert feladat
volt feladat hátán, amit
meg kellett oldania. Kicsit nyugalmasabb hét
következik az életében.
SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Sose szerette

azokat az embereket, akik sokat beszélnek, és az észt osztják. Sajnos sok ilyen van
ön körül. Most valami jó
dolog történik majd.

nyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Ha nagy társa-

ságba megy, vigyázzon, mit beszél, mert
a szavai megmérgezhetik
a legjobb kapcsolatát.
Csak higgadtan, ésszel,
semmi indulat!
BAK (XII. 22–I. 20.)

Szereti a tavaszt,
mert ilyenkor töltődik fel energiával. Már
nagyon kimerült, és szüksége van új impulzusokra. Ha megteheti,
utazzon el pár napra.
vízönTŐ (I. 21–II. 19.)

Hatalmasat blöffölt, de bejött. Fel is
teszi magának a kérdést: így is lehet élni?
Most nyert, de vigyázzon,
pofonok sora jöhet az elkövetkező napokban.
Halak (II. 20–III. 20.)

Belevetette magát
az élet sűrűjébe.
Nem ezt akarta, de
olyan változás történt az
életében, amely szinte
belekényszerítette a kalandokba és a bulikba.

élet a Tiszán. A Fortepanon talált fotó 1960-ban készült a Partfürdőn a sok száz fürdőzőről és napozóról.
Ez volt egykoron Szeged leglátogatottabb strandja. Mint
ahogy több mint fél évszázada, úgy most is sokan pihentek, napoztak a Tisza-partján a hirtelen jött április végi,

május eleji nagy melegben. Bármennyire is elcsépelt,
Szeged főutcája a Tisza. A folyó a kezdetektől meghatározta a város életét – Szeged talán nem is létezne a Tisza
nélkül. A kép hátterében a Felső Tisza-part a Pick szalámigyárral.

Időjárás-előrejelzés Szegedre:

kvantum
Május 15., kedd, 19.25
Tigrisműtét, növénybiológia,
lányok az informatikában,
sejtanalízis.
körút
Május 17., csütörtök, 19.25
Ünnepelnek a szerb hagyományőrzők, indul a bábszínházak
fesztiválja, az új színházi évad
elé nézünk. JÁTÉK!
ünnepi közgyűléS
Május 18., péntek, 16 óra
A Szeged Napja alkalmából
rendezett ünnepi esemény élő
közvetítése a városházáról.
Szeged díSzpolgára
Május 18., péntek, 19.25
Szabó Gábor lézerfizikus, a
Szegedi Tudományegyetem
rektora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja – 2018tól Szeged új díszpolgára.
Szegedi hírek
Május 14–18., hétfő–péntek,
19 óra
A híradó minden hétköznap
20 perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai, gazdasági, egyetemi,
kulturális és sporteseményeiről.

Május 12.
szombat

Május 13.
vasárnap

Május 14.
hétfő

Május 15.
kedd

Május 16.
szerda

Május 17.
csütörtök

Május 18.
péntek

24/15
Pongrác

24/13
Szervác,
Imola

24/13
Bonifác

23/13
zsófia,
Szonja

23/13
Mózes,
Botond

24/14
Paszkál

24/14
erik,
Alexandra

AnyAKönyvI HíreK

Szegeden kötöttek házaSSágot:
2018. 04. 27-én Kiss Márton Dániel és Kovács Renáta, Kóbor Balázs és Iván Tímea
Margit; 2018. 04. 28-án Tápai Balázs és Gazdik Anita, Domokos László András és Szatmári Szilvia, Faragó László Zoltán és
Balázs Mária, Kovács Márk és Balogh
Julietta Margit, Csorba József és Sebők
Zsanett, Péter István és Szabó Andrea
Szilvia, Slajchó Tamás és Matolcsi Éva
Gabriella.
Szegeden Született: Kószó Attilának és Cseh Zsófiának 2018. 04. 21-én
Máté, Fodor Antalnak és Szántó Veronika Emesének 2018. 04. 23-án Vince,

Torony Lászlónak és Páncsics Gyöngyinek
2018. 04. 23-án Bence László, Oláh Péternek és Szász Annamáriának 2018. 04. 27én Luca utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Forrás: koponyeg.hu
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